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ANKARA VE ĠZMĠR HIZLI DEMĠRYOLU SĠSTEMĠ                                           

TREN PERFORMANSI SĠMÜLASYONU VE EKONOMĠK ANALĠZĠ 

ÖZET 

Günümüzde 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. Avrupa ve Asya’da bulunan birçok ülke yüksek hızlı demiryolu 

yapımına son yıllarda özel önem göstermektedirler. Bu özel önemin ana sebebi hızlı 

demiryolu sistemleri inşa edilerek yolcu ve yük taşımacılığının daha kısa sürede, 

daha güvenli şekilde ve daha ucuz şekilde yapılmak istenmesinden 

kaynaklanmaktadır.  

Tren performansının simülasyonu ve hızlı demiryolu sisteminin ekonomik analizi ile 

ilgili olarak ayrı ayrı geçmişte birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak bu iki başlığı 

içerisine alan araştırma sayısı azdır. Özellikle planlama aşamasında bulunan bir hızlı 

tren demiryolu sisteminin gerek tren performansı simülasyonu gerekse de sistemin 

yaklaşık maliyet hesabı ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutacaktır.  

Bu çalışma ileride yapılması planlanan Ankara ve İzmir hızlı demiryolu hattının 

farklı güzergâh alternatifleri ışığında tren performansının hesaplanması Avrupa’da 

bulunan benzer sistemlerin teknik özellikleri bağlamında değerlendirilerek Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na karşılaştırılabilir en iyi çözümü sunmak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

En iyi yapım ve işletme koşullarına sahip sonuçları bulmak amacıyla sırasıyla 

aşağıda bulunan çalışmalar gerçekleştirilmiştir; 

 Yapılması planlanan Ankara ve İzmir hızlı demiryolu sisteminin özellikle 

havayolu ile sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olabilmesi için en iyi 

yolculuk süresinin ekonomik analiz yöntemi ile bulunması, 

 Avrupa’da bulunan hızlı demiryolları incelenerek sistemin teknik 

karakteristiklerinin belirlenmesi ve tren setlerinin özelliklerinin verilmesi, 

 Üç farklı demiryolu hat tasarımının simülasyonun gerçekleştirilmesi ve buna 

bağlı olarak elektrik enerjisi tüketiminin bulunmasıdır. 

Ekonomik analiz bölümünde genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu kullanılmış ve 

Ankara ile İzmir arasında bulunan karayolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı 

karşılaştırılmıştır. Üç farklı hat tasarımının tren performansı simülasyonunda ise 

SYTSRA şirketi tarafından geliştirilen Railsim programı kullanılmıştır.  
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Yapılan simülasyonlar ve analizler sonucunda bulunan değerler karşılaştırılarak 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na yapılması planlanan Ankara ve İzmir 

hızlı demiryolu sistemi için yaklaşık değerlerden oluşan sonuçlar sunulmuştur.  

Bu çalışma bir raylı sistem projesinin planlanmasındaki ön basamağı oluşturan tren 

performansı simülasyonunu ve sistemin ekonomik analizini içermektedir. Daha sonra 

yapılacak olan çalışmalar cer gücünün modellenmesi ve uygun sinyalizasyon 

sisteminin birleştirilerek demiryolu güzergâhının gerçeğe yakın simülasyonu 

şeklinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu aşamadan sonra yapılacak 

çalışmalarda bu esaslar göz önüne alınmalıdır.  
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SIMULATION OF TRAIN PERFORMANCE OF HIGH SPEED RAILWAY 

LINE BETWEEN ANKARA AND IZMIR AND ITS ECONOMIC ANALYSIS 

SUMMARY 

Today, high speed railway transportation systems are essential for countries because 

existing road and air transportation systems have become unable to carry the burden 

of excessive traffic. Special attention has been given to change this situation in many 

countries of Europe and Asia with high speed railway systems. Behind the main 

reason for constructing high speed railway systems in the world is to use potentiality 

of ability of carrying more passengers and loads in a short time safely and cheaply. 

Fundamental changes have been made in transportation policies that were pursued by 

Turkish Government after the end of 1990s and the importance given to railway 

transportation again came into prominence. Efforts to increase competition ability 

among the other forms of transportation systems have been accelerated to improve 

railway transportation with changes of this policy. In this context, Turkish 

government has decided to make new railway projects and Ankara and Izmir high 

speed railway line project is one of these projects has been added to the investment 

agenda by Turkish State Railways for 2013. 

Many studies which are about high speed railway projects have been done with 

respect to train performance simulation and economic analysis separately. However, 

researches that are including both train simulation performance and economic 

analysis have been found very rarely. Especially in the planning stage of high speed 

railway projects, have possession of train performance simulation and approximate 

cost analysis will shed light on future studies. 

The aim of this dissertation is to investigate Ankara and Izmir high speed railway 

line project in terms of economic and technical characteristics and to give 

approximate comparable results in order to help Turkish State Railways while 

determining the route configuration which should have the best cost effective and 

operational solution. 

This dissertation will investigate economic and technical analysis of Ankara and 

Izmir high speed railway line which will be constructing by Turkish Government. 

This project is now stage of thinking; hence there are no exact values that are related 

to alignment of high speed railway. In this context, the author will try to provide 

approximate solutions with graphics that will be obtained by simulation program for 

Turkish State Railways. For doing these things, dissertation will be divided into three 

main parts which are economic analysis of high speed railway project, track design 

parameters and characteristics of rolling stock and finally simulations of three 

different route configurations. 
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To obtain the comparable approximate results, three main topics have been examined 

while preparing this dissertation. They are: 

 The optimal travel time between Ankara and Izmir high speed railway line 

have been figured out with using generalized cost function analysis method in 

order to have sustainable competitive advantage against to airway 

transportation. 

 Specific characteristics of railway line have been determined with 

investigating high speed railway lines which have been served in Europe for 

more than 20 years and properties of rolling stock that is being used by 

Turkish State Railways at Ankara-Eskisehir and Ankara-Konya high speed 

railway lines have been given to the reader. 

 Three different railway alignment design have been simulated and to have 

made an appraisal in respect to energy consumption. 

In the economic analysis part of dissertation, different transportation systems that 

perform services in between the cities of Ankara and Izmir were investigated with 

the generalized cost function analysis method. The aim of analyzing the different 

transportation systems was to find out the optimum journey time of Ankara and Izmir 

high speed railway line which should have a sustainable competitive advantage 

among the other transportation systems. For this reason, comparisons of different 

transportation systems have been performed by personal experiences of the author in 

order to assess a passenger's perspective. 

In track design parameters and characteristics of rolling stock part of dissertation, 

design parameters of high speed railway line such as gradient profiles, curve 

characteristics, tunnels and platforms have been examined under the light of 

experiences of European countries where high speed railway lines have been 

operated for many years. Characteristics of rolling stock for instance capacity, 

dimension properties, weight features, acceleration and braking rates and parameters 

of traction power system were given to the reader. 

In simulation part of dissertation, two different route configurations for Ankara and 

Izmir high speed railway line were created according to the experiences of European 

countries and they were simulated by train performance calculator of RAILSIM 

simulation program which has been produced by SYSTRA. Comparable approximate 

results were provided with graphics to help Turkish State Railways for while 

determine the best route for a high speed railway line. Simulation results reflected 

the movement of one high speed train set which is operated from Ankara to Izmir 

and they focused on the optimum speed of high speed railway line that should 

provide an advantage among the other transport systems and its associated with 

energy consumption. 

Dissertation can be described a preliminary step at the beginning process of 

designing Ankara and Izmir high speed railway project. Due to the fact that, it has 

been done train performance simulation and economic analysis of system. Further 

studies after this point should have to determine load flow analysis part and suitable 

signaling system according to passenger demand. Eventually, whole high speed 

railway system which can be called close to real system must be simulated with 

reliable simulation programs. Therefore, real time behavior of Ankara and Izmir high 
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speed railway line can be observed in order to build the best railway line in terms of 

construction cost and operation. 
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1 

1. GĠRĠġ 

Tüm dünyada ticari havayolları ile şehirlerarası ve uluslararası karayolları 

sistemlerindeki taşımacılığın geldiği bugünkü noktada demiryolu taşımacılığının 

önemi birçok gelişmiş ülkede hızla artmaktadır. Demiryolu taşımacılığı içerisinde de 

özellikle yüksek hızlı demiryolu sistemleri üzerinde çalışmalar yapılmakta ve 

projeler gerçekleştirilmektedir.   

Yüksek hızlı demiryolları, elektrik gücüyle çalışan trenler ile 200 km/h hızın üstünde 

seyahat etmeye olanak sağlayan demiryolu ulaştırma sistemlerine verilen genel 

isimdir. Gelişmiş ülkeler günümüzde hızlı, güvenli, ekonomik, konforlu ve çevre 

dostu ulaştırma sistemleri üzerinde durmakta ve en iyi çözümü elde etmek için 

çalışmaktadırlar. Yüksek hızlı demiryolları istenen özelliklere en iyi çözümü 

verebilecek bir sistem olarak ulaştırma sistemleri arasındaki yerini almaktadır. 

Günümüzde yüksek hızlı demiryollarının diğer ulaştırma sistemleri içindeki payı 

giderek artmaktadır (Öztürk, 1999). 

Karayolu ve havayolu yolculuklarında ortaya çıkan seyahat talebi ve oluşan trafik 

sıkışıklığı gibi problemler yüksek hızlı ulaştırma sistemlerine olan ihtiyacı zorunlu 

hale getirmiştir. Artık trafik sıkışıklığı problemleri sadece gelişmiş şehirlerde ve 

nüfus yoğunluğunun fazla olduğu endüstriyel bölgelerde değil, aynı zamanda kırsal 

alanlarda ve gelişmekte olan ülkelerde de ortaya çıkmaktadır.  

Zamanın en etkin biçimde kullanılması ihtiyacı, karayolu ulaşım araçlarının çevreye 

verdiği zararların en aza indirilmesi ve diğer ulaştırma sistemlerine göre 

demiryolunun daha güvenilir bir ulaşım aracı olması, demiryolu konusunda gelişmiş 

bazı Asya ve Avrupa ülkelerini hızlı tren hatlarının yapımı konusunda ciddi anlamda 

önemli yatırımlar yapmaya zorlamıştır. Bu bağlamda ilk olarak Japonya'da otuz yıl 

önce kullanılmaya başlanan ileri teknoloji ürünü yüksek hız trenleri 1980'lerden 

itibaren tüm Avrupa'da yaygınlaşmıştır. Özellikle yüksek hızlı trenlerin hizmet 

verdiği ülkelerde 200 ile 600 kilometre arasındaki mesafelerde demiryolu ile ulaşım 

havayolu ulaşımına tercih edilmektedir (Campos ve Rus, 2009). 
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Demiryollarının Türkiye’deki gelişimi ise Asya ve Avrupa’dan farklı olarak 

gerçekleşmiştir. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, "anayurdu demir ağlarla örmek" 

şeklinde izlenen politika ulaştırma altyapısının belkemiğini oluşturmuştur. 1950'li 

yıllarda bu politikada radikal bir değişiklik yapılmış ve karayolu ulaşımını ana eksen 

alan bir politika izlenmeye başlanmıştır. Bu stratejik yaklaşım değişikliği, 1980'li 

yıllarda otoyol yatırımlarına verilmeye başlanan olağanüstü önemle birlikte bir kez 

daha vurgulanarak 2000’li yılların başlarına kadar sürüp gelmiştir. 

2000’li yılların başlarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti, Demiryolları’nı yeniden 

devlet politikası haline getirmiş ve demiryolunun ülkede bulunan karayolu ve 

havayolu taşımacılığına karşı rekabet gücünü arttırması amacıyla yeni yatırımlar 

yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde demiryolu 

strateji geliştirme kurulu oluşturmuş ve Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya, İzmir, 

Sivas, Bursa gibi yolcu potansiyeli ve nüfus açısından ülkemizin büyük kentlerini 

birbirlerine bağlayacak olan koridorlarda hızlı tren hatlarının yapılması için 

çalışmalar başlatılmıştır.  

Yapılacak olan demiryolu yatırımlarının en önemli ayağından biri de Ankara ve 

İzmir arasında yapılması planlanan yüksek hızlı tren sistemidir. Türkiye’nin en 

büyük kentlerinden olan Ankara ve İzmir, devamlı olarak nüfus göçü alan ve gelişen 

şehirlerdir. Birisinin başkent diğerinin ise ticaret ve sanayi kenti olması nedeniyle 

ekonomi, sanayi ve ticaretteki gelişmeye paralel olarak aralarındaki ulaşım talebi 

devamlı olarak artmaktadır. 

Hâlihazırda Ankara ve İzmir arasında 824 km uzunluğunda konvansiyonel demiryolu 

hattı bulunmakta ve seyahat süresi 14 saat sürmektedir. Bu nedenle demiryollarının 

bu iki şehir arasında karayolları ve havayollarına karşı rekabet şansı 

bulunmamaktadır. Yüksek hızlı demiryolu projesi tamamlandıktan sonra Ankara ve 

İzmir arasında toplamda yaklaşık olarak 200 km uzunluğunda bir demiryolu hattı 

kısalması meydana gelecek ve böylelikle seyahat süresinin minimum 10 saat 

azaltılması planlanmaktadır. Azalan seyahat süresiyle birlikte konforlu ve güvenli bir 

ulaşım imkânı oluşturularak, demiryolu taşımacılığının iki kent arasındaki ulaşım 

payı da arttırılmış olacaktır. Ankara’dan başlayacak olan yüksek hızlı tren hattının 

Afyon, Uşak ve Manisa üzerinden İzmir’de sonlandırılması düşünülmektedir. 

Böylece hat üzerinde bulunan şehirler birbirlerinin banliyösü olacağı için kentler 

arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimlerde de artışlar olacaktır.  
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Bu çalışmada Ankara ve İzmir arasında yapılması planlanan yüksek hızlı tren 

sisteminin en verimli yolculuk süresinin ne olması gerektiği karayolları ve 

havayolları ile rekabet edebilmesi açısından genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu 

hesap yöntemi yardımıyla belirlenecektir. Daha sonra Ankara ve İzmir arasında 

Avrupa’da kullanılan sistemler göz önünde bulundurularak örnek olarak üç tane 

yüksek hızlı demiryolu hattı tasarımı yapılacaktır. Bu hatlar üzerinde hâlihazırda 

TCDD tarafından kullanılan ve ismi yüksek hızlı tren olarak adlandırılan tren 

araçlarının tren performanslarının hesaplandığı simülasyonlar yapılarak elektrik 

enerjisi tüketimi, yolculuk süresi ve sistem hızı bakımından karşılaştırmaları yapılıp 

en uygun sonuç ortaya konmaya çalışılacaktır. Simülasyon çalışmalarında Fransız 

Systra şirketinin bir yazılımı olan Railsim programının tren performansı hesaplaması 

kısmı kullanılacaktır. 
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2. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

Bu çalışma genel olarak farklı ulaştırma sistemlerinin karşılaştırılması ve yüksek 

hızlı demiryolu sistemlerinin simülasyonu olarak iki kısımdan oluştuğundan dolayı 

literatür araştırması da bu açıdan iki ana bölüm altında incelenmiştir.  

2.1 Literatürde Farklı UlaĢım Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması 

Bu kısımda özellikle havayolu ve demiryolu sistemlerinin karşılaştırılmasının 

dünyadaki örnekleri incelenmiştir. Çünkü yapılacak olan Ankara ve İzmir yüksek 

hızlı demiryolu hattının havayolu taşımacılığına karşı iyi bir alternatif oluşturması 

amaçlanmaktadır.  

Düğümlerden ve bağlantılardan oluşturularak tasarlanan bir modelde hızlı demiryolu 

sistemleri ile havayolu taşımacılığı servis kalitesi bakımından karşılaştırılmıştır. Bu 

modelde düğümler şehirleri ve yolcuların taleplerini, bağlantılar ise iki şehir arasında 

bulunan yüksek hızlı tren sistemlerini ve havayolu koridorlarını göstermektedir. Bu 

modelin amacı havayolu taşımacılığı ile yüksek hızlı demiryolu taşımacılığının 

belirli bir zaman aralığında toplam maliyet açısından incelenmesini 

gerçekleştirmektir. Bu araştırmanın sonucu göstermiştir ki, yolcu davranışlarının 

belirlenmesinde yolculuk zamanı ulaşım sistemi seçiminde en önemli 

parametrelerden bir tanesi olmaktadır (Milan, 1993). 

Diğer bir çalışmada, 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 görülmüştür ki, İspanya Devleti hızlı tren 

hattı yapıldıktan sonra karayolu trafiği ve kazaları ile özel araç kullanılmasının 

önlenmesi dolayısıyla gelecek 40 yıl boyunca devamlı surette kar edeceği ortaya 

konmuştur. Ayrıca yolcular açısından da iki şehir arasındaki ulaşım zamanında 

meydana gelecek büyük kısalmadan dolayı hem parasal hem de zaman açısından 

kazanç elde edeceklerdir (Rus ve Inglada, 1997).  
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Amerika’da Los Angles ve San Francisco arasında bulunan konvansiyonel raylı 

sistem hattı ile iki kenti birbirine bağlayan karayolu taşımacılığını zamanın değeri 

açısından karşılaştırılması yapılmış ve ileride yapılacak olan hızlı raylı sistem 

hattının fizibilite değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca hızlı raylı 

sistem hattı ile karayolu taşımacılığı çevreye verdikleri zarar maliyetleri ve yatırım 

maliyetleri açısından da karşılaştırılması yapılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmaya göre, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde hızlı raylı sistem hattı yapma ve işletme maliyeti 

karayolu ve havayolu taşımacılığına göre oldukça fazla olduğu ortaya konulmuştur. 

