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ÖZET
Dünya çapında raylı sistemlere yapılan yatırımlar, toplu taşıma hizmetlerinin kapasitesini ve kalitesini
arttırmaktadır. 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre Avrupa ülkeleri arasında zirve ve zirve dışı
saatlerde en yoğun trafiğe sahip şehir İstanbul olarak belirlenmiştir. Bu sebeple toplu taşıma
sistemlerinin ve kalitesinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Şehir merkezlerinde trafik sıkışıklığına
çözüm olarak toplu taşıma seçenekleri arttırılmaya çalışılmaktadır. Şehir merkezi dışında oturan kişiler
şehir merkezlerinde bulunan iş yeri ya da çeşitli merkezlere giderken hem şehre ulaşmak için olan
trafikten hem de şehir merkezi içerisindeki trafik sıkışıklığından etkilenmektedir. Şehir dışı ve şehir
içinde kalan kişiler için eşit bir ulaşımın sağlanması adına toplu ulaşım sistemlerinin arttırılması ve
sefer saatlerinin erken saatlere çekilmesi gerekmektedir. Toplu ulaşım sistemlerinin sunduğu hizmet,
şehir dışı ve şehir içi arasındaki ulaşım bağını sağlamak mı yoksa sadece şehir içi trafiği rahatlatmak
mı olduğu bu çalışmada irdelenecektir. Bu çalışmada İstanbul ili için hâlihazırda kullanılan ve gelecekte
yapılması planlanan toplu taşıma sistemleri incelenecek olunup, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
kullanılarak toplu taşıma seçeneklerinin şehir içi ve dışı bağlantıyı sağlamaya mı, sadece şehir içindeki
trafik sıkışıklığını çözmeye mi hizmet ettiği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ulaşım Bağlantısı, Trafik Sıkışıklığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

