
 

ISBN NO : 978-605-9041-59-1

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      

KALKINMA BAKANLIĞI YAYINLARI BEDELSİZDİR, SATILAMAZ.

Ekim 2015

Necatibey Cad. No: 110/A  06100 Yücetepe - ANKARA 
Tel: +90 (312) 294 50 00   Faks: +90 (312) 294 69 77

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI Ahmet ŞİMŞEK

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKİM 2015

ERİŞİLEBİLİR ŞEHİRLER VE BÖLGELER: 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİN BÖLGESEL KALKINMAYA 

ETKİSİ VE İLLER BAZINDA ERİŞİLEBİLİRLİK 
ENDEKSİNİN GELİŞTİRİLMESİ



Ahmet ŞİMŞEK

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKİM 2015

ERİŞİLEBİLİR ŞEHİRLER VE BÖLGELER: 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİN BÖLGESEL KALKINMAYA

 ETKİSİ VE İLLER BAZINDA ERİŞİLEBİLİRLİK 
ENDEKSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T. C.
KALKINMA BAKANLIĞI



ISBN 978-605-9041-59-1

YAYIN NO: 2945

Bu yayın 1000 adet basılmıştır.

Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. 
Sorumluluğu yazara aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması 
Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez.



i 
 

T.C. 

KALKINMA BAKANLIĞI 

BÖLGESEL GELİŞME ve YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERİŞİLEBİLİR ŞEHİRLER VE BÖLGELER:  

ERİŞİLEBİLİRLİĞİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ VE  

İLLER BAZINDA ERİŞİLEBİLİRLİK ENDEKSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
 

 

 

 

 

 

Ahmet ŞİMŞEK 

Planlama Uzmanı 

 

 

 

 

Ocak 2015 

Ankara 

Ekim 2015
Ankara





 

 BGenel MKARA’yÇYılmaz MEYDAÖZENETelekomHbaba veSkıymetle
 

Bu çalışmaMüdürü Naya Çalışmaya TUNA’ya, AN’a, FarukN’e, HazinmdanProjeHayatım be ağabeylerSon olarakli eşim Betüen içten du

anın ortayaahit BİNGÖ
ayırdıklarDaire Başk CİRİT’e vne Müstee Yöneticisioyunca sevrime, k, çalışmamül ŞİMŞEK’uygularımla

 

Ta çıkmasınÖL ile Strat
rı zaman vşkanı Receve Bülent eşarlığından Oğuzhan Avgilerini ve

m esnasındae a teşekkür 

 

TEŞEKKÜRa neden oteji ve Poli
ve yaptıklaep ÇAKAL’aGÜN’e, İsln Hazine ALAŞEHİR’ee destekler
a gösterdiğ
ederim. 

 

R lan Bölgesitika Gelişt
arı katkılaa, Planlamam KalkınUzmanı e,  rini arkam
ği hoşgörü 

el Gelişmetirme Daire
ar için Müa Uzmanlama BankaEyüp GÜ

mda hissetti
ve esirgem

e ve Yapısaesi Başkan
üsteşar Yararı Mustafasından CemÜNER’e ve
iğim değer
mediği des

1 

al Uyum nı Murat 
rdımcısı a Caner m Galip e Türk 
rli anne, 
stek için 



2  
 

  



3 
 

  



4  
 

ÖZET 
 

Ulaşım faaliyetlerinin; mal, hizmet, insan ve sermaye hareketliliği gibi yerleşimler 
arası ilişkiler ile firmaların yer seçimi ve yerleşim alanlarının belirlenmesi gibi mekânsal 
yapının şekillenmesinde bir çok etkileri söz konusudur. Bir yerleşimin geri kalmışlık 
probleminin çözülmesi ya da cazibesinin artırılmasında ulaştırma altyapısı önemli rol 
oynamaktadır. Bu yönüyle ulaştırma bölgesel kalkınma için de önemli bir politika aracı 
olarak kabul edilmektedir. Ulaştırma altyapısının gelişmişliği ve kalitesi taşıma 
maliyetlerinden kaynaklı olarak firmaların yatırım tercihlerini, ticari ilişkilerin 
yoğunluğunu, işletmelerin verimliliğini ve yatırımların bir bölgede yoğunlaşmasını 
etkileyebilmekte ekonomik büyüme ve refah artışında bölgeler arasında farklar 
oluşturabilmektedir.  

Ulaştırmanın önemli bir bileşeni olan ve gelişmiş toplumlarda refah göstergesi 
olarak kabul edilen erişilebilirlik ise bir yerleşimin gelişmesine etki eden kilit 
faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Erişilebilirlik, tercih edilen ulaştırma 
türüne bağlı olarak bir bireyin bulunduğu nokta ile ulaşmak istediği nokta arasındaki 
mesafenin ölçülebilir değeri olarak tanımlanmaktadır. Bölgesel kalkınma açısından 
erişilebilirlik düzeyi yüksek yerleşimlerin daha az erişilebilir yerleşimlerden sosyo-
ekonomik olarak daha gelişmiş olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın temel amacı, ülkemizdeki önemli yapısal sorunlardan biri olan 
bölgeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarını erişebilirlik bağlamında 
incelemektir. Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde ulaştırma 
yatırımlarının çeşitli parametreler itibarıyla etkisi ele alınmış ve bu etkilerin bölgesel 
kalkınma açısından önemi açıklanmıştır. İkinci bölümde, ulaştırmanın bir bileşeni olan 
erişilebilirlik teorik ve kavramsal düzeyde incelenmiş, uluslararası kuruluşlarca 
yapılmış erişilebilirlik çalışmalarına değinilerek altyapı temelli, aktivite temelli ve fayda 
temelli olmak üzere üç çeşit erişilebilirlik ölçüm yöntemi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde 
ise erişilebilirlik iller bazında analiz edilmiş ve bu amaca dönük çeşitli endeksler 
geliştirilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak, farklı değişkenler esas alınarak illerin ulusal 
coğrafi mekânındaki konumları itibarıyla coğrafi erişilebilirlikleri ile ulusal pazar 
açısından erişilebilirlikleri tespit edilmiştir. Daha sonra illerin ulaştırma altyapısı 
performansı analiz edilmiştir. Burada illerin karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ve 
genel erişilebilirlik olmak üzere ulaştırma türlerine erişim bakımından kapasiteleri 
incelenmiştir. Tüm bu analizler sonucunda oluşturulan endeksler neticesinde illerin 
sıralaması ortaya konmuştur.  

Erişilebilirlik analizi bulguları doğrultusunda ulaştırma yatırımlarının yer ve 
güzergah seçimlerine katkı sağlamak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek üzere bazı 
önerilerde bulunulmuştur. Geliştirilen öneriler ile yerleşimlerin coğrafi bakımdan daha 
geniş alanlarla ekonomik entegrasyon sağlaması, bölgeler arası ticari ilişkilerin artması 
ve bölgelerdeki işletmelerde verimlilik artışının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.    
 

Anahtar kelimeler: Bölgesel kalkınma, ulaştırma, ulaştırma yatırımları, erişilebilirlik, 
erişilebilirlik endeksi, aktivite temelli erişebilirlik, altyapı temelli erişebilirlik, fayda 
temelli erişilebilirlik. 
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ABSTRACT 
 
Economic activities are carried out by delivering goods and services that are 

produced in the form of products to the widest possible market. Transportation 
activities play an important role in establishing the relationship between settlements, 
solving the problem of underdevelopment and promoting the attractiveness of 
settlements, shaping spatial structure and  delivering the goods and services from the 
place of production to the demanded region. In this aspect, transportation investments 
is considered as an important policy instrument for regional development. Transport 
investment have impacts on the productive sector through the product and labour 
markets and the location choice of firms. With regard to the product market, transport 
improvements impact on firms not only through transport cost reductions but also 
through the scope for cost reductions throughout the logistics chain. While transport 
improvements have the potential to yield significant economic benefits, the regional 
distribution of these benefits is dependents on the level of transport costs. Unless the 
transport costs are very high, peripheral regions will stand to benefit to a greater extent 
than core regions from transport improvements. 

Accessibility is a key component to transport geography and accepted as a 
welfare indicator in modern societies, since it is a direct expression of mobility either in 
terms of people, freight or information. Well-developed and efficient transportation 
systems offer high levels of accessibility, while less-developed ones have lower levels of 
accessibility. Thus, accessiblity is linked with an array of economic and social 
opportunities. Accessibility is defined as the measure of the capacity of a location to be 
reached by, or to be reach different locations.  

In this framework, the main objective of this study is to analyze the regional 
socio-economic disparities of Turkey in terms of accessibility. In this regard, in the first 
chapter regional development effects of transport investment are handled in detail.  In 
the second chapter, accessibility as a key component of transportation is examined in 
the conceptual and theoretical framework and three accessibility models, infrastructure-
based accessibility, activity-based accessibility, utility-based accessibility, are 
represented. In the third chapter,  accessibility analysis have been done on the basis of 
provinces and a set of accessibility indices have been developed. In this context, 
geographical accessibility and potential accessibility (national market) capacity of 
provinces is evaluated. Then, transportation infrastructure performance of provinces is 
analyzed and it is examined that the capacity of accessibilty of provinces in terms of 
motorway, airline, railway, seaway and general accesibility.  

As a result of these analysis, a series of indices have been produced and ranking 
of provinces have been introduced. Based on the findings of accessibility analysis, a 
number of recommendations is provided to contribute to  transportation investments’ 
route and place choices and to support regional development. 
 
Key words: Regional development, transportation, transportation investment, 
accessibility, accessibility index, infrastructure-based accessibility, activity-based 
accessibility, utility-based accessibility.  
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Ekonomik faaliyetler, genellikle mal veya hizmet şeklinde üretilmiş olan 

ürünlerin mümkün olduğunca geniş pazarlara ulaştırılmasıyla sürdürülmektedir.  

Ulaştırma farklı yerleşimler arasında insan ve yük hareketlerinin gerçekleştirilmesi için 

sunulan önemli bir hizmet olup mal ya da hizmetlerin gerektiği yerde ve zamanda elde 

edilmesini sağladığı gibi; sosyal hareketlilik, yerleşim alanlarının belirlenmesi, 

firmaların yer seçimi, iş imkanları, nüfusun dağılımı gibi birçok alanı da etkilemektedir. 

Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında ve refahın tüm ülke sathında dengeli bir 

şekilde dağılmasında büyük öneme sahip olan ulaştırma sektörü kalkınma açısından da 

vazgeçilmezdir. Ulaşım altyapısının nasıl, ne kadar ve nereye doğru geliştirileceğinden 

ulaştırma türleri arasındaki dengenin nasıl kurulacağına kadar bir çok konu ülkeler için 

önem arz etmektedir.  

Ulaştırma yatırımları; sınırların ortadan kalkması, rekabetin artması, mal, hizmet, 

sermaye ve kişilerin serbest dolaşımına imkan vermesi gibi nedenlerle yerleşimlerin, 

şehirlerin ve bölgelerin geniş manada ise ülkelerin kalkınmasında önemli fonksiyonları 

yerine getirmektedir.1 Kişilerin ve eşyaların güvenli, çabuk, sağlam, ekonomik ve verimli 

biçimde hareketine imkan sağlayan ulaşım sistemleri bir ülkenin kalkınması ve 

bireylerin yaşam kalitelerinin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Ulaştırma 

faaliyetleri açısından hammadde, mamul ya da yarı mamul maddelerin taşınmasında ön 

sıralarda yer alan ülkelerin uluslararası ticaret ve rekabet edebilirlikte üst seviyelerde 

yer aldığı, buna bağlı olarak milli gelir ve büyümede önde gelen ülkeler arasında olduğu 

gözlemlenmektedir.  

 

 
                                                 
1 Saatçioğlu, 2011: 1. 
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 Üretim ve tüketim merkezleri arasında bir köprü görevi gören ulaştırma 

faaliyetleri sosyo-ekonomik ve kültürel etkinliklerin gerçekleşmesine imkan tanıması 

nedeniyle hizmet sektörü içerisinde yer alan bir sektör ve piyasadır.2 Ekonomik 

kalkınmanın sağlanması ve refahın artışında büyük etkileri olan ulaştırma sektörü, 

kendi içinde başlı başına bir ekonomik faaliyet olduğu gibi turizm, sanayi, ticaret ve 

tarım gibi diğer bütün sektörlerle de yakın ilişkisi olan ve neredeyse tüm sektörleri 

olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen bir hizmet sektörüdür. Ulaştırma gerek ulusal, 

gerek bölgesel ve gerekse kentsel ölçekte diğer sektörler ve faaliyetler ile etkileşim 

halindedir. Bir yerleşimin erişilebilirliğinin düşük olması nedeniyle istenilen düzeyde 

kalkınamaması ya da cazibesinin artmaması, ulaştırma altyapı imkânlarının kısıtlılığı 

nedeniyle bir madenin çıkarılamaması veya tüketim noktalarına uzaklığı sebebiyle bazı 

sanayi tesislerindeki üretimin sınırlı kalması bilinen gerçeklerdir. Ülkemizde özellikle 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi illerinin geri kalmışlığının en önemli nedenlerinden 

biri olarak ulaştırma altyapısının zayıflığı ve erişilebilirliğin sınırlı olması ileri 

sürülmektedir. Benzer şekilde aynı etkinin kentsel ölçekte de gözlendiği görülmektedir. 

Erişilebilirliği düşük olan bir yerleşimin ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesiyle 

cazibesinin arttığı bilinmektedir. Ankara’da Batıkent’in geliştirilmesi amacıyla metro 

hattı güzergahının ilk aşamasının bu yönde inşa edilmesi kentsel ölçekte bir yerleşimin 

cazibesinin artırılmasına örnek olarak gösterilebilir. Elbette ki ulaştırma sektörünün 

diğer sektörler ya da arazi kullanımı üzerindeki etkileri açısından olumsuz sayılabilecek 

örnekler de sunmak mümkündür. 

Sanayileşmenin hızlanması, nüfusun artışı ve yerleşimlerin yaygınlaşması gibi 

nedenler ulaştırma modlarının da konfor, güvenlik ve hız gibi yönlerden sürekli gelişim 

                                                 
2 Saatçioğlu, 2011: 1.  
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göstermesini sağlamıştır. Ulaştırma modlarından biri olan karayolu taşımacılığı; yük 

taşımacılığında üretim ve tüketim merkezleri arasında, yolcu taşımacılığında ise 

başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız ulaşıma imkan tanıması gibi nedenlerle 

tercih edilen bir tür olarak ortaya çıkmaktadır. Toplu taşımadaki üstünlükleri ve enerji 

kullanımında sağladığı tasarruf nedeniyle demiryolu ulaşımı gelişmiş ülkelerde önem 

verilen bir tür olarak kullanılmaktır. Teknolojik gelişmeler, küreselleşme, bölgeler ve 

ülkeler arası entegrasyonun artması, mobilitenin yüksekliği, ülkeler arası ilişkilerin 

yoğunlaşması, her alanda hızlı ve dinamik hareket etme ihtiyacı havayolu taşımacılığının 

önem kazanmasına neden olmuştur. Alternatif ulaştırma türlerinden bir diğeri olan 

denizyolu ulaştırması, yük ve yolcu taşımacılığı başta olmak üzere, gemi inşa sanayii ve 

liman hizmetlerini kapsamaktadır. Denizyolu taşımacılığı, deniz turizmi, ticaret ve 

hizmet dalı olması gibi özellikleriyle birlikte uluslararası bir yön taşımaktadır. Gemi 

sürat ve taşıma hacimlerinin artmasıyla birlikte enerji tasarrufu, maliyet, çeşitli malları 

kullanım kabiliyeti ve uzak pazarlara daha rahat ulaşıma imkan tanıması gibi nedenlerle 

denizyolu taşımacılığı özellikle uluslararası taşımacılıkta sıklıkla kullanılan bir ulaştırma 

türü olarak varlık göstermektedir. Bununla birlikte, kara, deniz, hava ve demiryolu 

taşımacılığından ortak bir şekilde yararlanılan ve yüklerin kapıdan kapıya taşınmasını 

sağlayan çok modlu taşımacılık da benimsenen bir taşımacılık sistemi haline gelmiştir.3 

Ulaşım faaliyetleri; yerleşimler, üretim merkezleri, iller ya da bölgeler arasında 

ilişkinin kurulabilmesi açısından kilit öneme sahiptir. Ulaştırma altyapısı bölgeler arası 

bağlantının kurulması ve bölgelerin piyasa ve hizmetlere erişimini sağlaması yönüyle 

bölgesel kalkınmayı tetikleyen önemli bir unsurdur. 

Modern toplumlarda refahın önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen 

“erişilebilirlik” (accessibility) bölgesel kalkınma açısından ulaştırmanın önemli bir 

bileşeni olarak kabul edilmektedir. Dar manada erişilebilirlik, bir bireyin bulunduğu 

noktadan ulaşmak istediği noktaya ne derece kolaylıkla ulaşılabildiğinin ifadesi olarak 

tanımlanmaktadır. Erişilebilirlik, bir şehrin ya da yerleşimin geri kalmışlık probleminin 

çözülmesine, cazibesinin artmasına ve gelişmesine etki eden kilit bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir.  

İyi gelişmiş ve etkili bir ulaştırma altyapısı yüksek düzeyde erişilebilirlik imkânı 

sunmaktadır. Türkiye’de 20. yy’ın ilk yarısında doğu ve batı bölgelerinin farklı düzeyde 

                                                 
3 Saatçioğlu, 2011: 4-5.  
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gelişmelerinde ulaştırma altyapısının önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir. Ulaşım 

ağının gelişmesi, 1980 sonrasında iletişim ağının güçlenmesi ve son olarak hava 

ulaşımının kapsadığı alanın genişlemesiyle doğu-batı arasında bütünleşme ve pazar 

etkileşimi her ne kadar geçmişe kıyasla artmış olsa da Türkiye’de hala yerleşimler 

erişilebilirlik bakımından farklı dokular göstermektedir. Ülkemizde bazı illerin daha 

erişilebilir bazılarının ise daha az erişilebilir olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada,  ulaştırma yatırımlarının bölgesel kalkınmaya etkisi farklı 

boyutlarıyla ele alınmış, ulaştırmanın bir bileşeni olan ve gelişmiş toplumlarda refah 

göstergesi olarak tanımlanan erişilebilirlik teorik çerçevede incelenmiştir. Türkiye’de 81 

ilin erişilebilirlik düzeyleri farklı açılardan kapsamlı olarak analiz edilmiş, erişilebilirlik 

endeksi üretilerek elde edilen endeks sonuçları iller bazında sıralanmış ve politika 

çıkarımlarında bulunulmuştur.   

Çalışmanın teorik kısmı için konu ile ilgili bilimsel yayınlar (kitap, makale, bildiri) 

ve çevrimiçi veri tabanları taranmış, endeks değerinin oluşturulmasında ise başta TÜİK, 

KGM, TCDD, THY ve DHMİ verileri olmak üzere çevrimiçi açık erişim kaynaklarından 

elde edilen veriler kullanılmıştır.  

Bu çerçevede, çalışmanın birinci bölümünde ulaştırma yatırımlarının doğrudan 

ve dolaylı olmak üzere iki tür etkisi bölgesel kalkınma boyutu bağlamında ele alınmıştır. 

Doğrudan etki olarak, firma düzeyinde oluşan ürün ve emek piyasasına etki ile 

erişilebilirliğin artması izah edilmiştir. Dolaylı etkiler olarak da ulaştırma yatırımlarının 

dışsallık ve çarpan etkisi ortaya konmuştur.  

İkinci bölümde, ulaştırmanın bir bileşeni olan erişilebilirliğin teorik ve kavramsal 

çerçevesi anlatılmıştır. Öncelikle farklı tanımlarla izah edilen erişilebilirlik için uygun 

tanım ele alınmış, uluslararası kuruluşlarca yapılmış erişilebilirlik çalışmaları 

incelenmiştir. Bu kapsamda, OECD başta olmak üzere AB ülkelerinin bölgesel politikaları 

ve mekansal planlama çalışmalarına yönelik bir birim olan Avrupa Mekansal Planlama 

Gözlem Ağı’nın (European Spatial Planning Observation Network-ESPON) çalışmaları 

anlatılmıştır. Ayrıca erişilebilirlik ölçümlerine ilişkin yaklaşımlar incelenmiş ve bu 

kapsamda altyapı temelli, aktivite temelli ve fayda temelli erişilebilirlik ölçümlerine 

değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise ülkemizdeki bölgesel farkları ulaştırma/erişilebilirlik 

açısından ortaya koymak, özellikle de iller bazında bu farklılığı tespit etmek üzere 
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erişilebilirlik analizi yapılmıştır. Erişilebilirlik analizi önceki bölümlerde incelenen 

kavramsal çerçeveye uygun olarak illerin altyapı, aktivite ve fayda temelli 

erişilebilirlikleri analiz edilerek ve erişilebilirlik endeksi geliştirilerek yürütülmüştür. İlk 

olarak, ülkemizdeki ulaştırma modlarının dağılımı analiz edilmiş, baskın ulaştırma modu 

bağlamında illerin coğrafi mekânda dağılımı ve konumları itibarıyla coğrafi 

erişilebilirliklerini gösteren endeks üretilmiştir. Karayolu erişilebilirliği bakımından 

illerin otoyol, il ve devlet yolu ile köy yolu bakımından durumları karşılaştırmalı olarak 

ortaya konmuş ve bir ulaştırma sistemi kullanıcısının bulunduğu noktadan gidebileceği 

tüm varış noktalarından elde edebileceği aktivite potansiyelini ifade eden ulusal pazara 

erişilebilirliği analiz edilmiştir. Daha sonra, illerin havayolu, demiryolu ve denizyolu 

ulaştırma modlarının birlikte ele alındığı genel erişilebilirlik düzeyi analiz edilmiştir. 

Üretilen her bir endeksin iller bazındaki değerleri sıralanmış ve coğrafi bilgi sistemleri 

tabanlı bir paket program aracılığıyla haritalar yoluyla görselleştirilmiştir.  

Özetle, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli bir etkiye sahip olan 

ulaştırma yatırımlarının etkileri incelenmiş, ulaştırmanın bir boyutu olan erişilebilirlik 

Türkiye’deki her bir il için ayrı ayrı ele alınmış ve illerin erişilebilirlik performansları 

ortaya konulmuştur. Türkiye’nin ulaştırma altyapısı bakımından performansı farklı 

boyutlarıyla ele alınarak elde edilen endeks değerleri yorumlanmış ve bir takım politika 

çıkarımlarında bulunulmuştur. Bu politika çıkarımlarının, ulaştırma yatırımlarının yer 

seçimi ve güzergah tayini ile bir bölgenin kalkınmasını sağlamak üzere politika yapıcılar 

için önemli katkılar sunması beklenmektedir. 
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Tüm beşeri faaliyetlerde olduğu gibi ekonomik faaliyetlerin de varlık kazanması, 

büyümesi ve gelişmesi zaman ve mekân içinde süregelmektedir. Zaman, geçmişten 

geleceğe doğru uzanan, değiştirilmesi ve geri dönülmesi mümkün olmayan tek boyutlu 

bir unsur iken mekân, değiştirilebilen, geri dönülebilen, üzerinde tüm faaliyetlerin 

gerçekleştirilebildiği enlem, boylam ve yükseklik olmak üzere üç boyuta sahip bir 

unsurdur.4  

Zaman unsuru makro ekonomide büyüme teorilerinde, mikro ekonomide ise 

finansman ve firma teorilerinde dikkate alınırken, mekân daha çok işletme ekonomisi 

içinde optimum yer seçimi teorilerinde dikkate alınan ve nispeten bağımsız bir gelişme 

gösteren bir unsur olmuştur. Mekânın belirli bir konumunda veya konumlarında 

sürdürülen ekonomik faaliyetler ekonomik birimler olan tüketim birimi (hane halkı) ya 

da üretim birimi (işletme) vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.5 Bu birimler üretim 

faktörleri ve teknolojilerinin seçimi gibi kuruluş yerlerini de benzer yollarla 

seçmektedir. Ekonomik faaliyetlerin mekânda farklı bir biçimde dağıldıkları ve bu 

faliyetlerin bazı özel bölgelerde yoğunlaştıkları, diğer bölgelerde ise tamamen ya da 

kısmen yetersiz oldukları görülmektedir. Ekonomik faaliyetlerin ve kaynakların coğrafi 

mekândaki dağılımında söz konusu olan niceliksel ve niteliksel farklılıklar bölgesel 

kalkınmada ve refahın dağılımında farklar oluşturmaktadır. Dolayısıyla ekonomik 

aktivitelerin yürütülmesinde mekânsal etki, ekonomik avantajların ya da 

dezavantajların kaynağı olan hammadde ya da doğal kaynaklar  gibi üretim faktörlerinin 

bolluğu ya da kıtlığı, bir yerleşime erişimin kolaylığı ya da zorluğu gibi coğrafi olarak 

                                                 
4 Dinler, 2008:5. 
5 Müftüoğlu, 1983:1-2. 
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farklılaşmış çeşitli etmenlerle ortaya çıkmaktadır. Bölgesel farklara neden olan bu 

mekânsal etkilerin en önemlilerinden biri de bir yerleşimin erişim kolaylığını etkileyen 

ulaştırma altyapısıdır. 

Ulaşım altyapısı nerede yaşanılacağı, çalışılacağı ya da yatırım yapılacağı gibi 

kararlara etki eden önemli bir faktördür.6 Ülkeler ve bölgeler arasında ekonomik 

kazanımın dağıtımında ulaştırmanın rolü son dönemde önemi artan bir konu olarak 

yerini almıştır. Bu ilgi esasında bir yandan içsel büyüme teorilerinin,7 bir yandan da 

ekonomik coğrafyanın8 etkileriyle oluşmuştur. İki teori de ekonomik gelişmenin 

mekanda eşitsiz bir şekilde dağıldığı ve uzun dönemde bölgeler arası kişi başı gelir 

farklarının oluşacağını savunmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, ulaştırma 

                                                 
6 ESPON, 2009:5. 
7 İçsel büyüme teorisi; ekonomik büyümenin, ekonomik sistemin kendi iç işleyişinde bir takım faktörlerin 
etkileşimiyle içsel olarak gerçekleştiğini savunur. İçsel büyüme modelinde büyümenin motoru olarak 
tanımlanan faktörler nüfus artışı ve beşeri sermaye birikimi, teknolojik gelişme, piyasa güçlerinin 
yönlendirdiği girişimci kararları ve büyüme sürecinde kamunun rolüdür. İçsel büyüme modellerinde 
sermayenin tanımı genişletilmiş, fiziksel sermayenin yanında, beşeri sermayeye de önem verilmiştir. 
Dolayısıyla, içsel büyüme teorilerinde bilgi ve beceri ön plana çıkarılmıştır. İçsel büyüme teorilerinde, 
dışsal büyüme teorilerinin varsayımlarından olan azalan verimler yasasının geçersiz olduğu 
savunulmaktadır. Ayrıca, teknolojik gelişme ile fiziki ve beşeri sermaye arasında önemli bir bağ vardır ve 
beşeri sermaye, teknolojik alt yapı ve Ar-Ge çalışmalarına zemin hazırlamaktadır. İçsel büyüme teorisiyle 
ekonomik büyümenin mekan içinde eşitsiz bir dağılım izlediği savunulmuştur. 
8 Ekonomik coğrafya dengesiz mekânsal gelişmeyi açıklayan bir iktisadi yaklaşımdır. Ekonomik 
aktivitelerin belirli bölgelerde değişik biçimlerde yığılması bölgesel iktisadın ya da mekânsal ekonominin 
önemli bir özelliğidir. Paul Krugman’nın ilk kez genel denge modeli ile ekonomik faaliyetlerin belirli 
bölgelerde yığılmasınının ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini açıklaması ekonomik coğrafya yazınının da 
gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik coğrafya yaklaşımı, eksik rekabet, artan girdi ve taşıma maliyetleri 
bileşimini kullanarak mekânsal ekonomik yığılmaları, ulusal çapta bölgesel dengesizlikleri açıklayıcı 
mikro ekonomik temeller oluşturmuştur. Ekonomik coğrafya modellerinin temel amacı, coğrafi mekanda 
meydana gelen çok farklı ölçeklerdeki ekonomik yığılmaların oluşumunu açıklamaktır. 
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yatırımlarının bölgesel kalkınmaya etkileri önemli bir çalışma alanı olarak gündeme 

taşınmıştır. 

Ulaştırma sektörünün en belirgin etkisi, birbirinden uzak mekânlarda üretilen 

mal ve hizmetlerin arzını o mal ve hizmetlere olan talebin bulunduğu piyasalara 

taşımaktır. Başka bir ifadeyle ulaştırma bölgelerarası işbölümünün uzmanlaşmasına 

katkı sağlamak üzere bir etki oluşturmaktadır. Bu nedenle, ulaştırma mekân faydası 

sağlayan bir faaliyet biçimi olarak kabul edilmektedir. Ulaştırma hizmetleri olmadan 

işbölümüne dayalı bir ekonomiden ya da bir pazardan bahsetmek mümkün değildir. 

