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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİÇİ ULAŞIM POLİTİKALARI VE  
TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Faruk CİRİT 
Son yüzyılda, kalkınmanın yalnızca ekonomik kalkınma boyutuyla ele 

alınması, çevresel ve sosyal boyutların göz ardı edilmesi sonucunda, doğal 
kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara yönelik uluslararası arenada oluşan 
farkındalık sonucunda kalkınmanın yalnızca ekonomik boyuttan ibaret olmadığı 
kabul edilmeye başlanmış ve sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkmıştır. 
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutların 
tamamına etki etmesi bakımından ulaştırma sektörü kritik bir öneme sahiptir.  

Bu kapsamda, “kentsel alanlarda, hareketlilik ve erişim ihtiyacının en 
ekonomik ve çevreye en duyarlı şekilde karşılanması” amacını taşıyan 
“sürdürülebilir kentiçi ulaşım” kavramı gündeme gelmiş ve tüm dünyada bu amaca 
yönelik çeşitli politikalar geliştirilmiştir. Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları 
çekme ve itme politikaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Çekme politikaları, toplu 
taşıma sistemleri (otobüs, metrobüs ve raylı sistemler) ve motorsuz ulaşım türleri 
(yürüme ve bisiklet) gibi ekonomik ve çevre dostu ulaşım türlerinin geliştirilmesini; 
itme politikaları ekonomik tedbirler (vergilendirme ve yol ücretlendirme), park 
politikaları ve trafik yavaşlatma yoluyla otomobil kullanımının azaltılmasını 
amaçlamaktadır.  

Bu çalışmada, sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikalarının kavramsal 
çerçevesi ele alınmakta, bu politikaların başarılı bir şekilde uygulandığı ülke 
örneklerine yer verilmektedir. Bunun yanı sıra, kentlerin mevcut durumu; temel 
ulaşım verileri ve önemli ulaşım projeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
Çalışmada ayrıca, farklı yolculuk taleplerine ve güzergâh uzunluklarına göre toplu 
taşıma sistemlerinin seçimine ilişkin bir analiz yapılmaktadır. 

Analiz sonucunda; saatte tek yönde bir kesitte taşınabilecek yolcu sayısı 
otobüs sistemi için en fazla 7.500 yolcu/saat, tramvay sistemi için 15.000 yolcu/saat, 
metrobüs ve hafif raylı sistem için 30.000 yolcu/saat ve metro sistemi için 70.000 
yolcu/saat olduğu görülmektedir. Ayrıca, doruk saat tek yön yolculuk talebinin 5.000 
ve 7.500 yolcu/saat olduğu durumlarda otobüs sisteminin, 7.500-15.000 yolcu/saat 
olduğu durumlarda tramvay sisteminin, 15.000-30.000 yolcu/saat olduğu durumlarda 
metrobüs sisteminin ve 30.000 yolcu/saat üzerindeki durumlarda ise metro sisteminin 
finansal açıdan en yapılabilir sistemler olduğu hesaplanmaktadır. CO2 emisyonları 
bakımından ise metronun en verimli sistem olduğu, bunu sırasıyla hafif raylı sistem, 
tramvay, metrobüs ve otobüs sistemlerinin takip ettiği görülmektedir.  

Çalışmada elde edilen bu bulgular doğrultusunda, ülkemizde kentiçi ulaşımda 
sürdürülebilirliğin sağlanması ve kentlerin daha yaşanabilir hale getirilmesine 
yönelik öneriler sıralanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşım, Sürdürülebilir Kalkınma, Toplu 
Taşıma, Motorsuz Ulaşım, Çekme Politikaları, İtme Politikaları                                                           
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 
SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT POLICIES AND  

COMPARISON OF MASS TRANSIT SYSTEMS 
Faruk CİRİT 

In the last century, treating the development with just economic aspects and 
ignoring the environmental and social dimensions resulted in problems like depletion 
of natural resources, environmental pollution, climate change and global warming. 
Rising awareness about these problems in international fora resulted with the 
realization of other aspects of the development process and sustainable development 
concept has ensued. Transportation sector, regarding its impact on economic, 
environmental and social aspects, plays a critical role on achieving sustainable 
development.  

In this context, “sustainable urban transport” concept which aims to “fulfill 
the mobility and access needs most economically and environmental friendly in 
urban areas” came to the fore and for this purpose various policies were developed 
throughout the world. Sustainable development policies are grouped into two as pull 
and push policies. Pull policies aim at enhancing public transportation systems (bus, 
bus rapid transit and rail systems) and non-motorized transportation while push 
policies aim at decreasing the usage of private cars via economic measures (taxation 
and road pricing), parking policies and traffic calming. 

In this study, conceptual framework of sustainable development policies are 
discussed and successful country examples are presented. In addition, current 
situation in some cities are analyzed within the framework of main transportation 
data and important projects. Moreover, the study includes an analysis on the 
selection of public transportation systems, with respect to different passenger 
demands and route lengths.  

As a result of the analysis, it is seen that the maximum passenger capacity is 
7,500 passenger per hour per direciton (pphd) for bus systems, 15,000 pphd for 
tramway systems, 30,000 pphd for bus rapid transit and light rail systems, 70,000 
pphd for metro systems. Furthermore, it is calculated that the most financially 
feasible system is: bus system when passenger demand is between 5,000 and 7,500 
pphd; tramway system between 7,500 and 15,000 pphd; bus rapid transit system 
between 15,000 and 30,000 pphd; and metro system over 30,000 pphd. In terms of 
CO2 emissions, metro systen is the most efficient one followed by light rail system, 
tramway, bus rapid transit system and bus system.  

In line with these findings of the study, suggestions are proposed with the aim 
of achieving sustainability in urban transportation in Turkey and making cities more 
livable places.  

Keywords: Sustainable Urban Transport, Sustainable Development, Public Transit, 
Non-Motorized Transport, Pull Policies, Push Policies  
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GİRİŞ 

Geride bıraktığımız yüz yıllık dönemde dünya tarihinde hiç olmadığı kadar 

hızlı bir kalkınma süreci yaşanmıştır. Ancak kalkınmanın çevresel etkileri göz ardı 

edilerek yalnızca ekonomi düzleminde ele alınması sonucu doğal kaynakların 

tükenmesi, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar ortaya çıkmıştır.  

Ekonomik kalkınmanın çevre üzerindeki etkileri uzun yıllar 

önemsenmemesine karşın 70’li yıllar ile birlikte bu hususa dikkat çeken önemli 

çalışmalar ortaya konulmaya başlamıştır. Örneğin, Massachusetts Teknoloji 

Enstitüsü (MIT) tarafından hazırlanan Büyümenin Sınırları adlı raporda beş farklı 

konu bir model çerçevesinde değerlendirilmiş ve 100 yıl içerisinde dünyadaki 

ekonomik büyümenin sona ereceği ve nihayetinde nüfusun ve endüstriyel süreçlerin 

gerileyeceği sonucuna varılmıştır. 1  Bunun yanı sıra, uluslararası toplumda da 

farkındalık artmış ve ilk olarak 1972 yılında Stokholm’de yapılan Birleşmiş Milletler 

İnsan Çevresi Konferansıyla birlikte çevresel konular tartışılmaya başlanmıştır.  

Bu konuda uluslararası arenada oluşan farkındalık sonucunda 1987 yılında 

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Ortak Geleceğimiz adlı raporda 

kalkınmanın yalnızca ekonomik boyutunun olmadığı, çevresel hassasiyetin 

oluşturulması ve günümüz ihtiyaçlarının gelecek nesillerin yaşamlarını ve 

gereksinimlerini riske etmeyecek şekilde karşılanması gerektiği hususlarına dikkat 

çekilerek “sürdürülebilir kalkınma” kavramı tanımlanmıştır.  

Daha sonra, 1992 yılında Rio’da yapılan Dünya Zirvesiyle başlayan ve 2012 

yılında yapılan Rio+20 konferansına kadar devam eden süreçte, sürdürülebilir 

kalkınma kavramı kapsamlı bir şekilde ele alınmış, bu hususta çeşitli politika, strateji 

ve eylem planları hazırlanmış ve uluslararası toplumda söz konusu kavrama ilişkin 

ciddi bir farkındalık oluşmuştur.  

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere 

üç boyutta ele alınmaktadır. Ekonomik boyut üretkenliği, verimliliği, büyüme ile 

kalkınmayı, insan ihtiyaçlarını karşılamayı esas alırken, çevresel boyut kalkınmanın 

çevreye olan etkileri ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas almaktadır. Son 

                                                           
1 Şahin, 2004:11’den Meadows et al., 1972:17-24.  
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olarak, sosyal boyut ise gerek bireysel gerekse toplumsal ihtiyaçların sağlanması ve 

daha kaliteli ve yaşanabilir bir toplumun tesis edilmesi hususlarını ele almaktadır. 2 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde kalkınmayla ilişkisi olan 

sektörlerde söz konusu üç boyuta dikkat çekilmiş ve sürdürülebilirlik kavramı 

sektörel düzeyde de gündemdeki yerini almıştır.  Bu kapsamda, ulaştırma sektörü de 

ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda kalkınmaya en çok etki eden sektörlerden biri 

olması nedeniyle “sürdürülebilir ulaşım” konusu ulaştırma sektöründe popüler 

konulardan biri haline gelmiştir.  