Ayrıca çalışma, hızlı raylı sistem hattı inşasının Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden 

farklı olarak uzun mesafeler arasında değil de kısa mesafeler arasında yapılması 

konusunda Amerika Birleşik Devletleri hükümetine öneride bulunmuştur (Levinson, 

Mathieu, Gillen ve Kafani, 1997). 

Fransa’da yapılan bir çalışmada, havayolu taşımacılığı havayı kirletme oranı ve 

tüketilen yakıt açısından incelenmiştir.  Buna ek olarak yolculuk süresi üç saatten 

daha az olan mesafelerde, hızlı raylı sistem taşımacılığının havayolu taşımacılığına 

karşı bir alternatif oluşturabilir mi? sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma sonucunda 

ortaya çıkmıştır ki, hızlı raylı sistem hatları elektrik enerjisi kullandığından dolayı 

çevreye zararı en aza indirmekte ulaştırma alanında sürdürülebilir bir gelişme 

sağlamaktadır. Ayrıca üç saatlik yolculuk süresine kadar olan mesafelerde hızlı raylı 

sistem hatları havayolu taşımacılığına çok iyi bir alternatif olmakta ve işletme 

kalitesi artırıldığında ise yolcular tarafından sürekli tercih edilmektedir (Patterson ve 

Perl, 1999).  

İspanya’da yapılan diğer bir çalışmada, yapılması planlanan Madrid ve Barselona 

şehirlerini birbirine bağlayacak olan hızlı raylı sistem hattının bu iki şehir arasında 

bulunan havayolu taşımacılığına karşı rekabet avantajı araştırılmıştır. Bu çalışmada 

yolcu taleplerinin modellenmesi metodu kullanılmış ve hızlı raylı sistem hattı ile 

havayolu taşımacılığı arasındaki yolculuk seçimindeki karakteristik özellikler 

belirlenmeye çalışmıştır. Çalışma sonucunda görülmüştür ki, hızlı raylı sistem hattı 

yapıldıktan sonra havayolu taşımacılığını kullanan büyük bir yolcu kitlesinin 

demiryolu taşımacılığını tercih edeceği hesaplanmıştır. Ancak yolcu davranışları 

üzerindeki en önemli parametrenin yolculuk süresi olduğu vurgulanmış, yapım ve 

işletme koşullarından kaynaklanan olası bir hatada yolculuk süresinin artmasında 
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durumun tamamen havayolu taşımacılığı lehine gerçekleşeceği belirtilmiştir 

(Savignat, 2004).  

Avrupa’daki 27 ülkeyi kapsayan diğer bir çalışmada ise ulaşım bağlantılarının sosyal 

gelişmişlik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada oyun teorisinden 

yararlanılarak yolculuk şebekesi tabanlı bir model oluşturulmuş ve havayolu ile hızlı 

tren taşımacılığının rekabete dayalı araştırması gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

çalışmalar sonucunda, Avrupa’daki gelişmişlik düzeyi ile beraber sosyal refahı da 

halk bazında eşit olarak yaymak için hali hazırda bulunan hızlı raylı sistem ağının 

geliştirilmesine öncelik verilmesi gerektiği konusu bütün Avrupa Birliği ülkelerine 

önerilmiştir (Adler, Pels ve Nash, 2010).  

Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen bir çalışmada yapılmış ve yapılması 

planlanan hızlı raylı sistem hatlarının yolcular tarafından erişebilirliği ve diğer 

ulaştırma sistemleri ile bağlanabilirliği incelenmiştir. Çin’de bulunan hâlihazırdaki 

hızlı raylı sistem hatları büyüyen ekonomiye paralel olarak daha çok endüstri 

bölgelerini birbirine bağlama amaçlı olarak yapıldığı ve şehir merkezlerinin 

uzağından geçtiği bundan dolayı da yolcuların raylı sistem talebinin tam olarak 

değerlendirilemediği belirtilmiştir. Çünkü şehir merkezleri ile istasyonlar arasında 

uzak mesafeler bulunmakta ve yolcuların hızlı raylı sistemlere erişimleri zor 

olmaktadır. Bu 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, yapılacak olan hızlı raylı sistem hatları ile endüstri 

bölgelerinin birleştirmesi yerine şehir merkezlerinin birleştirmesinin amaçlanmasını 

Çin hükümetine tavsiye etmiştir (Hung, Brunello ve Bunker, 2011). 

Yukarıda yapılmış olan araştırmalardan da görüleceği gibi, hızlı raylı sistemlerin 

güzergâh seçimi, şehir merkezlerine uzaklığı ve yolculuk süresi yolcu davranışları 

üzerinde doğrudan bir etkisi olmaktadır. Ayrıca hızlı raylı sistem hatları yapıldıktan 

sonra işletme yönetimi çok önemli olmakta ve iyi bir işletme koşulunda havayolu 

taşımacılığına kısa ve orta mesafelerde rakip olabilmektedir.  
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2.2 Literatürde Raylı Sistem Simülasyonu 

Bu kısımda daha önce yapılmış olan tren performansı hesaplama çalışmalarının 

yöntemleri ve nasıl yapıldıkları anlatılacaktır. Çünkü bu tez çalışmasında yapılması 

planlanan Ankara ve İzmir hızlı tren hattının tren performansının hesaplanması 

Railsim simülasyon programı yardımıyla gerçekleştirileceğinden, literatürde bu 

konuda yapılan çalışmalar simülasyon çalışmalarının öğrenilmesi açısından yararlı 

olacaktır.  

1956 yılında İngiltere’de bulunan ve Liverpool ile Shenfield arasında faaliyet 

gösteren raylı sistem hattının enerji sarfiyatını, kurb bölgelerindeki azami hızlarını ve 

motor sıcaklıklarını hesaplamak amacıyla o zamanki bilgisayarlar yardımıyla bir 

program yazılmış ve sistemin simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ana 

amacı, simülasyon programı yardımıyla işletilen bir demiryolu hattının cer gücü 

problemlerini çözme, başlangıçtaki dizayn problemlerinden kaynaklanan yüksek 

miktarda tüketilen enerjiyi azaltma ve trafo merkezlerinin çalışma verimliliklerini 

arttırmaktır. Yazılan simülasyon programı ile işletmede olan Liverpool ve Shenfield 

hattında gerekli rehabilitasyon çalışmaları yapılmış ve uzun dönemli kalıcı çözümler 

gerçekleştirilmiştir (Gilmour, 1956). 

İngiltere’de yapılan diğer bir çalışmada raylı sistemlerin işletme operasyonları ile 

güç kaynağı koşullarının metro sistemlerindeki etkileşimlerini analiz eden 

simülasyon programı geliştirilmiştir. Programın ana amacı sistemde frenleme 

enerjisinden kaynaklanan enerjinin tekrar geri nasıl kullanılabileceği ve bu şekilde ne 

kadar bir enerji tasarrufunun sistem içerisinde gerçekleştirilebileceğinin analiz 

edilmesidir. Simülasyon Fontran IV programlama dili yardımıyla yazılmış ve 

içerisine gerçek bir hattın parametreleri eklenebilmektedir. Program enerji 

verimliliğinin nasıl etkin bir şekilde kullanılacağının yanında raylı sistemler 

içerisinde bulunan birçok problemin çözümünde de demiryolu işletmecilerine 

yardımcı olmaktadır. Bu yüzden simülasyon programı tren performansının 

hesaplanması ve rejeneratif enerji verimliliği için sinyal noktalarının efektif bir 

şekilde belirlenmesi amacıyla demiryolu işleten firmalar için önemli bir yardımcı 

kaynak durumundadır (Mellitt, Goodman ve Arthurton, 1978).  

Kanada’da gerçekleştirilen başka bir çalışmada, adına tren performans simülatörü adı 

verilen bir program oluşturulmuştur. Bu programda sabit ve hareketli sinyal 
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sistemlerini kullanılarak tren dizisi üzerindeki her bir vagonda meydana gelen 

dinamik etkiler incelenmiştir. Programın ana amacı ideal koşullar altında bütün raylı 

sistem hattı boyunca otomatik tren koruma sistemi (ATP) ile otomatik tren operasyon 

sistemi (ATO)’nin çalışma koşullarını hedef hız veya hız sınırlama seçeneklerinde 

belirlemektir. Programda Kanada’nın Toronto şehrinde bulunan Finch İstasyonunun 

gerçek değerleri kullanılmıştır. Sonuç olarak enerji tasarrufuna yönelik etkili sürüş 

tekniği ve sefer sıklığı belirlenmiştir (Mckay, John ve Dawson, 1990).  

Yapılan diğer bir çalışmada, günümüz tren performans simülatörlerine benzer bir 

program yazılarak hattın kurb ve eğim bilgileri, motor bogi ve dingil değerleri, etkin 

kütle değerleri temel hareket denklemleri ile beraber simülatörün içine eklenmiştir. 

Ayrıca ileride gerçekleştirilecek olan çalışmalara yardımcı olmak amacıyla DC ve 

AC sistemlerde trenin performansını etkileyen önemli temel parametrelerin sistem 

üzerindeki etkileri anlatılmıştır. Ayrıca etkili bir tren simülasyon programının nasıl 

yazılması gerektiği okuyucuya anlatılmış ve simülasyon programı yazarken raylı 

sistemlerde bulunan bütün parametrelerin birbirlerine bağlı olduğunu ve birlikte 

çalışılması gerektiği belirtilmiştir (Goodman, 2006).  

Diğer bir araştırmada, adına enerji yönetimi adı verilen demiryolu ağının 

modellenmesini sağlayan bir simülasyon programı tanıtılmıştır. Bu program AC, DC 

ve bunların birleşmesinden oluşan demiryolu sistemlerinin analizi, tasarımı ve 

işletme koşullarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Simülasyon programı iki 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde vagon karakteristikleri kullanılarak tren 

performansı hesaplaması yapılmaktadır. İkinci bölümde, ilk bölümden elde edilen 

bilgiler kullanılarak hattın yük akış diyagramları çıkarılarak trafo merkezlerinden 

çekilen akım, voltaj ve güç değerleri incelenebilmektedir. Çalışmadan da görüleceği 

gibi, en efektif değerlere ulaşmak için farklı simülasyon stratejileri kullanılması 

gerekmektedir. Böylelikle demiryolu sistemi en iyi koşullarında işletilerek hattan 

maksimum verim elde edilebilmektedir (Toffolo, Dawson ve Eastham, 1994). 

Başka bir araştırmada, tek fazlı AC demiryolu sisteminde enerji tüketimini ve tren 

performansını hesaplayan simülasyon programı Fortran 77 kullanılarak 

geliştirilmiştir. Simülasyon programı farklı güç besleme sisteminde ve farklı 

operasyon koşulları altında çalıştırılabilmektedir. Ayrıca simülasyon programı 

yardımıyla demiryolu hattı boyunca oluşan kapasitif ve endüktif etkilerin voltaj 

dalgalanmaları üzerindeki etkileri de incelenebilmektedir. Enerji tüketimi de farklı 
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işletme koşullarında ve sefer aralıklarında etkili bir şekilde gözlenebilmektedir. 

Simülasyon programı 30 km çift hatlı ve tek fiderden beslenen elektrifikasyonlu 

banliyö hattında denenmiş ve gerçeğe uygun sonuçlar elde edilmiştir (Chan, Mellitt 

ve Rambukwella, 1989).  

Yukarıda verilen araştırma ve çalışmalardan da görüleceği gibi, demiryollarında 

kullanılan simülasyon programları üç ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar tek bir 

trenin simülasyonun gerçekleştirildiği tren performans hesaplama simülasyonu, 

gerçek sinyal verilerinin kullanıldığı sinyal sistemi simülasyonu ve bu ikisinden 

oluşan ve demiryolunun işletme koşullarının belirlenebildiği çoklu tren simülasyon 

programıdır. Bu tez çalışmasında Ankara ve İzmir arasında yapılacak olan hızlı tren 

sisteminin gerçek verileri tasarlanmadığından dolayı, bu demiryolu sisteminin tek 

tren performans hesaplanması geçekleştirilecektir.  

Daha önce yapılan çalışmalardan da anlaşılacağı gibi, günümüz demiryolu 

yapımında simülasyon programları çok büyük rol oymaktadır. Programlar yardımıyla 

daha yapımına başlanmamış bir demiryolu hattının ve kullanılacak tren dizilerinin 

davranışları hakkında bilgi edinilebilmektedir. Böylece daha etkin sistemler 

oluşturulması sağlanabilmektedir.  
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3. ANKARA VE ĠZMĠR ARASINDAKĠ ULAġTIRMA SĠSTEMLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

Bu bölümde Ankara ve İzmir arasında faaliyet gösteren farklı ulaştırma sistemleri 

genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu analizi yöntemi yardımıyla incelenecektir. 

Burada amaç, yapılacak olan Ankara ve İzmir hızlı tren hattının diğer ulaştırma 

sistemleri ile sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olabilmesi açısından en verimli 

hızlı tren yolculuk süresinin bulunmasıdır.  

Ankara ve İzmir arasındaki farklı ulaştırma sistemlerinin incelenmesinden önce, bu 

iki şehir arasında yapılacak olan hızlı tren hattının sadece şehirler için değil aynı 

zamanda ülkemiz içinde ne kadar önemli olduğunu açıklamamız gerekmektedir.  

Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ve ülkenin nüfus bakımından İstanbul’dan 

sonra ikinci büyük şehridir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre başkent 

Ankara’nın nüfusu yaklaşık olarak 4,8 milyon kişidir, bu değer Türkiye nüfusunun % 

6,6’sına tekabül etmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2011). Ankara ülkenin 

yaklaşık olarak ortasında kurulduğundan dolayı karayolu, havayolu ve demiryolu 

bağlantıları için önemli bir kavşak noktasında bulunmakta ve bunun yanında endüstri 

ve ticaret açısından gelişmiş durumdadır. Dünya’daki 2025 yılındaki büyük şehir 

ekonomilerinin kimler olabileceği konulu bir araştırmaya göre, Ankara’nın yaklaşık 

111 milyar dolarlık ticaret hacmi ile 90. sırada yer alacağı tahmin edilmektedir 

(Hawksworth, Hoehn ve Tiwari, 2009).  

Ankara’da bulunan farklı ulaştırma sistemlerinin durumlarını incelediğimizde, 

karayolu taşımacılığı açısından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali şehrin 

kolayca ulaşılabilen bir yerinde kurulmuş ve raylı sistem ağı ile şehir merkezine 

bağlantısı sağlanmış durumdadır. Havayolu taşımacılığı açısından Esenboğa 

Havaalanı şehrin yaklaşık olarak 30 km kuzey doğusunda faaliyet göstermekte ve 

ulaşım belediye otobüsleri veya özel taşımacılık yapan şirketler tarafından 

yapılmaktadır. Havaalanın en büyük dezavantajı şehir merkezi ile arasındaki ulaşım 

sorunudur ve dünyadaki diğer örneklerine kıyasla raylı sistem bağlantısına sahip 

değildir. Demiryolu taşımacılığı açısından ise, Ankara Gar’ı şehrin merkezinde, her 
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yerden kolayca ulaşılabilen ve raylı sistem bağlantısı olan bir konumda faaliyet 

göstermektedir. Ayrıca Ankara Gar’ı raylı sistem taşımacılığı açısından Türkiye’de 

merkez konumunda olup; sadece konvansiyonel hatlar için değil aynı zamanda 

Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren hatları için de merkez konumundadır.  

İzmir, İstanbul ve Ankara’dan sonra nüfus bakımından ülkenin en büyük üçüncü 

şehri konumundadır. Yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yaklaşık 4 

milyona sahip nüfusu ile Türkiye nüfusunun % 5,3’üne ev sahipliği yapmaktadır 

(Türkiye İstatistik Kurumu, 2011). Ege Bölgesi’nin orta kesiminde kurulmuş olan 

şehir, ülkenin ticari en büyük ikinci limanına sahiptir. Ayrıca şehir Türkiye’nin fuar 

merkezi konumundadır. Özellikle 80 yıldır devam eden İzmir Enternasyonal Fuarı 

her yıl yerli ve yabancı birçok endüstri kuruluşu için ürünlerinin tanıtılması açısından 

önemli bir konumdadır. Bundan dolayı İzmir, uluslararası ölçekte en önemli fuar 

olan Expo 2020 için adaylığını açıklamış bulunmaktadır. Expo fuarları şu ana kadar 

sadece 65 şehirde yapılmış, yapılan şehre büyük ölçekte tanıtım ve yatırım olanağı 

sağlamış bir fuar organizasyonudur. Dünyanın her yerinden katılımcıların iştirak 

ettiği bir fuar olduğu için şehirlere yatırım yapılma potansiyeli artmaktadır. Bundan 

dolayı İzmir’in kazanacağı olası bir Expo 2020 ev sahipliğinde, Türkiye’ye gelecek 

kişilerin beklentilerini karşılayacak ve ülkenin orta ve batı kesimlerini birleştirecek 

hızlı, konforlu ve kaliteli bir ulaşım sistemine ihtiyaç duyulacaktır.  