Üretimin bir ön koşulu olan malların ve insanların yer değiştirmesi ekonomik koşullarda 

sağlanmalıdır. Ekonomi içinde toplam arz ve toplam talebin uyumunu  sağlamak için 

hammadde ve yarı maddelerin gerekli yerlerde gerektiği zamanda ulaştırılması 

zorunluluğu bulunmaktadır.9 

Üretilen mal ve hizmetlerin ticareti farklı yerleşim yerlerinde gerçekleştirilmekte 

ve uygun piyasa yerleşim yerlerine ulaştırılmak için mallar farklı mekânlar arasında yer 

değiştirmekte ve dağıtılmaktadır.  Daha açık bir ifadeyle üretimin çok büyük bir bölümü 

üretimin yapıldığı bölgelerden çok farklı yerlerde tüketilmektedir. Bu mekânsal 

işlemlerdeki maliyetlerin boyutu her bir piyasa yerleşim yerinin fiyat ve maliyet 

şartlarıyla belirlenmektedir. 10   

Ulaştırma sektörü, tedarik zincirinin kalbini oluşturduğundan, her ekonominin 

temel unsurudur. İyi gelişmiş bir ulaştırma ağı olmadan, iç pazarın düzgün şekilde 

işlemesi mümkün olmamaktadır. Ulaşım altyapısı yatırımları ekonomik büyümeyi 

artırmakta, refah sağlamakta, ticareti, coğrafi açıdan erişilebilirliği ve insanların 

hareketliliğini geliştirmektedir. Ulaştırma yatırımları, yeni iş alanları açma konusunda 

oldukça etkili araçlardır.  

Ulaştırmanın bir ülkedeki bölgelerin kalkınması ve bu bölgeler arasındaki gelir 

farkları üzerindeki etkisi literatürde çalışma alanı olarak yerini almıştır. Ulaştırmadaki 

iyileştirmelerin ticareti artırıcı bir etki oluşturduğu, uzmanlaşmayı beraberinde 

getirerek bölgesel kalkınmayı tetiklediği savunulmuştur. İyi gelişmiş bir ulaştırma 

altyapısının bölgesel ekonomik kalkınma için bir ön koşul olduğu her zaman iddia 

edilmiştir. İyi bir yol ağına sahip olmayan bölgenin ticari ilişkilerin gelişmesinin güç 

                                                 
9 Saatçioğlu, 2011: 23. 
10 Tümertekin, 1987:1-2 
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olacağı ve piyasa entegrasyonunun tam anlamıyla sağlanamayacağı belirtilerek bölgesel 

kalkınmanın sekteye uğrayacağı ifade edilmektedir. Örneğin 1830’lardan itibaren 

demiryolu hatlarının kurulmaya başlamasıyla İngiltere, Fransa, Belçika ve ABD’de 

ticaretin ve dolayısıyla ekonominin önemli gelişme kaydettiği belirtilmektedir. Diğer 

yandan, Marshall, 19. Yüzyılın hakim ekonomik gerçeğinin sanayideki ilerlemeden öte 

ulaştırmadaki gelişmelerden kaynaklandığını, Rostow ise tarihsel olarak ülke 

ekonomilerinin kalkış (take-off) aşamasına geçişinin demiryollarının devreye girmesiyle 

olduğunu ileri sürmüştür.11 

Ulaştırma yatırımları ile bölgesel kalkınma arasındaki bağlantı için doğrudan ve 

dolaylı olmak üzere iki türlü etkiden bahsedilmektedir. Yatırımın çarpan etkisi ve 

dışsallıkları dolaylı, ürün ve emek piyasasına etki ile erişilebilirliğin artması ise 

doğrudan etki olarak ifade edilmektedir.  

Şekil 1. Ulaştırma Yatırımlarının Etkileri 

 
Kaynak: The Economic Development Effects of Transport Investment, University College London ve Paper 
for Presantation at the TRANS-TALK Workshop ve Transport and Regional Development, Tel Aviv 
University adlı çalışmalardan uyarlanmıştır. 

1.1.  Doğrudan Etkiler 
Ulaştırma altyapısında yapılan iyileştirmelerin ya da yeni ulaştırma 

yatırımlarının firmalar üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bunları genel anlamda 

ürün piyasasına etki ve emek piyasasına etki olarak iki başlık altında sıralayabiliriz. 

                                                 
11 Saatçioğlu ve Karaca, 2013:2. 
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Diğer yandan ulaştırma altyapısında yapılan iyileştirmeler yerleşimlerin erişilebilirliğini 

artırdığı için önemli faydalarının olduğu da ifade edilmektedir. 

Ulaştırma altyapısında yapılan iyileştirmeler yerleşimlerin erişilebilirliğini 

artırdığı için bölgedeki işletmelerde verimlilik artışı sağlar ve bölgenin yatırım açısından 

çekiciliğini artırır. Karar vericiler ve ulaştırma uzmanları arasında, ulaştırma 

yatırımlarının üretim ve dağıtım maliyetlerini azaltması, emek üretkenliğini 

iyileştirmesi ve özel sektör yatırımları ile teknolojik yenilikleri canlandırması yönüyle 

ekonomik büyümeyi sağladığı için hayati önem taşıdığı yönünde yaygın bir inanç 

bulunmaktadır. Bu yargı temelindeki teori, tarihsel olarak ucuz, hızlı, güvenilir bir 

ulaştırma altyapısının var olduğu bölge veya şehirlerin daha hızlı bir gelişme eğilimi 

göstermiş olmasına dayanmaktadır. İnsanların ve malların kolaylıkla ve ekonomik bir 

şekilde hareketlilikleri halen yerleşimlerin, şehirlerin, bölgelerin ve ülkelerin taşıdıkları 

ekonomik üstünlükler olarak kabul edilmektedir. Bu görüşü savunanlar, ulaştırma 

yatırımlarını bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak için bir politika aracı olarak kabul 

etme eğilimindedirler. Ayrıca, büyüme ve kalkınmanın önündeki en büyük engelin 

ulaştırma altyapısındaki eksikliklerin doğal bir sonucu olduğu ifade edilmektedir. 

Özellikle az gelişmiş ülkelerde ulaştırma yatırımları kalkınmayı tetikleyici bir araç 

olarak ele alınır. Gelişmiş bir ulaştırma modunun ya da altyapısının az gelişmiş ülkelere 

girişi pazarın gelişmesini sağlayarak işbölümü ve üretkenliği artırdığı görülmektedir. 

Rostow’un da belirttiği gibi demiryolu ulaştırması az gelişmiş ülkelerde “kalkış” (take 

off) başlatan tek ve en güçlü bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu katkı bireylerin ve 

firmaların refahının artması yönünde pozitif bir etki oluşturmaktadır.  

1.1.1. Ürün Piyasasına Etki 
İşletmelerin kuruluş çalışmalarında en uygun işletme büyüklüğünün ve üretim 

kapasitesinin tespiti, en uygun üretim teknolojisi ve üretim yönteminin seçimi ile 

işletmelerin kuruluş yerinin belirlenmesi en önemli hususlardandır. Bu üç unsurdan en 

önemlisi de üretim faaliyetlerinin yürütüleceği kuruluş yerinin ya da ürünlerin 

üretileceği coğrafi mekânın belirlenmesidir.  

İşletmeler açısından optimum yer seçimi gelirin artırılması ve giderlerin 

azaltılması açısından önem taşımaktadır. Bu yönüyle, işletmelerin kuruluş yerini 

etkileyen bir çok faktör söz konusudur. Bunlar; talep ve lojistik açıdan pazarın 
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uygunluğu, hammadde kaynaklarına yakınlık, vergi ve teşvik uygulamaları, nitelik, 

miktar ve ücret açısından işgücü, enerji kaynakları ile çeşit, yoğunluk ve maaliyetler 

açısından ulaşım imkanları olarak sıralanabilir. Bu faktörlerden biri olan taşıma 

harcamaları firmaların kuruluş yeri seçiminde önemli bir yer tutar. Özellikle üretim 

maliyeti içerisinde hammaddenin üretim merkezine ve mamul maddenin tüketim 

merkezine ulaştırılmasında kullanılan taşıma giderlerinin payı arttıkça işletmeler taşıma 

maliyetlerini düşürecek en uygun bölgelerde yer seçimi yapmaya yönelirler.  

Ürün piyasasına etki, firmaların ihtiyaç duydukları girdilerin maaliyetlerinde bir 

azalma oluşturması olarak açıklanabilir. Rasyonel hareket eden işletmelerin malın nihai 

tüketiciye tesliminde taşıma harcamalarının en ucuz olduğu ve pazarın geniş olduğu 

yerde kuruluşlarını gerçekleştirdikleri görülmektedir.  Bunun doğal bir sonucu olarak da 

ulaştırma altyapısı bakımından yetkin olan bölgelerin, toplam üretim maaliyetleri 

içerisinde yer alan taşıma giderlerini aşağı çekebildiği için toplam maaliyetleri 

düşürdüğü savunulmaktadır. 

Ulaştırma maaliyetleri, optimum yer seçimi açısından kritik öneme sahip 

hususlardan biridir.  Ulaştırma maliyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla yer seçiminde 

yalnızca bu unsuru dikkate alan işletmeler söz konusudur. Özellikle lojistik alanında 

faaliyet gösteren ya da ulaştırma imkanlarının elverişli olması nedeniyle, deniz ve nehir 

kıyıları, demiryolu ya da karayolu kavşaklarında kurulmuş birçok işletmeden bahsetmek 

mümkündür. Petrol dağıtım merkezleri ya da rafinerilerinin liman bölgelerinde 

kurulması buna örnek olarak gösterilebilir.12 Sanayi işletmelerinin yer seçiminde kârın 

maksimize edilmesi ön planda iken sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinin sunulduğu 

alanlarda kullanıcıların hizmete erişilebilirliği önemli bir kriter olarak ele alınır. İtfaiye 

ya da ilk yardım tesisleri gibi alanlarda ise mümkün olan en kısa zamanda erişim önemli 

bir kriter olmaktadır.13 

Yer seçimi konusunda en çok kullanılan kriter, tesis ile kullanıcılar arasındaki 

toplam uzaklılığın minimum edilmesidir. Bu kriter, kullanıcıların mekân içindeki 

dağılımına göre dengeli olarak bir tesisin yerinin optimum tayinini sağlar. 14 

İşletmenin bilinen mekânlar üzerinde yer seçimini gerçekleştirmesi halinde olası 

yerleşim yerleri arasından ve her bir yerin talep kapasitesi dikkate alınarak karar verilir. 
                                                 
12 Müftüoğlu, 1983:25-26. 
13 Dökmeci, 2005: 54. 
14 a.g.e., 2005:54. 
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İşletme ile yer seçimi yapılacak mekân arasındaki toplam uzaklık minumun olacak 

şekilde yer seçimi gerçekleştirilir.15 

İşletme yer seçimini ulaşım ağı üzerinde gerçekleştirecek ise bu durumda farklı 

bir yaklaşım benimsenir. Ulaşım ağı üzerinde yer seçiminde işletmenin özelliğine göre 

farklı kriterler dikkate alınabilir. Örneğin; bölgesel olarak hizmet verecek bir hastane 

gibi her bireye eşit hizmet vermesi beklenen tesislerde toplam ağırlıklı uzaklığın en aza 

indirilmesi amaçlanır. İtfaiye ya da acil servis gibi ihtiyaç durumunda hizmet vermesi 

amaçlanan bir tesis için ise tesise en uzak olan mesafenin en aza indirilmesi amaçlanır.16 

İşletme mekân üzerinde herhangi bir alanda yer seçiminde bulunacak ise bu 

durumda alternatif güzergahlar ya da ulaşım ağı üzerinde yapılan tercihten farklı bir 

değerlendirme esas alınmaktadır. Böyle bir durumda işletme alanda diğer noktalara 

toplam ağırlıklı uzaklığı minumum olan herhangi bir noktada en uygun yer seçimini 

gerçekleştirebilir. 17 

Ulaştırma altyapısının durumu ya da ulaştırma altyapısından kaynaklanan taşıma 

maliyetleri, bir işletmenin coğrafi mekânda kuruluş yeri tercihinde öenmli bir unsurdur. 

Ulaştırma açısından avantaja sahip bölgelerde ekonomik aktivitelerin yığılma gösterdiği 

ve gelişmişlik seviyesinin diğer bölgelere kıyasla üst düzeylerde olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, işletmeler üretim yerlerini pazara en ekonomik ve en hızlı ulaşım imkanı 

tanıyan yerlerde seçerler. Dolayısıyla girdi maliyetlerini azaltan ve çıktı miktarını artıran 

işletmelerin hızlı bir gelişme sürecine girdikleri görülür.18  

Ulaştırma sisteminin yetersiz ve taşıma maaliyetlerinin yüksek olması 

durumunda ise işletmenin pazara yakınlığı önem arz eder. Üretilecek ürünün türüne 

göre, firmalar tüketicilerin yoğun olduğu bölgelerde yer seçiminde bulunmaktadır. 

Pazara yakınlık üretilen ürünün niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte özellikle 

taşıma maliyetlerini en aza indirmek açısından önemli bir unsurdur. Özellikle sanayi 

işletmelerinin yer seçiminde üretim ve ulaştırma giderleri en etkili unsur olsa da yer 

seçiminde en etkili unsurlardan biri kullanıcı gruplarına yakınlıktır. 19 

                                                 
15 Dökmeci, 2005:54-55. 
16 a.g.e., 2005:58. 
17 a.g.e., 2005: 59-60. 
18 In Association with the Department of Urban and Regional Planning UCD and Oscar Faber 
Trasportation, Transport and Regional Development, 2009:19. 
19 Müftüoğlu, 1983:25. 
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Şekil 2. Ulaştırma Yatırımlarının Ürün ve Emek Piyasasına Etkisi 

 
Kaynak: In Association with the Department of Urban and Regional Planning UCD and Oscar Faber 

Trasportation, Transport and Regional Development, 2009:15. 

1.1.2. Emek Piyasasına Etki 
Ulaştırma yatırımlarının ürün piyasasına etkisiyle birlikte emek piyasasına olan 

etkisinden de bahsedilmektedir. Emek piyasasına etki ise firmaların emek arzına kolay 

ve ucuz bir şekilde erişimi ile açıklanabilir. Ekonomi literatüründe ulaştırmanın ağırlıklı 

olarak ürün piyasasını etkilediği savunulur. Ancak, ulaştırma sektörünün emek 

piyasasını da özellikle bölgesel politikalar bağlamında etkilediği savunulmaktadır. 

Ulaştırma sektörünün emek piyasasına etkisi emeğin bölgesel düzeyde talep edilmesi ile 

ilişkilendirilmektedir.20 

Nüfus içerisindeki bağımlılık oranı, işgüne katılım ve istihdam düzeyi gibi 

hususlar bakımından emek piyasasının önemli unsurlarının bölgesel düzeyde 

farklılaşması nedeniyle ulaştırma altyapısı emek unsurlarının ihtiyaç duyulan düzeyde 

karşılanması açısından önemli bir etki oluşturmaktadır. 

Ulaştırma yatırımlarının emek ve ürün piyasalarına olan etkisinin her ikisi de 

mevcut firmaların piyasadaki verimliliğini artırmakta, çıktı ve istihdam büyümesini 

                                                 
20 In Association with the Department of Urban and Regional Planning UCD and Oscar Faber 
Trasportation, Transport and Regional Development, 2009:23. 
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sağlamaktadır. Etkili ulaştırma yatırımları, ulaşım kapasitesini, verimliliğini, 

güvenilirliğini ve hizmet düzeyini artırmaktadır. Hatta ürün ve emek piyasasına olumlu 

etki yapan ulaştırma yatırımları firmaların mekânsal davranış biçimlerini de etkileyerek 

ulaşım maliyetinden ve seyahat süresinden tasarruf edilmesini sağlarken, iş hacminin 

gelişmesine katkıda bulunur, bölgelerde yeni yatırımların yapılmasını ve yeni firmaların 

kurulmasını sağlar. Bunların sonucunda ise üretim ve rekabet gücü artar, bölgesel 

ekonomik büyüme sağlanır. 21 

1.1.3. Erişilebilirliğin Artması 
Ulaştırma altyapısı bölge ekonomilerini şekillendiren önemli bir unsurdur. 

Ulaştırma sistemleri, üretilen mal ve hizmetler için yer ve zaman faydası sağlayarak 

bunların tüketiciye etkin, verimli ve ucuz şekilde ulaştırılmasını sağlayan üretim 

sürecinin bir parçasını oluşturmaktadır.22 Ulaştırma altyapısındaki gelişmeler 

yerleşimlerin erişilebilirliğini artırır. Erişilebilirliğin artırılması yatırımın büyüklüğüne 

ve mekânsal dağılımına bağlı olarak bazı faydalar sağlamaktır. Erişilebilirliğin 

artırılması, ulaşım maliyetinden ve seyahat süresinden tasarruf edilmesini sağlarken, iş 

hacminin gelişmesine katkı sağlamaktadır.  

Erişilebilirliğin artması, yerleşimlerin coğrafi bakımdan daha geniş alanlarla 

ekonomik entegrasyonunu sağlarken piyasa bütünleşmesine önemli katkılar 

sunmaktadır. Gelişmiş ulaştırma sistemleri, hem mal ve hizmetlerin hem de bireylerin 

hareketliliklerine imkân tanımaktadır. Bu yönüyle ulaştırma ekonomik, politik ve sosyal 

faaliyetlerin canlılığını artırarak bölgesel kalkınmaya artı bir değer kazandırır. Örneğin 

gıda sektöründe, geçmiş dönemlerde yerel bazda gerçekleşen üretim, ihtiyaçların da 

bölgesel olarak karşılanmasını sağlamaktaydı. Ancak ulaştırma sektöründe yaşanan 

gelişmelerle birlikte demiryolu, denizyolu ya da havayolu ile yapılan taşımacılıkla taze 

et, balık ve konserve gibi ürünler üretim yerlerinden bozulmadan rahatlıkla çok uzaktaki 

tüketim yerlerine taşınabilmektedir. Benzer şekilde, tarım sektöründe de üretilen tahıl, 

meyve, sebze, süt ve süt ürünleri gibi ürünler tüketiciye daha hızlı ve etkin bir şekilde 

ulaştırılmaya başlamıştır. Sanayi sektöründe ise maden, petrol, doğal gaz ve orman 

ürünleri gibi ürünlerin ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak üretimin söz konusu 

                                                 
21 In Association with the Department of Urban and Regional Planning UCD and Oscar Faber 
Trasportation, Transport and Regional Development, 2009:25. 
22 Saatçioğlu, 2011: 23-24. 
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bölgelerde yapılması ve nihai ürünlerin tekrar tüketiciye sunulması mümkün hale 

gelmiştir.23 Bu faydalar sonucunda genellikle bireylerin ve firmaların ekonomik 

performansları iyileşir, üretim ve rekabet gücü artar ve ekonomik büyüme sağlanır.   

Şekil 3. Erişilebilirliğin Artırılmasının Etkileri 

 

Kaynak: The Economic Development Effects of Transport Investment, University College London ve Paper 
for Presantation at the TRANS-TALK Workshop, Tel Aviv University adlı çalışmadan uyarlanmıştır. 

 
Yerleşmelerin erişilebilirliğinin artması sonucu faaliyetlerin mekânsal dağılımı 

değişir, yeni imar alanları açılabilir ve bazı yerleşimlerin mekânsal dokusu iyileşebilir. 

Erişilebilirlik doğru bir şekilde planlandığında ülke içindeki nüfusun mekânda dengeli 

dağılımı gerçekleşir, işgücünün belirli yerleşimlerde yoğunlaşmasının önüne geçilir, 

erişim imkanı gelişmiş olan tüm yerleşimlerin gelişmesi mümkün hale gelir. Bunların 

yanında ulaştırma yatırımları sonucu erişilebilirliğin artması insanların yakınlaşmasını 

sağlar, mal ve hizmetler ile insanların hareketliliklerini artırır. Bu yönüyle ulaştırma 

yatırımları yerleşimlerin sosyal, kültürel ve ekonomik canlılığını sağlayarak bölgesel 

kalkınma açısından bir değer kazandırır.24 

                                                 
23 Saatçioğlu, 2011: 23-24. 
24 Banister ve Berechman, 2000:3-4. 
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1.2. Dolaylı Etkiler 
Ulaştırma yatırımlarının dolaylı etkilerinden dışsallık ve çarpan etkisi olmak 

üzere iki farklı etkiden bahsedilmektedir. 

1.2.1. Dışsallık 
Ulaştırma yatırımları açısından pozitif dışsallık, özel sektörün yatırımlarını 

kolaylaştırmakta ve karlılığını artırarak sermaye birikimine katkıda bulunmaktadır. 

Ulaştırma yatırımlarının oluşturduğu pozitif dışsallıkların yanında negatif dışşallıklar da 

söz konusudur. Örneğin gürültü ve çevre kirliliği dışsallıklara olumsuz örnek olarak 

verilebilirken firma yığınlaşmaları ise olumlu bir örnek olarak belirtilebilir. Ulaştırma 

altyapısında gerçekleştirilen bir iyileştirme yerleşimlerin erişilebilirliğini artırdığı için 

ekonomik bir büyüme sağladığı genel bir kanı olarak kabul edilmektedir. Erişilebilirliğin 

artırılması da bazı pozitif dışsallıklara sebebiyet verebilir. Erişilebilirlik verimliliği 

artırabilir, üretim maliyetlerini azaltır ve kaynakların daha etkin kullanımını sağlar. Tüm 

bu olumlu gelişmeler ise nihayetinde ekonomik büyümeyi sağlar. Bölgelerin 

erişilebilirlik seviyesinin artırılması bölgeler arasında daha dengeli bir mekânın 

olmasını, atıl kaynakların etkin kullanılmasını ve rekabet güçlerinin artırılmasını 

sağlayabilir. Yerleşimlerin yakın ekonomik coğrafyayla olan entegrasyonu, küresel 

merkezlerle olan bağlantısı, dünya piyasasına olan erişim kalkınmaları açısından kritik 

rol üstlenebilmektedir.25 Ekonomik birimler bölgesel rekabet yeteneği açısından büyük 

önem taşırken, genellikle refah şeklinde ifade edilen yerleşimlerin erişilebilirlik düzeyi 

de bir bölgenin yüksek değere sahip işleri ve kalifiye çalışanları çekme kapasitesinin 

açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Bu bakımdan refah, önemli ölçüde büyük ekonomik 

merkezlerde bulunan hizmetlere ve kaynaklara erişim yeteneğine bağlıdır.26 Dolayısıyla, 

bir bölgenin erişilebilirliği başka bir bölgedeki faaliyet ve aktivitelere erişmek için 

dolaylı bir ölçümdür. 

  

                                                 
25 WB, 2009:77. 
26 ESPON, 2009:5. 
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1.2.2. Çarpan Etkisi 
Dolaylı etkilerden, çarpan etkisi yatırımların milli gelirde oluşturduğu artış olarak 

tarif edilmekle birlikte, ulaştırma yatırımları açısından yatırımın yapıldığı süre boyunca 

bölgedeki istihdam ve gelirde sağlanan artışı ifade etmektedir. Aynı zamanda havalimanı 

gibi büyük yatırımların dolaylı etkileri de uzun vadeli istihdama katkı sağlamaktadır. 

Aslında ekonomik kalkınma uzun vadeli bir olgudur. Bu sebeple, kısa vadeli çarpan 

etkilerinin ekonomik kalkınmaya katkılarını kabul etmek ekonomik kalkınmanın 

özündeki uzun vadeli tanımlama yaklaşımına ters düşmektedir. Hatta, kısa vadeli çarpan 

etkileri çoğu zaman ulaştırmada yapılan iyileştirmelerin temel özelliğini, firma ve 

bireylerin ekonomik davranışlarını ihmal eden bir durumdur.27  

 

                                                 
27 Banister ve Berechman, 2000:3-4. 
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Erişilebilirlik; ulaştırma, şehir planlama, coğrafya ve pazarlama gibi bir çok 

alanda kullanılan bir terimdir. Çalışma amacına bağlı olarak erişilebilirlik için farklı 

tanımlamalar söz konusudur.  Ulaştırma ve arazi kullanım planlamasında kullanılan bir 

terim olan erişilebilirlik dar anlamıyla “bir yere ulaşım kolaylığı” olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak erişilebilirlik için “bir yere ulaşım için harcanan efor”, “coğrafi 

mekanda sunulanabilir aktivite imkanları” ya da “bireylerin bir mekanda yer alan 

aktivitelere katılım kolaylığı” gibi tanımlamalar da söz konusudur.  

Erişilebilirlik; yolcu, yük ve bilginin hareketliliğini ifade etmesi bakımından 

ulaştırmanın önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Erişilebilirlik, refah ve 

tedarik imkânlarını azami seviyeye çıkarmak için kolay ulaşımı ve iletişimi amaçlayan 

bir tür altyapı geliştirme yaklaşımı olarak da tanımlanmaktadır.28  

En kabul gören tanımıyla erişilebilirlik; tercih edilen ulaştırma moduna bağlı 

olarak bir bireyin bulunduğu nokta ile ulaşmak istediği nokta arasındaki mesafenin 

ölçülebilir değeri olarak tanımlanmaktadır. Ölçülebilir bu değer genellikle iki nokta 

arasındaki en kısa süre ya da mesafe olarak belirlenir. 29 

Gelişmiş toplumlar, ihtiyaçların mekânda dağılımının dengeli olmadığını kabul 

ederek erişilebilirliği bir tür refah göstergesi olarak kabul etmektedirler.30 Bir yerde 

yaşayan bireylerin refah seviyesinin en önemli belirtilerinden biri olarak hizmet ve 

piyasalara erişim düzeyi olduğu savunulmaktadır. Örneğin; bir OECD ülkesi 

vatandaşının en yakın merkeze ulaşmak için yol alması gereken mesafe zaman hesabıyla  
                                                 
28 ESPON, 2009:4. 
29 UDHB, 2009:193. 
30 a.g.e., 2009:193. 
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kentsel bir bölgede ortalama 39 dakika, tam olarak kentsel ya da kırsal olmayan ara bir 

bölgede 1 saat 55 dakika ve kırsal bir bölgede ise 3 saat 29 dakika olarak 

belirlenmiştir31 (Harita-1). Bir merkeze erişim dışında ulaştırma türlerine erişim de 

vatandaşların arzu ve beklentilerine uygun olarak sunulabilmektedir. Örneğin; bir 

vatandaşın belirli bir km’de hızlı trene, otoyola veya havalimanına erişebilmesini ilke 

olarak benimseyen ülkeler de bulunmaktadır. Bu yönüyle erişilebilirlik modern 

toplumlarda kentsel ya da bölgesel ölçekte bir yaşam standardı geliştirme yaklaşımı ya 

da refah göstergesi olarak kabul edilmektedir.  

                                                 
31 OECD, 2005:138. 



40  
 

Harita 1. Önemli Merkezlere Erişilebilirlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: OECD Regions at a Glance 2005, OECD. 
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AB ülkelerinde, kentlerin ve bölgelerin kalkınmasıyla ilgili politika 

tartışmalarında erişilebilirlik önemli bir gündem konusu olarak yerini almaktadır. 

Erişilebilirlik, Avrupa Komisyonunun yayımladığı Bölgesel Uyum Üzerine Yeşil Kitap 

(Green Paper on Territorial Cohesion) ve AB Alansal Gündem (Territorial Agenda of the 

European Union) gibi çeşitli politika dokümanlarında bölgesel dengesizliklerin 

azaltılması ve kentler ile bölgelerin cazibesinin artırılması için anahtar faktör olarak ele 

alınmaktadır.32 Avrupada ulaştırma sektörünün geleceği tüm politika alanlarında yüksek 

öncelik düzeyine sahiptir. Avrupa Komisyonu, 2050’de Avrupa Birliğini daha entegre ve 

küresel bir ekonomi olarak öngörmektedir. Bu öngörü, Avrupa ülkeleri, komşu ülke ve 

diğer kıtalar ile yüksek işbirliği ve bağlantıyı gerekli kılmaktadır.  Avrupanın 

erişilebilirliği, Avrupanın dünya ekonomisi içinde önemli bir oyuncu olmasını sağlamak, 

insanların ve malların Avrupa bölge ve şehirlerde rahat ulaşımını temin etmek üzere 

önemli bir talebi karşılayacaktır. Düşük gelişmişlik düzeyine sahip yerleşimlerin 

erişilebilirlik düzeyinin iyileştirilmesiyle bölge, ülke ve Avrupa ölçeğinde daha dengeli 

ve uyumlu bir mekansal organizasyonun olabileceği ve atıl kalmış bölgelerin 

potansiyelleri değerlendirilerek rekabet güçlerinin artırılacağı savunulmaktadır.33  

AB ülkelerinin bölgesel politikalar ve mekansal plan çalışmalarına yönelik bir 

birim olan Avrupa Mekansal Planlama Gözlem Ağının (European Spatial Planning 

Obsevation Network- ESPON) projeleri ve Avrupa İstatistik Kurumunun (Eurostat) 

sunduğu Avrupa Birliği politikası göstergeleri ile sektörel ve tematik alanlarda 

uluslararası, ulusal ve bölgesel verileri içeren analizler yapmaktadır. Ulaştırma sektörü 

de ESPON’un en önemli çalışma alanlarından biridir. ESPON’un ulaştırma kapsamında 

erişebilirlik, statik akımlar, altyapı (havayolu, karayolu, demiryolu vb.) ile erişilebilen 

nüfus oranları, ulaşım ağı uzunlukları, en otoyol ağına uzaklık gibi bir çok analiz 

çalışması bulunmaktadır. 27 AB ülkesiyle birlikte İzlanda, İsviçre ve Norveç’in  de dahil 

edildiği bir erişilebilirlik çalışmasında  Düzey-1 bölgeleri bazında illerin potansiyel 

erişilebilirlikleri farklı ulaştırma modları kapsamında analiz edilmiştir (Harita-2 ve 

Harita-3).  Çalışma kapsamında seçilen merkezler arasında, mesafe matrisleri 

oluşturulmakta, bu yolla her bir merkezin diğer merkezlere olan uzaklıklarıyla birlikte 

erişim süreleri ve nüfus büyüklükleri çalışmaya girdi oluşturmaktadır.  