Toplumların kalkınmasında önemli bir payı bulunan ulaşım sektörü aynı 

zamanda trafik sıkışıklığı, verimsiz arazi kullanımı, gürültü ve hava kirliliği, 

yenilenemez doğal kaynakların hızla tükenmesi, kazalar sonucu oluşan can ve mal 

kayıpları gibi toplumu ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumsuz olarak etkileyen 

birçok sorunun da kaynağını teşkil etmektedir. Sürdürülebilir ulaşım kavramı söz 

konusu sorunların giderilmesi ve bugünkü ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir 

bir ortam sağlanması amacına yönelik arayışlar sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Kısaca, “erişilebilirliği yüksek, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım 

sistemi” olarak tanımlanan 3  sürdürülebilir ulaşım kavramının en temel 

bileşenlerinden biri de kentiçi ulaşımın sürdürülebilirliğidir.  

Kentler, kalkınma için gerekli olan ticaret, sanayi, eğitim, kültür ve sanat 

aktivitelerinin merkezi konumundadır. Günümüzde kentler dünya nüfusunun yarıdan 

fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2013 yılında 

dünya nüfusu 7,1 milyar kişi olup bu nüfusun yaklaşık 1,2 milyarı gelişmiş ülkelerde, 

5,9 milyarı ise daha az gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır.4 Düya nüfusunda meydana 

gelen artışın ise yüzde 90’ı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmekte ve bu ülkelerin 

kent nüfusu her yıl yaklaşık 70 milyon artış göstermektedir.5 Bu durum, kentsel 

gelişmenin dünyanın geleceği açısından önemini ortaya koymaktadır.   

                                                           
2 Janic, 2006:83.  
3 Litman, 2012(a):7.  
4 UN, 2013, UN resmi internet sitesi, erişim tarihi: 22.12.2013, 
< http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/development/pde_ 
wallchart_2013.pdf>. 
5 UNITAR, 2010(a):3.  
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Kentlerin nüfus ve alan olarak büyümesiyle artan ekonomik faaliyetler 

kentlerin ekonomiye olan katkısını da artırmaktadır. Ekonomik faaliyetlerdeki 

gelişime paralel olarak kentiçi ulaşım talebi de hızlı bir şekilde artış göstermiştir.  

Ancak, dünyanın birçok kentinde hızla artan talebe cevap verecek düzeyde ulaşım 

altyapısı tesis edilememektedir. Ekonomik gelişme ile yaşam şartlarının iyileşmesi 

ve gelir düzeyinin artması sonucunda özel araç sahipliği de hızla yükselmektedir.6 

Yaşanan bu değişimlerle birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla otomobile 

dayalı bir ulaşım yapısı ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda da yüksek altyapı 

yatırım gideri, trafik sıkışıklığı, aşırı yakıt tüketimi, gürültü ve hava kirliliği, kentsel 

yayılma, sosyal ayrışma ve kentsel alanların verimsiz kullanımı gibi sorunlar baş 

göstermektedir.  

Kentlerde ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda yaşanabilirliği olumsuz 

yönde etkileyen bu sorunların ortadan kaldırılması ve daha yaşanabilir ve 

sürdürülebilir kent ortamlarının sağlanması amacıyla ortaya çıkan sürdürülebilir 

kentiçi ulaşım kavramı kısaca “toplu taşıma, yürüme ulaşımı ve bisiklet kullanımını 

yaygınlaştırılırken, özel araç ve otomobil kullanımının azaltılması” şeklinde 

tanımlanmaktadır.7  

Dünyada en önemli tartışma konularından birisi olan söz konusu kavrama 

dair birçok politika ve stratejiler geliştirilmektedir. Sürdürülebilir kentiçi ulaşım 

politikaları genel olarak çekme ve itme (pull-push) politikaları şeklinde iki başlık 

altında ele alınmaktadır. Çekme politikalarının temel amacı insanları temiz ve 

ekonomik ulaşım türlerini kullanmaya teşvik etmek olup toplu taşımanın ve 

motorsuz ulaşım türlerinin (bisiklet ve yaya) geliştirilmesine yönelik uygulamalardan 

oluşmaktadır. İtme politikalarının amacı ise insanları ekonomik ve çevresel anlamda 

verimsiz ulaşım türlerini kullanmaktan vazgeçirmek olup özel araç kullanımı sonucu 

oluşan maliyetlerin sürücülere yansıtılmasına yönelik uygulamalardan müteşekkildir.  

Bu çalışmanın temel amacı ülkemizde daha yaşanabilir kent ortamlarının 

sağlanmasına yönelik olarak kentiçi ulaşımın sürdürülebilir bir şekilde tesisi için 

atılması gereken adımların tespit edilmesi olarak özetlenebilir. Bu kapsamda, 

                                                           
6 UNESCAP, 2012:1.  
7 Hanson and Giuliano, 2004:363.  
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çalışmada sürdürülebilir kentiçi ulaşımın kavramsal çerçevesi ele alınmakta, başarılı 

ülke uygulamalarına yer verilmekte ve ülkemizde kentiçi ulaşımın mevcut durumu 

ortaya konularak eksikliklere vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, kentlerin yolculuk 

taleplerine en uygun toplu taşıma sisteminin seçilebilmesi ve sürdürülebilir kentiçi 

ulaşım altyapısının oluşturulabilmesi adına toplu taşıma sistemlerinin finansal 

yapılabilirlikleri karşılaştırılmaktadır. Finansal analize ilaveten senaryolar bazında 

yakıt/enerji tüketim ve karbondioksit gazı (CO2) emisyon değerleri de 

hesaplanmıştır. Son olarak, ülkemizin mevcut durumu ve analizden elde edilen 

sonuçlar dikkate alınarak politika, kurumsal yapılanma, mevzuat ve proje 

önerilerinde bulunulmaktadır.  

Çalışmanın birinci bölümünde, sürdürülebilirlik kavramı kısa bir tarihsel 

gelişim çerçevesinde ele alınarak tanımlanmış ve sürdürülebilir kalkınmanın 

boyutlarına değinilmiştir. Bunun yanında, sürdürülebilir ulaşım ve sürdürülebilir 

kentiçi ulaşımın genel çerçevesi çizilmektedir.    

İkinci bölümde, sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları çekme ve itme 

politikaları şeklinde iki ana başlık altında ele alınmıştır. Çekme politikaları 

kapsamında toplu taşıma sistemleri ile motorsuz ulaşım türlerine yer verilirken, itme 

politikaları kapsamında vergilendirme ve yol ücretlendirme gibi ekonomik tedbirler 

ile park yönetimi ve trafik yavaşlatma uygulamalarına değinilmektedir.  

Üçüncü bölümde, Brezilya, Kolombiya, Almanya, Hollanda, İngiltere, 

Danimarka, İsveç, Güney Kore ve Singapur gibi ülkelerde uygulanan başarılı 

sürdürülebilir kentiçi ulaşım politika ve uygulamalarına yer verilmiştir. İncelenen 

ülkelerden elde edilen çıkarımlar ve iyi uygulama örnekleri, Türkiye için politika ve 

uygulama önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır  

Dördüncü bölümde, temel istatistikler, mevzuat ve kurumsal yapılanma ile 

mevcut politikalar çerçevesinde ülkemizdeki kentiçi ulaşımın mevcut durumuna 

ilişkin bilgiler sunulmuştur. Bunun yanında, bazı büyükşehirlerde mevcut bulunan 

ulaşım sistemleri ile bunların kentiçi ulaşımdaki yeri değerlendirilmektedir.   

Beşinci bölümde, farklı doruk saat yolculuk değerleri, güzergah uzunlukları 

ve toplu taşıma sistemleri bazında karşılaştırmalı finansal analize yer verilmiş ve söz 



5 
 

konusu toplu taşıma sistemlerinin yapılabilirlikleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, her 

bir senaryo bazında tüketilen yakıt/enerji ve atmosfere salınan CO2 miktarları 

hesaplanmaktadır.  