İzmir’de bulunan ulaştırma sistemlerini incelediğimizde, Batı Anadolu’nun en büyük 

şehri olduğu için karayolu taşımacılığı açısından otoyolların kesişim noktasında 

bulunmaktadır. İzmir otogarı şehrin merkezinin yaklaşık olarak 10 km doğusunda 

kurulmuştur. Otogara ulaşım belediye otobüsleri ve dolmuşlar yardımıyla 

sağlanmaktadır. İzmir Otogarı’nın şehir merkezi ile raylı sistem bağlantısı 

bulunmamaktadır. Havayolu taşımacılığı açısından, İzmir Adnan Menderes 

Havaalanı şehrin güney kesiminde ve şehir merkezinden yaklaşık olarak 30 km 

uzaklıkta kurulmuştur. Havaalanına ulaşım İzmir’de yeni hizmete girmiş olan İzban 

demiryolu sistemi vasıtasıyla yapılmaktadır. Şehirlerarası demiryolu ulaşımı 

açısından bakıldığında ise Türkiye’nin ilk demiryolu hattının yapıldığı bir şehir 

olması sebebiyle İzmir Alsancak Gar’ı şehrin merkezinde faaliyet göstermektedir. 

Gar, her yerden kolayca ulaşılabilen ve raylı sistem bağlantısı olan bir konumdadır.  

Günümüzde Ankara ve İzmir arasında 824 km uzunluğunda konvansiyonel 

demiryolu hattı bulunmakta ve seyahat süresi 14 saat sürmektedir. Bu nedenle 
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demiryollarının bu iki şehir arasında karayolları ve havayollarına karşı rekabet şansı 

bulunmamaktadır. Bunun yanında karayolu taşımacılığı bağlamında, Ankara ve 

İzmir otobüs yolculuğu en iyi durumda yaklaşık olarak 8 saat sürmektedir. Havayolu 

taşımacılığı açısından ise özellikle Ankara’da bulunan Esenboğa Havaalanı’nın şehir 

merkezi ile arasında raylı sistem bağlantısı bulunmaması sebebiyle yolcular çok 

büyük zaman ve para kaybına uğramaktadırlar.  

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, Ankara ve İzmir arasında inşaatı yapılacak 

olan bir hızlı tren hattının sadece şehirler açısından değil aynı zamanda ülke için de 

ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Yapılacak olan bu demiryolu hattı ile ülke 

ekonomisine zaman ve para tasarrufu kazandırmanın yanında yolcular için de 

konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanmış olacaktır.  

3.1 GenelleĢtirilmiĢ Maliyet Fonksiyonu 

Ulaştırma sistemlerinde güzergâh seçim işlemi çok boyutlu ve belirsizlikler içeren 

bir yapıya sahiptir. Yolcuların en kısa zamanda, en kısa yolu takip ederek ve en 

güvenli bir biçimde seyahatlerini tamamlamak ve hedef noktaya varmak istemeleri 

çok amaçlı bir karar vermeyi gerektirmektedir. Çünkü birden fazla amacın olması ve 

bunların hepsinin aynı anda gerçekleştirilmek istenmesi, problemi karmaşık hale 

getirmektedir. Böyle bir problemde karar verici, güzergâh alternatifleri ile ilgili 

olarak beklentilerini en üst düzeyde karşılayabileceği detaylı analize ihtiyaç duyar. 

İki nokta arasında bulunan ulaştırma sistemlerinden en uygun olanının seçim 

probleminde temel yaklaşım, en düşük maliyetli olanı tercih etmektir. En düşük 

maliyet kavramı ise; seyahat süresi, erişim süresi, gecikme süresi, tıkanma olasılığı, 

yol türü ve yol ağının güvenilirliği parametrelerini kapsamaktadır (Murat ve Kulak, 

2005).  

Bir taşıma sisteminin alternatiflerine göre daha kısa sürede ulaşım sağlaması birçok 

yolcu açısından seyahat süresi ölçütünün önemini arttırmaktadır. Bundan dolayı 

yolcular tarafından gerçekleştirilen seyahatlerde uygun ulaştırma sistemi seçiminde 

seyahat süresi en kısa olan sistem tercih edilmekte ve bu seçim sürecinde paranın 

zaman değerine göre değişimin incelenmesi gerekmektedir.  

En kısa ifadesiyle yolcular tarafından gerçekleştirilecek ulaştırma sistemi seçiminde 

zaman ve yolculuğun maliyeti önem arz etmektedir. Burada zamandan kasıt, 
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yolculuk zamanı, ulaştırma sistemlerine erişme zamanı, yolculuk boyunca geçirilen 

bekleme zamanları ve taşıtların gecikme zamanları olarak özetlenebilir. Yolculuk 

maliyetinden anlaşılması gereken ise, yolcular tarafından yolculuk boyunca harcanan 

paranın toplamıdır.  

Ulaştırma sistemlerinde çalışan insanlar, ulaştırma sistemi seçiminin en efektif 

şekilde belirlenmesi amacıyla bu iki parametrenin de uygulandığı ve güçlük indeksi 

de denilen genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu analizini geliştirmişlerdir (Harris, 

2011). 

Bu maliyet fonksiyonu şu şekilde formüle edilir:  

 GC = Harcanan toplam para/a0 + a1i∗ tji + a2∗ ta + a3i∗ twi + a4∗ td + a5∗ nc (3.1) 

Burada;  

a0: Yolcunun zamanının değeri [TL / dk]. 

a1i: Ağırlık faktörü (genellikle 1 alınır). 

tji: Yolculuk süresi [dk]. 

a2: Ağırlık faktörü (ulaştırma tipine göre değişken). 

ta: Erişim zamanı [dk]. 

a3i: Ağırlık faktörü (genellikle 1,5 veya 2 alınır). 

twi: Bekleme zamanı [dk]. 

a4: Ağırlık faktörü (genellikle 3 veya üzeri alınır). 

td: Ortalama taşıt gecikmesi [dk]. 

a5: Yolculuk boyunca rahatsız olma zamanı [dk]. 

nc: Yolculuk boyunca farklı ulaştırma sistemleri arasındaki transfer sayısı. 

Denklem (3.1)’den de anlaşılacağı gibi, içerisinde yolculuk zamanı, erişim zamanı, 

bekleme zamanı, gecikme zamanı ve yolculuk boyunca farklı ulaştırma sistemleri 

arasında gerçekleştirilen transfer sayısı ile yolcu davranışlarını yansıtan ağırlık 

faktörleri birlikte kullanılarak yolculuğun tüm aşaması formüle yansıtılmıştır. 

Formülde belirtilen erişim zamanı, yolcunun ulaşım sistemine erişiminde kullandığı 

iç ve dış bağlantılardaki aktarma zamanını yansıtmaktadır. Erişim zamanının ağırlık 
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faktörü aktarma yapılan yerin bağlantı kalitesine göre değiştiğinden dolayı farklılık 

göstermektedir. Bekleme zamanı yolculuk boyunca yapılan beklemeleri 

yansıtmaktadır. Yolcuların davranışsal olarak yolculuk boyunca yapılan 

beklemelerden hoşlanmazlar çünkü bir an önce istedikleri yere varma 

eğilimindedirler. Bundan dolayı bekleme zamanının ağırlık faktörü erişim zamanının 

ağırlık faktöründen daha büyüktür ve bekleme yapılan yerin kalitesine göre 

değişiklik gösterdiğinden genellikle 1,5 veya 2 olarak alınır. Taşıtların gecikmesi ise 

yolcular üzerinde en fazla etkiyi yapan parametredir. Günümüzde ulaşım 

sistemlerinde yaşanan trafik artışlarından dolayı maalesef bekleme süreleri artmakta 

ve yolculuk kalitesine ciddi etkileri olmaktadır. Bundan dolayı ağırlık katsayısı 

genellikle 3 ve üzerinde alınır.  

Genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu analizi zaman ve para parametrelerinden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla farklı ulaştırma sistemleri birbirleri arasında 

kıyaslanabilmektedir. Yolculuk zamanının parasal karşılığı bu iki parametrenin 

etkilerini yansıtacak şekilde TL / Dakika olarak gösterilebilir.  

Bütün bu açıklamalardan sonra, Ankara ve İzmir arasında hâlihazırda faaliyet 

gösteren otobüs taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve yapılacak olan hızlı tren 

taşımacılığı karşılaştırılarak, hızlı tren taşımacılığında olması gereken en verimli 

zamanın bulunması hedeflenmiştir. Bu hesaplamalarda amaç hızlı tren işletmesinin 

diğer ulaşım sistemleri arasında sürdürülebilir rekabete dayalı bir avantaja sahip 

olmasıdır.  

3.2 Ankara ve Ġzmir ġehirleri Arası Otobüs TaĢımacılığı Analizi 

Bu bölümde Ankara ve İzmir arasında faaliyet gösteren otobüs taşımacılığını 

genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu açısından değerlendirerek yolculuk zamanı 

değerinin bulunması gerçekleştirilecektir.  

Ankara ve İzmir arasında faaliyet gösteren otobüs firmaları tarafından 

gerçekleştirilen şehirlerarası otobüs taşımacılığı gündüz ve gece devamlı olarak aktif 

bir şekilde sağlanmaktadır. Bundan dolayı yolculuk yapmak isteyenler günün her 

saatinde rahat bir şekilde istedikleri zaman yer bulabilmektedirler. Ancak Ankara ve 

İzmir arasındaki otobüs yolculuğu yalnızca trafik olmadığı zamanlarda 8 saat olarak 

sürmekte, trafik olduğunda ise bu süre daha da artmaktadır.  
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ġekil 3.1: Türkiye haritası. 

Daha öncede bahsedildiği gibi, Ankara’da 4,8 milyon kişi yaşamaktadır. Bu nüfus 

içersinde yaklaşık olarak % 18’ine tekabül eden 860,000 kişi Keçiören ilçesinde 

yaşamını sürdürmektedir (Ankara Kalkınma Ajansı, 2011). Nüfusun büyük bir 

bölümü Keçiören ilçesinde yaşadığından dolayı yapılacak olan şehirlerarası otobüs 

yolculuğunun Ankara başlangıcı bu ilçe olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan İzmir 

şehri açısından yolculuğu ele aldığımızda, İzmir Cumhuriyet Meydanı şehrin 

merkezi olarak kabul edilmektedir (Çiçek, 2006). Dolayısıyla Ankara ve İzmir 

arasında gerçekleştirilecek şehirlerarası otobüs yolculuğunun sonlanma noktası 

Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenmiştir.  

Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilecek bir otobüs yolculuğu aşağıda bulunan 

sıralı maddeler yardımıyla adım adım açıklanabilir: 

1- Ev ile otobüs durağı arasındaki erişim süresi yürüme ile yaklaşık olarak 5 

dakikadır, 

2- Otobüs durağında belediyeye ait otobüsü bekleme en iyi durumda minimum 6 

dakika sürmektedir, 

3- Otobüs ile Keçiören’den Kızılay meydanına erişim yaklaşık olarak 15 dakika 

sürmekte ve yolcu otobüse 1,5 TL ücret vermektedir, 

4- Kızılay Meydanı’ndan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne metro 

bağlantısı bulunmaktadır. Dolayısıyla Kızılay Meydanı’ndan metroya erişim 

yaklaşık olarak 5 dakika sürmektedir, 
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5- Yolcunun metro istasyonunda treni bekleme süresi minimum 4 dakika sürer, 

6- Metro yolculuğu son durak olan otobüs terminaline kadar yaklaşık olarak 20 

dakika sürmekte ve yolculuk ücreti olarak 2 TL ödenmektedir, 

7- Metro yolculuğundan sonra istasyondan çıkmak ve otobüs terminaline 

erişmek yaklaşık olarak 5 dakika sürmektedir, 

8- Yolcu otobüs terminaline vardıktan sonra yaklaşık olarak 10 dakika otobüsün 

hareket etmesini bekler, 

9- Otobüs hareket ettikten sonra en iyi şartlarda trafik olmadan Ankara’dan 

İzmir’e 8 saatte varmakta ve bu yolculuk için 50 TL ücret ödemektedir, 

10- İzmir’e vardıktan sonra şehir merkezine ulaşmak için raylı sistem ağı 

bulunmadığından mecburi olarak belediye otobüslerini kullanması gerekecek 

ve otobüs duraklarına ulaşması 6 dakikayı bulacaktır, 

11- En iyi durumda belediye otobüsünü minimum 5 dakika beklemesi 

gerekecektir, 

12- Belediye otobüsü yardımıyla İzmir şehirlerarası otobüs terminalinden 

Cumhuriyet Meydanı’na ulaşım süresi 20 dakika sürmektedir ve bu yolculuk 

için 1,5 TL ücret ödenmesi gerekir. 

Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilen otobüs yolculuğunun adımları Çizelge 

3.1’de ağırlık faktörleri hesaplamaları ile beraber gösterilmektedir. 
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Çizelge 3.1: Ankara-İzmir otobüs taşımacılığı analizi. 

 
Zaman 

(dk) 

Ağırlık 

Faktörü 
Toplam 

Ücret 

(TL) 

Evden otobüs durağına erişimi 5 3 15 - 

Belediye otobüsünün durakta beklenmesi 6 1,5 9 - 

Kızılay Meydanı’na ulaşım için yolculuk 15 1 15 1,5 TL 

Metro istasyonuna erişim 5 3 12 - 

Metro istasyonunda trenin beklenmesi 4 1,5 6 - 

Otobüs terminali için metro yolculuğu 20 1 20 2 TL 

Metrodan otobüs terminaline geçiş 5 3 15 - 

Otobüsün hareket saati için bekleme 10 1,5 15 - 

Şehirlerarası otobüs yolculuğu 480 1 480 50 TL 

Otobüs terminalinden durağa erişim 6 3 18 - 

Belediye otobüsünün durakta beklenmesi 5 1,5 7,5  

Cumhuriyet Meydanı’na ulaşım için yolculuk 20 1 20 1,5 TL 

  Toplam 632,5 55 TL 

Çizelge 3.1’den de görüleceği gibi, Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilen 

yolcuğun ağırlık faktörleri ile beraber zaman değeri 632,5 ve toplam yolculuk ücreti 

ise 55 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ortalama 

olarak bir çalışanın yıllık ücreti 10,000 $ civarındadır. Bu değerin Türk Lirası 

bağlamında karşılığı yaklaşık olarak 18,000 TL’dir. Dolayısıyla bir çalışanın aylık 

kazancı 1500 TL olmaktadır. Bu çalışanın haftalık minimum 40 saatten aylık 160 

saat çalışma zorunluluğu vardır.  

Bu verilere göre çalışanın bir saatlik ücreti 9,3 TL olarak bulunur. Genelleştirilmiş 

maliyet fonksiyonu formülünde bulunan yolculuk zamanının değerinin (a0) 

bulunabilmesi için, çalışanın dakika başına ücretinin hesaplanması gerekir; 

 a0 : 9,3 TL / 60 dk = 0,155 TL /dk                    (3.2) 

olarak bulunur.  

Çizelge 3.1’de görülen toplam değerler ve dakika başına kazanılan para 

genelleştirilmiş maliyet fonksiyonunda yerine yazılırsa; 
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 GC = Harcanan para/a0 + 632,5 = 55 / 0,155 + 632,5 = 987,3 dakika       (3.3) 

şeklinde bulunur.  

Buradan da görüleceği üzere şehirlerarasında yapılan otobüs yolculuğunun yolcuya 

getireceği toplam zaman külfeti yaklaşık olarak 16 saati bulmaktadır. Yolculuğun 

tamamına baktığımızda, yolcu açısından Ankara ve İzmir arası otobüs yolculuğunun 

8 saat sürdüğü düşünülse de ulaşılmak istenen mesafenin sadece otobüs terminalleri 

arasında olmayıp istenilen yerlere gitme şeklinde tezahür etmesinden dolayı otobüs 

yolculuğu yolcuya erişim açısından bir takım külfetler getirmekte ve kazandığı para 

açısından yolcuğun değerini azaltmaktadır. Bunun başlıca sebepleri arasında farklı 

ulaşım sistemleri arasındaki erişim sürelerinin çok olması ve otobüs terminallerinin 

şehir merkezinden uzakta yapılması veya raylı sistem bağlantılarının olmaması 

gösterilebilir.  

Sonuç olarak Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilecek bir otobüs taşımacılığında 

toplam harcanan ücret oldukça makul görünse de yolculuk kalitesi açısından yolcu 

tatmin olmamakta ve büyük oranda zaman kaybı yaşamaktadır. Bundan dolayı 

otobüs yolculuğu sonunda insanlar yorgun düşmekte ve verimli bir gün 

geçirememektedirler. Çünkü hesaplardan da görüleceği üzere yolcular sanki 16 saat 

yolculuk yapmış olmaktadırlar.  

3.3 Ankara ve Ġzmir ġehirleri Arası Havayolu TaĢımacılığı Analizi 

Bu bölümde Ankara ve İzmir arasında faaliyet gösteren havayolu taşımacılığını 

genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu açısından değerlendirerek yolculuk zamanının 

değerinin bulunması gerçekleştirilecektir.  

Ankara ve İzmir Türkiye’nin büyük şehirleri olduğundan dolayı havayolu 

taşımacılığı açısından birçok şirket bu iki şehir arasında hizmet vermektedir. 