 
                                                 
32 ESPON, 2009:4 
33 a.g.e, 2009:5. 
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Harita 2. Potansiyel Erişilebilirlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: ESPON, 2013. 
 
Harita 3. Tren İstasyonlarına Bağlantı Süresi   
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2.1.  Erişilebilirliğin Ölçülmesi 
 

Erişilebilirliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili farklı yöntemler 

bulunmaktadır. Genel kabul görmüş üç temel yaklaşımı;  

˗ Altyapı temeli erişilebilirlik ölçümü 

˗ Aktivite temelli erişilebilirlik ölçümü 

˗ Fayda temelli erişilebilirlik ölçümüdür. 

2.1.1. Altyapı Temelli Erişilebilirlik Ölçümü 
 

Altyapı temelli erişilebilirlik ölçümü ulaştırma sisteminin performansını dikkate 

alan bir yaklaşım olup ulaştırma sistemlerinin çıktılarının arttırılması ve altyapıya ait 

hizmet seviyelerinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bu ölçüm ulaştırma ve altyapı 

planlamasında dikkate alınarak ulaştırma politikalarının tespitinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Altyapı temelli erişilebilirlik ölçümünde genellikle “trafik sıkışıklığının 

düzeyi”, “ortalama seyahat hızı” ve “ortalama gecikme” gibi ölçüler kullanılır.34 

Avrupa ülkelerinin ulusal ulaştırma planlarında, erişilebilirliğin iyileştirilmesi 

(altyapı temelli erişilebilirlik ölçümü) ekonomik kalkınmanın sağlanması ve bölgeler 

arası ve nüfus grupları arasındaki farkların azaltılması açısından önemli kabul 

edilmektedir. Belçika, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Danimarka ve Hollanda gibi 

AB ülkelerinde ulaştırma politikalarının tespitinde altyapı temelli erişilebilirlik 

ölçümleri kullanılmaktadır.35 

Örneğin, Hollanda’nın ulusal ulaştırma politikası belirlenirken; geciken tren 

sayısı, ana ulaştırma koridorunda en yoğun vakitlerde saatte ortalama 60 km hıza 

ulaşma süresi gibi göstergelerle altyapı temelli erişilebilirlik ölçümleri dikkate 

alınmıştır. Bölgeler ya da ülkeler arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda da toplam 

karayolu uzunluğu, tren istasyonu sayısı gibi daha basit göstergelerle altyapı temelli 

erişilebilirlik analizleri yapılmaktadır.36  

  

                                                 
34 Geurs ve Ritsema Van Eck, 2001:47. 
35 a.g.e., 2001:47. 
36 a.g.e., 2001:47-48. 
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2.1.2. Aktivite Temelli Erişilebilirlik Ölçümü 
 

Aktivite temelli erişilebilirlik ölçümü, aktivitelerin mekân bağlamında dağılımını 

kalkış ve varış noktaları arasındaki bağlantının derecesini ifade etmeye yönelik bir 

yaklaşımdır. Aktivite temelli erişilebilirlik ölçümü daha çok şehir ve bölge planlaması 

çalışmalarında dikkate alınır.  

Aktivite temelli erişilebilirlik coğrafi erişilebilirlik ve zaman-mekân bağlamında 

ele alınan potansiyel erişilebilirlik olmak üzere iki farklı şekilde incelenmektedir. Coğrafi 

erişilebilirlik yerleşimlerin erişilebilirliğini statik olarak dikkate alan bir yaklaşım olup 

yerleşimleri coğrafi mekândaki konumlarına göre değerlendirir. Potansiyel erişilebilirlik 

ise yerleşimlerin erişilebirliğini dinamik bir şekille ele alan, yani bir yerleşimin coğrafi 

mekândaki konumunu diğer yerleşimlerle olan ilişkilerine göre dikkate alan bir 

yaklaşımdır.37 

Şehir ve bölge planlamasında kullanılan bir çok aktivite temelli erişilebilirlik 

ölçüm türü bulunmaktadır. Bunlar; mesafe ölçümü, kontür (izohips) ölçümü ve 

potansiyel ölçümdür. 

Mesafe ölçümü, görece erişilebilirliği ölçen en basit yaklaşımdır. Aynı düzlemde 

yer alan iki nokta ya da iki yerleşim arasındaki doğrusal çizginin mesafesi olarak 

tanımlanmaktadır. Mesafe erişilebilirlik ölçümü genellikle bir hizmet alanına ya da 

ulaştırma altyapısına maksimum sürede ya da mesafede erişimi ifade eden bir tür 

standart koyma yaklaşımıdır. Her bireyin 30 dk içinde en yakın hastaneye erişebilmesi 

ya da bir bireyin konutundan en yakın otobüs durağına 500 metre içinde erişebilmesi 

bunlara örnek olarak gösterilebilir.38 

Kontür, izohips ya da eş yükselti eğrileri olarak adlandırılan ölçüm ise 

yerleşimlerin mekândaki konumunu dikkate alarak topoğrafyadan kaynaklı coğrafi 

şartlara göre oluşan bir ölçüm türüdür. Bu ölçüm veri  seyahat zamanında ya da 

mesafede eşit düzeyde erişilebilir olan noktaları göstermektedir. Eş yükselti eğrileri 

noktalar arasında merkez kabul edilen birime olan yakınlık mesafesini ifade etmektedir. 

Bir bireyin 30 dk içinde erişebileceği merkezleri ya da bir ulaştırma moduyla herhangi 

                                                 
37 Geurs ve Ritsema Van Eck, 2001:49-50. 
38 a.g.e., 2001:49-50. 
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bir merkezden bir saaatlik yolculukta ulaşılabilinecek yerleşimlerin tespiti kontür 

ölçümüne örnek olarak gösterilebilir.39  

Potansiyel ölçüm ise ulusal pazar ya da istihdam açısından yerleşmelerin 

barındırdığı nüfus yoğunluğu bakımından fırsatlarını değerlendiren bir ölçüm türüdür. 

Potansiyel erişilebilirliğin temel matematiksel tanımı şu şekilde ortaya konmuştur:40 

𝐴𝐴(𝑁𝑁𝑁𝑁) = �𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖

+ �𝑃𝑃𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗⁄
𝑛𝑛

𝑗𝑗

 

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝐿𝐿 

 

Burada; 

A(NM) :potansiyel erişilebilirlik 

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafe 

Pj  : j ilinin nüfusu 

n  : İl sayısı 

L  : mesafeler matrisini  

ifade etmektedir. 

Hesaplama sonucu oluşturulan potansiyel erişilebilirlik matrisi dönüştürülebilir 

bir matris olmadığı için matrisin satırlar ve sütunlarının toplamı da aynı değeri 

vermemektedir. Dolayısıyla potansiyel erişilebilirlik matrisinde yerleşmelerin aldıkları 

değerler farklılık göstermektedir. Bu farklılık ise yerleşmelerin yayılma (emissiveness) 

ve cazibe (attractiveness) kapasitesi kavramları ile açıklanabilmektedir.41 

• Yayılma bir yerleşmeden ayrılma kapasitesi olup, bulunulan merkezden 

alternatif tüm merkezlere erişim düzeyini ifade eder. A(NM) matrisinde 

satırlardaki değerlerin toplamı erişilebilirlik bakımından yayılma kapasitesini 

ifade eder. 

• Cazibe ise bir yerleşime ulaşma kapasitesi olup, alternatif tüm merkezlerden 

bulunulan merkezere erişim düzeyini ifade eder. A(NM) matrisinde sütunlardaki 

değerlerin toplamı erişilebilirlik bakımından cazibe kapasitesini ifade eder. 

                                                 
39 Geurs ve Ritsema Van Eck, 2001:50-51. 
40 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:30. 
41 A.g.e, 2009:31. 
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2.1.3. Fayda Temelli Erişilebilirlik Ölçümü 
 

Fayda temelli erişilebilirlik, bireylerin ulaştırma türlerini tercih etmesi sonucu 

mekânda dağılmış olan hizmetlere erişim düzeyini tespit eden bir yaklaşımdır. Bu 

yaklaşımda, aynı ihtiyaçları karşılayacak potansiyel tercihler arasından talep edileni ya 

da karar verileni ele alan bir tür ulaştırma davranışı ya da farklı ulaştırma türlerini 

tercih edenlerin faydaları ölçülür. Dolayısıyla fayda temelli erişilebilirlik yaklaşımı 

bireylerin davranışlarını ya da elde ettikleri fayda düzeylerini ölçer ve ulaştırma türü 

kullanıcılarının gelir ve demografik özelliklerini dikkate alır. Bu yaklaşımda ulaştırma 

türlerinin hızı ya da seyahat ücreti gibi hususlar da dikkate alınabilmektedir.42 

Fayda teorisi aslında aynı ihtiyacın karşılanmasına hizmet eden potansiyel 

alternatifler içinden bir tanesinin tercih edilmesiyle ilgili karar mekânizmasını 

tanımlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Ulaştırma alanında, erişilebilirliğin bir türü olan 

fayda temelli erişilebilirlik ise yolcu davranışlarının ve aynı ulaştırma sisteminin farklı 

kullanıcılara sağladığı faydaların modellenmesinde kullanılmaktadır. Bu yönüyle fayda 

esaslı erişilebilirlik yaklaşımı, erişilebilirliğin bireysel derecede ele alınmasını, ulaşım 

türü ve yol ağı bağlantılarının yanında, kullanıcı özelliklerinin de dikkate alınmasını 

gerektirir.43 

Fayda esaslı erişilebilirlik, fayda teorisine dayanıyor olması gibi birçok yönüyle, 

ulaştırma planlamasının talep modellerinde kayda değer bir uygulanabilirliğe sahiptir. 

Diğer yandan, kolay hesaplanabilirliği, arazi kullanışı ve yolculuk genelleştirilmiş 

maliyetini dikkate alması nedeniyle  seçim davranışlarının modellenmesinde de sıkça 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu yaklaşımın bireylerin davranışlarını dikkate 

alması yönüyle potansiyel erişilebilirlikten daha güvenilir sonuçlar ortaya koyduğu 

görülmüştür. Örneğin, bu yaklaşım bir yerleşimdeki bireylerin erişebilirliğini ayrı ayrı 

ele alarak genel bir eğilim temsili ortaya koyarken potansiyel erişilebilirlik bir 

yerleşimdeki tüm bireyleri homojen kabul eder ve daha genel bir sonuç ortaya koyar. 

Potansiyel erişebilirliğin sonuçlarındaki güvenilirlik derecesini artırmak için mümkün 

olan en küçük yerleşim birimi bağlamında analizler yapılması potansiyel erişilebilirliğin 

dezavantajlı yönünü giderecektir. 44 

                                                 
42 Geurs ve Ritsema Van Eck, 2001:62. 
43 Özuysal, Tanyel ve Oral, 2012: 5988. 
44 a.g.e, 2012: 6011. 
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Bir “n” bireyine ait bir bölgedeki her bir “k” alternatif ulaştırma modunun bir 

“Uk” toplam faydasına sahip olduğu ve birey tarafından toplam faydanın maksimize 

edileceği kabul edilme durumunda fayda temelli erişilebilirliğin temel matematiksel 

tanımı şu şekilde ortaya konmuştur:45 

An = E (max Uk)              (1) 

Bir “n” bireyi tarafından kabul edilen “U” faydasının stokastik ifadesi ise aşağıdaki 

şekilde ifade edilir. 

Uij = Vij – βCij + ℇij              (2) 

Burada; 

E : Beklenen fayda değerini 

k : Alternatif ulaştırma modunu 

Uk : “k” alternatif ulaştırma modunun toplam faydasını 

Vij  : “i” noktasından “j” noktasına yapılan yolculuğu 

n  : n bireyi tarafından elde edilen ve deterministik olarak bilinen değeri 

Cij  : “ij” yolculuğunun maliyetini (seyahat süresi, parasal maliyet vb.) 

β  : Maliyete duyarlılık parametresini 

ℇij  : Rastgele değişkenini (stokastik kısım)  

ifade etmektedir. 

Bu fayda fonksiyonu, erişilebilirlik hesaplamasında fayda teorisi temeline dayalı 

bir başlangıç noktası oluşturmuştur. Denklemin tür seçiminde kullanılan fayda 

fonksiyonuna olan mantıksal ve yapısal benzerliği dikkati çekmektedir. Bir bireyin sahip 

olduğu bir alternatifler kümesi içindeki her bir hedefe bir fayda atadığı ve kendi 

faydasını maksimize eden bir alternatifi seçtiği kabul edilirse, erişilebilirlik çoklu logit 

modelin paydası olarak tanımlanabilir ki bu aynı zamanda “logaritmik toplam” olarak 

bilinir. Logaritmik toplam, bütün alternatifler kümesinin çekiciliğini özet olarak ifade 

eden bir ölçüt olarak görülmektedir: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = ln (∑ eVk𝑘𝑘  )                (3) 

                                                 
45 Geurs ve Ritsema Van Eck, 2001:62-63. 
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Burada;  

An : Erişilebilirlik ölçütünü 

Vk : Ulaşım türü ve yolculuk hedefi kombinasyonuna bağlılık bakımından “n” bireyi 

için “k” alternatifine ait toplam fayda içindeki fayda oranını 

ifade etmektedir.  

Bu şekli ile ifade, stokastik fayda fonksiyonundaki rastgele değişkenin (ℇij) 

Weibull dağılımına uyduğunu kabul etmektedir. Bu ifade aynı zamanda negatif üssel bir 

uzaklığa bağlı azaltma fonksiyonu kullanılarak potansiyel bir erişilebilirlik ölçütü 

şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla “n” bireyine ait erişilebilirlik (An), “i” alanında yaşayan 

bireyin, “cij” maliyeti ile ulaşabileceği “j” noktasında bulunan “D” fırsatlarından elde 

edebileceği fayda halinde yorumlanabilmektedir. 

An = 1
β

ln∑ Dj e−β.Cijm.
𝑗𝑗               (4) 

Burada; 

m : Ulaşım türünü 

ifade eder. 

Tüm ifade, yolculuk maliyetine duyarlılık parametresine (β) bölündüğü için 

erişebilirlik, yolculuk maliyeti biriminden ifade edilmiştir. “m” indisi ulaşım modunu 

ifade ettiği için her bir ulaştırma türü için ayrı erişilebilirlik değeri 

hesaplanabilmektedir. 
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Ülkemizdeki başlıca yapısal sorunlardan birisi de iller ve bölgeler arasındaki 

sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarıdır. Nasıl ki tüm yerleşimler ekonomik ve sosyal 

bakımdan dengeli bir gelişme eğilimi göstermiyorsa erişilebilirlik düzeyi bakımından da 

yerleşimler arasında farklar söz konusudur. Bazı yerleşimlerin daha erişilebilir 

bazılarının ise daha az erişilebilir olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların temelinde 

yerleşimlerin mekân üzerindeki dağılımı, ulaştırma altyapısının durumu, ulaştırma 

türlerine olan uzaklığı ve piyasalarla ya da hizmet merkezleriyle olan ilişkileri 

yatmaktadır. 

Bu bölümde, Türkiye’deki bölgesel farklar bir tür altyapı geliştirme yaklaşımı 

olan ulaştırmanın erişilebilirlik boyutu ile ele alınacaktır. Bu doğrultuda, Türkiye 

genelinde erişilebilirlik analizleri yapılmış ve çeşitli endeksler üretilmiştir. Erişilebilirlik 

endeksinin üretilmesinde teorik çerçeveye bağlı kalınarak altyapı temelli, aktivite 

temelli ve fayda temelli erişilebilirlik ölçümü yaklaşımlarından yararlanılmıştır.  

Altyapı temelli erişilebilirlik ölçümü genellikle ülkelerdeki ulaştırma 

altyapılarının performansını dikkate alan ve altyapıya ait hizmet seviyelerinin 

yükseltilmesini esas alan bir yaklaşımdır. Ulaştırma sektörü altyapı planlamasında 

dikkate alınan bu yaklaşımda bir ülkenin ya da yerleşmenin ne kadar ulaştırma ağına 

sahip olması gerektiği gibi hususlar önem arz eder.  Trafik sıkışıklığı, ortalama seyahat 

hızı, gecikme süresi, karayolu uzunluğu, istasyon sayısı gibi veriler altyapı esaslı 

erişilebilirlik analizlerinde kullanılan göstergelerdir. Ancak, Türkiye özelinde yapılacak 

olan altyapı temelli erişilebilirlik ölçümünde ise daha çok ulaştırma altyapısının 

uzunluğu, mevcudiyeti gibi hizmet sunumuna ilişkin analizlerde bulunulacaktır.  Diğer 

ülkelerin altyapı planlamasında  kullanılan bir çok verinin  ülkemizde temininin  zorluğu  
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gibi nedenler analizin bu boyutta kalmasını zorunlu kılmıştır. Ancak iller bazında 

kıyaslamalı olarak yapılacak analiz sonuçları politika geliştiriciler ve uygulayıcılar için 

altyapı planlamasına katkı sunabilecektir. Bununla birlikte ulaştırma altyapısının 

durumuna ilişkin ülkeler arası kıyaslamalara da yer verilmesi ülkemizin ulaştırma 

altyapısı bakımından hangi düzeyde olduğuna dair önemli bilgiler sunacaktır. Her ne 

kadar bir yerleşimin yüzölçümü, nüfus yoğunluğu, coğrafi şartlardan kaynaklanan fiziki 

zorluklar, nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaşması ve doğal şartlar gibi bir çok etken bir 

bölgenin ya da yerleşimin ne kadar ulaştırma ağına sahip olması gerektiğini etkilemekte 

ise  de iller bazında kıyaslamalı elde edilen sonuçlar altyapı planlamasında 

kullanılabilecek düzeyde bilgiler sunmaktadır. 

Aktivite temelli erişilebilirlik ölçümü genellikle yerleşimlerin konumu ile bu 

yerleşimlerdeki nüfusun aktivitelerinden kaynaklanan hareketliliklerini ele alan bir 

yaklaşımdır. Aktivite temelli erişebilirlik yerleşimin coğrafi mekândaki konumundan 

kaynaklanan olası varış noktaları ve mekândaki konumuyla birlikte barındırdığı nüfusun 

hareketlilik potansiyelini dikkate alır. Bu yönüyle coğrafi erişebilirlik ve ulusal pazara 

erişim kapasitesini ortaya koyan potansiyel erişebilirlik olmak üzere iki çeşit aktivite 

temelli erişebilirlik ölçümü bulunmaktadır. 

Fayda temelli erişilebilirlik ölçümü, bireylerin mekânda dağılmış olan bir 

hizmetten tercih edilen ulaştırma türüne bağlı olarak elde ettikleri faydayı ölçen bir 

yaklaşımdır. Söz konusu model, bireylerin davranışlarını dikkate alması nedeniyle ve 

yerleşimleri homojen kabul etmemesi nedeniyle daha güvenilir sonuçlar vermektedir. 

Her ne kadar yerleşimlerdeki hanehalkının ulaştırma tercihleri ve davranış biçimleri 

bilinmese de basitleştirilmiş fayda temelli analizlerin yapılması mümkündür. Bu 
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doğrultuda ülkemiz illerinin çeşitli hizmetleri aynı anda bünyesinde barındırabilecek 

olası yerleşimlere olan erişilebilirlik düzeyi tespit edilecektir. 

Türkiye’deki ulaştırma altyapısının modlar arasındaki dağılımı analiz edildiğinde 

yük ve yolcu taşımacılığının hala ağırlıklı olarak karayolu ile yapıldığı görülmektedir. 

Türkiye’de 1950 yılına kadar olan dönemde, ulaştırma politikaları bakımından 

demiryolu ve denizyolu yatırımlarına ağırlık verilmiş, önemli üretim ve yerleşim 

merkezleri özellikle demiryolu ağıyla birbirine bağlanmıştır. Bu dönemde karayolu 

ulaştırmasında yeterli nitelik ve altyapının olmadığı görülmektedir. 1950 yılında taşıma 

türleri arasındaki dağılıma bakıldığında, yolcu taşımacılığının yüzde 49,9’u karayolu, 

yüzde 42,2’si demiryolu,  yüzde 7,5’i denizyolu ve yüzde 0,6’sı ise havayolu ile 

gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde, yurt içi yük taşımacılığının ise yüzde 55,1’i 

demiryolu, yüzde 27,8’i denizyolu ve yüzde 17,1’i de karayolu şeklinde dağılım 

göstermiştir.46 

1950’lerden sonra ve özellikle 1960’larda başlayan karayolu yatırımlarının 

artmasıyla zamanla demiryolu ve denizyolu taşımacılığının payı azalma göstermiştir. 

Son yıllarda hızlı tren gibi demiryolu ve havayolu yatırımlarının artması, yük ve yolcu 

taşımacılığında baskın bir sektör olan karayollarının taşımacılık oranlarını düşürmüş 

olsa da günümüzde hala karayolları yük ve yolcu taşımacılığında en baskın ulaştırma 

türü olarak kullanılmaktadır. Bugün yük ve yolcu taşımacılığında karayolunun ulaştırma 

türleri arasındaki payı yüzde 90’ın üzerindedir. 

Grafik 1. Yurtiçi Yük Taşımacılığının Ulaştırma Modlarına Göre Dağılımı  
(Yüzde-2013) 

 
*Not: Havayolu taşıma miktarı diğer sektörlere göre çok küçük olduğu için 0 (sıfır) alınmıştır. 
Kaynak: UDHB, 2014. 

                                                 
46 UHDB, 2011:33. 
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Grafik 2.Yurtiçi Yolcu Taşımacılığının Ulaştırma Modlarına Göre Dağılımı  
   (Yüzde-2013) 

  

Kaynak: UDHB, 2014. 

Karayolu taşımacılığının ülkemizde bu derece baskın olmasında yük 

taşımacılığında üretim ve tüketim merkezleri arasında, yolcu taşımacılığında ise 

başlangıç ve varış merkezleri arasında aktarmasız ulaşıma imkân sağlaması ve 300-350 

km gibi belirli mesafelere kadar olan taşımalarda diğer ulaştırma türlerine göre daha 

hızlı ve daha ucuz bir tür olması gibi nedenler etkili olmuştur.47 

Analiz Birimi 

Türkiye’de yerleşimlerin erişilebilirlik durumlarının tespiti ve analiz 

edebilebilmesi için nüfusa, nüfusun istatistiki birimler bazında dağılımına ve coğrafi 

istatistiki birimler arasındaki uzaklık bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada 

nüfusun mekândaki dağılımı hakkında bilgi elde edebilmek için coğrafi istatistiki birim 

olarak “il”ler seçilmiştir. Analiz biriminin il olarak seçilmesi, dağılım ilişkilerinin tespit 

edilmesinde toplam il sayısı olan 81 kontrol noktasının kullanılmasını gerektirmektedir. 

İstatistiki birim olarak ilçelerin seçilmesi durumunda dağılım ilişkileri bakımından 

toplam ilçe sayısı olan 957 kontrol noktasının kullanılması gerekecektir. Aslında analiz 

birimi olarak ilçelerin seçilmesi analiz hassasiyetinin artmasını ve daha ayrıntılı 

sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. Ancak ilçeler bazında veri temininin zorluğu ve 

ilçeler arasındaki uzaklık bilgisine sahip olmak için 957X957’luk bir mesafeler matrisine 

ihtiyaç duyulması gibi sebeblerden ötürü bu çalışmada analiz birimi olarak 81 ilin 

                                                 
47 DPT, 2008:6. 
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kullanılması esas alınmıştır. Diğer yandan iller bazında veri temininin kolaylığı ve 

analizin hesaplama kolaylığının temini gibi pratik nedenlerin ötesinde ilçe düzeyindeki 

hesaplamaların ülke düzeyinde anlamlı politika önerileri sunmayacağı belirtilebilir. 

Kullanılan Göstergeler 

Analizlerde kullanılan göstergeler ve endekslerin geliştirilmesi için her biri farklı 

alt değişkenler, ağırlıklandırmalar ve işlemler tanımlanmıştır. Değişkenlerin 

belirlenmesi ve ağırlıklandırılmasında uzman görüşü, uluslararası benzer çalışmalar ve 

Türkiye’deki mevcut ulaştırma türlerinin yük ve yolcu bakımından dağılımı gibi hususlar 

dikkate alınmıştır. Analizde kullanılan veriler TÜİK, THY, KGM, DHMİ gibi kurum ve 

kuruluşlarca üretilen verilerden elde edilmiştir. Ancak bir ulaştırma moduna olan 

uzaklığı gösteren mesafe ya da süre gibi veriler çevrimiçi açık erişim kaynaklarından 

elde edilmiştir. Örneğin, bir il merkezindeki bireyin en yakın havalimanına olan uzaklığı 

tanımlı lokasyonlar arasından en yakının tespit edilmesiyle hesaplanmıştır. Analizde 

kullanılan yöntem ve modeller ise uluslararası kuruluşlarca çalışılmış benzer çalışmalar 

ve literatürde kabul görmüş yaklaşımlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

İnsanların ve malların mekândaki yer değiştirmelerinde alternatif ulaştırma 

türleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada kalkış ve varış noktası olarak karayolunun 

kullanıldığı varsayılmıştır. İki nokta arasında yapılan yolcu ve yük taşımacılığında 

havayolu, demiryolu ya da denizyolu türlerinin de kullanımı mümkün olmakla birlikte 

bu türler arasındaki dağılım yüzdesine göre dört ulaştırma türünün uzaklıklarının 

ağırlıklı ortalamasının alınması ve hesaplanan bu ortalama uzaklığın kullanılması 

mümkün olabilir. Ancak böyle bir hesaplama için kullanılan ulaştırma modunun kalkış 

ve varış noktaları bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca bu tür bir hesaplamada 

mal akımlarının ve yolcu akımlarının hangi ağırlıklarla kullanılacağı da bir başka sorun 

alanıdır. Kalkış ve varış bilgilerinin bulunmayışı bu tür bir hesaplama seçeneğini 

imkânsız hale getirmektedir. Türkiye’de 1950 yılından sonra hakim ulaştırma sistemi 

karayolu haline geldiği için pratik olarak en çok kullanılan ulaştırma modunun ve akım 

kanalının kullanılması bir çok güçlüğü ortadan kaldırmaktadır.  

Diğer yandan, erişilebilirlik bir yere ya da bir yerden ulaşma kapasitesinin 

ölçümü olarak tanımlandığı için iki yerleşim yeri arasındaki (kalkış ve varış noktaları) 

mesafe genellikle zaman ya da kilometre birimi cinsinden olmaktadır. Ancak, mesafenin 

maliyet ve enerji birimi cinsinden de ifadesi mümkündür. Bu çalışmada, kalkış ve varış 
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noktaları olan iller arası mesafenin hesaplanmasında karayolu uzaklığı yerine mesafenin 

zaman (seyahat süresi) birimi cinsinden kullanılması tercih edilmiştir.  İki nokta 

arasındaki mesafenin zaman cinsinden ele alınması karayolundaki hız limitlerini, 

yerleşimlerin mekân üzerindeki dağılımdan kaynaklanan coğrafi zorluklar ve trafik 

sıkışıklığı nedeniyle oluşan gecikmeleri dikkate alması nedeniyle analiz sonuçlarının 

daha güvenilir olmasını sağlamıştır. Seyahat süreleri KGM sorumluluğundaki devlet 

yollarında kesimler bazında yapılan taşıt sayımlarından alınan yıllık ortalama otomobil 

hızı ve karayollarındaki hız limitleri, coğrafi şartlar ve trafik yoğunluğuna göre 

hesaplama yapan çevrim içi açık erişim kaynaklarından elde edilen veriler dikkate 

alınarak oluşturulmuştur. 

Analiz Yöntemi 

Her bir endeksin hesaplama yöntemi ve kullanılan değişkenler endeksin 

anlatıldığı bölümde detaylı olarak açıklanmış; 81 ilin tüm endeks değerleri en yüksek 

endeks değerinden en düşüğe doğru sıralanmıştır. Ayrıca, elde edilen endeks değerleri 

coğrafi bilgi sistemleri tabanlı çalışan bir paket program aracılığıyla tematik haritalama 

yöntemi kullanılarak iller bazında görselleştirilmiştir. Paket programda yer alan tematik 

haritalama yöntemi bir tür sunum ve analiz aracı olup veri gösteriminin en güçlü 

formlarından biri olduğu için tercih edilmiştir. Bu araç sayesinde illerin endeks değerleri 

belirli aralıklarla gruplandırılmış ve böylece aynı aralıkta yer alan iller sunulmuştur. 