Çalışmanın son bölümü olan sonuç ve öneriler kısmında ele alınan teorik ve 

kavramsal çerçeveyle birlikte ülke örneklerinden elde edilen çıkarımlar ile analiz 

sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda ülkemizde sürdürülebilir kentiçi 

ulaşımın tesis edilebilmesi adına atılması gereken adımlara ilişkin öneriler 

geliştirilmektedir.  
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1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ULAŞIM 

1.1. Sürdürülebilir Kalkınma 

Ekonomik kalkınma ile çevre arasındaki ilişki ilk olarak 60’lı yıllarda dile 

getirilmeye başlanmış, 70’li yıllarda ise uluslararası girişimler sonucunda tüm dünya 

tarafından benimsenir hale gelmiştir. Kalkınmanın yalnızca ekonomik kalkınmadan 

ibaret görülmesi, çevre, yaşanabilirlik ve nesiller arası eşitlik gibi hususların göz ardı 

edilmesi sonucunu da beraberinde getirmiştir. Bu hususlara dikkat çekilmesine 

yönelik olarak ortaya konan çabalar sonucunda da sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 

kalkınma kavramları ortaya çıkmıştır.8 

İlk olarak, 1962 yılında Rachel Carson’un yazdığı Sessiz Bahar (Silent 

Spring) adlı romanda özellikle tarımsal alanda kullanılmakta olan kimyasal 

maddelerin gerek çevre gerekse canlılar üzerinde yol açtığı tahribata değinilmiş ve 

çevresel risklere vurgu yapılmıştır. Roma Kulübü tarafından hazırlatılan Büyümenin 

Sınırları (Limits to Growth) adlı raporda ise mevcut kalkınma politikalarında ısrar 

edilmesi durumunda dünyanın geleceğinin olumsuz etkileneceği hatta insan neslinin 

yeryüzünden silinebileceği ifade edilmiştir.9  

Bunun yanında, çevre ile ilgili meseleler uluslararası düzeyde ilk kez 1972 

yılında Stokholm’de yapılan Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansında (UN 

Conference on Human Environment) tartışılmış; Konferans sonucunda kabul edilen 

Stokholm Bildirgesinin 26 prensibinde kısaca ekonomik kalkınmanın yaşam kalitesi 

için önemli olduğuna ancak çevrenin ve doğal kaynakların bugünkü ve gelecek 

nesiller için korunması gerektiğine vurgu yapılarak sürdürülebilir kalkınmaya 

yönelik kavramlar dile getirilmeye başlanmıştır. 10  Sürdürülebilirlik kavramı ilk 

olarak Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources-IUCN) tarafından 1980 yılında 

hazırlanan Dünya Koruma Stratejisinde (World Conservation Strategy-WCS) yer 

                                                           
8 Janic, 2006:81.  
9 Bozloğan, 2005:1015’ten Meadows et al., 1972:12.  
10 UN, 1972, UNEP resmi internet sitesi, erişim tarihi: 02.11.2012, 
<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentID=97&ArticleID=1503>. 
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almıştır.11 Sürdürülebilir kalkınma kavramı ise günümüzde kabul edilen kapsamıyla 

ilk olarak Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun (World 

Comission on Environment and Development-WCED) 1987 yılında yayınladığı 

Ortak Geleceğimiz (Our Common Future) adlı raporda tanımlanmıştır.12 Söz konusu 

raporda, sürdürülebilir kalkınma; “günümüz ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını riske etmeden sağlayan bir kalkınma” 

şeklinde tanımlanmaktadır.13 

OECD’ye (Organization for Economic Co-operation and Development) göre 

ise sürdürülebilir kalkınma; 

 kavramsal olarak; hakim dünya düzenini daha bütüncül ve dengeli bir 

hale getirmenin bir yolu, 

 süreç olarak; katılımcılık prensiplerini tüm kararlara uygulamanın bir 

yolu,  

 nihai amaç olarak ise kaynakların tükenmesi, sağlık, sosyal dışlanmışlık, 

yoksulluk, işsizlik gibi problemlerin tanımlanıp giderilmesidir. 14 

Öte yandan, sürdürülebilir kalkınma kavramı, Ruşen Keleş tarafından “çevre 

değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı 

yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde 

bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunulmaksızın ekonomik 

gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci bir dünya görüşü” şeklinde 

tanımlanmaktadır.15 

Sürdürülebilir kalkınma her ne kadar çevre politikaları bağlamında ortaya 

çıkmış bir kavram olsa da etki alanı çevrenin dışında ekonomik, sosyal birçok alanı 

ve sektörü kapsamakta, kalkınmanın ve gelişmenin tüm çeşitlerinde 

benimsenmektedir. Zira gelecek kuşakların yaşamlarını idame ettirebilmesinin 

                                                           
11 Lele, 1991:610.  
12 Söz konusu rapor, Komisyon Başkanı Gro Harlem Brundtland’a ithafen Brundtland Raporu olarak 
da adlandırılmaktadır.  
13 UN, 1987:16, BM resmi internet sitesi, erişim tarihi: 05.11.2012, 
<http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. 
14 OECD, 2008:30.  
15 Yazar, 2006:4-5’ten Keleş 1998:112.  
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çevresel ekonomik ve sosyal kalkınmanın tamamında sürdürülebilirliğin ele 

alınmasıyla mümkün olabileceği kabul edilmektedir. 16  

Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınmanın tesis edilebilmesi için; 

1. Yenilenebilir kaynakların kullanım oranlarının bu kaynakların yeniden 

üretim (rejenerasyon) oranının altında olması, 

2. Yenilenemez kaynakların kullanım oranının bu kaynakların yenileriyle 

ikame edilme oranından düşük olması,  

3. Kirlilik/atık oluşum oranının çevrenin taşıma kapasitesinin üstüne 

çıkmaması 

şartlarının sağlanması gerekmektedir.17 

Öz itibarıyla, kalkınmayı, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin 

kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanaklarını kısıtlamadan sağlamak şeklinde 

tanımlayan sürdürülebilir kalkınmanın üç temel bileşeni vardır. Bunlar; ekonomik, 

sosyal ve çevresel boyutlardır.  

Ekonomik boyut; kaynakların verimli kullanılması suretiyle üretkenliğin, 

büyümenin ve kalkınmanın sağlanması, insan gereksinimlerinin karşılanması ve 

genel refah düzeyinin artırılmasını esas almaktadır.  

Çevresel boyut ekonomik kalkınmanın sağlanması adına yürütülen 

aktivitelerin gerçekleştiği, bu aktivitelerin gerçekleştirilmesinde kullanılan doğal 

kaynakları barındıran, insanın ve diğer tüm canlıların yaşamasına olanak sağlayan 

çevreyi esas almaktadır.  

Sosyal boyut ise bireylerin ve toplumun yaşam kalitesi, birbiriyle olan ilişkisi, 

bu ilişkinin nasıl sürdürüldüğü ile ilgili olup güvenlik, adalet, sağlık gibi toplumun 

temel ihtiyaçlarını esas almaktadır. 18  Söz konusu ekonomik, çevresel ve sosyal 

boyutların birbiriyle ilişkisi aşağıdaki Şekil 1.1’de yer almaktadır. Buna göre, dengeli 

ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için her üç boyutun da dikkate alınması 

gerekmektedir.  

                                                           
16 Mengi ve Algan, 2003:2’den Meadows, 1992:250.  
17 Janic, 2006:83’ten Daly, H. 1991.  
18 Janic, 2006:83.  
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Şekil 1.1. Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutları  

 
Kaynak: Lancaster University 2001:2’den Pinfield 1996:155.   

1.2.Sürdürülebilir Ulaşım 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımlanmasıyla birlikte kalkınmayla 

ilişkili bütün alanlarda sürdürülebilirlik fikri tartışılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, 

ulaştırma sektörünün sürdürülebilirliği de tartışılan konular arasında yer almaktadır. .  

İnsanların, diğer insanlara, bir yere veya mekâna, mal ve hizmetlere erişimi 

sosyal ve ekonomik refah bakımından önem arz etmektedir. Ulaşım sektörü küresel 

ekonominin ayrılmaz bir parçası olup, ekonomik gelişmeyi hem etkilemekte hem de 

bu gelişmeden doğrudan etkilenmektedir. Ulaştırma sektörünün GSYH içindeki payı 

yüksek seviyelerde olup ekonomiyi; istihdam oluşturmak suretiyle doğrudan, 

bölgesel gelişmeyi ve küreselleşmeyi sağlamasıyla da dolaylı olarak 

desteklemektedir. Ayrıca, ticaretin gelişmesinin, üretim ve hizmetler sektörlerinin 

küreselleşmesinin en önemli faktörüdür.19 

Ulaşım sistemleri toplumlara sosyo-ekonomik faydalar sağlamakla birlikte 

sosyal ve çevresel anlamda birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmektedir. 