Dolayısıyla yolculuk edecek kimseler rahatlıkla uçak bileti bulabilmektedirler. Bütün 

bunlara ek olarak Ankara ve İzmir arasında havayolu taşımacılığı talebi son yıllarda 

% 7 oranında artış göstermiştir (Haberleştirme ve Ulaştırma Bakanlığı, 2010). Bu 

raporun sonuçlarına göre, otobüs yolculuğunun uzun sürmesinden dolayı ve son 

yıllarda havacılık sektöründe yaşanan rekabetten dolayı yolcular havayolu 

taşımacılığını daha çok tercih etmeye başlamıştır. Ancak özellikle Ankara Esenboğa 

Havaalanı’nın şehrin dışında bulunması ve şehir merkezi ile arasında raylı sistem 
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bağlantısının bulunmaması yolcular açısından zaman kaybı ve dezavantaj 

oluşturmaktadır.  

Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilecek bir havayolu taşımacılığı daha önce 

otobüs taşımacılığında yapıldığı gibi maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir: 

1- Ev ile otobüs durağı arasındaki erişim süresi yürüme ile yaklaşık olarak 5 

dakikadır, 

2- Otobüs durağında belediyeye ait otobüsü bekleme en iyi durumda minimum 6 

dakika sürmektedir, 

3- Otobüs ile Keçiören’den Ulus Parkı’na erişim yaklaşık olarak 10 dakika 

sürmekte ve yolcu otobüse 2 TL ücret verilmektedir, 

4- Ulus Parkı’nda havaalanı otobüs servisini bekleme süresi 8 dakikadır, 

5- Ulus Parkı ile Esenboğa Havaalanı arası otobüs yolculuğu 20 dakika 

sürmekte ve yolculuk ücreti olarak 3 TL ödenmektedir, 

6- Otobüs yolculuğundan sonra havaalanı girişinde uygulanan güvenlik 

önlemlerinden dolayı bagaj ve üst araması için beklenilmesi gereken süre 

minimum 4 dakika sürmektedir, 

7- Bagajın verilmesi için yapılan check-in işlemlerinde beklenilen süre en iyi 

durumda 3 dakikadır, 

8- Check-in noktasından uçuş kapısına erişme süresi minimum 4 dakikadır, 

9- En iyi durumda uçuş kapısında uçağa binilmesi için geçen süre 10 dakika 

sürmektedir, 

10- Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilen uçak yolculuğu 70 dakika sürmekte 

ve yolcular ücret olarak ortalama 75 TL ödemektedir, 

11- Uçak indikten sonra İzmir metrosuna kadar olan erişim süresi yaklaşık 5 

dakikayı bulmaktadır, 

12- Metro istasyonunda bekleme yaklaşık 4 dakikadır, 

13- Metro yardımıyla Adnan Menderes Havaalanı’ndan İzmir Cumhuriyet 

Meydanı’na yapılan yolculuk yaklaşık olarak 15 dakika sürmekte ve bu 

yolculuk için 2 TL ücret ödenmektedir. 
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Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilen havayolu yolculuğunun adımları Çizelge 

3.2’de ağırlık faktörleri hesaplamaları ile beraber gösterilmektedir. 

Çizelge 3.2: Ankara-İzmir havayolu taşımacılığı analizi. 

 
Zaman 

(dk) 

Ağırlık 

Faktörü 
Toplam 

Ücret 

(TL) 

Evden otobüs durağına erişimi 5 3 15 - 

Belediye otobüsünün durakta beklenmesi 6 1,5 9 - 

Ulus Park’ına ulaşım için yolculuk 8 1 8 2 TL 

Havaalanı otobüs servisinin beklenmesi 10 1,5 15 - 

Otobüs servisi ile havaalanına yolculuk 20 1 20 3 TL 

Havaalanının içine erişim 4 3 12 - 

Check-in işlemleri için bekleme 3 1,5 4,5 - 

Uçuş kapısına erişim 4 2 8 - 

Uçağa giriş için beklenilmesi 10 1 10 - 

Uçak yolculuğu 70 1 70 75 TL 

İzmir metrosuna erişim 5 2 10 - 

İstasyonda metro treninin beklenmesi 4 1,5 6 - 

Cumhuriyet Meydanı’na ulaşım için yolculuk 15 1 15 2 TL 

  Toplam 202,5 82TL 

Çizelge 3.2’den de görüleceği gibi, Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilen 

yolculuğun ağırlık faktörleri ile beraber zaman değeri 202,5 ve toplam yolculuk 

ücreti ise 82 TL olarak gerçekleşmiştir.  

Daha önceden de bahsedildiği gibi Türkiye’deki bir çalışanın dakika başına ücreti            

0,155 TL / dk olarak bulunmuştu. Çizelge 3.2’de görülen toplam değerler ve dakika 

başına kazanılan para genelleştirilmiş maliyet fonksiyonunda yerine yazılırsa; 

 GC = Harcanan para/a0 + 243 = 82 / 0,155 + 202,5 = 731 dakika       (3.4) 

şeklinde bulunur.  

(3.4)’deki sonuçtan da anlaşılacağı üzere havayolu ulaşımı karayolu ulaşımına göre 

daha iyi bir konumdadır. Ancak havayolu ulaşımı için ödenen ücret karayolu 

ulaşımına göre fazla olduğundan, havayolu ulaşımının sahip olduğu zaman avantaj 
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kaybolmaktadır. Ayrıca havaalanlarına erişim için geçen süre de bu durumu 

etkilemektedir. Normal bir havayolu ulaşımı Ankara ve İzmir arasında 70 dakika 

sürmekte ve çok avantajlı olmasına rağmen gerek yolculuk için ödenen ücret gerekse 

de havaalanlarına ulaşımda harcanan zaman yapılması planlanan hızlı tren projesinde 

demiryollarına sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilir.  

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yapılacak olan Ankara ve 

İzmir hızlı tren projesinde yolculuğun parasal değerini ve yolculuk süresini tayin 

etmede özen göstermeli dolayısıyla havayolları ile rekabete girebilecek bir proje 

çalışması yapmalıdır.   

3.4 Ankara ve Ġzmir ġehirleri Arası Demiryolu TaĢımacılığı Analizi 

Bu bölümde Ankara ve İzmir arasına yapılacak olan hızlı tren hattının diğer ulaşım 

sistemleri karşısında sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olması için 

genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu ile analiz edilecektir.  

Havayolu ve karayolu ulaşımlarındaki analizlerden de görüleceği üzere, yolcular 

açısından havayolu ulaşımı daha cazip bir durumdadır. Ancak havayolu 

taşımacılığının ücretinin fazla olması, havaalanlarına erişimdeki sıkıntılar, 

havaalanları içerisinde yaşanan beklemeler ve son zamanlarda hızla artan talepten 

dolayı uçak tehirlerinin fazlalaşması yolculuk süresi açısından cazip halde olan 

havayollarını olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı yolculuk süresi ve ücreti iyi 

planlanmış bir demiryolu Ankara ve İzmir arasında faaliyet gösteren havayollarına 

rakip olabilir.  

Belirtilen bu sebeplerden dolayı yapılacak olan Ankara ve İzmir arasındaki hızlı tren 

yolculuğunun safhalarının sırası şu şekilde özetlenebilir: 

1- Ev ile otobüs durağı arasındaki erişim süresi yürüme ile yaklaşık olarak 5 

dakikadır, 

2- Otobüs durağında belediyeye ait otobüsü bekleme en iyi durumda minimum 6 

dakika sürmektedir, 

3- Otobüs ile Ankara Garı’na erişim yaklaşık olarak 15 dakika sürmekte ve 

yolcu otobüse 2 TL ücret verilmektedir, 
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4- Otobüs durağında indikten sonra yüksek hızlı trene erişim süresi 5 dakika 

sürmektedir, 

5- Trenin hareketi için beklenilen süre 15 dakikadır, 

6- Ankara ve İzmir arasındaki yolculuk süresi daha sonra havayolu ulaşımına 

göre belirleneceğinden dolayı şu an için bilerek boş bırakılacaktır. Bunun 

yanında yolculuk ücreti hali hazırda işletilen Ankara-Eskişehir ve Ankara-

Konya hızlı tren hatları dikkate alınarak bu hatlardan farklı olarak 50 TL 

olarak hesaplanacaktır, 

7- İzmir Alsancak Garı’ndan otobüs duraklarına erişim 4 dakika sürmektedir, 

8- Otobüs durağında bekleme süresi 5 dakika olarak gerçekleşir. 

9- İzmir Cumhuriyet Meydan’ına yapılacak olan otobüs yolculuğu 15 dakika 

sürmekte ve bunun için 2 TL ücret ödenmektedir. 

Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilen demiryolu yolculuğunun adımları Çizelge 

3.3’de ağırlık faktörleri hesaplamaları ile beraber gösterilmektedir. 

Çizelge 3.3: Ankara-İzmir hızlı tren taşımacılığı analizi. 

 
Zaman 

(dk) 

Ağırlık 

Faktörü 
Toplam 

Ücret 

(TL) 

Evden otobüs durağına erişimi 5 3 15 - 

Belediye otobüsünün durakta beklenmesi 6 1,5 9 - 

Ankara Gar’ına ulaşım için yolculuk 15 1 15 2 TL 

Ankara Garı’na erişim 5 3 15 - 

Tren hareketi için beklenilen süre 15 1,5 22,5 - 

Hızlı tren yolculuğu  - 1 - 50 TL 

Otobüs duraklarına erişim  5 3 15 - 

Belediye otobüsünün durakta beklenmesi 5 1,5 7,5 - 

Cumhuriyet Meydanı’na ulaşım için yolculuk 15 1 15 2 TL 

  Toplam 114 54 TL 

Çizelge 3.3’ten de görüleceği gibi, Ankara ve İzmir arasında gerçekleştirilen 

yolcuğun ağırlık faktörleri ile beraber zaman değeri 114 ve toplam yolculuk ücreti 

ise 54 TL olarak gerçekleşmiştir. 
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Daha önceden de bahsedildiği gibi Türkiye’deki bir çalışanın dakika başına ücreti            

0,155 TL / dk olarak bulunmuştu. Çizelge 3.3’de görülen toplam değerler ve dakika 

başına kazanılan para genelleştirilmiş maliyet fonksiyonunda yerine yazılırsa; 

                    GC = Harcanan para/a0 + 114 = 54 / 0,155 + 114 = 462 dakika          (3.5) 

şeklinde bulunur. 

Fakat burada hızlı tren yolculuk süresi hesaba katılmamıştır. En verimli hızlı tren 

yolculuk süresini bulmak için havayolu ulaşımında bulunan (3.4) değeri bize referans 

olacaktır. Dolayısıyla bu referansa göre yapılacak olan hesaplamada; 

 GC = 731 – 462 = 269 dakika                                         (3.6) 

olarak bulunur ve bu sonuca göre Ankara ve İzmir arasında yapılması planlanan hızlı 

tren yolculuğunun maksimum süresini bize vermektedir. Yani planlanan demiryolu 

hattındaki hızlı trenler iki şehir arasındaki mesafeyi havayolları ile yarışabilmek 

adına maksimum 269 dakikada almalıdır.  

Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yolcuların isteklerini dikkate alarak 

yapacağı bir tasarımda havayolları ile sürdürülebilir şekilde rekabet edebilmesi için 

bu süreyi daha da kısaltmalıdır. Avrupa’da bu mesafede çalışan hızı tren örneklerini 

de düşünerek maksimum yolculuk süresinin 200 dakika olarak hesaplamalı ve 

planlamalar buna göre yapmalıdır. Dolayısıyla genelleştirilmiş maliyet fonksiyonu 

hesabına geri dönecek olursak hızlı tren yolculuğunun zaman açısından değeri şu 

şekilde olmaktadır; 

  GC = Harcanan para/a0 + 200 + 114 = 54 / 0,155 + 200 + 114 = 662 dakika       (3.7) 

Bu değere göre, eğer hızlı tren yolculuğu Ankara ve İzmir arasında 200 dakika ve 

altında gerçekleştirilebilirse demiryolları havayollarına göre avantajlı bir konuma 

geçecek ve rekabet edebilecek bir seviyeye gelecektir.  

Günümüzde Ankara ve İzmir arasında 824 km uzunluğunda konvansiyonel 

demiryolu hattı bulunmakta ve seyahat süresi 14 saat sürmektedir. Bu sebepten 

dolayı, yapılacak olan hızlı tren hattı ile iki şehir arasındaki demiryolu yolculuğu 

minimum 10 saat kısalmış olacak ve hızlı tren yolculuğunun cazibesi yolcular 

arasında artış gösterecektir. 
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4. HIZLI DEMĠRYOLU SĠSTEMĠ ALTYAPI PARAMETRELERĠ VE 

TREN KARAKTERĠSTĠĞĠ 

Hızlı demiryolu sistemleri minimum 250 km/h hızlara ulaştıklarından dolayı bu tip 

demiryolu sistemlerinin tasarım parametreleri özel olarak belirlenmekte ve 

uygulanmaktadır. Ayrıca, özellikle son 30 yılda edinilen deneyimlerden 

yararlanılarak güvenli ve konforlu bir demiryolu sistemi oluşturmak için daha fazla 

çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda 300 km/h hızlara ulaşan hızlı 

demiryolu sistemleri tasarlanabilmiştir.  

Hızlı demiryolu sistemlerinin hat tasarımında kullanılan tasarım esasları ve hat 

üzerinde kullanılacak demiryolu araçlarının özellikleri normal bir konvansiyonel 

demiryolu sisteminden ve araçlarından tamamen farklıdır. Çünkü yüksek hızlarda 

gerek demiryolu altyapısı gerekse de demiryolu araçları birtakım fiziksel, mekaniksel 

ve elektriksel zorluklara maruz kalmakta ve sistemin güvenilir bir şekilde 

işletilmesinde sorunlar oluşmaktadır. Sistem tasarım parametreleri bu açıdan önemli 

bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı hızlı demiryolu sistemlerinin ömrünün uzun 

vadeli bir işletme için uygun olması isteniyorsa altyapı ve üstyapı özelliklerinin 

hassas bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.  

Bu bölümde Ankara ve İzmir arasında yapılacak olan hızlı demiryolu sisteminin 

tasarım parametreleri Avrupa’da yapılmış olan hızlı demiryolu sistemlerinin 

tecrübeleri ışığında incelenecektir. Özellikle eğim değerleri, kurb bilgileri, tünel 

tasarımları, istasyonların konum esasları üzerinde durulacaktır çünkü tez’in ilerleyen 

aşamalarında kullanılacak olan Railsim simülasyon programında bu değerlere göre 

hızlı demiryolu sistemi analiz edilecektir. Ayrıca yine bu değerler, yapılacak olan 

hızlı demiryolu sisteminin elektriksel gereksinimleri üzerine etki etmektedir. 

Dolayısıyla sistemin enerji gereksinimleri de böylelikle belirlenebilecektir.  

Kullanılacak olan Railsim simülasyon programından en iyi bir şekilde yararlanılarak 

tren performansının belirlenmesi için, demiryolu sisteminin altyapı özellikleri ve tren 

dizisinin karakteristik parametreleri eksiksiz bir şekilde programa girilmesi 
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gerekmektedir. Bundan dolayı gerekli parametrelerin özellikleri daha sonraki 

bölümlerde belirlenmeye çalışılacaktır.   

4.1 Hızlı Demiryolu Sistemi Altyapı Parametreleri 

Bu bölümde yapılacak olan Ankara ve İzmir demiryolu sisteminin altyapısının sahip 

olması gereken eğim özellikleri, kurb değerleri, tünel özellikleri ve istasyon 

karakteristikleri Avrupa’da yapılmış olan hızlı demiryolu sistemleri ışığında 

incelenecektir. 

4.1.1 Eğim 

Eğim, hızlı raylı sistemlerdeki en önemli parametrelerden bir tanesidir. Eğim direk 

olarak sistemin elektrik enerjisi gereksinimi üzerine etki etmektedir. Ayrıca sistemde 

kullanılacak araç seçimleri açısından önemli bir rol oynamakta ve eğimi fazla olan 

sistemlerde cer gücü daha fazla olan araçların seçilmesine sebep olmaktadır. Bu 

sebeplerden dolayı eğimin, sistemin ilk kurulum maliyeti üzerinde çok büyük etkisi 

vardır.  

Eğim raylı sistem tasarım esaslarında dikey ve düşey olarak iki kısma ayrılmaktadır. 

Dikey eğimler, herhangi bir tepe veya dağın yamaçlarından tepelerine doğru yapılan 

tırmanışlardaki eğimlere verilen isimdir. Düşey eğimler ise dikey eğimin tam tersine 

tepe veya dağın tepesinden yamaçlarına doğru yapılan yollardaki konumdur. Her iki 

durumda da % şeklinde ifade edilmekte, dikey eğimler pozitif değerler ile düşey 

eğimler de negatif değerler şekilde gösterilmektedir. Demiryolu sistemleri 

teknolojisinde özellikle hızlı tren hatlarının tasarımında çok dik veya çok düşey 

eğimlerden genellikle uzak durulur. Çünkü dik eğimlerde elektrik enerjisi 

gereksinimi artmaktadır. Düşey eğrisi fazla olan eğimlerde ise trenlerin frenleme 

gereksinimleri artmakta ve sistem güvenli bir şekilde işletilmekten uzaklaşmaktadır. 