Endeks değerleri aralıklandırılırken her aralığın ortalamasının mümkün olduğu kadar o 

aralıkta yer alan değerlere yakınlık göstermesi hedeflenmiştir. Bu nedenle, paket 

programın tematik haritalama yönteminin özelliklerinden olan “doğal kırılma” metodu 

tercih edilmiştir. Böylelikle, her aralıkta endeks değerleri birbirine yakın olan iller 

dikkate alınarak sınıflandırma yapılmıştır.  
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴(𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗

� /𝐴𝐴
𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

                                                 
48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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ifade etmektedir. 

Coğrafi erişilebilirliğin hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamalar Ek-1’de yer 

almaktadır. Coğrafi erişilebilirlik endeksinde en yüksek değer Kırıkkale, en düşük değer 

ise Hakkari’ iline aittir. Bu formül ile her bir ile ait değerler, Kırıkkale=100, Hakkari=0 

olacak şekilde yeniden kodlanarak normalize edilmiştir. Verilerin normalizasyonu ise 

aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐴𝐴 (𝐺𝐺) = 100 ∗ (
𝐴𝐴(𝐺𝐺) − min 𝐴𝐴(𝐺𝐺)

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝐴𝐴(𝐺𝐺) −𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺)
) 

Normalize edilmiş değerler sonucu coğrafi olarak en az erişilebilir ilin “0” endeks 

değeri ile Hakkâri olduğu görülmektedir. Hakkâri’yi sırasıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 

ve Van izlemektedir. En erişilebilir il ise “100” endeks değeri ile Kırıkkale olmaktadır. 

Kırıkkale’yi ise sırasıyla Yozgat, Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir izlemektedir (Harita-4). 

Bu hesaplama sonucu elde edilen normalize değerler (Normalize A(G)), sadece illerin 

coğrafya üzerindeki konumlarına göre erişilebilirlik endeksini göstermektedir.  

Diğer yerleşimlere göre Türkiye coğrafyası üzerindeki konumu daha merkezi 

olan illerin coğrafi erişilebilirlik bakımından daha erişilebilir olması doğal 

karşılanmaktadır. Coğrafi erişilebilirlik matrisine göre en yüksek değer en erişilebilir, en 

düşük değer ise en az erişilebilir yerleşimi göstermektedir. Buna göre Türkiye’de 

merkezden çeperlere doğru gittikçe coğrafi erişilebilirliğin azaldığı ve en merkezi 

konumda yer alan illerin ise coğrafi olarak daha erişilebilir olduğu görülmektedir.   

Türkiye’de coğrafi erişilebilirlik anlamında mevcut durum göstermektedir ki, 

ulaştırma bağlantıları ve maliyetleri açısından merkezi ve merkez dışı alanlar arasında 

kayda değer bir ayrım vardır. Merkez dışı alanlar, yalnızca daha uzun seyahatlere olan 

ihtiyaç nedeniyle değil, ayrıca daha maliyetli ulaştırma çözümlerinin mevcut olması 

nedeniyle daha yüksek ortalama taşımacılık maliyetlerine sahiptir. İller bazında coğrafi 

erişilebilirlik endeksi sonuçları Tablo-1’de yer almaktadır. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 
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erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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Tablo 1. Coğrafi Erişilebilirlik Endeks Sonuçları 
Sıralama İl 

Coğrafi 
Erişilebilirlik 

Endeks Değeri  Sıralama İl 
Coğrafi 

Erişilebilirlik 
Endeks Değeri 

1 KIRIKKALE 100,00  42 GÜMÜŞHANE 68,32 
2 YOZGAT 98,28  43 ADIYAMAN 68,22 
3 KIRŞEHİR 98,19  44 SİNOP 67,76 
4 KAYSERİ 96,40  45 BAYBURT 67,42 
5 NEVŞEHİR 96,37  46 BURDUR 66,99 
6 ÇORUM 95,40  47 TRABZON 66,99 
7 AKSARAY 95,36  48 ERZURUM 66,02 
8 ANKARA 94,81  49 YALOVA 65,90 
9 SİVAS 94,46  50 KİLİS 65,31 

10 AMASYA 93,60  51 ŞANLIURFA 65,06 
11 ÇANKIRI 92,86  52 BİNGÖL 64,62 
12 TOKAT 92,37  53 DİYARBAKIR 62,71 
13 NİĞDE 89,86  54 TUNCELİ 60,54 
14 KONYA 89,02  55 RİZE 60,45 
15 BOLU 85,67  56 DENİZLİ 59,23 
16 SAMSUN 85,57  57 ANTALYA 59,06 
17 KASTAMONU 83,79  58 HATAY 56,27 
18 AFYON 83,07  59 MUŞ 54,60 
19 KARABÜK 82,69  60 MARDİN 52,28 
20 ESKİŞEHİR 82,45  61 BATMAN 52,23 
21 DÜZCE 82,42  62 BALIKESİR 50,74 
22 MALATYA 81,70  63 MANİSA 46,64 
23 ERZİNCAN 79,45  64 BİTLİS 45,93 
24 ORDU 79,16  65 İZMİR 45,56 
25 KARAMAN 79,01  66 AĞRI 44,97 
26 K.MARAŞ 78,85  67 İSTANBUL 44,39 
27 ADANA 78,56  68 AYDIN 42,24 
28 SAKARYA 77,54  69 ARTVİN 39,91 
29 GİRESUN 76,42  70 SİİRT 39,05 
30 KÜTAHYA 76,25  71 MUĞLA 38,06 
31 OSMANİYE 76,20  72 ARDAHAN 33,87 
32 BİLECİK 75,88  73 ÇANAKKALE 32,79 
33 ELAZIĞ 75,20  74 IĞDIR 28,49 
34 MERSİN 74,36  75 KARS 26,40 
35 GAZİANTEP 73,71  76 ŞIRNAK 24,83 
36 KOCAELİ 73,41  77 VAN 23,96 
37 ZONGULDAK 73,25  78 TEKİRDAĞ 22,21 
38 BARTIN 70,46  79 KIRKLARELİ 10,48 
39 UŞAK 70,38  80 EDİRNE 9,71 
40 ISPARTA 70,12  81 HAKKARİ 0,00 
41 BURSA 68,50     
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3.2. Karayoluna Erişilebilirlik 

Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) tarafından her yıl düzenli olarak 

gerçekleştirilen “The World Factbook” adlı çalışmaya göre, ülkemizin karayolu 

uzunluğunda 222 ülke arasından 17 inci sırada yer alarak üst sıralarda konumlandığı 

görülmektedir. Ancak Türkiye’nin, 1000 km2 başına düşen yol uzunluğuna bakıldığında 

Rusya, ABD, Kanada, Çin, Brezilya, Avustralya gibi kıta büyüklüğündeki ülkeler dışarıda 

tutulduğunda gelişmiş ülkelerin nispeten gerisinde olduğu görülmektedir.49  

KGM’nin 2014 yılı verilerine göre, ülkemizin karayolu ağı 2.244 km’si otoyol, 

31.310 km’si devlet yolu ve 32.257 km’si il yolu olmak üzere toplam 65.811 km’dir. Köy 

yolları ise 323.043 km olup toplam yol ağı uzunluğu 454.665 km’dir. 

Karayolu uzunluğu bakımından ilk sırada yer alan ABD’nin 6.586.610 km 

karayolu uzunluğu bulunmaktadır. Karayolu dünya sıralamasında ikinci sırayı 4.689.842 

km ile Hindistan, üçüncü sırayı 4.106.387 km ile Çin, dördüncü sırayı 1.580.964 km ile 

Brezilya, beşinci sırayı 1.283.387 km ile Rusya alırken, Türkiye’nin yarısından daha küçük  

yüzölçümüne (377.944 km2) sahip bir ülke olan Japonya, 1.210.251 km karayolu 

uzunluğu ile altıncı sırada yer almaktadır. 

Tablo 2. Bazı Ülkelerin Karayolu Uzunlukları 

Sıralama Ülke Yıl Uzunluk (km) Yüzölçüm (km²) 
1 ABD 2012 6.586.610 9.826.675 
2 Hindistan 2013 4.689.842 3.287.590 
3 Çin 2011 4.106.387 9.706.961 
4 Brezilya 2010 1.580.964 8.515.767 
5 Rusya 2012 1.283.387 17.098.242 
6 Japonya 2010 1.210.251 377.944 
7 Kanada 2008 1.042.300 9.984.670 
8 Fransa 2010 1.028.446 640.679 

Kaynak: CIA, 2013. 

 Ülkemizdeki karayolu altyapısı km2 başına düşen yol uzunluğu bakımından 

sıralamadaki yüksek düzeyine rağmen gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında düşük 

seviyelerde kalmaktadır. Özellikle Türkiye’nin kendi boyutlarına ve koşullarına 

(yüzölçümü, nüfus yoğunluğu, doğal şartlar gibi) yakın gelişmiş ülkelerle karayolu ağı 

kıyaslandığında bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Örneğin, otoyol bakımından 

Fransa 10.953 km uzunluğa sahipken ülkemiz 2.244 km uzunluğa sahiptir. Benzer 

şekilde, AB-27 ülkeleri dikkate alındığında 1000 km2 başına düşen otoyol uzunluğu 15 
                                                 
49 CIA, 2013. 



66  
 

km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
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Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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Otoyol 

Ülkemizdeki otoyolların tarihi yakın geçmişe dayanmakta olup çoğunluğu 

modern bir şekilde inşa edilmiştir. 1973 yılında birinci boğaz köprüsünü de içine alan ve 

24 km ile başlayan Türkiye otoyol ağı 1984 yılında 76 km, 1990 yılında 286 km, 1993 

yılında büyük bir artışla 1.104 km’ye ulaşmıştır.50 1993 yılından sonra ise neredeyse iki 

kat artarak 2014 yılı itibarıyla toplam otoyol uzunluğu 2.244 km’ye ulaşmıştır. Otoyol 

ağı ülkemizde tüm coğrafya sathına yayılmamış olup sadece İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme, 

Ankara-İstanbul-Edirne, Niğde-Adana-Hatay-Şanlıurfa aksları üzerinde mevcuttur. İller 

bazında 1000 km2’ye düşen otoyol yoğunluğu Harita-6’da yer almaktadır.  

1000 km2’ye düşen otoyol yoğunluğunda Türkiye ortalaması 2,7 km olup, en 

yüksek yoğunluğa sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Osmaniye’dir. İzmir-Aydın, 

İzmir-Çeşme, Ankara-İstanbul-Edirne, Niğde-Adana-Hatay-Şanlıurfa aksları üzerinde 

mevcut olan otoyolların ülkemizde sadece 20 ile bağlantısı bulunmaktadır. Ülkemizde 

otoyol ağları üzerinde kesintisiz ulaşımı sağlayacak entegrasyonun sağlanması otoyol 

ağı üzerinden hizmet alan illerin erişilebilirlik düzeylerini önemli ölçüde artıracaktır.  

İl ve Devlet Yolu 

2014 yılı itibarıyla ülkemizde 31.310 km’si devlet yolu ve 32.257 km’si ise il yolu 

olmak üzere toplam 63.567 km ulusal yol bulunmaktadır. İller bazında il ve devlet 

yollarının yoğunluğu ilin kentleşme durumu, diğer illere göre kavşak konumunda olması 

ve yüzölçümünün büyüklüğü gibi nedenlerle değişmekte ve birlikte büyük farklılıklar 

göstermektedir. Türkiye’de 1000 km2’ye düşen il ve devlet yolu yoğunluğu bakımından 

İstanbul en yüksek oran ile birinci sırada gelmektedir. Doğu ve Güneydoğu illeri ise 

nispeten diğer illere göre düşük seviyelerde, Doğu Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanan 

illerin ise görece yüksek düzeylerde olduğu görülmektedir. İller bazında 1000 km2 ‘ye 

düşen il ve devlet yoğunluğu Harita-7’de yer almaktadır. 

1000 km2’ye düşen il ve devlet yoğunluğunda Türkiye ortalaması 8,2 km olup, en 

yüksek yoğunluğa sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul, Trabzon ve Yalova iken en düşük 

yoğunluğa sahip iller ise sırasıyla Kars, Iğdır ve Van’dır. 

                                                 
50 DPT, 2005:17. 



59 
 

3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 
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entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 
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arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗
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𝑛𝑛𝑛𝑛
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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Köy yolu 

İl ve devlet yolları dışında kalan yollar; bir köyü komşu köylere, il, ilçe ve bucak 

merkezlerine, üretim ve tüketim merkezlerine bağlayan yollarla köylerin mahalle 

yolları; köy yolları ağını oluşturmakta olup 2013 yılı itibariyle ülkemizde toplam 

323.043 km köy yolu bulunmaktadır. İstanbul ve Kocaeli ili haricindeki tüm illerde köy 

yolu ağı bulunmakta olup Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte büyükşehir 

belediye sınırının mülki idare sınırına denk olmasıyla birlikte diğer büyükşehir 

belediyesi olan illerde tüm köylerin mahalleye dönüşmesi nedeniyle söz konusu illerde 

de köy yolunun varlığından söz etmek mümkün olmayacaktır. 2013 yılı itibarıyla İller 

bazında 1000 km2’ye düşen köy yolu uzunluğu Harita-8’de yer almaktadır. 

1000 km2’ye düşen köy yolu uzunluğunda Türkiye ortalaması 420 km olup, en 

yüksek yoğunluğa sahip ilk il ise yaklaşık 2600 km uzunluk ile Trabzon’dur. Trabzon’u 

sırasıyla Ordu ve Rize izlemektedir. Doğu Karadeniz illerinde köy yerleşiminin dağınık 

bir dokuya sahip olmasından dolayı köy yollarının daha yoğun olduğu görülmektedir. En 

düşük yoğunluğa sahip il ise  215 km ile Konya’dır. Konya’yı Kayseri izlemektedir.  

Ayrıca illerin köy yollarının durumuna ilişkin bir değerlendirme yapıldığında bazı 

köy yollarının asfalt ve betonarme bazılarının ise stabilize ya da parke olduğu 

görülmektedir. İller bazında toplam köy yollarının asfalt ya da beton oranının toplam 

köy yoluna oranı Harita-9’da yer almaktadır.  

Ülkemizde toplam köy yolu uzunluğunun yaklaşık yüzde 47’si beton ya da asfalt 

kaplamalı olup  köy yollarının en yüksek asfalt ya da beton kaplamalı yoğunluğa sahip 

ilk üç ili ise sırasıyla yaklaşık yüzde 75 düzeyinin üzerinde olan Gaziantep, Nevşehir ve 

Kilis iken en düşük yoğunluğa sahip iller ise yüzde 10 düzeyinin altında olan Kars, Ağrı 

ve Artvin’dir.  

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin diğer illere göre nispeten stabilize yol 

ağının beton ya da asfalt yol ağına oranla yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu 

bölgelerde köy yollarının iyileştirilmesi gerekliliği önemini korumaktadır. 
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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3.3. Ulusal Pazara Erişim 
Ülkelerin ekonomik faaliyetleri, mal ya da hizmet şeklindeki ürünlerin mümkün 

olduğunca geniş pazarlara ulaştırılmasıyla sürdürülmektedir. Bu bakımdan mal ve 

hizmetlerin talep bölgelerine ulaştırılması gelişmiş bir ulaştırma altyapısının varlığıyla 

mümkün olmaktadır.51 Bu yönüyle ulaştırma ve ulaşım imkânları başta ticaret olmak 

üzere ekonomik faaliyetlerin en önemli unsurlarındandır. Ülkeler arasında ticaret 

hacimlerinde farklılıklar olduğu gibi bir ülke içerisinde de fiziki, beşeri ve coğrafi şartlar, 

nüfusun dengesiz dağılımı, tarımsal üretimdeki farklılıklar ya da sanayi faaliyetlerinin 

belli bölgelerde yığılması gibi nedenlerle iç ticaret hacmi açısından da bölgeler arası 

farklar söz konusu olabilir.  

Pazara yakın olan bölgelerin uzak olan bölgelere göre pazar avantajını 

kullanmalarından ötürü  daha gelişmiş olduğu bilinmekte ve ulaştırma altyapısının 

bölgelerin ekonomik performanslarını önemli ölçüde etkilediği kaydedilmektedir.52 Bir 

ülkenin değişik bölgelerinde başta taşıma maliyetlerinin etkisiyle üretim maliyetleri 

farklılaşabilir, ülkenin merkezi durumda olmayan bölgeleri dışında kalan bölgelerde 

pazara erişim açısından zorluklar yaşanabilir. Dolayısıyla ulusal pazara erişimin düşük 

olduğu bölgelerde de ekonomik performansın diğer bölgelere kıyasla geri seviyelerde 

kalması söz konusu olabilir. 

Türkiye’de batı ve doğu bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklarının nedenleri 

arasında ulaştırma altyapısından kaynaklanan ve pazar erişiminde yaşanan kısıtlar da 

sayılmaktadır. Ulaşım ağının genişlemesi, iç bölgelerdeki illerin kıyılara erişiminin 

artması, kuzey-güney karayolu akslarının güçlenmesi, havayolu ulaşımının kapsadığı 

alanın genişlemesi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle pazar bütünleşmesi 

sorununun önemli ölçüde azaldığını söylemek mümkündür.  

Pazar entegrasyonu, ekonomik büyüme ve ulaştırma faaliyetleri birbirleriyle 

fazlasıyla bağlantılıdır. Türkiye’de ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar neticesinde 

sağlanan etkili ulaşım bağlantıları, iç pazarın oluşturulması ve derinleşmesine imkan 

sağlamıştır. Ancak, halen ülkemizin doğu ve batı ile kuzey ve güney bölgelerinin 

                                                 
51 Avcı, 2005:87. 
52 Aydemir, 2002:23, Huavari vd:2001:3. 
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ulaştırma sistemlerini etkili bir şekilde birleştirmek ve pazar entegrasyonunu sağlamak 

için yapılması gerekenler bulunmaktadır.  

Bugün ulusal pazara erişim açısından Türkiye’deki ulaştırma altyapısının durumu 

analiz edildiğinde yük ve yolcu taşımacılığında hakim ulaştırma modunun karayolu 

olduğu görülmektedir. 1950’lerde  yolcu taşımacılığının yüzde 49,9’u karayolu, yüzde 

42,2’si demiryolu, yüzde 7,5’i denizyolu ve yüzde 0,6’sı ise havayolu ile gerçekleştirildiği 

görülürken, aynı dönemde yurt içi yük taşımacılığının yüzde 55,1’i demiryolu, yüzde 

27,8’i denizyolu ve yüzde 17,1’i de karayolu şeklinde dağılım gösterdiği görülmüştür.53 

1960’larda karayolu yatırımlarının artmasıyla demiryolu ve denizyolu taşımacılığının 

payı azalma göstermiştir. Günümüzde hala karayolları yük ve yolcu taşımacılığında en 

baskın konumdadır. Bugün yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 90’ını ve yolcu 

taşımacılığının yüzde 95’i karayolu ile gerçekleştirilmektedir.  

Yük taşımacılığında üretim ve tüketim merkezleri arasında, yolcu taşımacılığında 

ise başlangıç ve varış merkezleri arasında aktarmasız ulaşıma imkân sağlaması ve 300-

350 km gibi belirli mesafelere kadar olan taşımalarda karayolu taşımacılığının diğer 

ulaştırma türlerine göre daha hızlı ve daha ucuz bir tür olması karayolu taşımacılığının 

ülkemizde hakim ulaştırma modu olmasını sağlamıştır. Karayolu taşımacılığının 

ülkemizde bu derece baskın olması insanların ve malların mekândaki yer 

değiştirmelerinde alternatif ulaştırma türlerinden bu türün seçilmesini sağlamıştır.54 

Türkiye’de yerleşmelerin coğrafya üzerindeki dağılımı ve bu yerleşmelerin 

barındırdığı nüfus seviyesi aynı düzeyde değildir. Bazı yerleşmeler coğrafi olarak daha 

merkezi bir alanda yer alarak coğrafi olarak daha erişilebilir bir konuma sahipken 

bazıları barındırdığı nüfus bakımından pazar avantajını kullanarak ulusal pazar 

açısından daha erişilebilir konumdadır.  Ulusal pazara erişim yerleşmelerin kendi 

nüfusu ile birlikte diğer illerin nüfuslarının söz konusu ile olan uzaklık ilişkisiyle 

açıklanabilir. Ülkemizde yurt içi yolcu ve yük taşımacılığında ağırlıklı olarak 

karayolunun kullanılması ulusal pazara erişim açısından iller arasındaki uzaklık 

ilişkisinin karayolu mesafesi bakımından ele alınmasını gerekli kılmıştır. Ulusal pazara 

erişilebilirlik bir ulaştırma sistemi kullanıcısının bulunduğu noktadan gidebileceği tüm 

varış noktalarından elde edebileceği aktivite potansiyelini ifade etmektedir. Bir bölge, 

                                                 
53 UDHB, 2011:33. 
54 DPT, 2008:6. 
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temel aktivite alanlarına ne kadar yakın ise ulusal pazara erişim değeri o kadar yüksek 

çıkmaktadır. Buna göre illerin ulusal pazara erişilebilirliği şu şekilde 

hesaplanmaktadır:55 

𝐴𝐴(𝑁𝑁𝑁𝑁) = �𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖

+ �𝑃𝑃𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗⁄
𝑛𝑛

𝑗𝑗

 

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝐿𝐿 

Burada; 

A(NM) : Ulusal pazara erişimi 

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

Pj  : j ilinin nüfusunu 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

ifade etmektedir. 

Buradaki ulusal pazara erişilebilirlik, gidilecek bir yerin cazibesinin boyut (nüfus) 

ile arttığı ve mesafe, seyahat süresi veya maliyet ile azaldığını farz eden “potansiyel 

erişilebilirlik” kavramını temel almaktadır. Daha özel anlamda, erişilebilirlik, i 

bölgesinden j bölgesine ürün grubu veya seyahat amacına bağlı olarak trafik hacimleri 

ile tartılan genelleştirilmiş ulaştırma maliyetleri olarak tanımlanır. Ulusal pazara 

erişilebilirliğin hesaplanmasına ilişkin detaylı bilgiler Ek-2’de yer almaktadır. 

Her ne kadar karayolu modunun dışında havayolu, demiryolu ya da denizyolu 

türlerinin yük ve yolcu taşımacılığında kullanılması mümkün olsa da yük ve yolcunun 

kalkış ve varış bilgisine sahip olunmaması ve karayolu türünün hakim mod olmasından 

dolayı hesaplamalarda sadece karayolu modu dikkate alınmıştır. 

Ulusal pazara erişim, herhangi bir ulaştırma modunu kullanan bireyin bulunduğu 

merkezden gidebileceği tüm varış noktalarında elde edebileceği aktivite potansiyelini 

ifade etmektedir. Bir merkez temel aktivite alanlarına ne kadar yakın ise potansiyel 

erişilebilirlik ya da ulusal pazara erişim değeri de o kadar yüksektir. Hesaplama sonucu 

oluşturulan ulusal pazara erişim matrisi dönüştürülebilir bir matris olmadığı için 

matrisin satırlar ve sütunlarının toplamı da aynı değeri vermemektedir. Dolayısıyla 

ulusal pazara erişim matrisinde yerleşmelerin aldıkları değerler farklılık 

                                                 
55 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:34. 
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göstermektedir. Bu farklılık ise yerleşmelerin yayılma (emissiveness) ve cazibe 

(attractiveness) kavramları ile açıklanabilmektedir.56 

Yayılma (Emissiveness)  

Yayılma (emissiveness) bakımından erişilebilirlik, bir ilden diğer illere erişebilme 

kapasitesi olarak tanımlanmaktadır.57 Bir ilin yayılma bakımından erişilebilirlik 

kapasitesi il bazında toplam nüfus ile iller arasındaki karayolu mesafesinin kullanılarak 

bir ilin diğer iller ile olan potansiyel ilişkilerinin toplamı olarak ifade edilebilir.  

Analiz sonucu, yayılma bakımından erişilebilirlik toplam değeri en yüksek olan il 

İstanbul, en düşük olan il ise Tunceli’dir. Toplam değerler normalize edilerek [0-100] 

arasında yeniden kodlanarak sıralama yapıldığında en erişilebilir il “100” endeks 

değeriyle İstanbul, en az erişilebilir il ise “0” endeks değeriyle Tunceli olmaktadır. En 

erişilebilir il olan İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli izlemektedir. En az 

erişilebilir il olan Tunceli’yi ise sırasıyla Bayburt, Ardahan, Artvin ve Kilis izlemektedir 

(Harita-10). Endeks değeri sonuçlarına göre İstanbul’un diğer illere kıyasla yüksek 

düzeyde bir endeks değeri ve farkına sahip olması ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20 

oranını bünyesinde barındırmasından kaynaklanmaktadır. İller bazında yayılma 

bakımından ulusal pazara erişim endeksi sonuçları Tablo-4’de yer almaktadır. 

Endeks sonuçlarına göre; örneğin bölge düzeyinde hizmet verecek ve bir çok ile 

dağıtım kanallarını kullanacak olan bir  lojistik firması, Doğu Anadolu Bölgesinde bölge 

illerine göre daha yüksek bir erişilebilirlik değerine sahip Erzurum ya da Van illerini 

kuruluş yeri olarak seçebilir. 

                                                 
56 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:35. 
57 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:304. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 
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illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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Tablo 4. Ulusal Pazara Erişilebilirlik Endeks Değeri (Yayılma Bakımından) 
 

Sıralama İl 
Ulusal Pazara 
Erişilebilirlik 

Endeks Değeri  Sıralama İl 
Ulusal Pazara 
Erişilebilirlik 

Endeks Değeri 
1 İSTANBUL 100,00  42 AĞRI 3,11 
2 ANKARA 46,90  43 ZONGULDAK 3,11 
3 İZMİR 29,79  44 AKSARAY 3,03 
4 BURSA 24,20  45 ISPARTA 2,99 
5 KOCAELİ 17,04  46 GİRESUN 2,89 
6 KONYA 16,79  47 MUŞ 2,51 
7 ADANA 16,64  48 NİĞDE 2,47 
8 GAZİANTEP 15,19  49 ÇANAKKALE 2,39 
9 ANTALYA 13,77  50 KASTAMONU 2,39 

10 DİYARBAKIR 12,55  51 KIRIKKALE 2,38 
11 ŞANLIURFA 12,39  52 UŞAK 2,35 
12 MERSİN 11,79  53 NEVŞEHİR 2,35 
13 KAYSERİ 11,04  54 AMASYA 2,30 
14 SAMSUN 9,79  55 BOLU 2,21 
15 MANİSA 9,50  56 ŞIRNAK 2,05 
16 SAKARYA 9,49  57 BİTLİS 1,96 
17 HATAY 9,01  58 RİZE 1,91 
18 K.MARAŞ 8,18  59 KIRŞEHİR 1,64 
19 BALIKESİR 7,75  60 SİİRT 1,60 
20 ESKİŞEHİR 6,94  61 EDİRNE 1,59 
21 DENİZLİ 6,83  62 BURDUR 1,59 
22 AYDIN 6,42  63 YALOVA 1,53 
23 AFYON 5,99  64 KARABÜK 1,50 
24 ORDU 5,60  65 BİLECİK 1,44 
25 MALATYA 5,58  66 BİNGÖL 1,44 
26 TRABZON 5,51  67 KIRKLARELİ 1,38 
27 VAN 5,43  68 KARS 1,25 
28 ERZURUM 5,28  69 ÇANKIRI 1,17 
29 MARDİN 5,09  70 KARAMAN 1,13 
30 MUĞLA 4,76  71 ERZİNCAN 1,07 
31 KÜTAHYA 4,69  72 BARTIN 0,93 
32 TOKAT 4,66  73 SİNOP 0,71 
33 SİVAS 4,56  74 HAKKARİ 0,69 
34 TEKİRDAĞ 4,45  75 IĞDIR 0,63 
35 ÇORUM 4,36  76 GÜMÜŞHANE 0,49 
36 ELAZIĞ 3,92  77 KİLİS 0,43 
37 ADIYAMAN 3,85  78 ARTVİN 0,40 
38 YOZGAT 3,73  79 ARDAHAN 0,07 
39 OSMANİYE 3,66  80 BAYBURT 0,07 
40 BATMAN 3,55  81 TUNCELİ 0,00 
41 DÜZCE 3,23     
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Cazibe (Attractiveness)  

Cazibe (Attractiveness) bakımından erişilebilirlik, bir ile diğer illerden erişebilme 

kapasitesi olarak tanımlanmaktadır.58 Bir ilin cazibe bakımından erişilebilirlik kapasitesi 

il bazında toplam nüfus ile iller arasındaki karayolu mesafesinin kullanılarak bir ilin 

diğer iller ile olan potansiyel ilişkilerinin toplamı olarak ifade edilebilir. Cazibe 

bakımından erişilebilirlik toplam değeri en yüksek olan il İstanbul, en düşük il ise 

Hakkari’dir. Toplam değerler normalize edilerek [0-100] arasında yeniden kodlanarak 

sıralama yapıldığında en az erişilebilir olan il 0 endeks değeriyle Hakkari’dir. Hakkari’yi 

sırasıyla Kars, Ardahan, Artvin, ve Iğdır izlemektedir. En erişilebilir il ise 100 endeks 

değeriyle İstanbul olmaktadır. İstanbul’u sırasıyla Kocaeli, Sakarya ve Yalova  

izlemektedir (Harita-11). İller bazında cazibe bakımından ulusal pazara erişim endeks 

değerleri Tablo-5’te yer almaktadır. 