Geleneksel ulaşım sistemlerinde geri dönüşümü olmayan yakıtlar yoğun bir şekilde 

                                                           
19 OECD, 1997:101.  
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kullanılmakta, fayda ve maliyetler dengesiz (adaletsiz) dağıtılmakta, araç sahibi 

olmayanlar fayda sağlamadığı halde birçok maliyete katlanmakta, devletlere, iş 

dünyasına ve hane halkına mali anlamda yük oluşturmaktadır. Ayrıca, trafik 

sıkışıklığı ve düzensiz arazi kullanımı gibi etkenler sonucunda ulaşım gittikçe 

verimsiz bir sistem haline dönüşmekte, çevre ve yaşam kalitesi açısından olumsuz 

sonuçlar yaratmaktadır. Bu çerçevede, ulaşımın insanlara sağladığı faydalar ile 

beraberinde getirdiği olumsuz etkilerin dengelenebilmesi yönündeki arayışlar 

“sürdürülebilir ulaşım” fikrinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 20 , 21  Sürdürülebilir 

ulaşım kavramının ortaya çıkmasında etkili olan üç temel husus şu şekilde 

sıralanabilir: 

1. 1970’lerden itibaren kentiçi karayolu ağının genişletilmesinin şehirler 

üzerindeki olumsuz etkileri ile hava kirliliğinin artması ve karayolu 

ağırlıklı ulaşım planlamasının yarattığı kaygılar,  

2. Şehirlerde ortalama trafik hızının düşürülmesinin ve yayalaştırılmış 

bölgelerin artırılmasıyla; trafik sıkışıklığı, kaza ve yaralanmaların 

azalması, yürümenin ve bisiklet kullanımının yaygınlaşması, toplu 

taşımayla daha fazla yolcu taşınması gibi çevre ve hareketlilik 

bakımından olumlu sonuçların elde edildiğinin anlaşılması,  

3. Özellikle Brundtland Raporunun yayımlanmasından ve sürdürülebilir 

kalkınmanın gelecek kuşaklara vurgu yapan tanımından sonra 

sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artması. 22 

Sürdürülebilir ulaşım kavramı geniş bir kapsama sahip olup Brundtland 

Raporunda yer alan sürdürülebilir kalkınma tanımından yola çıkılarak en basit 

şekilde “hem günümüz hem de gelecek için, insan ve ekosistem sağlığını, ekonomik 

gelişmeyi ve sosyal adaleti koruyup geliştirmek suretiyle hareketlilik (mobilite) 

ihtiyacının karşılanması” olarak tanımlanmaktadır. 23  

                                                           
20 Wiederkehr, 2004:11.  
21 Litman, 2003:1. 
22 Schiller et al., 2010:1. 
23 Deakin, 2001:5-6.  
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Ancak bu tanımın dışında sürdürülebilir ulaşımın çeşitli kurum, enstitü ve 

bilim adamları tarafından yapılmış farklı tanımları mevcut olup bunlardan öne çıkan 

bazıları aşağıda sıralanmaktadır.  

OECD’ye göre sürdürülebilir ulaşım; “Halk sağlığını ve ekosistemi tehdit 

etmeksizin, (a) rejenerasyon oranının altında kalmak suretiyle yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımıyla ve (b) yenilenebilir kaynaklarla ikame edilebilmesi 

nispetinde de yenilenemez kaynakların kullanımıyla erişim ihtiyacının 

sağlanması”dır. 24 

Kanada Ulaştırma Bakanlığı’na göre sürdürülebilir ulaşım; “Ulaştırma 

aktivitelerinin karar mekanizmasında çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin göz 

önünde bulundurulması”dır. 25 

Schipper’a göre sürdürülebilir ulaşım; “Ulaşım imkanından yararlanan 

kimselerin yarattıkları tüm sosyal maliyetleri (gelecek nesiller tarafından ödenmek 

durumunda kalacak maliyetler de dahil) bizzat ödediği ulaşım sistemi”dir. Ayrıca, 

trafik kazaları, hava kirliliği, trafik sıkışıklığı, gürültü, karbondioksit miktarındaki 

artış ve petrol ithalatı gibi dışsal faktörler de ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini 

tehdit eden temel unsurlardır. 26 

Son olarak, Winnipeg Üniversitesi Sürdürülebilir Ulaşım Merkezine (The 

Center for Sustainable Transportation-CST) göre sürdürülebilir ulaşım;  

 Bireyin ve toplumun temel erişim ihtiyacı güvenli bir şekilde 

karşılanırken, nesiller arasında adaletten ve insan ve toplum sağlığından 

taviz verilmeyen,  

 Maliyet ve işletme açısından etkin, ekonomiyi olumlu anlamda 

destekleyen, 

 Emisyonların ve atıkların sınırlandırıldığı, yenilenemez kaynakların 

kullanımının en aza indirgendiği, yenilenebilir kaynakların verimli 

                                                           
24 OECD, 2001:18. 
25 Janic, 2006:83.  
26 Black, 2010:4’ten Schipper, 1996:1. 
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kullanıldığı, arazi kullanımının ve gürültü düzeyinin minimize edildiği bir 

ulaşım sistemidir. 27 

Sürdürülebilir Ulaşım Merkezi tarafından yapılan bu tanım, daha kapsamlı 

olması, ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri tek bir çatı altında topluyor 

olmasından ötürü birçok kurum, kuruluş ve uzman tarafından kabul görmekte ve 

referans alınmaktadır. 28 

Geleneksel ulaşım anlayışı ile sürdürülebilir ulaşım anlayışı arasında önemli 

farklar mevcuttur. Geleneksel ulaşım, hareketlilik ve hızın önemsendiği, otomobile 

bağımlı tek modluluğun hakim olduğu, modlar arası entegrasyonun sağlanamadığı, 

birçok çevresel ve sosyal maliyetin göz ardı edildiği, tahmini taleplere dayalı 

planların yapıldığı, ulaşım talebinin yol ağının genişletilmesiyle yani kapasitenin 

artırılmasıyla karşılanmaya çalışıldığı bir sistem iken sürdürülebilir ulaşım, 

erişilebilirlik ve kalitenin önemsendiği, çok modluluğun hakim kılındığı, modlar 

arası entegrasyonun sağlandığı, planlamada bütün maliyetlerin göz önüne alındığı, 

daha gerçekçi ve vizyoner planların yapıldığı, ulaşım talebinin etkin bir şekilde 

yönetildiği bir sistemdir. 29 

Ulaşım sektörü, enerji bağımlılığı yüksek, dışsal maliyetleri fazla olan ve 

genellikle yarattığı maliyetleri ve etkileri toplum üzerinde eşit olarak dağıtma imkânı 

olmayan bir sektördür. Bu bakımdan ulaşım planlaması ile ilgili hususlar 

sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda önem arz etmektedir. Sürdürülebilir 

ulaşım felsefesinde ulaşım planları toplam yolculuk, hız, toplam mesafe gibi nicel 

çıktılar yerine mal ve hizmetlere erişim kolaylığı gibi nitel çıktılara odaklanmaktadır. 

Buna göre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için her bir ulaşım modunun en verimli 

kullanılabileceği yerde tesis edilmesi, kentlerde ve yerleşim alanlarında toplu 

taşımacılığın geliştirilmesi, motorlu taşıtlara bağımlılığın azaltılması ve özel araç 

kullanımının mümkün olan en az seviyeye indirgenmesi gerekmektedir. 30 

Sürdürülebilir ulaşım konusu bazen yalnızca kaynakların tükenmesi ve hava 

kirliliği gibi hususlar üzerinden gidilerek dar bir kalıba indirgense de günümüzde çok 
                                                           
27 CST, 2005:4-5. 
28 Litman, 2012(a):8. 
29 Schiller et al., 2010:2-3.  
30 Litman, 2003:3. 
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daha geniş bir perspektifle ve ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar ile 

değerlendirilmektedir. 31  Dolayısıyla sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin temini 

açısından her bir konunun aynı derecede önemsenmesi ve tek bir amaç altında 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Sürdürülebilir ulaşımın temel amaç ve hedefleri, ekonomik, sosyal ve 

çevresel bileşenler çerçevesinde Tablo 1.1’de yer almaktadır. 

Tablo 1.1. Sürdürülebilir Ulaşımın Amaç ve Hedefleri  

Ekonomik Hedefler Açıklama 

Etkin hareketlilik İnsanların ve eşyaların hızlı ve ekonomik olarak taşınması.  

Yerel ekonomik kalkınma Yerel düzeyde, istihdam, üretkenlik, iş etkinliği, gelir, gelir 
vergisi gibi kalemlerde sağlanan artış.  

İşletme Etkinliği Ulaşım tesislerinin/hizmetlerinin etkin bir şekilde 
işletilmesi/sağlanması.  

Sosyal Hedefler Açıklama 

Sosyal Eşitlik (Adalet) Ulaşımdan kaynaklı yararlı/zararlı etkilerin dengeli dağılımı, 
artan gelir ve hareketlilikle orantılı ücretlendirme.  

İnsan sağlığı ve güvenliği Ulaşım güvenliğinin ve halk sağlığının geliştirilmesi. 

Ödenebilir ücret düzeyi Temel ulaşım ihtiyacının hane halkının fiyat olarak  
karşılayabileceği bir düzeyde tutulması.  

Toplumsal bağlılık Toplumun bireyleri arasındaki etkileşim miktarını ve 
kalitesini artırmak.  

Kültürel koruma Toplum tarafından değer verilen sanat eserlerinin ve 
toplumsal aktivitelerin muhafaza edilmesi.  

Çevresel Hedefler Açıklama 

Kirliliğin azaltılması Gürültü düzeyinin, hava kirliliğinin (emisyonların) ve su 
kirliliğinin azaltılması.  

Kaynakların korunması Petrol ve arazi gibi sonlu ve kıt kaynakların daha düşük 
seviyelerde ve etkin bir biçimde kullanımı.  

Açık alanların korunması  Tarım alanlarının, parkların ve doğal yaşam alanlarının 
korunması.  

Bio-çeşitliliğin korunması Hayvanların ve diğer canlı türlerinin yaşam alanlarına ve 
hayatlarına zarar vermemek.  

Kaynak: Litman, 2011(a):1-2. 

