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ÖZET 

 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

Tezin Adı HAVAYOLU VE DEMİRYOLU ENTEGRASYONU 

Türü Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 

Yazar Berna ALTUN GEYİK 

Teslim Tarihi Eylül, 2014 

Anahtar Kelimeler 
Havayolu, Demiryolu, Entegrasyon, İntermodal Taşımacılık, 

Havalimanı, Hava-Demiryolu Entegrasyonu 

Tez Danışmanı Necdet SÜMBÜL 

Sayfa Adedi vii+157 

 

Ulaşım türleri arasındaki rekabet Türkiye’de ulaşım sistemini entegrasyondan 

uzaklaştırmıştır. Mevcut yapı içinde, her bir ulaşım türü kendi avantajlarını öne 

çıkarmaya çalışmış ve yatırım planlarını bu şekilde yapmıştır. Ancak, ulaştırma 

sistemi bir bütün ve tektir. Tüm ulaştırma alt sistemleri de bu bütünün bir 

parçasıdır. Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ulaşım için ulaşım türleri 

arasında entegrasyonu sağlamayı amaçlayan intermodal taşımacılık sisteminin 

geliştirilmesi bir gereklilik arz etmektedir. 

 

Tez kapsamında, farklı ulaşım modlarının entegrasyonunun sağladığı avantajlar ile 

havayolu ve demiryolu entegrasyonu kapsamında yolcu intermodalitesi incelenmiş 

olup, entegrasyonun bu ulaşım sektörlerine nasıl etki edeceği araştırılmıştır.  
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ABSTRACT 

 

MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATIONS 

Thesis AIRLINE AND RAILWAY INTEGRATION 

Type Transportation and Communication Expert Thesis 

Author Berna ALTUN GEYİK 

Submission Date September, 2014 

Keywords 
Airline, Railway, Integration, Intermodal Transport, 

Airport,  Airport, Air-rail Integration 

Advisor Necdet SÜMBÜL 

Total Page vii+157 

 

Competition between modes of transport in Turkey has removed from the 

integration of transport system. In the present structure, each type of transport tried 

to introduce their own advantages and their investment plans made 

in accordingly. However, the transport system is an integral and unique structure. 

All transportation sub-systems is also a part of this integral body. Development 

of intermodal transport system aimed at providing integration between 

transportation types is a necessity for sustainable development and sustainable 

transport. 

 

Within the context of this thesis, the advantages of the integration of different 

modes of transportation, the passenger intermodality of  the  airline  and  railway  

integration and its impact on the transport sectors were analyzed. 
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GİRİŞ 

 

Havayolu ulaşım sektörü son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı 

bir gelişme göstermektedir. Sivil havacılığın özel sektöre açılıp rekabet ortamının 

yaratılması ve devlet tarafından bu sektöre yapılan sübvansiyonlar havayolu 

ulaşımında önemli bir büyümeyi beraberinde getirmiştir. Havayolu sektöründeki bu 

gelişme bir taraftan mevcut kanun ve yönetmeliklerin güncellenmesi, diğer taraftan 

da gerekli altyapı yatırımlarının yapılmasıyla devam etmektedir.  

 

Bu altyapı yatırımlarını iki kategori altında değerlendirmek mümkündür. İlk 

kategoride yeni havalimanlarının inşası, mevcut havalimanlarının durumunun 

iyileştirilmesi ve havalimanlarının teknolojilerinin güncellenmesi gibi yatırımlar; 

ikinci kategoride ise mevcut ve gelecekte yapılması planlanan havalimanlarına çevre 

şehirlerden erişimin sağlanması gibi yatırımlar söz konusudur. Bu yatırımlar 

içerisinde havalimanı planlaması ve yapımında raylı sistem entegrasyonuna yeterli 

önem verilmemektedir. Bu çalışmada, havalimanına raylı sistem entegrasyonu ele 

alınarak havayolu-demiryolu yolcu intermodalitesi incelenmiştir. 

 

Havayolu-demiryolu entegrasyonunun; havayolu ve demiryolu sektörlerinin 

rekabetçi yapısına, yolcu taşımacılığına, kapasitelerinin kullanımına ve gelişimlerine 

nasıl etki ettiğini ortaya koymak, bu çalışmanın temel amacı ve önemini 

oluşturmaktadır. 

 

Bu çerçevede yapılan çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ulaştırma 

kavramı üzerinde durulmuş ve ulaştırmada geleceğe dönük politikaların belirlenmesi 

amacıyla ulaşım planlamasının önemi vurgulanmıştır. Çalışma kapsamı gereği 

ulaştırma alt sistemlerinden olan havayolu ve demiryolu ulaşımının tarihsel gelişimi 

ikinci bölümde yer almaktadır. Üçüncü bölümde ulaştırma alt sistemleri arasında 

koordinasyonu sağlayacak entegrasyona ilişkin bilgilendirici açıklamalar verilmiş 

olup, farklı ulaşım modlarının entegrasyonu ile sağlanacak avantajlar ve bu 

entegrasyonun hangi hallerde yapılacağına dair açıklamalara değinilmiştir. 
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Tezin dördüncü bölümünde, havayolu ulaşımının karşılaştığı sorunlar ve bu 

sorunlara çözüm olarak demiryolu entegrasyonu araştırılmış olup; bu iki ulaşım 

modu arasındaki etkileşim ve entegrasyon türleri beşinci bölümde irdelenmiştir. 

Altıncı bölümde; havalimanına erişimde demiryolu ile karayolu arasında güvenlik, 

hava kirliliği, arazi kullanımı, gürültü, enerji tüketimi ve altyapı maliyetleri açısından 

karşılaştırmalar yapılmış, ayrıca yüksek hızlı tren ile havayolu ulaşımı arasında da 

zaman, enerji tüketimi, hava kirliliği, gürültü kirliliği, altyapı ve işletme maliyetleri 

açısından karşılaştırmalar yapılmıştır.  

 

Son bölümde ise, Avrupa’daki havalimanlarında mevcut olan demiryolu bağlantıları 

sayesinde gerçekleştirilen kentiçi ve çevre şehirlerden erişim imkanları ile Türkiye’ 

deki havalimanlarında mevcut ve yapılması planlanan demiryolu entegrasyonları 

incelenmiş olup; havayolu demiryolu entegrasyonunun etkin, ekonomik, 

sürdürülebilir olması için önerilerde bulunulmuştur. 
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1. ULAŞTIRMA 

 

Bu bölümde; ulaştırma, ulaştırma sektörü, ulaştırma sistemi, ulaştırma politikası ve 

ulaşım planlaması konuları incelenecektir.  

 

1.1 Ulaştırma Nedir? 

 

Gereksinim ve olanakların, daha yaygın deyimiyle talep ve arzın karşılıklı etkileşimi 

bağlamında gelişmekte olan ulaştırma; bir yarar sağlamak üzere insanın, eşyanın ve 

iletişim bilgilerinin ekonomik, hızlı ve güvenli olarak yer değiştirmesi olarak ifade 

edilmektedir (UDHB, 2005, s.1-1). 

 

1.2 Ulaştırma Sektörü 

 

Ulaştırma, kendi başına ekonomik bir faaliyet olduğu gibi diğer sektörlerle yakın 

ilişkisi olan ve ekonomide başlı başına bir maliyet sorunu olan hızlı ve güvenli 

taşımacılıkla diğer sektörlere avantajlar sağlayarak bu sektörleri olumlu yönden 

etkileyen bir hizmet sektörüdür (TMMOB, 2012, s.2). 

 

Ulaştırma bir hizmet sektörü olduğundan dolayı üretimi ve topluma sunumu aynı 

anda gerçekleşir. Bu hizmetin ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolanma 

olanağı bulunmadığı gibi; diğer sektörlerin gereksinimi ile toplumsal gereksinimler 

doğrultusunda üretim ve sunum zorunluluğu da vardır. Ancak bu hizmet gerektiği 

yerde gerektiği kadar sunulmalıdır. Gerekmediği halde ulaşım olanağı sunmak ülke 

ekonomisi için önemli bir kayıp teşkil eder. Bu sebepten dolayı ekonomik, hatta 

sosyal ve kültürel bir etkinlik olarak ulaşım politikalarının ülke koşullarına uygun 

olarak iyi tanımlanması ve dikkatli bir şekilde uygulanması gerekmektedir. İyi bir 

ulaştırma şebekesi ülkenin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel bütünlüğünü sağlar. 

Üretimin etkinliğini arttırırken maliyetini azaltır ve kalkınmayı kolaylaştırır (Işıkhan, 

2011, s.4). 
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Ulaştırma sektörünün amaçları: 

• Kullanıcılara güvenli, konforlu, hızlı ve güvenilir bir hizmet sunmak, 

• Ekonomik ve sosyal gelişmenin gerektirdiği gelişmeyi sağlamak, 

• Bölgeler arası dengesizlikleri ortadan kaldırmak, 

• Ulusal güvenliğin gereklerini yerine getirmek, 

• Ulaşım güvenliğini arttırmak, 

• Çevreye zararı en düşük düzeyde tutmak, 

• Enerji verimsizliğini ve dışa bağımlılığını azaltmak, 

• Taşıma maliyetini düşürmek, 

• Her ulaştırma türünün teknik ve ekonomik açıdan etkin olduğu hizmeti sunacağı, 

dengeli bir sistemi oluşturmak ve bu amaçla havayolu, demiryolu ve denizyolunu 

canlandırıp geliştirmek, 

• Arazi kullanım kararlarını desteklemek, 

• Uluslararası ilişkilerin ve dış ticaretin gelişmesine uygun ulaştırma ağı yapısını 

oluşturup geliştirmek, 

• AB ulaştırma politikalarına uyum içinde, aksama olmaksızın ve kesintisiz ulaşım 

sağlamaktır (UDHB, 2005, s.5-2). 

 

Bu amaçlara sistemlerden birine ağırlık vermekle değil, ulaştırma sistemleri arasında 

koordinasyonu sağlayacak bir alt yapının oluşturulması ile ulaşılır. Bu durum ise 

Ulusal Ulaşım Ana Planının hazırlanmasını zorunlu kılar. Sağlıklı bir ulaştırma 

hizmeti için bütün ihtiyaçlar, kaynaklar, sosyal ve kültürel etkileşimler bu planlama 

çerçevesinde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir (Akgüngör ve Demirel, 2003, 

s.424). 
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Dünyada yolcu ve yük taşınmasında ulaşım türlerinden yalnız birinden yararlanan 

ülke yoktur. Hemen her ülkede demiryolu, karayolu, havayolu ulaştırmasının 

yanında, ülkenin coğrafi konumuna göre deniz yolu ulaştırması ile akışkan yük 

taşımacılığında boru hatlarından yararlanılmaktadır. Burada önemli olan ülkenin 

sosyal durumuna, mali imkânlarına, sahip olduğu enerji kaynakları ile arazisinin 

özelliklerine, teknolojik yapısına uygun düşen ulaştırma türlerinin seçilip her birine 

gerekli olan ağırlığın verilmesidir (Aydoğdu, 2006, s.59). 

 

Bir ülkede ulaştırma altyapısı oluşturulmadan ekonomik sistemin geliştirilmesi 

mümkün değildir. Çünkü ulaştırma hizmeti, ekonomik faaliyetlerin her aşamasında 

katkısı olan kilit sektörlerden birisidir. Ulaşım yollarının geçtiği yerlerde, ticaret, 

turizm, sanat, üretim ve tarım faaliyetleri canlanır. Tüm bu faktörler yeni iş 

olanaklarının oluşmasını, gelir düzeyinin artmasını ve dolayısıyla o toplumda 

yaşayan insanların yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamaktadır (Nalçakan 

vd.,2012, s.56).  

 

1.3 Ulaştırma Sistemi 

 

Ulaştırma sistemi, çevresini önemli boyutlarda etkileyen ve denge sorunları yaratan 

sistemlerden birisidir. 

 

Bir sistemin hedef ve amaçlara uygun olarak kurulabilmesi, sistem içindeki 

problemlerin çözülebilmesi, değişik koşullarda sistemdeki olası değişimlerin tahmin 

edilebilmesi ve sistemde değişiklikler yapılabilmesi için, sistemi ve çevresini 

oluşturan bileşenlerin birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimlerinin yanı sıra, sistem 

çıktılarına olan etkilerinin de araştırılması ve belirlenmesi gerekir. 

 

Ulaştırma sisteminin girdilerini üreten çevrenin başlıca elemanları, insan, doğa ve 

sosyo-ekonomik aktiviteler ile merkezi ve yerel yönetimlerdir. Bunlar, “Ulaşım 

İstemi”, “Kaynaklar ve Kısıtlar” ve “Ulaştırma Politikası ve Stratejileri” olmak üzere 

üç ana grup altında toplanabilecek girdileri üretirler. Sistemin çıktıları ise, sunulan 

ulaşım hizmeti ve bunun olumlu-olumsuz etkileridir (Şekil 1.1). 
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Şekil 1.1 Ulaştırma Sistemi 

 

 
Kaynak: (Erel-a, s.84) 

 

Ulaştırma sisteminin temel öğeleri, ağ, taşıt filosu ve işletme’dir. Müşteriler diğer 

sektörlerde üretim sistemini ve işleyişini görmemelerine ve kalite değerlendirmesini 

yalnızca üretilen mala göre yapmalarına karşın, ulaştırma sektöründe sistemin tüm 

öğeleri ile karşı karşıya gelirler ve üstelik bu öğelerin üretim kalitesi üzerinde etkili 

olurlar (Erel-b, s.2).  

 

Ulaştırma sistemini en fazla etkileyen çevre özellikleri; nüfus yoğunluğu ve 

karakteri, arazi kullanımı, sosyo-ekonomik yapı, topografik ve jeopolitik yapı, iklim 

koşulları, ekolojik yapı, ülke ve bölgelerin yönetsel ve politik yapılarıdır (Uslu, 2007, 

s.9-11). 

 

Ulaştırma sisteminin alt sistemleri bulunmaktadır. Bu alt sistemler Şekil 1.2' de 

verilmiştir. 

 

 

 



7 
 

 
 

Şekil 1.2 Ulaştırma Sisteminin Alt Sistemleri 

 

 
Kaynak: Çınar, 2010, s.5 

 

Açık sistemlerin çıktıları, başka sistemlerin girdisidir. Bu nedenle, ulaştırma alt 

sistemleri de birbirlerine sürekli çıktı ve girdi verir. Örneğin, kentiçi ulaşım sistemi 

ile havalimanına gelen yolcu, kentiçi ulaşım sisteminin "çıktı"sı olurken, hava ulaşım 

sisteminin "girdi"si olmaktadır ( Çınar; 2010 s.4). 

 

Ulaştırma sisteminin alt sistemi olan hava ulaştırma sistemi ve demiryolu ulaştırma 

sistemi, bu çalışmanın konusunu kapsadığı için bir sonraki bölümde detaylı olarak 

incelenecektir. 

 

Ulaştırma sistemleri bir bütün ve tektir. Tüm ulaştırma alt sistemleri de bu bütünün 

bir parçasıdır. Bir alt sistem; tek başına ve diğerlerinden bağımsız olarak 

düşünülemez. Yolcu ve yük hareketlerini sağlamak üzere kamuya sunulan hizmetler 

açısından alt sistemlerin tamamı, ortak görevleri üstlenen diğer ulaşım türleriyle 

rekabetten ziyade paylaşım ve görevlerin daha üst hizmet seviyelerinde yerine 
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getirilmesi, tüm sistemin ve taşıma türlerinin daha verimli ve etkin kılınması esastır 

(UDHB, 2013a, Özet Bölümü). 

 

Ulaştırma ekonomik, toplumsal ve kültürel etkinliklerin kilit öğesi niteliğindeki bir 

sistem olduğundan; bir ülkenin kalkınması, ancak sağlıklı bir ulaştırma sistemi 

desteğinde gerçekleşebilir.  

 

Ulaştırma sisteminin etkinliği aşağıda belirtilen başlıca ölçütlere uymasına bağlıdır: 

• Ara hizmet olarak hizmet sunduğu etkinliklere en iyi biçimde destek vermek. 

• Olabildiğince düşük yatırım maliyeti ile oluşturulabilmek ve olabildiğince düşük 

işletme maliyetiyle işletilebilmek. 

• Enerji açısından verimli olmak ve dışa bağlı olmamak. 

• Olabildiğince az taşıma süresi gerektirmek. 

• Dışsal etkiler bağlamında, yüksek güvenlikli ve çevreyle uyumlu olmak. 

 

Özet olarak, bir ulaştırma sisteminden beklenen, en iyi biçimde hizmet sunarken 

ülkeye en ucuza mal olmasıdır. Ulaştırma sistemlerinin dar anlamda taşıyıcı kuruluş 

karı ölçütü ile değil; sosyal maliyet ölçütü ile değerlendirilmesi gerekir. Belirtilen bu 

bağlamda bir ulaştırma sisteminin etkinliği ve uygunluğu karayolu, demiryolu, 

denizyolu, havayolu, suyolu, boru hattı vb. ulaştırma türlerinin yerli yerinde 

kullanılmış olmasına bağlıdır. 

 

Çünkü her ulaştırma türü belirli koşullarda teknik ve ekonomik açıdan etkin biçimde 

hizmet sunabilir ve her ulaştırma türünün uygun olduğu yerde kullanılması bir bütün 

olarak uygun bir ulaştırma sisteminin oluşmasını sağlayabilir (Evren ve Öğüt, s.2). 
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1.4 Ulaştırma Politikası  

 

Ulaştırma politikası, ülkelerin ulaştırma gereksinimlerini, kısıtlı kaynaklarını en iyi 

biçimde kullanarak karşılama amacına yönelik her ulaştırma türünün kullanım 

koşullarına, dolayısıyla, en uygun ulaştırma sisteminin oluşturularak gerekli biçimde 

geliştirilmesine ışık tutacak ilkeler ve bu ilkelerin gerektirdiği temel eylemler 

bütünüdür (Evren ve Öğüt, s.2). 

 

Ulaştırmada geleceğe dönük uzun süreli politikaların belirlenmesi amacıyla 

Türkiye’de bir Ulaştırma Ana Planı Stratejisi projesi hazırlanmıştır. Bu plan ile 

Türkiye ulaştırması ve lojistiği için; amaçlar, ilkeler, politikalar geliştirilmesi 

hedeflenmiş ve Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumu, analizi ve gelişme öngörüleri 

ile mevcut durum ortaya konulmuştur. Ulaştırma Ana Plan Stratejisi projesinde 

kapsamında aşağıda yer alan ilke ve politikalar belirlenmiştir. 

 

İlkeler: 

• Ulaştırma türlerinin kamu hizmeti yükümlülüğü, vergi, fiyat tarifesi uygulaması ve 

benzeri açılardan hakkaniyetli işlem görmesi, 

• Dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi, 

• Sistemin bütünselliğinin gereği ulaştırma türlerinin eşgüdümünün sağlanması, 

• Toplu taşımaya öncelik verilmesi, 

• Ulaştırma sisteminin planlara dayalı olarak geliştirilmesi ve planların üç yılı 

geçmeyen aralıklarla güncelleştirilen esnek ve dinamik bir yapıya sahip olması, 

• Plan ve diğer kararlar için veri tabanının oluşturulması ve sürekli güncel tutulması, 

• Yatırım kararlarında finansman konusunun mutlaka çözüme kavuşturulması, 

• Karayolu, demiryolu ve havaalanlarının inşası bir taraftan arazi tüketirken, diğer 

taraftan çevresinde nüfus yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Bu sebeple karayolu ve 
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demiryolu güzergâhlarının belirlenmesi, havaalanlarının yerlerinin seçilmesi 

sırasında orman ve tarım alanlarının korunmasının dikkate alınmasıdır (UDHB,2005, 

s.4-2). 

 

Politikalar: 

• Öncelikle mevcut ulaştırma ağı ve olanaklarının en etkin biçimde kullanılması ve 

ağın yeni yatırımlarla tamamlanması, 

• Yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanın oluşturulmasına yönelik 

düzenlemelerin yapılması, 

• Ulaştırma ile ilgili her türlü gelirin yalnız ulaştırma yatırımlarında kullanılması 

• Ulaştırma ile ilgili sanayilerin geliştirilmesi, 

• Türkiye üzerinden transit geçişlerin sağlanması amacıyla uluslararası alanda gerekli 

çabanın gösterilmesi, 

• Türkiye’nin jeopolitik konumunun sağladığı olanakların iyi değerlendirilmesi, 

• Ulaştırma kuruluşlarında yönetim ve örgütlenmenin yeniden yapılandırılması, 

• Her bir taşıma türü için ayrı şekilde düzenlenmiş olan dağınık durumdaki Türk 

Mevzuatı yerine, taşımacılıkta entegre çözüm üretecek, verimliliği arttıracak 

kombine taşımacılık sistemini güçlendirici uluslararası mevzuat ile de uyumlu yasal 

altyapı oluşturulması, 

• Ulaştırma alanında gereksinme duyulan nitelikli personelin yetiştirilmesi, 

• Hem ulaştırmanın etkinleştirilmesi, hem de lojistik alanındaki gelişmelere ivme 

kazandırılması açısından, ulaştırma sistemine uyum sağlaması amacıyla, lojistikteki 

gelişmelerin izlenmesi ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesidir (UDHB,2005, 

s.4-3). 
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2001 yılında yayınlanan ulaştırmaya dair Beyaz Kitap'ta, Avrupa Birliği, havayolu ve 

demiryolu modları arasında işbirliği çağrısında bulunmuş ve hava taşımacılığı yerine 

yüksek hızlı trenlerin avantajlarından yararlanılarak demiryolu şirketleri, havayolları 

ve havalimanı yöneticilerini arasında sadece rekabet için değil, aynı zamanda 

işbirliği yapmak için de teşvik gerektiğini belirtmektedir. 

 

Türkiye’de ulaştırma sektörüne ilişkin politika çerçevesini belirleyen başlıca 

belgeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan 

Ulusal Ana Plan Stratejileri, Şura Raporları ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 

hazırlanan “Kalkınma Planları” dır. 

 

2007 yılına kadar 5 yıllık dönemler için hazırlanan, 2007 yılından itibaren ise 7 yıllık 

dönemler için hazırlanmaya başlanan Kalkınma Planları’nda ülkenin çeşitli 

sektörlerinin yanı sıra ulaştırma sektörünün sorunları, gelişme eğilimleri, öncelikleri 

ve sektöre ilişkin hedefler belirlenmekte; bu tespitler doğrultusunda yatırım 

programları hazırlanarak sektördeki yatırımlara bütçeden pay ayrılmaktadır (Babalık, 

2010, s.15). 

 

Kalkınma Planlarının ulaştırma sektörüne ilişkin tespit, değerlendirme ve önerileri 

incelendiğinde, 1970’li yıllardan bu yana hazırlanan her planda sektörün karayolu 

ağırlıklı gelişme eğiliminin sürdürülemeyeceğinin vurgulandığı görülmektedir. 

Karayolu ulaşımının gerek yolcu gerek yük taşımacılığında %90’ların üzerinde paya 

sahip olması nedeniyle, sektörde türlerin (modların) daha dengeli kullanılması 

gerektiği ve karayoluna bağımlılığın yarattığı olumsuz çevresel etkilerin en aza 

indirilmesinin sağlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır (Babalık,2010, s.15).  

 

Ulaştırma sektörünün çevresel etkilerinin ve iklim değişikliğine katkısının 

azaltılması açısından ve sürdürülebilir ulaşım ilkeleri doğrultusunda Kalkınma 

Planlarında bir politik irade oluştuğu görülmektedir. 

 

2001-2005 yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan 

ulaştırma politikaları arasında, “Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu 
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ulaştırma hizmetlerinin ekonomik ve kesintisiz bir şekilde karşılandığı, ulaşım türleri 

arasında ülke gereksinimlerine uygun dengenin sağlanması, ulaştırmada can ve mal 

güvenliğinin yanı sıra çevreye verilen zararın en aza indirilmesi, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılan temel amaçtır.” maddesi yer 

almaktadır. Ayrıca, ülke ekonomisi ve sosyal yaşamın beklentilerine uygun ulaştırma 

altyapısını oluşturmak üzere taşıma türleri arasında dengeyi sağlayacak bir Ulaştırma 

Ana Planı hazırlanması başlıca stratejiler arasında yer almıştır (DPT, 2000,s.188).  

 

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ulaştırma sektöründe 

ise temel politika olarak “ulaştırma türlerinin teknik ve ekonomik açıdan en uygun 

yerlerde kullanıldığı dengeli, akılcı ve etkin bir ulaştırma altyapısının 

oluşturulmasında, sistem bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak; yük taşımalarının 

demiryollarına kaydırılmasını, önemli limanların lojistik merkezler olarak 

geliştirilmesini sağlayan, taşıma modlarında güvenliği öne çıkaran politikalar 

izlenecektir” denmektedir (DPT, 2006, s.70).  

 

2008-2014 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı’nda ise “Yük ve yolcu ulaştırma 

hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde 

sağlanması; yük taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek 

demiryolu ve denizyolunun paylarının artırılması, kalitenin ve güvenliğin 

yükseltilmesi ve ulaştırma planlamasında koridor yaklaşımına geçilmesi esastır.” 

ibaresi yer almaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013, s.7).  

 

Kalkınma Planlarında, ülkemizin diğer alanlarda olduğu gibi ulaştırmada da AB’ye 

uyum konusunun önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, amaç belirlemeye yönelik 

genel bir değerlendirme yapılırsa; AB’nin ulaştırmaya ilişkin gündeminde de taşıma 

türleri arasında karayolu lehine dengesiz bir paylaşımın söz konusu olması, bu 

nedenle çevrenin olumsuz etkilendiği, dengenin sağlanması amacıyla, demiryolu, 

denizyolu, iç suyolunun taşımadan daha fazla pay alabilmesine yönelik önlemlerin 

üzerinde durulduğu görülmektedir. 
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1.5 Ulaşım Planlaması 

 

Ulaştırma politikası ulaştırma planı ile somutlaşır. Sağlıklı bir ulaştırmanın 

güvencesi, özenle, doğru biçimde gerçekleştirilmiş ve hiçbir ödün vermeksizin, 

kararlılıkla uygulanan bir ulaştırma planıdır.  

 

Ulaştırma yatırımları son derece pahalı yatırımlardır. Her ülkede kamu kaynaklarının 

önemli bir kısmı ulaştırmaya ayrılmaktadır. Herhangi bir ulaştırma yatırımına karar 

verilirken karar vericilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ulaştırma kendiliğinden 

oluşmayıp, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkinliklerin türevi niteliğinde bir hizmet 

olduğundan, belirtilen etkinliklere göre oluşturulması ve geliştirilmesi 

gerekmektedir. Yapımı uzun süren bu hizmetin desteklediği etkinliklerin aksamasına 

neden olmamak üzere gereksinimleri öngörmek ve gereğini yerine getirmek zorunlu 

bulunmaktadır. Bu durumda karar verilen yatırımların doğruluğunu ortaya koymak 

ihtiyaç olmaktadır.  

 

İşte bu nedenlerden dolayı planlama ulaştırmanın olmazsa olmaz gereğidir. Yapılan 

ulaştırma yatırımlarının bilimsel olarak incelenerek, ulaştırma davranışlarının tespit 

edilerek belli zamanda ortaya konulması ve önceliklerin belirlenmesi gerekliliği 

ulaşım planlamasının doğmasına sebep olmuştur (Evren ve Öğüt,s.2). 

 

Ulaşım planlamasında ilk iş talep tahmin araştırmasıdır. Bu aşamada mevcut ulaşım 

talebi belirlenmeye çalışılır. Bir sonraki aşama ise kapasite analizidir. Mevcut ulaşım 

sistemlerinin kapasite değerleri hesaplanarak talebi karşılama potansiyeli belirlenir. 

Böylelikle bir sonraki aşama olan yatırım gereği de ortaya konulabilir. Daha sonra 

doğru yatırım belirlenir ve bilimsel değerlendirmelere tabi tutularak planlama süreci 

tamamlanır (Çakır, 2010,s.1). 

 

Farklı şekillerde toplu taşıma türleri bulunmaktadır. Bu ulaşım türleri birbirleriyle 

karşılaştırıldığında avantaj ve dezavantajları çok değişkenlik göstermektedir. Bu 

durum tür seçiminde etkin bir rol oynamaktadır. Toplu taşıma tür seçiminde etkili 

olan parametreler, işletmeciler ve kullanıcılar için farklılık göstermektedir. Örneğin 
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işletmeci için maliyet unsuru ön plana çıkarken kullanıcı için ise yolculuk süresi 

veya konfor ön plana çıkabilmektedir. Bu nedenle karar vericiler herhangi bir 

koridora bir ulaşım yatırımı getirirken kullanıcıların katılımını da sağlayarak 

kapsamlı bir analiz yapmalıdır. Ayrıca, büyük harcamalar gerektirecek altyapı 

yatırımlarına geçmeden önce mevcut ulaşım altyapısından en yüksek verimin 

sağlanmasına yönelik işletme önlemleri alınmalıdır. Farklı taşıma türleri arasındaki 

bütünleşmeyi de amaçlayacak bu uygulamanın; 

(i) fiziki entegrasyon, 

(ii) hat, güzergah, zaman entegrasyonu ve  

(iii) ortak bilet sistemi ile ücret entegrasyonu olmak üzere üç ayağı bulunmaktadır 

(UDHB, 2005, s.8-16). 

 

Hemen her ülke için, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, suyolu ve boru 

hatlarının teknik ve ekonomik açıdan uyumlu ve etkin bir ulaştırma sisteminin 

geliştirilmesi, gerek ülke kaynaklarının rasyonel kullanılması gerekse ulaşımın 

toplulaştırılması açısından önemlidir.  

 

Dünyada, yolcu ve yük taşımacılığında büyük oranda birbirini tamamlayan hızlı, 

ekonomik ve güvenli taşımaya elverişli kombine/intermodal/multimodal 

sistemlerden yararlanılacaktır. Bu sistemde gerektiğinde karayolu, demiryolu, 

denizyolu ve havayolunun birlikte kullanılması gerekecektir (UDHB, 2005, s.1-2).  

 

Entegrasyon konusu tezin 3. Bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 
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2. ULAŞTIRMA ALT SİSTEMLERİ 

 

Tezin konusu gereği bu bölümde, ulaştırma alt sistemlerinden havayolu ve demiryolu 

ulaşımı anlatılmaktadır. 

 

2.1 Havayolu Ulaşımı Tarihsel Gelişimi 

 

Havayolu ulaşım sektöründe, 1980’li yıllardan itibaren uygulamaya konulan 

politikalarla, özellikle de 2003 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Bölgesel Havacılık Projesi”yle, büyük bir 

atılım gerçekleşmiştir. “Her Türk vatandaşı hayatında en az bir kez uçağa 

binecektir.”projesi kapsamında sivil havacılık sektörünün rekabetçi bir yapıya 

kavuşturulması, havayolu taşımacılığında hızlı gelişmelerin yaşanması sonucunu 

doğurmuştur. 

 

Bu gelişmeler çerçevesinde uçuş noktalarında artış olmuştur. 2002 yılında sadece 

THY tarafından 2 merkezden 25 noktaya tarifeli iç hat seferi yapılırken, 2012 yılı 

itibariyle uçuş ağını iç ve dış hatlarda toplam 216 noktaya çıkarmış, yurtdışı uçuş 

noktaları 60’dan 181’e ulaşmıştır (UDHB, 2013b, s. 29-31). 

 

Günümüzde havacılık sektörü, özel hava yolu şirketlerinin katılımıyla ve artan yolcu 

kapasitesiyle büyük bir gelişme göstermektedir. Askeri meydanlar da dahil edilirse 

Türkiye’de bugün toplam 71 havalimanı mevcuttur. Sivil hava trafiğine açık olan 52 

havalimanı bulunmaktadır. (Bkz.Şekil 2.1) Bu havalimanlarından,  İstanbul Atatürk 

Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve 

Antalya Havalimanı uluslararası standartlara sahiptir. 

 

1980 yılında sivil hava trafiğine açık olan havalimanı sayısı 12 iken, 2013 yılı sonu 

itibariyle bu sayı 52’ye çıkmıştır. Özellikle 1990 yılından sonra hava ulaşım 

trafiğindeki artışa paralel olarak sivil hava trafiğine açık havalimanı sayısında da bir 

artış gözlemlenmektedir. (Bkz.Şekil 2.2)  
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Şekil 2.1 Türkiye’de Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanları 

 

 
Kaynak: UDHB, 2013b, s.30 

 

Şekil 2.2  Yıllar İtibariyle Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanı Sayısı 

 

 

Kaynak: UDHB, 2013b, s.30 
 

Ülkemizde havacılık sektöründe yolcu sayısındaki artış Tablo 2.1 ve Şekil 2.3’te 

görülmektedir. 
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Tablo 2.1 Türkiye Geneli Yolcu Trafiği 2003-2013 

 

Yıllar 
YOLCU TRAFİĞİ (Gelen+Giden ve Direkt Transit) 

İç Hat Dış Hat Direkt Transit TOPLAM % Değişim 

2003 9.147.439 25.296.216 - 34.443.655 1,95% 

2004 14.460.864 30.596.507 - 45.057.371 30,81% 

2005 20.529.469 35.042.957 547.046 56.119.472 24,55% 

2006 28.774.857 32.880.802 616.217 62.271.876 10,96% 

2007 31.949.341 38.347.191 418.731 70.715.263 13,56% 

2008 35.832.776 43.605.513 526.608 79.964.897 13,08% 

2009 41.226.959 44.281.549 615.638 86.124.146 7,70% 

2010 50.575.426 52.224.966 736.121 103.536.513 20,22% 

2011 58.258.324 59.362.145 671.531 118.292.000 14,25% 

2012 64.721.316 65.630.304 677.896 131.029.516 10,77% 

2013 76.148.526 
 

73.281.895 565.447 149.995.868 14,47% 

Kaynak : DHMİ, İstatistik Yıllığı  

 

Şekil 2.3 Türkiye Geneli Yolcu Trafiği 2003-2013 

  

 
Kaynak: UDHB, 2013b, s.31 
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Türkiye’de havalimanları yolcu trafiği 1980-2003 yılları arasında yılda ortalama 

%10,5 artmıştır. Havayolu taşımacılığı son 10 yılda büyüme hızını artırmış olup, 

2003- 2013 yılları arasında havalimanları yolcu trafiği yılda ortalama %16 artmıştır. 