GİRİŞ
Toplu taşıma sistemleri yolcu hareketliliğinde önemli rol oynar, trafiğin ve hava kirliliğinin azaltılmasını
sağlayarak sürdürülebilir bir ulaşıma katkıda bulunur. Toplu taşıma sistemleri, yolcular için süregelen
erişilebilirliği ve ulaşım bağlantısını sağlamak durumundadır. Aksi halde bahsi geçen faydalar toplu
taşıma ile sağlanamaz. Toplu ulaşımın ihtiyacı karşılaması, yolcuların iyi bir erişilebilirlik ile ilgili karar
verme durumunun sağlanabilmesi için ulaşım bağlantısı en temel parametredir. Toplu taşıma sistemleri
diğer ulaşım sistemlerinden daha karışık bir yapıya sahiptir. Bağlantı ölçütü toplu taşıma sistemlerinin
tüm karmaşık yapısını, güzergâhları, otobüs saat tarifesini, aktarmaları kapsamalıdır.
Şehirler gelişmesiyle birçok işyeri, hastane okul gibi aktivite merkezleri inşa edilmesi şehir içerisinde
trafik sıkışıklığına sebep olmaktadır. İnsanların özel araçlarını tercih etmeleri, yeterli park yerleri
bulunmaması ve yol kenarlarında olan parklanmalar trafik sıkışıklığına sebep olan bazı etkenler
arasındadır. Trafik tıkanıklığı büyük ekonomik maliyetlerin de kaynağıdır. Bu maliyetlerin önemli bir
kısmı bireysel sürücülerin verimsiz tercihlerini yönlendirerek önlenebilir. Toplu taşımayı ön plana
çıkartarak, toplu taşıma sıklığını ve konforunu arttırmak suretiyle ya da otobüs öncelikli yollar yaparak
toplu ulaşıma özendirilmektedir.
Londra, Stockholm ve Milano gibi şehirlerde uygulanan, şehirlerin merkezi bölgelerine girişlerini ve bu
alanlarda özel otomobil kullanımını belirli saatlerde sınırlamak ve toplu taşıma vasıtalarının kullanımını
teşvik etmek suretiyle tıkanıklık fiyatlandırılması uygulamasına geçilmesi de kent içi bölgelerde trafik
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sıkışıklığını azaltacaktır. İstanbul da yapılan bir çok ulaşım projeleri, açılan raylı sistemler, tüneller,
yapılması planlanan yeni projelerle kent içi trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
Toplu taşıma sistemlerine öncelik verilerek kent içi trafik sorunlarına çözüm aramaya çalışılırken, kent
merkezinin dışındaki bölgelerde oturan kişilerin toplu taşıma sistemlerini kullanarak bu bölgeye
gelmeleri aşamasında toplu taşımadan ne derecede verim aldıkları tartışma konusudur. Kent merkezinin
dışındaki bölgelerde oturan kişiler, kent merkezindeki bir aktivite yerine gelebilmeleri için hanesinden
şehir merkezi girişine kadar trafik sıkışıklığı içerisinde gelip sonra da şehir merkezi trafiğine
girmektedirler. Böylece kent merkezi dışı – şehir merkezi girişi aralığında ve şehir içinde zaman kaybı
yaşamaktadırlar. Toplu taşıma sistemleri genel olarak şehir merkezinde yaygın olarak hizmet
vermektedir, bununla birlikte şehir dışında oturan kişiler için toplu taşıma sayısı ve çeşidi şehir içi
imkânlara göre oldukça az olduğu görülmektedir. Bu durumun incelenmesi ulaşımda eşitliğin
sağlanmaması yönünden önem taşımaktadır.
Toplu taşıma sistemleri, karayolları, demiryolları, güzergâhlar ve duraklar gibi çeşitli fiziksel özellikleri
içeren zamansal ve mekânsal verilerden oluşmaktadır [1, 2]. Yol ağının karmaşık oluşu, yol üzerinde
birçok giriş ve çıkışların bulunması, toplu taşıma sistemlerini değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır [3]. Bu
sebeple toplu ulaşıma ait verilerin harita tabanlı yazılımlar ile görselleştirilerek incelenmesi, zaman
kaybını önleyerek verilerin geniş bir açıdan incelenmesini sağlamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) mekânsal verileri işleyip, görselleştirip, analiz ederek, karar vericilere zamansal ve mekânsal
çözümler üretir [4, 5].
Bu çalışmada, İstanbul şehri için toplu taşıma sistemleri incelenip, toplu taşıma araçlarının şehir
merkezindeki trafik sorunlarını çözmeye mi, yoksa şehir merkezi dışından gelen vatandaşların şehir
merkezinde bulunan yerlere erişebilmesine mi hizmet ettiği irdelenecektir. Coğrafi Bilgi
Sistemleri’nden yararlanılacak bu çalışma sonunda İstanbul için toplu taşıma sistemleri değerlendirilip,
işletimi hususunda öneriler verilmesi hedeflenmektedir.

TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Toplu taşıma sistemlerinin değerlendirilmesi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu bölümde toplu
taşıma sistemlerinin ulaşım bağlantısı ve şehir merkezleri içerisinde trafiği rahatlatma durumları
özelinde yapılan çalışmalara yer verilecektir.
Trafik sıkışıklığı yolcuların seyahatlerini geciktirmesinin yanı sıra, benzin tüketimini, kaza sayılarını,
hava kirlenmesi ile çevresel ve arazi kullanımlarını da etkilemektedir [6]. Toplu taşıma sistemlerinin,
trafik sıkışıklığını azaltması beklenmektedir [7] bu sebeple toplu taşımaların trafik sıkışıklığına etkisi
ile ilgili birçok çalışmalar yapılmıştır. Toplu taşıma sistemlerinde çalışan kişilerin, grev yapıp işleri
durdurduğu durumda trafikte meydana gelen değişikliklerin incelendiği bir çalışmada, toplu taşımaların
devreden çıkartılmasının sonucunda trafik hızının %20 düştüğü, zirve saatlerinde meydana gelen
kuyruklanmanın ise %200 arttığı gözlemlenmiştir [8]. Hafif metro inşası öncesi ve sonrasının
araştırıldığı bir diğer çalışma da, hafif metro inşası sonucunda araç trafiğinde 44,000 araçtan 22,300
araca yani yaklaşık olarak %50 lik bir düşüşün olduğunu gözlemlemişlerdir [9].
Toplu taşıma sistemlerinin seyahat gecikmelerini %5 ve %30 aralığında azalttığı yapılan farklı bir
çalışma da ortaya koyulmuştur [10]. Toplu taşıma sistemlerinin olmaması durumunda, 865 milyon saat
yani yaklaşık %15 lik bir fazladan gecikmenin toplam gecikmeye ekleneceğini öngörülmüştür [11].
2003 te Los Angeles da yapılan bir çalışmada otobüslerin kaldırılması durumunda karayolu trafik
gecikmelerinin %47 artacağı bulunmuştur [12]. Son dönemlerde yapılan bir çalışma da toplu taşımaların
olma ve olmama durumları incelenmiş ve toplu taşıma sistemlerinin olma durumunda trafik
sıkışıklığının %30 azaldığı gözlenmiştir.
Toplu taşıma sistemlerinin erişilebilirliği ve kent merkezine bağlantıyı sağlaması gerekmektedir. Ulaşım
bağlantısının mekânsal ve zamansal olmak üzere iki bileşeni vardır. Bunlara örnek olarak bekleme
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süresini, yolculuk süresini, aktarma sürelerini verebiliriz. Yollarla ilgili analizlerde bağlantı ölçüleri her
zaman geliştirilip işlenir [13, 14]. Ulaştırma bağlamında bağlantı ölçütleri, en uzun ya da en kısa yol,
düğüm noktaları derecesi, yay- düğüm noktaları kesişimi şeklinde düşünülebilir. Arz tahminleri ve
aktarma sınıflandırmaları birleştirilerek bağlantı ölçütleri geliştirmiştir [3].
Bağlantılılık ölçütleri çerçevesinde, toplu taşıma sistemleri otobüs saat tarifeleri temel alınarak
izokronik yaklaşımla modellenmiştir [15]. Bağlantı ölçütü ve toplu taşıma sistemlerinin analizleri
coğrafi bilgi sistemlerinde özellikle en kısa yol algoritması (Dijkstra) kullanılarak yapılmaktadır.
Kentsel ulaşım sistemleri için konumsal yol analizleri ile ilgili geliştirilen modelde toplu taşımalar ve
arazi kullanımı incelenip, bu yaklaşım için coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanılmıştır [16].

VERİ TOPLAMA VE ÇALIŞMA BÖLGESİ
İstanbul ili için yapılan bu çalışmada toplu taşıma sistemleri incelenecektir. Metrobüs, metro, tramvay,
banliyö hatları, monoray olmak üzere tamamlanmış ve tamamlanmakta olan tüm raylı sistem hatları,
halihazırda kullanılan tüm minibüs hatları ve otobüs hatları coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak
incelenmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. İstanbul Toplu Taşıma Güzergâhları [17]
İstanbul trafiğinde her gün 752 hattı bulunan 6000’in üzerinde otobüs bulunmaktadır ve toplam 4,3
milyon sefer yapan otobüslere inen-binen yolcu sayısı 218 milyondur. Bunların yanı sıra 17 bin taksi
trafiğe çıkmaktadır ve toplamda taksiler için 1 milyon inen-binen yolcu sayısı vardır. Ayrıca 593 adet
metrobüs çalıştırılan şehirde 7 hat ve 44 istasyon bulunmaktadır. 2,5 milyon sefer yapan metrobüsler,
276 milyon yolcu taşıyıp, 73 milyon kilometre yol yapmaktadırlar. 6500 minibüs her gün 1 milyon 900
bine yakın inip-binen yolcu taşımaktadırlar. 600 adet dolmuşa ise günde 110 bin civarında inen binen
yolcular bulunmaktadır. 5343 km2’lik İstanbul il sınırları içinde kent içi toplu taşıma hizmeti sunan raylı
sistemlere, açık ve kapalı duraklara ait sayısal bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir [18].
Tablo 1. Bazı Raylı Sistem Hatlarına Ait Sayısal Değerler
Raylı Sistemler
Hat Uzunluğu (m)
Araç Sayısı
Kapasite (Yolcu/Gün)
Tünel Meydanı-Taksim