Ulusal pazara erişim endeksi sonuçları yorumlanacak olursa, örneğin bölge 

düzeyinde birden fazla ile hizmet verecek ve çevre illerden hizmet yararlanıcılarının 

ulaşım süresini en aza indirecek bir bölge hastanesi ya da bir fuar alanı gibi yatırım yeri 

tercihlerinde Orta Karadeniz bölgesinde Samsun ili tercih edilebilir (Harita-11). 

                                                 
58 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:304. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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Tablo 5. Ulusal Pazara Erişilebilirlik Endeks Değeri (Cazibe Bakımından) 

Sıralama İl 
Ulusal Pazara 
Erişilebilirlik 

Endeks Değeri  Sıralama İl 
Ulusal Pazara 
Erişilebilirlik 

Endeks Değeri 
1 İSTANBUL 100,00  42 KASTAMONU 16,10 
2 KOCAELİ 42,07  43 SAMSUN 15,64 
3 SAKARYA 40,89  44 TOKAT 15,52 
4 YALOVA 35,27  45 ANTALYA 15,45 
5 MANİSA 33,99  46 DİYARBAKIR 15,26 
6 BURSA 32,22  47 ÇANAKKALE 15,19 
7 BİLECİK 32,07  48 ADIYAMAN 15,11 
8 KIRIKKALE 31,20  49 BARTIN 15,08 
9 DÜZCE 30,91  50 MALATYA 15,06 

10 ANKARA 30,07  51 KIRKLARELİ 14,99 
11 İZMİR 28,66  52 ŞANLIURFA 14,98 
12 ESKİŞEHİR 28,64  53 SİVAS 14,92 
13 BOLU 27,08  54 MUĞLA 14,30 
14 KÜTAHYA 26,96  55 EDİRNE 13,54 
15 AFYON 26,48  56 ELAZIĞ 13,23 
16 AKSARAY 23,91  57 ORDU 13,07 
17 UŞAK 23,80  58 GİRESUN 12,98 
18 KIRŞEHİR 23,63  59 MARDİN 12,71 
19 ÇANKIRI 23,02  60 HATAY 12,59 
20 NEVŞEHİR 22,99  61 BATMAN 12,11 
21 OSMANİYE 22,88  62 BİNGÖL 10,37 
22 BALIKESİR 22,46  63 TRABZON 9,54 
23 GAZİANTEP 22,03  64 ERZİNCAN 9,10 
24 BURDUR 21,79  65 SİNOP 8,75 
25 TEKİRDAĞ 21,75  66 BAYBURT 8,42 
26 ADANA 21,58  67 GÜMÜŞHANE 8,40 
27 ISPARTA 21,33  68 BİTLİS 8,32 
28 KONYA 21,03  69 MUŞ 8,19 
29 DENİZLİ 20,82  70 RİZE 8,05 
30 YOZGAT 20,40  71 ERZURUM 7,70 
31 KAYSERİ 20,33  72 SİİRT 7,33 
32 KARABÜK 20,14  73 TUNCELİ 7,07 
33 K.MARAŞ 19,99  74 AĞRI 5,35 
34 ÇORUM 19,85  75 ŞIRNAK 3,81 
35 NİĞDE 19,46  76 VAN 3,44 
36 AYDIN 19,14  77 IĞDIR 2,98 
37 MERSİN 18,81  78 ARTVİN 2,53 
38 ZONGULDAK 18,47  79 ARDAHAN 2,35 
39 KİLİS 18,23  80 KARS 1,91 
40 AMASYA 17,62  81 HAKKARİ 0,00 
41 KARAMAN 17,17     
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3.4. Demiryoluna Erişilebilirlik 
 

Karayolu taşımacılığının baskın ulaştırma modu olarak doyum noktasına 

ulaşması ve çevresel konularla ilgili duyarlılığın artması nedeniyle son dönemlerde 

demiryolu ulaşımının önemi artmıştır. Demiryolu taşımacılığı diğer taşıma türlerine 

göre hareketlilik, trafik yoğunluğu, trafik kazaları ve çevre gibi temel sorunlar için 

alternatif çözümleri tek başına bünyesinde barındırması nedeniyle tercih edilen bir 

sektör haline gelmiştir.59 Özellikle yüksek hızlı tren işletmeciliğinin gelişmesiyle birlikte 

demiryolları, yolcu taşımacılığında önemli bir pazara sahip olmuş ve demiryolları diğer 

taşımacılık türlerine göre tercih edilir bir ulaştırma türü haline gelmiştir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’li yıllara kadar önemli bir şekilde gelişme 

gösteren demiryolu sektörünün, günümüze kadar karayolları yatırımlarının tercih 

edilmesi nedeniyle, yük ve yolcu taşımacılığındaki payı genellikle düşük düzeylerde 

kalmıştır. 1950-2000 yılları arasında karayolu uzunluğu yüzde 80 artarken, demiryolu 

uzunluğu yalnızca yüzde 11 oranında artmıştır.60 Her ne kadar demiryolu ile taşınan yük 

ve yolcu miktarı geçmişe göre artış göstermiş olsa da diğer ulaştırma türlerine kıyasla 

oldukça düşük düzeylerdedir. Örneğin, demiryolları ile taşınan yük miktarı 2002 yılında 

14 milyon 616 bin ton iken bu rakam 2012 yılında 25 milyon 666 bin tona ulaşmıştır. 

Ancak rakamsal artışa rağmen günümüzde demiryolunun payı yurtiçi yük 

taşımacılığında yüzde 5 ve yolcu taşımacılığında ise yüzde 1 düzeylerinde kalmıştır.  

Demiryolu sektörü ülkemizde Cumhuriyetle birlikte atılım yapmış olsa da, 1950’li 

yıllardan günümüze kadar otomobil teknolojisinde kaydedilen gelişmeler, karayolu 

taşımacılığının esnekliği ve kapıdan kapıya taşımacılığa imkan tanıması gibi nedenlerle 

ihmal edilen bir taşımacılık türü haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminden önce yabancı 

şirketler tarafından yapılarak devir alınan 3.714 km ve 1923-1950 yılları arasında inşa 

edilen 3.780 km demiryolu ile ana hat uzunluğu 1950 yılında 7.671 km ye ulaşmıştır.61 

Bugün ise ana hat toplam demiryolu uzunluğu 10.103 km olup bunun sadece 1.196 km’si 

yüksek hızlı demiryolu hattıdır (Harita-12).  

“The World Factbook” adlı çalışmaya göre ülkemiz demiryolu  uzunluğu 

sıralamasında 134 ülke arasından 20 inci sırada yer almaktadır. Ülke sıralaması 

                                                 
59 UDHB, 2011: 64. 
60 UDHB: 68-69. 
61 DPT, 2001: 10.  
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bakımından yüksek sıralarda yer alan Türkiye’nin demiryolu altyapısı toplam ana hat 

yol uzunluğu bakımından gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında düşük seviyelerde 

kalmaktadır (Tablo-6).  

Tablo 6. Seçilmiş Ülkeler Bazında Demiryolu Ana Hat Uzunlukları 

Ülke Uzunluk (km) Yüzölçüm (km²) Yıl 
ABD 375.774 9.826.675 2011 
Rusya 85.248 17.098.242 2012 
Çin 66.298 9.706.961 2012 
Hindistan 63.273 3.287.590 2009 
Kanada 58.345 9.984.670 2009 
Fransa 30.013 640.679 2012 
Almanya 33.509 357.168 2011 
İtalya 16.726 301.338 2011 
İngiltere 16.423 130.395 2012 
Türkiye 10.103 783.562 2012 
Kaynak: WB, TCDD, CIA, KB. 

Türkiye’nin, 1000 km2 başına düşen demiryolu uzunluğuna bakıldığında gelişmiş 

ülkelerin oldukça gerisinde olduğu görülmektedir. 1000 km2 başına düşen demiryolu 

uzunluğunda ilk 20 ülke içinde ise Almanya 1000 km2’ye 126 km demiryolu ile ilk sırada 

yer almaktadır. Almanya’yı, 120 km ile Çek Cumhuriyeti, 84,7 km ile Macaristan, 74,9 km 

ile Polonya, 69 km ile İngiltere, 64,7 km ile İtalya ve 61,3 km ile Japonya takip 

etmektedir. Türkiye, 1000 km2’ye 12,5 km demiryolu ile 20 ülke içinde 17 inci sırada yer 

almaktadır.  

Ülkemizde illerin demiryollarına erişimi bakımından değerlendirme yapıldığında 

özellikle Türkiye’nin topoğrafya bakımından engebeli arazisi bulunan iller başta olmak 

üzere Doğu Karadeniz bölgesi illeri ile Doğu Anadolu bölgesindeki bazı illerin 

demiryolları ile bağlantısı bulunmamaktadır. Ülke genelinde 28 ilin demiryolu bağlantısı 

bulunmamaktadır (Harita-13). Hızlı tren işletmeciliğinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde 

4 ile (Eskişehir, Konya, Ankara, İstanbul) yüksek hızlı tren bağlantısı ulaşmıştır. 

Toplam demiryolu ağı ve yoğunlu bakımından gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 

düşük düzeylerde kalan ülkemizde iller düzeyindeki ağ yoğunluğu da yeterli düzeye 

ulaşmamış olup iller arasında da önemli farklar söz konusudur. Harita-14’de 1000 

km2’ye düşen demiryolu hattı yoğunluğu iller bazında farklılıkları görülmekle birlikte 

büyük kentler ile önemli üretim merkezi konumundaki illerin demiryolu hattı 

yoğunluklarının yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. 
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1000 km2’ye düşen demiryolu hattı yoğunluğunda Türkiye ortalaması 12,5 km 

olup, en yüksek yoğunluğa sahip ilk üç il ise yaklaşık 40 km ile Kocaeli, İstanbul ve 

Gaziantep’tir.  
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 

66  
 

km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 
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Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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Demiryolu sektöründe 278 adet yük ve 442 adet yolcu istasyonu ile hizmet 

verilmektedir. Bazı istasyonların yük ve yolcu kapasiteleri yüksek iken bazıları ise düşük 

düzeylerde kalmaktadır. İllerin demiryolu ağı ile erişilebilirlik kapasitesi, illerdeki 

istasyonların yük ve yolcu kapasitesi ile yeterli düzeyde elleçleme yapılabilen ve yolcu 

taşımacılığı için yeterli düzeyde sefer sayısının olduğu istasyonlara erişim süresi 

bakımından ele alınabilir.  Ülkemizde bulunan istasyonların yük ve yolcu kapasiteleri 

farklılık göstermesi ve yeterli düzeyde yük ve yolcu kapasitesine sahip olmayan 

istasyonların bulunması nedeniyle iller bazında demiryolu ağına erişim kapasitesini 

analiz edebilmek için yük kapasitesi 100 hamton ve yolcu kapasitesi 50.000 kişi olan 

istasyonlar dikkate alınmıştır. İstasyonlar bazında elde edilen veriler, ilin demiryolu 

ağına bağlı olup olmaması ve her ilin belirlenen kapasitedeki istasyona olan erişiminin 

zaman bakımından değeri göz önünde bulundurularak illerin demiryoluna erişilebilirliği 

analiz edilmiş ve demiryoluna erişim endeksi üretilmiştir. Erişilebilirlik endeksinin 

üretilmesinde kullanılan değişkenler ve ağırlıklandırmalar Tablo-7’de yer almaktadır. 

Göstergelerin ağırlıklandırmasında uzman görüşüne başvurulmuş ve ilin en yakın 

istasyona olan erişim süresi daha yüksek bir ağırlıklandırmaya tabi tutulmuştur. En 

yakın istasyonun  yük ve yolcu kapasitesi ise eşit düzeyde ağırlıklandırılmıştır.  

Tablo 7.  Demiryoluna Erişilebilirlik Endeksi Göstergeleri 

Gösterge Açıklama Birim Ağırlıklandırma Kaynak 
İlin demiryolu 
ağına bağlı olup 
olmaması 
durumu 

- - 0,3 TCDD 

İlin en yakın 
istasyona olan 
uzaklığı 

>50.000 
kişi 
yolcu/yıl 
>100 
hamton 
kapasiteli 
istasyon 

Dk 0,3 Çevrimiçi açık erişim 
kaynakları, TCDD 

En yakın 
istasyonun 
yolcu kapasitesi 

- Kişi 0,2 TCDD 

En yakın 
istasyonun yük 
kapasitesi 

- Ton 0,2 TCDD 

 

Demiryoluna ağına erişim endeksi sonuçlarına göre en yüksek değer İstanbul, en 

düşük değer ise Trabzon iline aittir. Her bir ile ait değerler, en yüksek il 100, en düşük il 
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0 olacak şekilde normalize edilmiştir. Normalize edilmiş değerler sonucu en erişilebilir il 

“100” endeks değeri ile İstanbul olmuştur. İstanbul’u sırasıyla; Mersin, İzmir ve Kocaeli 

takip etmektedir. Bu illerin demiryolu erişimi bakımından en yüksek endeks değerlerine 

sahip olması illerdeki mevcut istasyonların yük ve yolcu kapasitelerinin yüksekliği ile 

yeterli kapasiteye sahip istasyonların il merkezine yakın olmasıyla açıklanabilir. Endeks 

bazında en düşük erişilebilirlik düzeyine sahip il ise ”0” endeks değeri ile Trabzon 

gelmektedir. Trabzon’u sırasıyla Rize, Artvin, Hakkâri ve Giresun takip etmektedir 

(Harita-15). İller bazında demiryoluna erişim endeks değerleri Tablo-8’de yer 

almaktadır. Bu illerin demiryolu erişimi bakımından düşük düzeyde endeks değerine 

sahip olması ilin demiryolu bağlantısının olmaması ve yeterli kapasitedeki en yakın 

istasyona erişim süresinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Yüksek engebeye 

sahip illerimizin demiryolu ağına bağlı olmaması nedeniyle endeks değerleri düşük 

düzeyde kalmıştır. 

Son 10 yılda ülkemizde demiryolu yatırımlarına önem verilmiş ve yeni demiryolu 

hatları ile birlikte yüksek hızlı tren işletmeciliği de uygulamaya konulmuştur. 

Önümüzdeki dönemlerde de demiryolu politikalarının önceliğini koruması yük ve yolcu 

taşımacılığında demiryollarının daha fazla tercih edilen bir ulaştırma türü olmasını 

sağlayacaktır. 

Ülkemiz ilk kez  2009 yılında yüksek hızlı tren işletmeciliği tanışmış ve toplam 

hat uzunluğu 1196 km’ye erişmiştir.  848 km’lik hatta ise çalışmalara devam 

edilmektedir. Yüksek hızlı tren hattı ile Ankara ve Eskişehir illeri, İstanbul bağlantısının 

sağlanmasıyla da iki büyük metropol olan Ankara ve İstanbul yüksek hızlı tren hattı ile 

birbirine bağlanmıştır. Benzer şekilde 212 km’lik hat ile Ankara – Konya illeri de yüksek 

hızlı tren ile birbirine bağlanmıştır. Böylece, Ankara – Eskişehir – Konya üçgenindeki 

yüksek hızlı tren hattı bu illere komşu olan Bursa, Kütahya ve Karaman gibi illere olan 

seyahat süresini de önemli ölçüde düşürmüş ve erişilebilirlik düzeylerini artırmıştır.  

Öte yandan, Ankara ile Sivas’ın da yüksek hızlı tren hattı ile birbirine bağlanması 

hedeflenmekte olup 603 km’lik bu hatta çalışmalar devam etmektedir. Ankara – Sivas 

hattı boyunca Yozgat ili de yüksek hızlı demiryolu bağlatısına kavuşmuş olacaktır. 

Ayrıca, Ankara ve Bursa arasında da 110 km’lik yüksek hızlı demiryolu hattı yapılmakta 

olup hattın tamamlanmasıyla birlikte Bursa; Eskişehir, İstanbul ve Ankara ile bağlanmış 

olacaktır. Diğer yandan Ankara ve İzmir arası yüksek hızlı demiryolu hattının 
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kurulmasıyla güzergah üzerindeki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar’ın da Ankara ile 

bağlanması mümkün hale gelebilecektir. Ankara – İzmir yüksek hızlı tren projesi 824 km 

uzunluğunda olup hattın işletime alınmasıyla birlikte iki şehir arasında 14 saat süren 

demiryolu seyahati 3,5 saate inecektir. İzmir ve İstanbul arası Balıkesir, Bursa, Bilecik ve 

Kocaeli güzergahı boyunca yüksek hızlı demiryolu hattının işletmeye alınmasıyla İzmir – 

İstanbul arası demiryolu yolculuğu ise 4 saate inecektir.  Görüldüğü üzere Ankara – 

İstanbul –İzmir metropoller üçgeninin yüksek hızlı tren hattıyla birbirine bağlanması, bu 

üçgen arasında kalan iller başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu ülkenin batısına 

önemli bir hareketlilik kazandıracak ve illerin erişilebilirlik düzeyinde önemli artışlara 

sebebiyet verecektir. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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Tablo 8. Demiryoluna Erişilebilirlik Endeks Değeri  

Sıralama İl 
Demiryolu 

Erişilebilirlik 
Endeks Değeri  Sıralama İl 

Demiryolu 
Erişilebilirlik 

Endeks Değeri 
1 İSTANBUL 100,00  42 UŞAK 73,86 
2 MERSİN 99,26  43 K.MARAŞ 73,55 
3 İZMİR 96,27  44 TOKAT 72,92 
4 KOCAELİ 91,70  45 BİTLİS 72,04 
5 KAYSERİ 91,04  46 TEKİRDAĞ 71,17 
6 KARABÜK 90,99  47 BİNGÖL 70,82 
7 ZONGULDAK 90,35  48 YOZGAT 70,22 
8 HATAY 89,64  49 DENİZLİ 69,44 
9 ESKİŞEHİR 88,26  50 SİİRT 68,82 

10 KÜTAHYA 87,75  51 KIRKLARELİ 67,82 
11 BALIKESİR 86,30  52 ŞANLIURFA 66,93 
12 ANKARA 84,76  53 ADIYAMAN 64,76 
13 ADANA 83,48  54 DÜZCE 29,09 
14 AMASYA 83,33  55 NEVŞEHİR 27,19 
15 KIRIKKALE 81,68  56 KİLİS 27,19 
16 MANİSA 81,42  57 BOLU 26,32 
17 KONYA 80,87  58 BARTIN 26,02 
18 NİĞDE 79,66  59 YALOVA 25,00 
19 SAMSUN 78,60  60 ÇORUM 25,00 
20 AYDIN 78,56  61 KIRŞEHİR 24,27 
21 AFYON 78,25  62 ARDAHAN 23,83 
22 SAKARYA 77,72  63 BURSA 23,47 
23 MALATYA 77,60  64 TUNCELİ 22,66 
24 ELAZIĞ 77,23  65 MUĞLA 21,78 
25 DİYARBAKIR 76,24  66 AKSARAY 19,88 
26 SİVAS 76,07  67 KASTAMONU 19,15 
27 ERZURUM 75,50  68 ŞIRNAK 17,54 
28 OSMANİYE 75,44  69 ORDU 17,25 
29 GAZİANTEP 75,36  70 ANTALYA 16,38 
30 BİLECİK 75,06  71 GÜMÜŞHANE 15,79 
31 BURDUR 74,88  72 IĞDIR 15,79 
32 ERZİNCAN 74,60  73 ÇANAKKALE 13,89 
33 BATMAN 74,51  74 AĞRI 13,45 
34 EDİRNE 74,45  75 SİNOP 11,99 
35 MARDİN 74,42  76 BAYBURT 11,70 
36 VAN 74,36  77 GİRESUN 10,97 
37 ISPARTA 74,30  78 HAKKARİ 7,02 
38 ÇANKIRI 74,03  79 ARTVİN 6,14 
39 KARAMAN 74,01  80 RİZE 0,44 
40 KARS 73,99  81 TRABZON 0,00 
41 MUŞ 73,89     
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3.5. Havayoluna Erişilebilirlik 
 

Havayolu taşımacılığı son yıllarda küreselleşme ile birlikte gerek ülke sathında 

gerekse uluslararası uyum ve bütünleşmede hızlı bir gelişim göstermiştir. Ülkemizde de 

sivil havacılığın gelişmesiyle birlikte havayolu taşımacılığındaki talep artışı diğer 

ulaştırma türlerine göre daha yüksek düzeyde olmuştur. Türkiye ekonomisi içerisinde 

ulaştırma sektörüne olan talep son 5 yıl içerisinde yaklaşık yıllık yüzde 8 oranlarında 

artarken bu artış karayolu taşımacılığında yüzde 7,6, demiryolu taşımacılığında yüzde 2, 

denizyolu taşımacılığında yüzde 5 ve hava yolu taşımacılığında ise yüzde 16 düseyinde 

gerçekleşmiştir.62 Ülkemizde, gerek sivil havacılığın özel sektör işletmeciliğine açılarak 

rekabet ortamının oluşturulması gerekse uçak yakıt fiyatlarının devlet tarafından 

sübvanse edilmesi havayolu sektörünün hızlı bir gelişim göstermesini sağlamıştır.   

Havayolu sektöründe yaşanan bu gelişmeye bağlı olarak, yük ve yolcu taşımacılığı 

ile birlikte uçak trafiğinde de önemli derecede artış olmuştur. 2002-2010 yılları 

arasında, iç hatlardaki uçak trafiği yaklaşık yüzde 127, yolcu trafiği yüzde 204 ve yük 

trafiği ise yüzde 126 oranında artış göstermiştir.63 Havayolu sektöründe yaşanan bu 

gelişmenin temelinde, demiryolu taşımacılığının gelişmemesi, Türkiye’nin geniş bir 

coğrafi alana yayılması, şehirlerarası mesafenin uzun olması ve arazinin engebeli olması 

gibi nedenlerle karayollarında yaşanan gecikmeler etkili olmuştur. Doğu-Batı hattı 

boyunca karayolu ile bir tam günü ve 2000 km’yi aşan yolculuklar havayolu ile 1,5 saatte 

aşılır hale gelmiş, transfer bağlantılarla bir ilden birçok ile ve hatta yurtdışına uçuşlar 

mümkün olmuştur.  

2000’li yıllarının başında ağırlıklı olarak Ankara-İstanbul-İzmir üçgeninde 

havayolu ulaşımının gerçekleştiği ülkemizde bugün yeni uçuş noktaları ve havalimanları 

ile bir çok il havayolu ulaşımı ile birbirine bağlanmış durumdadır. 2002 yılında 530 bin 

olan uçak trafiği 2013 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 373 bine, 33 milyon 700  bin olan 

yolcu sayısı 130 milyona, 897 bin ton olan yük trafiği 2 milyon 400 bin tona ulaşmıştır. 

Yine 2002 yılında iç hatlardan tek bir havayolu şirketi ile 2 merkezden 26 noktaya 

gerçekleştirilen uçuşlar 2013 yılında 7 havayolu şirketi ile 7 merkezden 53 noktaya 

                                                 
62 UDHB, 2011: 82. 
63 a.g.e, 2011: 83. 
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gerçekleştirilir hale gelmiştir. Benzer şekilde 2003 yılında 60 noktaya dış hat uçuşları 

gerçekleştirilirken 2013 yılı itibarıyla 236 noktaya uçuş gerçekleştirilmektedir.64 

                                                 
64 UDHB, 2013: 210. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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“The World Factbook” adlı çalışmada ülkelerin havadan tespit edilen havaalanı 

sayıları karşılaştırılmıştır. Çalışmada inşa edilmiş ve pisti bulunan tüm havaalanları 

dikkate alınmış olup havaalanlarının sivil havacılığa açık, kapalı ya da terkedilmiş olup 

olmadığı gibi hususlar göz ardı edilmiştir. Bu çalışmaya göre ülkemiz havaalanı sayısı 

bakımından 236 ülke arasından 58 inci sırada yer almakta olup toplam havaalanı sayısı 

98 olarak tespit edilmiştir. 2002 yılında 25 adet havalimanı ile hizmet verilen sektörde 

bugün 53 havaalanından sivil uçuşlar gerçekleştirilmektedir.  

Tablo 9. En Fazla Havaalanına Sahip Ülkeler 

Sıralama Ülke Havaalanı Sayısı 
1 ABD 13.513 
2 Brezilya 4.093 
3 Meksika 1.714 
4 Kanada 1,467 
5 Arjantin 1,218 
6 Bolivya 1,138 
7 Kolombiya 855 

58 Türkiye 98 
Kaynak: CIA, 2013. 

Dünyanın en çok havaalanına sahip olan ülkesi ABD olup bu sayı tüm AB üyesi 

ülkelerin havaalanı sayısından yaklaşık 4 kat fazladır. Havaalanı sayısının bu derece 

yüksek olması uçak ile en fazla seyahat yapılan ülkelerin başında ABD’yi getirmektedir. 

Dolayısıyla yıllık yolcu sayısı dikkate alındığında dünyanın en büyük 30 havalimanından 

16 tanesi de ABD’de yer almaktadır. Harita-17’de ve görüldüğü üzere Avrupa’da 

gerçekleşen uçak trafiği önemli derecede yoğunluk göstermektedir. Özellikle Avrupa’nın 

doğu batı arasında konumu nedeniyle bir aktarma noktası işlevi görmesi ve AB üye 

ülkeleri arasındaki seyahat hareketliliğinin fazla olması bu bölgedeki uçuş trafiğini 

önemli ölçüde artırmıştır.  

İstanbul’da yapımı devam eden yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı 

dünyanın en büyük havalimanı olma özelliği taşıyacaktır. Dünyanın ekonomik ağırlığının 

Avrupadan doğuya doğru kayması Türkiye’nin dünyanın doğal bir aktarma noktası 

haline gelmesini sağlayacaktır. 
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Harita 17. AB Ülkelerinde Gerçekleşen Kalkış/Varışlı Anlık Uçuş Haritası 
 

 
Not: 18.07.2014 Tarih ve 09:53 Saatinde AB Ülkelerinde Gerçekleşen Kalkış/Varışlı Anlık Uçuş Haritası 
Kaynak: http://www.flightradar24.com 
 

Sivil havacılık sektörü Türkiye’de önemli ilerlemeler kaydetmiş olup önümüzdeki 

dönemde ülkemizin en iddialı olacağı sektörlerin başında geleceği düşünülmektedir. 

Yeni havaalanlarının inşa edilmesiyle birlikte aktif havaalanı sayısının artması, 

mevcutların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, sektöre yeni havayolu firmalarının girmesi 

ve niteliklerinin artması, rekabet ortamının oluşması gibi hususlar sivil havacılık 

sektörünün gelişmesini sağlamıştır. Yurtiçi uçuşlarda yaşanan gelişmeler  uluslararası 

uçuş ağının da gelişmesine katkı sağlamıştır.  

Sivil havacılıkta yaşanan gelişmeyle birlikte havayolu taşımacılığına olan talep 

diğer ulaştırma türlerine olan talebin üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de havayolu 

sektöründe yaşanan bu gelişmeler havayolu taşımacılığının alanını genişletmiş, birçok 

şehrin havayolu ile erişimini sağlamıştır. Yaşanan bu gelişmeler havalimanlarına olan 

erişimin de önemsenecek düzeye çıkmasına sebep olmuştur. Ülkemizde illerin havayolu 

bakımdan erişilebilirliği değerlendirildiğinde yeterli ulaşım talebinin olmadığı ve 

havalimanı bulunmayan ya da havalimanına erişim süresi uzun olan illerin erişilebilirlik 

düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. Havayolu ulaşımı talebinde yaşanan artışla birlikte 

http://www.flightradar24.com/
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atıl durumdaki birçok havalimanı etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmış ve yeni 

havalimanları inşa edilmiştir. Bingöl, Şırnak ve Kastamonu  Havalimanlarının işletmeye 

açılmasıyla bugün 53 adet havalimanı aktif olarak kullanılmakta ve birçok ilden 

havayolu ile birçok noktaya uçuş gerçekleştirilebilmektedir.65 Bazı havalimanlarının 

uçuş trafiği ve bağlantı kurduğu havalimanı sayısı oldukça yüksek iken bazı illerde ise 

yetersiz talep nedeniyle bu göstergeler oldukça düşük düzeylerde kalmaktadır. Örneğin 

2014 yılı verilerine göre yurtiçi tarifeli uçuşlarda İstanbul-Atatürk Havalimanından 32 

havalimanına uçuş gerçekleştiriyorken, İzmir- Adnan Menderes havalimanından 17 

havalimanına ve Kayseri-Erkilet Havalimanından ise yalnızca 3 havalimanına uçuş 

gerçekleştirmektedir.66 Diğer yandan 2013 yılı verilerine göre İstanbul-Atatürk 

Havalimanının yıllık uçuş trafiği 406.293 iken, İzmir- Adnan Menderes Havalimanının 

76.864 ve Kayseri-Erkilet Havalimanın ise 10.991’dir.  