Yolcu trafiğini belirleyen etmenleri iç hat ve dış hat trafik için ayrı ayrı ele almak 

gerekmektedir. İç hat yolcu trafiği daha çok yurt içi gelir düzeyi, uçuş ağlarının ve 

diğer ulaşım modlarının bağlantısı (entegre ulaşım), yurt içi turizm gibi unsurlardan 

etkilenirken; dış hat yolcu trafiği daha çok dünya gelir düzeyi, ülkenin turistik 

cazibesi, dünya dış ticaret gelişmeleri, ülkenin diğer ülkelerle ticari ve politik 

ilişkileri gibi birçok unsurdan etkilenmektedir.  

 

2.2 Demiryolu Ulaşımı Tarihsel Gelişimi 

 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkenin gelişimine yönelik atılımlar ulaştırma alanında 

da aynı duyarlılık ve kararlılıkla uygulanmış, özellikle demiryolu ağı ve taşımacılığı 

öz kaynaklarla geliştirilerek 1930-1950 yılları arasında büyük gelişmeler 

kaydedilmiştir.  

 

1950’lerden sonra ise otomotiv endüstrisinin hızlı gelişimi ve hükümetler üzerindeki 

etkisi ile dünyada karayolu ağ ve araçlarının gelişimine paralel olarak karayolu alt 

sistemine ilişkin yatırımlar diğer ulaşım türlerini tamamen ihmal edilerek 

sürdürülmüştür. Karayollarındaki bu atılım, planlı dönemde bütünsel yaklaşımdan 

uzak kalmış ve ulaştırma alanındaki yatırımların dörtte üçü karayollarına yapılmıştır. 

 

Bu durumun sonucu olarak demiryollarına ayrılabilen kaynaklar giderek azaltılmış 

ve ulaştırma yatırımları içerisindeki payı %8 düzeyine kadar düşmüştür. 

Demiryollarına aktarılan kaynaklardaki azalmalara paralel olarak yenileme ve 

iyileştirmelerden ziyade bakım-onarımları dahi tam anlamıyla yapılamamıştır.  

 

Ulaştırma sistemleri içinde gerek yük taşıma gerekse yolcu taşıma kabiliyeti 

açısından çok önemli bir yer tutan; ucuz, kaliteli ve güvenli hizmet sunan demiryolu 

ulaştırma alt sistemi Türkiye’de arka plana itildiğinden beri sistem performansı ve 
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demiryolu ulaşım talebi sürekli azalmıştır. Bunun sonucunda, yurtiçi yolcu ve yük 

taşıma seviyeleri sırasıyla %4 ve %5’ lere kadar düşmüştür. 

 

Demiryolu tarihçesi; 

I. Yabancılara (İngiltere, Fransa ve Almanya) sağlanan imtiyazlara dayanan 1856- 

1922 yılları arası Cumhuriyet öncesi dönem, 

II. Gelişimin en parlak, hızlı ve hareketli olduğu 1923-1950 yılları arası Cumhuriyet 

Dönemi, 

III. Demiryollarının tamamen ihmal edildiği 1950-2003 yılları arası dönem, 

IV. Demiryollarına gereken önemin yeniden verilmeye başlandığı 2003 yılı ve 

sonrası olmak üzere dört dönem ile özetlenebilmektedir. 

 

Dönem I: 

 

Birinci dönemde demiryolu hatlarının büyük bir bölümü yabancılara verilen 

imtiyazla yaptırılmıştır. 130 km’lik İzmir-Aydın hattı ilk olmak üzere 1856 - 1922 

yılları arasında toplam 8.619 km demiryolu ağı örülmüştür. Cumhuriyet öncesi inşa 

edilen bu demiryolu ağının 4.136 km’lik bölümü, Cumhuriyet’in ilanı ile milli 

sınırlar içinde kalmıştır.  

 

Dönem II: 

 

Cumhuriyet öncesi dönemde yabancı şirketlere verilen imtiyazlarla onların 

denetiminde ve ülke dışı ekonomilere, siyasi çıkarlara hizmet eder türde 

gerçekleştirilen demiryolları; Cumhuriyet sonrası dönemde milli çıkarlar 

doğrultusunda yapılandırılmış ve kendine yeterli "milli ekonomi"nin yaratılması 

amaçlanarak, demiryollarının ülke kaynaklarını harekete geçirmesi hedeflenmiştir. 

 

Bu dönemin en belirgin özelliği, 1932 ve 1936 yıllarında hazırlanan 1. ve 2. Beş 

Yıllık Sanayileşme Planlarında; demir-çelik, kömür ve makine gibi temel sanayilere 
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öncelik verilmiş olmasıdır. Bu önceliklere bağlı olarak kitlesel yüklerin en ucuz 

biçimde taşınabilmesi için demiryolu yatırımlarına ağırlık verilmiş ve demiryolu 

hatları milli kaynaklara yönlendirilmiştir. Ayrıca sanayinin yurt sathına yayılma 

sürecinde ve yer seçiminin belirlenmesinde yönlendirici olmuştur. 1923-1950 yılları 

arası her türlü olumsuz koşullara rağmen demiryollarının en hızlı geliştiği dönem 

olup 3.208 km’si 1940 yılına kadar olmak üzere toplam 3.764 km demiryolu inşa 

edilmiştir. 

 

Dönem III: 

 

Karayolları ağırlıklı bir dönem olup demiryolları tamamen ihmal edilmiştir. 1950 

yılından 2002 yılına kadar 52 yıl içinde 945 km demiryolu inşa edilmiş olup, 

teknolojik ve ekonomik ilerlemeye rağmen II. Dönemdeki demiryolu gelişiminin 

yarısı dahi sağlanamamıştır.  

 

Karayolu, 1950 yılına kadar uygulanan ulaşım politikalarında demiryolunu 

besleyecek, bütünleyecek bir sistem olarak görülmüştür. Ancak karayollarının 

demiryollarını bütünleyecek, destekleyecek biçimde geliştirilmesi gereken bir 

dönemde, Marshall yardımıyla demiryolları adeta yok sayılarak karayolu yapımına 

başlanmıştır. ABD'nin Marshall yardımı ile Türk ekonomisi üzerinde etkin olduğu bu 

dönemde, özellikle tarım ve tüketim mallarına dayalı bir sanayileşme süreci iktisadi 

yapıya egemen olmuştur. Bu çerçevede oluşturulan ulaştırma politikaları sonucunda, 

ulaştırma alt sistemleri içerisinde 1960 sonrası planlı kalkınma dönemlerinde, 

demiryolları için öngörülen hedeflere hiçbir zaman ulaşılamamış olup, 1950-1980 

yılları arasında yılda sadece ortalama 30 km yeni hat yapılabilmiştir. 

 

Dönem IV: 

 

2003 sonrası yıllarda ülke kaynaklarının harekete geçirilmesinde demiryolları 

yeniden odak seçilerek yapılan yatırımlarla hızlı gelişmeler kaydedilmektedir. 
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Demiryolu ağı ve gelişimini Şekil 2.4’te gösterilmiştir. Haritada da görüldüğü üzere 

Cumhuriyet öncesi demiryolu ağı 4.136 km iken 1923-1950 yılları arasında 3.764 

km, 1951-2004 yılları arasında 945 km, 2005-2012 yılları arasında ise 1.094 km 

uzunluğunda hat demiryolu ağına katılmış ve işletmeye açılmıştır. Demiryolu ağının 

geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmekte olup, 3.434 km yeni demiryolu hattının 

inşaatı devam etmektedir. 

 

Mevcut demiryolu ağının %33,8'si 0-10 yaş, %22,5'i 11-20 yaş, %21,7'si 21-30 yaş, 

%22'si ise 31 yaş ve üzeri, raylardan oluşmaktadır (UDHB, 2013a, s.16-19). 

 

Şekil 2.4 Demiryollarının Tarihsel Gelişimi 

 

. 

Kaynak: UDHB, 2013a, s.19 
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2.2.1 Kentlerimizde raylı sistem gereksinimi 

 

Kentlerin büyümesiyle artan ulaşım sorunlarının çözümünde toplu taşımanın temel 

öğeyi oluşturduğu; önemli eksenlerde talebin belirli bir eşiği aşmasından sonra da 

raylı sistemin gerekliliği bilinen bir gerçektir. 

 

Her kentte işletilen toplu taşıma sistemleri, nüfusa, kentin yapısına ve 

gereksinimlerine göre belirlenmelidir. Bu bağlamda, kentlerde raylı sistem 

gereksinimleri ciddi etütlere dayanmalıdır. 

 

Kentiçi raylı sistem hatlarında yatırıma karar verilirken en önemli konulardan biri tür 

seçimidir. Bir koridorda yapılacak raylı ulaşım sisteminin türünün ne olacağı 

konusunda karar verilirken toplam maliyet ile kapasite ilişkisi ele alınmalıdır. 

Kapasite belirlenirken bir koridorda pik saatlerde taşıyacağı yolcu sayısı önemlidir. 

(Raytürk) Pik saatte toplam 10.000 yolcudan az olan bir koridorda raylı ulaşım 

yapmak uygun görünmemektedir. Raylı ulaşım yatırımı saatte 10.000’ den fazla 

yolcu talebinin bulunduğu koridorlarda yapılmalıdır. Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce hazırlanan teknik 

şartnamelere göre; tek yönde saatlik yolcu sayısı 10.000 ila 15.000 arasında olan 

yerler için Tramvay hattı; 15.000 ila 35.000 arası için Hafif Raylı Sistem (LRT) ve 

30.000-70.000 arasındaki yolcu sayısı için de metro hattının yapılmasını uygun 

görülmüştür (UDHB,2014). 

 

Raylı toplu taşıma türleri genel olarak aşağıdaki gibidir: 

 

Tramvay, karayolu vasıtaları ile aynı alanı kullanan, yol ve trafik durumuna göre bir 

sürücü tarafından kumanda edilen, en düşük yolcu kapasiteli raylı toplu ulaşım 

sistemidir. Ortalama 25-35 km/sa hızla işletilebilen tramvaylar olup yolcu indirmek 

ve bindirmek için yaklaşık her 300-500 metre civarında durakları mevcuttur. 

Karayoluna aynı seviyede döşenen raylar üzerinde hareket ettiğinden, mevcut 

karayolu trafik düzenine uymak zorunda olup bu araçlara geçit ve kavşaklarda 

karayolu araçlarına göre geçiş üstünlüğü sağlanmaktadır. Tramvay işletme hızları 
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büyük ölçüde hat güzergahındaki şartlara bağlıdır. Dar caddede ve yoğun trafikte 

performansı çok yetersiz olurken, geniş caddede az olan trafikte servisi çok iyidir 

(Arlı, 2010, s.15). 

 

Hafif Raylı Sistem, tramvay ile benzer özelliklere sahip olmakla birlikte tramvay ve 

metro arasında kalan bir sistemdir. Bu sistem, ortalama 60-80 km/sa süratle, hususi 

(kendisine tahsisli) hatlarda işletilmekte ve bir sürücü tarafından sinyalizasyon 

sistemine uygun olarak kumanda edilmektedir (Arlı, 2010, s.15). 

 

Metro, yüksek kapasitede yolcu taşıma imkânına sahip, dünyada yaygın olarak 

büyük şehirlerde kullanılan raylı toplu taşıma sistemidir. Çoğunlukla yer altında 

açılan tünellerde döşenen hatlarda gidebilen ve sinyalizasyon sistemine uygun 

otomatik kontrol ile çalışan raylı toplu taşım sistemidir (Arlı, 2010, s.16). 

 

Tramvay, hafif raylı sistem (LRT) ve metro sistemlerine ait araçların bazı özellikleri 

Tablo 2.2’de verilmektedir. 

  

Tablo 2.2 Kentiçi Raylı Sistem Araçlarının Özellikleri 

 

Araç Özelliği Tramvay LRT Metro 
Hat kapasitesi (xbin yolcu/sa) 10-15 15-35 30-70 
Maksimum tren sıklığı (tren/sa) 60-120 40-60 20-40 

Maksimum hız (km/sa) Korumalı hatta 80 80 80 
Korumasız hatta 60 

İstasyon aralığı (m) 300-500 500-1000 500-2000 
Yatırım maliyeti (milyon$/km-hat) 5-10 10-50 40-100 
Tam korumalı hat yüzdesi (%) 0-40 40-90 100 
Araç kontrol manuel-görsel manuel-sinyal sinyal- otomatik 
Enerji besleme katener katener-3.ray katener-3.ray 

Kaynak: Arlı, 2010, s.17 

 

Banliyö trenleri, büyük şehirlerde çoğunlukla şehir dışındaki yerleşim yerlerine 

yolcu taşımada kullanılan, yüksek kapasite, konfor, hız ve güvenlik sağlayan raylı 
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sistemdir. Durak aralıklarının fazla olması nedeniyle kent merkezi için çekici 

değildir. Metro işletmenin verimliliğini yitirdiği uzaklıklarda ve yeterli sıklık 

sağlandığında hız ve düzenlilik gibi avantajlarıyla başarılı işletmecilik örnekleri 

gerçekleştirilmiştir. İşletme giderleri ve enerji tüketimi oldukça düşüktür (Şenlik, 

2013, s.24). 

 

Toplu taşıma sistemlerine ait kapasite ve maliyet ilişkisi Şekil 2.5’ te verilmektedir. 

 

Şekil 2.5 Toplu ulaşım türlerinin kapasite ve maliyetlerinin şematik gösterimi  

 

 
Kaynak: Murteza, 2010, s.10 

 

2.2.2 Yüksek hızlı tren gelişimi 

 

Zamanın en etkin biçimde kullanılması ihtiyacı, karayolu ulaşım araçlarının çevreye 

verdiği zararların en aza indirilmesi ve diğer taşıma modlarına göre demiryolunun 

daha güvenilir bir ulaşım aracı olması, demiryolu konusunda gelişmiş bazı Dünya ve 

Avrupa ülkelerini hızlı tren hatlarının yapımı konusunda önemli yatırımlar yapmaya 

zorlamıştır. 

 

Demiryolu yolculuğunda artan kapasite ihtiyacı hızlı trenin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Hızlı trenleri ilk kullanmaya başlayan ülke Japonya’ dır. İlk kez 1959’da 
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Tokyo-Osaka arasında “Tokaido Shinkansen Hızlı Tren Hattı” nın yapımına 

başlanmış ve bu hat 1 Ekim 1964 tarihinde yolcu seferleri ile işletime açılmıştır. Hat 

ilk açıldığında 210 km/saat hızla 4 saatte tamamlanan 553 km’lik yolculuk bugün 

270 km/saat hız ile 2,5 saat sürmektedir. 30 yıl önce tek olan bu hızlı tren hattında 

günde 30 trenle, yılda 44 milyon yolcu taşınırken, bugün toplam uzunluğu 2452 

kilometre olan Shinkansen şebekesinde yılda 305 milyon yolcu taşınmaktadır. 

Shinkansen, Japonya’daki diğer hatlar da dâhil olmak üzere dünyadaki tüm hızlı tren 

hatlarının taşıdığından daha fazla yolcu taşıma potansiyeline sahiptir.  

 

Japonya’yı Fransa izlemiştir. Fransa’da hızlı tren fikri (TGV, très grande vitesse-

Yüksek Hızlı Tren) Japon Shinkansen hattının inşaatıyla birlikte ortaya çıkmıştır. 

Mevcut demiryolu hattını yenileyen ve daha hafif özel vagonlar imal eden Fransız 

Devlet Demiryolları İşletmeleri, 1967 yılındaki ilk denemesinde saatte ortalama 253 

kilometre, 1972’de ise 318 kilometre hıza ulaşmıştır. TGV, Paris ve Lyon şehirleri 

arasında 1981 Eylül’ünde hizmete girmiştir. Daha sonra Fransa’nın birçok 

bölgesinde yeni hızlı tren hatları açılmıştır. 1994’te başlayan Eurostar servisi, kıta 

Avrupa’sını Manş tüneli üzerinden Londra’ya bağlamıştır. Bu hatta çalışan TGV 

tünel kullanımına uygun olarak imal edilmiştir. Hızlı trenlerle Londra-Paris arası 2 

saat 15 dakika sürerken; Londra-Brüksel arası ise sadece 1 saat 51 dakikada 

alınabiliyor.  

 

2007 yılına kadar genel sıralamanın sonunda yer alan Çin, çeşitli şehirlerarasında 

işletmeye açtığı 832 km’lik hat ile yapım aşamasında olan hattın tamamlanmasının 

ardından dünyanın en büyük “Hızlı Tren Hattına sahip” ülkesi olmuştur. 

 

Dünyada yüksek hızlı tren hatlarına sahip ülkeler ve bu hatların kilometreleri Tablo 

2.3’de verilmiştir. Kullanıma açık olan hat uzunluklarına bakılarak Türkiye, Dünya 

sıralamasında 8. sırada yer almaktadır. 
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Tablo 2.3 Dünyadaki Yüksek Hızlı Tren Hatları 

 

Ülke Kullanıma açık (km) Yapım aşamasında (km) Toplam  (km) 
Çin 6.158 14.160 20.318 
İspanya 2.665 1.781 4.446 
Japonya 2.118 377 2.495 
Fransa 1.872 234 2.106 
Almanya 1.032 378 1.410 
İtalya 923 92 1.015 
Rusya 780 400 1.180 
Türkiye 457 591 1.048 
Tayvan 345 0 345 
Güney Kore 330 82 412 
Belçika 209 0 209 
Hollanda 120 0 120 
Birleşik Krallık 113 0 113 
İsviçre 35 72 107 

Kaynak :TCDD,2014 

 

2.2.3 Türkiye’ de yüksek hızlı tren  

 

Türkiye’ de ilk olarak TCDD tarafından 2003 yılında Ankara-Eskişehir illeri 

arasındaki hızlı tren ray hattının yapımına başlanmıştır. 23 Nisan 2007 tarihinde 

deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009 tarihinde de ilk yolcu seferi yapılmıştır. 

245 km'lik Ankara-Eskişehir hattı arasında yolculuk süresi 1 saat 5 dakikaya 

düşmüştür. Bu hat aynı zamanda Ankara İstanbul Hızlı Tren Hattı’nın ilk etabını 

oluşturmaktadır. Hattın, Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattı ve Marmaray’ın 

tamamlanmasıyla Avrupa Asya arasında ilk günlük hızlı tren seferi yapan hat 

olacaktır. Temeli 8 Temmuz 2006' da atılan Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı’nın 24 

Ağustos 2011 tarihinde ilk yolcu seferi yapılmıştır. Toplam 306 km' lik hattın 94 km' 

lik Ankara-Polatlı arasındaki kısmı, Ankara-Eskişehir projesi kapsamında 

yapılmıştır. 300 km/saat hıza uygun hat inşa edilmiştir. 
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Ankara–İstanbul Hızlı Tren projesi tamamlandığında, Ankara–İstanbul arasında 

gidip gelen yolcuların bütün seyahat planları değişecek, araba ve uçak kullanımında 

düşüş olacaktır. Asya ve Avrupa Kıtalarını deniz altından birleştiren dünyanın sayılı 

projelerinden biri olan “Marmaray Projesi” ile entegre edilerek, Avrupa’dan Asya’ya 

kesintisiz yolcu taşımacılığı yapılabilecektir (TCDD, 2014). 

 

Türkiye’ de aşamalarına göre YHT hatları Tablo 2.4 ve Şekil 2.6’da 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.4 Türkiye’ de aşamalarına göre YHT hatları ve Özellikleri 

 

YHT  Hat 
Max. İşletme 

Hızı                                   
(km/sa) 

Uzunluk                  
(km) 

İşletmede 
Olan  

Ankara-Eskişehir 250 245 

Ankara-Konya 250 212 

İnşaat Halinde 
Olan  

Eskişehir - İstanbul 250 288 

Ankara - Sivas 250 466 

Ankara - İzmir 250 624 

Bandırma-Bursa-Osmaneli-Ayazma 250 190 

Planlama 
Aşamasında 
Olan  

Ankara - Kayseri 250 350 

Halkalı - Bulgaristan Sınırı 250 231,7 

Sivas - Erzincan - Erzurum - Kars 250 710 

Kaynak: Dünyada Hızlı Tren Hatları 
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3. İNTERMODAL ULAŞIM VE ENTEGRASYON  

 

Bir hizmet etkinliği olan ulaşım sektörünün temel amacı ulaşım talebini, mümkün 

olan en kısa zamanda ve en az maliyetle, güvenli bir şekilde sunmak olduğuna göre; 

bu amaca sistemlerden birine ağırlık vermekle değil, ulaşım sistemleri arasında 

koordinasyonu sağlayacak entegre bir sistem geliştirmekle ulaşılabilir (Akgüngör ve 

Demirel, 2003, s.424). 

 

Entegre taşımacılık, taşıyıcının sayıca birden çok taşıma modunu kullanarak verdiği 

taşıma hizmetidir. Entegre taşımacılıkta taşıma modlarının birbirleriyle 

tümleştirilmesi esastır (Karagülle, 2007, s.47). 

 

Genel anlamda entegrasyon, bir sistemin farklı parçalarının bütünleşik bir yapıda 

işler halde olmasıdır. Bunu taşımacılığa uyarlayacak olursak, farklı kullanıma uygun 

farklı ulaşım modlarının, birbirleriyle uyum içinde ve birbirlerini tamamlayacak 

şekilde çalışmasıdır. 

 

Entegre taşımacılığa ilişkin planlama yapılırken her zaman öncelikli olarak 

düşünülmesi gereken faktör, planlanan taşıma modelinin ekonomikliğidir. Yapılan 

tüm entegrasyon faaliyetlerindeki temel amaç, gerek zaman gerekse coğrafi koşullar 

bakımından taşıma operasyonu ile taşıyıcı işletmenin müşterilerine değer yaratacak 

katkıyı sağlamasıdır (Karagülle, 2007, s.53). 

 

Avrupa Komisyonu intermodaliteyi şöyle tanımlamaktadır:  

“İntermodalite, kapıdan-kapıya taşıma zincirinde en az iki farklı modun entegre bir 

şekilde kullanılmasını sağlayan ulaşım sisteminin bir özelliğidir. İntermodalite, 

taşıma sisteminin daha etkin kullanım amacını sağlayan modlar arasındaki 

tamamlayıcılık ve entegrasyon düzeyinin kaliteli bir göstergesidir.” (Costa, 2012, 

s.10). 
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Eurocontrol ise intermodal taşımacılığın iki belirleyici özelliğini şöyle listeler: 

• Bir seyahati tamamlamak için ulaşımın birden fazla modunun kullanımı, 

• Seyahat hizmeti sağlayan bu ulaşım modları arasındaki koordinasyonudur (Costa, 

2012, s.10). 

 

3.1  İntermodal Ulaşım Sistemi Tarihçesi 

 

Ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması çalışmalarına ilk olarak 20. 

yüzyılın başında Londra’da rastlanmaktadır. 1912 yılında Londra Ulaşım biriminin 

başındaki yöneticiler, kentiçi ulaşım için dönemin ilerisinde bir slogan 

geliştirmişlerdir: “Demiryolunun bittiği yerde otobüs başlar” (Hall, 1996). Tam 

olarak modern türlerarası ulaşım sistemine karşılık gelmese de türlerarası 

entegrasyonun mantığını yansıtması bakımından önemli olan bu slogan kapsamında, 

bu dönemde, Londra kentiçi ulaşımı için dikkate değer çalışmalar yapılmıştır.  

 

Rodrigue ve diğ. (2006), 20. yüzyılın başında yapılan entegrasyon çalışmalarına 

1960’lara kadar tekrar rastlanmamasının nedenini, türler arasındaki yarışmanın, 

parçalara ayrılmış ve entegre olamamış bir ulaşım sistemi yaratmış olmasında 

bulmaktadır. Her ulaşım türü, maliyet, servis, güvenilirlik ve güvenlik anlamında 

kendi avantajlarını kullanma arayışına girmiştir. 

 

1960’lardan günümüze “türlerarasılık” (intermodalism) adı altında, birbirinden ayrı 

ulaşım sistemlerini entegre etmek için önemli çalışmalar yapılmıştır. Rodrigue ve 

diğ. (2006), türler arasında entegrasyonun sağlanamamasını, ABD’de ve Avrupa’da 

özel şirketlerin birden fazla türe sahip olmasını sınırlandıran ve bir türü devlet 

kontrolüne yerleştiren kamusal politikalara bağlamaktadır.  

 

1980’li yıllardan sonra çıkarılan yasalarla, birçok ülkede türlerarası ulaşım sisteminin 

geliştiği görülmüştür. 1980’ lerin başında ABD’de hükümetin piyasayı serbest 

bırakma yönünde çıkardığı yasalar, firmaları hükümetin kontrolünden çıkarmıştır. 
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Şirketlerin, türlerin sahibi olma yasağı 1980’lerden sonra kaldırılmış ve bu durum 

türlerarası işbirliği için güçlü bir ortam yaratmıştır (Beyazıt, 2007, s.29). 

 

Türkiye’ de ise 14.10.1983 tarihinde kabul edilen ve 19.10.1983 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanan 2920 sayılı “Türk Sivil Havacılık Kanunu”  ile özel sektörün 

de sivil havacılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Başka bir deyişle, özel 

sektörün pazara erişimi sağlanmış, pazara girişin önündeki engel kaldırılmıştır. 

Serbestleşme olarak adlandırılabilecek bu gelişme Türk Havayolu Taşımacılığı 

sektöründeki en önemli gelişmedir. Türk Havayolu Taşımacılığı sektörü bu 

serbestleşme sayesinde tüm unsurlarıyla birlikte hızla gelişmeye ve büyümeye 

başlamıştır. 

 

24.04.2013 tarihinde kabul edilen ve 01.05.2013 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 

Hakkında Kanun” ile daha ekonomik ve kaliteli hizmet sunan rekabetçi bir yapı inşa 

edilecektir. 

 

Firmalar devletten izin aldığı takdirde havalimanlarına ya da havalimanları arasında 

hizmet sağlayacak raylı sistem hatları inşa edebilecek ve böylece ulaşım türleri 

arasında rekabet artacaktır.  

 

3.2  İntermodal Ulaşım Sistemi 

 

Sürekli artış gösteren ulaştırma hizmetlerine olan talebi karşılamak için, tüm 

ulaştırma mod ve teknolojilerinin verimli bir şekilde birleştirildiği sürdürülebilir 

ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu 

gereksinimler ancak intermodal taşımacılık sistemleri ile karşılanabilir (Deveci ve 

Çavuşoğlu, 2013, s.94). 

 

Entegre bir ulaşım sistemi olan intermodal taşımacılık, yolcu veya yükün, çıkış 

noktasından varış noktasına kadar tek bir sefer tarifesi ile iki ya da daha fazla taşıma 
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modunun birbiri ile bağlantılı ve koordineli olarak taşınmasını kapsamaktadır. Böyle 

bir sistemde, her bir ulaşım türü avantajının optimum kullanımı mümkün olmaktadır. 

Panayides (2002), türlerarası ulaşım sistemini, birden fazla ulaşım türünün 

eşgüdümlü bir şekilde kullanıldığı, böylelikle her türün rekabet avantajının en azami 

şekilde ön plana çıkarıldığı ve ulaşım zincirinin tek bir bütün olarak algılandığı 

sistem olarak tanımlamaktadır (Şekil 3.1). Türlerarası ulaşım sisteminde her tür, 

kendi kapasitesini en verimli şekilde sunabildiği için toplamda ulaşım sisteminin 

performansı da artırılmaktadır. 

 

Şekil 3.1 Türlerarası (İntermodal) Ağ Sistemi 

 

 
                             Kaynak: Rodrigue ve diğ., 2006. 

 

Türlerarası ulaşım sisteminin tek bir ulaşım zinciri halinde görüldüğü 

vurgulanmaktadır. Şekil 3.1’ de aynı zamanda aktarma noktalarının önemini de 

belirtilmektedir. 

 

Türlerarası ulaşım sisteminde en önemli konulardan biri türler arasında bağlantıyı 

sağlayan mekanlara yönelik yapılan düzenlemelerdir. Türlerarası ulaşım sistemi, 

Rodrigue ve diğ. (2006) tarafından belirtildiği gibi “yolcuların ya da yükün, amaca 
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uygun olarak tasarlanmış belirli bir terminalde, ulaşımın bir türünden diğerine 

hareketi” şeklinde tanımlandığında, aktarma merkezlerinin önemi anlaşılmaktadır 

(Beyazıt, 2007, s. 30). 

 

3.3  İntermodal Ulaşım Sisteminin Amacı 

 

İntermodal ulaşım sisteminde; 

• Araçların performanslarını birbirleriyle uyumlu şekilde birleştirerek, çevre dostu 

anlayış içerisinde etkili, güvenli ve esnek bir yapı kazandırarak, ihtiyaç sahiplerinin 

isteklerine en iyi şekilde cevap vermek (Ateş, 2009), 

• Katma değer yaratacak ve ulaşım maliyetlerini azaltacak şekilde çeşitli ulaşım 

türlerini kullanarak kapıdan kapıya ulaşım hizmeti sağlamak, 

• Türlerarası ulaşım sisteminin mantığını oluşturan ekonomik etkinlik ile aktarma 

noktalarında karşılaşılan zorlukları en aza indirgeyerek daha hızlı, kesintisiz ve 

güvenli bir ulaşım hareketliliği sunmak (Beyazıt, 2007, s.30), 

amaçlanmıştır. Kapıdan kapıya ulaşım hizmeti verebilmek amacıyla her bir ulaşım 

türünün avantajının optimum kullanımı mümkün olabilmektedir. 

 

Ancak, intermodalizm belli bir ulaşım türünün seçimini empoze etme arayışında 

değildir. Amaç, tüm ulaşım türleri arasındaki bağlantıları iyileştirerek ve etkin bilgi 

ve iletişim hizmetleri ile bir sistem içinde entegre ederek sistemin bütününü optimize 

etmektir (Zeybek, 2007, 25). 

 

3.4 İntermodal Ulaşım Sisteminin Sağladığı Avantajlar 

 

İntermodal taşımacılık ekonomik, çevresel ve esneklik konularında bazı avantajlar 

sağlamaktadır. 

 

Taşıma mesafesi süresince en uygun ulaşım modunu kullanmak suretiyle ulaşım 

masraflarında azalma meydana gelmesi, ekonomik verimliliği ve etkinliği artırması, 
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ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırması, tek bir altyapı unsurunun 

üzerindeki aşırı yüklenmeyi engellemesi, kamu ve özel altyapı yatırımlarında yüksek 

getiri sağlaması, ekonomik avantajları arasında yer almaktadır. 

 

İntermodal taşımacılık, enerji sarfiyatını en aza indirgeyerek, hava ve çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerin oluşumunu engellemektedir. Böylece daha az çevre 

kirliliğine yol açmaktadır. Birden fazla taşıma modu kullanıldığı için, kapıdan kapıya 

taşımacılık imkânı da sağlamaktadır (Ateş, 2009, s.11). 

 

İntermodal ulaşımın sağladığı avantajlar özetle, daha güvenli, emniyetli, ekonomik, 

daha düşük maliyet, kişiye özel hizmet ve seçenek sunabilme yeteneği ile birlikte 

daha çevre dostu taşımacılık fırsatları ve alternatiflerinin geliştirilebilmesi olarak 

sıralanabilir. 

 

3.5 İntermodal Ulaşım Sisteminin Bileşenleri 

 

Türlerarası entegrasyon mekansal, zamansal ve ücrette entegrasyon olmak üzere 3 

boyutta tartışılabilir: 

 

3.5.1 Mekansal entegrasyon 

 

Günümüzde, özellikle büyük metropollerde, iki nokta arasındaki ulaşım artık tek bir 

türle sağlanamamaktadır. Bu büyüklükteki kentlerde ulaşım iki ya da daha fazla türle 

sağlanabilmektedir. Bu durum, türlerin, mekansal olarak, belli aktarma noktalarında 

birleştirilmeleri gerekliliğini doğurmuştur. 

 

Farklı ulaşım türlerinin belirli aktarma noktalarında bütünleşmesi, intermodal ulaşım 

sisteminin en temel bileşenlerinden biridir. Bu birliktelik, yolcuların sistem 

içerisinde, türler arasındaki hareketliliğini kolaylaştırmaktadır. Ancak mekansal 

bütünleşmede önemli olan konu, aktarma merkezlerinde yolcuların kolay hareket 

edebilmesinin sağlanmasıdır.  
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Mekansal bütünleşme, aktarma merkezlerinde bir araya gelmenin yanı sıra, farklı 

ulaşım türlerinin sistemde birbirini tamamlamasıyla da sağlanabilmektedir. Farklı 

ulaşım türlerinin birbirleriyle eşgüdümlü bir şekilde çalışması, intermodal ulaşım 

sisteminin önemli bir unsurudur (Beyazıt, 2007, s.31,32). 

 

3.5.2 Zamansal entegrasyon 

 

İntermodal ulaşım sisteminin öngördüğü bir başka konu, ulaşım türlerinin tarifeleri 

arasındaki entegrasyondur. Vuchic (2006), toplu taşımanın tercih edilebilirliğini 

sağlayan en önemli faktörlerden birinin, tarifelerin zamanlamasının, türlerarası 

dolaşıma olanak verecek şekilde düzenlenmesi olduğunu söylemektedir. Kişilerin 

intermodal taşımacılığı tercih etmeleri için ulaşım türleri arasındaki zamanlamada 

bağlantıların olması gerekmektedir. Örneğin, ulaşım türlerinden birini kullanan kişi, 

kullandığı türden diğer bir ulaşım türüne aktarma yaparken beklemek zorunda 

kalmamalı, rahatlıkla diğer türe geçebilmelidir. Farklı ya da aynı türdeki araçların 

aktarma noktalarında aynı anda buluşmaları, aktarmayı etkin kılmaktadır. 