Hayatın birçok alanına etki eden ulaşım sistemlerinin sürdürülebilir hale 

getirilmesine yönelik öne sürülen stratejilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:32 

                                                           
31 Litman and Burwell, 2006:331. 
32 Deakin, 2001:8. 
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a) Araç ve yakıt teknolojilerinde değişiklikler: 

 Mevcut geleneksel araçların yakıt verimliliklerinin artırılması 

 Yeni araç teknolojilerinin geliştirilmesi 

 Yeni ve temiz yakıtların geliştirilmesi 

b) Yol/araç operasyonlarında gelişmeler: 

 Geleneksel trafik akışının geliştirilmesi 

 Akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi 

 Şoförlerin/sürücülerin eğitimi 

 Lojistik hizmetlerinin ve filo yönetiminin geliştirilmesi 

c) Talep yönetimi: 

 Değişik/alternatif ulaşım modlarının kullanım imkanlarının geliştirilmesi 

 Uzaktan çalışabilme, telekonferans ve uzaktan öğrenme gibi 

telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanma 

 Araç ve yakıt vergilerinin sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde teşvik 

edici ya da caydırıcı nitelikte kullanımı 

 Arazinin etkin kullanımı  

1.3. Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşım 

Kentler, fikir ve düşüncenin, ticaretin, kültürün, bilimin, üretimin, sosyal ve 

ekonomik gelişmenin merkezleri konumundadır. Kentlerde gerçekleştirilen 

aktivitelerin devam ettirilebilmesi için en temel ihtiyaçlardan biri de hareket ve 

erişim ihtiyacıdır. Bu doğrultuda, kentiçi ulaşım, kent sakinlerinin iş, eğitim, alışveriş 

ve benzeri aktivitelerini gerçekleştirmek amacıyla konumlarını değiştirme ihtiyacının 

bir sonucu olarak oluşan dinamik bir sistem olarak tanımlanabilir.  

Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısı (3,5 milyar kişi) kentlerde 

yaşamakta olup, bu oranın 2030 yılında yüzde 60’lara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir.34 Bu çapta büyük kitlelerin bir arada yaşadığı kentsel alanlarda ulaşım 

ihtiyacının karşılanması da başlı başına büyük bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. 

Son 20–30 yıllık dönemde sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ulaşım 

                                                           
34 UN, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 24.11.2012, 
<http://www.un.org/en/sustainablefuture/cities.shtml>.  
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kavramlarının bir sonucu olarak kentsel ulaşımın sürdürülebilirliği de tartışılmaya 

başlanmış ve bu yönde politika ve eylemler ortaya konulmuştur.  

Tarih boyunca gelişen teknoloji ve büyüyen kentler ile hareketlilik ve 

ulaşım ihtiyacının karşılanma biçiminde de değişiklikler yaşanmıştır. 200–300 yıl 

öncesinde kentlerin küçük olmasından dolayı kentiçi yolculuklar oldukça kısa 

mesafelerde gerçekleşmekteyken günümüzdeki yolculuk türleri ve ortalama 

mesafeler geçmişten çok farklıdır. Bu gelişimi yansıtan Tablo 1.2’den görüldüğü 

gibi 1770-1840 yılları arasında kentler arası ulaşımda gemilerin ve at arabalarının, 

kentiçi ulaşımda ise yürümenin;  1930’lardan 1990’ların sonlarına kadar olan 

dönemde ise kentler arasında kamyon ve uçakların, kentiçinde ise özel araçların 

yaygın bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Böylece ulaşımda enerji tüketimi 

giderek artmakta ve çevreye olan olumsuz etkiler çoğalmaktadır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, günümüzde ulaşım sistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde 

yapılandırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 1.2. Dönemler İtibariyle Ulaşım Teknolojilerinin Gelişimi 

Dönem Kentler arası ulaşımda 
kullanılan ana mod 

Kentiçi ulaşımda 
kullanılan ana mod 

1770-1840 Gemiler ve at arabaları Yürüme 
1830-1890 Buharlı trenler Tren 
1880-1940 Buharlı ve elektrikli trenler Tramvay 
1930-1990 Kamyon ve uçaklar Özel Araçlar 

Kaynak: Low and Gleeson, 2003:29.  

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım kısaca “günümüzde ve gelecekte insanların ve 

kentin ekosistemini tehdit etmeden, kentin ekonomik gelişmesini desteklemek ve 

sosyal kalkınmayı ve adaleti koruyup geliştirmek suretiyle kent sakinlerinin günlük 

hareketlilik ihtiyacını karşılamak” şeklinde tanımlanabilir.  

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım kavramı kapsamında genel olarak motorlu taşıt 

sayısının artış hızı (motorizasyon oranı), kentsel hava kirliliği, yol emniyeti, düşük 

gelir gruplarının ulaşım ihtiyaçları ile yaşlıların ve özürlülerin ulaşım ihtiyaçları gibi 

konular ele alınmaktadır. 35 

                                                           
35 UN, 2010:106-112. 
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Kentiçi ulaşımın sürdürülebilirliğinin önünde iki temel engel mevcuttur. 

Bunlardan ilki geleneksel kent ve ulaşım planlamasının özel araç kullanımını teşvik 

edici bir tarzda ele alınması sonucu otomobillerin yoğun bir biçimde kullanılması, 

ikincisi ise ulaşım sisteminin yarattığı sorun ve maliyetlerin bireyler üzerinde adil 

olarak paylaştırılamaması; yani sosyal adaletin sağlanamamasıdır. 36  

Otomobiller kişi başına düşen emisyon, yakıt tüketimi ve kaplanan alan 

bakımından son derece verimsiz bir ulaşım aracıdır. Yoğun otomobil kullanımının 

sebep olduğu trafik sıkışıklığı sonucunda gerek sürücüler gerekse alternatif ulaşım 

türlerini kullanan bireyler olumsuz olarak etkilenmektedir. Öte yandan ulaşım 

sistemi içinde yer almayıp sadece o kentte yaşamasından ötürü emisyon, gürültü, 

görüntü kirliliği gibi hususlar sebebiyle olumsuz etkilenen kişiler de olabilmektedir. 

Tüm bu hususlar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ulaşım felsefesiyle 

çelişmektedir. Otomobil kullanımına dayalı yaşam tarzının neden olduğu ekonomik, 

sosyal ve çevresel sorunlardan bazıları Tablo 1.3’te özetlenmektedir.  

Tablo 1.3. Otomobile Dayalı Ulaşım Sisteminde Yaşanan Sorunlar 

Ekonomik Sorunlar Sosyal Sorunlar Çevresel Sorunlar 

Trafik sıkışıklığına bağlı 
ekonomik kayıplar (zaman, 
yakıt vs) 

Sokak hayatının ve 
komşuluğun zarar görmesi 

Petrol ürünlerinin 
kullanımına bağlı olarak 
oluşan çevresel riskler 

Yol ve asfalt gibi altyapı 
yatırım maliyetlerinin 
artması 

Özel araç sahibi 
olmayanların ve özürlülerin 
yaşadığı erişim sorunları 

Yaşam alanlarının kentin 
dış bölgelerine kurulması ve 
kent alanının genişlemesi 

Toplu taşıma sistemlerini 
kullanan yolcu sayısının 
düşük olmasından dolayı 
işletmenin zarar etmesi  

Trafikte meydana gelen 
tartışma ve gerginliklerin 
yarattığı olumsuz etkiler 

Fotokimyasal dumanlar ve 
asit yağmurları 

Kazalar sonucu oluşan ölüm 
ve yaralanmaların 
ekonomik maliyeti 

Düşük gelir 
düzeyindekilerin özel araç 
almaya zorlanmış olması. 

Sera gazlarının oluşumu ve 
iklim değişikliği 

Kirlilik kaynaklı sağlık 
sorunlarının ekonomik 
maliyeti 

 
Trafik kaynaklı gürültü, 
görsel kirlilik, fiziki 
tehlikeler.  

Kaynak: Schiller et al. 2010:7’den Kenworthy, J.R 1997. 

                                                           
36 Schiller et al., 2010:3.  
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Bahsi geçen problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için sürdürülebilir kentiçi 

ulaşım kavramı doğrultusunda; toplumsal fırsat eşitliğini esas alan, toplumun tüm 

bireylerine eşit erişim imkanı sunan, toplu taşımayı ve motorsuz ulaşım 

alternatiflerini ön planda tutan, ekonomik, yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonları 

bakımından verimli, diğer modlarla entegrasyonu sağlanmış, kapsamlı bir kentiçi 

ulaşım sisteminin oluşturulması gerekmektedir.  

Dünyanın birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkesinde sürdürülebilir ulaşım 

sistemleri oluşturulması hususunda gayret gösterilmekte ve çeşitli politikalar 

uygulanmaktadır.   
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİÇİ ULAŞIM POLİTİKALARI  

Bugün dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası kentlerde yaşamakta, 

nüfustaki artışın ise yaklaşık yüzde 90’ı gelişmekte olan ülkelerde 

gerçekleşmektedir. Bu ülkelerin kentsel nüfusu her yıl yaklaşık 70 milyon 

artmaktadır. Gelecek 20 yıllık dönemde dünyanın en yoksul iki bölgesi olan Güney 

Asya ve Sahra altı Afrika’sında kentsel nüfusun ikiye katlanması beklenmektedir. Bu 

veriler kentsel gelişmenin dünyanın geleceği açısından önemini açıkça ortaya 

koymaktadır. 37 Dünyadaki kentsel nüfusun 1975’ten 2015’e kadar gelişimi Şekil 

2.1’de gösterilmektedir.  