Bugün 7 merkezden 53 noktaya gerçekleşen uçuş trafiği incelendiğinde İstanbul, 

Ankara, İzmir ve Antalya gibi illerde yolcu trafiğinin yüksek düzeylerde olduğu 

görülmektedir. DHMİ’den elde edilen verilerle, ülkemizdeki 2013 yılı iç hat yolcu 

trafiğinin   kalkış ve varış havalimanları çiftine göre dağılımı analiz edildiğinde İstanbul-

İzmir, İstanbul-Antalya, İstanbul-Ankara, İstanbul-Adana, Ankara-İzmir, İstanbul-

Trabzon, İstanbul-Muğla, İstanbul-Kayseri hatlarında yüksek yoğunluklu yolcu trafiğinin 

olduğu görülmektedir (Grafik-4). Grafik-4’de yer alan kalkış ve varış havalimanı çiftine 

göre dağılım tarifeli uçuşların dışında gerçekleşmiş olan yolculukları  kapsamaktadır. 

Ortalama 150 kişi kapasiteli bir yolcu uçağının haftada bir sefer yaptığı varsayılarak 

yıllık yolcu trafiğinin 7.800 kişinin altındaki kalkış ve varış havalimanları çifti analiz dışı 

bırakıldığındaki durum analiz edildiğinde Grafik-5’te yer alan havayolu yolculuğu akım 

ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Bu grafikte de benzer şekilde merkez konumundaki 

havalimanları ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte ülkemizdeki iç hat yolcu trafiği 

genellikle Grafik 4’te ve Grafik 5’te ortaya çıkan merkezler üzerinden gerçekleştiği için 

aktarmalı uçuşlardan kaynaklı olarak hangi iller arasında çapraz uçuş gerçekleştiği 

tespit edilememektedir.   

İç hat yolcu trafiğinde kalkış ve varış havalimanı çiftine göre aktarmalı uçuşlarda 

aktarma noktaları ihmal edilerek ve kalkış ile nihai varış havalimanları çiftine göre 
                                                 
65 Özel sektör eliyle işletilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Aydın Çıldır Havalimanı, Zonguldak-
Çaycuma Havalimanı, Antalya-Gazipaşa Havalimanı ve Anadolu Üniversitesi tarafından işletilen Eskişehir 
Anadolu Havalimanı ile birlikte sivil trafiğe açık havalimanı sayısı 53’tür. 
66 Özel sektör eliyle işletilen bazı havaalanları henüz yurtiçi uçuşlar için hizmet vermemektedir. 
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analiz yapmak potansiyel güzergah tespiti açısından önem arz etmektedir. Örneğin 

Kars'tan hareket eden bir yolcunun İstanbul aktarmalı Kayseri yolculuğu için Kars-

Kayseri arasında gerçekleşen çapraz uçuşun yoğunluğu tespit edilmelidir. Çapraz 

uçuşlar arasındaki yolcu trafiği yeni destinasyonların tespit edilmesi ve yeni seferlerin 

sunulması adına yol gösterici niteliktedir. Bu kapsamda THY’den elde edilen verilerle, 

ülkemizde Ağustos 2013-Temmuz 2014 arasında THY ve AnadoluJet ile gerçekleştirilen 

aktarmalı uçuşlar analiz edildiğinde potansiyel yeni çapraz uçuş güzergahları ortaya 

çıkmaktadır (Grafik-6). Grafik 6’da 1430 adet farklı kalkış-varış noktasında çapraz uçuş 

gerçekleştiği için sayıca fazla bir akım ilişkisi görülmektedir. Her ne kadar bu grafikte 

çapraz uçuşların yoğunluğu tespit edilebiliyor olsa da çapraz uçuşlardan düşük yolcu 

trafiği yoğunluğu gerçekleşmiş olan iller çiftini analiz dışı tutarak bir değerlendirme 

yapmak da mümkündür. Benzer şekilde ortalama 150 kişi kapasiteli bir yolcu uçağının 

haftada bir sefer yaptığı varsayılarak yılda gerçekleşecek yolcu trafiğinin 7800 kişinin 

altındaki kalkış ve varış il çifti kapsam dışı tutularak analiz yapılmıştır (Grafik-7). Grafik-

7’de görüdüğü üzere İzmir-Erzurum, Antalya-Erzurum, Trabzon-Antalya, İzmir-Van, 

Samsun-Antalya, Trabzon-İzmir, İzmir-Ağrı, Antalya-Van gibi daha çok İzmir ve Antalya 

merkezli doğrudan uçuşlar düzenlenebileceği gibi Erzurum-Adana, Van-Adana gibi 

Adana merkezli doğrudan seferler de düzenlenebilir. Analiz kapsamında dışarıda tutulan 

THY ve AnadoluJet dışındaki diğer havayolu şirketlerinin de yurtiçi pazar payı dahil 

edildiğinde yüksek düzeyde ve farklı güzergahlarda trafik akışının olduğu tespit 

edilebilecektir. Ülkemizde mevcut durumda uzak illerin daha çok ticari ve politik 

ağırlıklı kentlere ulaşım talebinin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla İstanbul ve Ankara 

merkezli aktarmalı uçuşlarda katlanılan maliyetin azaltılmasını teminen iller arası 

çapraz uçuşları mümkün kılacak bölgesel havayolu işletmeciliği düzenlenebilir. Büyük 

şehirlerle küçük şehirler arasında veya küçük yerleşim birimlerinin kendi arasında 

mevcut uçaklara göre daha düşük kapasiteli uçaklarla tarifeli ya da tarifesiz olarak 

ticaret ve hizmet amaçlı taşımacılık gerçekleştirilebilir. 

 Dünyada bölgesel havayolu taşımacılığı yapan bir çok ülke bulunmaktadır. İlk 

olarak 1938’de ABD’de 19 ile 35 kişi arasında yolcu kapasitesine sahip uçaklarla 

başlatılan bölgesel havayolu işletmeciliği bugün 76 koltuk kapasiteli uçaklarla 

gerçekleştirilir hale gelmiştir. 



104  
 

ABD’de ve AB’de bölgesel havayolu işletmeciliği devlet tarafından desteklenen ve 

sübvanse edilen bir sektördür. ABD’de “Essential Air Service” , Avrupa’da  ise “Public 

Service Obligation” isimli politikalar çerçevesinde, küçük yerleşim birimlerinden uçan 

firmalara düzenlenen her uçuş başına çeşitli destekler verilmekte ve uçtukları bölgelere 

yatırım yapan bölgesel havayolu şirketleri o hatlar için tek yetkili olarak atanmaktadır. 

Bu ülkelerde, uzak ve gelişmekte olan bölgelere düzenli havayolu hizmeti sunulmakta ve 

havayolu işletmesine bölgeye yapılacak havayolu hizmetinden zarar etmeme garantisi 

verilmektedir. Birçok ülkede bölgesel hava taşımacılığının gelişimi ve geliştirilerek 

sürdürülebilmesini sağlamak için destek ve koruma programları üretilmektedir.67 

 Türkiye gibi yüksek nüfusa ve büyük bir yüzölçümüne sahip, neredeyse bir çok 

ilinde havalimanları bulunduran ve sivil havacılık sektörünün bu derece gelişmiş olduğu 

bir ülkede altyapısı uygun olan iller arasında bölgesel havayolu işletmeciliği 

özendirilebilir. Bölgesel havayolu taşımacılığı bölgeler arası ulaşımı kolaylaştıracak ve 

etkileşimi artıracak, gelişmemiş bölgelerin cazibesinin artmasına hizmet edecektir. 

Bölgesel havayolu taşımacılığı ile yurt içinde mobilite artışı sağlanabilir, kent 

ekonomilerinde canlılık sağlanarak başta ticaret ve turizm olmak üzere bir çok sektörde 

gelişme kaydedilebilir ve bölgesel kalkınma desteklenebilir. 

  

  

 

                                                 
67 Çevrimiçi: htttp://www.airnewstimes.com 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 
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Kaynak: KGM, 2013. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 
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yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 
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Bir ilin havayolu ile erişilebilirlik düzeyi; ilin havalimanı varlığı, ilin en yakın 

havalimanına erişim süresi, havalimanın uçuş trafiği ve söz konusu havalimanından 

diğer havalimanlarına kurulan bağlantı sayısının ilişkisi olarak ifade edilebilir. 

Havalimanları bazında elde edilen veriler ve her ilin en yakın havalimanına erişiminin 

zaman bakımından değeri dikkate alınarak illerin havayolu ulaşımı bakımından 

erişilebilirlik düzeyleri analiz edilmiş ve havayoluna erişim endeksi üretilmiştir. İllerin 

havayolu erişilebilirlik endeksinin üretilmesinde kullanılan değişkenler ve 

ağırlıklandırmalar Tablo-10’da yer almaktadır. Göstergelerin ağırlıklandırmasında 

uzman görüşüne başvurulmuş ve ilde havalimanının mevcudiyeti, talep edilen her an 

uçuşun bulunup bulunmaması ya da söz konusu ilden kaç farklı il ile bağlantı 

kurulabildiği gibi hususlar dikkate alınmıştır. Bir ilde havalimanının mevcut olması 

erişilebirlilik açısından önem arz ettiği için ağırlıklandırmada daha yüksek bir oran ile 

ifade edilmiştir. 

Tablo 10.  Havayolu Erişilebilirlik Endeksi Göstergeleri 

Gösterge Açıklama Birim Ağırlıklandırma Kaynak 
İlde havalimanı 
varlığı 

- - 0,3  

İlin en yakın 
havalimanına olan 
uzaklığı 
 

Faal ve yurt 
içi sivil 
uçuşlara açık 
havalimanı 

Dk 0,3 Çevrimiçi açık 
erişim 
kaynakları 

Havalimanı uçuş 
trafiği 
 

- Adet 0,2 DHMİ 
TÜİK 

Bağlantı kurulan 
havalimanı sayısı 

- Adet 0,2 DHMİ 

 

Analiz sonucu, havayolu erişilebilirlik toplam değeri en yüksek olan il İstanbul, en 

düşük değer ise Hakkari’dir. Havayolu erişilebilirlik endeksinin hesaplanabilmesi için 

her ile ait havayolu erişilebilirlik toplam değerinin ortak bir birime indirgenmesi 

gerekmektedir, diğer bir ifadeyle, kendi içinde bir endeks haline çevrilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle; her bir ile ait toplam değerin diğer illerle olan uzaklık 

ilişkisinin sonuçları [0,100] değerleri arasına normalize edilerek havayolu erişilebilirliği 

açısından bir sıralama yapabilmek amacı ile endeks değişken değerine ulaşılmıştır. 

Bunun için her bir ile ait değer aşağıdaki formül ile 0-100 arasında bir değer cinsinden 

ifade edilmiştir.  
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Toplam değerler normalize edilerek [0-100] arasında yeniden kodlanarak 

sıralama yapıldığında en az erişilebilir il “0” endeks değeriyle Hakkari olmaktadır. 

Hakkari’yi sırasıyla Tunceli, Karaman ve Niğde izlemektedir. En erişilebilir il ise 100 

endeks değeriyle İstanbul olmaktadır. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir ve 

Adana izlemektedir (Harita-18). Bu illerin havayolu bakımından en yüksek düzeyde 

erişilebilirlik endeksine sahip olması illerde havalimanının bulunması ve havalimanının 

uçuş trafiği ile birlikte birçok başka havalimanı ile uçuş bağlantısının olmasından 

kaynaklanmaktadır. İller bazında havayoluna erişim endeks değeri Tablo-11’de yer 

almaktadır. 

Harita-12’de düşük endeks değerine sahip olan iller değerlendirildiğinde; 2010 

yılında yapım sürecine başlanılan ve yakın zamanda hizmete giren Zafer (Afyon-

Kütahya-Uşak) Bölgesel Havalimanının önümüzdeki dönemlerde trafik hacminin 

artmasıyla endeks değeri düşük olan Afyon, Kütahya ve Uşak illerinin havayolu ile 

erişilebilirlik düzeyini artırması beklenmektedir. Aynı şekilde Iğdır Havalimanının da 

hizmete açılmış olması, artan uçak trafiği ve oluşacak yolculuk talebiyle Iğdır ve çevre 

illerinin erişilebilirlik düzeyini artıracaktır. Diğer yandan Zonguldak Çaycuma 

Havalimanı her ne kadar işletmeye açık olsa da yurt içi tarifeli uçuşların sınırlı olması 

nedeniyle Zonguldak ve çevre illerde erişilebilirlik düzeyi düşük olmaktadır. 

Önümüzdeki dönemlerde söz konusu havalimanının yurt içi uçuş trafiğinin artması ve 

diğer havaalanları ile bağlantı kurması Zonguldak ve çevre illerin de erişilebilirlik 

düzeyini artıracaktır. Ayrıca yapımına devam edilen Hakkâri, Şırnak ve Ordu-Giresun 

Havaalanlarının tamamlanarak işletmeye açılması ile bu havaalanlarının bulundukları 

illerin ve çevre illerin havayolu ile erişilebilirlik düzeylerini artırması beklenmektedir. 

Dünyanın en büyük projelerinden biri olan İstanbul üçüncü havalimanı projesiyle 

ülkemiz havacılıkta dağıtım merkezi haline gelebilecek özellikle doğu batı uçuşları için 

bir aktarma noktası olabilecektir. Yeni havalimanı tamamlandığında 150 milyon yolcu 

kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanlarından biri haline gelecektir. Yeni 

havalimanı ile yaklaşık 3 saatlik uçuş süresiyle 60’ın üzerinde ülkeye erişim sağlanarak 

ülkemizin erişilebilirlik düzeyi daha da artacaktır. 

 Ülkemizde yeni havayolu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ya da 

havalimanlarının kullanımının artırılmasını sağlamak üzere iller düzeyinde geliştirilmiş 

havayolu erişilebilirlik endeksinden yararlanılabilir. 
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En yakın havalimanına erişim süresi; karayolundaki hız limitleri, trafik yoğunluğu 

ve arazideki topografyadan kaynaklanan gecikmeleri dikkate alan, çevrimiçi erişim 

kaynaklarından elde edilen verilerle analiz edilerek dörtlü bir gruplama ile doğal eşik 

kırılımı da dikkate alındığında 27 adet il merkezinden 30 dk içerisinde, 33 adet il 

merkezinden yaklaşık 90 dk içerisinde, 17 il merkezinden 180 dk ve 4 il mekezinden ise 

240 dk içerisinde en yakın havalimanına erişim sağlanmaktadır. En yakın havalimanına 

erişim  süresi en uzun olan iller Bartın, Hakkari ve Yozgat’dır. 

Havayolu ile erişilebilirlik düzeyi düşük olan illerin yatırımın uygun olması 

durumunda bölgesel ya da kendi ilinde bir havalimanına sahip olmasının sağlanması ya 

da herhangi bir il merkezindeki bireyin en yakın havalimanına erişim süresini kısaltacak 

altyapının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Türkiye gibi geniş bir coğrafyada 

konumlanmış,  ağırlıklı taşımacılığın karayolu ile yapıldığı ve yolculuk sürelerinin çok 

uzun olduğu bir ülkede taşımacılığın daha güvenilir ve hızlı olan havayolu taşımacılığına 

doğru özendirilmesi kritik öneme sahiptir.  

Havayoluna erişim endeksi geliştirilirken havalimanlarının şehir bağlantıları 

karayolu bakımından dikkate alınmıştır. Havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, artan 

uçak yolculuğu talebi ve havalimanlarının istihdam yoğun olması gibi nedenlerle şehir-

havalimanı aksında yoğun yolculuk talebi oluşmaktadır. Bu gibi nedenler havalimanı 

bağlantılarında karayolu açısından sorunlar oluşturmakta, trafik sıkışıklığı, erişimde 

zorluk gibi sonuçlar doğurmaktadır. Ülkemizde havalimanlarına erişim genellikle 

karayolu ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de havalimanına erişim bakımından şehir-

havalimanı bağlantısının alternatif bir ulaştırma modu olarak raylı sistem ile yapıldığı 

havalimanı sadece İstanbul-Atatürk Havalimanı ve İzmir-Adnan Menderes 

Havalimanıdır. Atatürk Havalimanı 2002 yılında Aksaray-Havalimanı hafif raylı sistem 

hattının tamamlanmasıyla Türkiye’de raylı sisteme kavuşan ilk havalimanı olmuştur. 

Havalimanına raylı sistem bağlantısının sağlanmasıyla İstanbul’un birçok bölgesinden 

erişim kolaylaşmış, karayolu ve otomobil dışında alternatif bir ulaştırma modu devreye 

sokulmuştur. Buna rağmen, İstanbul gibi geniş bir alana yayılmış bir şehrin hala bazı 

bölgelerinin havalimanı ile bağlantısı kurulamamıştır. 2011 yılında İzmir’de Cumaovası-

Alsancak-Aliağa hattının işletmeye açılmasıyla birlikte bu güzergah üzerinde bulunanan 

havalimanının da raylı sistem ile bağlantısı kurulmuştur. Ankara-Esenboğa Havalimanı 

hattı boyunca yapımına devam edilen Esenboğa Raylı Sistem Projesi ile şehir merkezi ile 
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havalimanı raylı sistem ile bağlantı kurmuş olacaktır. İstanbul, İzmir, Ankara gibi 

metropoller başta olmak üzere trafik yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarının 

karayolu ve otomobil ile bağlantılarının yanında raylı sistem ile bağlantıları 

güçlendirilmeli, hatta çevre illerin bu havaalanlarına demiryolu ile bağlantıları 

sağlanmalıdır. Bunun yanında yoğun uçuş trafiğine sahip ve turizm bölgelerinde yer alan 

havalimanlarının da  karayolu dışında alternatif ulaştırma türleri ile bağlantıları 

kurulmalıdır.



66  
 

km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 
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durum söz konusudur. 
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Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
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Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
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İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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Tablo 11. Havayolu Erişilebilirlik Endeks Değeri  

Sıralama İl 

Havayolu 
Erişilebilirlik 

Endeks 
Değeri 

 Sıralama İl 

Havayolu 
Erişilebilirlik 

Endeks 
Değeri 

1 İSTANBUL 100,00  42 AMASYA 51,62 
2 ANKARA 81,56  43 MUĞLA 50,82 
3 ANTALYA 73,29  44 ŞIRNAK 50,36 
4 İZMİR 71,99  45 DENİZLİ 50,19 
5 ADANA 64,58  46 UŞAK 43,82 
6 TRABZON 61,97  47 ESKİŞEHİR 41,24 
7 DİYARBAKIR 60,88  48 KIRIKKALE 41,09 
8 VAN 59,92  49 ÇANKIRI 36,86 
9 GAZİANTEP 59,13  50 MANİSA 34,20 

10 ÇANAKKALE 58,96  51 ZONGULDAK 33,40 
11 ELAZIĞ 58,39  52 AYDIN 32,23 
12 ERZURUM 58,34  53 KARABÜK 30,23 
13 BATMAN 58,18  54 YOZGAT 25,16 
14 MARDİN 58,17  55 KİLİS 22,75 
15 AĞRI 58,17  56 BURDUR 22,29 
16 ERZİNCAN 58,10  57 OSMANİYE 22,00 
17 KAYSERİ 57,98  58 RİZE 21,50 
18 KARS 57,86  59 SAKARYA 20,71 
19 K.MARAŞ 57,75  60 BİLECİK 18,83 
20 SAMSUN 57,40  61 BARTIN 18,81 
21 HATAY 57,39  62 AFYON 18,30 
22 BALIKESİR 57,24  63 ÇORUM 16,65 
23 KASTAMONU 57,13  64 DÜZCE 16,20 
24 KONYA 57,11  65 YALOVA 15,30 
25 MUŞ 57,07  66 GÜMÜŞHANE 15,29 
26 TOKAT 57,01  67 BİTLİS 14,49 
27 SİNOP 56,99  68 ARDAHAN 14,44 
28 MERSİN 56,82  69 KIRKLARELİ 13,82 
29 IĞDIR 56,33  70 BOLU 13,52 
30 BİNGÖL 56,29  71 KIRŞEHİR 13,51 
31 ADIYAMAN 56,28  72 EDİRNE 13,12 
32 SİİRT 55,86  73 BAYBURT 12,93 
33 SİVAS 55,14  74 GİRESUN 11,63 
34 MALATYA 54,75  75 ARTVİN 11,51 
35 NEVŞEHİR 54,54  76 ORDU 10,87 
36 KOCAELİ 54,27  77 AKSARAY 9,98 
37 ISPARTA 54,02  78 NİĞDE 9,14 
38 KÜTAHYA 53,41  79 KARAMAN 8,18 
39 TEKİRDAĞ 53,02  80 TUNCELİ 7,77 
40 ŞANLIURFA 52,89  81 HAKKARİ 0,00 
41 BURSA 52,67     
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3.6. Denizyoluna Erişilebilirlik 
 

Büyük miktarlardaki yüklerin bir seferde ve kesintisiz olarak zarar görmeden 

taşınabilmesi, taşıma maliyetinin diğer taşıma türlerine göre daha ucuz olması, çevreyi 

daha az kirleten ulaştırma türü olması, taşınan yük birimi başına tüketilen enerjinin 

diğer ulaşım türlerine göre maliyetinin en az olması gibi nedenler denizyolu 

taşımacılığını en çok tercih edilen taşıma türü yapmıştır. Çok çeşitli yükler için tek 

seferde ve büyük hacimlerde taşımacılığa imkan vermesi denizyolu taşımacılığının 

önemli bir avantajını oluştırmaktadır. Bu gibi nedenler, dünya ticaretinin yüzde 90’ının 

denizyoluyla yapılmasına neden olmuştur.  

Dünya ticaretinin büyük oranda denizyolu taşımacılığı ile yapılmasından dolayı, 

limanlar uluslararası ticarette önemli bir konuma gelmiştir. Hem bölgesel hem de ulusal 

ekonomiye büyük katkı sağlayan limanlar, sanayinin ve ticaretin gelişmesi açısından 

önemli işlevleri yerine getirmektedir. Diğer yandan büyük gelir ve istihdam kaynağı 

olmasıyla birlikte ülkelerin dünyaya açılan kapıları niteliğindedir. Dünyadaki çeşitli 

bölgeler arasında sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynayan 

limanlar uluslararası ticaretin genişlemesine büyük katkılar sağlamaktadır. 

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, iki önemli boğaza sahip olması, 

Asya ve Avrupa arasındaki konumu nedeniyle kuzey-güney ve doğu-batı aksları boyunca 

önemli bir ticaret güzergâhının merkezi durumundadır. Tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de uluslararası ticaretin ağırlıklı kısmı denizyolu ile gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye, dış ticaret taşımacılığının son on yılda ortalama yüzde 87,6’sı denizyolu ile 

yapmaktadır. 

Bir limanda başlayıp diğer bir limanda sona eren bir taşımacılık sistemi olan 

denizyolu taşımacılığının bölgesel ve uluslararası ticaret aracı olarak en önemli ayağını 

limanlar ve liman hizmetleri oluşturmaktadır. 2013 yılı sonu itibarıyla ülkemiz 

limanlarında 7,9 milyon TEU (Twenty feet Equivalent Unit) konteyner ve 300 milyon ton 

konteyner harici yük elleçlenmiştir .68 2002-2011 yılları arasında dünyada ortalama 

yüzde 9’luk konteyner artış hızı söz konusu iken Türkiye’de bu artış yüzde 16’nın 

üzerinde gerçekleşmiştir.69   

                                                 
68 KB, 2014:239. 
69 KB, 2012:120. 
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Denizcilik sektöründe 2000’li yıllardan bugüne önemli yatırımlar 

gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında limanları ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısı 821 iken 

2013 yılında 1.750’e artarken, yolcu sayısı ise 332 bin 702’den 2 milyon 503 bin  kişiye 

yükselmiştir.  Benzer şekilde 2002 yılında limanlarda elleçlenen yük miktarı 190 milyon 

ton iken bugün bu rakam 363 milyon tona ulaşmıştır.70 

Denizcilik sektöründe Türkiye son 20 yılda kıyı yapıları ve limanların fiziki 

iyileştirmesi ve niceliği bakımından önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1997 

yılından sonra kıyıda özel liman işletmeciliğinin mümkün hale gelmesiyle kamu 

limanları özelleştirilmiş, yeni liman alanları açılmış ve bazı limanlarda tevsi işlemleriyle 

liman genişletme çalışmaları yürütülmüştür.  

Dış ticaret taşımalarının illerden limanlara ya da limanlardan illere rahatlıkla 

ulaştırılması ticaretin daha kolay yapılması ve dolaylı olarak ekonomik büyümenin 

sağlanmasına neden olmaktadır. Yurtiçi pazarda üretilen ürünlerin uluslararası 

pazarlara ulaştırılmasında ya da başka ülkelerde üretilen ürünlerin ülkemiz pazarına 

ulaştırılmasında önemli bir yere sahip olan ülkemiz limanları incelendiğinde, 8333 

km’lik kıyı şeridi boyunca 28 kıyı ilimizde 181 adet liman tesisi ile hizmet verildiği 

görülmektedir. Ülkemizdeki limanlarda genellikle belli yük türü esas alınarak 

işletmecilik yapılmaktadır.  

Dünyada denizyolu yük taşımacılığında yaşanan rekabetin sürekli olarak artması 

belli başlı limanların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Limanlarda gerçekleşen elleçleme 

miktarı, limanların temel ekonomik faaliyetlerinin yapısını göstermesi bakımından 

önemli bir göstergedir. Belirli limanlardaki yüksek elleçleme hacmi ve gemi veya yük 

yoğunluğu, bu limanların denizyolu yük taşımacılığından büyük pay aldıklarını 

göstermektedir. 

Bugün ülkemizde 913 faal kıyı yapısı bulunmakta olup bunların 181 adeti 

limandır (Tablo-12). 

Tablo 12. Kıyı Yapıları Tablosu 

Kıyı yapısı Adet 
Liman ve iskele tesisi 208 (181 adeti ISPS kodlu) 
Marina/Yat limanı/ Yat yanaşma yeri 49 
Toplam 913 
Kaynak: UDHB, 2013. 
                                                 
70 UDHB, 2013:263. 
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Ülkemiz limanlarında genellikle belirli bir yük türü esas alınarak işletmecilik 

yapılmaktadır. İllerin birçok türde yükün elleçlenebileceği, konteyner taşımacılığının da 

mümkün olduğu, konvansiyonel türde yeterli kapasiteye sahip limanlara rahatlıkla 

erişimesi dış ticaret taşımacılığı açısından önem arz etmektedir. Ülkemizde illerin 

limanlara erişilebilirliği değerlendirildiğinde, genel olarak limanların bulunmadığı ya da 

limanlara erişim süresinin uzun olduğu illerin erişilebilirlik düzeylerinin düşük olduğu 

söylenebilir.  

Tablo 13. Denizyoluna Erişilebilirlik Endeksi Göstergeleri 

Gösterge Açıklama Birim Ağırlıklandırma Kaynak 
İlde liman varlığı - - 0,4 UDHB 
İlin en yakın 
limana olan 
uzaklığı 

>500 hamton 

kapasiteli 

liman, 

konteyner 

taşımacılığına 

elverişli liman, 

çeşitli yükleri 

elleçleme 

imkanı olan 

liman 

Dk 0,4 Çevrimiçi açık 

erişim 

kaynakları, 

TCDD, UDHB 

İldeki limanların 
toplam elleçleme 
kapasitesi 

- Hamton 0,2 UDHB 

 

Bir ilin limanlara erişilebilirlik düzeyi; ilde liman varlığı, ilin yeterli kapasitede 

çeşitli yük türlerinin elleçlenebileceği ve konteyner taşımacılığının 

gerçekleştirilebileceği en yakın limana erişim süresi ve ildeki limanların elleçleme 

kapasitesi ile ifade edilebilir. Limanlar bazında elde edilen veriler ve her ilin en yakın 

limana erişiminin zaman bakımından değeri dikkate alınarak illerin limanlara erişimi 

analiz edilmiş ve limanlara erişebilirlik endeksi üretilmiştir. İller bazında limanlara 

erişim kapasitesini analiz edebilmek için yük kapasitesi 500 hamton71 ve birçok türde 

yükün elleçlenebileceği, aynı zamanda konteyner taşımacılığının da mümkün olduğu 
                                                 
71 OECD ve AB gibi kuruluşlar erişilebilirlik çalışmalarında 500 hamton kapasiteye sahip limanları ölçüt 
olarak dikkate almaktadır. 
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limanlar dikkate alınmıştır. Ayrıca, bir liman başkanlığına bağlı birden fazla liman türü 

olması durumunda en yüksek kapasiteli ve limana yanaşabilecek gemi tipleri 

bakımından en geniş imkânları sunan limanlar göz önünde bulundurulmuştur. İllerin 

denizyoluna erişilebilirlik endeksinin üretilmesinde kullanılan değişkenler Tablo-13’de 

yer almaktadır.  

İllerin limanlara erişim endeksi sonuçlarına göre en yüksek değer İstanbul iline, 

en düşük değer ise Hakkari iline aittir. Her bir ile ait değerler, İstanbul=100, Hakkari=0 

olacak şekilde normalize edilmiştir. 