 

Aktarmalarda birbirini takip eden tarifelendirme çalışmalarından farklı olarak, 

Vuchic (2006), sistemin kullanıcılar tarafından güvenilir bir şekilde algılanmasını 

sağlamak için ulaşım türlerinin zamanlamasının düzenli olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Ulaşım türlerinde aksamaların olmaması sistemin güvenilirliğini ve 

böylelikle tercih edilebilirliğini artırmaktadır (Beyazıt, 2007, s.33). 

 

3.5.3 Ücrette entegrasyon 

 

İntermodal ulaşım sisteminin günlük hayatı etkileyen en önemli özelliği sistemde 

ücretlendirme ile ilgili yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda en önemli konu, 

hizmetin tek bir biletle sağlanmasıdır. Bu durum organizasyon ve bilgi kontrolünde 

önemli bir atılım sağlamıştır. 

 

Rodrigue ve diğ. (2006), değişik türler tarafından taşınan yolcu hareketlerinin 

güvenli, güvenilir ve fiyat etkin kontrolü için gerekli olan veri elde etme, işleme ve 
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dağıtma sistemlerinin, modern intermodal ulaşımın temelinde yer almakta olduğunu 

belirtmiştir: "Ulaşım sisteminde esas nokta her biri ayrı ayrı belgelenen ve 

ücretlendirilen, bağımsız yönetim sistemine sahip bir dizi ulaşım kolundansa tüm 

seyahatin bir bütün olarak görülmesidir" (Rodrigue ve diğ., 2006). 

 

İntermodal ulaşım sisteminde ücretlendirmenin tek bir biletle sağlanmasında ulaşım 

teknolojilerindeki gelişimin rolü büyüktür. Birçok ülkede akıllı bilet sistemlerinin 

kullanılması, türler arası aktarmalarda yeniden ücretlendirme yapılmamasını 

sağlamakta, tek bir ulaşım aracının ücreti alınarak yolcular için seyahat ekonomik 

kılınmaktadır. Akıllı bilet sistemlerinin bir diğer faydası ise aktarma noktalarında 

gişelerde bekleme yapılmasını engellemek ve sistemi daha akıcı hale getirmektir. Bu 

uygulamalar intermodal taşıma sistemi kullanıcılar için daha çekici ve ekonomik 

olmaktadır (Beyazıt, 2007, s.34). 
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4. HAVAYOLU ULAŞIMI  

 

Bu bölümde hava ulaşım ağları konusuna değinildikten sonra bu ulaşım sanayisinin 

karşılaştığı problemler ile bu problemlere yönelik çözümler incelenecektir. 

 

4.1 Hava Ulaşım Ağları 

 

Hava ulaşım ağlarının analizinde bağlantı ve birleştiricilik olmak üzere iki temel 

kavram vardır. 

 

Sadece iki nokta arasındaki hattın varlığı bağlantı olarak tanımlanmaktadır. Button 

(2003) Şekil 4.1’de solda A ve B nodları (düğüm noktaları) arasında bağlantı yani 

doğrusal ağ yapısı vardır. Birleştiricilik ise en az üç düğüm noktası içeren şebekede 2 

nokta arasındaki bağlantı olarak tanımlanmaktadır. Şekil 4.1’de sağda A ve B noktası 

arasında birleştiricilik vardır ve K noktası transfer noktadır. Bu ağ yapısı, koridor ağ 

yapısı olarak tanımlanmaktadır.  

 

Şekil 4.1 Bağlantı ve birleştiricilik 

 

 
Kaynak: Button (2003), p.12 

 

Bu kavramlara dayalı olarak, “hub&spoke”1 (merkez ve uç) ağları ile “point to point” 

(noktadan noktaya) olan ağlar kolayca ayırt edilebilmektedir. İlk ağ yapısında, A 

noktasını B noktasına bağlayan doğrudan hizmet sağlanırken; ikinci ağ yapısında ise 
                                                
1 Hub-and-spoke ifadesini “ merkez ve uç şeklinde Türkçeleştirmek mümkünse de dünya çapında 
genel bir kullanım olması nedeniyle çalışmada orijinal ifade tercih edilmiştir. Hub niteliğindeki 
havalimanını, birden fazla havayolunun uyumlu faaliyetler gerçekleştirdiği bir yolcu değişim noktası 
olarak da tanımlamak mümkündür. 
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Ai ve Bi noktaları transfer nokta olan K noktasına bağlanmaktadır. K noktası burada 

hub (merkez düğüm noktası ) görevini görmektedir. Merkez noktada, Ai ve Bi yolcu 

trafiği gruplandırılarak tekrar düzenlenmektedir (Costa, 2012, s.3). 

 

Yolcuların doğrudan varış noktasına ulaştırıldığı “point to point” sistemi, Stratejik 

İttifaklar öncesi dönemin temel uygulamasını oluşturmuştur. Bu sistemde uçuşlar, 

sadece bir noktadan diğerine gerçekleştirildiği için aktarma uçuşlarını yapmak 

oldukça zorlaşmıştır. Sistemin en büyük dezavantajı ise çok az hatta hizmet 

sunulmasını mümkün kılması ve bu nedenle kapsam ekonomisine ulaşılmasını 

engellemesidir.  

 

Yolcuların, aktarma uçuşlarının kolaylaştırılmasına ayrı bir önem atfetmesi ve bu 

hususun havayolları arasındaki rekabet açısından çok önemli bir faktör haline 

gelmesiyle birlikte havayolları, oldukça etkinsiz “point-to-point” sisteminden 

vazgeçerek etkinliklerini artıracak “hub-and-spoke” sistemine yönelmiştir. Yolculara 

oldukça fazla sayıda seçeneğe sahip ve konforlu bir hizmet sunma imkânı tanıyan bu 

sisteminin temel sacayakları, liberal İkili Havacılık Anlaşmaları (İHA) olarak 

nitelendirilen Açık Gökyüzü Anlaşmaları (AGA) ve ittifaklardan oluşmaktadır. 

 

"Hub-and-Spoke" sistemi, sisteme dahil olan tüm havalimanlarındaki hizmet 

seçeneklerini artırma amacına yönelik operasyonel bir sistemdir. Sistem; yolcuların, 

kurulan geniş şebeke aracılığıyla stratejik öneme sahip bir havalimanında (hub) 

toplanarak buradan, gideceklere yerlere (spoke) ulaştırılması şeklinde işlemektedir. 

Bu sistemle çok sayıda noktadan (spoke), tek bir noktaya (hub) gerçekleştirilen 

uçuşlar, burada aktarma sürelerini en azlaştıracak şekilde eşleştirilmekte ve 

sonrasında yeniden çok sayıda noktaya gerçekleştirilmektedir (Gündoğdu, 2009, 

s.12,13). 

 

"Hub-and-Spoke"  sistemine örnek Şekil 4.2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 4.2 8 düğüm noktası arasındaki olası bağlantılar 

 

 
       Kaynak : Button (2002)  

 

Şekil 4.2’ de gösterilen ulaşım ağında 8 adet şehir bulunmaktadır. “Point to point” 

hizmeti kullanılarak, tüm bu şehirlerarasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için (n*(n-

1)/2) → 8*(8-1)/2 =28 adet rota işletmek gerekmektedir. A şehrinden diğer şehirlere 

olan rotaların sayısı AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH olmak üzere 7 adettir, diğer 

şehirlerin de birbirleri arasındaki rota bağlantıları ve sayıları Tablo 4.1’ de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.1 “Point-to-Point” Sistemi İçin Rota Bağlantıları ve Sayıları 

 

Şehir  A B C D E F G H TOPLAM 

A  - * * * * * * * 7 
B Mevcut  - * * * * * * 6 
C Mevcut Mevcut  - * * * * * 5 
D Mevcut Mevcut Mevcut  - * * * * 4 
E Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut  - * * * 3 
F Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut  - * * 2 
G Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut  - * 1 
H Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut  - 0 

TOPLAM 28 
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Ancak A ve B şehirlerinde, şekildeki gibi hub niteliğinde bir havalimanı yapıldığında 

ise bütün şehirlerarasındaki bağlantı 8-1=7 adet rota işletilerek sağlanmış olur (AB, 

AC, AD, AE, BF, BG, BH). (Bkz. Şekil 4.2) 

 

"Hub-and-Spoke" ağ yapısında, merkezi konumda olan bir tesis, ana dağıtım üssü 

olarak hizmet verir. Diğer tesislerden çıkan akışlar burada toplanır ve gruplandırılır. 

Akışların tamamı ya diğer ana dağıtım üslerine ya da doğrudan varış noktalarına 

gönderilmek üzere bu merkezden ayrılır. Bu merkezileştirme ve operasyon ağını 

genişletme ölçek ekonomisinden yararlanma avantajını getirmektedir. Havayolu 

işletmeleri açısından "Hub-and-Spoke" yapısındaki uçuş ağı havayolu işletmelerinin 

kârını arttırmakta, maliyetlerde önemli ölçüde tasarruf sağlamaktadır (Özger ve 

Oktal, 2008, s.47). 

 

A ve B noktaları sistemde uçuşların toplandığı ana dağıtım üslerini temsil 

etmektedir. (Bkz. Şekil 4.2) “Hub” niteliğindeki bu noktaları besleyen uçuşlar ise 

C,D,E,F,G ve H ile gösterilen “spoke” noktalardan gerçekleştirilmektedir. Şekilde 

yer alan her bir noktadan diğer tüm noktalara doğrudan gerçekleştirilecek her bir 

uçuş ise “point-to-point” sistemini ifade etmektedir. Bu uçuşların etkinsizliği şekil 

üzerinde daha net anlaşılmaktadır (Gündoğdu, 2009, s.13). 

 

Hub-and-spoke sistemi, ana dağıtım üssü (A ve B) noktalarında mola vererek ya da 

mesafeleri artırarak kullanıcılara ek zaman maliyetleri empoze etmektedir. Ancak, 

ana dağıtım üsleri (A ve B noktaları) arasında yapılan taşımalarda ölçek 

ekonomisinden yararlanıldığı ve bu nodlar arasındaki birim taşıma maliyetinin 

hesaplanmasında maliyet azaltma katsayısı (α) kullanıldığı için yolcular açısından 

toplam seyahat maliyeti bu ağ yapısında daha azdır. Kullanıcılar, "Hub-and-Spoke" 

sistemi ile seyahat maliyetinin azalması sayesinde fayda görür (Özger ve Oktal, 

2009, s.48). 
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Şekil 4.3 5 Düğüm Noktası Arasındaki Olası Bağlantılar 

 
                                      Kaynak: Button (2002)  
 
Şekil 4.3.’ te şehir sayısı 5 olan ulaşım ağı yapısında “point to point” hizmeti 

kullanılarak, bütün şehirlerarasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için 5*(5-1)/2 =10 

adet rota işletmek gerekirken (AE, BE, CE, DE, AB, AC, AD, BC, BD, CD); E 

şehrinde hub niteliğinde bir havalimanı yapılarak bütün şehirlerarasındaki ulaşım     

5-1=4 adet rota işletilerek sağlanır (AE, BE, CE, DE). A şehrinden E şehrine olan 

trafik akımı, A şehrinde başlayan tüm trafik akımlarının toplamıdır 

(AB+AC+AD+AE). 

 

Ayrıca, bu sistem ticari olarak mantıksız olan “point to point” bağlantılarını 

destekleyerek pazar haline gelmesine olanak sağlamaktadır. Eğer A şehrinden B 

şehrine olan bağlantıda günde 5 yolcu talebi mevcutsa, bu noktalar arasında ticari bir 

hizmet sağlamak mantıklı olmayabilir; hatta A şehri kaynaklı diğer bağlantılarda 

(AC, AD ve AE) da herhangi bir yolcu talebi yok ise A şehrinden hizmet yapılmaz. 

“Hub-and-spoke” ağı ile A şehrinden ayrılan tüm yolcuların E’ ye gitmesi zorunlu 

hale getirilir ve yolcular buradan da varış şehirlerine yönlendirilir. Bu durumda, A 

şehri kaynaklı tüm yolcu talebi ticari bir hava bağlantısının çalıştırılmasını karlı 

yapmak için yeterli olacaktır (Costa, 2012, s.4). 

 

"Hub-and-Spoke" sistem ağı, bir veya daha fazla merkezi, yolcuların verilen zaman 

programındaki uçuşlara transfer olabilecekleri bir mekana toplamaktadır. Genel 

olarak, operatörler yolcuların transfer olanaklarını maksimize etmek amacı ile 
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gidiş/dönüş zaman çizelgelerini koordine ederek, ana dağıtım üssünde gün boyunca 

şehirlerarası bağlantı uçuşları üretirler. Bu sistem, gidiş-dönüşlerin oluşturduğu, 

terminale gelen herhangi bir uçuşun, terminalden ayrılacak olan tüm uçuşlarla 

bağlanabildiği karmaşık bir yapıdır (Costa, 2012, s.4). 

 

Hava ulaşım ağları farklı kombinasyonlarda olabilir. Şekil 4.4’ te mekansal odaklı ve 

zamansal odaklı hava ulaşım ağı yapısı örnekleri gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.4 Hava Ulaşım Ağı Konfigürasyonları  

 

 
       Kaynak: Costa, 2012, s.6 

 

Konfigürasyonların her birinde merkezden uç destinasyonlara olan ulaşımın 

havayolu yerine raylı sistemler ile yapılabileceği açıkça görülmektedir. Raylı sistem 

ile yapılan aktarımlar, uçaktan uçağa yapılan aktarımlarda olduğu gibi yeterli düzeye 

erişecektir.(Bagaj transferi, entegre bilet, mesafe aralığı çok olan terminaller arası 

aktarım yapacak insanlar için çözümler sağlanacaktır.) Hatta bu raylı sistem hattı var 
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olan ağa ilave edilerek havayolu ulaşımı olmadan destinasyona varış 

sağlanabilmektedir (Costa, 2012, s.5). 

 

4.2 Havayolu Ulaşım Sanayisinin Karşılaştığı Problemler 

 

Sivil havacılık garip bir endüstridir. Çoğu endüstrinin sorunu büyüme yaratmak veya 

büyümeyi sürdürebilmek olmasına rağmen sivil havacılık endüstrisinin sorunu 

amansız bir büyüme ile nasıl baş edileceğidir.  

 

Bölüm 2’de de belirtildiği gibi hava taşımacılığı sektöründeki yolcu sayısı yıldan yıla 

artış göstermektedir. Bu artış, havayolu taşımacılığı sanayisinin operasyonlarını 

engelleyen problemleri de beraberinde getirmektedir. 

 

Havayolu yolcusunun seyahati, çıkış noktasından ayrıldığı anda başlar ve varış 

noktasına geldiği anda seyahati sonlanmış olur. Bu çıkış ve varış noktaları neredeyse 

hiçbir zaman havalimanında değildir. Karmaşık bir hizmet üretim sistemi olan 

havalimanları içindeki her bir elemanın da belirli bir kapasitesi bulunmaktadır. Bu 

sistem içerisinde kapasitesi en düşük olan eleman havalimanının toplam kapasitesini 

belirleyeceğinden, her bir elemanın kapasitesinin kendi başına titizlikle incelenmesi 

önemlidir. Ancak her bir eleman incelenirken, o elemanların girdi ve çıktı ilişkisine 

göre farklı kapasite ölçütlerinin kullanılması söz konusudur. Genel olarak, havayolu 

ulaşım sistemi beş ana bileşene ayrılmaktadır. Bu bileşenler: 

• Havalimanı kapasitesine erişim  

• Havalimanı kara tarafı kapasitesine erişim 

• Havalimanı hava tarafı kapasitesine erişim 

• Hava sahası kapasitesine erişim 

• Havalimanı çevresel kapasitesine erişim 

olmak üzere Şekil 4.5’ te gösterilmektedir (Givoni, 2005, s.25). 
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Şekil 4.5 Hava Ulaşım Sistemi Kapasite Bileşenleri  

 

 
       Kaynak: Givoni, 2005, s.26 

 
4.2.1 Havalimanı kapasitesine erişim 

 

Havalimanları kapladığı alan, yol açtığı gürültü kirliliği ve güvenlik gibi sebeplerden 

ötürü bağlı bulunduğu şehrin merkezine belli bir mesafede olmak zorundadır. 

Özellikle büyük şehirlerde havalimanları şehrin 30 km kadar uzağında 

konuşlanmıştır. Bu mesafe, havalimanına erişimin ele alınması ve irdelenmesi 

gereken bir konu olmasına yeterlidir.  

 

Son yıllarda uçak yolcularında baş gösteren artış, her gün daha fazla insanın şehir 

merkezinden havalimanına gitmesi/havalimanından şehir merkezine gelmesi 

manasına gelmektedir. Yolcuların yaratmış olduğu bu ulaşım talebinin, havalimanı 

erişiminin uygun olmadığı şehirlerde sıkıntılara yol açacak olması gayet açıktır. 

Bununla beraber, havalimanı, otogar ve tren garı gibi merkezler, birincil yolcularının 

yanında onu uğurlayanların/karşılayanların da uğrak yeri halindedir. Bu yüzden 

havalimanları için her uçak yolcusu başına oluşan ulaşım talebi aslında bir değil, 

daha büyük bir değere tekabül etmektedir.  

 

Havalimanları günümüz itibariyle sundukları iş olanaklarıyla da ön plana çıkmıştır. 

Özellikle yüksek sayıda yolcuya hitap eden havalimanları, içinde her çeşit 

mağazanın, otelin, eğlence alanlarının bulunduğu dev bir iş ve alışveriş merkezi 

olarak düşünülebilir. Bu merkezde çalışanların her gün evlerinden işlerine gelmeleri 
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ve işlerinden evlerine dönmeleri de şehir-havalimanı aksında yüksek bir yolcu talebi 

yaratacak güçtedir. Tipik bir uluslararası havalimanında çalışanlar arasında uçuş 

personeli, yer ekipleri, kargo kısmı çalışanları, idareciler, mühendisler, güvenlik 

görevlileri, emniyet mensupları, temizlik ve bakım personeli, mağaza çalışanları 

sayılabilir (Arslan, 2010).  

 

Dolayısıyla havalimanı planlama, tasarım ve işletme süreçlerinde uçak yolcuları, 

karşılama/uğurlamaya gelenler ve ziyaretçilere ek olarak bu sayılan çalışanlar da bir 

bütün olarak ele alınmalı ve havalimanına gelenlerin oranları belirlenmelidir. 

 

Tüm bu etkenler havayolu taşımacılığında hava ulaşım süresini belirleyici 

faktörlerdendir. Hava ulaşım süresi, şehirden terminale ve terminalden şehre yer 

ulaşım süresinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Dolayısıyla havalimanına erişim 

kolaylığı ve süresi hava ulaşımı için dikkate alınması gerekli önemli bir husustur. 

Hava ulaşım talebinin yoğun olduğu büyük kentlerde kentiçi ve kent merkezi-

havalimanı yer ulaşım sürelerinin toplamı uçuş süresinden birkaç kat daha fazla 

olabilmektedir.  

 

Havalimanı planlama ve tasarım sürecinde yer ulaşım olanakları ile havalimanı bir 

bütün olarak ele alınmalıdır. Bunun için havalimanına erişim sistemleri:  

• Kentin merkezi ve yüksek talep olan bölgeleri esas alınarak yolcuların toplanması 

ve bilet/bagaj kontrol işlemlerinin kentteki terminallerde yapılması,  

• Yolcuların ve kargonun şehir ile havalimanı arasındaki ulaşımı için yer veya hava 

araçları sağlanması, 

• Terminal rampasına gelen araçların dağıtılması ile sıkışıklığın giderilmesi, 

• Terminal binası içerisinde uygun ve hızlı sirkülasyonun sağlanması  

olarak ele alınmalıdır. Yani havalimanına erişim ve terminaldeki yolcu/bagaj işlem 

sürelerinin azaltılarak toplam hava ulaşım süresi içindeki uçuş süresinin payı 

artırılmalıdır.  
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Havalimanına erişim, farklı ulaşım modları ile sağlandığından havalimanına ulaşmak 

isteyen kişilerin profiline bağlı olarak ulaşım türü belirlenmelidir. Yer ulaşım 

sistemi, yer ulaşım sürelerini de belirlediğinden dolayı ulaşım türünün değiştiği 

noktalar olan havalimanları, hem hava tarafı hem de havalimanına erişim birlikte ele 

alınarak yer erişim türünün ve miktarlarının belirlenmesi gerekir. Havalimanına 

erişimi sağlayan farklı ulaşım türlerinin erişim süresi ve konforu birbirinden farklı 

olduğu gibi ilk yatırım giderleri de birbirinden farklı olacaktır. Çünkü yer ulaşım 

sistemlerinin kapasiteleri ulaşım süresini belirlediği gibi ilk yatırım giderine de etki 

etmektedir. Bu nedenle planlama ve tasarım sürecinde havalimanı ve havalimanı 

erişimi birlikte ele alınarak en uygun sistem Şekil 4.6’ da görülen akış şemasında 

olduğu gibi belirlenmelidir (Tunç, 2003, s.229-233). 
 

Şekil 4.6 Havaalanı Erişim Türünün Seçimi (Ashford-Wright) 

 
                      Kaynak: Tunç, 2003, s.231 
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Yolcu sayısının çok fazla olduğu havalimanlarında otopark sisteminin iyi işlemeyişi, 

kimi yerlerde talebi karşılayamayışı veya sürücüler tarafından pahalı bulunarak sıkça 

kullanılamayışı, karayolu ile ulaşımın havalimanlarına erişimde tek başına yeterli 

olamadığını göstermektedir. Karayolu iyileştirmeleri ne kadar yapılırsa yapılsın, 

gelen araçların havalimanında bekleme esnasında uygun park yerlerine 

yerleştirilememesi sistemin önünü tıkayan bir darboğaz olarak kalmaya devam 

etmektedir.  

 

Tüm bu sayılan sebeplerden dolayı, havalimanlarına şehirlerden erişim etraflıca 

düşünülmeli, gerekli yolculuk talepleri ayrıntılı olarak ele alınmalı ve yüksek 

kapasite sağlayabilecek modern raylı sistem bağlantılarının özellikle üzerinde 

durulmalıdır (Arslan, 2010). 

 

4.2.2 Havalimanı kara tarafı kapasitesine erişim 

 

Havalimanının kara tarafı bölümü yolcuların uçağa girişlerinden önceki süreçlerini 

geçirdikleri bölümdür. Kara tarafı iki gruba ayrılır; birincisi yolcuların şehirdeki bir 

noktadan havalimanına varış sürecini içeren kara-havalimanı bağlantı sistemidir 

(örneğin; metro sistemi, havalimanı servisleri, havalimanı otopark alanları vs.). 

İkincisi ise yolcu ve hava kargo (posta için yükleme-boşaltma ve depolama amaçlı) 

terminal binalarıdır. Bu bölüm içerisinde; yolcu yükleme ve bekleme alanları, bilet 

satış ve check-in, bagaj işlemlerinin yapıldığı noktalar, restoranlar, mağazalar, araba 

kiralama büroları ve bankaların olduğu alanlar bulunur (Aybek, 2009, s.4). 

 

4.2.3 Havalimanı hava tarafı kapasitesine erişim 

 

Havalimanının hava tarafı elemanları; uçakların iniş-kalkış ve yerdeki hareketleri 

için tahsis edilmiş bölümlerdir. Bir yolcunun veya kargonun uçakla ilk temas 

noktasından itibaren uçağın pistten kalkışını gerçekleştirdiği noktaya kadar her bölge 

bu bölüm içerisinde yer almaktadır. Hava tarafının ana bileşenleri şunlardır:  
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i. Pist: uçakların iniş ve kalkışları için düzenlenmiş, havalimanı arazisi içindeki 

dikdörtgen alanlardır (ICAO, 1999).  

 

ii. Taksi yolu: bir havalimanında uçakların yerde pist ve apron gibi bölümler 

arasında gidip gelmeleri için düzenlenmiş standart ölçülerdeki yollardır (ICAO, 

1999). 

 

iii. Apron: uçakların yolcu ve kargo indirime ve bindirme, yakıt alma, park etme ve 

bakımı amacıyla hazırlanmış alanlardır (ICAO, 1999). 

 

iv. Hangar ve bakım tesisleri: Havalimanlarında uçakların bakım ve onarımlarının 

yapılması veya muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan genellikle büyük yapılı 

binalardır. Bu binalar devlete özel olabildiği gibi hava yolu şirketlerine de ait 

olabilmektedir (Aybek, 2009, s.4). 

 

Herhangi bir havalimanının temel kapasite sıkıntısı pist sisteminde yatar. Pist, 

havalimanı sistemine uçakların giriş ve çıkış noktası olduğundan pist kapasitesi 

havalimanı kapasitesi için belirleyici rol oynamaktadır. Pist kapasitesi belirli yerel 

şartlar altında, bir pistin veya pistler kombinasyonunun makul olarak barındırması 

beklenebilecek uçak operasyonlarının  (kalkışlar, varışlar veya her ikisi) saat başı 

oranı olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile pist kapasitesi, birim zamanda bir 

piste belirli performanslardaki uçakların düzenleyebilecekleri maksimum operasyon 

(iniş-kalkış) sayısıdır (Aybek, 2009, s.10,11). 

 

Pist kapasitesi, herhangi bir havalimanının genişleme kabiliyeti üzerine doğal sınır 

koymakta ve pistlerle işlenebilen maksimum uçak akışını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesine ve giderilmesine çok dikkat edilmelidir. Pist kapasitesi ile kapı (gate) 

kapasitesi arasındaki bir dengesizlik, önemli uçak gecikmelerine neden olur ve 

havalimanının sürdürülebilir kapasitesini azaltır. Gecikmeler ve akım başlıca pist 

performans göstergeleridir (SHGM, 2010, s.21). 



49 
 

 
 

4.2.4 Hava kontrol bölgesi kapasitesine erişim 

 

Hava trafik kontrol hizmeti, hava araçlarının manevra sahası üzerinde (yerde) veya 

uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve manialarla çarpışmalarını önlemek; 

hızlı ve düzenli hava trafik akışını sağlamak amacıyla verilen hizmettir. Kontrol 

bölgesi, her havalimanı için yarıçapı tanımlanmış, yer yüzeyinden belirlenmiş bir üst 

irtifaya kadar olan silindirik hava sahasıdır. Hava sahası kapasitesi, uçuş halinde olan 

uçaklar arasındaki minimum mesafeyi (dikey ve yatay) saptayan güvenlik 

düzenlemesine göre belirlenir.  

 

Havalimanının etkili bir şekilde işletilmesi için yeterli hava sahasına sahip olması 

çok önemlidir. Talep merkezine yakın, fakat hava sahası açısından bazı 

kısıtlandırmalara sahip bir alan, hiçbir hava saha kısıtlandırması olmayan ve trafik 

talebi yaratamayan bir alana tercih edilebilir. İki havalimanının aynı hava sahasını 

kullanması her ikisinin de uçak hareket oranlarını kısıtlayacaktır (Givoni, 2005, 

s.26). 

4.2.5 Hava ulaşım sistemi çevresel kapasitesine erişim 

 

Son yıllarda, çok sayıda sivil havacılık otoriteleri gerçek bir çevresel kapasite 

yaratmak adına gürültü ve emisyon seviyeleri ile ilgili olarak havalimanları üzerinde 

vergilendirme yapmaktadırlar, bu sayede gerçek bir çevresel kapasite 

yaratılmaktadır.  

 

Hava Sahası (Hava Trafik Kontrol) kapasitesi dışında, yolcular yolculuk sırasında 

her bileşenin kapasitesini iki kez kullanır ve etkilenirler. Bu nedenle, tüm 

havalimanları için ortak olan hava kapasitesi bileşeni hariç, diğer bileşenlerin 

kapasitesi tek bir havaalanı ile ilgilidir. Sistemin kapasitesi, genel olarak, minimum 

olan bileşen kapasitesine bağlıdır. Fiziksel kapasite açısından, pist genellikle 

havalimanının sistem kapasitesinin kontrol unsurudur. Çevresel kapasite bileşeni de 

sistemin kontrol elementi olarak kabul edilmektedir (Givoni, 2005, s.26). 
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4.2.6  Havayolu ulaşımının karşılaştığı problemler için YHT çözümü  

 

Bu araştırma kapsamında tıkanıklık, bir yandan sistemin havalimanı hava tarafı ve 

hava sahası bileşenleri içinde uçağın hareketini esas alırken bir yandan da havalimanı 

kara tarafı ile havalimanına ya da havalimanından olan yolcu hareketlerini esas 

almaktadır. 

 

Hava ulaşım sanayisindeki tıkanıklığın asıl sebebi büyüme oranıdır. Hava ulaşım 

altyapısının büyümesi ile yeterli pist ve hava trafik kontrol kapasitelerinin 

büyümesinin eşit olmayışı tıkanıklığa yol açmaktadır. Ayrıca, mevcut talebi 

karşılamak için altyapıyı besleme yetersizliği havayolu hizmetlerinde gecikmelere 

yol açmaktadır (Givoni, 2005, s.27). 

 

Havalimanlarındaki aşırı trafik yoğunluğu tıkanıklığa sebep olduğu gibi ciddi 

ekonomik cezalara da yol açmaktadır. Bu sorun doğrudan havayolları ve yolcuları 

olumsuz yönde etkilerken; bu endüstrinin sosyo-ekonomik avantajlarından 

yararlanılamaz hale gelmesiyle de dolaylı olarak toplumu etkilemektedir.  

 

Hava ulaşım sanayisinin karşılaştığı sorunları çözmek ya da hafifletmek için çevre ve 

tıkanıklık sorununa odaklanılır. Bu çözümler 3 kategoride sınıflandırılır: 

-Artan trafik talebini karşılayacak altyapıyı sağlamak 

-Havayolu ulaşım sisteminin kapasitesini artırmak için teknolojik gelişmeleri 

kullanmak (özellikle hava trafik kontrol sisteminde iyileştirmeler yoluyla) 

-Farklı politikalar benimseyerek kapasiteyi artırmak (örneğin ikincil 

havalimanlarının kullanımının artırılması gibi)  

 

Bu çözüm önerileri göz önüne alındığında, pist ve hava sahası kapasitelerinin 

kısıtlarını hatırlamak önemlidir. Hava sahası (ATC) kapasitesini artırmadan pist 

kapasitesinin artırmak ya da pist kapasitesini artırmadan hava sahası (ATC) 

kapasitesini artırmak uzun vadede tıkanıklığı rahatlatacak bir çözüm değildir. Ayrıca, 
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uçuş sayılarının artması ile çevrenin daha da olumsuz etkileneceği kaçınılmaz bir 

gerçektir. 

 

Çözümün bir kısmı, kısa mesafeli uçuşlar için uygun bir alternatif oluşturan ve 

böylelikle daha uzun uçuşlar için kapasiteyi artıran yüksek hızlı trendir.Uçak 

hizmetlerinin bazılarının yerine YHT hizmetinin kullanılmasıyla hava ulaşım 

kapasitesinin artması sonucunda ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar 

sağlanmaktadır. 

 

Raylı sistem ulaşımı havayolu ulaşımına göre daha az çevresel hasara neden 

olmaktadır. Bu nedenle havayolu hizmetleri ile karşılanacak olan herhangi bir talep 

YHT hizmeti ile karşılandığı takdirde çevresel hasar azalacaktır.  

 

Yüksek hızlı tren ile havalimanında ekstra pist kapasitesi ve ekstra hava trafik 

kontrol kapasitesine gerek duyulmadan havalimanı kapasitesinde artış 

sağlanmaktadır. Trafik uçaktan, yüksek hızlı trene aktarıldığı taktirde pist kapasitesi 

ve hava sahası kapasitesi çevreye zarar verilmeden artırılmış olur. 

 

Buna ek olarak, havalimanlarına entegre edilen YHT hizmeti, hızlı ve yüksek 

kapasiteli toplu taşıma hizmetleri sunarak erişim tıkanıklığını gidermektedir. Bu 

nedenle, havalimanından/havalimanına karayolu ile yapılan yolculuklarda çevresel 

etki azaltılmış olur. Havayolu hizmetlerinin yerini yüksek hızlı tren hizmetlerinin 

alması, hava taşımacılığı sektöründe sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak için 

araçtır (Givoni, 2005, s.38,39). 

 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, havalimanlarından ya da 

havalimanlarına olan raylı sistem hizmetleri, havalimanı kapasitesine erişim 

bileşeninin bir parçasıdır. Havayolu ve demiryolu entegrasyonu, havayolları 

tarafından kabul edildiği takdirde, yüksek hızlı tren hizmetleri havalimanı hava tarafı 

kapasitesinin bir parçası olmakta ve YHT sistemi, hava sahası kapasitesini 

etkilerken; kentiçi raylı sistem bağlantısı da havalimanı kara tarafı kapasitesini 

etkilemektedir.  
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4.3 Havalimanı Kenti  

 

Geleneksel olarak havaalanları; uçak işlemleri ile yolcu ve kargo taşımacılığının 

içinde yer aldığı sınırlı bir bölge olarak tanımlanmaktadır. Yıllar içinde, bu 

geleneksel anlayış yerini daha geniş ve kapsamlı bir modele bırakmıştır. Kent ve 

havaalanının mekânsal olarak ayrıldığı, ulaşımın tek kanalla sağlandığı yerleşim 

tipinin yerine (Şekil 4.7), kent ve havaalanının mekânsal olarak ortak bir zemine 

oturduğu ve çok kanallı ulaşımla bütünleştiği “Havaalanı/Havalimanı kentleri 

(Airport City)”adıyla anılan yeni yerleşimlerin gelişmesi gözlenmektedir (Şekil 4.8) 

 

Şekil 4.7 Klasik Kent - Havaalanı İlişkisi 

 

 
Kaynak: DHMİ  ve ODTÜ, 2011 s.6-23 
 

Şekil 4.8 Havaalanı Kentleri – Kent/Havaalanı İlişkisi 

 

 
Kaynak: DHMİ ve ODTÜ, 2011 s.6-23 
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Havalimanları bu durumda bizzat ticaretin ve işin merkezi, başka bir ifadeyle esas 

istikamet noktası olmaktadır. Böylece havalimanının alan anlayışı terminal dışına 

çıkmış ve oteller, alışveriş merkezleri, konferans salonları, iş-ofis merkezleri de 

havalimanının birer parçası olmuştur. Bu yeni havalimanı kenti anlayışıyla birlikte, 

havalimanları (genellikle yüksek kapasiteli olanlar), kentsel bölge iş merkezleri olma 

yoluna girmiş ve çoklu sistemli ulaşım anlayışı ile havalimanı kentini çevreleyen 

diğer iş merkezlerini havalimanının birer parçası haline getirmiştir. Havaalanı kenti 

yaklaşımına Frankfurt Havalimanı örnek olarak gösterilebilir. 3.Havalimanının 

tamamlanmasıyla İstanbul havalimanı kenti olacaktır. 