1.640

4

1.500

Tünel-Karaköy

573

2

14.000
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Tablo 2. İstanbul da Açık ve Kapalı Duraklar ile İlgili Sayısal Değerler
Yıllar
Açık Duraklar
Kapalı Duraklar
Toplam
2009

6.071

3.846

9.917

2010

6.103

4.414

10.517

2011

6.249

4.519

10.768

2012

6.674

4.578

11.252

2013

6.953

4.561

11.514

2014

7.463

4.584

12.047

2015

7.564

4.652

12.216

2016

7.833

4.768

12.601

2017

8.016

4.835

12.851

ANALİZ VE BULGULAR
Bu çalışmada İstanbul ili için kullanılmakta olan ve proje halinde olan tüm toplu taşıma sistemleri göz
önünde bulundurularak, toplu taşıma seçeneklerinin şehir merkezi ve dışı bağlantıyı sağlamaya mı,
sadece şehir içindeki trafik sıkışıklığını çözmeye mi hizmet ettiğinin araştırılması hedeflenmiştir.
İstanbul ili içerisinde işyerleri, hastane ve okulların yoğun bulunduğu Marmara Denizi çevresinde
bulunan yerleri şehir merkezi, merkezden daha uzakta bulunan Avrupa yakasında Tekirdağ iline yakın,
Anadolu yakasında Kocaeli iline yakın olan ilçeler şehir merkezi dışında bölgeler olarak alınacaktır
(Şekil 2).

Şekil 2. İstanbul Şehir İçi Ve Dışı Bölgeler
Avrupa yakasında şehir merkezi dışında ve içinde bulunan seçilmiş ilçelerden, Avrupa yakası merkezde
seçilen bir noktaya sabah zirve saatinde (07:30 - 09:00) yapılan seyahatlerin süresi ve başlangıç ve varış
noktası arasındaki mesafeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo 3). Hiç trafiğin olmadığı
zamanlarda dahi özel araç ile yapılan ortalama yolculuk süreleri 1 saat civarı ve üzerinde oluyorken,
zirve saatlerde bu süre 2 saat ve üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Şehir içinde bulunan yerlerden, şehir
içinde bulunan istihdam bölgelerine gitmek ise 1 saati alan süreleri kapsamaktadır. Şehir merkezi
ilçelerden, şehir merkezi ilçelere olan mesafeler 20 kilometreden az iken, trafiğin olmadığı özel araçla
yapılan ortalama seyahat süresi 20 dakika veya daha az olmaktadır.
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Tablo 3. Avrupa Yakası Şehir Merkezi Dışı ve Merkezindeki İlçelerden Şehir Merkezindeki İlçeye olan
Mesafeler ve Zamanlar
Şehir Dışı Şehir İçi Mesafe (km)
Yolculuk Zamanı (dk)
Yalıköy

Beşiktaş

119

140

Silivri

Beşiktaş

76,1

130

Çatalca

Beşiktaş

61,7

100

Arnavutköy

Beşiktaş

59

85

Beylikdüzü

Beşiktaş

45

120

Şehir İçi

Şehir İçi

Mesafe (km)

Yolculuk Zamanı (dk)

Zeytinburnu

Beşiktaş

19

35

Eyüp

Beşiktaş

15

40

Maslak

Beşiktaş

9,3

26

Eminönü

Beşiktaş

7,2

35

Anadolu yakasında birçok iş merkezinin ve tüm ulaşım seçeneklerinin var olması sebebiyle Kadıköy
ilçesi merkez olarak seçilip, şehir merkezi dışı ve merkezindeki ilçelerden bu ilçeye olan mesafeler ve
özel araçlar ile yapılan ortalama seyahat süreleri sabah zirve saati trafiği için gözlemlenmiştir (Tablo 4).
En uzak ilçeler 60 kilometre civarında değerler alırken, en yakın ilçeler 5-20 kilometreler aralığındadır.
Şehir dışından şehir içinde bulunan bir aktivite merkezine gelmek 2 saate yakın süre alırken, şehir içi
trafiğinde bu süre yaklaşık 1 saati bulmaktadır.
Tablo 4. Anadolu Yakası Şehir Merkezi Dışı ve Merkezindeki İlçelerden Şehir Merkezindeki İlçeye olan
Mesafeler ve Zamanlar
Şehir Dışı Şehir İçi Mesafe (km)
Seyahat Süresi (dk)
Şile