Şekil 2.1. Dünyada Kentsel Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 

 
Kaynak: UNITAR, 2010(a):3’ten UITP, 2003.  

Dünya Bankasına göre, kentler ekonomik kalkınmanın ana makinesi; kentiçi 

ulaşım ise bu makinenin tutukluk yapmasını engelleyen yağdır.38 Bu ifade kentiçi 

ulaşımın gerek kentsel gelişme gerekse ekonomik kalkınma için ne denli önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Dünyada kentiçi ulaşımın genel durumuna bakıldığında, gelişmiş ülkelerde 

otomobil sahipliğinin yüksek, toplu taşıma hizmetlerinin ise yaygın olduğu; ancak 

gelişmekte olan ülkelerdeki insanların ise her iki imkândan da yeterince 

                                                           
37 UNITAR, 2010(a):3.  
38 UNITAR, 2010(a):4.  
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faydalanamadığı, daha çok yürüme ve bisiklet yoluyla ulaşım ihtiyaçlarını karşıladığı 

görülmektedir. 39  

Yaşanabilir kentlerin oluşturulabilmesi kentiçi ulaşımın sürdürülebilir bir 

yapıya kavuşturulmasına bağlıdır. Sürdürülebilir kentiçi ulaşım sisteminin tesis 

edilebilmesi ise kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla oluşturulan politikalar ile 

ekonomik, insan odaklı, çevre-dostu ulaşım sistemlerinin bir arada 

değerlendirilmesiyle mümkündür.40 

Ulaşım; insanların eğitim, iş, eğlence, sağlık ve diğer ihtiyaçlarına erişimini 

sağlaması açısından kentsel gelişmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan, 

ulaşım planlaması anlayışı öncelikle yaşanan sorunların ve insanlarda 

memnuniyetsizlik yaratan durumların tanımlanmasıyla başlamalıdır. Kent içi 

ulaşımda karşılaşılan temel sorunlar; trafik sıkışıklığı, konforsuz ulaşım şartları, yol 

ve park alanları gibi altyapı yatırımlarının yüksek maliyeti, trafik kazaları, hava 

kirliliği olarak sayılabilmektedir. Ancak bu problemlerin en belirgini ve diğer 

problemlerin de ortaya çıkmasındaki en önemli etken otomobil kullanımına olan 

bağımlılık ve bunun sonucunda ortaya çıkan trafik sıkışıklığıdır.41, 42  

Ulaşımda otomobile olan bağımlılık ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda 

büyük maliyetler oluşturmaktadır. Ulaşım ihtiyacının karşılanması adına yapılan yol 

yatırımlarının alternatif ulaşım çözümlerine göre daha maliyet etkin olduğu 

düşünülse de gerçeği yansıtmamaktadır. Yol yatırımlarının yanında araçların satın 

alma maliyeti, park için gereken alanın maliyeti, kazalar, trafik sıkışıklığı ve 

kaybedilen zaman ile çevresel etkiler göz önünde bulundurulduğunda otomobile 

bağımlı bir ulaşım sisteminin ne kadar maliyetli olduğu ortaya çıkmaktadır.43  

Genel anlamda otomobile dayalı bir ulaşım sisteminde; kentsel altyapı için 

yapılan yüksek maliyetli yatırımlar gibi ekonomik sorunlar, kent alanının yayılması 

ve hava kirliliğinin artması gibi çevresel sorunlar ile sosyal ayrışma ve eşitsizlik gibi 

                                                           
39 UNITAR, 2010(a):4.  
40 UN, 2010:107. 
41 Litman, 2011(b): 2. 
42 UN, 2010: 106.  
43 UNESCAP, 2012:25.  
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sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır.44 Çevre bakımından oldukça zararlı etkileri olan 

otomobiller şehirlerde meydana gelen ses ve hava kirliliğinin en önemli 

sebeplerindendir.45 Ayrıca, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, otomobil yedek 

parçaları ile petrol ve türevlerinin çoğunlukla ithal edildiği düşünüldüğünde 

otomobile bağımlı ulaşımın ülke ekonomisi için önemli bir yük teşkil ettiği 

anlaşılmaktadır.46 

Öte yandan, mevcut ulaşım politikaları ile otomobil kullanımının maliyeti 

sürücülere marjinal bir şekilde yanısıtılmamaktadır. Her ne kadar araç sahibi olmak 

yüksek maliyetli olsa da kilometre başına maliyet açısından otomobiller diğer ulaşım 

türlerine nazaran ucuz bir alternatiftir. Amortisman, sigorta, taşıt vergisi, park ücreti 

gibi kalemler sabit maliyetler olduğundan aracın kullanım miktarından bağımsızdır. 

Bu durum sürücüleri daha çok araç kullanmaya teşvik etmektedir. Bunun yanında yol 

yatırımları, trafik sıkışıklığı, hava ve ses kirliliği gibi dışsal maliyetler de sürücülerin 

az ya da çok araç kullanmalarına bağlı olmaksızın doğrudan karşı karşıya kaldıkları 

maliyetler değildir.47 

Otomobil kullanımında oluşan maliyetlerin yarıdan fazlası (yüzde 56) dışsal 

ya da sabit maliyetlerden oluşmakta olup bu durum araç sahipliğini artırıcı bir etkiye 

sahiptir. Daha az araç kullanan sürücülerin sağladığı ekonomik, çevresel ve sosyal 

katkı karşılığında bir ödül ya da teşvik sistemi bulunmadığından dolayı adaletsiz bir 

durum ortaya çıkmaktadır. Böylece gelir seviyesi arttıkça insanlar daha fazla 

otomobil kullanmaya meyletmektedir.48  

Otomobile olan bağımlılığın olumsuz sonuçlarına rağmen özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde kentiçi karayolu ağına yapılan yatırımlar gün geçtikçe 

artmaktadır. Ancak literatürde de sıklıkla belirtildiği gibi trafiği rahatlatmak adına 

yapılan yeni yol yatırımları kendi trafiğini yaratmakta ve kısa vadede çözüm gibi 

görünse de uzun vadede trafik probleminin daha da büyümesine neden olmaktadır.  

                                                           
44 UNITAR, 2010(a):19. 
45 Schiller et al., 2010:101.  
46 UNITAR, 2010(b):3.  
47 Litman, 2011(b):6-7.  
48 Litman, 2011(b):6-7.  
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Yapılan yeni yollar, çevresini cazibe merkezi haline getirmekte, yeni yerleşim 

alanlarının oluşmasını teşvik etmekte ve ilave ulaşım talebi yaratmak  suretiyle trafik 

yoğunluğunun artmasına neden olmaktadır.49 Yeni yolların daha fazla trafiğe neden 

olmasına dair süreç Şekil 2.2’de gösterilmektedir.  

Şekil 2.2. Otomobile Dayalı Ulaşım Sisteminin Gelişimi 

 
Kaynak: UN 2010 (b):25’ten Buis, 2009.  

Ulaşım sisteminde otomobillerin sebep olduğu bir diğer sorun ise yer/alan 

işgalidir. Örneğin, standart bir otobüs yaklaşık 2 otomobillik yer kaplamasına karşın 

50–80 kişilik yolcu kapasitesi oluşturmakta, aynı sayıda yolcu otomobille taşınması 

söz konusu olduğunda en az 17 otomobile ihtiyaç duyulmaktadır. 50   

İstatistiklerlere göre gelir düzeyi arttıkça, sürücüsüne konforlu, esnek ve 

güvenli bir ulaşım sağlayan otomobillerin kullanımı da artmaktadır. Bu nedenle toplu 

ulaşım sistemlerine yapılan yatırımların bu durumu tersine çeviremeyeceğine yönelik 

bir inanç mevcuttur. Ancak bazı uygulamalar bu durumun çözümsüz olmadığını 

ortaya koymaktadır. Örneğin Hong Kong ve Singapur’da yüksek gelir düzeyine 

rağmen toplu taşıma sistemlerine yapılan yatırımlar, etkin arazi kullanımı politikaları 

                                                           
49 UNITAR, 2010(a):22.  
50 UNESCAP, 2012:25.  
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ve otomobil kullanımını caydırıcı tedbirler sayesinde toplu taşımanın payı 

yükselmiştir.51  

Bu doğrultuda, sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemi oluşturabilmek adına 

uygulanması gereken politika ve stratejilerin temel amacının ulaşımda otomobilin 

payının düşürülmesi, toplu taşımanın ve motorsuz ulaşım türlerinin (bisiklet ve yaya) 

payının artırılması şeklinde özetlemek mümkündür. Bu amaca hizmet eden 

uygulama, düzenleme ve eylemler bütünü sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları 

olarak adlandırılmaktadır.  