 

Bir havalimanı kenti planı oluşturulurken dikkate alınması gereken önemli 

hususlardan biri, havalimanı ile çevresinin bütünleşik olmasıdır. Bunu yapabilmenin 

yolu, havalimanı kenti projesinde ilk fiziksel planın pistler üzerine kurgulanmasıdır. 

Pistler düz ve uzun bir alan gerektirirken diğer tesisler için bu şart gerekmemektedir. 

Bu yüzden gerçek bir havalimanı kentinde pistler ortada bulunmakta, diğer tesisler 

etraflarına yerleştirilmektedir. 

 

Havalimanı kentlerinin kendi etrafındaki ulaşımı ile birlikte aynı zamanda diğer 

şehirlere de rahat ve kullanılabilir bir ulaşım sağlaması, havalimanı kentlerini 

havaalanlarından ayıran bir diğer önemli özelliktir. Dünya çapında havalimanı 

kentlerine ulaşıma örnek olarak hızlı tren, metro ve otoban/kapsamlı bağlantı yolları 

altyapıları gösterilebilir. Hızlı tren ile ulaşım özellikle Avrupa’da çok 

yaygınlaşmıştır. Avrupa’da inşa edilen yeni küresel bir havalimanı kentinin Avrupa 

tren sistemine (TGV) bağlı olması adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Hatta bazı 

havaalanı kentleri TGV sistemine bağlı olmamasına rağmen, Cenevre ve Roma 

Havalimanları gibi birçok havaalanı uygun tren raylarını önceden planlayarak 

hazırlamış ve bu sisteme hazır bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken asıl 

husus, hızlı tren hattını planlamak bir havaalanı planına dâhil olmamakla birlikte, bir 

havalimanı kenti planının en önemli faktörlerinden biridir (DHMİ ve ODTÜ, 2011, 

s.6-2/6-5). 
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5. HAVAYOLU VE DEMİRYOLU SEKTÖRLERİ ARASINDAKİ 

ETKİLEŞİM 

 

Bu bölümde, hava ve demiryolu ulaşım sektörleri arasındaki etkileşim olarak 

tanımlanan rekabet, tamamlayıcılık ve işbirliği konularına değinildikten sonra, bu 

etkileşimlerden işbirliği ve tamamlayıcılık ilkelerinin devamı niteliğinde olan 

entegrasyon ile bu entegrasyonunun başarısına katkı sağlayacak aktörler, teşvik ve 

engeller, ayrıca bu iki sektör arasındaki entegrasyonun planlanması konuları 

incelenecektir. 

 

5.1 Rekabet Açısından Etkileşim 

 

Bir hat üzerinde aynı ulaşım ihtiyacını karşılayan ve karşılıklı olarak değiştirilebilen 

iki mod bulunuyor ise bu iki mod arasındaki etkileşime rekabet denir. Bir rota 

üzerindeki havayolu ve demiryolu arasındaki rekabet genellikle farklı operatörler 

içermektedir (COSTA, 2012, s.6). 

 

Bu duruma, Fransa’ nın iki büyük şehri olan Paris ve Lyon arasındaki bağlantıda 

yüksek hızlı tren hizmeti olan TGV’ nin, havayolu ulaşımını sağlayan birçok 

havayolu hizmetleri ile yarışmakta olması örnek olarak gösterilebilir. (Şekil 5.1) 

Aralarında 450 km mesafe bulunan Paris ve Lyon şehirleri arasındaki seyahat süresi 

yüksek hızlı tren ile 2 saate düşerken; gerçekleştirilen havayolu yolculukları da % 40 

oranında düşmüştü.  

 

Şekil 5.1 Havayolu ve YHT arasındaki rekabet 

 

 
        Kaynak: Cokasova , 2006, s.12 
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Londra-Paris güzergahı üzerinde Heathrow Havalimanı ve Charles de Gaulle 

Havalimanı arasında uçak yerine Waterloo ve Gare-du-Nord istasyonları arasında 

hızlı tren kullanımı tercih edilmektedir. Aynı rekabet Madrid-Sevilla, Madrid-

Barselona, Londra-Brüksel, Frankfurt-Köln, Paris-Marsilya, Londra-Manchester ve 

Londra-Edinburg şehirleri arasında da vardır. Ortalama olarak 1 ile 3 saat arasındaki 

bir yolculuk süresi ile yüksek hızlı tren taşımacılığı, havayolu taşımacılığı pazarını 

30-90% oranında yakalayabilir (Givoni, 2005, s.46). 

 

Her modun farklı bir operatör tarafından işletildiği bu rekabet durumunda, demiryolu 

hizmeti, havayolu hizmeti için bir alternatiftir. Özellikle yüksek taşıma hacimli 

koridorların/pazarların olduğu iki nod arasında bu ulaşım hizmetleri arasında rekabet 

vardır. 

 

Türkiye’ den örnek verilecek olursa; Ankara – İstanbul hızlı tren hattı işletime 

açıldığı zaman havayolu ile yüksek hızlı tren arasında bir rekabet olacak ve havayolu 

yolculuklarında azalma görülecektir. 

 

Bu etkileşim türünde yolcu, A şehrinden B şehrine gitmek için herhangi bir taşıma 

türünü tercih edebilir; bu durumlarda havayolu ve demiryolu pazar payını etkileyen 

faktörleri belirlemek önemlidir. Bu faktörler arasında; 

• Seyahat süresi  

• Terminale erişim süresi ve maliyet 

• Bilet fiyat ve koşulları 

• Dakiklik ve güvenilirlik 

• Tren, uçak ve terminallerdeki hizmet kalitesi 

• Düşük maliyet alternatiflerinin varlığı  

yer almaktadır. 
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ITA (Institut du Transport Aérien ) tarafından 1991 yılında Avrupa’ da yapılan bir 

çalışmada  154  hat  üzerinde  zaman  ve  fiyat  analizi  yapılmıştır.  (Bkz.  Şekil  5.2)  Bu  

çalışma, havayolu ve demiryolu rekabetinin olduğu hattaki yolculuk mesafe aralıkları 

ile ilgili sonuçları ortaya çıkarmıştır (Costa, 2012,s.7,8):  

• 250 km’ ye kadar olan seyahat için, yüksek hızlı tren (YHT) ulaşımı pazar lideridir. 

• 250 km ve 600 km arasındaki seyahatler için, havayolu ve demiryolu arasında 

rekabet vardır ancak yüksek hızlı tren ulaşımının pazar payı büyüktür. 

• 600 km ve 1000 km arasında, havayolu ve demiryolu arasında rekabet vardır ancak 

havayolu ulaşımının pazar payı (3 saat içinde 1000 km lik seyahat yüksek hızlı tren 

ile mümkündür) daha büyüktür. 

• 1000 km üzerindeki seyahat için, havayolu ulaşımı pazar lideridir  

 

Şekil 5.2 1991 ITA çalışmasına göre hava ve demiryolu rekabetinin olduğu mesafe aralıkları 

 

 
Kaynak: Costa, 2012, s.8 

 

5.2 Tamamlayıcılık Açısından Etkileşim 

 

“İki şehir arasındaki bir yolculukta farklı iki ulaşım modunun ardışık kullanıldığı ya 

da tek transfer moduna tercih edildiği durumda kullanıcı için bu iki mod 

tamamlayıcı olarak kabul edilmektedir.” (EC ,1998, s.118).  



57 
 

 
 

Bir hat üzerindeki modlar arasındaki tamamlayıcılık, farklı operatörler içerir. 

Genellikle demiryolu hattı, yolculuğun başlangıç noktasından havalimanına ya da 

havalimanından yolculuğun son varış noktasına bir bağlantı sunarak havayolunu 

tamamlamaktadır. Örneğin Paris'ten Malmö’ye olan bir seyahatte, Paris’ten 

Stockholm-Arlanda havalimanına havayolu aracılığıyla ve Arlanda havalimanından 

Malmö’ye ise demiryolu aracılığıyla ulaşılır. (Şekil 5.3) 

 

Şekil 5.3 Havayolu ve demiryolu arasındaki tamamlayıcılık  

 

 
            Kaynak: Cokasova (2006), s.12  

 

Tamamlayıcılığın oluşması için, farklı operatörler tarafından işletilen havayolu ve 

demiryolu ulaşım modlarının varış-kalkış süreleri ve bilet entegrasyonunun birbirine 

göre ayarlanması zorunlu değildir. Ancak yolculuğu tamamlamak adına seyahat 

hizmetlerini kullanmak mümkün olmalıdır (Costa, 2012, s.9). 

 

Ulaşım modlarının birbirlerinin yerine kullanıldığı durumlarda yolcular, iki şehir 

arasındaki seyahat için bu modlardan ayrı ayrı yararlanmaktadırlar. Bu durum ile 

rekabet ortaya çıkarken; iki mod tamamlayıcı olduğunda ise, hiçbir rekabet ortaya 

çıkmayarak işbirliği gerçekleşmektedir. 

 

5.3 İşbirliği Açısından Etkileşim 

 

Belirli bir hat üzerindeki modlar arasındaki işbirliği entegre bilet ve genellikle farklı 

işletmeciler gerektirmektedir. İşbirliği, tamamlayıcılığın özel bir durumudur. 

Havalimanından/havalimanına, kısa/orta mesafedeki noktalardan yolcu aktarımı 

aşamasında raylı sistem ulaşımı, havayolu ulaşımını tamamlamaktadır.  
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Lufthansa havayolu şirketinin sattığı bilet ile gerçekleştirilen New York-Stuttgart 

seyahati havayolu-demiryolu işbirliğine bir örnektir. Bilet her iki hat için de 

geçerlidir. Aynı bilet ile New York’tan Frankfurt’a havayolu ve Frankfurt’tan 

Stuttgart’a demiryolu ile ulaşım sağlanmaktadır. (Şekil 5.4) Frankfurt’ ta mola 

verilmesine rağmen sadece bir kere bagaj kontrol ve bagaj teslim vardır. 

 

Şekil 5.4 Havayolu ve demiryolu arasındaki işbirliği 

 

 
     Kaynak: Cokasova ,2006, s.12  

  

Bu etkileşim türünde çıkış noktasından destinasyona ulaşmak için her iki modun 

kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Modlar arasındaki bu ilişki işbirliği olarak 

adlandırılır; çünkü her bir mod diğerinin trafiğini beslemektedir. Yolcuların, bir 

ulaşım modundan diğerine aynı bilet ile beklemeden aktarma yapması zaman ve fiyat 

açısından; işletmecilerin ise yolcu talebindeki artış sayesinde maliyet açısından 

avantaj sağlaması işbirliğini destekleyen faktörlerdendir (Costa, 2012, s.9,10). 

 

5.4 Entegrasyon Açısından Etkileşim 

 

Entegrasyon, modlar arasındaki işbirliği ve tamamlayıcılık etkileşimlerini takip 

etmektedir. İntermodal seyahatte ara bir düğüm noktası, modlar arası aktarım için 

platform görevini üslenmektedir.  

 

Bir havalimanı sisteminin intermodalitesi, gerçekleştirilecek olan bir seyahatin, 

havalimanlarının kendisinin de bu seyahatin bir ayağı olduğu ve bu sistem içinde 

gerçekleştirilecek seyahat için tüm ulaşım modlarının kullanılmasıdır. Çünkü 

havalimanlarının yolcu ve yük taşımacılığında etkin, hızlı ve kesintisiz olması diğer 

modlarla (karayolu, demiryolu, deniz/suyolu) bütünleşik kullanımı ile 
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sağlanabilmektedir. Bu nedenle havalimanlarının yüzey bağlantılarının etkinliği ve 

kolaylaştırıcı olanakları yalnızca havayolu ulaşım yolcusunun/yükün erişimini 

kolaylaştırmakla kalmayacak, bu bağlantılarla çevre bölgeler ve kentlerin de 

birbirleri ile bağlantılarını sağlayacağından, bölgeler arası sosyal, ticari ve turistik 

hareketlenmeyi de beraberinde getirecektir. Böyle bir ulaşım sisteminin kullanımının 

çekici olması açısından farklı ulaşım araçları arasındaki transfer kolay olmalıdır 

(UDHB, 2013b, s.195). 

 

Havayolu taşımacılığında intermodalite, Eurocontrol tarafından şöyle ifade 

edilmektedir: “Havalimanına direk erişim sağlayan intermodal taşımacılık ile dolaylı 

erişim sağlayan intermodal taşımacılık arasında fark vardır. Bu iki tür ulaşım 

arasında yatırım, yolcu ihtiyacı, operatörler ve ulaşım politikalarının koordinasyonu 

açısından fark bulunmaktadır.” Bu yüzden aşağıdaki kategoriler kabul edilir: 

 

1.Tip İntermodalite, kentsel alandan havalimanına yer erişimi anlamına 

gelmektedir. Ülkemizde İstanbul Atatürk Havalimanı’na bağlantısı olan metro 

sistemi ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na olan banliyö treni erişimi 1.tip 

intermodalite için birer örnek teşkil etmektedir. 

 

2.Tip İntermodalite ise bölgesel veya ulusal ulaşım ağları üzerindeki bir 

havalimanının, özellikle yüksek hızlı tren ağı ile entegrasyonundan 

kaynaklanmaktadır. New York’tan Frankfurt’a havayolu ve Frankfurt’tan Stuttgart’a 

demiryolu ile ulaşım sağlanması 2.tip intermodalite için örnektir (Costa, 2012,s. 11). 

 

Altıncı bölümde 1.tip intermodalite için karayolu ulaşımı ile kentiçi raylı sistem 

ulaşımı; 2.tip intermodalite için ise havayolu ulaşımı ile yüksek hızlı tren ulaşımı 

bazı faktörler açısından mukayese edilmiştir. 

 

İşbirliği, rekabet ve entegrasyon durumlarında havayolu ve demiryolu hizmet 

operatörleri arasındaki ilişki Tablo 5.1 ile Şekil 5.5’ te gösterilmektedir. 
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Tablo 5.1 Demiryolu ve havayolu hizmet operatörleri arasındaki ilişkiler tipolojisi 

 

 Durum Şehir 
Havayolu ve Demiryolu 

Arasındaki İlişki 
Havalimanına 
Raylı Sistem 

Bağlantısı         
Var mı? Modlar İşletmeciler 

İşbirliği Havalimanı (a)-                 
Şehir Merkezi (a) Tamamlayıcı Tamamlayıcı Evet 

Rekabet Şehir Merkezi (a)-     
Şehir Merkezi (b) İkame İkame Hayır 

Entegrasyon Havalimanı (a)-           
Şehir Merkezi (b) 

Tamamlayıcı/ 
İkame Tamamlayıcı Evet 

Kaynak: Givoni, 2005, s.45 

 

Şekil 5.5 Demiryolu ve havayolu hizmet operatörleri arasındaki ilişkiler tipolojisi 

 

 
Kaynak: Givoni, 2005, s.45 

 

Havalimanlarına raylı sistem bağlantısı düşünülmesinin ilk nedeni, yerel yol trafik 

tıkanıklığını gidermeye yöneliktir. Daha sonra, banliyö demiryolu ağı, yurt çapında 

demiryolu ağları ve ulusal ulaşım sistemine entegre edilmiş demiryolu ağları olarak 

geliştirilmiştir. Havalimanına tren istasyonlarının entegrasyon bağlamında geliştirilen 

konsept sıralaması kentsel, banliyö, ulusal ve 1994 yılından beri yüksek hızlı tren 

ağları şeklindedir. 
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Ana tren istasyonu eğer şehir merkezinde ise havayolu yolcuları seyahatlerine devam 

etmek için ilk önce ana istasyona gitmek zorundadırlar; ancak ana tren istasyonu 

havalimanında ise, havayolu yolcuları uçaktan indikten sonra gidecekleri destinasyon 

trenine aktarma yaparak seyahatlerine devam etmektedirler. (Şekil 5.6) 

 

Şekil 5.6 Raylı Sistem Ağı Üzerindeki Havalimanı Tren İstasyon Durumları 

 

 
                            Kaynak: EC, 1998, s.258 

 
Havalimanı-demiryolu bağlantılarını sınıflandırmak önemlidir; çünkü her bir bağlantı 

intermodal işletim üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. Her entegre türü için servis 

aralıkları, bağlantı dizaynları ve servis türleri farklıdır. Servis aralıklarıyla ifade 

edilen, işletilecek hatta günlük sefer sayısı ve sefer zaman aralıklarıdır. Bağlantı 

dizaynları; ana hat, tali hat ve iltisak hattı olmak üzere Şekil 5.7’ de gösterilmektedir 

(Costa, 2012, s.21-23). 
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Şekil 5.7 Ulusal Demiryolu Ağına Havalimanı Demiryolu Bağlantıları Türleri 

 

 
Kaynak : Costa, 2012, s.23 

 

Demiryolu rayları üzerinde işletilen taşıma araçları tramvay, metro, kentiçi, banliyö, 

uzun mesafe konvansiyonel, konvansiyonel ve yüksek hızlı tren olarak farklılık 

göstermektedir. Yüksek hızlı tren ile konvansiyonel trenlerin işletildiği hatlar 

farklılıklar gösterebilir. Bunu ülkelere göre örnekleyecek olursak:  

• Hızlı tren işletmeciliğinde en klasik sistem, hızlı trenler kendi hatlarında, 

konvansiyonel trenler kendi hatlarında çalışır. Japonya’daki JR East, JR Central ve 

JR West Shinkansen hatları böyledir. 

• Hızlı tren hatlarında yalnızca hızlı trenler çalışır. Konvansiyonel hatlarda ise hem 

konvansiyonel trenler hem de hızlı trenler konvansiyonel tren hızlarında çalışırlar. 

Fransa’da SNCF’in işlettiği hatlar böyledir. 

• Konvansiyonel hatlarda sadece konvansiyonel trenler çalışır. Hızlı tren hatlarında 

ise hızlı trenlerle konvansiyonel trenler birlikte çalışabilir. Ancak konvansiyonel 

trenler daha düşük hızlarda gideceğinden kapasite azalmaktadır. İspanya’da 

RENFE’nin işlettiği hatlar böyledir. 

• Konvansiyonel ve hızlı trenler aynı hatlarda birlikte çalışabilir. Almanya ve 

İtalya’da durum böyledir. Almanya (Deutsche Bahn AG) ve İtalya (Trenitalia) 

demiryolları, tüm tren trafiğini hızlı tren trafiğini hesaba katarak planlamaktadır 

(TCDD, 2012). 
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5.5 Havayolu ve Demiryolu Entegrasyonunda Aktörler 

 

Altyapı entegrasyonu bağlamında havayolu-demiryolu entegrasyonunun başarısına 

katkı sağlayacak ana aktörler aşağıda yer almaktadır:  

• Yolcular 

• Havalimanları  

• Havayolu şirketleri 

• Demiryolu altyapı şirketleri 

• Demiryolu operatörleri 

 
5.5.1 Yolcular 

 

Yolcular için teşvik ve engellerin analizinde, zamana karşı hassasiyet açısından iş 

amaçlı seyahat eden yolcular ile turistik amaçlı seyahat eden yolcuların ayırt edilmesi 

gerekmektedir.  

 

Turistik amaçlı seyahat eden yolcular ulaşım maliyetini dikkate alırken, iş amaçlı 

seyahat eden yolcular ise seyahat süresini dikkate almaktadırlar. Yolcuların karar 

verme aşamasında, uçaktan demiryoluna aktarma zamanı, havayolu-demiryolu 

tarifeleri ve verilen hizmetin kalitesi önem arz etmektedir. Hizmet kalitesini, 

güvenilirlik, intermodal ağ kapsamı (birbiriyle bağlantılı varış yerleri), bagaj, 

kombine bilet, seyahat rahatlığı, hizmet sağlayanın sorumluluğu (örneğin gecikme ve 

kayıp bagaj hususunda) gibi unsurlar belirlemektedir.  

 

Turistik amaçlı seyahat eden yolcular ile iş amaçlı seyahat eden yolcuların yüksek 

hızlı tren ve havayolu ulaşımının tercih sebepleri ile bu sebepleri ne kadar dikkate 

aldıkları Şekil 5.8 ve Şekil 5.9’ da gösterilmektedir.  
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Şekil 5.8 Havayolu ile Seyahat 

 

 
Kaynak: Costa, 2012, s.39 

 

Şekil 5.9 YHT ile Seyahat  

 

 
Kaynak: Costa, 2012, s.40 

 

İntermodalitenin piyasaya girmesi bazı hatlarda rekabeti azaltmakta hatta yok 

etmektedirler. Bu ise daha düşük kalitede hizmet ve yüksek fiyat riskini beraberinde 
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getirmektedir. Ulaşım alternatiflerinin azalması yolcular açısından bir engel olarak 

görülmektedir. 

 

İntermodal ulaşım sisteminin bileşenlerinden olan bilgilendirme, sistemi kullananları 

bilgilendirme amacıyla yapılan çalışmadır. Bilgilendirme, yolcuların sisteme olan 

güveninin sağlanması açısından gerekli olan konular içinde yer almaktadır. 

Bilgilendirme sayesinde yolcular, gidecekleri istikametin sistem içinde nerede yer 

aldığını, o istikamete hangi araçları kullanarak gidebileceklerini, istikamete 

gidebilecekleri farklı güzergahları öğrenebilmektedir. Bu durum, yolculara ulaşım 

sistemi içinde seçme fırsatı yaratmakta ve sistemi kavranabilir hale getirmektedir. 

Bilgilendirme aynı zamanda, sistem içindeki bir ulaşım türünü ilk defa kullananlar 

için yönlendirici özellik taşımaktadır. 

 

İntermodal seyahat planlamasında bilgilendirme eksikliği bir engeldir. Bu engele, 

demiryolu ve havayolu tarifelerinin birbirinden ayrı olarak sunulması örnek teşkil 

etmektedir. Rezervasyon sisteminde intermodalite seçenekleri seyahat planlamasının 

ilk adımlarında sunulmalıdır (Costa, 2012,s.14-15). 

 

5.5.2 Havalimanları 

 

Havalimanları için 4 ana teşvik tanımlanabilir (Vespermann ve Wald, 2011): 

• Hizmet alanının genişletilmesi 

• Havalimanı hava tarafı kapasitesini artırmak 

• Kesintisiz bir ulaşım zinciri için yolcu ihtiyaçlarını karşılamak 

• Çevre ve kara tarafı tıkanıklık sorunları ile hedefleri ele almak 

Vesperman and Wald’ a göre, havalimanlarını, demiryolu ile entegre olma 

gereksinimlerine göre sınıflandırmak mümkündür: 

 

1.grup : Bu grupta havalimanlarının hizmet alanının genişletilmesinin önemi 

vurgulanmaktadır. Bu havalimanları çoğunlukla birbirine yakın şehirlerin ötesine 
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uzanan yoğun nüfuslu alanlara konuşlandırılan bölgesel havalimanlarıdır. Bu yüzden 

farklı ulaşım araçları sunarak ek hizmet üretebilmektedirler. 

 

2.grup : Bu gruptaki havalimanları sadece bir teşvik üzerine odaklanmayarak, 

müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra hizmet alanının genişletilmesine de değer 

vermektedir. 

 

3.grup : Bu gruptaki havalimanları çevresel ve kara tarafı tıkanıklık 

sorunlarını/hedeflerini ele almanın önemini vurgulamaktadır. Bu havalimanları şehir 

merkezi ile raylı sistem bağlantısı üzerinde odaklanırlar. 

 

4.grup : Bu gruptaki havalimanları müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın önemini 

vurgulamaktadırlar. Heterojen bir modal ayrım elde etmek için havayolu-demiryolu 

entegrasyonu sunmak isterler; çünkü bunun müşterileri için en iyisi olduğuna 

inanırlar. Bazıları uzaktan bagaj check-in gibi daha karmaşık hizmetler sunmaktadır.  

 

Tüm teşviklere rağmen, Vespermann ve Wald (2011) çalışmasına katılan tüm 

havalimanları intermodal kavramların kendilerine önemli bir rekabet avantajı 

sağlayacağı düşüncesini desteklemektedirler. Farklı bir yaklaşımla, IATA 2003 

yılında büyük ve bölgesel havalimanları ile havayolu-demiryolu intermodalitesinin 

etkilerini anlamak için mülakat yapmıştır. Büyük havalimanları, demiryolu 

entegrasyonunun, özellikle çok merkezli bölgelerde, diğer havalimanlarına karşı 

rekabet avantajı sağlayacağını kabul etmişlerdir. Fakat bölgesel havalimanları 

havayolu-demiryolu intermodalitesinin sağlayacağı olumlu etkiler hakkında 

temkinlidir, çünkü bu hizmete sahip olan “hub” havalimanlarından daha düşük 

fayda/maliyet oranı beklemektedirler. 

 

●Hizmet Alanının Genişletilmesi 

 

Havalimanlarında demiryolu bağlantısının bulunması (özellikle yüksek hızlı tren 

hattının bulunması) havalimanlarının hizmet alanını kesinlikle artıracaktır. Raylı 

sistem bağlantısının iki farklı havalimanı arasında işletildiğini düşünürsek; bu iki 
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havalimanı arasında yolcu taşımacılığı talebinin eşit dağılımı mümkün olacak ve 

böylece hizmet alanları genişleyecektir. Şekil 5.10’ da raylı sistem erişiminin 

olmadığı havalimanı hizmet alanı, Şekil 5.11’ de raylı sistem erişiminin olduğu 

havalimanı hizmet alanına göre daha darken; raylı sistem türlerinden olan yüksek 

hızlı tren erişiminin bulunması ile hizmet alanı en geniş olan havalimanı Şekil 5.12’ 

de gösterilmiştir.  

 

Şekil 5.10 Raylı Sistem erişiminin olmadığı havalimanı ve hizmet alanı 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.11 Raylı Sistem erişiminin olduğu havalimanı ve hizmet alanı 

 

 

 
 

 

 

 

Şekil 5.12 YHT erişiminin olduğu havalimanı ve hizmet alanı 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Widmer and Hidber , 2001, s.6 
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●Havalimanı hava tarafı kapasitesini artırmak 

 

Havalimanlarındaki raylı sistem, kısa mesafeli besleyici uçuşlar yerine kullanılarak 

“stol”2 havaalanlarının boşaltılmasına olanak sağlar. Bu durumda boş olan stol 

havaalanları daha sonra uzun menzilli uçuşlar için kullanılabilir. Uzun menzilli 

uçuşlar, kısa mesafeli besleyici uçuşlara kıyasla daha fazla yolcu sayısı ve yüksek 

açılış ücretlerine sahip olduğundan havalimanları için daha karlıdırlar. Bu durumda, 

raylı sistem ile kısa mesafeli uçuş ikamesi, yetersiz pist veya kapı kapasitesi gibi 

hava tarafı kapasite sınırlamalarına yanıt vermek amacıyla kullanılmaktadır. 

Havayolu-demiryolu intermodalitesi, hava tarafı tıkanıklığını azaltarak hacminin 

büyümesini sağlar.  

 

Türkiye’ de stol havaalanına örnek olarak Antalya Karain Havaalanı Bursa(merkez), 

Samsun(merkez), Sinop, Eskişehir, Tokat, Manisa, Çanakkale, Siirt, İskenderun, 

Aydın/Çıldır, İzmir/Selçuk, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, 

Gümüşhane/Salyazı, Uşak, Edremit, Zonguldak, Ağrı havaalanları verilebilir 

(Özenen, 2003, s.96). 

 

·Kesintisiz bir ulaşım zinciri için yolcu ihtiyaçlarını karşılamak 

 

Kesintisiz bir ulaşım zincirinde müşteri ihtiyaçlarının karşılanması; hız, hizmet 

kalitesi ve konfor ile sağlanır. Artan müşteri talebi karşısında, havalimanına erişimde 

trafik tıkanıklığını azaltmak ve güvenliği artırmak adına ya mevcut erişim 

genişletilmeli ya da yeni bir erişim imkânı sağlanmalıdır (Vespermann and Wald 

(2011). Bu hususlar, intermodalite alternatiflerinin sunulması için teşvik niteliği 

taşımaktadır.  

 

Havayolu-demiryolu intermodalitesi, havalimanları için bağlantıyı arttırmakta, bu ise 

diğer havaalanlarıyla rekabet edebilme hususunda pozitif bir etki yaratmaktadır. 
                                                
2 Stol Havaalanları; referans pist uzunluğu 800 m’ den, kanat açıklığı 26 m’ den ve ana teker açıklığı   
9 m’ den daha az olan uçaklar için ve bu uçakların daha büyük eğimlerle iniş/kalkış 
yapabildiklerinden dolayı mania problemleri daha az olup daha engebeli arazilerde de uygulanması 
mümkün olan havaalanlarıdır. 
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(Givoni and Banister, 2006). Trafik tıkanıklığı ve park alanlarının kıtlığı 

düşünüldüğünde, raylı toplu taşım ile erişimin arttırılması bazı havalimanları için 

ulaşılması gereken bir hedeftir. Fakat şahsi araba yerine trenin tercih edilmesi 

durumunda park yerinden sağlanan gelirlerin azalacağı düşünüldüğünden bazı 

havalimanlarının intermodalite çözümleri hakkında çekinceleri mevcuttur.  

 

Havalimanı işletmecileri, bu entegrasyon hususunda üç engeli göz önünde 

bulundurmaktadır. Bunlar: 

• Otopark gelirlerinin azalması, 

• Yeni seferler için stol havaalanlarının yeniden tahsisi, 

• Havalimanı hizmet alanlarının çakışmasıdır.  

 

Karayolu tıkanıklığının giderilmesine rağmen havalimanlarının ana kazançlarından 

biri olan otopark gelirlerindeki kayıp, havalimanlarının intermodalite konusunda 

hevesini kırmaktadır. Toplu taşıma erişiminin arttırılması kişilerin şahsi arabaları 

yerine toplu taşımayı tercih etme riskini içermektedir. 

 

Özellikle hava trafiği tıkanıklığıyla ilgili sorunu olmayan havalimanları için, yeni 

seferler düzenlemek amacıyla stol havaalanlarının yeniden tahsisi başka bir risk 

teşkil etmektedir. Eğer kısa mesafe uçuşları YHT ile ikame edilirse, uçak inişlerinden 

sağlanan gelirler azalacaktır. 

 

Her bir havalimanının hizmet alanının genişlemesi, bu havalimanlarının hizmet 

alanlarının birbiriyle çakışmasını beraberinde getirmektedir. Bu ise potansiyel pazarı 

arttırmakla birlikte hizmet alanları çakışan havalimanları arasındaki rekabeti de 

arttırmaktadır. Bu hususa ilişkin olarak Lizbon-Madrid yüksek hızlı tren hattının 

sefere başlamasıyla Lizbon ve Madrid havalimanları arasında ortaya çıkan rekabet 

örnek olarak gösterilebilir (Costa, 2012, s.15-18). 
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5.5.3 Havayolu şirketleri 

 

Havayolu-demiryolu bağlantısını havayolu şirketleri açısından tercih edilebilir 

duruma getiren teşvikler aşağıda sıralanmıştır (IATA, 2003): 

 

• İniş sahalarının pahalı ve kıt olduğu hub havalimanlarında hizmet veren havayolu 

şirketlerinin, stol havaalanlarına ulaşımı raylı sistem ile sağlayarak, serbest kalan 

kaynaklarını kendilerine daha çok kar sağlayan uzun mesafe uçuşlarına aktarabilecek 

olması entegrasyon teşviklerindendir.  

 

• Havayolu-demiryolu bağlantısı, işlem maliyetlerini azaltarak karı arttırması 

nedeniyle havayolu şirketleri açısından tercih edilmektedir. Besleyici uçuşlar, kar 

getirmemesine rağmen havayolu şirketlerinin merkez havalimanlarında uzun menzil 

uçuşlarda pazar paylarını yitireceklerinden dolayı sürdürülebilmektedir. Ancak, 

yeterli pist kapasitesi olduğu takdirde havayolu şirketleri pistte bekleme maliyetini 

karşılamayı göze alarak raylı sistem ikamesini istemektedirler. 

 

• Raylı sistem bağlantısı bulunan havalimanına iniş yapacak uçaklara sahip havayolu 

şirketleri, bağlantısı bulunmayan havalimanına iniş yapacak uçaklara sahip havayolu 

şirketlerine göre rekabet avantajına sahiptir. Ancak raylı sistem bağlantısı bulunan 

stol havaalanlarına, iniş yapacak uçakların iniş harcı ödememesi havalimanları 

tarafından sıcak bakılan bir durum değildir. 

 

Havayolu-demiryolu bağlantısının tercih edilmesinde havayolu şirketlerini tereddütte 

bırakan engeller aşağıda sıralanmıştır (IATA, 2003): 

 

• Havayolları açısından aşılması gereken en büyük engel, besleyici bağlantı hatları 

üzerindeki denetimlerinin kaybıdır. Aynı zamanda, bu havayollarının yolcularını kısa 

mesafe aktarma uçuşu sağlayan diğer havayolu şirketlerine kaptırma riskleri de 

vardır, çünkü bazı yolcular merkez havalimanına erişim için kısa mesafe uçuşlarını 

tercih edebilir. Buna bağlı olarak, birçok havayolu şirketi intermodalite sözleşmesi 
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yaptığı birçok hat için hala kısa mesafe bağlantı uçuş seçeneklerini de sunmaya 

devam etmektedir. 