Bununla beraber özellikle Fransa’da bulunan hızlı raylı sistem hatlarının bazı 

bölgelerinde % 3,5 kadar olan eğimler bulunmaktadır (Goyal ve Yadav, 2007). Bu 

bölgelerde yüksek eğim tercih edilmesinin başlıca sebebi tünel ve viyadük 

maliyetlerinin bu bölgeler için çok olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir değişle, 

Fransızlar ilk yapım maliyetinden taviz vermeyerek işletmede ihtiyaç olan yüksek 

elektrik enerjisini tercih etmişlerdir. Yine aynı yazarlara göre, 2002 yılına kadar 

uygulanan bu sistem daha sonra terk edilmiştir. Hızlı demiryolları açısından Fransız 
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hatları Dünya’daki ilk yapılan öncü sistemlerdir. Bundan dolayı günümüzde birçok 

ülke bu eğilimi sürdürmekte ve tünel ile viyadük yapımının yerine dik eğimlerden 

oluşan tasarımları ekonomik sebeplerden dolayı tercih etmektedir. Bu durumun en 

önemli örneği Almanya’da Cologne ve Frankfurt arasında yapılmış olan hızlı raylı 

sitem hattıdır. Bu hızlı demiryolu sistemi 260 km/h ortalama hız ile işletilmekte ve % 

4 eğimi bulunmaktadır ve bu değer Dünya’daki en yüksek eğime sahip hızlı 

demiryolu sistemidir (Lindahl, 2001). 

İçerisinde Avrupa’da hızlı demiryolu sistemlerini kullanan ülkelerin temsilcilerinden 

oluşan bir çalışma grubunun araştırmaları neticesinde Uluslararası Raylı Sistemler 

Birliği’nin hazırladığı raporda, Avrupa ülkelerindeki hızlı demiryolu sistemlerinin 

hız ve buna bağlı eğim değerleri Çizelge 4.1’de gösterilmiştir.   

Çizelge 4.1: Avrupa’daki ülkelerin hızlı demiryolu eğim değerleri                 

(International Union of Railways, 2001). 

Parametreler 

Ülkeler (km/h) 

Fransa Almanya İtalya İspanya 

300 350 300 350 300 350 300 350 

Hatların 
maksimum 

tasarım hızları 

(km/h) 

300 350 300 350 300 350 270 350 

Hatların 

maksimum 

işletme hızları 

(km/h) 

300 320 300 330 300 350 270 > 300 

Maksimum 

eğimler (%) 
3,5 3,5 2 4 1,2 1,2 1,25 2,5 

Çizelge 4.1’den de görüleceği üzere, hızlı tren hatlarının eğimleri ülkeden ülkeye 

farklılıklar göstermektedir ve değerler % 1,2 ile % 4 arasında değişmektedir. 

Eğimlerin bu şekilde değişiklik göstermesinin başlıca sebebi işletilen demiryolu 

hattının topoğrafik altyapısıdır. Bundan dolayı hızlı demiryolu sistemlerinin 

tasarımında hattın geçeceği güzergâh üzerinde bulunan tepe, dağ ve vadilerden 

kaynaklanan sebeplerden kesin bir eğim değeri belirlemek imkânsızdır. Eğim 

değerlerinin belirlenmesindeki ana amaç ilk yatırım maliyetini azaltmak, işletme 

sırasında oluşacak elektrik enerjisi talebini aşağı çekerek enerji tüketimini indirmek 

ve hat boyunca güvenli ve konforlu bir seyahati yolculara sunmaktır.  

Daha önceden de belirtildiği gibi Ankara ve İzmir hızlı tren hattı ülkenin orta ve batı 

kesimlerini birleştirecek bir demiryolu sistemidir. Türkiye geneline baktığımızda 
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ülkenin ortalama yükseltisi 1131 m’dir (Gözenç, 1998). Bu durum Şekil 4.1’de 

gösterilmiştir. Bu sebeple yapılacak olan hızlı demiryolu sistemi için iki tane hat 

tasarımı yukarıda anlatılan Avrupalı devletlerin kullandığı sistemler dikkate alınarak 

yapılacaktır.  

İlk hızlı tren hat tasarımında, eğim değerleri % 1,2 ile % 2 arasında değişecek şekilde 

gerçekleştirilecek ve hat uzunluğu böylelikle 600 km’den daha az olacaktır. 

Böylelikle tünel ve viyadüklerin fazla olduğu daha düz bir hat tasarımı 

gerçekleştirilerek demiryolunun toplam uzunluğu da azaltılmış olacaktır. Ayrıca bu 

tasarımda minimum eğim değerlerinin kullanılması kurb değerlerinde de bir 

azalmaya sebebiyet verecektir.  

İkinci hızlı tren tasarımında, eğim değerleri % 2 ile % 4 arasında değişecek şekilde 

gerçekleştirilecek ve hat uzunluğu 600 km’nin üzerinde olacaktır. Bu tasarımda daha 

az tünel ve viyadük kullanılacağından dolayı daha sık kurblara ihtiyaç duyacaktır. 

Böylece hızlı tren hattı düz bir demiryolu yerine daha virajlı bir yapıya sahip 

alacaktır. 

 

ġekil 4.1: Türkiye’nin topografik durumu (Gözenç, 1998). 

 

4.1.2 Kurb (Viraj) 

Raylı sistemlerde kurb, düz hatlar boyunca oluşan ters dönüşleri birleştirmek 

amacıyla kullanılan bir yapıdır. Aliğman (düz yol) olan yol ikinci bir aliğman ile 

kesiştiğinde demir yolu araçları köşeli olan bu kısımdan geçemeyeceği için ancak 
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adına kurb (eğri) denilen yollar ile bağlantı sağlanabilir. En muntazam eğri de bir 

dairenin yayı olacağı için demir yolundaki kurblar da yarıçapı belli olan bir dairenin 

yayıdır.  

 

ġekil 4.2: Kurb ve aliğman durumu (Megep, 2008). 

Kurblar iki gruba ayrılır: 

Yatay Kurblar: Yolun eksenine göre ve km artış istikametinde kurbun merkezi sağda 

olan kurblara sağ kurb, solda olan kurblara sol kurb denir.  

Düşey Kurblar: Çeşitli meyillerin kesiştiği yerlerde bazı kırık noktalar oluşur. Bu 

eğim değişiklikleri düşey eğrilerle yuvarlatılarak birleştirilir. Böylece vasıtaların 

rahatlıkla geçmeleri sağlanmış olur. Bu tip merkezi yer ekseni yönünde olan kurblara 

düşey kurb denir.  

Kurb tasarım değerleri özellikle hızlı demiryolu sistemleri için çok önemlidir. 250 

km/h hızın üzerinde seyreden bir tren, kurb bölgelerinden geçerken raydan çıkma 

sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunu önlemek için aliğman ve kurb bölgeleri 

arasında trenin daha sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlayan tanjant 

bölgelerinin tasarımı yapılmaktadır. Böylelikle hemen aliğmandan sonra direk olarak 

kurb bölgesine girmeyen hızlı trenin devrilme riski azalmakta, yolcuların güvenliği 

sağlanmakta ve ray ile teker arasında oluşacak aşınmalar önlenmektedir (Tarı ve 

Baykal, 2003). 
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ġekil 4.3: Kurb ve aliğman durumu (Tarı ve Baykal, 2003). 

Avrupa’da her ülke kendi tasarım ilkeleri doğrultusunda hızlı demiryolu 

sistemlerinin kurb ve tanjant bölgelerini belirlemektedir. Fakat genel olan kabule 

göre, yolculara konforlu ve güvenli bir hizmet sağlamak ve trenin raydan çıkmasını 

önlemek amacıyla minimum kurb yarıçapı 4000 m olarak seçilmektedir 

(International Union of Railways, 2001). Avrupa’da hızlı tren kullanan ülkelerin 

kurb yarıçapı ve tanjant bölgesinin uzunluk değerleri Çizelge 4.2’de gösterilmiştir.  

Çizelge 4.2: Minimum kurb yarıçapları ve tanjant bölgesi uzunluğu       

(International Union of Railways, 2001). 

Parametreler 

Ülkeler (km/h) 

Fransa Almanya İtalya İspanya 

300 350 300 350 300 350 300 350 

Maksimum hız için 
tasarımı yapılan 

minimum kurb 

değerleri (m) 

4000 6250 4000 5120 5450 7000 4000 6500 

Minimum kurb 

değerleri için 
uygulanan tanjant 

uzunluğu (m) 

300 350 384 476 330 330 360 460 

Çizelge 4.2’den de görüleceği gibi minimum kurb değerleri ve bununla bağlantılı 

tanjant uzunlukları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Dolayısıyla tasarımı 

yapılacak iki farklı hat tasarımında bu değerler enerji tüketimi ve maksimum hıza 

erişme açısından değerlendirilip tasarımlara adapte edilecektir.  
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4.1.3 Tünel 

Demiryolu güzergâhının geçtiği doğal arazide, arazi kotunun yol kotundan çok fazla 

yüksekte kaldığı bölümlerde, arazinin delinmesi suretiyle oluşturulan yapılar tünel 

olarak adlandırılırlar. Tünel tasarımında hava basıncı kritik rol oynamaktadır. Trenin 

tünele hızla girerken oluşturduğu hava dalgaları, tünel içersinde büyük bir kuvvet 

haline gelmekte ve bilhassa tünel çıkışında trenin uzaklaşma yönünün tersine etki 

eden bir hava basıncı kuvvetine sebebiyet vermektedir. Oluşan bu hava basıncı 

direncinden dolayı işletme hızlarında düşüşler meydana gelmekte ve tren 

yavaşlamaktadır.  

Bu sebeple yılların getirdiği hızlı tren işletme tecrübelerine dayanak, tünel 

tasarımında oluşan bu hava direncini minimuma indirmek amacıyla kritik tünel 

boyları demiryolunun işletme hızlarına bağlı olarak belirlenmiştir (Bopp ve Hagenah, 

2009). Hava direncini azaltmak amacıyla belirlenen tünel boylarının işletme hızlarına 

göre değişimleri Çizelge 4.3’de gösterilmiştir.  

Çizelge 4.3: Hızlı demiryollarında tünel uzunlukları (Bopp & Hagenah, 2009) 

 Opsiyon 1 Opsiyon 2 Opsiyon 3 

Tren uzunluğu (m) 200 400 400 

Tren hızı (km / h) 200 250 350 

Kritik tünel uzunluğu (m) 2178 2886 1572 

Çizelge 4.3’ten de görüleceği üzere kritik tünel uzunluğunun belirlenmesinde 

işletilecek trenlerin toplam uzunluğu ile tren işletme hızları önemli olmaktadır.  

Bunun yanında, tünel maliyetleri demiryolu yapımlarında hattın topoğrafyasına göre 

çok pahalı olabilmektedir. Demiryolu sistemlerinde genellikle minimum sayıda veya 

minimum uzunlukta tünel yapılması istenmektedir. Fakat arazi şartları çoğu zaman 

bu duruma ters düşmekte dolayısıyla da demiryollarına yapılan ilk yatırım 

maliyetleri ortalama olarak % 15 - % 20 arasında artmaktadır (International Union of 

Railways, 2001). Avrupa’da hızlı demiryollarını kullanan ülkelerin eğimlerini iki ana 

grupta toplayabiliriz. Fransa ve İspanya hızlı demiryollarında daha az tünel 

kullanırken, Almanya, İtalya ve Belçika tünel yapımında daha cömert 

davranmaktadırlar (Campos ve Rus, 2009). Bu durum sadece ülkelerin topoğrafyası 

ile ilgili değildir çünkü tasarladıkları eğim karakteristikleri de bu durumda önemli bir 
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rol oynamaktadır. Fransa demiryollarını incelediğimizde, bu ülke daha dik eğimler 

ile tasarım yaptığından dolayı tünel gereksinimlerini maksimum düzeyde 

azaltmaktadır.  

Tezde yapılacak olan iki farklı tasarımda da bu özellik dikkate alınacaktır. İlk 

yapılacak olan tasarımda ikinci tasarıma göre daha fazla tünel uzunluğu 

kullanılacaktır. Bütün bu tasarımlar yapılırken uygun eğim değerleri ve kurb 

yarıçapları yukarıda verilen Avrupa devletlerinin tecrübeleri ışığında 

gerçekleştirilecektir.  

4.1.4 Ġstasyonlar 

Ankara ve İzmir hızlı tren demiryolu Türkiye’nin orta ve batı kesimlerini 

birleştireceğinden dolayı yol güzergâhı üzerinde bulunan önemli şehirlerin 

sınırlarından geçmektedir. Bu şehirler Afyon, Uşak ve Manisa’dır. Dolayısıyla hızlı 

demiryolu sisteminin çekiciliğini arttırmak amacıyla bu şehirlerin merkezlerine 

istasyonlar yapmak gerekmektedir. Hızlı demiryollarında istasyonların uzunlukları 

ve genişlikleri kullanılacak hızlı tren setlerine göre değişiklik göstermektedir. 

İstasyon uzunlukları trenlerin uzunluğuna göre değişirken, istasyon genişlikleri tren 

kapasitesine göre yapılmaktadır. Yolcuların istasyona indikten sonra rahat bir şekilde 

hareket etmeleri için uygun alanların yapılması gerekmektedir. Ankara ve İzmir hızlı 

tren hattında tasarımı yapılacak istasyonlar Avrupa’daki örnekleri de dikkate alınarak 

200 m olarak kabul edilecektir. Çünkü hızlı tren setlerinin büyük bir kısmının 

uzunluğu 200 metrenin altındadır. Örnek vermek gerekirse, Türkiye Devlet 

Demiryolları’nın kullandığı hızlı tren setlerinin uzunluğu yaklaşık olarak 160 

metredir.  

4.2 Hızlı Demiryolu Sisteminin Tren Karakteristikleri 

Bu bölümde, Railsim simülasyon programında gerçekleştirilecek olan tren 

performansı hesaplaması için gereken temel parametreler anlatılacaktır. Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya arasında 

kullandığı hızlı tren setlerinin simülasyon için gerekli temel karakteristik 

özelliklerinden tren performansı hesaplamasında yararlanılacaktır.  

Devlet Demiryolları’nın hâlihazırda kullandığı hızlı tren setleri 6 tane vagondan 

oluşmakta ve aşağıda verilen bağlantı sırası ile işletilmektedir (TCDD, 2010). 
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 TCB – MIFc – MIF 1A – MIF 1B – MIF 2 – TCF            (4.1) 

Burada yer alan vagon tipleri şu şekilde açıklanabilir: 

TCB: Lokomotif vagonu 

MIFc: Cer motorlarına sahip restoranı olan vagon 

MIF (1A, 1B ve 2): Cer motorlarına sahip normal vagonlar 

TCF: Lokomotif vagonu 

Hızlı tren setlerinde ekonomi ve iş şeklinde iki tane oturma düzenine göre 

düzenlemiş vagon tipleri bulunmaktadır. Ekonomi oturma düzeni vagon içerisinde 

2+2 şeklinde olurken, iş oturma düzeni vagonu 2+1 şeklinde tasarımı yapılmıştır. 

Hızlı tren setlerinin vagon kapasiteleri ile toplam yolcu kapasitesi Çizelge 4.4’de 

gösterilmiştir.  

Çizelge 4.4: Hızlı tren vagonlarının yolcu kapasiteleri (TCDD, 2010). 

 TCB MIFc 
MIF 

1A 

MIF 

1B 
MIF 2 TCF Toplam 

İş vagonu kapasitesi 55 - - - - - 55 

Ekonomi vagonu 

kapasitesi 
- 32 82 82 82 76 354 

Tekerlekli sandalye sayısı - 2 - - - - 2 

Toplam 55 32 + 2 82 82 82 76 411 

Çizelge 4.4’ten de görüleceği üzere hızlı tren setlerinin toplam yolcu kapasitesi 411 

kişidir ve bu değer tren performansı hesaplamasında kullanılacaktır.  

4.2.1 Hızlı tren setlerinin boyutları 

Hızlı tren setlerinin boyutları Çizelge 4.5’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.5: Hızlı tren setinin boyutları (TCDD, 2010). 

Özellik Değer 

Hızlı tren setinin toplam uzunluğu  (mm) 158,920 

TCB ve TCF vagonlarının uzunluğu (mm) 27,900 

MIFc ve MIF vagonlarının uzunluğu (mm) 25,780 

Hızlı tren setinin boyu (mm) 4,230 

Hızlı tren setinin yerden yüksekliği (mm) 1,300 
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Çizelge 4.5’ten de görüleceği üzere hızlı tren setinin toplam uzunluğu yaklaşık 

olarak 160 metredir. Ankara, Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir’e yapılacak olan 

istasyonların uzunlukları bu değere göre tasarlanacaktır. Ayrıca özellikle ilk ve son 

istasyonlarda tren durduktan sonra en yüksek sayıda yolcu kapasitesi olan 411 kişi 

rahat bir şekilde hareket edebilmesi için istasyon genişlikleri ideal ölçülerde 

olmalıdır.  

4.2.2 Hızlı tren setlerinin ağırlıkları 

Hızlı tren setlerindeki her bir vagonun ağırlığı ve toplam tren ağırlığı Çizelge 4.6’da 

gösterilmiştir.  

Çizelge 4.6: Hızlı tren setlerinin ağırlıkları (TCDD, 2010). 