Normalize edilmiş değerler sonucunda denizyoluna erişebilirliliği en düşük il “0” 

endeks değeri ile Hakkâri olduğu görülmektedir. Hakkâri’yi sırasıyla Van, Şırnak, Bitlis, 

Siirt ve Muş takip etmektedir (Harita-19). Bu illerin en düşük düzeyde erişilebilirlik 

endeks değerine sahip olması özellikle illerin deniz kıyısından uzak ve limanlara erişim 

süresinin uzun olmasından kaynaklanmaktadır. En erişilebilir il “100” endeks değeri ile 

İstanbul’dur. İstanbul’u sırasıyla İzmir, Kocaeli, Adana ve Mersin izlemektedir. Bu illerin 

limanlara erişim bakımından en yüksek düzeyde endeks değerine sahip olması illerin 

kıyı şeridinde yerleşim göstermesi nedeniyle liman varlığının olmasından dolayı limana 

erişim süresinin kısalığından kaynaklanmaktadır. İller bazında denizyoluna erişim 

endeks değerleri Tablo-14’de yer almaktadır. 

Özellikle erişilebilirlik endeks değeri düşük olan Doğu Anadolu Bölgesi ile İç 

Anadolu Bölgesi illerinin başta Trabzon, Mersin, İskenderun ve Samsun Limanları olmak 

üzere limanlara erişim süresini kısaltacak nitelikte ulaştırma bağlantılarının 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Kuzey güney bağlantılarının güçlendirilmesi ve 

iyileştirilmesi ile bazı illerin limanlara erişilebilirlik düzeylerinin artması 

hedeflenmelidir. Öncelikli olarak iyileştirilecek kuzey güney bağlantıları şu şekilde 

sıralanabilir: 

• Kırıkkale – Kırşehir – Nevşehir – Niğde – Mersin,  

• Sinop – Çorum – Kayseri –Niğde – Mersin,  

• Samsun – Çorum – Kırıkkale,  

• Ordu – Tokat – Adana,  

• Ordu – Sivas – İskenderun, 

• Giresun – Malatya – Adıyaman – Gaziantep – Kilis,  

• Trabzon – Gümüşhane –Erzincan – Tunceli – Elazığ – Diyarbakır  – Mardin,  
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• Rize – Erzurum – Bingöl – Diyarbakır – Mardin,  

• Artvin – Ardahan – Kars – Erzurum,  

• Ağrı – Bitlis – Siirt – Şırnak,  

• Kars – Iğdır – Van – Hakkâri. 

Diğer yandan yatırım çalışmaları devam eden Çandarlı, Filyos ve Mersin 

Konteyner Limanlarının da hizmet vermeye başlamasıyla ülkemiz denizcilik sektöründe 

önemli bir ilerleme kaydetmiş olacak ve bu limanların hizmet vereceği illerin 

denizyoluna erişilebilirlik düzeyleri artacaktır. Başta Ege bölgesine ve İç Ege’ye hizmet 

verecek olan Çandarlı limanının Avrupa ile Ortadoğu arasındaki kombine taşımacılık 

zincirinde önemli bir aktarma merkezi olması beklenmektedir. Türkiye’nin en büyük 

Avrupa’nın ise onuncu büyük konteyner limanı olma özelliği taşıyacak olan Çandarlı 

Limanı yıllık 12 milyon TEU kapasitesi ile 2015 yılında hizmet vermesi planlamaktadır. 

Ülkemizin Karadeniz’e açılan kapısı olma işlevini görecek olan Filyos Limanının ise Batı 

Karadenizde kuzey-güney aksı boyunca kombine taşımacılık hizmetinin verilmesi ile 

yıllık 25 milyon TEU kapasiteye ulaşması planlanmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizin 

Orta Asya ve Akdenize açılan kapısı olarak hizmet vermesi planlanan Mersin Konteyner 

Limanının konteyner aktarma merkezi olarak yıllık 12 milyon TEU kapasite ile hizmet 

vermesi hedeflenmektedir.  
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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Tablo 14. Denizyoluna Erişilebilirlik Endeks Değeri  

Sıralama İl 
Denizyolu 

Erişilebilirlik 
Endeks Değeri  Sıralama İl 

Denizyolu 
Erişilebilirlik 

Endeks Değeri 
1 İSTANBUL 100,00  42 KARAMAN 32,16 
2 İZMİR 99,59  43 TOKAT 32,16 
3 KOCAELİ 99,33  44 ESKİŞEHİR 32,05 
4 ADANA 97,01  45 KİLİS 31,63 
5 MERSİN 93,08  46 ÇORUM 31,42 
6 HATAY 91,12  47 KÜTAHYA 30,79 
7 TEKİRDAĞ 89,38  48 ARDAHAN 30,64 
8 ÇANAKKALE 86,71  49 NEVŞEHİR 29,75 
9 ZONGULDAK 86,24  50 AKSARAY 29,69 

10 BURSA 85,39  51 ŞANLIURFA 29,43 
11 SAMSUN 83,89  52 DENİZLİ 29,38 
12 ANTALYA 82,98  53 ANKARA 28,91 
13 TRABZON 81,57  54 UŞAK 28,65 
14 ORDU 81,35  55 ÇANKIRI 28,28 
15 GİRESUN 80,58  56 ADIYAMAN 27,86 
16 RİZE 80,58  57 ERZURUM 27,34 
17 SİNOP 80,54  58 ERZİNCAN 27,08 
18 MUĞLA 80,14  59 KAYSERİ 27,02 
19 BARTIN 79,96  60 SİVAS 26,87 
20 BALIKESİR 78,64  61 KONYA 26,45 
21 YALOVA 78,40  62 KIRIKKALE 25,92 
22 SAKARYA 77,87  63 YOZGAT 25,66 
23 ARTVİN 76,49  64 KARS 25,56 
24 AYDIN 76,25  65 MALATYA 25,29 
25 KIRKLARELİ 75,05  66 KIRŞEHİR 24,67 
26 KASTAMONU 75,02  67 AFYON 24,25 
27 EDİRNE 74,78  68 DİYARBAKIR 22,00 
28 MANİSA 38,28  69 ELAZIĞ 20,79 
29 OSMANİYE 37,34  70 MARDİN 20,27 
30 DÜZCE 36,40  71 TUNCELİ 20,01 
31 BOLU 34,93  72 AĞRI 19,11 
32 BİLECİK 34,77  73 IĞDIR 18,80 
33 GÜMÜŞHANE 34,67  74 BİNGÖL 17,18 
34 KARABÜK 34,20  75 BATMAN 16,97 
35 NİĞDE 33,73  76 MUŞ 14,93 
36 ISPARTA 33,62  77 SİİRT 12,31 
37 K.MARAŞ 33,46  78 BİTLİS 12,05 
38 GAZİANTEP 33,46  79 ŞIRNAK 10,89 
39 BURDUR 33,20  80 VAN 7,28 
40 AMASYA 32,89  81 HAKKARİ 0,00 
41 BAYBURT 32,63     
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗

� /𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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3.7. Genel Erişilebilirlik 
 

Küreselleşmeyle paralel bir şekilde büyüyen ulaştırma sektöründe ekonomik, 

sosyal ve çevresel dengenin sağlanması açısından sürdürülebilir ulaşım ilkesi 

çerçevesinde kabul görmüş yaklaşımlar hayata geçirilmiştir. Bu yönüyle birden fazla 

ulaştırma türünü birlikte ele alan intermodal, kombine ya da çok modlu olarak 

adlandırılan yaklaşımlar benimsenmeye başlamıştır.  

Çok modlu taşımacılık; yük ve yolcu taşımacılığında aktarmalardan 

kaynaklanacak zaman kaybı, emniyet gibi olumsuzlukları minimize ederek ulaştırma 

türlerinin rekabeti yerine birlikte ve daha rekabet edilebilir bir zincir oluşturmayı 

amaçlamaktadır. Çok modlu ulaşım sayesinde çevreyi daha az kirletici, trafiği rahatlatıcı, 

kaynakları daha verimli kullandırıcı bir yaklaşıma geçilmiştir. Diğer yandan, çok modlu 

taşımacılık sistemleri ulaştırma türlerinin kendi arasında rekabet etmesinden öte 

birlikte çalışmasını esas alan, kapıdan kapıya ulaşım hizmeti sunan, katma değer yaratan 

ve ulaşım maliyetlerini azaltan bir yaklaşımdır. 

Küreselleşme, değişen ve gelişen üretim ve dağıtım yöntemleri, hızlı ve güvenli 

teslim ile tedarik zincirlerinin etkin yönetimine olan gereksinim, çok modlu taşımacılığa 

olan talebi artırmıştır. Bu yönüyle çok modlu taşımacılık başta AB ortak ulaşım 

politikasının temelini oluşturduğu gibi bir çok ülkenin de önemle benimsediği bir 

yaklaşım haline gelmiştir.   

Karayolu ağırlıklı yük ve yolcu taşımacılığına sahip olan ülkemizde bazı iller sahip 

oldukları nüfus ve konum itibarıyla ulusal pazar açısından daha erişilebilir bir konumda 

iken bazı iller ise ulaştırma modundaki üstünlüğüne bağlı olarak deniz, hava ya da 

demiryolu türlerine erişim bakımından daha avantajlı konumdadır. Örneğin, kıyı 

şeridinde yer alan illerin liman kenti olmaları yönüyle ve limanlara erişim süresinin 

kısalığı nedeniyle deniz yoluna erişim düzeyi yüksek, bazı illerin ise havalimanı varlığı 

nedeniyle havayoluna erişimleri yüksek düzeyde olmaktadır. Bu bakımdan, bir 

yerleşimin, ilin ya da bölgenin erişilebilirlik düzeyi hava, deniz, kara ve demir yolu 

durumu bakımından ayrı ayrı ele alınabileceği gibi tüm bu ulaştırma modlarının hep 

birlikte ele alınması da mümkündür. Ülkemizde ulaştırma türlerinin birlikte çalışmasını 

esas alan çok modlu ulaşım uygulamalarının kısıtlılığı nedeniyle, tüm ulaştırma 

modlarını birlikte değerlendirebileceğimiz ve havayolu, demiryolu ve denizyolu 
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erişilebilirlik endekslerinin kullanılmasıyla elde edilebilecek genel erişilebilirlik endeksi 

üretmek mümkündür.  

Türkiye’de iller bazında genel erişilebilirlik endeksi, illerin karayolu, havayolu, 

denizyolu ve demiryolu ağı bakımından erişilebilirlik düzeylerinin tamamının birlikte 

ele alınmasıyla hesaplanmıştır. Genel erişilebilirlik endeksi şu şekilde hesaplanmıştır: 

A(GA) = A(A)+A(NM)+A(R)+A(S) 

Burada; 

A(GA): Genel erişilebilirlik endeksini 

A(A) : Havalimanına erişim endeksini 

A(NM): Ulusal pazara erişim endeksini 

A(R) : Demiryoluna erişim endeksini 

A(S) : Denizyoluna erişim endeksini 

ifade etmektedir. 

İller bazında elde edilen endeks değerleri havayolu, demiryolu ve denizyolu 

olmak üzere her bir ulaştırma modu bakımından dikkate alınmıştır. Karayolu türü 

bakımından illerin erişim düzeyinde ise ulusal pazar açısından illerin göstermiş olduğu 

erişilebilirlik düzeyi dikkate alınmıştır. Ulusal pazara erişimin dikkate alınmasındaki 

neden; insanların, mal ve hizmetlerin mekândaki yer değiştirmelerinde, yani kalkış ve 

varış noktası şeklinde, ağırlıklı olarak karayolunu tercih etmeleridir. Ulusal pazara 

erişim endeksinde üretilen iki tür endeks olan yayılma ve cazibe endeks sonuçlarının 

ortalaması kullanılmıştır.  

Bu dört ulaştırma türünün kullanım ağırlığı dikkate alınarak bir değerlendirme 

yapmak mümkün olmakla birlikte ülkemizde yapılan yük ve yolcu taşımacılığının büyük 

bir bölümünün karayolu ile yapılıyor olması diğer ulaştırma türlerinin ağırlıklı değerinin 

düşük kalmasını sağlayacaktır.  

İllerin yukarıda yer alan formulasyonda olduğu gibi genel erişilebilirlik düzeyleri 

analiz edilmiş ve genel erişilebilirlik endeksi üretilmiştir. Normalize edilmiş genel 

erişilebilirlik endeksi sonuçlarına göre en erişilebilir il “100” endeks değeri ile İstanbul 

olmuştur. İstanbul’u sırasıyla, İzmir, Kocaeli ve Adana izlemektedir. Endeks bazında en 

düşük erişilebilirlik düzeyine sahip il ise “0” endeks değeri ile Hakkâri’dir. Hakkâri’yi 



129 
 

sırasıyla Tunceli, Bayburt ve Ardahan takip etmektedir (Harita-21). İller bazında genel 

erişilebilirlik endeks sonuçları Tablo-15’de yer almaktadır. 
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3.1.  Coğrafi Erişilebilirlik 
 

Türkiye’de ulaşım önemli derecede coğrafi koşulların etkisiyle belirlenmektedir. 

Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması karayolu ve demiryolu ağının 

kuzey-güney doğrultusunda gelişmesine imkan sağlamamıştır. Karadeniz ve Akdeniz 

bölgesi illerinde dağların uzanış biçimine bağlı olarak kıyı ve iç kesimler arasında 

entegrasyon sağlanamamış bu eksende ulaşım nispeten doğu-batı bağlantısına göre 

zayıf kalmıştır. Ege bölgesi illerinde ise dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmiştir. Diğer yandan ülkemizde ortalama yüksekliğin 

1000 metre üzerinde olması ve batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseklik ortalamasının 

artması da ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Yükseltiye paralel olarak 

iklim koşullarının değişmesi de ulaşım sistemlerini etkileyen olumsuz unsurlardan 

olmuştur.  

Türkiye’de illerin coğrafi konumları ve mekânsal dağılımları nedeniyle oluşan 

ilişkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında her bir ilin coğrafi bakımdan 

erişilebilirlik düzeyinin farklı olduğu söylenebilir. İllerin coğrafi erişilebilirliği birçok 

değişkenden bağımsız olarak (ulaştırma altyapısı, ulaştırma modlarının durumu, 

ulaştırma modlarına erişim gibi) Türkiye coğrafyası üzerindeki konumuna göre 

belirlendiğinde, 81’e 81 boyutunda oluşturulan mesafeler matrisi ile herbir ilin diğer 

illere olan uzaklığının erişim sürelerinin toplamıyla elde edilebilir. Buna göre illerin 

coğrafi erişilebilirliği şu şekilde hesaplanmaktadır:48 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐺𝐺𝐺𝐺) = ���𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 

Burada;  

A(G)  : Coğrafi erişilebilirliği  

dij  : i ili ile j ili arasındaki mesafeyi 

n  : İl sayısını 

L  : Mesafeler matrisini (81X81)  

48 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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km seviyesinde iken ülkemizde bu durum 2,7 km seviyesindedir. Toplam karayolu 

uzunluğu bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise ilk 25 ülke içinde 1000 km2 

başına düşen karayolu uzunluğu 3.075 km uzunluk ile Japonya birinci sıradadır.  

Japonya’yı 2.385 km ile Avusturya, 1.837 km ile Almanya, 1.634 km ile Fransa, 1.592 km 

ile İtalya ve  1.519 km ile İngiltere takip etmektedir.  Türkiye, bin km2 başına 549,6 km 

yol ile 25 ülke içinde 15 inci sırada yer almaktadır. Seçilmiş bazı Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye’deki karayolu uzunlukları kıyaslandığında diğer karayolu tiplerinde de benzer 

durum söz konusudur. 

Tablo 3. Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Karayolu Ağı  
Ülke Otoyol Ulusal Yol 2. Derece yol Diğer Toplam 
Fransa 10.953 9.861 377.377 628.987 1.028.446 
İngiltere 3.673 49.016 122.281 245.027 419.997 
Almanya 12.594 40.420 178.180 413.289 644.483 
İtalya 6.588 19.290 156.258 312.100 494.236 
İspanya 13.014 12.832 140.165 501.053 667.064 
Türkiye* 2.244 63.567 - 388.854 454.665 
Kaynak: ERF, KB, KGM, TÜİK. 
*01/10/2014 tarihi itibarıyla güncel verilerdir. Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. 

 

Ülkemizde büyükşehir ya da belediye sorumluluğundaki yol ağı bilgisi 

bulunmamakla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki karayolu ağının yaklaşık yüzde 3’ünü 

otoyollar, yüzde 48’sini devlet yolları, yüzde 49’sini ise il yolları oluşturmaktadır. Diğer 

ülkelerle kıyaslayınca görece düşük düzeylerde kalan karayolu uzunluğu ve 

yoğunluğuna bağlı olarak illerdeki karayolu altyapısı da yeterli düzeylere ulaşamamış ve 

iller arasındaki altyapının yoğunluk düzeyinde önemli farklar oluşmuştur.  

Grafik 3. Türkiye Karayolu Ağında Yol Tiplerinin Dağılımı (Yüzde-2013) 

 
Kaynak: KGM, 2013. 
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Tablo 15. Genel Erişilebilirlik Endeks Değeri  

Sıralama İl 

Genel 
Erişilebilirlik 

Endeks 
Değeri 

 Sıralama İl 

Genel 
Erişilebilirlik 

Endeks 
Değeri 

1 İSTANBUL 100,00  42 KASTAMONU 36,65 
2 İZMİR 72,03  43 ADIYAMAN 36,21 
3 KOCAELİ 67,08  44 BATMAN 35,64 
4 ADANA 62,31  45 ÇANKIRI 35,19 
5 MERSİN 61,51  46 BİLECİK 34,92 
6 ANKARA 59,80  47 OSMANİYE 34,73 
7 HATAY 56,99  48 KARS 34,56 
8 BALIKESİR 55,32  49 SİNOP 34,20 
9 SAMSUN 53,72  50 TRABZON 34,11 

10 TEKİRDAĞ 52,47  51 MUŞ 33,66 
11 ZONGULDAK 50,61  52 BİNGÖL 33,55 
12 SAKARYA 49,51  53 YALOVA 33,41 
13 BURSA 47,53  54 BURDUR 33,02 
14 AYDIN 46,32  55 AFYON 32,91 
15 KAYSERİ 45,15  56 VAN 32,27 
16 GAZİANTEP 44,65  57 SİİRT 31,25 
17 KÜTAHYA 44,29  58 YOZGAT 31,08 
18 KONYA 43,98  59 NİĞDE 30,92 
19 ANTALYA 43,90  60 BARTIN 30,09 
20 MANİSA 42,89  61 NEVŞEHİR 29,19 
21 ESKİŞEHİR 42,83  62 KARAMAN 28,25 
22 K.MARAŞ 41,88  63 ORDU 27,23 
23 AMASYA 40,71  64 GİRESUN 25,17 
24 DİYARBAKIR 40,52  65 DÜZCE 24,45 
25 ISPARTA 40,37  66 RİZE 23,69 
26 KIRIKKALE 39,47  67 BİTLİS 22,87 
27 TOKAT 39,46  68 BOLU 21,79 
28 MALATYA 38,56  69 KİLİS 20,92 
29 SİVAS 38,40  70 AĞRI 20,69 
30 EDİRNE 38,38  71 ÇORUM 20,25 
31 ÇANAKKALE 38,31  72 ARTVİN 20,20 
32 KARABÜK 38,29  73 IĞDIR 19,63 
33 DENİZLİ 38,20  74 KIRŞEHİR 18,09 
34 ŞANLIURFA 38,19  75 AKSARAY 17,82 
35 ERZURUM 37,63  76 ŞIRNAK 17,40 
36 ELAZIĞ 37,50  77 GÜMÜŞHANE 15,13 
37 KIRKLARELİ 37,38  78 ARDAHAN 14,38 
38 UŞAK 37,25  79 BAYBURT 13,12 
39 MUĞLA 37,10  80 TUNCELİ 11,26 
40 MARDİN 36,84  81 HAKKARİ 0,00 
41 ERZİNCAN 36,68     
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Türkiye’nin en önemli yapısal sorunlarından biri bölgesel gelişmişlik farklarıdır. 

Bölgesel kalkınmanın desteklenmesi açısından yeterli niteliklere sahip ulaştırma 

altyapısının sunulması bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Ulaştırma altyapısı 

ekonomik aktivitelerin mekanda dağılımını önemli ölçüde etkilemekte ve firmaların 

yatırım yeri tercihlerinde önemli rol oynamaktadır. Örneğin, gelişmiş karayolu 

bağlantısına sahip bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu 

tespit edilmektedir. Özellikle ulaştırma maliyetlerinden kaynaklı olarak işletmelerin 

üretim ve pazarlama maliyetlerinde farklılaşma olduğu ve özel sektör yatırımlarının 

belirli bölgelerde yığınlaştığı görülmektedir. 

Ulaştırmanın bir bileşeni sayılan ve bir tür altyapı geliştirme faaliyeti olarak 

kabul edilen erişilebilirlik bir bireyin bulunduğu nokta ile ulaşmak istediği nokta 

arasındaki mesafenin ölçülebilir değeri olarak ifade edilmiştir. Dar anlamda bir yere 

ulaşım kolaylığı olarak da tanımlanan erişilebilirlik için her bir yerleşime ulaşım bazı 

asgari şartları taşımalı ve bir yerleşimdeki bireyin ulaştırma modlarına azami düzeyde 

erişimi sağlanmalıdır. Bu yönüyle erişilebilirlik gelişmiş ülkelerde bir refah göstergesi 

olarak benimsenmiştir.  

Ulaştırma yatırımlarının doğrudan etkisi olan erişilebilirliğin artırılması, ulaşım 

maliyeti ve seyahat süresinden tasarruf edilmesini sağlarken, iş hacminin genişlemesine 

katkı sağlamaktadır. Bu faydalar sonucunda genellikle bireylerin ve firmaların ekonomik 

performansları iyileşir, üretim ve rekabet gücü yükselir, bölgelerin cazibesi artar ve 

ekonomik büyüme sağlanır.  

İyi gelişmiş ve etkili bir ulaştırma altyapısı yüksek düzeyde erişilebilirlik imkânı 

sunmaktadır. Türkiye’de 20. yy’ın ilk yarısında doğu ve batı bölgelerinin farklı düzeyde 

gelişmesinde ulaştırma altyapısının önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir. Ulaşım 

ağının artması, 1980 sonrasında iletişim ağının güçlenmesi ve son olarak hava 

ulaşımının kapsadığı alanın genişlemesiyle doğu-batı arasında bütünleşme ve pazar  
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etkileşimi her ne kadar geçmişe kıyasla artmış olsa da hala Türkiye’de 

yerleşimler erişilebilirlik bakımından farklı dokular göstermektedir. Ülkemizde bazı 

illerin daha erişilebilir bazılarının ise daha az erişilebilir olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada, ülkemiz illerinde ulaştırma altyapısının performansı, ulaştırma 

modlarına erişim ve yerleşimlerdeki nüfusun aktivitelerinden kaynaklanan 

hareketlilikler dikkate alınarak bazı analizler yapılmış ve erişilebilirlik endeksleri 

üretilmiştir. Analizler sonucunda illerin erişilebilirlikleri endeks değerlerine göre 

sıralanmış ve coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir paket program aracılığı ile tematik 

haritalama yöntemi kullanılarak görselleştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen 

bulgular ve endeks değerleri ışığında bazı politika çıkarımlarında bulunulmuştur.  

Karayoluna erişim 

Ülkemizde karayolları yaklaşık yüzde 90’lık pay ile yük ve yolcu taşımacılığında 

en baskın ulaştırma türü olarak kullanılmaktadır. Karayolu taşımacılığındaki payın 

azaltılmasını teminen taşımacılığın bir kısmının demiryolu ve denizyoluna kaydırılması 

gerekmektedir. Özellikle uzun menzilli yük taşımacılığında önemli bir trafik hacmi 

oluşturan İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana gibi büyük il çevrelerinin  doğu-batı ve 

kuzey-güney bağlantılı ana eksenlerinde demiryolu taşımacılığı özendirilmelidir. 

Uluslararası taşımacılıkta da ülkemiz üzerindeki karayolu ağırlığını düşürmek üzere 

demiryolu ve denizyolu taşımacılık ayağı olan kombine taşımacılığa ağırlık verilmelidir. 

Toplam karayolu uzunluğu bakımından Türkiye 454.665 km ile 222 ülke 

arasından 17 inci sırada yer alarak üst sıralarda konumlanmıştır. Ancak Türkiye’nin, 

1000 km2 başına düşen yol uzunluğuna bakıldığında Rusya, ABD, Kanada, Çin, Brezilya, 

Avustralya gibi kıta büyüklüğündeki ülkeler dışarıda tutulduğunda gelişmiş ülkelerin 

nispeten gerisinde olduğu görülmektedir. Karayolu uzunluğu bakımından ilk sırada yer 

alan ABD’nin 6.586.610 km karayolu uzunluğu bulunmaktadır. Türkiye’nin yarısından 

daha küçük yüzölçümüne sahip bir ülke olan Japonya, 1.210.251 km karayolu uzunluğu 
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ile altıncı sırada yer almaktadır. Karayolu yoğunluğu bakımından, Japonya 1000 km2 

başına 3.075 km karayolu uzunluğu ile birinci sırada yer almaktadır. Türkiye, 1000 km2 

başına 549,6 km yol ile 15 inci sırada yer alarak üst sıralarda konumlanmış olmakla 

birlikte düşük yoğunluğa sahip illerdeki karayolu altyapısının gelliştirilmesiyle 

önümüzdeki dönemlerde karayolu yoğunluğu ve uzunluğu bakımından daha üst sıralara 

çıkması beklenmektedir.  

Otoyol ağı ülkemizde tüm coğrafya sathına yayılmamış olup sadece İzmir-Aydın, 

İzmir-Çeşme, Ankara-İstanbul-Edirne, Niğde-Adana-Hatay-Şanlıurfa aksları üzerinde 

mevcuttur. 1000 km2 başına düşen otoyol yoğunluğunda Türkiye ortalaması 2,7 km 

olup, en yüksek yoğunluğa sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Osmaniye’dir. 

İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme, Ankara-İstanbul-Edirne, Niğde-Adana-Hatay-Şanlıurfa aksları 

üzerinde mevcut olan otoyolların ülkemizde sadece 20 ile bağlantısı bulunmaktadır. 

Doğu-batı aksı boyunca kesintisiz ulaşıma imkân sağlayacak şekilde ana gelişme 

koridorları boyunca yatırımın uygun olması durumunda otoyol ağı geliştirilmeli ya da 

mevcut karayolunun niteliği artırılmalıdır.  Özellikle üç büyük metropol olan İstanbul, 

Ankara ve İzmir merkezli olarak Ankara-Adana-Diyarbakır ve  Ankara-İzmir ile İstanbul-

İzmir güzergahı boyunca otoyol bağlantıları öncelikli olarak kurulmalıdır. Ankara-

İstanbul-İzmir üçgeninde oluşturulacak otoyol bağlantısı bu üçgen içinde kalan illerin 

kalkınmasını önemli ölçüde tetikleyecek ve ülke nüfusunun baskın payının bulunduğu 

bu bölgede hareketliliği artıracaktır. 

2014 yılı itibarıyla ülkemizde 31.341 km’si devlet yolu ve 32.155 km’si ise il yolu 

olmak üzere toplam 63.567 km ulusal yol bulunmaktadır. 1000 km2 başına düşen il ve 

devlet yolu yoğunluğu bakımından Türkiye ortalaması 8,2 km olup, en yüksek yoğunluğa 

sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul, Trabzon ve Yalova iken en düşük yoğunluğa sahip iller 

ise sırasıyla Kars, Iğdır ve Van’dır. Doğu ve Güneydoğu illeri ise nispeten diğer illere göre 

düşük seviyelerde, Doğu Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanan illerin ise görece yüksek 

düzeylerde kaldığı görülmektedir. Yerleşimler arasındaki ulaşım süresini kısaltmak 

üzere yatırımı uygun görülen güzergahlarda yeni karayolları inşaa edilmelidir. Ülkeler 

sıralamasında karayolu uzunluğu ve yoğunluğu bakımından görece iyi konumda olan 

ülkemizde karayolu ağı uzunluğu ve niteliği artırılmalı, iller düzeyinde dengeli bir 

yoğunluğa ulaşılmalıdır. Özellikle il ve devlet yolu yoğunluğu görece düşük olan 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde yeni yatırımlar ile karayolu ağı desteklenmelidir. 
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2013 yılı itibariyle ülkemizde toplam 323.049 km köy yolu bulunmaktadır. 1000 

km2 başına düşen köy yolu uzunluğunda Türkiye ortalaması 420 km olup, en yüksek 

yoğunluğa sahip il yaklaşık 2600 km ile Trabzon’dur. Trabzon’u sırasıyla Ordu ve Rize 

izlemektedir. Doğu Karadeniz illerinde köy yerleşiminin dağınık bir dokuya sahip 

olmasından dolayı köy yollarının daha yoğun olduğu görülmektedir. Köy yollarının  yapı 

kalitesi de iller bazında farklılık arz etmektedir. Bazı köy yollarının asfalt ve betonarme 

bazılarının ise stabilize ya da parke olduğu görülmektedir. Ülkemizde toplam köy yolu 

uzunluğunun yaklaşık yüzde 47’si beton ya da asfalt kaplamalı olup  en yüksek asfalt ya 

da beton kaplamalı yoğunluğa sahip ilk üç ili ise sırasıyla yaklaşık yüzde 75 düzeyinin 

üzerinde Gaziantep, Nevşehir ve Kilis iken en düşük yoğunluğa sahip iller ise yüzde 10 

düzeyinin altında Kars, Ağrı ve Artvin’dir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin 

diğer illere göre stabilize yol ağının beton ya da asfalt yol ağına oranla yüksek 

seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu bölgelerde köy yollarının standartının 

yükseltilmesi ve iyileştirilmesi gerekliliği önemini korumaktadır. 