 

• Havayolları için diğer önemli bir engel ise, intermodaliteden “point-to-point” hatlar 

üzerinde hizmet veren rakip havayollarının da faydalanacak olmasıdır. Buna örnek 

olarak, American Airlines ve SNCF arasındaki anlaşmayı gösterebiliriz. Air France, 

Fransa’ da birçok şehre ve Kuzey Amerika’ya "Hub-and-Spoke" sistemi ile havayolu 

ulaşımı sağlamaktadır. Bunun yerine, SNFC ile imzalanan anlaşma sayesinde 

yolcular raylı sistem kullanarak hub (merkez) havalimanına gelip buradan American 

Airlines ile uçmayı tercih etmektedirler.  

 

• İntermodalite projesinin maliyeti de havayolları açısından bir engel olarak 

görülmektedir. Buradaki kastedilen maliyet, havalimanı ve demiryolu entegrasyonu 

için gerekli fiziki demiryolu hattının maliyeti değil; entegre bilet, bagaj sistemleri ve 

tren istasyonlarında check-in yapılabilmesi gerekli yatırımlardır. Örneğin 

Frankfurt’ta intermodal seyahat için kullanılan otomatik bagaj sisteminin maliyeti 

Lufthansa Fraport havayolu şirketi ile DB (Deutsche Bahn) demiryolu şirketi 

arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.  

 

• Bir diğer engel ise intermodal seyahatler hakkında yolcuların bilgilendirilmesi, 

havayolu şirketleri için fazladan pazarlama ve reklam maliyeti anlamına gelmektedir.  

 

• Avrupa’ da düşük maliyetle taşımacılık yapan havayolu şirketleri genellikle 

yolcularına bağlantı hizmeti vermezler. Bağlantılı olabilecek uçuşlarda bile yolcular; 

iki ayrı bilet satın almak, bagajlarını bir uçaktan diğerine taşımak ve iki defa check-

in yapmak zorundadırlar. Bu nedenle intermodalite ile sürdürülebilir düşük maliyet 

modeli uyum göstermemesi de bir diğer engeldir (Costa, 2012, s.18-20). 

 

5.5.4 Demiryolu altyapı şirketleri 

 

Eurocontrol’un 2005’ te yapmış olduğu bir araştırmada (Fransız ve Portekiz 

demiryollarının altyapı yöneticileri (RFF, REFER) ve Portekiz yüksek hızlı tren 
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projesinin yöneticisi (RAVE) ile görüşmeler yapılmıştır) demiryolu altyapı 

şirketlerinin intermodaliteye ilişkin 4 ana faktörü göz önünde bulundurdukları 

anlaşılmıştır.  

 

Demiryolu altyapı şirketleri intermodaliteye ilişkin 4 ana faktörü göz önünde 

bulundurmalıdır: 

• İlk olarak, demiryolu bağlantılarının artışı ve kullanılabilirliği ile ilişkili olarak 

intermodalite projeleri, küresel demiryolu kapasitesinde gelişim sağlamaktadır. 

• İkinci olarak, intermodal yolculara hizmet vermek amacıyla tren seferlerinin 

sıklığının artması sonucunda demiryolu altyapısının daha iyi ve optimum kullanımı 

mümkün olmaktadır. Bu durum altyapı şirketlerinin daha fazla gelir elde etmesiyle 

sonuçlanmaktadır. 

•Üçüncü olarak, havayolu-demiryolu intermodalite projeleri demiryolunu daha cazip 

bir tercih olarak sunduğundan, demiryolunun diğer ulaşım araçlarıyla paylaştığı 

pazar payını arttıracaktır.  

•Son olarak ise havayolu ve demiryolu altyapı entegrasyonunun bir sonucu olarak, 

demiryolu şirketleri küresel ulaşım ağına ve hava taşımacılığının ortak alanına dahil 

olacaktır. 

 

Tüm bu teşviklere rağmen intermodalitenin demiryolu altyapı şirketleri açısından 

oluşturduğu engeller de mevcuttur. Finansman bunların en başta gelenidir. Projenin 

bir kısmı için kamu finansmanı sağlanması durumunda bile intermodal projelerin 

altyapı maliyetleri çok yüksektir. Kendi finansal yapılarını tehlikeye atmaktan 

çekinen demiryolu altyapı şirketleri projenin karlılığından emin olmak istemektedir. 

Bunun dışında, demiryolu altyapı şirketleri havalimanına erişimin kolaylaşmasıyla 

havayolu taşımacılığının rekabet gücünün demiryolu aleyhine artmasından endişe 

etmektedirler (Costa, 2012, s.20). 
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5.5.5 Demiryolu işletmecileri 

 

Demiryolu işletmecilerini intermodalite konusunda teşvik eden 4 ana unsur 

mevcuttur. Bunlardan en başta geleni demiryolu şirketlerinin pazar payını 

arttırmasıdır. İşletmeciler, havayolu ile hizmet verecekleri varış noktalarının 

artmasıyla birlikte artan talep nedeniyle diğer ulaşım araçlarından da demiryoluna 

yolcu çekebileceklerini düşünmektedirler. İşletmecilere göre intermodalite projeleri 

yüksek hızlı tren yolunun imajını geliştirecektir. Havayollarını kullanarak yapılacak 

satışlar yüksek hızlı tren seçeneğinden bihaber yolcuları da demiryoluna çekecektir. 

Burada intermodalite bir nevi vitrin işlevini üstlenmektedir.  

 

Finansman sorunu demiryolu işletmecilerinin de karşılaştığı bir engeldir. 

Fayda/maliyet oranı her zaman yatırım maliyetlerini meşrulaştırmamaktadır. Bunun 

yanında düşük maliyetli havayolu şirketleri demiryolundan daha ucuza bilet 

satabilmektedir, diğer bir deyişle ulaşım araçları arasında kıyasıya bir rekabet 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, Eurocontrol ’un açıkladığı üzere, demiryolu şirketleri, 

havayollarının birbirleriyle de rekabetini göz önünde bulundurduğunda kısa mesafe 

uçuşlarını ikame edecek anlaşmalardan şüphe etmektedir. Bunun yanı sıra demiryolu 

altyapı işletmecileri, gelişen havalimanına erişim sayesinde havayolu ulaşımının 

rekabet gücünün demiryolu aleyhine artacağını da düşünmektedir. Bir başka engel 

olarak da kapasite belirtilebilir. Eğer ray ve platform kapasitesi havayolu erişim 

noktalarını beslemeye yetmez ise intermodal anlaşmalara uymak zorlaşacaktır 

(Costa, 2012, s.21).  

 

5.6 Havayolu – Demiryolu Entegrasyon Planlaması 

 

Havalimanlarının ulaşım talebi, bir şehrin başka herhangi bir bölgesinin ulaşım 

talebinden şu şekillerde farklılık göstermektedir: 

• Havalimanlarına günün her saatinde yoğun talep olabilir. 
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• Havalimanları pek çok kişinin istihdamının tek bir merkezde sağlandığı büyük bir 

iş merkezidir. 

• Havalimanı bağlantıları bir şehrin prestiji açısından çok önemlidir. 

• Havalimanı yolcuları genelde bavullu ve aktarma imkânları kısıtlı kişilerdir. 

• Havalimanı yolcuları için dakiklik her koşulda çok önemlidir, gecikmelere karşı 

oldukça hassastırlar. 

 

Bu durumlar göz önüne alındığında, demiryolu bağlantılarının havalimanlarına 

entegrasyonunun vazgeçilmez olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Karayolu 

iyileştirmeleri ya da otobüs seferleriyle yoğun talep karşılanamayacağı gibi, trafiğin 

sıkıştığı durumlarda da yolcuların alternatifi maalesef bulunmamaktadır. Karayolu 

yatırımları yolcu yoğunluğu fazla olan havalimanları için kesinlikle kısa vadeli 

çözümdür. Havalimanına erişimin ancak demiryolu bağlantılarıyla sürdürülebilir 

olduğu ve uzun vadeli çözümün demiryolunda olduğu gerçeği göz önünde 

bulundurularak doğru yatırımlar yapılmalıdır (Arslan, 2010). 

 

Kentiçi ulaşım ağına veya ulusal ulaşım ağına hizmet edecek havayolu- demiryolu 

entegrasyonu planlarının; etkin, hızlı, ekonomik, güvenli ve seçenekli ulaşım 

sistemlerine kavuşturabilmesi için Ulusal Ulaşım Ana Planı ve/veya Kentiçi Ulaşım 

Ana Planları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bu iki farklı planlama düzeyleri ile 

paralel hazırlanacak entegrasyonlar, bölgesel veya ulusal ulaşım ağlarından 

yararlanacak yolculara, havalimanı ve kentiçi yolcularına sürdürülebilir bir ulaşım 

sağlayacaktır. 

 

1.tip intermodalite olan, kentsel alandan havalimanına erişimi sağlayan demiryolu 

entegrasyonu, havalimanı ve kentiçi yolcularına göre tasarlanmalı ve bu yolcuların 

birbirinden farklı hizmet özellikleri dikkate alınmalıdır. Havalimanındaki raylı sistem 

bağlantısı, havayolu yolcularını havalimanından şehrin ana toplu taşıma koridorlarına 

hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırmalıdır. Havalimanı yolcuları yolculuk süresini, 
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dakikliği, yolculuğun rahatlığını ve sıklığı dikkate alırken; kentiçi yolcuları yolculuk 

süresini, dakikliği, sıklığı ve hizmetin ulaşılabilirliğini (istasyon yeri ve sayısı) 

dikkate almaktadır (AYGM, 2013,s.13). 

 

Havalimanlarının kent merkezine uzak olması nedeniyle kentsel alanda yapılacak 

olan entegrasyonlar, yatırım maliyetinden dolayı ekonomik olmamaktadır. 

Havalimanı yolcularının yolculuk süresi ve konfor talepleri doğrultusunda hat 

uzunluğu sorun oluşturacaktır. Bu sorun hat güzergâhındaki boş alanların kentsel 

dönüşüm gibi yoğun yapılaşmaya açılmasıyla giderilecektir. Bu uygulama, kent 

nüfusunun artışıyla zaman içerisinde kendiliğinden oluşabileceği gibi kentsel 

dönüşüm projelerinin öncelikli olarak bu alanlarda yapılmasıyla da gerçekleşebilir. 

 

Güzergâh boyunca yapılacak yapılaşma yalnızca entegrasyonun ekonomik olmasını 

sağlamayacaktır. Yoğun yapılaşmanın toplu taşımaya getirdiği kolaylıkla kentiçi 

ulaşım sağlanırken kentlerin genişlemesi nedeniyle oluşan endüstri, tarım ve orman 

alanlarına doğru yapılaşma sorunu önlenebilmektedir. Esenboğa Havalimanı 

güzergahında yapılan Kuzey Ankara Projesi ve 3. Havalimanının Halkalı 

güzergâhında yapılacak İstanbul Yapı Rezerv Alanı bu konuya örnek olarak 

verilebilir. 

 

2.tip intermodalite olan bölgesel ve ulusal ulaşım ağlarına bağlanan havayolu-

demiryolu entegrasyonu, hizmet bölgelerinin ulaşım ihtiyaçları, ulusal ulaşım 

stratejisi ve hedefleri çerçevesinde planlanmalıdır. Bu tip entegrasyonlar; 

havalimanının birden fazla kente hizmet etmesi, hizmet ettiği kentler arasındaki 

ulaşımı arttırması veya ulusal ulaşım ağına bağlı ise demiryolu ağını güçlendirmesi 

nedeniyle birden fazla kurumun, sektörün bir araya gelerek ortak bir çalışma ile tüm 

paydaşların taleplerini karşılamak ve onlara yön vermek zorundadır.   

 

İlgili Bakanlıkların, havalimanı yolcu ve yük taşıma politikalarını belirleyen 

DHMİ’nin, demiryolu yolcu ve yük taşıma politikalarını belirleyen TCDD’nin ve 

Belediyelerin talep, strateji ve hedeflerinin değerlendirilip karar alınmasını 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yürüttüğü Ulusal Ulaşım Ana 



76 
 

 
 

Planı sağlayabilecektir. Çünkü paydaşların desteklemesi sonucunda yük ve yolcu 

taşımacılığının efektif gerçekleşmesi yapılacak entegrasyonun sürdürülebilir bir proje 

olmasını sağlayacaktır.  
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6. İNTERMODALİTE TİPLERİNE GÖRE ULAŞIM MODLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Havalimanlarına kentiçi raylı sistem bağlantılarının olduğu intermodalite, 1.Tip 

intermodalitedir. Bu entegrasyon türünde raylı sistem ulaşımı ile karayolu ulaşımı 

karşılaştırması yapılmıştır. 

 

Bölgesel veya ulusal ulaşım ağları üzerindeki bir havalimanındaki yüksek hızlı tren 

bağlantısının olduğu intermodalite 2.Tip intermodalitedir. Bu entegrasyon türünde 

ise yüksek hızlı tren ulaşımı ile havayolu ulaşımının çeşitli faktörlere göre 

mukayesesi yapılmıştır. 

 

6.1 Havalimanına Erişimde Raylı Sistem ve Karayolu Ulaşımının 

Karşılaştırılması 

 

Ulaşım sorununu çözememiş olan kentlerde, zaman kaybına bağlı olarak kişilerin 

ruhsal sağlıklarında, enerji kaybı ile de ülke ekonomisinde olan bozulma oldukça 

büyük boyutlara ulaşmaktadır. Ülkemizde ilk zamanlarda toplu taşıma sistemlerine 

yeteri kadar önem verilmemiş ve kentsel ulaştırmada dolmuş, minibüs gibi sistemler 

ortaya çıkmıştır.  

 

Başlangıçta yolcu taşımacılığında bir rahatlık sağlayan bu sistemler gün geçtikçe 

artan yolcu talebini karşılayamaz hale gelmiş ve özel oto kullanımı artmıştır. Özel 

oto kullanımının yüksek olduğu ülkelerde, trafik sıkışıklığı, gürültü, hava kirliliği 

gibi olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için kent içindeki yolcu talebinin büyük bir 

kısmının toplu taşıma sistemleri ile karşılanması gerekmektedir. Toplu taşımacılığın 

güçlenmesi tahsisli yollar ve raylı taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ile oluşur 

(Gökdağ, 1999, s.395). 

 

Bir havalimanının iyi işliyor olmasının önemli bir koşulu, hizmet verdiği kentsel 

alanın farklı noktalarından kolay erişilebilmesidir. Raylı toplu taşıma sistemleri, 

havalimanına yapılacak yolculuklarda en etkin erişimi sağlayan ulaşım türüdür. 
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Toplu taşıma sistemlerinin, özellikle de raylı sistemlerin payının yüksekliği, 

havalimanına gidiş-gelişte trafik sıkışıklığı sorunuyla daha az karşılaşılmasına yol 

açacak ve havalimanında çok büyük kapasiteli otopark sağlanması zorunluluğunu 

azaltacaktır (DHMİ ve ODTÜ, 2011, s.7-11). 

 

Havalimanına erişimde raylı sistem ve karayolu ulaşımı güvenlik, hava kirliliği, arazi 

kullanımı, gürültü, enerji tüketimi, altyapı maliyetleri açısından karşılaştırılmıştır. 

 

6.1.1 Güvenlik açısından 

 

Raylı sistem ulaşımının raya bağlı olması ve genellikle iklim şartlarından (kar, don, 

sis, yağmur vb.) karayoluna göre daha az etkilenmesi güvenliğini, konforunu ve 

rahatlığını artırmaktadır. Ulaştırmanın güvenli olması onun tehlikesiz ve risksiz 

olması demektir. 

 

Uluslararası Demiryolları Birliği istatistiklerine göre 1 milyar yolcu-km başına 

kazalarda ölen yolcu sayısı demiryolları ve havayollarında 1 kişi iken karayollarında 

30 kişidir. Ulaştırma sistemlerinde ölüm riski 1 milyar yolcu-km. başına 

demiryollarında 17 iken karayollarında 140, yaralanma riski ise demiryollarında 41 

iken karayollarında 8 500-10 000’dir (TMMOB, 2012, s.69). 

 

Taşınan yıllık yolcu miktarı ile kazalarda meydana gelen ölüm olayları yönünden bir 

karşılaştırma yapıldığında genel rakamlar açısından demiryolları, karayollarına göre 

güvenli taşıma sektörü olarak görülmektedir. Karşılaştırma sonuçlarına göre, 

ülkemizde toplam kaza sayısı 2012 yılı verilerine bakıldığında karayollarında 

1.296.634 iken demiryollarında 147, kazalarda ölü sayısı karayollarında 3.750 iken 

demiryollarında 55' tir. Yine karayollarında 268.079 yaralanma olayına karşı 

demiryollarında bu sayı 101'dir. (Bkz. Tablo 6.1 ve Tablo 6.2) 
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Tablo 6.1 Karayollarında yıllara göre kaza, ölü ve yaralı sayısı 

 

Yıl Toplam Kaza 
Sayısı 

Maddi Hasarlı 
Kaza Sayısı 

Ölümlü/Yaralanmalı 
Kaza Sayısı Ölü Sayısı Yaralı 

Sayısı 

2002 439.777 374.029 65.748 4.093 116.412 

2003 455.637 388.606 67.031 3.946 118.214 

2004 537.352 460.344 77.008 4.427 136.437 

2005 620.789 533.516 87.273 4.505 154.086 

2006 728.755 632.627 96.128 4.633 169.080 

2007 825.561 718.567 106.994 5.007 189.057 

2008 950.120 845.908 104.212 4.236 184.468 

2009 1.053.346 942.225 111.121 4.324 201.380 

2010 1.106.201 989.397 116.804 4.045 211.496 

2011 1.228.928 1.097.083 131.845 3.835 238.074 

2012 1.296.634 1.143.082 153.552 3.750 268.079 

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 

 

Tablo 6.2 Demiryollarında meydana gelen kazalar ve sonuçları 

 

Kaza şekli ve sonucu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kaza sayısı 195 137 186 194 170 169 157 175 131 82 79 58 

Trenin şahsa çarpması 195 152 173 147 158 129 98 93 83 66 56 45 

Hemzemin geçit çarpışması 246 189 197 214 194 157 139 118 85 46 42 44 

Toplam kaza 636 478 556 555 522 455 394 386 299 194 177 147 

Yolcu  11 6 8 46 10 6 1 9 7 3 1 3 

Personel  0 3 1 4 - - 1 1 1 2 2 2 
Trenin şahsa çarpması  105 77 99 91 100 67 63 64 43 39 32 27 
Hemzemin geçit çarpışması  49 43 54 77 43 28 43 37 38 25 36 23 

Toplam ölü sayısı 165 129 162 218 153 101 108 111 89 69 71 55 

Yolcu  123 48 57 206 51 41 28 91 47 41 14 18 

Personel  8 24 19 13 7 1 6 7 9 8 11 17 
Trenin şahsa çarpması  91 79 68 57 59 58 27 35 44 29 26 19 
Hemzemin geçit çarpışması 163 175 155 191 156 146 143 114 203 64 61 47 

Toplam yaralı sayısı 385 326 299 467 273 246 204 247 303 142 112 101 

Kaynak: TCDD İşletmesi 
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Demiryollarında meydana gelen taşıt kazalarını işletmenin doğrudan sorumlu olduğu 

kazalar yönünden ele alırsak Tablo 6.3' te verilen sonuçlar görülür. Bu tabloya göre 

demiryollarının yolcu ulaştırmasında karayollarından yaklaşık 16 kez daha güvenli 

bir sektör olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 6.3 Taşıma Güvenlikleri (Milyar Yolcu-km) 

 

Yıllar Demiryolu Karayolu 
1990 4.0 64 

1991 4.0 66 

1992 4.0 64 

1993 5.0 63 

1994 2.0 61 

1995 5.0 56 

Kaynak : Gökdağ, 1999, s.398 

 

Karayollarındaki kazalar ölümlerin yanında, ülkemiz ekonomisine de ağır maliyetler 

yüklemektedir. Sadece bir yılda 200 milyar dolara yakın maddi hasara sebebiyet 

vermektedir. 

 

Trafik kazalarının sebep olduğu hasarların büyük bir kısmı şehir içi yollarda 

meydana gelmektedir. Dolayısıyla çözüme de buralardan başlamak gerekir. Bu 

aşamada yapılacak olan en anlamlı çözüm trafiğin toplu taşımacılık haline 

getirilmesidir. Bu durum da en iyi raylı sistemler ile sağlanabilir (Gökdağ, 1999, 

s.398). 

 

Ulaştırma sistemleri içinde en fazla kaza oranı karayoluna düşmekte, en az kazadan 

en çoğa doğru sıralama yapıldığında; tren, metro, otobüs, otomobil şeklinde bir 

sıralama ortaya çıkmaktadır (Bulut, 2007, s.33). 
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6.1.2 Hava kirliliği açısından 

 

Hava kirliliği, havadaki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve 

ekolojik dengeye zararlı olabilecek hale gelmesidir. Hava kirliliğinin nedenleri ve 

boyutları incelendiğinde ulaştırmanın en önemli kaynaklar arasında olduğu 

görülmektedir. Araçların hareketlerini sağlamak için kullandıkları yakıtlardan çıkan 

gazlar havayı kirletmektedirler. Bu kirliliği egzoz gazı oluşmaktadır. Motorlu 

taşıtların çıkardığı egzoz gazı ortama kurşun ve diğer zehirli maddeleri 

bırakmaktadır.  

 

Karayollarında yaygın olarak benzin kullanılırken, demiryollarında dizel yakıt veya 

elektrik kullanılmaktadır. Birim benzinin hava kirliliğine yol açması dizel yakıta göre 

yaklaşık 8 kat daha fazladır. Demiryollarında elektrik kullanımında ise çevre kirliliği 

ihmal edilecek kadar azdır; çünkü elektrikli demiryollarında işletme sırasında 

emisyon oluşmamaktadır. Ancak Türkiye’de demiryollarının %20’si elektrikli iken, 

%80’i dizel yakıtla çalışmaktadır (Gökdağ, 1999, s.397).  

 

Demiryollarının %100’ü dizelli çalıştığı varsayılsa bile, benzinin dizele göre 8 kat 

daha fazla çevre kirliliğine yol açması demiryollarının daha az kirlilik yaratacağını 

ortaya çıkarmaktadır. Demiryollarında hem birim işe düşen enerjinin az olması hem 

de kullanılan yakıt türünün oluşturduğu kirliliğin düşük seviyede olması önemli bir 

avantajdır (Bulut, 2007, s.26). 

 

Enerji sektöründen sonra ikinci büyük sera gazı yayan sektör ulaştırma sektörüdür. 

Bu sektörde en çok tartışılan emisyon küresel ısınmaya neden olan CO2’dir. 2010 yılı 

Türkiye sera gazı emisyon envanterine göre toplam 401.9 milyon ton CO2 eşdeğer 

emisyonun 44.98 milyon tonu yani % 11,2’si ulaştırma sektöründen 

kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 6.1 2010 Yılı Türkiye Ulaştırma Sektöründen Kaynaklanan CO2 Eşdeğer 

Emisyon Dağılımı 

 
                               Kaynak: UDH İstatistikleri, 2013: 10 

 

Ulaştırma sektörü içinde Şekil 6.1’de görüldüğü gibi % 88,7 oranı ile karayolu en 

yüksek sera gazı emisyon oranına sahipken % 1,1 ile demiryolu taşımacılığı çok daha 

düşük orana sahiptir. 

 

Ancak CO2’ nin yanısıra ulaştırma sektöründen yayılan diğer emisyonlar da vardır. 

Bunlar; sülfür oksitler (SOX), azot oksitler (NOx), metan (CH4), metan dışı uçucu 

organik karbon (NMVOC), karbon monoksit (CO) ve partiküllerdir (PMX) Tablo 

6.4’ te görüldüğü gibi tüm bu emisyonlar çevreyi olumsuz açıdan etkilemekte ve 

canlı hayatına farklı türde zararlar vermektedir (Deveci ve Çavuşoğlu, 2013, s.97). 

 

Tablo 6.4 Emisyonların Çevreye Etkileri 

 

  Sera Etkisi Asidifikasyon Fertilizasyon Sağlık Ozon 

CO2 X         
NOX   X X X X 
SOX   X   X   
CH4 X         
CO       X   
PMX       X   
NMVOC       X X 

Kaynak: Ericsson, 2010:7 
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Kirletici maddeleri karşılaştırma kolaylığı sağlamak için tek madde cinsinde 

hesaplamak gerekmektedir. Tablo 6.5’ de karayolu ve demiryollarında birim işe 

düşen kirletici maddelerin CO eşdeğerleri ile hesaplanmış, karayolu ve demiryolu 

yolcu ve yük taşımacılığında ortaya çıkan kirlilik karşılaştırılmıştır. Hesaplamalarda 

CO gazı baz alınarak diğer kirleticiler CO (Karbonmonoksit) eş değerine 

dönüştürülmüştür. 

 

Sonuçlar dikkatlice incelendiğinde karayolunda oluşan toplam kirliliğin 

demiryollarına oranla yolcu trafiği için 8,3 kat, yük trafiği için 30 kat fazla olduğu 

Tablo 6.5’ te görülmektedir. 

 

Tablo 6.5 Karayolu ve Demiryolu CO Eş Değer Toksiklik Değerleri 

 

Emisyon Türü 
Yolcu Trafiği 
(gr/yolcu-km) 

Yük Trafiği 
(gr/ton-km) 

Karayolu Demiryolu Karayolu Demiryolu 
CO 9,3 0,06 3,7 0,03 

NOX 340 86 652 40 
CH 550 15 810 5 
Katı Madde  9 8 7 4 
Toplam 908,3 109,06 1472,7 49,03 

Kaynak: Öztürk, 1997 

 

Taşıtların oluşturduğu kirliliğin genellikle iki boyutu vardır. Birincisi oksijen 

tüketimi, ikincisi ise zararlı madde üretimidir. 1 litre yakıtın yanması sırasında 

yaklaşık 200 litre oksijen tüketilmektedir. Bir insan ise ancak 24 saatte 200 litre 

oksijen tüketmektedir (Gökdağ, 1999, s.397). 

 

Taşıtların yakıt kullanımında yarattıkları ikinci çevre kirliliği ise oksijen alıp, 

karbondioksit vermeleridir. Bir elektrikli tren 100 km’de 2,4 kg karbondioksit gazı 

üretirken, bir otobüs aynı mesafede 8,3 kg ve bir otomobil 12,5 kg karbondioksit gazı 

üretmektedir. Bu durum karayolu taşıtlarının ekolojik dengeyi bozma yönünde çok 

daha büyük etkileri olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Bulut, 2007, s.26). 
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Demiryollarının, arazi ve suların kirletilmesindeki payı da azdır. Buna karşın, 

karayolu araçlarından çıkan yağlar ve benzin istasyonlarındaki sıvı karbüranlardan 

oluşan maddeler çevredeki arazi ve sulara zarar vermektedir (Gökdağ, 1999,s.397). 

 

Avrupa Birliği çerçevesinde yapılan bir araştırmaya göre, ulaşım sistemlerinde 

meydana gelen trafik sıkışıklığı ve kazalarla neden olunan hava kirliliği ve 

gürültünün toplumsal maliyeti, Birlik hâsılalarının %4,1’i düzeyinde olup, bu 

maliyetin %90’ı karayolu ulaşımından kaynaklanmaktadır (TCDD, 2003). 

 

6.1.3 Arazi kullanımı açısından 

 

Bir ulaşım yolunun planlanması sırasında değerli arazi ve doğal kaynaklara zarar 

verilmemesine özellikle dikkat edilmesi gereklidir. Bu detaylar üzerinde yeterince 

durulmaması, hem ekolojik dengeyi bozmakta hem de ekonomik kayba neden 

olmaktadır.  

 

Ülkelerde ulaşıma, yerleşim bölgeleri, endüstri alanları, doğal alanlar ve ormanların 

yanında oldukça düşük oranda alan ayrılmaktadır. Ulaşım ağı oldukça iyi olan 

ülkelerde bile ulaşıma ayrılan alan %5 dolayındadır ve bunun yarıdan oldukça azı 

demiryoluna düşmekte olup, bu oranın içinde şev ve çimler de bulunmaktadır 

(TCDD, 2003). 

 

Aynı kapasitede taşımacılık için demiryolları, karayollarına göre daha az arazi 

gerektirmektedir. Platform genişliği 13,7 metre olan çift hatlı, elektrikli bir 

demiryolu hattı kapasite açısından, 37,5 m. genişliğinde 6 şeritli bir otobana 

eşdeğerdir. Buna göre karayolları için demiryoluna oranla 2,7 kat daha fazla arazi 

kamulaştırılmaktadır. Bu hem maliyeti arttırmakta hem de verimli tarım arazilerinin 

kaybına yol açmaktadır. Kaldı ki yer üstünde alan olmadığı durumlarda da demiryolu 

hatları yeraltına da alınabilmektedir. Alan kullanımı açısından karayollarına göre 

demiryolları daha avantajlıdır (Gökdağ, 1999, s.398). 
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6.1.4 Gürültü açısından 

 

Ulaşım gürültüsü, insanların sürekli olarak maruz kaldıkları gürültü kaynaklarından 

birisidir. Gürültü insan sağlığı üzerinde dinleme ve anlama zorluğu, dikkat dağılması, 

kan basıncının yükselmesi, sinirlilik gibi geçici etkilerin yanı sıra işitme kaybı gibi 

kalıcı hasarlar da yaratabilen ciddi bir çevresel problemdir. 

 

Trafik karayolunda gün boyu devam ederken demiryollarında tren seyirleri arasında 

daha uzun bir aralık ve sessizlik vardır. Demiryollarında sükûnet zamanları daha 

fazladır. Üstelik karayollarındaki gürültü, çok sayıda kaynaktan ve hızlı iniş 

çıkışlarla yayılırken demiryollarında tek bir kaynak ve ağır ağır yükselen sesler söz 

konusudur. 

 

Ses düzeyini ölçmek için akustik basıncın logaritmik fonksiyonu olan desibel (dB) 

birimi kullanılmaktadır. Akustik basıncın duyulabilir sınırı ise dB(A) olarak 

tanımlanmaktadır (Ay, 2008, s.5). 

 

Ulaştırma sistemlerinde konforlu bir seyahat için gürültü seviyesinin üst düzeyi 65 

dB (A), rahatsızlık bölgesi 75-120 dB (A) olarak kabul edilmektedir. Karayolu 

motorlu araçlarında gürültü, motor hacmi ve susturuculara bağlı olarak 

değişmektedir. Araştırmalarda karayollarındaki gürültü şiddetinin 72-92 desibel 

arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ağır taşıtlar için bu değer 103 dB (A)'e kadar 

çıkmaktadır. Buna karşılık saatte 150 km. hızla giden bir trenin gürültüsü 65-75 dB 

(A) arasında değişmektedir. İnsan sağlığı açısından 8 saatlik bir çalışma için gürültü 

sınırının en fazla 90 dB (A) olduğu göz önüne alınırsa demiryollarının önemi daha da 

artmaktadır (Gökdağ, 1999, s.396). 

6.1.5 Enerji tüketimi açısından 

 

Türkiye’de ulaştırma sektörünün kullandığı enerji, toplam kullanılan enerji 

miktarının yaklaşık % 25’idir. Ulaştırma sektöründe tüketilen enerjinin yüzde 87'si 
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karayollarında kullanılırken %1'i demiryollarında kullanılmaktadır (UDHB, 2013a, 

s.51). 

 

Demiryolunda birim işe düşen enerji tüketimi karayoluna göre 1/ 4–7 oranında daha 

azdır. Demiryolları, gerek yük, gerekse yolcu taşımacılığında diğer sistemlere göre 

daha az enerji harcamaktadır. Demiryollarında elektrik enerjisi kullanılması olanağı 

vardır ki; bu enerji fuel oil ve benzin gibi enerji türlerine göre daha ucuz, dışa 

bağımlılığı daha az bir enerji türüdür.  

 

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre; yolcu taşımacılığında demiryolunda 

tüketilen enerji 1 birim kabul edilirse, buna eşdeğer taşıma yapan otoyolda tüketilen 

enerji 3 birim olmaktadır.  

 

Uluslararası Demiryolları Birliği'nin bir raporuna göre bir yolcu 1 kWh enerji 

harcayarak tren ile 5 km. seyahat edebilirken otomobille 1.7 km. seyahat 

edebilmektedir.  

 

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre ise 19 tonluk kamyonlarda 1 km. mesafe için 

bir ton yükün taşınmasında petrol eşdeğeri enerji tüketimi 24 gramdır. Ünite 

trenlerde tüketim 3.5 gram, diğer normal trenlerde 4.7 gr., hızlı yük trenlerinde ise 

7.9 gr. olmaktadır. Kamyonlarda yük arttıkça ton başına enerji tüketimi azalmasına 

rağmen, 38 tonluk kamyonda dahi kullanılan enerjinin, normal trenin 4.3 katı kadar 

daha fazla olduğu görülmüştür.  

 

Ankara Belediyesinin şehir içinde çalıştırdığı toplu taşıma sistemlerinde yapılan bir 

araştırmada, enerji verimliliği yönünden taşınan yolcu sayısı ve tüketilen enerji 

miktarından yola çıkılarak Tablo 6.6’ daki değerler bulunmuştur.(Bkz. Tablo 6.6) 
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Tablo 6.6 Toplu Taşıma Sistemlerinin Tüketilen Enerji Yönünden Karşılaştırılması 

 

Toplu Taşıma Sistemi Tüketilen Enerji (Kcal/yolcu) 

Otobüs 1439 

Metro 398 

Ankaray 368 

Kaynak: Gökdağ, 1999, s.399 
 

Tablo 6.6' da görüldüğü gibi bir yolcu başına Metro'nun otobüse göre 3.6 kat, 

Ankaray' ın ise otobüse göre 3.9 kat daha az enerji tükettiği görülmektedir (Gökdağ, 

1999, s.399). 