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları çekme ve itme (pull-push) 

politikaları şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Çekme politikaları toplu taşımayı cazip hale 

getirip insanların kendiliğinden toplu taşımaya yönelmesini sağlayacak politikalar 

olup itme politikaları ise otomobil kullanımını caydırmaya yönelik politikalardır. 52 

Literatürde de sıklıkla belirtildiği gibi bu çekme ve itme politikalarından 

herhangi birinin tek başına uygulanması sorunlara çözüm olmayacağı gibi daha 

dengesiz bir durumun ortaya çıkmasına da neden olabilecektir. Örneğin, otomobile 

alternatif olabilecek kaliteli ve konforlu bir toplu taşıma sistemi oluşturmadan 

yoğunluk ücretlendirme gibi itme politikalarının uygulanması özellikle insanlar 

tarafından olumsuz karşılanabilecektir. Bu sebeple, etkin bir sonuca ulaşabilmek 

adına çekme ve itme politikalarının bir arada dengeli bir şekilde uygulanması 

gerekmektedir.  

2.1. Çekme Politikaları 

Çekme politikaları; insanların kent içi ulaşımda otomobilleri yerine toplu 

taşıma sistemlerini tercih etmelerini sağlamak üzere uygulanan ve temel amacı toplu 

taşıma hizmetinin yaygınlaştırılması ile mevcut sistemlerin hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi olan politika, strateji ve uygulamaların bütünüdür. Bu politikaların 

amacı toplu taşıma ve motorsuz ulaşım gibi ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda 

birçok faydası olan ulaşım türlerinin yaygınlaşmasını sağlamak olup otobüs, 

metrobüs ve raylı sistemler gibi toplu taşıma sistemleri ile yürüme ve bisiklet gibi 

                                                           
51 OECD-IEA, 2002:32-33.  
52 UN, 2010: 115.  
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motorsuz ulaşım türlerine yönelik uygulama, eylem ve düzenlemelerden 

oluşmaktadır.  

Çekme politikalarının amacına ulaşabilmesi için kentte yaşayan insanların 

toplu taşımaya olan güvenlerinin sağlanması ve kaliteli bir toplu taşıma sisteminin 

varlığına inanmaları gerekmektedir. Bu anlamda kent içi toplu taşıma sistemlerinde 

kalitenin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Toplu taşımanın kalitesi ise “dakiklik”, “otomobillere kıyasla hedeflenen 

noktaya erişim süresi” ve “toplu taşıma aracının fiziki şartları (tasarım, konfor, 

koltuk sayısı, temizlik vs)  şeklinde üç faktöre dayanmaktadır.53 Bu şartların yerine 

getirilmediği kentlerde insanların toplu taşımaya olan bakışı olumsuz olacak ve toplu 

taşımaya olan talep azalacaktır.  

2.1.1.  Toplu Taşıma Sistemleri 

2.1.1.1.  Otobüs sistemleri 

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları kapsamında toplu ulaşımın 

geliştirilmesi adına dünyada en çok bilinen ve kullanılan ulaşım türü otobüs 

sistemleridir. Bu sistemler, belirli hatlarda belirli zaman aralıklarıyla işletilen, esnek, 

konforlu ve yüksek kapasiteli toplu ulaşım sistemleri olup, özellikle gelişmemiş ya 

da gelişmekte olan ülkelerde ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve konforlu bir toplu 

taşıma sisteminin kurulması adına en uygun çözümlerden biri olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Küçük kentlerde ana ulaşım türü olarak kullanılan otobüsler orta ve büyük 

ölçekli kentlerde ana ulaşım türü olmasının yanı sıra raylı sistemleri besleyen tür 

olarak da kullanılmaktadır. Otomobillerin ya da düşük kapasiteli minibüs gibi 

araçların kapladığı alan, tükettiği enerji ve taşıdığı yolcu sayıları göz önüne 

alındığında, otobüs sistemleri, motorlu karayolu taşıma sistemleri arasında en 

hesaplı, en çevre-dostu, maliyet ve ihtiyaç duyulan alan bakımından en etkin ulaşım 

sistemidir. Her ne kadar kapasite ve çevresel etki bakımından raylı sistemler daha 

                                                           
53 UNESCAP, 2012:22.  
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avantajlı olsa da otobüsler özellikle maliyet ve esneklik bakımın raylı sistemleri 

geride bırakmaktadır.54  

Otobüsler hareketini kendi bünyesinde bulundurduğu motordan sağladığı için 

bütün cadde ve sokaklarda işletilebilmekte, hatlar ve durak yerleri talebe göre 

değiştirilebilmektedir. Otobüs sistemleri ilk yatırım maliyeti bakımından diğer 

sistemlere göre daha ekonomiktir. Ancak sınırlı yolcu kapasitesinden dolayı yolculuk 

talebinin fazla olduğu yerlerde ekonomikliğini yitirmektedir. 55 Bu nedenle otobüs 

sistemlerinin yeterli olmadığı durumlarda raylı sistemlere geçiş yapmak ekonomik 

anlamda daha doğru bir tercihtir.  

Otobüsler 20–35 yolcu kapasiteli küçük otobüslerden başlayıp 150 yolcu 

kapasiteli körüklü otobüslere kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Çoğu 

otobüsün çift dingilli ve 6 tekerli solo tip otobüs (tekli gövde) olmasının yanı sıra, 3 

akslı–10 tekerlekli körüklü otobüsler ile 4 akslı–14 tekerlekli çift körüklü otobüsler 

de kullanılmaktadır. Solo tip otobüslerin kapasitesi ortalama 85 yolcu iken, çift 

körüklü otobüsler 140–150 yolcu kapasitesine ulaşabilmektedir. Dünya genelindeki 

otobüslerin çoğunluğu dizel yakıtla çalışan motorlara sahiptir. Günümüzde alternatif 

yakıt teknolojilerine sahip otobüsler de mevcuttur. Ancak bunların payı dizel 

otobüslerin yanında oldukça düşük kalmaktadır.56 Örneğin Amerika’da ve Avrupa’da 

otobüs filosunun yaklaşık yüzde 90’ını dizel yakıt teknolojisine sahip otobüsler 

oluşturmaktadır.57 

Dizel yakıt teknolojisi çevresel anlamda kirli bir yakıt teknolojisidir. Ancak 

ilerleyen teknoloji ile dizel otobüslerin emisyonlarının azaltılmasını sağlayan 

sistemler geliştirilmiş ve bu sayede ciddi kazanımlar sağlanmıştır. Öte yandan CNG, 

LPG, elektrikli hibrid araç teknolojilerinde de gelişmeler başlamış olup özellikle 

CNG yakıtlı araçların sayısında önemli artışlar yaşanmıştır.58  

Ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte otobüs işletmeciliği temel 

olarak 3 farklı türde yapılmaktadır.  

                                                           
54 OECD-IEA, 2002:22.  
55 Vuchic, 2007:203.  
56 Vuchic, 2007:202.  
57 OECD-IEA, 2002:119.  
58 OECD-IEA, 2002:119-120.  
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1. Normal trafik ile karışık olarak ve herhangi bir önceliğe sahip olmayan 

otobüs işletmeciliği, 

2. Trafik sinyalizasyonu ve otobüs şeridi gibi uygulamalar ile trafikte 

önceliğe sahip otobüs işletmeciliği, 

3. Trafikten tamamen ayrılmış tahsisli yolda yapılan otobüs işletmeciliği 59 

İlk işletme türünde, otobüsler trafikte herhangi bir önceliğe sahip 

olmadıklarından dolayı ortalama işletme hızı oldukça düşüktür. Bu nedenle de 

performans, güvenilirlik ve etkinlik bakımından diğer ulaşım türleriyle rekabette 

oldukça geride kalmaktadır. Bu nedenle, günlük yolculuklarda otomobil ve 

minibüs/dolmuş gibi daha hızlı sistemler tercih edilmekte ve kaliteli bir toplu taşıma 

sistemi oluşturulamamaktadır. Öte yandan işletme hızının ve yolcu sayısının 

düşüklüğü işletmenin ekonomik olarak sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte ve 

çoğunlukla da zarar eden işletmelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

İkinci işletme türünde ise tahsisli otobüs şeridi ve kavşaklarda sinyalizasyon 

önceliği sayesinde özellikle yoğun saatlerde trafiğin olumsuz etkilerinden nispeten 

arındırılmış bir işletme sağlanabilmektedir. Otobüs şeritleri genelde mevcut yolun bir 

şeridinin günün belirli saatlerinde ya da tamamında otobüslerin kullanımına 

ayrılmasıyla oluşturulmaktadır. Yeterli alanın olmadığı durumlarda mevcut yolun 

genişletilmesiyle ya da orta refüjün kullanımıyla da otobüs şeridi 

oluşturulabilmektedir. Sinyalizasyon önceliği ise otobüslerde yer alan elektronik 

sistemler ve kavşaklarda yer alan uzaktan algılama sistemleri vasıtasıyla yaklaşan 

otobüsün algılanması ve kavşakta yer alan sinyalizasyon sisteminin otobüs lehine 

değiştirilmesi prensibine dayanmaktadır. Önceliğe sahip otobüs işletmeciliğinde 

ortalama işletme hızları daha yüksek olduğundan hizmet standardı, dakiklik ve 

müşteri memnuniyeti bakımından olumlu sonuçlar alınabilmekte, böylece ekonomik 

anlamda daha kârlı bir işletmecilik yapılabilmektedir.  