Vagon tipi Boş ağırlık (kg) Yolculu toplam ağırlık (kg) 

TCB 48,150 54,230 

MIFc 50,950 54,720 

MIF 1A 50,100 56,660 

MIF 1B 50,000 57,510 

MIF 2 50,400 56,960 

TCF 47,650 52,050 

Toplam 297,250 332,130 

Çizelge 4.6’dan görüleceği üzere tren setinin boş ağırlığı yaklaşık olarak 297 ton, 

yolcu içerisinde iken ağırlığı ise 332 ton olmaktadır. Hızlı tren setinin boş ve dolu 

ağırlığı arasında yaklaşık olarak 5 ton fark bulunmaktadır ve bu durum elektrik 

enerjisi tüketimine direk etki etmektedir. Yapılacak olan simülasyonlarda bu duruma 

dikkat edilecek ve hızlı tren setinin tam kapasite yolcu taşıma durumundaki enerji 

tüketimi incelenecektir. 

4.2.3 Hızlı tren setlerinin cer gücü 

Hızlı tren setlerindeki her bir vagonda 2 tane bogi bulunmaktadır. Bu bogilerden bir 

kısmı cer gücünü sağlayan motorlara sahip iken diğer bir kısmında ise motorlar 

bulunmamakta ve sadece ilgili vagonu taşıma amaçlı kullanılmaktadır. Motorlu 

bogiler MIF tipi vagonlara yerleştirilmiş halde bulunur ve bunlar hızlı trenin cer gücü 

gereksinimini karşılayan vagonlardır. TCB ve TCF tip vagonlarındaki bogilerde 
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motor bulunmamakta ve sadece taşıma amaçlı kullanılmaktadır. Dolayısıyla hızlı 

tren setlerinde toplamda 8 tane cer motoru bulunmakta ve her bir motorlu vagonda 2 

tane olacak şekilde monte edilmiştir. Bu cer motorları hızlı tren setinin gereksinim 

duyduğu ivmelenme ve frenleme enerjisini sağlamaktadır.  

Hızlı tren setinde bulunan bir tane cer motorunun teknik özellikleri Çizelge 4.7’de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 4.7: Tek bir cer motorunun teknik özellikleri (TCDD, 2010). 

Cer Motoru Tipi 3 faz, sincap kafesli indüksiyon motoru 

Kutup Sayısı 6 kutuplu 

Nominal Gerilim Değeri 2300 V 

Nominal Akım Değeri 190 A 

Çalışma Frekansı 220 Hz 

Rotor Hızı 3175 rpm 

Çıkış Gücü 600 kW 

Çizelge 4.7’den de görüleceği üzere, bir tane cer mortunun gücü 600 kW’dır. Hızlı 

tren setinde 8 tane motor olduğuna göre, tren setinin toplam cer gücü 4800 kW 

olmaktadır. Cer gücünün ve buna bağlı tren direncinin, yarı aşınmış bir tekerlek 

yarıçapında (820 mm) ve tam yüklü yolcu kapasitesindeki değişim eğrileri Şekil 

4.4’de gösterilmiştir. 

 

ġekil 4.4: Cer gücü ve tren direncinin hıza bağlı değişimi (TCDD, 2010). 
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Şekil 4.4’e göre yapılacak olan hesaplamalarda, değişik hız arlıklarındaki ortalama 

cer gücü kuvvetinin değerleri Çizelge 4.8’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.8: Hızlı tren setinin ortalama cer gücü (TCDD, 2010). 

Hız aralıkları 0 – 40 km/h 0 – 120 km/h 0 – 160 km/h 

Ortalama cer gücü 192,44 kN 166,56 kN 150,88 kN 

Ortalama ivmelenme değeri 0,48 m/s
2 

0,41 m/s
2
 0,37 m/s

2
 

Çizelge 4.8 aynı zamanda bir tane vagonun ivmelenme değerini göstermektedir. 

Dolayısıyla yapılacak olan tren performansı hesaplamasında ivmelenme değeri 

olarak 0,48 m/s
2 
alınacaktır.  

4.2.4 Hızlı tren setlerinin frenleme gücü 

Hızlı tren setlerine elektro-dinamik frenleme sistemi monte edilmiştir. Tren setinin 

ihtiyaç duyduğu ilk frenleme enerjisi bu sistem tarafından verilir. Böylelikle fren 

balatalarından kaynaklanan sürtünmeler azaltılarak ray ve tekerleğin aşınması 

engellenir.  

Frenleme gücünün ve buna bağlı tren drencinin, yarı aşınmış bir tekerlek yarıçapında 

(820 mm) ve tam yüklü yolcu kapasitesindeki değişim eğrileri Şekil 4.5’de 

gösterilmiştir.    

 

ġekil 4.5: Frenleme gücü ve tren direncinin hıza bağlı değişimi (TCDD, 2010). 
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Şekil 4.5’e göre yapılacak olan hesaplamalarda, tren direnci de dikkate alınarak 

değişik hız arlıklarındaki ortalama frenleme gücünün değerleri Çizelge 4.9’da şu 

şekilde gösterilebilir:  

Çizelge 4.9: Hızlı tren setinin ortalama frenleme gücü (TCDD, 2010). 

Hız aralıkları 60 – 0 km/h 160 – 0 km/h 250 – 0 km/h 

Ortalama frenleme gücü 118,4 kN 115,07 kN 100,65 kN 

Ortalama frenleme değeri 0,29 m/s
2 

0,28 m/s
2
 0,25 m/s

2
 

Çizelge 4.9’dan da anlaşılacağı üzere hızlı tren setinin performansının 

değerlendirilmesinde frenleme değeri olarak 0,25 m/s
2 
alınacaktır.  

Hızlı demiryolu sistemlerinin tasarım parametreleri ve tren karakteristikleri 

bölümünde, Avrupa’da yapılmış olan hızlı tren sistemleri ışığında tasarım esasları 

verilmeye çalışılmıştır. Bu bölümden görüleceği üzere her ülke kendi bulunduğu 

şartlara ve koşullara göre hareket etmektedir. Özellikle hızlı demiryolunun geçeceği 

güzergâhlar değişik tasarımların gerçekleştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Bunun yanında ülkenin ekonomik koşulları da yapılacak olan sistem tasarımına etki 

etmektedir. Dolayısıyla, hızlı demiryolu tasarımında kesin ölçüler bulunmamaktadır. 

Tasarımda ana amaç, yolculara hızlı ve konforlu bir ulaştırma sistemi oluşturmanın 

yanında, enerji gereksinimlerini en aza indirecek bir çalışma yapmaktır.  

Hızlı demiryolu sistemlerinde bulunan tüm alt parametreler birbirleri ile yakın ilişki 

de bulunduğundan dolayı, her bir durum ve koşul sıkı bir şekilde analiz edilmelidir. 

Bundan dolayı her sistem kendine özgü karakteristiklere sahip olmakta ve bir 

karakteristik başka sistemde kullanılamamaktadır. Bundan sonraki bölümde 

oluşturulacak olan üç farklı hat tasarımına göre tren performansının 

değerlendirilmeleri yapılacak, özellikle elektrik enerji tüketimi açısından ve 

havayolları ile sürdürülebilir bir rekabete sahip olması için uygun hız seviyeleri 

araştırılacaktır. 
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5. FARKLI HAT TASARIMLARININ RAĠLSĠM PROGRAMI 

YARDIMIYLA SĠMÜLASYONU 

Bu bölümde SYSTRA şirketi tarafından geliştirilmiş olan RAILSIM tren 

simülasyonu programı yardımıyla Ankara ve İzmir arasında yapılacak olan hızlı tren 

demiryolu sisteminin üç faklı hat dizaynı açısından incelenmesi gerçekleştirilecektir. 

Özellikle yapılacak olan hızlı tren hattının havayolu taşımacılığı ile sürdürülebilir bir 

rekabet avantajına sahip olması açısından sistemin en verimli hız değerleri ve buna 

bağlı olarak hızlı tren işletmesinde önemli olan elektrik enerjisi tüketimi konuları 

üzerinde durulacaktır. İlk yapılacak olan hat tasarımında hızlı demiryolu sisteminin 

tamamen düz bir yapıdan oluştuğu kabul edilecektir. Böylelikle daha sonra 

simülasyonu gerçekleştirilecek olan ve Avrupa’da kullanılan parametrelerin tasarıma 

dâhil edildiği iki farklı hat dizaynının incelenmesinden çıkan sonuçlar karşılaştırmalı 

olarak gösterilerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için ileride yapılacak 

olan Ankara ve İzmir hızlı tren hattının en uygun bir şekilde yapılmasına olanak 

sağlayan öneriler sunulacaktır.  

Demiryolu taşımacılığı, içerisinde teknik olarak elektriksel ve mekaniksel 

parametreler yanında sosyal alt sistemleri de barındıran oldukça karmaşık yapılardır 

ve her bir alt sistem diğer sistemler ile devamlı etkileşim içerisindedir. Bundan 

dolayı raylı sistem yapım maliyetleri çok yüksektir. Bu sebeple raylı sistemlerin 

planlanmasından işletmeye açılmasına kadar geçen süre içerisinde hatalar en asgari 

düzeyde olmalı ve sistem en efektif bir şekilde tasarlanmalıdır. Günümüzde bu hata 

risklerini en aza indiren ve inşaat sürecini en iyi şekilde yönetmeye yardımcı olan 

raylı sistem simülasyon programları bulunmaktadır ve etkin bir şekilde projelerde 

kullanılmaktadır.  

Simülasyon programları sayesinde planlama ve test süreçleri en iyi şekilde 

yönetilerek sistem üzerinde gerekli tasarım çalışmaları yapılabilmektedir. Buna ek 

olarak potansiyel problemler inşaat aşamasında tespit edilerek olası sistem hataları 

önceden önlenebilmektedir. Dolayısıyla, inşaat maliyetlerinin düşmesine yardımcı 

olmaktadır.  
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RAILSIM demiryolu simülasyon programı bu analizleri yapabilecek kapasiteye 

sahip olan programlardan bir tanesidir. SYSTRA şirketi tarafından yılların getirmiş 

olduğu tecrübe yardımıyla geliştirilmiş bir demiryolu simülasyon programıdır. 

RAILSIM ana olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar, tren performans 

simülasyonu, yük akış simülasyonu ve sinyalizasyon simülasyonudur. Tren 

performansı simülasyonu tasarlanmış veya tasarlanacak olan belirli bir hat üzerinde 

seyahat eden trenlerin performanslarını inceleyen kısımdır ve tren dizilerinin 

elektriksel performansını gerçekleştirir. Yük akış simülasyonu sistemin elektriksel alt 

yapısının incelenmesinde kullanılmaktadır. Sinyalizasyon simülasyonu ise sistemin 

işletmesinin ne şekilde gerçekleştirilebileceğinin belirlenmesinde kullanılan 

bölümdür.  

Bu çalışmada RAILSIM programının sadece tren performansının incelenmesini 

yapan bölümü kullanılacaktır. Ankara ve İzmir arasında yapılması planlanan hızlı 

tren hattının üç farklı güzergâh üzerinden incelenmesi yapılarak, en verimli zaman 

aralığı ve hızı, enerji tüketimi ve tren gücünün analizi parametreleri en efektif şekilde 

belirlenecektir. Bu analizler yapılırken bir tane hızlı tren setinin belirli bir hat 

üzerinde Ankara’dan İzmir’e olan seyahatinin incelenmesi gerçekleştirilecektir. 

RAILSIM programı yardımıyla yapılacak bu simülasyon çalışmasının aşamaları 

Şekil 5.1’de olduğu gibi özetlenebilir.  

 

ġekil 5.1: Simülasyon çalışmalarının gerçekleşme aşamaları. 

İki farklı hat tasarımı Fransız ve Alman demiryollarının tecrübelerinden esinlenerek 

oluşturulmuştur. Çünkü bu iki ülke aynı hızlı demiryolu sistemleri için farklı 

yaklaşımlar kullanmaktadır. Böylelikle elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve 
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karşılaştırılması yapılacak olan sistemin değerlendirilmesi açısından en verimli 

çözüme ulaşılmasında yararlı olacaktır.  

5.1 Ankara ve Ġzmir Hızlı Tren Hattı Ġçin Birinci Senaryo 

Bu senaryoda Ankara ve İzmir hızlı tren hattının tasarım parametrelerinde sistemin 

tamamen düz bir yapıdan oluştuğu içerisinde hiçbir eğim ve kurb yapısının 

bulunmadığı varsayımı ile simülasyon gerçekleştirilecektir.  

Bu varsayımda sistem alt yapısında tamamen düz bir hat tercih edilmiştir. Bundan 

dolayı tüneller ve viyadükler bu sistemin büyük bir kısmında yer almıştır. Bu 

şekildeki bir varsayım normal koşullar altında gerçekleştirilmesi mümkün olmayan 

bir tasarım şeklidir. Çünkü Dünya’da yapılan hızlı tren uygulamalarında hiçbir 

zaman bu şekilde bir tasarım yapılmamıştır. Bu varsayım tasarımında amaç daha 

sonra gerçekleştirilecek olan iki farklı hat tasarımına göre karşılaştırmalı bir sonuç 

ortaya koymak ve konunun bütünü itibari ile anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.  

Yapılacak olan Ankara ve İzmir hızlı demiryolu sistemi için önerilen ilk tasarım 

senaryosunda hattın tamamının düz olarak kabul edilmesinden dolayı iki şehir 

arasındaki uzaklık kuş uçuşu uzaklığı olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla Ankara ve 

İzmir arasındaki hızlı demiryolu sistemi tasarımının uzunluğu en kısa uzaklık olan 

546 km’dir. Bu tasarım içerisinde hattın tamamının düz olduğu kabul edilmiş 

olduğundan dolayı kurb değerleri sisteme girilmemiştir. Eğim değerleri olarak ise 

sadece Ankara, Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir şehirlerinin rakım değerleri 

işlenmiştir. Yani Ankara’nın rakım değeri İzmir’den büyük olduğundan, sistemin 

yüksek bir yerden deniz seviyesine doğru bir yolculuk gerçekleştirdiği 

düşünülmüştür.   

5.2 Birinci Hat Tasarım Senaryosunun Sonuçları 

Bu senaryoda, hızlı tren setinin maksimum 300 km/h hızla ilerlediği ve her istasyon 

noktasında Avrupa’daki sistemlerde olduğu gibi yolcular için 150 saniye durduğu 

göz önüne alınarak simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu bilgiler ışığında genel 

simülasyon sonuçları Şekil 5.2’de görüldüğü üzere programdan alınmıştır. 

Şekil 5.2’de gösterilen genel simülasyon sonuçları incelendiğinde, Ankara ve İzmir 

arasında yapılması planlanan hızlı demiryolu sisteminde tüm yolun düz kabul 
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edildiği birinci hat tasarımına göre istasyon noktalarında durma süreleri de dahil 

olmak üzere yolculuk süresinin yaklaşık 165 dakika içerisinde bitirildiği 

görülmektedir. Sonuçlar bu açıdan değerlendirildiğinde tez çalışmasının 3. 

bölümünde incelenmiş olan, havayolu taşımacılığı ile sürdürülebilir rekabet 

avantajına sahip olması kriterine uygun bir simülasyon sonucu elde etmekteyiz.  

 

ġekil 5.2: Birinci hat tasarımı simülasyon sonuçları. 

Ayrıca simülasyonun geneline baktığımızda yolculuğun tamamında tren setimizin 

hızı ortalama olarak 197 km/h olmaktadır. Bu duruma bağlı olarak Ankara’dan 

İzmir’e gerçekleştirilmiş olan simülasyon sonuçlarına göre hızlı tren setinin toplam 

olarak harcadığı enerji 12039,88 kWh olarak hesaplanmıştır. Kurb ve eğim 

değerlerinin bu tasarımda bulunmaması ve demiryolu hattının tamamen düz kabul 

edilmesinden dolayı hızlı tren setinin enerji gereksinimi daha az olmuştur. 

Bu senaryonun değerlerine göre yapılacak olan olası bir hızlı demiryolu sistemi, 

sonuçlardan da anlaşılacağı üzere havayolu taşımacılığı ile rekabet edebilecek 

durumda bulunmaktadır. Fakat bu sistemde hat tasarımı tamamen düz olarak kabul 

edilmiş ve bundan dolayı da dik eğimler ile keskin kurb değerleri yerine tünel ve 

viyadüklerin daha çok kullanıldığı düşünülmüştür. Bu sebeple sistemin ilk yatırım 

maliyeti çok yüksek olacaktır.  

Şekil 5.3, Şekil 5.4 ve Şekil 5.5 dikkatli bir şekilde incelendiğinde istasyon 

bölgelerindeki ani iniş ve çıkışlar sistemin doğru olarak çalıştığının bir göstergesidir. 

Çünkü hızlı tren seti istasyonlara girmeden önce frenleme yapmakta ve 

istasyonlardan hareket ederken ise ivmelenme gerçekleştirmektedir. Bunlara ek 

olarak, sistemin hız, ivmelenme ve frenleme değişimleri hızlı tren hattının 

topoğrafyasından kaynaklanan eğim ve kurb değerleri ile paralel olarak değişlikler 

sergilemektedir. Hızlı tren demiryolu hattının tamamının düz olduğu kabul edildiği 
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bu tasarımda şekillerden de anlaşılacağa üzere, hız, ivmelenme ve frenleme 

değişimleri genel olarak sabit bir görünüm sergilemektedir 

 

ġekil 5.3: Hızlı tren seti hızının güzergah boyunca değişimi. 