 

6.1.6 Altyapı maliyetleri açısından 

 

Ülke kalkınmasında altyapı yatırımlarının çok büyük bir yeri bulunmaktadır. Altyapı 

yatırımları içinde ulaştırma yatırımlarının ciddi bir önemi vardır ve bu yatırımların 

toplam harcama içindeki payı da küçümsenmeyecek boyutlardadır. Dünyada tüm 

kamu ve özel sektör yatırımlarının %20-25’i ulaştırma yatırımlarıdır.  

 

Ülkelerin problemlerinin çözümünde, kaynakların rasyonel kullanılmasının öneminin 

farkında olmak ve kaynak kullanımında bu rasyonelliğe dikkat etmek gerekmektedir. 

Kaynak rasyonelliği, mevcut kaynaklarla maksimum üretimi veya hizmeti 

gerçekleştirmekle ilgilidir. Bunun bir sonucu olarak, mevcut yatırım seçenekleri 

arasında alternatif maliyeti en düşük olan yatırımı tercih etmek mecburiyeti ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Tablo 6.7’ de, topografik özellikleri itibarıyla düz, orta engebeli ve çok engebeli 

olmak üzere 3 gruba ayrılabilen arazi üzerinde yapılacak demiryolu hatlarının 

maliyeti verilmiştir. Bir kilometre otoyolun maliyeti ise Tablo 6.8.’ de verilmiştir.  
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Tablo 6.7 Yolun Topografik Durumuna Göre Demiryolu Yapım Maliyetleri 

 

Yolun Topografik Durumu 
Yapım 

Maliyeti           
( $/Km) 

Faydalı 
Ömür 
(Yıl) 

Yat.Tut./Fay.Ömür 
       ( $/Yıl-Km) 

1.DÜZ ARAZİ       

Çift Hat+Sinyal+Elektrifikasyon 1.356.873 30 45.229 

Tek Hat+Sinyal+Elektrifikasyon 894.678 30 29.823 

2.ENGEBELİ ARAZİ       

Çift Hat+Sinyal+ Elektrifikasyon 2.961.117 30 98.704 

Tek Hat+Sinyal+ Elektrifikasyon 2.143.704 30 71.457 

3.ÇOK ENGEBELİ ARAZİ       

Çift Hat+Sinyal+ Elektrifikasyon 4.241.824 30 141.394 

Tek Hat+Sinyal+ Elektrifikasyon 3.127.069 30 104.236 

Kaynak: Türkiye İktisat Kongresi Demiryolu Ulaşım Raporu, 2004 

 

Tablo 6.8 Yolun Topografik Durumuna Göre Karayolu Yapım Maliyetleri 

Yolun Topografik Durumu Yapım Maliyeti ( $/Km) 

Düz Arazi 6.000.000 

Engebeli Arazi 12.000.000 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 

 

Karayolları Genel Müdürlüğü’ nden alınan bilgilere göre, 1 km otoyolun maliyeti; 

düz arazide 6 milyon dolar, engebeli arazide 12 milyon dolardır. Ülkemizde otoyol 

maliyetlerinin yüksekliğinde; kredi şartları, araziler ve muayyen süreli krediler için 
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süre uzamasından doğan dolar bazında birim fiyat yükselmesi etkili olup, 1 km 

otoyolun ortalama maliyeti 8 milyon dolardır. 

 

Almanya'da kabul edilen esasa göre platform genişliği 13,7 m. olan çift hatlı elektrikli 

bir demiryolu hattı, kapasite açısından 37,5 m. genişliğinde altı şeritli bir otobana 

eşdeğerdir. Altyapı maliyetleri açısından, platform genişliği 13,7 m. olan çift hatlı ve 

sinyalizasyonlu bir demiryolunun ortalama maliyeti 2 milyon 850 bin $/km. iken; 

kapasite ve standartları açısından aynı baza getirilen 6 şeritli otoyolun maliyet 

ortalaması 8 milyon $/km. olmaktadır. Buna göre yapım maliyeti açısından da 

demiryolu altyapı başlangıç maliyetleri; demiryolunun daha avantajlı olduğu 

görülmektedir (Bulut, 2007, s.35-37). 

 

Ayrıca demiryolunun ekonomik ömrünün 30 yıl gibi çok yüksek, buna karşın 

karayolunun (otoban) ekonomik ömrünün 15 yıl gibi çok düşük düzeyde olması 

yatırım tutarı/faydalı ömrün karşılaştırmasında demiryollarının daha randımanlı 

olduğunu göstermektedir (TBMM, 2007). 

 

6.2 Havayolu Ulaşımı ile YHT Ulaşımının Önemli Faktörlere Göre 

Karşılaştırılması 

 

6.2.1 Zaman açısından 

 

Bir yere ‘hızlı’ ulaşım dendiğinde akla ilk gelen ulaşım türü havayolu ulaşımıdır. 

Havalimanı terminalinin ana fonksiyonu, ulaşım türünden ziyade ulaşım türünün 

değiştirildiği noktalardır. Çünkü havalimanları havayolu ulaşımının uç (yani 

başlangıç, bitiş veya aktarma) noktalarıdır. Bu nedenle toplam hava ulaşım seyahat 

süresi: 

● Şehir-Terminal yer ulaşım süresi  

● Terminalde sarf edilen süre  

● Terminal-Terminal hava ulaşım süresi  
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● Terminalde sarf edilen süre  

● Terminal-Şehir yer ulaşım süresi  

olmak üzere beş farklı sürenin toplamı olacaktır. Dolayısıyla giden ve gelen 

yolcuların terminalde sarf ettiği sürelerin en az olmasını sağlayan terminallerin 

tasarımı büyük önem kazanmaktadır.  

 

Havayolu ulaşımı en hızlı, konforlu ve emniyetli bir ulaşım türü olduğundan dolayı 

havalimanına erişim süresi ile havalimanında sarf edilen sürenin toplamının, toplam 

seyahat süresi içindeki payının az olması gerekmektedir.  

 

Terminalde sarf edilen süre yolcuların işlem süreleri ile yolcuların davranışına bağlı 

olarak değişir. Yolcu işlem süresi, yolcu trafiğinin yoğunluğu ve bilet banko sayısına 

bağlıdır. Yolcu davranışı ise seyahat amacı, uçuş tipi (tarifeli/tarifesiz, 

direkt/aktarma, vb.) ve yer erişim türü (özel araç, toplu taşım, vb.) ile değişiklik 

göstermektedir. Havalimanları çok büyük alanlara gereksinim duydukları için şehrin 

dışında konuşlanmıştır. Bu sebeple, havalimanına erişim süresi uçak yolcuğundan 

daha uzun sürebilir.  

 

Dünya genelinde bankolar, iç hatlar için uçuş saatinden 30 dakika önce; dış hatlar 

için uçuş saatinden 45 dakika önce check-in işlemlerine kapatılmaktadır. Buna göre 

yolcuların havalimanına geliş saatini bu işlemlerin yanı sıra, havalimanı güvenlik 

taramaları için gereken süreyi de göz önünde bulundurarak gelmek durumundadırlar. 

Tarifesiz uçuşlarda ise yolcu işlem sürelerinin daha uzun olması nedeniyle yolcular 

terminale çok daha önce gelmektedir.  

 

Yolcuların terminal binalarına girişinden uçağın kalkmasına kadar geçirdiği birtakım 

işlemler ve uçağa erişimi sırasında bir zaman harcamaktadır. Şekil 6.2' de görülen 

şebeke üzerinde birbirinden farklı aktivitelerden dolayı bir yörünge takip etmekte ve 

her bir aktivite için farklı süre sarf etmektedir (Tunç, 2003, s.230). 
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Şekil 6.2 İç Hat Giden Yolcuların İşlem/Zaman Yörüngesi (Ashford-Wright) 

 

 
Kaynak: TUNÇ, 2003, s.229 

 

Tren istasyonları, havalimanlarının aksine genellikle şehir merkezlerinde yer 

almaktadır. Yer üstünde alan olmadığı durumlarda raylı sistem hatları yeraltına da 

alınabilir. Bu yüzden bir tren istasyonunun şehrin merkezinden geçmemesi için 

hiçbir neden yoktur. Dolayısıyla tren istasyonlarına erişim ve istasyonda harcanan 

zaman, havalimanı ile karşılaştırıldığında çok daha azdır.  

 

Zamanla yarışan hızlı trenlerde gecikme kabul edilmemektedir. Örneğin İspanya’da 

trenlerin beş dakika gecikmesi, biletlerin iade edilmesi anlamına gelmektedir. 

Japonya’da da trenlerin ortalama gecikme süresi sadece 24 saniyedir. 

 

Şekil 6.3 ve Şekil 6.4’ te (her durumda geçerli olmasa da) havayolu ve YHT ile 

yapılan seyahatlerde, toplam seyahat süresi içerisindeki “israf zaman (seyahat dışı 

zaman)” gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

Şekil 6.3 Havayolu ile Seyahat 

 

 

 

 

 

 

                                                          180 dk+??? 

Şehir merkezinden havalimanına erişim : 50 dakika 

Havalimanında geçirilen zaman (check-in,boarding) : 60 dakika 

??? : Uçuş süresi değişkendir 

Bagaj, gümrük + pasaport kontrolü : 20 dakika 

Havalimanından şehir merkezine ulaşım : 50 dakika 

Toplam : 180 dk.+??? 

 

Şekil 6.4 Yüksek Hızlı Tren ile Seyahat 

 

 

 

 

 

 

                                                            70 dk+??? 

Şehir merkezinden raylı sistem istasyonuna erişim : 30 dakika 

İstasyonda geçirilen zaman (check-in,boarding) : 10 dakika 

??? : Seyahat süresi değişkendir 

İstasyondan şehre ulaşım : 30 dakika 

Toplam : 70 dk.+??? 

20 dk 50 dk 60 dk 50 dk   ??? 

 

30 dk 10 dk 30 dk   ??? 
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YHT ile seyahat edildiği taktirde "seyahat dışı" harcanan zaman miktarı yaklaşık 

olarak 70 dakika iken; havayolu ile yapılan seyahatlerde bu zaman yaklaşık olarak 

180 dakikayı bulmaktadır. Söz konusu bu tahminler yolcu bagajına, uçuşun iç hat 

veya dış hat olması gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.  

 

Zaman/mesafe açısından hangi ulaşım türünün daha verimli olacağı sorusuna yanıt 

bulmak için bir analiz yapacak olursak: 

Uçak hızı ( ortalama) = 800 km / saat  

Yüksek Hızlı Tren hızı (ortalama) = 270 km / saat  

Mesafe = 750 km  

"Seyahat dışı zaman" + Yolculuk süresi = Toplam seyahat süresi 

Uçak: 180 dk + [ (750/800)*60 ] = 180 dk + 56 dk = 236 dk = 3 saat 56 dk  

Tren: 70 dk + [ (750/270)*60 ] = 70 dk + 166 dk = 236 dk = 3 saat 56 dk  

 

Bu basit hesaplamaya göre, uçuş süresi için 3 saat 56 dakika (ya da 750 km lik 

mesafe) üst sınırdır ve bu sınırın altında olacak herhangi bir uçuş yüksek hızlı tren ile 

olan seyahatten daha fazla sürecektir (Cokasova, 2003, s.2,3). 

 

Seyahat dışı sürenin toplam seyahat süresi içerisindeki miktarı, YHT ile yapılan 

seyahatlerde yolculuk mesafesine bağlı olarak değişmezken; havayolu ile yapılan 

seyahatlerde, uçuş mesafesi arttıkça azalmaktadır. Bu noktada uçak hızı avantaj 

sağlamaktadır. (Bkz. Şekil 6.5) 

 

Kısa mesafeli seyahatlerde havayolu ulaşımına kıyasla YHT ile ulaşım zaman 

tasarrufu sağlarken; uzun mesafeli seyahatler için havayolu ulaşımı zaman tasarrufu 

açısından avantaj sağlar (EC, 1998, s.260). 
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Şekil 6.5 Harcanan Zaman- Mesafe Diyagramları  

 

 
Kaynak: EC, 1998,Annex 31 s.260 

 

Sonuç olarak, uzun mesafeli seyahatlerde havayolu ulaşımının yüksek hızlı tren 

ulaşımına kıyasla daha kısa; kısa mesafelerde ise yüksek hızlı tren ulaşımının 

havayolu ulaşımına kıyasla daha kısa zaman aldığı gerçeğine varılmaktadır. 

 

6.2.2 Enerji tüketimi açısından 

 

Türkiye’de ulaştırma sektörünün kullandığı enerji, toplam kullanılan enerji 

miktarının yaklaşık % 25’idir. Ulaştırma sektöründe tüketilen enerjinin yüzde % 7'si 

havayollarında kullanılırken %1'i demiryollarında kullanılmaktadır (UDHB, 2013a, 

s.51). Ulaşımı sağlayabilmek amacıyla kullandığımız enerjiyi petrol bazlı ürünlerden 

elde ettiğimiz için ulaşım sektörünün enerji ihtiyacı büyük ölçüde dışa bağımlıdır.  

 

Havayolu ulaşımında enerji tüketimi, uçağın kalkış, kalkış sonrası tırmanış ve karaya 

yaklaşımında en yüksek seviyelerde; yeterli seyir seviyesinde olan düz uçuşlarda ise 

oldukça ekonomiktir. Kalkış esnasında uçakta tam gaz durumu (Full Throttle) söz 

konusu olduğundan saniyede tükettiği yakıt miktarı 6-7 litreye ulaşmaktadır. Dünya 

yakıt tüketiminin %5-6'sı yolcu uçakları tarafından gerçekleştirilmektedir. Yeni 
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yolcu uçaklarında 100 kilometre mesafede yolcu başına ortalama 3-3,5 litre yakıt 

harcanmaktadır.  

 

Uçakların yakıt tüketimi birçok faktöre bağlıdır:  

● Yapısal: Uçağın strüktürel ağırlığı ve taşıdığı ağırlık yakıt sarfiyatını doğrudan 

etkilemektedir.  

 

● Rota düzenlemeleri: Uçaklar kuşlar gibi düz bir hatta uçmazlar. Kullanılan hava 

koridorları iki nokta arasındaki düz bir hattan farklıdır. Bu yüzden her uçak sefer 

başına ortalama 49 km fazla yol kat etmektedir. Rota düzenlemeleri yapılarak daha 

kısa uçuş rotaları sayesinde enerji tasarrufu yapılabilir (Oto, 2011, s.171). 

 

Örneğin, Korea Air, Amerika'nın batı yakasına gerçekleştirdiği uçuşları Kuzey 

Pasifik yerine Rusya üzerine alarak uçuş başına 8.000 $ kazanımla yılda 1.5 milyon $ 

tasarruf sağlamaktadır. 

 

● Havalimanı altyapıları: Taksi süresinin kısaltılması ve uçakların yer hizmeti 

alırken APU*3 (Auxiliary Power Unit) çalıştırma süresinin minimize edilerek yer 

takat cihazı kullanılması uçak yakıtı sarfiyatını azaltacak bir parametredir. 

 

● Temizlik: Uçakların dış temizliğinin çok iyi yapılması maksimum aerodinamiklik 

sağlayarak sürükleme (drag) kuvvetinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Öte 

yandan motorların iç temizliği ise motor verimini artırmaktadır. 

 

Uçağın kalkış, kalkış sonrası tırmanış ve karaya yaklaşımında enerji tüketimi en 

yüksek seviyelerde iken; yeterli seyir seviyesinde olan düz uçuşlarda ise oldukça 

ekonomiktir. (Bkz.Şekil 6.6) Kalkış ve kalkış sonrası tırmanış aşamaları akabinde 

hava yoğunluğunun düşük olduğu yüksekliklere çıkması uçakların sahip olduğu 

avantajlardandır. Çünkü uçağın gitmesi için geriye kalan oran sadece yüzde 10 ’dur. 
                                                
3 APU : Uçağın motorunu çalıştırmak için gerekli olan basınçlı havayı; elektrikli ise gerekli olan ilk 
elektriği sağlayan ve aracın ana güç kaynaklarının devre dışı kalması sonrasında de araç için gerekli 
olan enerjiyi sağlayan yardımcı güç ünitesidir. 



96 
 

 
 

Enerjinin % 90’ ı uçak motorunun çıkardığı ses, ısı ve rüzgardan ibaret olan kayıp 

enerjidir (EC, 1998, s.261). 

Şekil 6.6 Enerji tüketimi 

 

 
Kaynak: EC, 1998, Annex 31 s.262 

 

Yüksek hızlı tren ile ulaşımda enerji tüketimi tamamen hıza bağlıdır. Trenler hava 

direnciyle karşı karşıya kalmaktadırlar; hız ne kadar artarsa hava direnci de o kadar 

artmaktadır. Sonuç olarak, bir noktadan diğerine giderken ne kadar hızlanılırsa o 

kadar fazla enerji tüketilmektedir.  

 

Elektrikli trenlerin ise çok fazla ses çıkarmadıkları, ısındıkları ama en azından 

binlerce dereceye ulaşmadıkları görülmektedir. Sonuç itibariyle yüksek hızlı 

trenlerdeki enerji verimliliği oldukça yüksektir. Sarf edilen enerjinin yüzde 40 ila 

60’ı trenin ilerlemesini sağlamaktadır (TCDD, 2009). 

 

Almanya’da yapılan bir çalışmada yolcu taşımacılığı için demiryolunda tüketilen 

enerji 1 kabul edilirse, buna eşdeğer taşıma yapan havayolunda tüketilen enerji 5,2 

olmaktadır. Yük taşımacılığında ise demiryolunda tüketilen enerjiyi 1 kabul edersek, 

havayolunda 1,3 birim olmaktadır. Yük taşımacılığında demiryolunda tüketilen 

enerji kullanılan raylı sistem aracının türüne, dolayısıyla hızına bağlıdır. Örneğin 1 

km mesafe için bir ton yükün taşınmasında petrol eşdeğeri enerji tüketimi ünite 

trenlerde 3.5 gram, diğer normal trenlerde 4.7 gr., hızlı yük trenlerinde ise 7.9 gr. 

olmaktadır (Gökdağ, 1999, s.399). 
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6.2.3 Hava kirliliği açısından 

 

Küresel anlamda, hava taşımacılığı yoluyla dünya atmosferine her yıl yaklaşık 676 

milyon ton kirlilik bırakılarak ozon tabakasına zarar verilmekte ve sera etkisine yol 

açılmaktadır. 

 

Enerji sektöründen sonra ikinci büyük sera gazı yayan sektör ulaştırma sektörüdür. 

Havacılıktan kaynaklı sera gazı salımları CO2, NOX, CO, CH4, SO2, HC olarak önem 

sırasına göre sıralanabilir. Uçuş sırasında 1 kg yakıt tüketiminde atmosfere yayılan 

emisyon türlerinin gram cinsinden değeri Tablo 6.9’da gösterilmektedir. 

 

Tablo 6.9 Uçuş Sırasındaki Emisyonlar (gr emisyon/ kg yakıt) 

 

 Emisyon Türü Sesaltı Sesüstü Sesötesi 

NOx 7-18 10-18 17 
CO 3 3 - 
HC 0,5 0,5 - 
H2O 1250 1250 8900 
CO2 3220 3220 - 
SO2 1 1 - 

Kaynak: Ay, 2008, s.5 

 

Yaklaşık olarak 350 litrelik yakıttan 1 ton CO2 ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar CO2 

salımının %2-3’ sinin havayolu tarafından oluşturulduğunu ortaya çıkarmaktadır.  

 

Özellikle CO2 gazı diğer gazlardan farklı olarak daha kesin hesaplanabilmektedir; 

çünkü doğrudan yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan bir gazdır. Yanma sonucunda 

ortaya çıkan CO2, o yakıtın ne kadar verimli yakıldığının da bir göstergesidir (Pekin, 

2006, s.14). 
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Örneğin bir yolcunun Ankara Esenboğa Havalimanından, İstanbul Atatürk 

Havalimanı’ na (730 km) Ekonomik Klas’ da gidiş ve dönüşü ICAO’ nun web 

sitesinde yer alan Karbon Salımı Hesaplayıcı kullanılarak hesaplandığında yaklaşık 

116,80 Kg CO2 olarak çıkmaktadır (ICAO, 2013). 

 

Uçak salımları oluşma döngülerinden koşullarına göre iki şekilde ifade edilmektedir: 

- İniş/Kalkış Faaliyetleri (Landing and Taking Off): LTO çevriminden oluşan 

salımların yaklaşık % 72’si uçakların taksi yapmalarından kaynaklanmaktadır. Enerji 

tüketimine bağlı olarak, uçağın kalkış, kalkış sonrası tırmanış ve karaya 

yaklaşımında salımlar en yüksek seviyelerdedir. 

 

-Sefer Faaliyetleri: 914 m. üstündeki bütün aktiviteleri içerir. Bir üst sınırı yoktur. 

914 m. üstündeki tırmanma veya iniş aktivitesi de seyir durumundaki aktivitelerdir. 

Şekil 6.7’ de Standart Uçuş Döngüsü görülmektedir (Oto, 2011, s.169). 

 

Şekil 6.7 Standart Uçuş Döngüsü 

 

 
Kaynak: Oto, 2011, s.169 

 

CO2 salımları açısından 500 km. nin altındaki seyahatler mukayese edilirse km 

başına düşen yolcu sayısına göre oluşan CO2 salımları yaklaşık olarak hava 
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taşımacılığı için 0,17 kg/km iken demiryolu taşımacılığı için 0,052 kg/km olarak 

belirlenmektedir.  

 

Hava kalitesinin bozulması ile ilgili en önemli konu havalimanına ulaşım ve 

havalimanı içi ulaşımda kullanılan yer araçlarının yarattığı hava kirliliğidir. Bu 

konuda yer hizmet araçları için temiz araç programı devreye sokularak çevre dostu 

araç kullanımının teşvik edilmesi, yakıt tüketiminden tasarruf (çevre dostu yakıt 

kullanımı) sağlanması, yolculuk sürelerinin azaltılması, personel ulaşımında özel 

araç kullanımı harici diğer alternatiflere yönelimin (tren, metro, toplu ulaşım) 

sağlanması, bagaj traktörlerinde hidrojen kullanımının denenmesi gibi uygulamalar 

olmalıdır (Oto, 2010, s.173). 

 

Hava taşımacılığından kaynaklanan CO2 salımları, demiryolu taşımacılığına göre 3 

kattan fazladır. (Tablo 6.10) Bu sebeple Avrupa’ da 330 km.’ ye kadar olan 

mesafeler için hızlı tren bağlantısı yapılarak uçak seferleri kaldırılmıştır. Bu durum 

hava taşımacılığından kaynaklanan salımların etkisini azaltmaya katkı sağlamakla 

birlikte aynı zamanda daha önemli uçuşlar için hava trafiğinin tıkanmasını 

engellemiştir (Oto, 2010, s.170). 

 

Tablo 6.10 Yolcu taşımacılığı için hava kirletici ve CO2 emisyonları (gr/yolcu-km) 

 

 CO CO2 HC NOX SO2 Partikül/Toz 

Demiryolu 0,02 105 0,01 0,30 0,70 0,04 

Havayolu 2,20 465 0,40 1,80 0,15 0,07 

Kaynak: Ay, 2008, s.4 

 

Demiryolu için kullanılan 100 birim enerjinin ancak %2.8’i elektrikten sağlanırken 

%96’sı petrolden sağlanmaktadır. Demiryollarında dizel yakıt veya elektrik 
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kullanılmaktadır. Dizel yakıtın meydana getirdiği kirlilik benzine göre oldukça 

düşüktür. Elektrikli demiryollarında ise işletme sırasında emisyon oluşmamaktadır. 

Dizel yakıt kullanan elektrikli bir tren 42 km seyir sonucunda çevreye 1 kg 

karbondioksit gazı yayarken; aynı miktardaki karbondioksit uçakla 7 km seyir 

sonucunda yayılmaktadır (Çakar, 1997, s.17). 

 

Demiryollarında hem birim işe düşen enerjinin az olması hem de kullanılan yakıt 

türünün oluşturduğu kirliliğin düşük seviyede olması önemli bir avantajdır.  

 

Havayolu ulaşımı ve YHT ulaşımı ile meydana gelen hava kirliliği Şekil 6.8’ de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.8 Hava Kirliliği 

 

 
Kaynak: EC, 1998, Annex 31, s.263 

 

6.2.4 Gürültü kirliliği açısından 

 

Havalimanlarında, hava araçlarının iniş ve kalkışı, indikten sonraki motor 

frenlemeleri, yerdeki manevraları ve motor testleri esnasında çıkardıkları gürültü, 

havalimanlarındaki hava aracı gürültüsü olarak tanımlanmaktadır. Gürültü kirliliği, 

uçak kalkış ve inişlerinde en yüksek seviyede iken uygun hız ve yükseklikteki uçuş 

sırasında karadan ses duyulmamaktadır (EC,1998, s.260). 
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Raylı ulaşım sisteminin meydana getirdiği gürültü ise tren hızı ile doğru orantılıdır. 

Saatte 300 km.' nin üzerindeki hızlarda gürültü düzeyindeki artış, hızın 6'ncı kuvveti 

ile orantılı olduğu için bu alandaki teknolojik iyileştirmeler çok zor olmaktadır ve 

hızın arttırılmasında en önemli engeli gürültü düzeyi oluşturmaktadır. Ancak modern 

demiryolu sistemleri daha yüksek hızlara karşın önceki kuşaklardan çok daha az 

gürültüye sebep olmaktadırlar (Aktürk vd., 2003, s.17). 

 

Hava yollarında gürültü şiddeti 103-106 dB(A) dir. Buna karşılık saatte 150 km hızla 

giden bir trenin gürültüsü 65-75 dB(A) arasında değişmektedir. İnsan sağlığı 

açısından 8 saatlik bir çalışma için gürültü sınırının en fazla 90 dB(A) olduğu göz 

önüne alınırsa demiryollarının önemi daha da artmaktadır (Gökdağ,1999, s.396). 

 

6.2.5 Güvenlik açısından 

 

İklim şartlarından en çok etkilenen ulaşım türü havayolu ulaşımıdır. Raylı sistem 

ulaşımının raya bağlı olması ve iklim şartlarından az etkilenmesi, havayolu ulaşımına 

göre güvenliğini artırmaktadır.  

 

Havalimanlarının demiryolu entegrasyonuna özellikle de şehirlerarası demiryolu 

şebekesi entegrasyonuna sahip olması ile yolcular iklim şartlarına bakmaksızın YHT 

ile gitmek istedikleri destinasyona güvenli bir şekilde ulaşabilme avantajına sahip 

olacaklardır. 

 

Türkiye’ de 2009 yılında hizmete açılan Ankara-Eskişehir YHT hattı ile 2011 yılında 

hizmete açılan Ankara-Konya YHT hattında bugüne kadar herhangi bir ölümlü 

kazanın olmaması bu ulaşımın güvenli olduğunu göstermektedir. 

 

YHT hattının hizmetinin açıldığı yıl itibari ile Türkiye’de olan uçak kazaları Tablo 

6.11’ de gösterilmektedir. 
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Tablo 6.11 Kazaya karışan uçak sayısı ve kaza sonuçları 

 

  Kazaya 
Karışan       

Uçak Sayısı 

        

  Ölü Yaralı Hasara Uğrayan 
Uçak 

                  
  Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı 
2009 5 1 6 1 8 9 5 1 
2010 4 1 3 - - - 2 1 
2011 8 2 5 - 6 - 6 2 
2012 8 1 8 4 3 - 6 1 

Kaynak: TÜİK 
 

Japonya’ da 1964 yılında hizmete açılan Shinkansen hızlı tren hattında bugüne kadar 

ölümlü bir kazanın olmayışı YHT ulaşımının güvenli bir ulaşım modu olduğunu 

gösteren en önemli örnektir. 

 

6.2.6 Altyapı maliyetleri açısından 

 

Havayolu taşımacılığında trafik hacmi arttıkça altyapı maliyetleri de artmaktadır. Bu 

durum özellikle kalabalık havalimanlarında söz konusudur. Yüksek hızlı trenler de 

ise trafik hacmi artsa dahi altyapı maliyeti sabit kalmaktadır. Yüksek hızlı treni üstün 

kılan özelliklerden bir tanesi de kapasitedir. Havayolu sistemlerinin içine düşmekte 

olduğu darboğaz bu ulaşım türü ile aşılabilmektedir (EC, 1998,s. 263). 

 

Havayolu ulaşımı ile YHT ulaşımının, trafik hacmine bağlı olarak altyapı 

maliyetlerinin karşılaştırmasını gösteren grafikler Şekil 6.9’ da gösterilmektedir. 
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Şekil 6.9 Trafik Hacmi ve Altyapı Maliyeti İlişkisi 

 

 
Kaynak: EC, 1998, Annex 31, s.264 

 

Sinyalizasyonlu, elektrikli, hızlı tren işletiminin yapılabileceği bir demiryolu hattının 

kilometrik maliyeti arazi yapısına ve hat sayısına bağlı olarak Tablo 6.12’ de 

verilmektedir. 

 

Tablo 6.12 Modern Demiryolunun Kilometrik Maliyetleri 

 

Arazi Şekli Hat Sayısı Maliyet (Milyon$/km) 

Düz Arazi Çift Hatlı 1.182 
Tek Hatlı 0.710 

Orta Engebeli Arazi Çift Hatlı 2.277 
Tek Hatlı 1.452 

Engebeli Arazi Çift Hatlı 7.569 
Tek Hatlı 4.164 

Çift Hat için Ortalama Maliyet 3.676 
Tek Hat Ortalama Maliyet 2.109 

Kaynak: Bilgin, 1996 
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6.2.7 İşletme maliyetleri açısından 

 

Birim işe düşen enerjiyi tüketen yeni araç dizaynları ve ölü ağırlıkların azaltılması ile 

işletme maliyetleri oldukça azalmıştır. Yüksek hızlı trenin havayolu ulaşımına göre 

işletim maliyeti çok düşüktür. 1992 yılı fiyatları ile Japon JARTS Firması ve Alman 

De-Consult tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Tablo 6.13’ de verilmektedir 

(Öztürk,1999). 

 

Tablo 6.13 YHT ve Havayolu Ulaşımı İşletim Maliyetleri 

 

Ulaştırma Türü 
İşletme Birim Maliyetleri (TL/yolcu-km) 

Jarts’ ın Maliyetleri De-Consult’un Maliyetleri 

Yüksek Hızlı Tren 70 131,45 

Uçak 695 2568,5 

Kaynak: Karaduman, 1993  
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7. BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’ DE 

HAVALİMANLARINA ERİŞİM 

7.1 Bazı Avrupa Ülkelerinde Havayolu ve Demiryolu Entegrasyonu 

2013 yılı verilerine göre Avrupa'daki ilk 10 havalimanının yolcu sayıları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 7.1 2013 Yolcu Trafiğine Göre Dünya’daki Havalimanları  

 

Sıra  Ülke Havalimanı Şehir 
Yolcu 
Sayısı 

(Yıllık) 

Yolcu 
Sayısı 

(Günlük) 

1  İngiltere Heathrow Havalimanı Londra 72.367.054 198.266 

2  Fransa Paris-Charles de Gaulle Havalimanı Paris 62.289.665 170.657 

3  Almanya Frankfurt Havalimanı Frankfurt 58.036.948 159.005 

4  Hollanda Amsterdam Schiphol Havalimanı Amsterdam 52.569.250 144.025 

5  Türkiye Atatürk Havalimanı İstanbul 51.320.875 140.605 

6  İspanya Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı Madrid 39.729.027 108.847 

7  Almanya Münih Havalimanı Münih 38.672.644 105.952 

8  İtalya Leonardo da Vinci-Fiumicino Havalimanı Roma 36.166.345 99.086 

9  İngiltere Gatwick Havalimanı Londra 35.444.206 97.107 

10  İspanya BarcelonaUluslararası Havalimanı Barcelona 35.210.735 96.468 

Kaynak: Wikipedia- b 

 

Bu bölümde, Avrupa’nın yolcu yoğunluğu bakımından ilk üç sırasında yer alan 

Heathrow Havalimanı, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ve Frankfurt Havalimanı, 

demiryolu bağlantıları göz önüne alınarak incelenmiştir. 
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7.1.1 Londra Heathrow Havalimanı  

 
İngiltere’ nin başkenti olan Londra’ da 6 ana havalimanı bulunmaktadır. 

Bunlar:  

• Londra City Havaalanı 

• Londra Gatwick Havalimanı 

• Londra Heathrow Havalimanı 

• Londra Luton Havaalanı 

• Londra Southend Havalimanı 

• Londra Stansted Havaalanı 

 

Bu havaalanları arasında Londra Heathrow Havalimanı, İngiltere’ nin başkenti olan 

Londra şehir merkezinin 22 km batısında, Borough Hillingdon bölgesinde 1.227 

hektar üzerine kurulu havalimanıdır. Avrupa ve Londra’nın en büyük ve uluslararası 

yolcu trafiğine göre dünyanın en işlek birinci havalimanıdır. 

 

Heathrow Havalimanı, İngiltere’de “hub” özelliğindeki tek havalimanı olup İngiltere 

çıkışlı uluslararası uzun menzil uçuşlarının 2/3’ü buradan yapılmaktadır.  

 

1930 yılında kurulan Londra Heathrow Havalimanı’na ait 5 ayrı yolcu terminali ve 1 

kargo terminali bulunmaktadır (Şekil 7.1). Doğuya ve batıya uzanan 2 pist 

bulunmaktadır ve pist kapasitelerinin % 99’u kullanılmaktadır. Günlük 

operasyonlarda pistlerden biri iniş, diğeri kalkış için kullanılmaktadır. Yılda yaklaşık 

olarak 70 milyon yolcu bu havalimanını kullanmaktadır (DHMİ ve ODTÜ, 2011, Ek-

3/a, s.1). 