Kadıköy

67

110

Gebze

Kadıköy

60

90

Ömerli

Kadıköy

34

55

Güzelyalı

Kadıköy

27

85

Şehir İçi

Şehir İçi

Mesafe (km)

Seyahat Süresi (dk)

Maltepe

Kadıköy

16

45

Ataşehir

Kadıköy

9

28

Üsküdar

Kadıköy

6

20

Toplu taşıma seçeneklerine bakıldığında özellikle raylı sistem duraklarında şehir merkezinde yığılma
olduğu görülür. Birbirine yakın birçok raylı sistem durakları olmasının yanı sıra otobüs güzergâhlarının
ve minibüslerin sık olması şehir merkezi trafiğinin sıkışıklığını çözmek için planlanan önlemler
içerisinde yer almaktadır. Trafik sıkışıklığını şehir içinde çözmek için uygulanan sistemlere rağmen
özellikle zirve saatlerinde fazlasıyla kuyruklanmalar ve gecikmeler meydana gelmektedir. Şehir
merkezlerinde oturan kişilerin, toplu taşımayı kullanması halinde şehir merkezinde bulunan bir istihdam
merkezine gitmeleri kolayca sağlanabilmektedir. Özel araç ile seyahat edip şehir merkezinde ikamet
eden kişilerinde işyerlerine ulaşabilmeleri trafik durumuna göre hareket etmeleri ile kolayca
sağlanabilir.
Toplu taşıma dağılımına bakıldığında otobüs, raylı sistemler ve minibüs toplamının yaklaşık %20 si
şehir merkezi dışına hizmet verirken, %80 lik bir kısım şehir merkezindeki ilçelere hizmet vermektedir.
Bu sebeple şehir merkezi dışı bir ilçe de oturan kişilerin özel araçları olmaması durumunda şehir
merkezinde bulunan bir istihdam merkezine gelebilmeleri çok zor olmaktadır. Özellikle Anadolu
yakasında şehir merkezi dışındaki bölgede oturup, Avrupa yakasında bir işyerine gidecek kişilerin iş
başlangıç saatine yetişebilmeleri özel araç kullanmıyorlarsa imkân dâhilinde olmayabilir. Örneğin,
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sabah saat 7´de işbaşı yapılan bir iş kurumuna Anadolu yakası şehir merkezi dışında bir bölgede oturan
bir kişinin saat 5.00’te raylı sistemlere ya da otobüslere binmesi gerekmektedir. Fakat birçok toplu
taşıma sistemleri saat 6.00 da hareketine başlamaktadır. Bu yüzden, şehir dışı bölge de oturup, mesaisi
erken başlayan şehir için de bulunan bir işyerine zamanında gidebilmesi mümkün görünmemektedir.
Şehir merkezi dışındaki bölgelerde en çok minibüs, dolmuş gibi toplu taşıma türlerinin kullanıldığı
görülmektedir. Minibüslerin gelme sıklığı, taşıdığı yolcu kapasitesi ve çalışma saatleri düşünüldüğünde
raylı sistemler, otobüsler gibi kapasitesi geniş, hızı yüksek sistemlerin şehir merkezi dışındaki bölgelere
gelmesi bu bölgelerde yaşayan kişileri topluma kazandırmak ve mağdur bırakmamak adına önem
taşımaktadır. Şehir dışında bulunan kişilerin ilk olarak bulundukları yerden şehir merkezi girişine kadar
uzun bir yol kat edip, şehir merkezi dışındaki trafiği ile oluşan zaman kaybından sonra, şehir merkezinde
şehir içi trafiği ile karşılaşmaktadır. Bu sebeple şehir merkezi dışından şehir merkezine gelen kişilerin
seyahat süreleri bir hayli uzun sürmektedir. Şehir merkezi dışında oturup, toplu taşıma kullanan kişilerin
kaybedecek bir dakikaları bile trafiğin artması anlamına gelirken, toplu taşıma sıklığı ve çeşidi arttırmak
mağduriyeti önlemek anlamına gelecektir.
Şekil 3’te görüldüğü gibi metro, metrobüs durakları ve sıklığı şehir merkezinde artış gösterirken, şehir
merkezi dışına sadece banliyö trenleri hizmet vermektedir. Nüfus dağılımına baktığımızda, şehir
merkezinde gözle görülür bir yoğunluğun var olduğu aşikârdır. Bununla birlikte, şehir dışı bölgelerde
de orta derece yoğunluklu nüfusun bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu bölgelerde oturan kişilere
sağlanan ulaşım hizmetlerinin nüfusun talebini karşılaması gerekmektedir. 2019 ve sonrası için
planlanan Silivri – Büyükçekmece raylı sistem hattı, Tuzla havaray hattı, kayışdağı teleferik hattı gibi
birçok yapılması amaçlanan raylı sistemler, hava raylar ve teleferikler şehir merkezi dışında ikamet eden
kişilerin mağduriyeti için çözüm üretecektir. Bunların yanı sıra otobüs, minibüs, dolmuş gibi esnek
ulaşım sistemlerinin sefer saatlerinin erkene çekilip, sıklığının arttırılması olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Araç paylaşımının artması, aynı bölge de oturan kişilerin toplanarak şehir merkezine kadar beraber
gidebilmeleri de sorunu çözebilecek önlemlerden biridir.