 

 

ġekil 5.4: Hızlı tren seti ivmelenme eğrisinin güzergah boyunca değişimi. 

Gerçekleştirilen simülasyon sonucunda hızlı tren setinin net enerji tüketim grafiği 

Şekil 5.6’da gösterilmiştir. Şekil 5.6’dan da anlaşılacağı üzere, istasyon bölgelerinde 

enerji tüketimi sabit kalmakta ve hızlı tren seti yol aldıkça enerji tüketimi 
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artmaktadır. Bu artış son istasyon olan İzmir’e kadar sürmekte ve bu istasyonda 

durduğunda sistemin toplam tükettiği enerji 12039,88 kWh olarak hesaplanmaktadır. 

 

ġekil 5.5: Hızlı tren seti frenleme gücünün güzergah boyunca değişimi. 

 

 

ġekil 5.6: Hızlı tren seti net enerji tüketimi. 

5.3 Ankara ve Ġzmir Hızlı Tren Hattı Ġçin Ġkinci Senaryo 

Bu senaryoda Ankara ve İzmir hızlı tren hattının tasarım parametreleri Alman 

demiryollarının tecrübeleri model alınarak gerçekleştirilmiştir. Sistem alt yapısında 

daha düz bir hat tercih edilmiştir. Bundan dolayı tüneller ve viyadükler bu sistemde 
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çokça yer almıştır. Çünkü tünel ve viyadükler eğimli araziler üzerine inşa edilerek 

daha düz ve kesintisiz bir hattın oluşmasına yardımcı olan sanat yapılarıdır. Bu 

durumun en iyi örnekleri Almanya’da bulunan Hannover-Wurzburg ve Mannheim-

Stuttgart arasında faaliyet gösteren hızlı tren demiryolu sistemleridir (Lindahl, 2001). 

Bu sistemlerde minimum kurb yarıçapı 5100 m olarak tasarlanmıştır. Aynı şekilde 

maksimum eğim % 1,2 olarak tasarlanmış ve maksimum rampa uzunluğu 10 km 

olacak şekilde yapılmıştır. Bunlara ek olarak, daha düz ve eğimler ile bölünmemiş 

bir hat tasarlanarak hattın % 33’ünün tünellerden oluşması sağlanmıştır. Bu iki hızlı 

demiryolu sisteminin ana tasarım parametreleri Çizelge 5.1’de ayrıntılı bir şekilde 

gösterilmiştir.  

Çizelge 5.1: Hannover-Wurzburg ve Mannheim-Stuttgart hatlarının tasarım 

parametreleri   (Lindahl, 2001). 

Maksimum Tasarım Hızı 280 km / h 

Maksimum İşletme Hızı 250 km / h 

Maksimum Kurb Yarıçapı 7000 m 

Minimum Kurb Yarıçapı 5100 m 

Maksimum Eğim % 1,2 

Diğer taraftan belirtilmesi gerekir ki, bu iki demiryolu hattında topoğrafyanın etkisini 

azaltmak için yaklaşık olarak 160 km tünel yapımı gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 

hatlarının toplam maliyeti yaklaşık olarak € 8.3 milyar civarındadır (Metzner, 2010).  

Yapılacak olan Ankara ve İzmir hızlı demiryolu sistemi için önerilen ikinci tasarım 

senaryosu Almanya’da bulunan ve yukarıda hat parametreleri verilen Hannover-

Wurzburg ve Mannheim-Stuttgart hızlı tren sistemlerinin değerleri kullanılarak 

tasarlanmıştır. Sonuç olarak bu senaryoda 585 km’lik demiryolu sisteminin yaklaşık 

olarak % 18’i yani 110 km’si tünellerden oluşmaktadır.  

5.4 Ġkinci Hat Tasarım Senaryosunun Sonuçları 

Bu senaryoda, hızlı tren setinin maksimum 300 km/h hızla ilerlediği ve her istasyon 

noktasında Avrupa’daki sistemlerde olduğu gibi yolcular için 150 saniye durduğu 

göz önüne alınarak simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu bilgiler ışığında genel 

simülasyon sonuçları Şekil 5.7’de görüldüğü üzere programdan alınmıştır.  
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ġekil 5.7: İkinci hat tasarımı simülasyon sonuçları. 

Genel simülasyon sonuçlarına göre, Ankara ve İzmir arasında yapılması planlanan 

hızlı demiryolu sistemi yolcuğunun istasyon noktalarında durma süreleri de dahil 

olmak üzere yaklaşık 180 dakika içerisinde bitirildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu 

senaryo tez çalışmasının 3. bölümünde incelenmiş olan, havayolu taşımacılığı ile 

sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olması açısından uygun bulunmaktadır. Buna 

ek olarak genel sonuçlardan anlaşıldığı üzere, sistem en büyük hızına Ankara ve 

Afyon şehirleri arasında ulaşmaktadır ve değeri 288 km/h olmaktadır. Ancak 

simülasyonun geneline baktığımızda ortalama hız 195 km/h sınırında kalmaktadır ve 

hızlı tren seti hiçbir zaman daha önce tayin edilmiş olan maksimum hız değerine 

ulaşamamaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli etkenler, istasyonlarda 

yolcular için zorunlu olarak duraklamaların gerçekleştirilmesi ve arazinin 

topoğrafyasından kaynaklanan eğim ve kurb değerleridir. Bu duruma bağlı olarak 

Ankara’dan İzmir’e yolculuk yaptırılarak simülasyonu gerçekleştirilen hızlı tren 

setinin toplam olarak harcadığı enerji 13187,70 kWh olarak hesaplanmıştır.  

Bu senaryonun değerlerine göre yapılacak olan olası bir hızlı demiryolu sistemi, 

sonuçlardan da anlaşılacağı üzere havayolu taşımacılığı ile rekabet edebilecek 

durumda bulunmaktadır. Fakat bu sistemde daha düz bir hat tasarımı hedeflenmiş ve 

bundan dolayı da dik eğimler ile keskin kurb değerleri yerine tünel ve viyadükler 

kullanılmıştır. Bu sebeple yaklaşık olarak 110 km tünel tasarımı gerçekleştirilmiş ve 

sonuç olarak sistemin ilk yatırım maliyeti önemli ölçüde artmıştır.  
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ġekil 5.8: Hızlı tren seti hızının güzergah boyunca değişimi. 

 

 

ġekil 5.9: Hızlı tren seti ivmelenme eğrisinin güzergah boyunca değişimi. 

Şekil 5.8, Şekil 5.9 ve Şekil 5.10 dikkatli bir şekilde incelendiğinde bütün değerler 

Newton Gücü (N) olarak temsil edilmiştir. Ayrıca istasyon bölgelerindeki ani iniş ve 

çıkışlar sistemin doğru olarak çalıştığının bir göstergesidir. Çünkü hızlı tren seti 

istasyonlara girmeden önce frenleme yapmakta ve istasyonlardan hareket ederken ise 

ivmelenme gerçekleştirmektedir. Bunlara ek olarak, sistemin hız, ivmelenme ve 
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frenleme değişimleri hızlı tren hattının topoğrafyasından kaynaklanan eğim ve kurb 

değerleri ile paralel olarak değişlikler sergilemektedir. 

 

ġekil 5.10: Hızlı tren seti frenleme gücünün güzergah boyunca değişimi. 

Şekil 5.11’de açıkça görüldüğü üzere, net enerjinin değişimi sistemin eğim değerleri 

ile orantılı olarak gerçekleşmektedir. Hızlı tren seti eğimli bölgelerde yukarı doğru 

tırmanışa geçtiği zaman enerji tüketimi artmaktadır ve bu durum özellikle sistem 

eğiminin % 1 ile % 1,5 arasında değiştiği bölgelerde açık bir şekilde 

izlenebilmektedir. Bu durumdan farklı olarak, hızlı tren seti eğimli bölgelerde aşağı 

yönlü hareket ettiği sırada enerji tüketimi azalmaktadır ve sistem daha az enerji 

tüketmektedir. Bütün yapılan bu analizler sonucunda hızlı tren setinin net enerji 

tüketim grafiği Şekil 5.12’de gösterilmiştir. Şekil 5.12’den de anlaşılacağı üzere, 

istasyon bölgelerinde enerji tüketimi sabit kalmakta ve hızlı tren seti yol aldıkça 

enerji tüketimi artmaktadır. Bu artış son istasyon olan İzmir’e kadar sürmekte ve bu 

istasyonda durduğunda sistemin toplam tükettiği enerji 13187,70 kWh olarak 

hesaplanmaktadır. 



49 

 

ġekil 5.11: Net enerjinin eğim değerleri ile değişimi. 

 

 

ġekil 5.12: Hızlı tren setinin net enerji tüketimi. 

5.5.  Ankara ve Ġzmir Hızlı Tren Hattı Ġçin Üçüncü Senaryo 

Bu senaryoda Ankara ve İzmir hızlı tren hattının tasarım parametreleri Fransız 

demiryollarının deneyimleri model alınarak gerçekleştirilmiştir.  

İnşaat maliyetleri demiryollarının hat tasarımı üzerinde kritik bir rol oynamaktadır. 

Avrupa kıtasında her ülke yatırım maliyetlerini azaltmak için yapılacak olan hızlı 
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demiryolu sistemlerinde en efektif hat tasarımını kullanma eğilimindedir. Ayrıca her 

bir hızlı demiryolu projesinin maliyeti ülkelerin topoğrafya yapısındaki değişikler 

nedeniyle farklılıklar göstermektedir. Böyle durumlarda, hızlı demiryolu sistemleri 

devamlı olarak aynı yaklaşım ile tasarımı yapılamamakta ve ülkenin içinde 

bulunduğu şartlara göre değişiklik göstermektedir. Hızlı demiryolu sisteminde 

kullanılacak olan inşaat metodu bu sebeplerden ötürü en önemli parametredir 

(Campos ve Rus, 2009). Bundan dolayı Fransız demiryolu sistemlerinde hızlı tren 

setlerinin güçlü cer motorlarına sahip olması sebebiyle dik eğimli topoğrafya 

koşullarında hat tasarımı yapılabilmektedir. Böylelikle demiryolu inşaat maliyetleri 

azaltılmaktadır.   

Çizelge 5.2: Fransız hızlı demiryolu sistemlerinin genel teknik özellikleri 

(International Union of Railways, 2001). 

Maksimum tasarım hızı 300 km / h 

Maksimum işletme hızı 300 km / h 

Maksimum kurb yarıçapı 6250 m 

Minimum kurb yarıçapı 4000 m 

Maksimum eğim % 3,5 

Çizelge 5.2’den görüleceği üzere maksimum eğim Fransız demiryollarında % 3,5’e 

kadar çıkabilmektedir. Ayrıca kurb yarıçap değerleri 6250 m ile 4000 m arasında 

değiştiği görülmektedir.  

Ankara ve İzmir arasında yapılacak olan hızlı demiryolu sistemi için önerilen üçüncü 

senaryo da Fransız demiryollarının tasarım parametreleri kullanılacaktır. Bu senaryo 

da tüneller daha az kullanılarak topoğrafya ile paralel bir tasarım yapıldığından 

dolayı demiryolu uzunluğu 624 km olmuş ve birinci ve ikinci senaryolardan daha 

uzun bir hat tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu senaryo da tünel uzunlukları toplam 

demiryolu uzunluğunun yaklaşık olarak sadece % 4’ünü yani 27 km’sini 

oluşturmaktır.  

5.6.  Üçüncü Hat Tasarım Senaryosunun Sonuçları 

Bu senaryoda da aynen ilk senaryoda olduğu gibi hızlı tren setinin maksimum 300 

km/h hızla ilerlediği ve her istasyon noktasında Avrupa’daki sistemlerde kullanılan 

yolcular için 150 saniye duruş süresi göz önüne alınarak simülasyonlar 

gerçekleştirilmiştir. Bu bilgiler ışığında genel simülasyon sonuçları Şekil 5.13’de 

görüldüğü üzere programdan alınmıştır. 
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ġekil 5.13: Üçüncü hat tasarımı simülasyon sonuçları. 

Genel simülasyon sonuçlarına göre, Ankara ve İzmir arasında yapılması planlanan 

hızlı demiryolu sistemi yolcuğu istasyon noktalarında durma süreleri de dahil olmak 

üzere yaklaşık 198 dakika içerisinde bitirilmektedir. Sonuçlar bu açıdan 

değerlendirildiğinde tez çalışmasının 3. bölümünde incelenmiş olan, havayolu 

taşımacılığı ile sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olması açısından sayısal rakam 

olarak uygundur. Bununla beraber 200 dakika sınırında bir sonuç çıkmış 

bulunduğundan bu hat tasarımı yolculuk süresi açısından tam olarak istekleri 

karşılayamamaktadır. Bu sonuca ek olarak simülasyondan anlaşıldığı üzere, sistem 

en büyük hızına İzmir ve Manisa şehirleri arasında ulaşmaktadır ve değeri 299 km/h 

olmaktadır. Ancak simülasyonun geneline baktığımızda ortalama hız 195 km/h 

sınırında kalmaktadır. İkinci senaryoya göre demiryolu hat uzunluğu yaklaşık olarak 

60 km uzun olmasına karşın aynı ortalama hız değerlerine ulaşılmış olması ikinci 

senaryoyu bu açıdan avantajlı konuma taşımaktadır.  

Toplam enerji tüketimini incelediğimiz zaman hızlı tren seti yolculuk boyunca 

toplamda 14805,29 kWh enerji tüketmiştir. Birinci ve ikinci senaryolara göre enerji 

tüketiminin artmasında dik eğimli yapıların kullanılması, kurb yarıçaplarının daha 

keskin olarak tasarımının yapılması ve toplam demiryolu uzunluğunun yaklaşık 

olarak 60 km artması etkili olmuştur. Bu sonuca göre, dik eğimler ve keskin kurblar 

enerji tüketiminin atmasında oldukça etkili olmaktadır.  

Genel simülasyon sonuçlarına göre, üçüncü senaryonun güzergah uzunluğunun ikinci 

senaryonun hat uzunluğundan yaklaşık olarak 60 km fazla olmasından dolayı hızlı 

tren yolculuğu 20 dakika daha uzun sürmekte ve tezin üçüncü bölümünde yapılan 

hesaplamalara yakın bir sonuç çıkmaktadır. Ayrıca yine birinci ve ikinci senaryoya 

göre toplam enerji tüketimi artmaktadır ancak bu tasarımda daha az tünel 

kullanılmasından dolayı ilk yatırım maliyetleri önemli ölçüde azalmaktadır.  
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ġekil 5.14: Hızlı tren seti hızının güzergah boyunca değişimi. 

Şekil 5.14’den hızlı tren setinin hız profilinin yol güzergâhı boyunca değişimini 

göstermektedir. Şekil 5.14’den de anlaşılacağı üzere hız grafiğindeki değişim 

güzergâhın topoğrafyasına uygun bir şekilde meydana gelmiş ve eğimin dik olduğu 

kısımlarda hız değerlerinde düşüşler oluşmuştur.  

Şekil 5.15 ve 5.16’da hızlı tren setinin demiryolu hattı içerisindeki hareketinde 

meydana gelen ivmelenme ve frenleme şekilleri gösterilmektedir. Özellikle eğimin 

% 3,2’ye ulaştığı kısımlarda hızlı tren seti büyük miktarlarda cer gücü üretimi 

yapmaktadır. Eğimin daha az olduğu yerlerde ve eğimli bölgelerdeki aşağıya yönlü 

hareketlerde cer gücü gereksimi azalmakta dolayısıyla hızlı tren seti daha az enerji 

harcamaktadır. Ayrıca özellikle istasyon bölgeleri olan Ankara, Afyon, Uşak, Manisa 

ve İzmir şehirlerinde tren setleri yolcu indirme ve bindirme işleri yapmak için hız 

değerini sıfıra düşürdüğünde enerji harcanması en asgari düzeye düşmektedir. 

Bununla beraber hızlı tren setlerinin istasyon bölgelerinden ayrıldığı zamanlarda 

enerji talebi artmakta ve tren ivmelenme hareketi yapmaktadır. 
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ġekil 5.15: Hızlı tren seti ivmelenme eğrisinin güzergah boyunca değişimi. 

 

 

ġekil 5.16: Hızlı tren seti frenleme gücünün güzergah boyunca değişimi. 

Şekil 5.17’den görüleceği üzere, net enerjinin eğim değerleri ile orantılı olarak 

değişimini göstermektedir. Hızlı tren setinin eğimli bölgelerde tırmanışa geçtiği 

bölümlerde enerji talebi artmaktadır ve sistemden çok miktarda enerji çekilmektedir. 

Özellikle eğimin % 2 ile % 3,2 arasında değiştiği tırmanışlarda enerji talebi daha da 
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artmaktadır. Diğer taraftan, eğimin azaldığı veya aşağıya yönlü hareket eden hızlı 

tren seti hareketlerinde enerji talebi azalmakta ve frenleme kuvveti uygulanmaktadır.   

 

ġekil 5.17: Net enerjinin eğim değerleri ile değişimi. 

 

 

ġekil 5.18: Hızlı tren setinin net enerji tüketimi. 