 

 

 

 

 

http://www.skyscanner.com.tr/havalimanlari/lcy/londra-city-havalimani.html
http://www.skyscanner.com.tr/havalimanlari/lgw/londra-gatwick-havalimani.html
http://www.skyscanner.com.tr/havalimanlari/lhr/londra-heathrow-havalimani.html
http://www.skyscanner.com.tr/havalimanlari/ltn/londra-luton-havalimani.html
http://www.skyscanner.com.tr/havalimanlari/sen/londra-southend-havalimani.html
http://www.skyscanner.com.tr/havalimanlari/stn/londra-stansted-havalimani.html
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Şekil 7.1 Londra Heathrow Havalimanı Terminalleri 

 

 
Kaynak: DHMİ ve ODTÜ, 2011, Ek-3/a 

 

Terminal 1, 1968 yılında açılmıştır. Yeniden yapılandırma ve geliştirme çalışmaları, 

2005 yılında tamamlanmıştır.  Bu terminal, tüm iç hat uçuşlarının yanı sıra bazı 

Avrupa ve uzun mesafe uçuşlarına ev sahipliği yapmaktadır. 74,601 m² 

büyüklüğündeki Terminal 1’ in yıllık yolcu kapasitesi 25 milyondur (Heathrow 

Airport Guide). 

 

Terminal 2, Heathrow Havalimanının en eski terminalidir. 1955 yılından beri 

kullanılmakta olan Terminal 2, 2009 yılı Kasım ayında yıkılarak hizmet dışı 

bırakılmış ve yerine yenisi yapılmaktadır. 1,2 milyon yolcu/yıl kapasiteli olarak inşa 

edilen terminalden bazı zamanlar 8 milyon yolcu/yıl geçmiştir. 1955-2009 yılları 

arasında 216 milyon yolcuya ev sahipliği yapmıştır (Havaalanı Ulaşım). 

 

2014 yılının ikinci yarısında açılan 185.000 m² lik alana sahip olan Terminal 2, 

kesintisiz yolcu deneyimi sağlayabilmek amacıyla yolcu akışı yeni check-in 

teknolojilerinin kullanımına göre tasarlanmıştır Terminal yılda 30 milyon yolcuya 

hizmet verecektir. Terminal’e bağlı üç piyer olacaktır (DHMİ ve ODTÜ, 2011, Ek-

3/a, s.4). 
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Terminal 3, 1961 yılında Oceanic Terminal adı altında bilinen uzun mesafe uçuşları 

için açılmıştır. 1968’ de Terminal 3 olarak ismi değiştirilmiş ve 1970 yılında geliş 

terminali de eklenerek genişletilmiştir. Terminal 3 için yeniden geliştirme çalışmaları 

2007 yılında tamamlanmıştır. 98,962 m² alana sahip terminalin çatısı, helikopter iniş 

alanı olarak kullanılmaktadır. Bu terminal 26 havayolu ve yıllık yaklaşık olarak 15,5 

milyon tarafından kullanılmaktadır. Havalimanındaki en kapsamlı güvenlik kontrol 

alanlarına sahip Terminal 3, A380 uçuşlarına da uygun özelliktedir. BAA, 

önümüzdeki 10 yıl içerisinde, piyer’lerin geliştirilmesi ve mevcut bagaj sisteminin 

Terminal 5 ile bağlanması yönünde çalışmalar planlamıştır (DHMİ ve ODTÜ, 2011, 

Ek-3/a, s.4). 

 

1986 yılında açılan Terminal 4, Terminal 1, 2, 3 ve Heathrow Kargo Tüneli ile 

bağlantılı olup 105.481 m² alana sahiptir. Avrupa ve uzun mesafe uçuşlarına ev 

sahipliği yapan bu terminal 45 havayolu taşıyıcısı ve yıllık yaklaşık olarak 14,2 

milyon yolcu tarafından kullanılmaktadır.  

 

Terminal 5, Heathrow Havalimanında Dünya’daki en iyi intermodal istasyon 

amaçlanarak 2008 yılında hizmete açılmıştır. İstasyon, havayolu yolcularının tren, 

otobüs, yüksek hızlı tren ve metroya aktarımını sağlamaktadır. Bu istasyon 6 

platformdan oluşmaktadır. Bu platformlardan ikisi, Londra Metrosu Piccadilly Hattı 

için; diğer ikisi Heathrow Express için ve son ikili de raylı sistem hizmet genişlemesi 

içindir.(HOK) 

 

Sadece “British Airways” tarafından global bir merkez olarak kullanılan bu terminal 

353.020 m² alana ve 30 milyon yolcu/yıl kapasiteye sahiptir. Ayrıca Terminal 5'in  

3.800 aracı ağırlayabilecek çok katlı bir otoparkı bulunmaktadır.  

 

Terminallere ait özellikler Tablo 7.2’ de özetlenmiştir.  
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Tablo 7.2 Heathrow Havalimanı Terminalleri ve Özellikleri 

 

Terminal Hizmet Yılı Alan               
(m2) 

Kapasite             
(yolcu/yıl) 

1 1968 74.601 25.000.000 
2 1955 185.000 30.000.000 
3 1961 98.962 18.900.000 
4 1986 105.481 14.200.000 
5 2008 35.302 30.000.000 

Toplam   499.346 118.100.000 

Kaynak: Heathrow Havalimanı web sayfası 
 
Kullanılmakta olan terminaller arası transferi sağlayan ücretsiz ulaşım modları ile 

ulaşım süreleri Tablo 7.3’ te verilmektedir. 

 

Tablo 7.3 Heathrow Havalimanı Terminalleri Arasındaki Transfer Seçenekleri 

 

Nereden Nereye Transfer Modu Ulaşım Süresi          
(Bekleme Süresi Dahil) 

Terminal 1 Terminal 3 Yürüyerek 10 dakika 
  Terminal 4 Heathrow Express 20 dakika 
  Terminal 5 Heathrow Express 20 dakika 
    London Underground  16 dakika 
Terminal 3 Terminal 1 Yürüyerek 10 dakika 
  Terminal 4 Heathrow Express 20 dakika 
  Terminal 5 Heathrow Express 20 dakika 
    London Underground  16 dakika 
Terminal 4 Terminal 1 Heathrow Express 20 dakika 
  Terminal 3 Heathrow Express 20 dakika 
  Terminal 5 Otobüs - 490, 482 20 dakika 
Terminal 5 Terminal 1 Heathrow Express 20 dakika 
    London Underground  16 dakika 
  Terminal 3 Heathrow Express 20 dakika 
    London Underground  16 dakika 
  Terminal 4 Otobüs - 490, 482 20 dakika 

Kaynak: Heathrow Havalimanı web sayfası 
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Terminaller arası bağlantıyı sağlayan raylı sistemlerde 2 rota vardır:(Şekil 7.2) 

 

Şekil 7.2 Havalimanına Bağlanan Raylı Sistem Rotaları  

 

 
Kaynak: Mauraz, 2014 

 

1.Rota çerçevesinde, Londra’dan gelen trenler Hatton Cross İstasyonundan direkt 

Terminal 4’ e gitmektedirler. Terminal 4’ ten sonra trenler tekrar Londra merkeze 

gitmeden önce Terminal 1,2 ve 3’ e uğramaktadırlar. Bu trenler Terminal 5’ e 

gitmeyip, Londra merkez yolunda devam etmektedirler.  

 

2.Rota çerçevesinde ise Londra’dan gelen trenler Hatton Cross İstasyonundan 

Terminal 1, 2, 3’ e uğramadan direkt Terminal 5’ e gitmektedirler. Kısa bir süre 

sonra aynı güzergahtan Londra merkez yoluna geri dönmektedirler. Ancak bu rotada 

trenler Terminal 4’e uğramamaktadırlar. (Mauraz, 2014) 

 

Heathrow Havalimanı hem kent hem de kentte bulunan diğer önemli havalimanları 

ile çok iyi bir ulaşım altyapısı oluşturmuştur. Bu havalimanının, City Havaalanı ile 

arasında 34 km; Gatwick Havalimanı ile 40 km; Luton Havaalanı ile 46 km ve 

Stansted Havaalanı ile 65 km mesafe bulunmaktadır. Tüm bu havalimanları 

arasındaki ulaşımı sağlayan raylı sistem ağı Şekil 7.3’ te gösterildiği gibidir. 

 

 

http://www.skyscanner.com.tr/havalimanlari/lcy/londra-city-havalimani.html
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Şekil 7.3 Londra Havaalanları Arası Ulaşım 

 

 
Kaynak: Gezelim Görelim Bilelim web sayfası  

 

Heathrow Havalimanı ile kent ilişkisini sağlayan en önemli bağlantı olarak, 

Havalimanında Terminal 1 (ve 3), 4 ve 5’de yerleşik üç metro istasyonu 

bulunmaktadır. Terminal 1 istasyonu, merkez alana alt geçiş ile birkaç dakikalık 

yürüyüş mesafesinde olup, Terminal 1 ve 3’ün arasında bulunmaktadır. Terminal 4 

ve Terminal 5’in istasyonları ise binaların bodrum katındadır.  

 

Metro sisteminin adı "London Underground"dır. Londra Metrosu Piccadilly Hattı, 

Heathrow Havalimanı ve kent merkezi arasındaki en düşük maliyetli raylı sistemdir. 

Londra’nın merkezine tek taraflı tren bileti yaklaşık 5.70 pound’dur. Biletler bütün 

Londra yer altı istasyonlarından veya bilet makinelerinden alınabilmektedir. 

 

Terminal 1, 2, 3, 4 ve 5’in altında tren istasyonları mevcut olup havalimanından 15 

dakikada bir Londra’nın Paddington şehrine “Heathrow Express” hızlı treni 

geçmektedir. Bu tren Paddington’ dan Heathrow’ a 05:10 ve 23:25 saatleri arasında; 

Heathrow’ dan Paddington’ a 05:03 ve 23:58 saatleri arasında her 15 dakikada bir 

çalışmaktadır. Bu yolculuk 15-20 dakika sürmektedir. Tren biletleri internetten, 
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istasyonlardan ya da trenden satın alınabilmektedir. Paddington İstasyonu’ndan 

İngiltere’ nin doğusu ve kuzeyine gidecek olan yüksek hızlı trenlere de 

binilebilmektedir.  

 

Heathrow Express ile aynı hattı kullanan Heathrow Connect adlı tren ise her yarım 

saatte bir Paddington-Heathrow arasında sefer yapmaktadır. Heathrow Express ile 

şehir merkezine kesintisiz ulaşım sağlanırken, Heathrow Connect ile şehir merkezine 

ulaşım sağlanırken demiryolu güzergahında ara istasyonlar bulunduğundan dolayı 

kesintilidir. (Şekil 7.4)  

 

Şekil 7.4 Heathrow Havalimanı ile Heathrow Connect ve Heathrow Express Bağlantısı 

 

 
Kaynak: Mauraz, 2014 

 

Havalimanına erişim konusunda oluşturulmuş önemli ulaşım altyapısına ek olarak, 

Heathrow Havalimanında 2008 yılında hizmete açılan T5 (Terminal 5) ve diğer 

terminaller arasında yolcuların kendi başlarına kullanabilecekleri sürücüsüz yolcu 

araçları bulunmaktadır (DHMİ ve ODTÜ, 2011, s.6-72/6-74). 

 

Havalimanına bağlanan raylı sistem ağı haritası Şekil 7.5’ te gösterilmektedir. 
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İngiltere ve kıta Avrupası arasındaki seyahat, Manş denizinin altından geçen Eurostar 

yüksek hızlı tren hizmeti ile sağlanmaktadır. Heathrow Havalimanından Londra 

merkeze metro aktarmaları yapılarak St.Pancras şehrindeki uluslararası tren 

istasyonundan Eurostar hizmeti ile uluslararası yolculuk imkanı bulunmaktadır. 

 

İngiltere’yi Avrupa ile birleştirme amaçlı Manş Tüneli projesi, Fransız ve İngiliz 

firmalarından meydana gelen bir konsorsiyum tarafından çok sayıda bankadan borç 

alınarak ve hisse senedi çıkarılarak finanse edilmiştir.1987 yılında başlayan inşaat ve 

resmi olarak 1994 yılının Mayıs ayında açılmıştır İngiltere’nin Dover şehri ve 

Fransa’nın Calais şehrini birbirine bağlayan bu 50,5 km uzunluğundaki bu tünelin, 

Manş Denizi’nin altındaki bölümünün uzunluğu 38 km olup; yeryüzünün en uzun su 

altı tünelidir. (Şekil 7.6) Yapı üç tünelden oluşmaktadır. Bunlardan ikisi tren yolları 

için yapılmıştır ve 7,6 m’lik bir çapa sahiptirler. Ortadaki tünel ise acil durumlar, 

bakım ve havalandırma olarak kullanılmakta olup 4,8 m’lik bir çapa sahiptir. 

Tüneller deniz yatağının 45 m altında inşa edilmiştir. Bu tünel sayesinde, Fransa-

İngiltere arasındaki ulaşım160 km/sa hızla giden Eurostar yüksek hızlı treni ile 20 

dakikaya kadar düşmüştür (Pompée Pierre Jean, s.1). 

 

Şekil 7.6 Manş Tüneli 

 

 
       Kaynak: Wikipedia-c 
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Eurostar, İngiltere, Fransa ve Belçika olmak üzere 3 ülkeye kesintisiz hizmet veren 

yüksek hızlı trendir. Paris’te Lille Europe istasyonundan aktarma yapılarak Brüksel’e 

de gidilmektedir. (Şekil 7.7) 

 

Şekil 7.7 Eurostar Yüksek Hızlı Tren Haritası 

 

 
Kaynak: Mauraz, 2014  

 

7.1.2  Paris-Charles de Gaulle Havalimanı 

 
2013 yolcu trafiğine göre dünyadaki havalimanları arasında ikinci sırada yer alan 

Charles de Gaulle Havalimanı, Fransa' nın en büyük havalimanı olup; kargo 

taşımacılığı ve lojistik sektöründe de önemli bir noktadadır. Bu doğrultuda, Avrupa 

merkezine yakınlığı, otoban ve hızlı tren bağlantıları ve diğer "hub" havalimanları ile 

bağlantı ağları konusunda gelişmiş bir ulaşım altyapısına sahiptir. Havalimanı, Paris 

şehrinin kuzeydoğusuna 23 km mesafededir.  

 

CDG Havalimanı, 32.570.000 m² alan üzerine yerleşik, 3 terminale haiz olup; 

Avrupa’da iki çift bağımsız operasyonel paralel pisti bulunan tek havalimanıdır. Bu 

nedenle, verimlilik ve gelişim açısından gerekli bütün yeniliklere kolayca çözüm 

bulunabilmektedir (DHMİ ve ODTÜ, 2011, Ek-3/b, s.1). 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
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Havalimanının ilk terminali olan Terminal 1, Paul Andreu tarafından tasarlanmış 

olup; bir ahtapot görüntüsünde inşa edilmiştir. Uluslararası uçuşların yapıldığı T1, 

uydu terminal konseptine sahiptir. (Şekil 7.8) Yolcu kabul ve bagaj için bir merkezi 

işlem binasından ve etrafında uçakların park edildiği uzak gidiş diğer bir deyişle 

uydulardan oluşmaktadır (Wikipedia-d). 

 

Uzakta bulunan 7 uydu, yolcuların uydular ve ana terminal arasındaki hareketini 

kolaylaştırmak üzere yer üstü veya yer altı bağlantılarla ana terminale 

bağlanmaktadır. Bu bağlantılar, APM (Otomatik İnsan Taşıyıcı) sistemler veya 

yürüyen yolları bulunan yeraltı yürüyen bantlar ile oluşturulmuştur (SHGM, 2009, 

s.35). 

 

Şekil 7.8 CDG Havalimanı Terminal 1  

 

 
Kaynak: Charles de Gaulle Havalimanı web sayfası 

 

Terminal 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, ve 2G olmak üzere 7 adet terminalden 

oluşmaktadır. (Şekil 7.9) Bu bölümler ayrı terminal olarak da ifade edilmektedir. İlk 

altı terminal yer altı geçişleri ile birbirilerine bağlanmaktadır. Terminal 2G’ ye diğer 

terminallerden sadece otobüs ile ulaşılabilmektedir. Otobüsler her 20 dakikada bir 

hareket etmektedirler. T2 terminalinde hem uluslararası uçuşlar hem de iç hat 

uçuşları gerçekleşmektedir (Wikipedia-d). 



117 
 

 
 

Şekil 7.9 CDG Havalimanı Terminal 2  

 

 
        Kaynak: Aeroports De Paris 

 

Terminal 3, geliş ve gidiş için ayrı binalardan oluşmaktadır.  Düşük maliyetli hava 

taşıyıcılarına ya da charter uçuşlarına ev sahipliği yapan Terminal 3 ile Terminal 1 

ile arasında 1 km (0.62 mil) bulunmaktadır. Bu terminal, RER  bölgesel tren 

istasyonu ile gidiş ve geliş seferleri yapan CDGVAL tren istasyonuna yürüyerek 300 

m (980 ft) mesafe uzaklıktadır (Wikipedia-d). 

 

CDG Havalimanında dolaşım altyapısı oldukça gelişmiştir. Terminaller ve otoparklar 

arası ulaşım, CDGVAL raylı sistemi ile ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bu tren, 

yolcuları TGV ve RER metro istasyonuna götürmektedir. (Şekil 7.9) Terminal 2A ve 

2B’ den TGV ve RER metro istasyonuna yürüyerek 5 dakikada; Terminal 2C, 2D, 

2E, 2F’den ise istasyona yürüyerek 3 dakikada erişilebilmektedir. Ayrıca, terminaller 

arasında otobüsler tarafından ücretsiz bağlantı servisleriyle de hizmet verilmektedir. 

Havalimanında iki adet metro istasyonu mevcuttur. İlki, terminal 3 ün yanındaki 

Roissypole (otellerin ve şirket ofislerinin bulunduğu yer) içinde olup; ikincisi ise T2 

de TGV istasyonu yanındadır. Havalimanından Paris merkez tren istasyonu olan 

“Paris Gare du Nord” tren istasyonuna ve banliyölerine metro ile ulaşım 

sağlanmaktadır. Bu metro, saatte 4 sefer yapmaktadır.  

 

Fransa ile diğer ülkeler arasındaki ulaşım, TGV, Thalys ve Eurostar hızlı trenleri ile 

sağlanmaktadır. CDG Havalimanına, "TGV - Train à Grande Vitesse" hızlı tren 

http://www.parisdigest.com/menus/amapofparis.htm#gare+du+nord;15
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bağlantısı bulunmaktadır. Havalimanı, SNCF (Fransız Demiryolları İşletmesi) ana 

tren yolu ağı üzerinde olup TGV hızlı tren seferleri de bu güzergahta yer almaktadır. 

TGV ile havalimanından Paris’e 45 dakikada, Brüksel ve Lille’e 1 saate 

ulaşılmaktadır. Lille şehrinden Eurostar yüksek hızlı trenine aktarma yapılarak 

Londra’ya erişim imkânı bulunmaktadır (DHMİ ve ODTÜ, 2011, s.6-74). 

 

CDG Havalimanından metro bağlantısı kullanılarak “Paris Gare du Nord (Kuzey 

İstasyonu) Merkez İstasyonu”na gidilerek, Belçika’nın Brüksel şehri, Hollanda’nın 

Amsterdam şehri, Almanya’nın Köln şehri ve Fransa’ nın Marsilya şehirleri arasında 

birçok istasyonu olan Thalys yüksek hızlı trenine aktarma yapılarak seyahat 

edilebilmektedir. 

 

CDG Havalimanı’ ndan, Avrupa şehirleri arasında yolculuk sağlayan yüksek hızlı 

tren hatları Şekil 7.10’ da gösterilmektedir.  

 

Şekil 7.10 CDG Havalimanı-Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı 

 
              Kaynak: Aidex, 2014 
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Charles de Gaulle Havalimanı Yönetimi (Aéroports de Paris-ADP), hava trafiğinde 

en yüksek güvenlik koşullarını sağlarken, bu faaliyetlerin çevreye olan etkisini de en 

aza indirmeye büyük önem vermektedir. 

 

ADP’nin çevre koruma hedefleri arasında; 

•2020 yılına kadar enerji tüketimini yolcu başına %20 azaltmak, 

•2015 yılına kadar CDG Havalimanı uçak taksi sürelerini %10 azaltmak, 

•2012 yılına kadar CO₂ emisyonlarını hafif taşıtlar için %30 azaltmak, 

•Yenilenebilir enerji programı oluşturmak, 

•Park halindeki uçakların yerde motor kullanımını azaltmak yer almaktadır (DHMİ 

ve ODTÜ, 2011, Ek-3/b, s.11). 

 

7.1.3 Franfurt Havalimanı 

 

Frankfurt Havalimanı, Almanya’nın en büyük, Avrupa’nın da üçüncü büyük 

havalimanıdır. Frankfurt merkezinin 12 km güneybatısında yer alan Frankfurt 

Havalimanı, Almanya'daki havaalanları içinde en yüksek yolcu sayısı ve kapasiteye 

sahip olan havalimanı olmakla birlikte, bulunduğu konum itibariyle oldukça geniş bir 

coğrafyaya hitap etmektedir (DHMİ ve ODTÜ, 2011,Ek-3/c, s.1). 

 

İki terminal binası bulunan havalimanında üçüncü bir terminal binasının yapılması 

yatırım programlarına alınmıştır. Havalimanında 4 adet iniş/kalkış pisti 

bulunmaktadır. Bu havalimanına ait genel görünüm Şekil 7.11’de yer almaktadır. 
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Şekil 7.11 Frankfurt Havalimanı 

 

 
Kaynak: Frankfurt Havalimanı web sayfası  

 

1970’ li yıllarda havalimanına bölgesel tren istasyonu açılması ile demiryolu altyapı 

entegrasyonu başlamıştır. 1985’ ten beri uzun mesafe (şehirlerarası) trenler de 

bölgesel havalimanlarında durmaya başlamıştır. 1999 yılında ise uzun mesafede 

hizmet veren tren istasyonu havalimanına inşa edilmiştir ve tüm hizmetler bu 

istasyona aktarılmıştır. 2000 yılında ise Air-Rail terminali, kesintisiz havayolu-

demiryolu intermodal yolculuklarını sağlamak için açılmıştır (Costa, 2012, s.60). 

 

Terminal 1, 14 Mart 1972 tarihinde hizmete açılmıştır. Kara tarafı uzunluğu 420 

metre olan bu terminal A, B, C ve Z olmak üzere 4 koridordan oluşmaktadır. Yıllık 

yolcu kapasitesi yaklaşık olarak 58 milyon olan bu terminal işleyiş bakımından 3’ e 

ayrılmaktadır. Check-in kontuarı ile kalkış yapacak uçaklar 1.katta; bagaj teslim 

alanları ile gelen uçaklar zemin katta; bölgesel/banliyö istasyonuna ve otoparka 

erişim ise zemin katın altındaki kattan sağlanmaktadır. Bu terminalde toplam olarak 

103 kapı mevcuttur (Wikipedia-e). 

 

1994 yılında hizmete açılan Terminal 2, yıllık 15 milyon yolcu kapasitesine sahiptir. 

Terminal 2, D ve E koridorlarına ayrılmaktadır. Terminal 1C ve Terminal 2D 
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arasındaki koridor ile terminaller arası direkt erişim sağlanır ancak bu koridor 

kamuya açık değildir. Bu terminalde toplam 42 kapı bulunmaktadır (Wikipedia-e). 

 

Terminaller arasındaki ulaşım Skyline isimli raylı sistem ile sağlanmaktadır. SkyLine 

treninin, Terminal 1 A,Z kapısı (sadece yolcu), Terminal 1B, 1C kapıları ile 

Terminal 2D, 2E kapılarında durakları bulunmaktadır.(Şekil 7.12) Terminaller 

arasındaki seyahat süresi gün boyunca her 2-3 dakikada bir gelen trenler ile 2 

dakikadır. Ayrıca terminaller arasında düzenli otobüs seferleri mevcuttur (DHMİ ve 

ODTÜ, 2011 s.6-70). 

 

Şekil 7.12 Frankfurt Havalimanı Skyline Tren İstasyonları 

 

 
          Kaynak: ANA, 2014  

 

Yolcu yoğunluğu bakımından Avrupa'da 3. sırada bulunan Frankfurt Havalimanı, 

Münih ile birlikte Lufthansa Havayolları’nın merkezi konumundadır. Önemli bir 

transfer noktası olarak da kullanılan bu havalimanında, uçak yolcularının büyük bir 

kısmı transit yolculardan oluşmaktadır. Bu da önemli sayıdaki yolcunun havalimanı-

şehir bağlantısını kullanması demektir.  

 

Günlük yolculuk talebinin bu kadar fazla olduğu Frankfurt Havalimanı'na 

demiryoluyla direkt erişim sadece Frankfurt şehrinden ve çevre illerden değil, tüm 

Almanya genelinden ve hatta başka ülkelerden sağlanabilmektedir. Bu konuda 
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Frankfurt Havalimanı eşine az rastlanır bir örnek teşkil etmektedir. Münih 

Havalimanı gibi banliyö trenleri (S-bahn) ile erişimin yanında, bölgesel trenler, 

şehirlerarası trenler ve hızlı trenlerle de Frankfurt Havalimanına ulaşmak mümkün 

kılınmıştır. Bu tür bağlantıların gerçekleştirilmesi için havalimanında Terminal 1, B 

salonunda 2 adet tren istasyonu inşa edilmiştir. Bu istasyonlardan birincisi bölgesel 

trenler ve banliyö trenlerine hizmet ederken (Regionalbahnhof), ikinci istasyon uzak 

mesafe trenlere (Fernbahnhof) hizmet etmektedir  

 

Bölgesel tren istasyonundan 2 banliyö tren hattı (S-8 ve S-9) ve 1 adet de bölgesel 

tren hattı (RE 80) geçmektedir. S-bahn adı verilen banliyö sistemi Münih gibi, 

Frankfurt'un merkez olarak alınabileceği Rhein/Main Bölgesi'nde de oldukça 

gelişmiştir. Bölgenin çevre şehirleri ve önemli çekim noktaları bu sistem sayesinde 

Frankfurt merkezi ile bağlanmıştır. Sistemin iki hattı olan S-8 ve S-9 ise, 

havalimanını Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Offenbach ve Hanau şehir 

merkezlerinden erişilebilir hale getirmiştir. Bu banliyö hatlarının her biri gün içinde 

30 dakikada bir çalışmakta, böylece Frankfurt merkezi ile Frankfurt Havalimanı 

arasında 15 dakikada bir sefer yapılabilmektedir. Ortalama saatte bir sefer yapan 

bölgesel tren ise havalimanını bir taraftan Frankfurt merkezi ile diğer taraftan 

Rhein/Main bölgesinin batısı ile bağlamaktadır (Arslan, 2010). 
 

Uzak mesafe tren istasyonu (Fernbahnhof) 1999 yılından beri Frankfurt 

Havalimanı'nda hizmet vermektedir. Bu istasyon sayesinde pek çok Almanya içi ve 

ülkelerarası hızlı tren (ICE trenleri), yolcuları havalimanına ulaştırmaktadır. Bu 

istasyon, Alman yüksek hızlı demiryolu ağı ve Trans-Avrupa yüksek hızlı demiryolu 

ağı üzerinde bulunan ana hat istasyonudur. 

 

Oldukça yoğun bir programa sahip olan bu istasyondan günde ortalama 170 sefer 

yapılmaktadır Direkt bağlantıya sahip olan şehirlerarasında Frankfurt, Köln, 

Düsseldorf, Dortmund, Hamburg, Hannover, Leipzig, Dresden, Mannheim, Stuttgart, 

Karlsruhe, Nürnberg, Münih sayılabilir. Bu şehirlerden havalimanına seferler 2 saatte 

birden az olmayacak şekilde düzenlenmiştir. Özellikle pek çok hattın ortak olarak 
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geçtiği şehirlerde (Köln, Mannheim) sefer aralıkları yarım saatte bire kadar 

düşebilmektedir. 

 

Tablo 7.4 Frankfurt Havalimanı'na Almanya Genelinden Erişim Süresi ve Mesafeler  

Şehir Erişim Süresi                                
(sa) 

Uzaklık                              
(km) 

Mannheim 00:31 73 
Köln 00:50 180 
Karlsruhe 00:57 135 
Stuttgart 01:11 198 
Düsseldorf 01:11 215 
Dortmund 02:11 228 
Hannover 02:35 356 
Münih 03:27 397 
Leipzig 03:39 398 
Hamburg 03:52 500 
Dresden 04:56 470 

Kaynak: (Arslan, 2010) 

 

Bunlar dışında, gün içinde ülke dışında Amsterdam'a (Hollanda), Basel'e (İsviçre) ve 

Brüksel'e (Belçika) düzenli seferler yapılmaktadır. Bu sayede Almanya dışındaki 

uçak yolcularının da Frankfurt Havalimanı' nı kullanmaları mümkün hale 

getirilmiştir. 

 

Tablo 7.5 Frankfurt Havalimanı'na Çevre Ülke Şehirlerinden Erişim Süresi ve Sefer Miktarı  

Şehir Erişim Süresi              
(sa) 

Sefer sıklığı                  
(sefer/gün) 

Amsterdam/ Hollanda 03:40 7 

Basel/ İsviçre 02:53 5 

Brüksel/ Belçika 02:54 3 

Kaynak: (Arslan, 2010) 

 

Tablo 7.4 ve Tablo 7.5’ de verilen bilgilerde sadece direk tren seferleri göz önüne 

alınmıştır. Farklı şehirlerde aktarmalar yapılarak da Frankfurt Havalimanı' na ulaşım 

sağlanabilmektedir. Tabii ki bu durumlarda daha uzun bir ulaşım süresi 
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hesaplanmalıdır. Tüm trenler genel olarak saat 06.00 ile gece yarısı arasında 

çalışmaktadır.  

 

Havalimanından bu tür demiryolu bağlantılarının mümkün olması, havayolu 

firmalarını Alman Demiryolları (Deutsche Bahn, DB) ile ortaklık yapmaya itmiştir. 

Şu anda Lufthansa, Germanwings, TuiFly gibi havayolu şirketleri normal uçak 

biletleri yanında, yolcularının havalimanına erişimini sağlayan gidiş/dönüş tren 

biletini de içeren biletler satmaktadır. Bu sayede farklı şehirlerden gelen insanların 

havalimanını kullanması zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilerek, farklı ulaşım 

modları arası entegrasyon verimle bir şekilde sağlanmaktadır. Tüm bu özellikleriyle 

Frankfurt Havalimanı, Avrupa'da başka hiçbir yerde bulunamayacak kadar geniş bir 

hizmet bölgesine sahip olma avantajını yakalamıştır. 

 

Frankfurt Havalimanı'nın en dikkat çeken özelliklerinden birisi de, oldukça büyük bir 

kargo terminaline sahip olmasıdır. Almanya'nın ihraç/ithal ettiği ürünlerin pek çoğu 

Frankfurt Havalimanı üzerinden ülkeye giriş yapmaktadır (Arslan, 2010). 

 

Frankfurt Havalimanı’ndan geçen banliyö tren hatları (S) kentiçinde metro (U) ile 

birbirine entegre edilmiş durumdadır. Kimi duraklarda, özellikle tren garlarında, iki 

tren hattını da görmek mümkündür. Banliyö trenleri Frankfurt’un içinden geçip 

çevredeki şehirlere ve havalimanına giderken, metro hatları şehir içinde hareket 

etmektedir. 

 

7.2 Türkiye’de Havayolu ve Demiryolu Entegrasyonu 

 

Türkiye’de havayolu-demiryolu entegrasyonuna sahip havalimanları arasında İzmir 

Adnan Menderes Havalimanı ve İstanbul Atatürk Havalimanı yer almaktadır.  

 

Tez kapsamında, Ankara Esenboğa Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 

İstanbul 3. Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Çukurova Bölgesel 

Havalimanı ve Zafer Bölgesel Havalimanı incelenmiş olup; bu havalimanlarının 

demiryolu entegrasyonuna sahip olması gerekliliği belirtilmiştir. 
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7.2.1 Adnan Menderes Havalimanı  

 

İzmir’in 18 km güneybatısında yer alan Adnan Menderes Havalimanı, 17 Kasım 

1987 tarihinde DHMİ tarafından hizmete açılmıştır. İç hatlar ve dış hatlar olmak 

üzere iki adet yolcu terminali ve 3.240x45 metre boyutlarında iki adet pist 

bulunmaktadır. 

 

Yap-İşlet-Devret modeli ile TAV Konsorsiyumu tarafından inşa edilen Dış Hatlar 

Terminali 09.09.2006 tarihinde; İç Hatlar Terminali ise 23.03.2014 tarihinde hizmete 

açılmıştır. Dış Hatlar Terminal binası oturma alanı 31.869 m², terminal binası toplam 

alanı 107.699 m² olup 10 milyon yolcu/yıl kapasitelidir. İç Hatlar Terminal binası 

oturma alanı 60.000 m², terminal binası toplam alanı 200.000 m² olup 20 milyon 

yolcu/yıl kapasitelidir (DHMİ web sayfası). 

 

Havalimanına raylı sistem entegrasyonu 6 Mart 2011 yılında hizmete açılan İZBAN 

banliyö treni ile sağlanmaktadır. Terminaller birbirlerine ve kentiçi ulaşım sağlayan 

İZBAN banliyö tren istasyonuna 8 adet yürüyen yol (640 m.) ile bağlanmaktadır. 

Banliyö tren istasyonu İç Hatlar terminali önünde bulunmaktadır.80 km uzunluğunda 

32 adet istasyondan oluşan bu banliyö treni, kuzey ve güney aksı olarak iki farklı 

istikamete taşımacılık hizmeti vermektedir. Kuzey aksı, Aliağa Depo alanından 

başlayıp Salhane istasyonunda son bulmaktadır. Güney aksı ise Halkapınar 

istasyonundan başlayıp Cumaovası istasyonunda son bulmaktadır. Aliağa’dan 

başlayan seferler Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar terminali önünde bulunan 

istasyondan da geçerek Cumaovası’nda son bulmaktadır. İstasyonlar arası mesafe 

ortalama 2,5 km olup, tasarım hızı 140 km/sa’dır (Adnan Menderes Havalimanı web 

sayfası). 