Ulusal pazara erişilebilirlik-yayılma açısından en erişilebilir il “100” endeks 

değeriyle İstanbul, en az erişilebilir il ise “0” endeks değeriyle Tunceli olmaktadır. En 

erişilebilir il İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli izlemektedir. En az 

erişilebilir il olan Tunceli’yi ise sırasıyla Bayburt, Ardahan, Artvin ve Kilis izlemektedir. 

Benzer şekilde ulusal pazara erişilebilirlik-cazibe açısından en az erişilebilir olan il “0” 

endeks değeriyle Hakkari’dir. Hakkari’yi sırasıyla Kars, Ardahan, Artvin ve Iğdır 

izlemektedir. En erişilebilir il ise “100” endeks değeriyle İstanbul olmaktadır. İstanbul’u 

sırasıyla Kocaeli, Sakarya ve Yalova  izlemektedir.  Yerleşimlerin ulusal pazara 

erişimlerini artırmak için ulaşım ağı genişletilmeli, iç bölgelerdeki illerin kıyılara erişimi 

artırılmalı, kuzey-güney karayolu aksları güçlendirilmeli ve havayolu ulaşımının 

kapsadığı alan genişletilmelidir.  

Demiryoluna erişim 
 

1950-2000 yılları arasında karayolu uzunluğu yüzde 80 artarken, demiryolu 

uzunluğu yalnızca yüzde 11 oranında artmıştır. Yurtiçi yük taşımacılığında 

demiryolunun payı bugün yüzde 5’lerde ve yolcu taşımacılığında ise yüzde 1 

düzeylerinde kalmıştır. Yurt içi yük taşımacılığında karayolunun baskın rolünü azaltmak 

üzere özellikle ana koridorlarda karayolu trafiğinin demiryoluna kaydırılması 

sağlanmalı, yolcu talebinin yüksek olduğu Ankara-İstanbul-İzmir üçgeninde ve yüksek 
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hızlı hatlarda yolcu taşımacılığına ağırlık verilmelidir. Demiryolu ağında ağırlıklı olarak 

yük taşımacılığına öncelik verilmeli ve hat iyileştirmeleri bu yönde gerçekleştirilmelidir.   

Ülkemiz demiryolu  uzunluğu sıralamasında 134 ülke arasından 20’nci sırada yer 

almaktadır. Ülke sıralaması bakımından yüksek sıralarda yer alan Türkiye’nin demiryolu 

altyapısı toplam ana hat yol uzunluğu bakımından gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 

düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Toplam ana hat demiryolu uzunluğu 10.103 

km olup sadece 1.196 km’si yüksek hızlı demiryolu hattıdır. 1000 km2 başına düşen 

demiryolu uzunluğunda ilk 20 ülke içinde Almanya 126 km uzunluk ile ilk sırada iken 

Türkiye 12,5 km demiryolu ile 17’nci sırada yer almaktadır. Ülke sıralaması bakımından 

üst konumlarda yer alan Türkiye’nin son dönemlere demiryolu yatırımlarına verilen 

önem ile uzunluk ve yoğunluk bakımından artış göstermesi beklenmektedir.  

Ülkemiz illerinde en yüksek yoğunluğa sahip ilk üç il yaklaşık 40 km uzunluk ile 

Kocaeli, İstanbul ve Gaziantep’dir. Büyük kentler ile önemli üretim merkezi 

konumundaki illerin demiryolu hattı yoğunluklarının yüksek seviyelerde olduğu 

görülmektedir. Ülke genelinde 28 ilin demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. Özellikle 

Türkiye’nin topografya bakımından engebeli arazisinin bulunduğu iller başta olmak 

üzere Doğu Karadeniz bölgesi illeri ile Doğu Anadolu bölgesindeki bazı illerin demiryolu 

bağlantısı bulunmamaktadır. 

Demiryolu ağına erişim bakımından en erişilebilir il “100” endeks değeri ile 

İstanbul olmuştur. İstanbul’u sırasıyla; Mersin, İzmir ve Kocaeli takip etmektedir. En 

düşük erişilebilirlik düzeyine sahip il ise sırasıyla Trabzon, Rize, Artvin, Hakkâri ve 

Giresun’dur. Yüksek engebeli illerimizin demiryolu ağına bağlı olmaması nedeniyle 

endeks değerleri düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Doğu Karadeniz ile Doğu 

Anadolu illerinin demiryoluna erişimi sağlanmalı ve bu illerin demiryolu ile liman 

bağlantıları kurulmalıdır.  Karadeniz hattı boyunca uluslararası taşımacılığa da imkân 

tanıyacak yeni demiryolu hatları inşa edilmeli, doğu-batı entegrasyonu 

güçlendirilmelidir. Demiryollarının en önemli beslenme noktaları olan limanlar ile 

bağlantıları güçlendirilmelidir. Özellikle Trabzon, Antalya ve Tekirdağ gibi demiryolu 

bağlantısı olmayan liman illerinin demiryolu bağlantıları kurulmalıdır. Trabzon’un Doğu 

Karadeniz ekseni boyunca Batum’a bağlantısını sağlayacak ve uluslararası taşımacılığa 

da imkân tanıyacak yeni demiryolu hattı inşaa edilmeli, böylelikle Doğu Karadeniz 
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illerinin ihracat taşımacılığı imkanları artırılmalı ve demiryolu erişilebilirlikleri 

sağlanmalıdır.  

Hızlı tren işletmeciliğinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde dört ile (Eskişehir, 

Konya, Ankara, İstanbul) yüksek hızlı tren bağlantısı ulaşmıştır. Yüksek hızlı tren hattı 

ile Ankara ve Eskişehir illeri birbirine bağlanmış ve hattın İstanbul bağlantısının 

sağlanmasıyla iki büyük metropol olan Ankara – İstanbul yüksek hızlı tren bağlantısı 

kurulmuştur. Benzer şekilde Ankara ve Konya da yüksek hızlı tren ile birbirine 

bağlanmıştır. Yüksek hızlı tren işletmeciliğinin yeni güzergah inşaatlarında Ankara – 

İstanbul – İzmir metropoller üçgenine öncelik verilmelidir. Yüksek hızlı tren işletmeciliği 

bu üçgen arasında kalan iller başta olmak üzere nüfusun baskın olduğu ülkenin 

batısında önemli bir hareketlilik kazandıracak ve illerin erişilebilirlik kapasitesinde 

önemli düzeyde artışlara sebebiyet verecektir. 

Havayoluna erişim 

Türkiye ekonomisi içerisinde ulaştırma sektörüne olan talep son 5 yıl içerisinde 

yaklaşık yüzde 8 oranlarında artarken, en yüksek artış yüzde 16’dan fazla bir oranla 

havayolu taşımacılığında olmuştur.  2002-2013 yılları arasında, iç hatlardaki uçak trafiği 

yaklaşık yüzde 127, yolcu trafiği yüzde 204 ve yük trafiği ise yüzde 126 oranında artış 

göstermiştir. Doğu-Batı boyunca karayolu ile bir tam günü ve 2000 km’yi aşan 

yolculuklar havayolu ile 1,5 saatlik yolculuk haline gelmiş, transfer bağlantılarla bir 

ilden birçok ile ve hatta yurtdışına uçuşlar mümkün hale gelmiştir. 2000’li yılların 

başında sadece Ankara-İstanbul-İzmir üçgeninde havayolu ulaşımının gerçekleştiği 

ülkemizde bugün yeni uçuş noktaları ve havalimanları ile bir çok il havayolu ulaşımı ile 

birbirine bağlanmış durumdadır. 2002 yılında 530 bin olan uçak trafiği 1 milyon 373 

bine, 33 milyon 700  bin olan yolcu sayısı 130 milyona, 897 bin ton olan yük trafiği 2 

milyon 400 bin tona ulaşmıştır. Yine 2002 yılında iç hatlardan tek bir havayolu şirketi ile 

2 merkezden 26 noktaya gerçekleştirilen uçuşlar 2013 yılında 7 havayolu şirketi ile 7 

merkezden 53 noktaya gerçekleştirilir hale gelmiştir. Benzer şekilde 2003 yılında 60 

noktaya dış hat uçuşları gerçekleştirilirken 2013 yılı itibarıyla 236 noktaya uçuş 

gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemiz havaalanı sayısı bakımından 236 ülke arasından 58 inci sırada 

yeralmakta olup toplam havaalanı sayısı 98 olarak tespit edilmiştir. Dünyanın en çok 

havaalanına sahip olan ülkesi ABD olup bu sayı tüm AB üyesi ülkelerin havaalanı 
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sayısından yaklaşık 4 kat fazladır. Havaalanı sayısının bu derece yüksek olmasının 

sonucu olarak uçak ile en fazla seyahat yapılan ülkelerin başında ABD gelmektedir. 

Bugün 7 merkezden 53 noktaya gerçekleşen uçuş trafiği incelendiğinde İstanbul, 

Ankara, İzmir ve Antalya gibi illerde yolcu trafiğinin yüksek düzeylerde olduğu 

görülmektedir. Ülkemizdeki 2013 yılı iç hat yolcu trafiğinin   kalkış ve varış 

havalimanları çiftine göre dağılımı analiz edildiğinde İstanbul-İzmir, İstanbul-Antalya, 

İstanbul-Ankara, İstanbul-Adana, Ankara-İzmir, İstanbul-Trabzon, İstanbul-Muğla, 

İstanbul-Kayseri güzergahlı illerde yüksek yoğunluklu yolcu trafiğinin olduğu 

görülmektedir. İç hat yolcu trafiğinde kalkış ve varış havalimanları çiftine göre aktarmalı 

uçuşlarda aktarma noktaları ihmal edilerek ve kalkış ile nihai varış havalimanları çiftine 

göre analiz yapıldığında İzmir-Erzurum, Antalya-Erzurum, Trabzon-Antalya, İzmir-Van, 

Samsun-Antalya, Trabzon-İzmir, İzmir-Ağrı, Antalya-Van güzergahlarında yüksek trafik 

yoğunluğunun olduğu görülmektedir. İstanbul ve Ankara merkezli aktarmalı uçuşlarda 

katlanılan maliyetin azaltılmasını teminen iller arası çapraz uçuşları mümkün kılacak 

bölgesel havayolu işletmeciliği teşvik edilmelidir. Ankara ve İstanbul’a ilave olarak İzmir 

ve Antalya merkezli doğrudan uçuşlar düzenlenebileceği gibi Erzurum-Adana, Van-

Adana gibi Adana merkezli doğrudan seferler de düzenlenebilir.  

Türkiye gibi yüksek nüfusa ve büyük bir yüzölçüme sahip, neredeyse bir çok 

ilinde havalimanları bulunduran ve sivil havacılık sektörünün bu derece gelişmiş olduğu 

bir ülkede altyapısı uygun olan iller arasında bölgesel havayolu işletmeciliği 

özendirilmelidir. Büyük şehirlerle küçük şehirler arasında veya küçük yerleşim 

birimlerinin kendi arasında mevcut uçaklara göre daha düşük kapasiteli uçaklarla 

tarifeli ya da tarifesiz olarak ticaret ve hizmet amaçlı taşımacılık desteklenmelidir. 

Bölgesel hava taşımacılığının gelişimi ve geliştirilerek sürdürülebilmesini sağlamak için 

destek ve koruma programları üretilmelidir. Bölgesel havayolu taşımacılığı bölgeler 

arası ulaşımı kolaylaştırır ve etkileşimi artırır, gelişmemiş bölgelerin cazibesinin 

artmasına hizmet eder. Bölgesel havayolu taşımacılığı ile yurt içinde mobilite artışı 

sağlanabilir, kent ekonomilerinde canlılık sağlanarak başta ticaret ve turizm olmak 

üzere bir çok sektörde gelişme kaydedilebilir ve bölgesel kalkınma desteklenebilir. Diğer 

yandan, düşük verim ile hizmet sürdüren bir kısım havaalanlarının bölgesel havacılığın 

teşvik edilmesiyle uygun kapasiteli uçaklar çalıştırılmak  suretiyle ekonomiye 

kazandırılması sağlanabilir. 
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Havayoluna erişilebilirlik bakımından en az erişilebilir iller sırasıyla Hakkari, 

Tunceli, Karaman ve Niğde’dir. En erişilebilir iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve 

Adana’dır. Havayolu ile erişilebilirlik düzeyi düşük olan illerin, yatırımın uygun olması 

durumunda, bölgesel ya da kendi ilinde bir havalimanına sahip olması ya da herhangi bir 

il merkezindeki bireyin en yakın havalimanına erişim süresini kısaltacak altyapının 

geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye gibi geniş bir coğrafyada konumlanmış,  ağırlıklı 

taşımacılığın karayolu ile yapıldığı ve yolculuk sürelerinin çok uzun olduğu bir ülkede 

yolcu taşımacılığın daha güvenilir ve hızlı olan havayolu taşımacılığına doğru 

özendirilmesi kritik öneme sahiptir.  

Dünyanın en büyük projelerinden biri olan İstanbul yeni havalimanı projesiyle 

ülkemiz havacılıkta dağıtım merkezi haline gelebilecek özellikle doğu batı uçuşları için 

bir aktarma noktası olabilecektir. Yeni havalimanı tamamlandığında 150 milyon yolcu 

kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanlarından biri haline gelecektir. Yeni 

havalimanının işletime açılmasıyla yaklaşık 2-3 saatlik uçuş süresinde 60’ın üzerinde 

ülkeye erişim sağlanmış olacaktır. 

Havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, artan yolculuk talebi ve 

havalimanlarının istihdam yoğun sektör olması gibi nedenlerle şehir-havalimanı aksında 

yoğun yolculuk talebi oluşmaktadır. Bu gibi nedenler havalimanı bağlantılarında 

karayolu açısından sorunlar oluşturmakta, trafik sıkışıklığı, erişimde zorluk gibi 

sonuçlar doğurmaktadır. Ülkemizde havalimanlarına erişim genellikle karayolu ve 

otomobil ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de havalimanına erişim bakımından şehir-

havalimanı bağlantısının alternatif bir ulaştırma modu olarak raylı sistem ile yapıldığı 

havalimanı sadece İstanbul-Atatürk Havalimanı ve İzmir-Adnan Menderes 

Havalimanıdır. İstanbul, İzmir, Ankara gibi metropoller başta olmak üzere trafik 

yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarının karayolu ve otomobil ile bağlantılarının 

yanında raylı sistem ile bağlantıları güçlendirilmeli, hatta çevre illerin bu havaalanlarına 

demiryolu ile bağlantıları sağlanmalıdır. Bunun yanında yoğun uçuş trafiğine sahip ve 

turizm bölgelerinde yer alan Antalya gibi illerde de havalimanlarının karayolu dışında 

alternatif ulaştırma türleri ile bağlantıları kurulmalıdır. 

Denizyoluna erişim 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası ticaretin ağırlıklı kısmı 

denizyolu ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye, son on yılda dış ticaret taşımacılığının 
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ortalama yüzde 87,6’sını denizyolu ile yapmaktadır. Denizyolu taşımacılığının bölgesel 

ve uluslararası ticaret aracı olarak en önemli ayağını limanlar oluşturmaktadır. 2013 yılı 

sonu itibarıyla ülkemiz limanlarında 7,9 milyon TEU konteyner ve 300 milyon ton 

konteyner harici yük elleçlenmiştir. 2002-2011 yılları arasında dünyada ortalama yüzde 

9’luk konteyner artış hızı söz konusu iken Türkiye’de bu artış yüzde 16’nın üzerinde 

gerçekleşmiştir. 2002 yılında limanlarda elleçlenen yük miktarı 190 milyon ton iken 

bugün bu rakam 363 milyon tona ulaşmıştır.  

Ülkemiz limanları incelendiğinde, 8.333 km’lik kıyı şeridi boyunca 28 kıyı 

ilimizde 181 adet liman tesisi ile hizmet verildiği görülmektedir. Denizyoluna 

erişebilirliliği en düşük iller sırasıyla Hakkâri, Van, Şırnak, Bitlis, Siirt ve Muş’tur. En 

erişilebilir iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana ve Mersin’dir. Erişilebilirlik 

endeks değeri düşük olan Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi illerinin başta 

Trabzon, Mersin, İskenderun ve Samsun Limanları olmak üzere limanlara erişim 

süresini kısaltacak nitelikte ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Mevcut limanlar ulusal ulaşım ağlarına entegre edilmeli ve demiryolu ile bağlantıları 

sağlanmalıdır. Özellikle düşük kapasite çalışan Trabzon, Rize ve Hopa gibi Karadeniz 

limanlarının aktif hale getirilebilmesi ve deniz taşımacılığının geliştirilmesi için Rize 

Limanı, İç ve Doğu Anadolu’nun çıkış kapısı haline getirecek ve Trabzon’un GAP’a ve 

Batum’a bağlanmasını sağlayacak ulaştırma koridorları geliştirilmelidir.  

Kuzey güney bağlantılarının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi ile bazı illerin 

limanlara erişilebilirlik düzeylerinin artması hedeflenmelidir. Öncelikli olarak 

iyileştirilecek kuzey güney bağlantıları şu şekilde sıralanabilir: 

• Kırıkkale – Kırşehir – Nevşehir – Niğde – Mersin,  

• Sinop – Çorum – Kayseri –Niğde – Mersin,  

• Samsun – Çorum – Kırıkkale,  

• Ordu – Tokat – Adana,  

• Ordu – Sivas – İskenderun, 

• Giresun – Malatya – Adıyaman – Gaziantep – Kilis,  

• Trabzon – Gümüşhane –Erzincan – Tunceli – Elazığ – Diyarbakır  – Mardin,  

• Rize – Erzurum – Bingöl – Diyarbakır – Mardin,  

• Artvin – Ardahan – Kars – Erzurum,  

• Ağrı – Bitlis – Siirt – Şırnak,  
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• Kars – Iğdır – Van – Hakkâri. 

Marmara denizinde başta olmak üzere Bursa-İstanbul, Yalova-İstanbul ve Van-

Bitlis gibi iç su yollarında taşımacılık desteklenmeli ve bu bölgelerde yöre halkının 

ihtiyaçlarına  hizmet edecek yeni deniz araçlarıyla takviyeler yapılmalıdır. Trabzon, 

Antalya ve Tekirdağ limanlarının demiryolu bağlantısı sağlanmalı ve liman bağlantılı 

hatların kapasite dar boğazlarını giderici önlemlere öncelik verilmelidir. 

Diğer yandan Çandarlı, Filyos ve Mersin Konteyner Limanlarının da yatırım 

çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır. Başta Ege bölgesine ve İç Ege’ye hizmet 

verecek olan Çandarlı Limanının Avrupa ile Ortadoğu arasındaki kombine taşımacılık 

zincirinde önemli bir aktarma merkezi olması sağlanmalıdır. Filyos Limanın ülkemizin 

Karadeniz’e açılan kapısı olma işlevi,  Mersin Konteyner Limanının ise ülkemizin Orta 

Asya ve Akdenize açılan kapısı olma işlevi sağlanmalıdır. 

Genel erişilebilirlik 

Tüm ulaştırma türlerinin birlikte ele alındığı genel erişilebilirlik bakımından en 

erişilebilir iller  sırasıyla İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Adana’dır. En düşük erişilebilirlik 

düzeyine sahip iller ise Hakkâri, Tunceli, Bayburt ve Ardahan’dır. İllerde karayolu, 

demiryolu, denizyolu ve havayolu türlerinin birlikte hizmet sunmaları sağlanmalı ve 

özellikle yük taşımacılığında tek ulaştırma türünden çok kombine sistemlerden 

yararlanılmalıdır. Kombine taşımalarda, karayolu başlangıç ve bitiş aşamalarında 

kullanılmalı, ara mesafelerde demiryolu ve varsa denizyolundan yararlanılmalıdır. 

Ulaştırma yatırımları planlanırken diğer taşıma sistemleriyle rekabet etmeyen, onları 

tamamlayıcı ve bütünleyici bir yaklaşım benimsenmelidir. 

Son Söz Yerine 

Ulaştırma sektörü gerek ulusal, gerek bölgesel ve gerekse kentsel ölçekte diğer 

sektör ve faaliyetlerle etkileşim içindedir. Farklı yerleşimler arasındaki insan ve yük 

hareketliliğinin gerçekleşmesine imkan sağlayan ulaştırma sistemleri sosyal hareketlilik, 

nüfusun dağılımı, iş imkanları, firmaların yer seçimi ve yerleşim alanlarının belirlenmesi 

gibi bir çok alanda etkileri söz konusudur. Bu nedenle ulaştırma altyapısındaki 

iyileştirmelerin bir çok alanı etkilediği bilinmekte ve özellikle de yerleşimlerin 

erişilebilirliğini artırdığı kabul edilmektedir.  
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Ulaşım altyapısının gelişmişliği, kalitesi ve erişilebilirliği firmaların yatırım 

dönemlerindeki bazı maliyetlerini etkileyebilmektedir. Erişilebilirliğin artması ile ulaşım 

maaliyetinden ve seyahat süresinden tasarruf edilirken bir yandan da iş hacminde 

gelişme kaydedilir. Örneğin, daha iyi bir yol bağlantısı yeni bir firma kurulumu ya da 

taşıma maliyetleri ile ilgili harcamaları azaltabilecektir. Üretim maliyetlerindeki azalma 

ve gelirdeki artış beklentisi ise özel yatırımları olumlu yönde etkilemektedir. Aynı 

zamanda ağsal bağlantıların gelişimine imkân sağlayan bu tür altyapının geliştirilmesi 

yerleşimlerin coğrafi bakımdan daha geniş alanlarla ekonomik entegrasyon sağlamasına, 

bölgelerin birbirleriyle olan ticari ilişkilerinin artmasına, bölgelerdeki işletmelerde 

verimlilik artışına, satıcıların değişik pazarlara erişim maliyetlerinin azalmasına, 

ilaveten alıcıların da kendi tercihlerine uygun mallara erişim imkânlarının 

kolaylaşmasına imkân sağlayabilmektedir. 

Ekonomik aktivitelerin mekânsal dağılımı, ulaştırma yatırımlarından kaynaklı 

taşıma maliyetleri kuruluş yerinin belirlenmesinde esas belirleyici unsur olarak 

görülmektedir. Ulaşım maliyetleri her bölgede aynı olmadığı ve bu farklılaşmanın 

firmaların üretim ve pazarlama maliyetlerinde farklılaşmalar yaratarak özel sektör 

yatırımlarının bir bölgede yoğunlaşmasını veya çevreye yayılımını etkileyebildiği 

görülmektedir. Bu nedenle, ulaştırma yatırımlarının bölgesel gelir üzerindeki etkisini 

analiz eden çalışmalar yapmak mümkündür. Özellikle günümüzde taşıma ücretleri gibi 

üretim maliyetlerine girdi teşkil eden işlem maliyetleri, firmalar için önemli bir maliyet 

unsuru olarak ortaya çıkarken ulaştırma altyapısının bir bölgede gelişmişliği, o bölgenin 

rekabetçi yapısını artırarak özel firmalar açısından cazibe yaratabilecek ve bölgesel 

gelişime katkı sağlayabilecektir.  

Ülkemizde, özellikle de doğu ve batı bölgeleri arasındaki farklı gelişmişlik 

düzeylerinin temel sebepleri arasında ulaştırma altyapısından kaynaklanan yetersizlik 

nedeniyle erişilebilirliğin kısıtlı olması sayılmaktadır. Ulaşım ağının artması, 1980 

sonrası iletişim ağının güçlenmesi ve son olarak da hava ulaşımının kapsadığı alanın 

genişlemesiyle doğu-batı ve kuzey-güney arasında pazar bütünleşmesi önemli ölçüde 

artmış olsa da ülkemizde yerleşimler arasında erişilebilirlik bakımından farklar söz 

konusudur. İller bazında bu farkları ortaya koyan farklı ulaştırma modları açısından 

erişilebilirlik endeksi sonuçlarının ulaştırma yatırımlarının yer seçimi ve güzergah tayini 

için politika yapıcılar için önemli katkılar sunması beklenmektedir. Önümüzdeki 



145 
 

dönemlerde ilçeler bazında erişilebilirlik analizinin yapılması daha hassas analiz 

sonuçları üretmek ve daha yararlı politika önerileri geliştirmek açısından önemli 

görülmektedir. 

Diğer yandan, bu çalışma ile mevcut nüfus ve ulaştırma altyapısı ile yapılmış olan 

analizler, önümüzdeki dönemlerde yerleşimlerin beklenen nüfusları ve yapılması 

planlanan önemli ulaştırma yatırımları dikkate alınarak geliştirilebilir. Böylece yeni 

ulaştırma yatırımlarının ve nüfus değişimlerinin yerleşimler üzerindeki erişilebilirlik 

etkisinin düzeyi ortaya koymak mümkün olabilecektir.  
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Ek-1: Coğrafi Erişilebilirliğin Hesaplanması72 
 
Şekildeki A, B, C, D ve E noktaları bir yerleşimi temsil etmektedir. Bu yerleşimlerin coğrafi 

mekandaki erişilebilirliliklerinin hesaplanmasında yerleşimler arası mesafe bilgisine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 
 

L A B C D E 

A 0 8 4 9 15 

B 8 0 7 12 18 

C 4 7 0 5 11 

D 9 12 5 0 6 

E 15 18 11 6 0 

  

A(G) A B C D E Σ/n 

A 0,0 8,0 4,0 9,0 15,0 7,2 

B 8,0 0,0 7,0 12,0 18,0 9,0 

C 4,0 7,0 0,0 5,0 11,0 5,4 

D 9,0 12,0 5,0 0,0 6,0 6,4 

E 15,0 18,0 11,0 6,0 0,0 10,0 

Σ/n 7,2 9,0 5,4 6,4 10,0 
 

                                                 
72 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:30. 
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L matrisi beş nokta arasındaki en kısa mesafeyi göstermektedir. A(G) matrisi ise L matrisinden 

farklı olarak satır ve sütunların  toplamının yerleşim sayısına bölünmesini ifade etmektedir. 

A(G) matrisi dönüştürülebilir bir matris olduğu için satır ve sütunların toplamı birbirine eşit 

olmaktadır. A(G) matrisinde satır ve sütunların toplamında yer alan en küçük değer coğrafi 

olarak en erişilebilir noktayı göstermektedir. Buna göre A(G) matrisinde yer alan C noktası en 

erişilebilir yer olmaktadır. 
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Ek-2: Ulusal Pazara Erişimin Hesaplanması73 
 

 
 

L A B C D E 
A 0 8 4 9 15 
B 8 0 7 12 18 
C 4 7 0 5 11 
D 9 12 5 0 6 
E 15 18 11 6 0 

 

P(G) 
i/j A B C D E Σi 

A 1200,0 150,0 300,0 133,3 80,0 1863,3 
B 112,5 900,0 128,6 75,0 50,0 1266,1 
C 375,0 214,3 1500,0 300,0 136,4 2525,7 
D 66,6 50,0 120,0 600,0 100,0 936,6 
E 53,3 44,4 72,7 133,3 800,0 1103,7 
Σj 1807,4 1358,7 2121,3 1241,6 1166,4  

 

L matrisi beş nokta arasındaki en kısa mesafeyi göstermektedir. P tablosunda ise beş yerleşimin 

nüfus değerleri yer almaktadır. P(G) matrisi ise potansiyel erişilebilirlik matrisi olup bu matriste 

birbirini karşılayan tüm hücrelerde (A-A ya da B-B hücreleri gibi) P tablosunda yer alan nüfus 

değerlerini ifade etmektedir. Diğer hücrelerdeki değerler ise P grafiğindeki nüfus değerlerinin L 

matrisindeki mesafe değerlerine bölünmesiyle elde edilen değerlerdir. Satırlar ve sütunların 

toplamında en yüksek değer en erişilebilir merkezi göstermektedir. Örneğin P(G) matrisinde C 

noktası en erişilebilir merkez konumundadır.  P(G) matrisinde satırlar ve sütünların toplamı 

dönüştürülebilir matris olmadığı için eşit değildir. Satırlar ve sütunların eşit olmaması 

potansiyel erişilebilirliğin yayılma ve cazibe olmak üzere iki farklı şekilde izah edilebilmesini 

sağlar. C noktası yayılma bakımından cazibeye göre daha erişilebilir konumdadır. B noktası ise 

cazibe bakımından yayılmaya göre daha erişilebilirdir. 

                                                 
73 Rodrigue, Comtois ve Slack, 2009:31. 
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