Bütün yapılan bu analizler sonucunda sonuç olarak hızlı tren setlerinin net enerji 

tüketim grafiği Şekil 5.18’de gösterilmiştir. Şekil 5.18’den de anlaşılacağı üzere, 

istasyon bölgelerinde enerji tüketimi sabit kalmakta ve hızlı tren seti yol aldıkça 
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enerji tüketimi artmaktadır. Bu artış son istasyon olan İzmir’e kadar sürmekte ve 

hızlı tren seti bu istasyonda durduğunda sistemin toplam tükettiği enerji 14805,29 

kWh olarak hesaplanmaktadır. 
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6. SĠMÜLASYON SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

5. bölümde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Ankara ve İzmir arasında 

yapılması planlanan hızlı demiryolu sistemi için üç farklı hat tasarımının tren 

performans hesaplamalarının simülasyonları Railsim programı yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu simülasyonların ortak özellikleri, hali hazırda TCDD 

tarafından kullanılan hızlı tren setlerinin yapılacak olan Ankara ve İzmir hızlı tren 

hattında kullanılması durumunda tren performanslarının değerlendirilmesinden 

oluşmaktadır. Simülasyonlar tek bir yol üzerinde ve Ankara’dan İzmir’e giderken 

geçirmiş olduğu yolculuğu esas almaktadır.  

Simülasyonların gerçekleştirilmesinin ana amacı, yapılacak olan Ankara ve İzmir 

hızlı tren demiryolu sisteminin karayolu ve havayolu taşımacılığına karşı sürdürebilir 

bir rekabet avantajına sahip olması için yolculuğun en verimli zamanının ve harcanan 

elektrik enerjisi tüketim miktarının belirlenmesidir. Bunun yanında yapılacak olan 

hızlı tren demiryolu sisteminin inşaat maliyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla ne 

şekilde bir hat tasarımının yapılması gerektiği Avrupa’da bulunan demiryolu 

sistemleri açısından analiz edilmiştir.  

Simülasyon sonuçlarına göre yapılan incelemelerde, üç farklı hızlı tren hat tasarımı 

yolculuk süresi, hız değerleri, cer gücü ve enerji tüketimi açısından incelenerek 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için karşılaştırma yapılabilecek yaklaşık 

sonuçlar bulunmuştur. Her bir hat tasarımı senaryosunun kendi açısından avantaj ve 

dezavantajlara sahip olmasının yanında birbirlerine göre de farklılıkları 

bulunmaktadır. Dolayısıyla simülasyon sonuçlarının iyi bir şekilde incelenmesi ve 

değerlendirilmesi ileride yapılacak olan Ankara ve İzmir hızlı tren hattının ilk yapım 

maliyetlerini düşürmekle kalmayacak aynı zamanda sistemin en iyi bir şekilde 

işletilip sistemden maksimum verim elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Böylelikle 

güvenilir ve etkin maliyetli çözümler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

tarafından kullanılabilecektir.  

Ankara ve İzmir hızlı demiryolu sistemi için yapılan üç farklı hat tasarım sonuçları 

Çizelge 6.1’de ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.  
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Çizelge 6.1: Genel simülasyon sonuçları. 

 Birinci Tasarım İkinci Tasarım Üçüncü Tasarım 

Hattın karakteristik özelliği 
Tamamen düz, 
eğim ve kurb 

değerleri yoktur 

Hafif eğimler ve 
geniş kurb 

değerleri vardır 

Dik eğimler ve dar 

kurb değerleri vardır 

Toplam hat uzunluğu (km) 546 584 646 

Hattın tünel uzunluğu (km) 350 110 27 

Tünel uzunluğunun payı (%) 64 18 4 

Yolculuk süresi (dk) 165 180 198 

Enerji tüketimi (kWh) 12039,88 13187,70 14805,29 

Çizelge 6.1’de bulunan genel simülasyon çizelgesi incelendiğinde, her bir demiryolu 

hat tasarımının karakteristik özellikleri birbirinden farklı olduğundan dolayı 

simülasyon sonuçları da buna bağlı olarak farklılık göstermektedir.  

Birinci hat tasarımı tamamen düz bir yoldan oluştuğu esas alınarak demiryolunun 

yaklaşık % 64’ünün tünellerden oluştuğu düşünülmüş, kurb değerleri oluşturulmamış 

ve eğim değerleri olarak ise şehirlerin rakım değerleri esas alınmıştır. Buna bağlı 

olarak yolculuk süresi 165 dakika olarak bulunuştur. Bu yolculuk süresi tezin üçüncü 

bölümünde elde edilen ve havayolları ile sürdürebilir bir rekabet avantajına sahip 

olması açısından değerlendirildiğinde çok iyi bir yolculuk zamanına denk 

gelmektedir. Çünkü yolculuk süresinde asıl hedef olan 200 dakika ve altındaki 

zaman aralığına karşı iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Fakat diğer taraftan bu hat 

tasarımında, demiryolunun tamamının düz yapılması durumunda birçok sanat yapısı 

kullanılması gerekmektedir. Bu durumun en açık örneği olarak yaklaşık 350 km 

tünel yapılması lazımdır ve bu uzunluk hattın % 64’üne denk gelmektedir. 

Avrupa’da bulunan hızlı demiryolları incelendiğinde açık hatta bir km ve çift yönlü 

hızlı demiryolunun maliyeti ortalama olarak € 2 milyon olarak hesaplanmaktadır 

(Rus, 2012).  Aynı şekilde hızlı demiryollu sistemlerinde yapılacak olan 1 km ve çift 

hatlı tünel uzunluğu değişik arazi koşulları da hesaplanarak yaklaşık olarak € 3 

milyon olarak bulunmuştur. Eğer bu değerler birinci hat tasarımına uyarlanmak 

istenirse Ankara ve İzmir arasında yapılacak hızlı demiryolu sisteminin Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na maliyeti yaklaşık olarak € 1,442 milyon 

olacaktır. Diğer taraftan enerji tüketimi açısından birinci hat tasarımını incelersek, bir 

hızlı tren seti Ankara’dan İzmir’e yapmış olduğu yolculukta yaklaşık olarak 

12039,88 kWh enerji tüketimi gerçekleştirecektir. Bu şekilde az bir tüketimin ortaya 
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çıkmasında hattın tamamının düz olarak yapıldığının kabul edilmesi büyük rol 

oynamaktadır. Avrupa’da genellikle tek bir yönde ve bir gün içerisinde iki şehir 

arasında ortalama olarak 25 sefer düzenlenmektedir. Yapılacak olan Ankara ve İzmir 

hızlı demiryolu sisteminde tek bir yönde yaklaşık olarak 108 milyon kWh enerji 

tüketimi gerçekleşecektir. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun verilerine göre 

Türkiye’de ortalama elektrik satış fiyatı 0,05 TL / kWh’dır. Bu değer göz önüne 

alındığında enerji tüketimi sarfiyatının yıllık parasal karşılığı  5,4 milyon olacaktır.  

İkinci hat tasarımı hafif eğimler ve geniş kurb değerleri esas alınarak 

oluşturulmuştur. Bu tasarımda, ilk tasarımdan faklı olarak daha az tünel yapısı 

kullanılmış ve dolayısıyla hattın uzunluğu yaklaşık olarak 40 km artmıştır. Bu 

tasarımdaki toplam tünel uzunluğu 110 km’dir ve bu uzunluk toplam demiryolu 

uzunluğunun yaklaşık olarak % 18’ine eşit olmaktadır. Bütün bu değerler göz önüne 

alındığında ikinci hat tasarımının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na 

maliyeti yaklaşık olarak € 1,278 milyon olacaktır. İkinci hat tasarımının simülasyon 

sonuçları incelendiğinde Ankara’dan hareket eden bir hızlı tren setinin İzmir’e 

ulaşması 180 dakika sürmektedir. Bu yolculuk süresi tezin üçüncü bölümünde elde 

edilen ve havayolları ile sürdürebilir rekabet avantajına sahip olması açısından 

değerlendirildiğinde iyi bir süre olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan enerji 

tüketimi açısından birinci hat tasarımını incelersek, bir hızlı tren seti Ankara’dan 

İzmir’e yapmış olduğu yolculukta 13187,70 kWh enerji tüketimi gerçekleştirecektir. 

Yine bu hat tasarımı için de birinci hat tasarımında olduğu gibi Avrupa’da bulunan 

hızlı demiryolları sistemleri esas alınarak bir hesaplama yapılır ise Ankara’dan 

hareket eden hızlı tren setlerinin İzmir’e yapmış olduğu yolculuklarda yıllık yaklaşık 

olarak 120 milyon kWh elektrik enerjisi tüketimi gerçekleştirilecektir. Bu elektrik 

enerjisi tüketiminin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na yıllık olarak 

yaklaşık maliyeti ise  6 milyon olacaktır.    

Üçüncü hat tasarımı dik eğimler ve dar kurb değerleri esas alınarak oluşturulmuştur. 

Dolayısıyla üçüncü hat tasarımında ikinci hat tasarımından da daha az tünel yapısı 

kullanılmış ve toplam hat uzunluğu diğer tasarımlara göre artmıştır. Bu tasarım tüm 

hat tasarımları içersinde en uzun demiryolu sistemi olup 646 km uzunluğundadır. Bu 

hat tasarımında sadece toplam olarak 27 km tünel yapısı kullanılmıştır ve bu uzunluk 

toplam hızlı tren demiryolu uzunluğunun yaklaşık olarak % 4’üne eşit olmaktadır. 

Bu değerler göz önüne alındığında ikinci hat tasarımının Türkiye Cumhuriyeti Devlet  

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_liras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_liras%C4%B1


60 

Demiryolları’na maliyeti yaklaşık olarak € 1,319 milyon olacaktır. Üçüncü hat 

tasarımının simülasyon sonuçları incelendiğinde Ankara’dan hareket eden bir hızlı 

tren setinin İzmir’e ulaşması 198 dakika sürmektedir. Bu yolculuk süresi tezin 

üçüncü bölümünde elde edilen ve havayolları ile sürdürebilir rekabet avantajına 

sahip olması açısından değerlendirildiğinde yapılan hesaplamalara göre aynı 

çıkmaktadır. Diğer bir şekilde, demiryolu yolculuk süresi istenilen zamanı ancak 

yakalayabilmiştir. Bu tasarımda demiryolu tren setinin bir seferlik yolculuğunda 

14805,29 kWh enerji tüketimi gerçekleşmiştir. Üçüncü hat tasarımı enerji 

gereksinimi açısından değerlendirildiğinde, hızlı tren setinin yıl boyunca Ankara’dan 

İzmir’e yapmış olduğu yolculuklarda ihtiyaç duyduğu enerji miktarı yaklaşık olarak 

135 milyon kWh olacaktır. Buna bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları’nın yıllık elektrik enerjisi maliyeti  6,75 milyon şeklinde 

gerçekleşecektir.  

Bütün hat tasımlarının genel bir analizi yapıldığında, birinci hat tasarımı düşük 

seviyede elektrik enerjisi tüketimi ve havayolları ile sürdürebilir rekabet avantajı 

açısından değerlendirildiğinde Ankara ve İzmir hızlı demiryolu sistemi için çok iyi 

bir alternatif oluşturmaktadır. Ancak, birinci hat tasarımının düz bir yoldan oluşması, 

tünel yapılarının çok olması sebebiyle ilk yatırım maliyeti açısından ve aynı zamanda 

yapım ve inşaat işlerinin çok uzun sürmesi açısından da uygun bir tasarım olduğu 

gözükmemektedir. 

İkinci hat tasarımı enerji tüketimi açısından birinci ve üçüncü hat tasarımlarının 

arasında bulunmakla beraber havayolları ile sürdürebilir rekabet avantajı açısından 

değerlendirildiğinde Ankara ve İzmir hızlı demiryolu sistemi için cazip bir alternatif 

olarak düşünülebilir. Fakat yine bu hat tasarımında tünel yapılarının uzunluğu 

göreceli olarak uzun olduğundan dolayı inşaat süresi birinci tasarım kadar olmasa da 

uzun süreceği açıktır. Elektrik enerjisi tüketimi açısından ise ikinci hat tasarımı 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için uygun bir model olarak düşünülebilir.  

Üçünü hat tasarımı gerek enerji tüketimi gerekse de havayolları ile sürdürebilir 

rekabet avantajı açısından incelendiğinde cazip bir alternatif oluşturamamaktadır. 

Özellikle yolculuk zamanının iyi bir şekilde alternatif oluşturamaması bu tasarımın 

en büyük dezavantajıdır. Ancak tünel yapılarının az olması sebebiyle bu tasarım 

Ankara ve İzmir hızlı demiryolu sistemine örnek olarak uygulandığında inşaat süresi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_liras%C4%B1
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diğer tasarımlara göre kısalmakta ve demiryolu sistemi en kısa süre içerisinde yolcu 

işletmesine açılabilecektir. 
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SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Yapılan bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılması 

planlanan Ankara ve İzmir hızlı demiryolu sistemi için tren performansının 

hesaplanması amacıyla üç farklı hat tasarım örneğinin Railsim programı tarafından 

simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Hat tasarım parametreleri Avrupa’da bulunan hızlı 

demiryolları sistemlerinin özellikleri dikkate alınarak yapılmış ve nümerik 

yaklaşımlarla ortaya konulan karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan bu 

çalışmanın özet niteliğinde olan değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 Birinci Tasarım İkinci Tasarım Üçüncü Tasarım 

Hattın karakteristik özelliği 

Tamamen düz, 

eğim ve kurb 

değerleri yoktur 

Hafif eğimler ve 

geniş kurb 

değerleri vardır 

Dik eğimler ve 

dar kurb 

değerleri vardır 

Hattın Uzunluğu (km) 546 584 646 

Hattın tünel uzunluğu (km) 350 110 27 

Tünel uzunluğunun payı (%) 64 18 4 

Yolculuk Süresi (dk) 165 180 198 

Elektrik Enerjisi Tüketimi (kWh) 12039,88 13187,70 14805,29 

Yıllık Elektrik Enerjisi Tüketimi 

(milyon kWh) 
108 120 135 

Yıllık Elektrik Enerjisi Tüketimi 

Maliyeti (milyon ) 
5,4 6 6,75 

Yaklaşık İlk Yatırım Maliyeti 

(milyon €) 
1,442 1,278 1,319 

Gerçekleştirilen simülasyon çalışmaları ve buna bağlı olarak yapılan hesaplamalar 

ışığında, önerilen birinci hat tasarımı havayolları ile sürdürebilir rekabet edebilmesi 

açısından yolculuk süresi ve elektrik enerjisi tüketimi açısından getirdiği maliyet 

bağlamında en uygun tasarım olarak gözükmektedir. Ancak ilk yatırım maliyetinin 

çok olması ve tünel tasarımı gibi sanat yapılarının hat planı içerisinde büyük bir 

orana sahip olması bu tasarımın dezavantajlarındandır.  

İkinci hat tasarımı yolculuk süresi açısından tatmin edici bir düzeyde bulunmakta ve 

ilk yatırım maliyetinin hat tasarımları içersinde en düşük seviyede olması bu 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_liras%C4%B1
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tasarımın en avantajlı noktalarını oluşturmaktadır. Ancak tüketilen elektrik enerjisi 

miktarı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan maliyet birinci hat tasarımından fazla 

olmaktadır.  

Üçüncü hat tasarımı yolculuk süresi açısından değerlendirildiğinde havayollarına 

karşı sürdürebilir rekabet avantajına sahip değildir. Ayrıca sistemde kullanılan dik 

eğimler ve dar kurb değerleri elektrik enerjisi tüketimini arttırmakta ve buna bağlı 

olarak işletmeye getirdiği maddi külfeti fazlalaştırmaktadır. İlk yatırım maliyeti 

açısından bu tasarım diğer iki tasarıma göre ortalama bir maliyet oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, ikinci hat tasarım parametreleri ileride yapılacak olan Ankara ve İzmir 

hızlı demiryolu sistemlerinde kullanılacak en iyi özellikleri içermektedir. Bu tasarım 

daha esnek inşaat çalışmalarını içeren, gerektiğinde de sistem bütünü içerisinde 

düşünüldüğünde tünel ve viyadük yapılarının uygun ve gerekli yerlerde 

kullanılmasını ana hedef olarak belirleyen bir sistem özelliliğine sahiptir. Bu sebeple 

daha düz ve kusursuz demiryolları yapılıp yüksek ölçekte ilk yatırım maliyetleri olan 

veya tünel ve viyadük yapılarından kaçınılıp demiryolu güzergahının daha fazla 

uzamasına sebep verecek demiryolu sistemlerinin oluşturulması yerine daha makul 

ve topoğrafya şartlarına göre hızlı demiryolu sistemlerinin tasarım edilmesi daha çok 

önem arz etmektedir. 

Bu tez çalışmasında bir raylı sistem hattının inşaat aşamasından önce mutlaka 

yapılması gereken ve ön proje safhası olarak adlandırabileceğimiz tren performans 

hesaplanması simülasyonu ve buna bağlı olarak en verimli yolculuk süresinin 

bulunması ile birlikte demiryolu sisteminin ileride ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisi 

ihtiyacının yaklaşık olarak tahmini gerçekleştirilmiştir.  

Daha sonra yapılacak olan çalışmalar cer gücünün modellenmesi ve uygun 

sinyalizasyon sisteminin birleştirilerek demiryolu güzergâhının gerçeğe yakın 

simülasyonu şeklinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu aşamadan sonra 

yapılacak çalışmalarda bu esaslar göz önüne alınmalıdır. 
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