 

Her gün 43 adet tren seti ile günde 200.000 yolcuya hizmet veren İZBAN, güney 

aksında eski hattın rehabilitasyonu ile önce Cumaovası’ndan Torbalı'ya sonra 

Selçuk’a kadar uzatılacaktır. 30 km uzunluğunda 6 istasyondan oluşan Cumaovası –

Torbalı hattında inşaat çalışmaları devam etmektedir. 26 km uzunluğunda 2 
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istasyondan oluşan Torbalı – Selçuk hattında ise proje çalışmaları devam etmektedir. 

İZBAN, 40 adet daha tren seti ilavesi ve hattın 56 km uzatılmasıyla 136 km bir 

güzergâhta hizmet verecektir (İZBAN). 

 

Banliyö tren hattı üzerindeki Şekil 7.14’te görüldüğü gibi Halkapınar ve Hilal 

istasyonları aktarma istasyonlarıdır. Bu istasyonlardan Egeray metro hattına 

geçilmektedir. İzmir Metro ile İZBAN banliyö treni bu iki istasyonda entegre 

edilmiştir. Yapım aşamasında olan hatlar tamamlandıktan sonra 20 km.’ye 

yükselecek olan Egeray 17 adet istasyona haiz olacaktır. (Şekil 7.13) 2,5 dakikalık 

sefer sıklığı ve beşli araç dizileriyle metro ile günde 1 milyon yolcu taşınmaktadır. 

İzmir Metro’sunun araç dizilerindeki her bir vagonun taşıyacağı yolcu sayısı; 200 

otomobilin taşıyabileceği toplam yolcu sayısını aşmaktadır (İzmir Metro A.Ş.).  

 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ na entegre edilen 140 km/sa hızla hizmet veren 

İZBAN banliyö sistemine ek olarak bu banliyö treninin, metroyla entegre edilmesi 

havayolu yolcularının İzmir’de gitmek istedikleri destinasyona hızlı ve rahat 

ulaşımını sağlamaktadır.  
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7.2.2 Atatürk Havalimanı  

 

Avrupa'nın en önemli transit yolcu havalimanları arasında bulunan İstanbul Atatürk 

Havalimanı, 2013 yılı istatistiklerine göre dünyanın beşinci en yoğun yolcu trafiğinin 

olduğu havalimanıdır. Türkiye’deki istatistiklerine göre ise toplam yolcu trafiği 

bakımından birinci havalimanıdır. 

 

Şehir merkezine uzaklığı 22 km olan Atatürk Havalimanı’nda iç hatlar ve dış hatlar 

olmak üzere 2 adet yolcu terminal binası bulunmaktadır. Ayrıca iki adet 3000x45 

metre boyutlarında beton kaplamalı ve bir adet 2600x60 metre boyutlarında asfalt 

kaplamalı olmak üzere toplam üç adet piste sahiptir.  

 

İç hatlar terminalinin yolcu kapasitesi 12.800.000 yolcu/yıl ve dış hatlar terminalinin 

yolcu kapasitesi 25.500.000 yolcu/yıl olmak üzere Atatürk Havalimanının toplam 

yolcu kapasitesi 38.200.000 yol/yıl’dır. Dış hatları iç hatlara bağlayan köprü ve tünel, 

yolcuların iç hatlara yürüyerek 10-15 dakikada ulaşmalarını sağlamaktadır (DHMİ 

web sayfası). 

 

Atatürk Havalimanı’na raylı sistem entegrasyonu, M1A Aksaray-Atatürk Havalimanı 

metro hattının 20 Aralık 2002 yılında hizmete açılmasıyla sağlanmıştır. Metro 

ulaşımı havalimanına ulaşım yöntemleri içerisinde en ucuz ulaşım biçimidir. Tren 

sefer sıklığı 3 dakikadır. 17.3 km uzunluğundaki bu hat üzerinde 17 istasyon 

bulunmaktadır. Havalimanı-Aksaray arasındaki yolculuk süresi 30 dakika olup, M1 

hattı ile havalimanı yolcuları; M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattına, T1 

Bağcılar-Kabataş tramvay hattına, T4 Habibler-Topkapı tramvay hattına, 

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattına tek aktarma ile ulaşabilmektedirler. 

Otobüs ile seyahatlerine devam isteyen yolcular M1 hattı ile Esenler Otogarına 

ulaşabilmektedirler (Şekil 7.14). 

 

Bu yıl içinde tamamlanması planlanan Aksaray-Yenikapı bağlantısı ile havalimanı 

yolcuları Marmaray ve M2 Yenikapı – Hacıosman metro hattına tek aktarma ile 

ulaşacaktır (İBB). 
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Ayrıca, Marmaray Projesine entegrasyon için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı tarafından 2005 yılında fizibilite etüdü yapılmıştır. Bu çalışmada 

Havalimanından 3 km’lik bir hatla Marmaray’ın mevcut Ataköy Banliyö Tren 

İstasyonuna bağlanılması planlanmıştır. (Şekil 7.15) Havalimanına inşa edilecek 

yolcu istasyonunun, özellikle İç Hatlar terminaline kolay ulaşımı sağlanmalıdır 

(DLH, 2005, s.3). 

 

Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaşım projelerinden olan Avrupa ile Asya’yı 

demiryolu ile birbirine bağlayarak Asya ve Avrupa yakaları arasında yüksek 

kapasiteli toplu taşım imkânı sağlayan Marmaray 29 Ekim 2014 tarihinde işletmeye 

açılmıştır. Bu parkurda 3 yeraltı (Üsküdar, Sirkeci ve Yenikapı) ve 2 yerüstü 

(Ayrılıkçeşmesi, Kazlıçeşme) istasyonu bulunmaktadır. Ayrılık Çeşmesi ile 

Kazlıçeşme arasındaki seyahat süresi toplam 18 dakikadır. Marmaray projesine 

bağlanacak olan banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında çalışmalar 

sürdürülmektedir. Yüzey banliyö hatlarının iyileştirmesi ile ilgili inşaat çalışmaları 

devam etmekte olup, Gebze-Söğütlüçeşme ve Halkalı-Kazlıçeşme hat kesimleri 

inşaatı 2015 yılı ortalarına kadar tamamlanarak Marmaray’a bağlanacak ve Gebze-

Halkalı arasında kesintisiz işletmeciliğe geçilecektir. Proje tamamlandığında yüzeyde 

2 olan hat sayısı 3’e çıkartılacak, bunlardan ikisi banliyö işletmeciliği için diğeri ise 

şehirlerarası trenler ve hızlı trenlere hizmet verecektir. Böylelikle daha verimli bir 

tren işletmeciliği yapılmış olacaktır. 

 

Toplam hat uzunluğu 76 km. olan Marmaray Projesinin hayata geçmesiyle Gebze-

Halkalı arasındaki yolculuk 105 dakika sürecektir. Bir saatte tek yönde 75.000 yolcu 

taşıması planlanan Marmaray, Gebze-Halkalı arasında 2-10 dakikada bir sefer 

yapacaktır (MARMARAY). 
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7.2.3 Sabiha Gökçen Havalimanı  

 

Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik ilçesi sınırlarında inşa edilen İstanbul’un ikinci 

uluslararası havalimanıdır. Yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının aynı çatı altında 

gerçekleştirildiği bir yolcu terminali ile bir kargo terminali bulunmaktadır. Terminal 

binasının yıllık yolcu kapasitesi 25 milyon’dur. 

 

Sabiha Gökçen Havalimanının Marmaray Projesine entegrasyonu için Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2005 yılında fizibilite çalışması 

yapılmıştır. Bu çalışmada havalimanından Pendik ve Kaynarca Banliyö 

İstasyonlarına 7 ila 10 km arasında farklı alternatiflerle entegrasyon planlanmış ve 

M4 Kartal – Kadıköy metro hattının Kaynarca’ya kadar uzatılması ile havalimanının 

M4 Kaynarca Merkez İstasyonu ve Marmaray Pendik İstasyonuna bağlanması 

kararlaştırılmıştır (DLH, 2005, s.2). 

 

9 km uzunluğunda 8 istasyondan oluşacak Sabiha Gökçen Havalimanı – Pendik 

Metro hattında yolculuk süresi 13,5 dakikadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı tarafından yapılacak hat ile havalimanı yolcularının; Kaynarca Merkez 

İstasyonu ile M4 Kartal – Kadıköy metro hattına, Marmaray Pendik İstasyonu ile 

Marmaray Banliyö Hattına ve Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonuna aktarması 

sağlanacaktır. (Şekil 7.15) 

 

TCDD tarafından planlanan Kuzey Yüksek Hızlı Tren hattında Sabiha Gökçen YHT 

İstasyonu ile havalimanı yolcularının Yüksek Hızlı Trenle entegrasyonu 

sağlanacaktır. (Şekil 7.15) 
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7.2.4 İstanbul 3. Havalimanı  

 

İstanbul'un mevcut Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının artan kapasite 

taleplerine cevap veremiyor olması İstanbul 3. Havalimanı’nın yapılması 

gerekliliğini doğurmuştur. 

 

Avrupa yakasındaki Yeniköy ile Akpınar yerleşim yerleri arasında, Karadeniz sahil 

şeridinde yer alan yaklaşık 76,5 milyon m2 alan üzerine kurulacak olan 3. 

Havalimanı, İstanbul’u ulaşımda “hub” haline getirecektir. 4 adet terminal binası ile 

1 adet 4.100 m x 60 m,  4 adet 3.750 m x 60 m ve 1 adet 3.500 m x 60 m ebatlarında 

6 adet birbirinden bağımsız piste haiz olacak bu havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 

150 milyon olacaktır (AYGM, 2013a, s.1). 

 

Havalimanı hizmete açıldığında, dünyanın en büyük havalimanlarından biri 

olacaktır. 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından planlanan 

havalimanındaki aktarma istasyonunda sonlanacak YHT istasyonu ile 

3.Havalimanının yüksek hızlı tren ile entegrasyonu sağlanacaktır. Halkalı-3. 

Havalimanı-Gayrettepe raylı sistem bağlantıları ile de kentiçi raylı sistemlerle 

entegrasyon sağlanacaktır. 2019 sonrasında oluşacak kentiçi entegrasyonlar; 33 km 

uzunluğunda Halkalı-Arnavutköy-3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı ve 32 km 

uzunluğunda Gayrettepe-Kemerburgaz-3. Havalimanı Raylı Sistem Hattıdır (Emlak 

Kulisi).  

 

İstanbul 3. Havalimanına raylı sistem bağlantısı Şekil 7.16’de gösterilmektedir. 
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7.2.5 Esenboğa Havalimanı  

 

Ankara’nın 28 km kuzeydoğusunda yer alan Esenboğa Havalimanı 1955 yılında 

hizmete açılmış olup; Yap-İşlet-Devret Modeli kapsamında TAV Havalimanları 

Holding tarafından inşa edilerek 13 Ekim 2006 tarihinde yeni haliyle hizmetine 

devam etmiştir. 

 

Havalimanında, 3.750 x 60 ve 3.750 x 45 metre ebadında iki paralel pist ile iç ve dış 

hat ortak kullanımlı bir adet yolcu terminali bulunmaktadır. Bu terminalin kapasitesi 

10.000.000 yolcu/yıl’dır. Esenboğa Havalimanında dünyanın en büyük yolcu uçağı 

olan Airbus A380'in inebilmesi için planlanan 3.pistin inşasının tamamlanmasından 

sonra havalimanı sınırları içindeki olası yeni terminaller ve havalimanı yakın 

çevresinde 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında öngörülen 

gelişmeler sonucunda, havalimanının içi ve yakın çevresi ile ilişkisini 

güçlendirebilecek dolaşım altyapıları gerekli olacaktır (DHMİ web sayfası). 

 

Ayrıca, Esenboğa Havalimanının üzerinde bulunduğu koridorun bir bütün olarak 

"teknoloji-yoğun sanayi gelişimi" alanı olarak öngörülmüştür. Havalimanının kent 

merkezine raylı toplu taşım sistemi ile bağlanması ile bu bölgenin kentsel bölge 

içindeki işlev ve önemi artacaktır. Ankara adeta bir havalimanı kenti 

olacaktır.(DHMİ ve ODTÜ, 2011, s.6-99) Bu bağlamda, Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğünce 2013 yılında tamamlanan Esenboğa Havalimanı-Raylı Sistem 

Bağlantısı fizibilite çalışmasında; M4 Keçiören metro hattına Kuyubaşı veya 

Solfasol-Dışkapı İstasyonlarından bağlanan metro alternatifleri, Ankara Tren Garına 

direkt bağlanan metro alternatifleri ve Ankara Tren Garına bağlanan hafif raylı 

sistem ile monoray alternatifleri üzerinde çalışılmıştır. Fizibilite çalışmasında 

Esenboğa Havalimanı yolcularının Ankara Tren Garına (Yüksek Hızlı Tren) ve 

metro hatlarına entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiş olup, havalimanı 

bağlantısının Kuzey Ankara İstasyonundan sonra iki farklı bağlantı gerçekleştirmesi 

önerilmiştir: İnşaatın ilk aşamasında Esenboğa Metrosunun mevcut M4 Keçiören 

metro hattına Kuyubaşı İstasyonunda bağlanması, inşaatın ikinci aşamasında ise 

Kuzey Ankara İstasyonundan sonra Altındağ ilçesinden Ankara Tren Garına direkt 
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bağlanmasıdır. Böylece havalimanı yolcuları M4 Metrosuna direkt, Ankara Tren 

Garına ve M1 Metrosu Ulus İstasyona tek aktarmayla ulaşabilecektir (Şekil 7.17) 

(AYGM, 2013b,s.13). 

 

Şekil 7.17 Esenboğa Havalimanına Raylı Sistem Bağlantısı 
 

 
Kaynak:AYGM, 2013  
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7.2.6 Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı  

 

Kent merkezine uzaklığı 15 km. olan uluslararası normlardaki Cengiz Topel 

Havalimanı, sivil hava trafiğine 02.11.2011 yılında açılmıştır.Türkiye’nin kara, 

deniz, demiryolu ağıyla lojistik merkezi haline gelen Kocaeli; Kocaeli Cengiz Topel 

Havalimanı ile Türkiye’nin ve Asya’nın lojistik merkezi haline gelebilecektir. 

Cengiz Topel Havalimanı yanından geçen demiryolu ile Derince Limanına 

bağlanması ve TEM ile D-100’un tam ortasında yer alması havalimanının cazibesini 

arttırmaktadır. TCDD tarafından Köseköy’de kurulan lojistik köyü bunun en çarpıcı 

yansımasıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan Kocaeli Lojistik 

Etüdü ve Stratejik Planlama Çalışması’nda söz konusu havalimanı incelenmiş ve 

Cengiz Topel Havalimanının bir kargo merkezi olabileceği sonucuna ulaşılmıştır 

(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012, s.26). 

 

Cengiz Topel Havalimanının güneyinde YHT istasyonu bulunmaktadır. Havalimanı 

ve YHT entegrasyonu sayesinde yolcu ve yük taşımacılığında hem İzmit iline hem 

de çevre illere hizmet verilebilecektir. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2013 

yılı Aralık ayında Atalar Mahallesi – Cengiz Topel Havalimanı arası 32 km’lik hafif 

raylı sistem fizibilite etüdü ihalesine çıkılmıştır. Havalimanın kuzeyinde olan bu 

hafif raylı sistem bağlantısı ile kent merkezine ulaşım sağlanacaktır. 

 

Kocaeli’de 2011 yılında hizmete giren Cengiz Topel Havalimanı’nda yük taşıma 

hizmeti bulunmamaktadır ve bu yönde herhangi bir yatırım planına rastlanmamıştır. 

Bunun dışında Kocaeli ’ye en yakın yük taşıması yapan havalimanları şehre 90 km. 

uzaklıktaki İstanbul Atatürk Havalimanı ve 50km uzaklıktaki Sabiha Gökçen 

Havalimanı’dır (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012, s.99). 

 

Havalimanına YHT entegrasyonunun sağlanması ile kargo taşımacılığı da 

şehirlerarası kolay bir şekilde yapılacaktır. Cengiz Topel Havalimanı’na raylı sistem 

entegrasyonu Şekil 7.18’ de gösterilmektedir. 
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7.2.7 Çukurova Bölgesel Havalimanı  

 

2015 yılının ilk 6 ayında hizmete girmesi planlan Çukurova Bölgesel Havalimanı, 

Akdeniz Bölgesi'nde özellikle Adana, Mersin ve Osmaniye illerinin ihtiyacını 

karşılayacaktır. Türkiye’ de, Zafer Havalimanı’ndan sonra, özel sektör tarafından 

sıfırdan yapılan ve işletilen 2’nci havalimanı olacaktır.  

 

Çukurova Bölgesel Havalimanı, Adana merkezine 30 km, Mersin merkezine 45 km 

ve Mersin Limanı’na da 45 km mesafede konuşlandırılmıştır. Havalimanı, 3500x60 

ve 3500x45 metre ebatlarında iki paralel pist ile iç hat ve dış hat uçuşlarına ev 

sahipliği yapacak yolcu ve kargo terminallerine haiz olacaktır. (DHMİ web sayfası) 

 

Yolcu kapasitesinin, ilk aşamada 15 milyon/yıl ve 2030’lu yıllara doğru ise 30 

milyon/yıl’a çıkması beklenmektedir. Kurulması planlanan serbest bölge ve kargo 

köyü, bölgenin kargo taşımacılığını da geliştirecektir. Serbest bölge 600 dönüm alan 

üzerine inşa edilecektir. Serbest bölge, tarım ve sanayide önemli noktada olan 

yöreden yurtdışına ihraç edilecek veya buraya ithal edilecek ürünlerin dolaşımını da 

hızlandıracaktır. 

 

Türkiye’nin en eski ticaret ve sanayi kentlerinden Adana ile limandan aldığı güçle 

organize sanayi bölgesine büyük yatırımlar çeken Mersin’in bölgesel havalimanına 

olan ulaşımda raylı sistem bağlantısı proje kapsamındadır. Demiryolu istasyonu 

terminal binasında olacaktır Böylece Adana'dan veya Mersin'den çıkan yolcular 

rahatlıkla havalimanına ulaşabilecektir.  

 

Hem yolcu hem de kargo trafiğini artıracak olan raylı sistem bağlantısına sahip 

olacak bu proje hava, kara ve demiryollarının birleştiği önemli bir projedir (Haberler 

web sayfası). 

 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışılan Çukurova Bölgesel Havalimanı’na 

bağlanan raylı sistem hattı Şekil 7.19’ da gösterilmektedir. 

http://www.haberler.com/adana/
http://www.haberler.com/mersin/
http://www.haberler.com/
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7.2.8 Zafer Bölgesel Havalimanı  

 

Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla, bölgesel 

havacılık politikaları doğrultusunda planlanan ve Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı 

ve aynı zamanda Türkiye’nin finansmanıyla birlikte sıfırdan inşa edilen ilk 

Havalimanı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Zafer Bölgesel Havalimanı 25 

Kasım 2012’ de Kütahya’nın Altıntaş ilçesinin Kuyucak köyünde hizmete açılmıştır 

(İÇTAŞ). 

 

Zafer Havalimanı, Kütahya' ya 45 km, Afyonkarahisar' a 55 km, Uşak' a 100 km ve 

Eskişehir' e 113 km uzaklıktadır. Hem iç hat hem de dış hat uçuşlara ev sahipliği 

yapan terminal binasının toplam alanı 17.600 m²' dir. 3000x45 metre ebatlarında 

beton  kaplamalı piste  haizdir.  Açıldığı tarih  itibariyle  Türkiye'nin  4.  büyük  

havalimanıdır (DHMİ web sayfası). 

 

Bu havalimanına demiryolu bağlantısının yapılmasıyla yolcu taşımacılığının yanı 

sıra kargo taşımacılığı açısından da trafik artışı sağlanacaktır. 140 km’lik Eskişehir-

Kütahya-Afyonkarahisar demiryolu bağlantısının yapılmasıyla Ege’nin incisi İzmir 

ile Türkiye’nin gözbebeği İstanbul birbirine bağlanacak ve Bölgesel Kütahya Zafer 

Havalimanı’nı başta Eskişehir olmak üzere hızlı trenin geçeceği diğer illere de 

bağlanmış olacaktır. 

 

Zafer Bölgesel Havalimanı’na hızlı tren bağlantısı Şekil 7.20’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

http://www.yenikutahya.com/tr/listele/ata/Eski%C5%9Fehir
http://www.yenikutahya.com/tr/listele/ata/K%C3%BCtahya
http://www.yenikutahya.com/tr/listele/ata/Afyonkarahisar
http://www.yenikutahya.com/tr/listele/ata/%C4%B0stanbul
http://www.yenikutahya.com/tr/listele/ata/K%C3%BCtahya
http://www.yenikutahya.com/tr/listele/ata/Eski%C5%9Fehir
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada, havalimanı lokasyonlarının maliyet, hizmet alanı ve güvenlik 

açısından her kente yapılamaması veya kentten uzak mesafelerde inşası nedeniyle 

havayolu-demiryolu entegrasyonunun ulaşımda stratejik bir gereklilik olduğuna 

değinilmiştir. Bu bağlamda, Avrupa'nın önde gelen üç havalimanında çalışan 

sistemler incelenmiş ve ülkemizde bu entegrasyona haiz havalimanları ile olması 

gerekli havalimanları üzerinde durulmuştur. Bu konuya ilişkin eksiklikler ve bu 

eksikliklerin giderilmesine yönelik öneriler dile getirilmiştir. 

 

Çalışmada incelenen Heathrow, Charles de Gaulle ve Frankfurt Havalimanlarında, 

şehir ile bağlantıyı sağlayan demiryollarının önemli bir ulaşım talebini karşıladığı 

gözlemlenmiştir.  

 

Londra’daki Heathrow Express ve Heathrow Connect tren sisteminin 

havalimanından, Londra’nın diğer raylı sistemlerle de entegrasyonunun sağlandığı 

Paddington şehri tren istasyonuna eriştirmede çok başarılı olduğu ve gün içinde 15 

dakikalık sefer sıklığının olması bu sistemin işler olduğunu göstermektedir. 

 

Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda, TGV hattı istasyonunun olması havayolu 

yolcularının uluslararası seyahat etmesine imkân tanımaktadır. Bu sistem ile 

havalimanından Paris’e 45 dakikada, Brüksel ve Lille’e 1 saate ulaşılmaktadır. Lille 

şehrinden Eurostar yüksek hızlı trenine aktarma yapılarak Londra’ya erişim imkanı 

bulunmaktadır. Ayrıca, havalimanından Paris merkez tren istasyonu olan “Paris Gare 

du Nord (Kuzey İstasyonu) Merkez İstasyonu” na ve banliyölerine metro ile ulaşım 

sağlanmaktadır. Bu istasyondan, Brüksel, Amsterdam, Köln ve Marsilya şehirleri 

arasında birçok istasyonu bulunan Thalys yüksek hızlı trenine aktarma yapılarak 

seyahat edilebilmektedir. 

 

Avrupa’nın en önemli aktarma noktalarından biri olan Frankfurt Havalimanı’ndaki 

banliyö ve bölgesel tren sistemi dışında geliştirilen uzak mesafe hızlı tren sisteminin 

olması havalimanının hizmet bölgesini oldukça genişletmiştir. Bu sayede hızlı 
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tren+uçak kombine taşımacılığı mümkün kılınmış, ulaşım modlarının birbiriyle 

çatışan değil birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğu gösterilmiştir. 

 

Türkiye’nin en yoğun yolcu ve kargo trafiğine sahip İstanbul Atatürk 

Havalimanı’ndaki mevcut hafif raylı sistem bağlantısı şehrin sadece belli bir kısmına 

hizmet götürebildiği ve şehirdeki genel ulaşım entegrasyonunun yetersiz olması 

sebebiyle kullanışlılığı düşük seviyelerde kaldığı için yeterlilikten uzaktır. AHL 

yoğun olarak kullanılmaya devam edileceğinden, ulaşım altyapısının Marmaray’a 

ikinci defa raylı sistemle entegrasyonu, havalimanı yolculuklarını doğrudan ve kent 

trafiğini ise dolaylı olarak pozitif etkileyecektir. Havalimanı yolcularının Marmaray 

Projesi kapsamındaki şehirlerarası demiryolu ağı ile buluşturulması iyi bir alternatif 

olacaktır. Böylece Frankfurt örneğindeki gibi hızlı tren+uçak kombinasyonu 

sağlanabilecek ve havalimanları diğer şehirlerden de rahatça erişilebilir hale 

gelebilecektir.  

 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hem TCDD tarafından planlanan Sabiha Gökçen 

Yüksek Hızlı Tren istasyonuna entegrasyonu hem de Marmaray Pendik Yüksek Hızlı 

Tren istasyonuna bir raylı sistem ile bağlanması sayesinde havalimanı yolcularının 

Yüksek Hızlı Trenle entegrasyonu sağlanacaktır. Kuzey Yüksek Hızlı Tren hattı, 

Sabiha Gökçen ve 3. Havalimanı istasyonları ile iki havalimanı arasında ulaşımı 

sağlarken, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının Marmaray 

bağlantıları ile de bu iki havalimanı arasında ulaşım sağlanacaktır. Havalimanına 

Marmaray bağlantısı ve diğer kentiçi raylı sistem bağlantıları ile şehirdeki genel 

ulaşıma entegrasyon sağlanacaktır. 

 

Dünyanın ekonomik ağırlığı Avrupa’dan Doğu’ya doğru kaymaktadır. Transfer 

merkezi olacak dünyanın en büyük ve “hub” niteliğindeki, İstanbul 3. 

Havalimanından Doğu’ya olan transferler bu noktadan sağlanarak en önemli 

havalimanlarından biri olan Frankfurt Havalimanı’na rakip olacaktır. Ayrıca bu 

havalimanın bölgesel ve ulusal ulaşım demiryolu ağlarına entegrasyonunun 

sağlanmasıyla havalimanı yolcuları şehirlerarası güvenli bir seyahat imkanı 
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bulabilecekler ve Frankfurt havalimanı örneğinde olduğu gibi hızlı tren+uçak 

kombine taşımacılığı yapılabilecektir.  

 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ na entegre edilen 140 km/sa hızla hizmet veren 

İZBAN banliyö sisteminin aktarma istasyonları sayesinde havayolu yolcularının 

İzmir’de gitmek istedikleri destinasyona hızlı ve rahat ulaşımı sağlanmaktadır.  

 

Ankara’da havalimanına toplu taşıma hizmet niteliğinin ve hizmet seçeneklerinin 

artırılması, hızlı, güvenilir, dakik, konforlu ulaşım sağlaması gereklidir. Esenboğa 

havalimanına önerilen raylı sistem bağlantısı ile havalimanı yolcularının; Kuyubaşı 

İstasyonundan Keçiören Metrosuna, Ulus İstasyonundan Kızılay Metrosuna 

aktarması sağlanacak ve raylı sistem hattının son istasyonu Ankara Tren Garı olup, 

Yüksek Hızlı Tren ve şehirdeki genel ulaşıma entegre edilecektir. 

 

Cengiz Topel Havalimanı ile aralarında karayoluyla 90 km bulunan Sabiha Gökçen 

Havalimanı’nın hizmet alanları çakışmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanının 

destinasyon çokluğu ve sefer sıklığının fazla olması; Sakarya, İzmit, Bursa, 

Karamürsel, Gemlik, Gebze’ye servis seferleri yapılması nedeniyle Cengiz Topel 

Havalimanı yolcu cazibesini yitirmektedir. Ayrıca, Cengiz Topel Havalimanı’nda 

yük taşıma hizmeti bulunmamaktadır. Kocaeli şehir merkezine en yakın kargo 

taşıması yapan havalimanları kuş uçuşu 90 km. uzaklıktaki İstanbul Atatürk 

Havalimanı ve 50 km uzaklıktaki Sabiha Gökçen Havalimanı’dır. SGHL’nin, AHL’ 

den sonra en büyük ikinci kargo taşımacılığının yapıldığı havalimanı olmasından 

dolayı Cengiz Topel Havalimanı kargo taşımacılığı için de cazip gelmemektedir. 

 

Sivil havacılığa açık askeri bir havalimanı olan Cengiz Topel Havalimanı konumu 

itibariyle limanların geri sahasında olan güçlü sanayi alanlarına yük taşımacılığıyla 

entegre olabilecek bir kargo merkezi niteliğindedir. Havalimanı yakınına yapılan 

YHT istasyonu ile yolcu ve yük taşımacılığında hem İzmit iline hem çevre illere 

hizmet verilebilecektir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile DHMİ ve TCDD’nin yük taşımacılığı 

politika ve hedefleri neticesinde Sabiha Gökçen Havalimanında yalnızca yolcu 
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taşımacılığına yönelmesi durumunda kargo taşımacılığı Cengiz Topel Havalimanına 

kaydırılabilir.  

 

Çukurova Bölgesel Havalimanı’na bağlanacak raylı sistem hattı ile Adana'dan veya 

Mersin'den çıkan yolcular havalimanına rahatlıkla ulaşabileceklerdir. Tarım ve 

sanayi açısından önemli bir konumda bulunan havalimanına raylı sistem entegre 

edilmesiyle ihraç ve ithal ürünlerin ulaşımı hızlandırılmış olacaktır. Bu entegrasyon 

sayesinde havalimanının hem yolcu hem de kargo taşımacılığına olumlu bir etkisi 

olacaktır. 

 

Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine hizmet veren Zafer Bölgesel Havalimanına 

YHT hattının entegre edilmesi ile yolcular bu üç il arasında hızlı ve güvenilir bir 

ulaşım sağlayacaktır ve bu entegrasyon sayesinde bölge ekonomisinin gelişmesine, 

dolayısıyla da ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanacaktır. 

 

Entegrasyon tiplerine göre ulaşım modları arasında yapılan karşılaştırmalar 

neticesinde havalimanına erişimde karayoluna nazaran raylı sistemlerin, kısa 

mesafeli seyahatlerde uçağa nazaran yüksek hızlı trenin avantajlı sonucuna 

varılmıştır. Bu bağlamda havalimanlarında yüksek yolcu taleplerinin karşılanmasına 

ve sürdürülebilir bir çözüm sunmasına olanak sağladığından, hem şehirlerarası hem 

de kentiçi yüksek kapasite sağlayan demiryolu bağlantıları en makul çözümü 

sunmaktadır. 

 

Havalimanlarının demiryolu entegrasyonuna haiz olması ile hava tarafı ve kara tarafı 

tıkanıklığı azalarak hacimleri büyüyecektir. Şehirlerarası demiryolu şebekesi 

entegrasyonu (yüksek hızlı tren) ile havalimanlarının hem hava tarafı hem de kara 

tarafı kapasitesi artarken; kentiçi raylı sistem entegrasyonu ile de havalimanı kara 

tarafı kapasitesi artmaktadır. Hatta yüksek hızlı tren hattının, iki havalimanı arasında 

işletildiği düşünülürse yolcu talebinin eşit dağılımı mümkün olacak ve böylece her 

iki havalimanının da hizmet alanları genişleyecektir. 

 

http://www.haberler.com/adana/
http://www.haberler.com/mersin/
http://www.yenikutahya.com/tr/listele/ata/K%C3%BCtahya
http://www.yenikutahya.com/tr/listele/ata/Afyonkarahisar
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Demiryolu ve havayolu yatırım maliyetlerinin yüksek olması; bu yatırımların 

planlama aşamasında daha detaylı ele alınmasını gerektirmektedir. Havalimanı inşa 

edildikten sonra demiryolu entegrasyonu ya da demiryolu yapımından sonra 

havalimanının yerinin saptanmasından ziyade planlama aşamasında her iki ulaşım 

modu da birlikte düşünülerek entegrasyon sağlanmalı; bu yatırımların kalıcı ve 

ekonomik yatırımlara dönüşmesi, işlevselliğinin arttırılması amaçlanmalıdır.  

 

Var olan ulaşım modlarından birine entegrasyon sağlanacak ise bu entegrasyonun 

ekonomik ve mali açıdan daha elverişli hale getirilmesi amaçlanmalıdır. 1.tip 

intermodalite yatırımının ekonomik olması havalimanına entegre edilen kentiçi raylı 

sistem bağlantısının güzergâhı boyunca yapılacak yapılaşma ile sağlanabilir. 

Esenboğa Havalimanı güzergâhında yapılan Kuzey Ankara Projesi ve 3. 

Havalimanının Halkalı güzergâhında yapılacak İstanbul Yapı Rezerv Alanı bu 

konuya örnek teşkil etmektedir. 

 

Bölgesel ve ulusal ulaşım ağlarına bağlanan havayolu-demiryolu entegrasyonları; 

hizmet bölgelerinin ulaşım ihtiyaçları, ulusal ulaşım stratejisi ve hedefleri 

çerçevesinde planlanmalıdır. Kamu ve özel sektörün ortak çalışmasıyla hazırlanan bu 

tip entegrasyonlar; havalimanının birden fazla kente hizmet etmesi, hizmet ettiği 

kentler arasındaki ulaşımı arttırması ve demiryolu ağını güçlendirmesi nedeniyle tüm 

paydaşların taleplerini karşılayacaktır. 

 

Tüm paydaşların ihtiyaçlarının değerlendirilerek planlamanın sağlanması Ulusal 

Ulaşım Ana Planı ile mümkün olabilecektir. Bu çerçevede Bakanlığımızın 2005 

yılında yapmış olduğu Ulaştırma Ana Planı Stratejisi projesi ile ulaştırmada geleceğe 

dönük geliştirilmesi hedeflenen amaç ilke ve politikalar belirlenmiştir. Bu çalışmanın 

devamı niteliğinde olan ve Bakanlığımızın yapacak olduğu Ulusal Ulaşım Ana 

Planında havayolu ve demiryolu entegrasyonu irdelenmelidir.  

 

Bu çalışmanın konusu olan havayolu ve demiryolu entegrasyonu ile havayolu 

yolcuları gitmek istedikleri destinasyona hızlı, konforlu, güvenli bir yolculuk 

sağlayan, yolcu taşımada birim başına harcanan enerjinin az olduğu, elektrik enerjisi 
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ile çalıştığından dolayı dışa bağımlılığı azaltan ve çevrenin kirlenmesini büyük 

oranda önleyen raylı sistemler ile erişebileceklerdir. 
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