Şekil 3. İstanbul da Şehir Merkezi ve Dışında Bulunan Toplu Taşıma ve Nüfus Dağılımı
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İstanbul toplu taşıma ağına bağlantı çerçevesinde bakıldığında raylı sistemlerin, otobüs ve minibüs
hatlarının şehir merkezinde birbiri ile çok bağlantılı olduğu, aktarma noktalarında birden fazla ulaşım
türü seçeneğinin olduğu gözlemlenmektedir. Buna karşılık şehir merkezinden uzaklaştıkça ulaşım
türlerine ait duraklar ve güzergâhların azaldığı gözlemlenir. Şehir dışında birbiri ile en çok bağlantılı
ulaşım türü minibüsler iken en az seçeneğe sahip tür raylı sistemlerdir. Eşit bir ulaşımın sağlanabilmesi
için şehir dışı bölgelere daha erken sefer saatlerinin olduğu çeşitli toplu taşıma türleri inşa edilmeli ve
bu ulaşım türlerinin aktarma merkezleri ile birbirine bağlantısı sağlanması gerekmektedir. Böylece şehir
merkezi dışında oturan kişiler ivedilikle şehir merkezi girişine ulaşıp, şehir merkezinde bulunan toplu
taşıma araçlarını kullanarak istihdam merkezlerine ulaşabilirler.

SONUÇ
İstanbul ili için toplu taşıma seçeneklerinin dağılımı ve bağlantısı incelenmiş olunup, toplu taşıma
araçlarının şehir merkezindeki trafik sorunlarını çözmeye mi, şehir merkezi dışından gelen kişilerin şehir
merkezinde bulunan yerlere erişebilmesine mi hizmet ettiği tartışılmıştır. Toplu taşıma seçeneklerine
bakıldığında özellikle raylı sistem duraklarında şehir merkezinde yığılma olduğu gözlemlenir. Toplu
taşıma bağlantısının şehir merkezinde fazla olması, trafik sorunlarının şehir merkezindeki trafik
sıkışlığını çözmeye yönelik olduğunu göstermektedir. Bu durumda şehir merkezi dışında ikamet eden
kişilerin mağduriyeti söz konusudur. Şehir merkezi dışındaki bölgelere çeşitli toplu taşıma türleri inşa
edilmeli ve bu ulaşım türlerinin bağlantıları sağlanmalıdır. Bunların yanı sıra toplu ulaşım sefer saati
başlangıçları erkene çekilerek, mesaisi erken başlayan şehir merkezi içinde bulunan bir işyerine gitmek
kolaylaşırken, toplu ulaşımın daha çok tercih edilen bir ulaşım türü olması sağlanmış olunacaktır.
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