Otobüs sistemlerinin sonuncusu ise günümüzde oldukça popüler bir sistem 

olan tam tahsisli yolda yapılan otobüs işletmeciliğidir. Literatürde hızlı otobüs 

sistemleri (Bus Rapid Transit) olarak anılan bu sistem ülkemizde metrobüs adıyla 

                                                           
59 OECD-IEA, 2002:27.  
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tanınmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım politikaları bağlamında özel bir yere sahip olan 

hızlı otobüs sistemleri 2.1.1.2 başlığı altında değerlendirilmiştir.  

Otobüs işletmeciliğinin düşük hızlarda yapıldığı şehirlerde sistemin zarar 

ettiği ve finansal anlamda sürdürülebilirliğin sağlanamadığı durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. Otobüs işletmeciliğinin kârlı hale gelebilmesi için bilet fiyatının 

artırılması, doluluk oranlarının artırılması, işletme hızının ve kat edilen mesafenin 

artırılması ve reklam gibi yan gelirlerin artırılması şeklinde dört yaklaşım 

bulunmaktadır. Kârlı bir otobüs işletmeciliği için bilet fiyatının arırılması en kolay 

yaklaşımlardan biri olabilmektedir. Ancak, bu yaklaşımın tercih edilmesi sonucunda, 

yolcular alternatif ulaşım türlerine yönelebileceğinden toplamda gelir kaybı 

yaşanabilmektedir. Bu nedenle otobüs işletmeciliğinin kârlı olabilmesi için 

uygulanması gereken en etkin yöntem; işletme hızının, servis sıklığının ve 

kapasitenin artırılmasıdır.60  

Bu anlamda, otobüs şeridi ve kavşak sinyalizasyonu gibi uygulamalar kârlı 

bir otobüs işletmeciliğinin yapılabilmesi adına önem arzetmektedir. Geleneksel 

otobüs sistemlerinden daha modern, hızlı ve güvenilir otobüs sitemlerine geçiş çok 

hızlı bir biçimde ve düşük maliyetler ile sağlanabilmektedir. Her bir kavşakta 

yalnızca birkaç bin dolarlık yatırım ile otobüslere sinyalizasyon önceliği 

sağlanabilmekte ve bu sayede hızlı ve güvenilir bir işletmeciliğe geçilebilmektedir. 

Örneğin çok daha karmaşık bir uygulamanın yapıldığı Los Angeles’ta 222 kavşağı 

kapsayan ve 18 ayda uygulamaya konulan sinyalizasyon sisteminde fayda/maliyet 

oranı 6/1 olarak hesaplanmaktadır. 61 

2.1.1.2.  Metrobüs (hızlı otobüs) sistemleri 

Metrobüs sistemlerinin temeli genel olarak otobüs şeritlerine dayanmaktadır. 

İlk olarak 1937 yılında Chicago’da faaliyete geçen otobüs yolu metrobüsün atası 

olarak kabul edilebilmekle birlikte günümüzde kabul edilen metrobüs tanımına 

uygun olan ilk sistem Brezilya’nın Curitiba şehrinde 1974 yılında faaliyete geçen 

sistemdir.62 

                                                           
60 OECD-IEA, 2002:59-60.  
61 OECD-IEA, 2002:52.  
62 Wright, L. and Hook, W., 2007:21.  
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Metrobüs sistemi, yer altı metro sistemlerinde olduğu gibi trafikten ayrılmış 

yalnızca kendine tahsisli özel bir hatta yüksek kapasiteli ve düşük tabanlı otobüsler 

ile sık sefer aralıklarıyla işletilen dakik, konforlu, hızlı, kaliteli ve maliyet-etkin bir 

toplu taşıma sistemidir. Sistemin özelliği metro gibi yüksek yolcu kapasitesini otobüs 

sisteminin esnekliği ve maliyet avantajlarıyla sağlamasıdır.  

Metrobüs sistemlerini diğer otobüs sistemlerinden veya raylı sistemlerden 

ayıran kendilerine has özellikleri mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Metro sistemlerinde olduğu gibi yalnızca kendisine ait tahsisli bir yol,  

 Düzenli, dakik ve sık seferler, 

 Kapı sayısı fazla olan otobüsler sayesinde hızlı yolcu indirme/bindirme 

kapasitesi, 

 Normal otobüslerden farklı olarak istasyonlarda yer alan ücret toplama 

sistemi ile yolculuk öncesi ücret ödeme,  

 Ortalama 500 metre aralıklı kapalı ve korunaklı, güvenli ve konforlu 

istasyonlar,  

 Gerçek zamanlı sinyalize yolcu bilgi sistemi,  

 İstasyon ve terminallerde diğer ulaşım türleri ile güçlü bir entegrasyon 

 Genelde körüklü, yüksek kapasiteli, konforlu, enerji etkin ve temiz araçlar. 
63  

 Tipik bir otobüs sisteminde ortalama işletme hızı 5-15 km/s, günlük kat 

edilen mesafe 100-300 km ve bekleme süresi ise 20 dakika civarında iken 

metrobüs sitemlerinde işletme hızı 20-25 km/s, kat edilen mesafe 500 km 

ve bekleme süresi ise 1-10 dakika civarındadır.  64 

Metrobüs hattı mevcut karayolundan ayrılan belirli bir alanın ya da şeridin 

sisteme uygun hale getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Standart bir metrobüs şeridinin 

genişliği 3,5 metre, istasyonların genişliği 2,5-5 metre, sistem için ayrılması gereken 

toplam yol genişliği ise 10-13 metre düzeyindedir. Yolculuk talebinin daha fazla 

olması ve alanın da yeterli olması durumunda gidiş-dönüş toplam dört şeritli bir 
                                                           
63 UNITAR, 2010(c):22.  
64 OECD-IEA, 2002:33.  
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metrobüs hattı yapmak da mümkündür. Ancak bu durumda ihtiyaç duyulacak yol 

genişliği 20 metreye ulaşmaktadır. 65  

Metrobüs sistemlerinin altyapı yatırım maliyeti tramvay ve hafif raylı sistem 

maliyetinin dört ila yirmide biri, metro maliyetinin ise on ila yüzde biri 

nispetindedir. 66  Dünyanın belirli kentlerinde gerçekleştirilen toplu ulaşım 

sistemlerinin karakteristik ve maliyetleri Tablo 2.1’de yer almaktadır.  

Tablo 2.1. Seçilmiş Metrobüs ve Raylı Sistem Proje ve Maliyetleri 

Şehir Sistem Uzunluk 
(km) 

Maliyet  
(Milyon ABD Doları/km) 

Taipei Metrobüs 57,0 0,5 
Porto Alegre Metrobüs 27,0 1,0 

Quito Metrobüs 10,0 1,2 
Las Vegas Metrobüs 11,2 1,7 
Curitiba Metrobüs 57,0 2,5 

Sao Paulo Metrobüs 114,0 3,0 
Bogota Metrobüs 40,0 5,3 
Tunis HRS 30,0 13,3 

San Diego HRS 75,0 17,2 
Lyon HRS 18,0 18,9 
Bordo HRS 23,0 20,5 

Portland HRS 28,0 35,2 
Los Angeles HRS 23,0 37,8 
Mexico City Metro 24,0 40,9 

Madrid Metro 38,0 42,8 
Karakas Metro 12,0 90,3 

Hong Kong Metro 82,0 220,0 
Londra Metro 16,0 350,0 

Kaynak: Wright, 2004:15.  

Benzer kapasiteli raylı sistemlere kıyasla düşük yatırım tutarına sahip olan 

metrobüs sistemleri doğru seçilmiş bir güzergahta kaliteli bir işletmecilik ile yüksek 

yolcu kapasitesine ulaşabilmesi bakımından ekonomik anlamda sürdürülebilir bir 

ulaşım sistemidir. Şerit sayısına bağlı olarak metrobüs sistemi ile saatte tek yönde 

20.000–45.000 yolcu kapasitesine ulaşabilmek mümkündür. Örneğin Dünya’da 

                                                           
65 Wright, L. and Hook, W., 2007:3.  
66 Wright, L. and Hook, W., 2007:1-5.  
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uygulanan başarılı metrobüs sistemlerinin başında yer alan Kolombiya’daki Bogota 

TransMilenio metrobüs sistemi çift şerit olarak işletilmekte olup saatte tek yönde 

45.000 düzeyinde yolcu taşımaktadır.  

Gerek sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin kurulması gerekse daha yaşanabilir 

ve insan odaklı kentlerin oluşturulabilmesi adına önemli bir ulaşım türü olan 

metrobüs sistemlerinin birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki 

tabloda sunulmaktadır.  

Tablo 2.2. Metrobüs Sistemlerinin Faydaları  

Kategori Fayda 

Ekonomik 

Seyahat sürelerinde düşüş 

Ekonomik üretkenlikte artış 

İstihdamda artış 

İş ortamının gelişmesi 

Sosyal 

Şehir genelinde daha adil/dengeli bir erişim ortamı 

Kazalarda azalma 

Kentte ve toplumda algısal gelişim 

Çevresel 
İnsan sağlığına zararlı emisyonlarda azalma 

Daha düşük gürültü düzeyi 

Kentsel Form Daha sürdürülebilir kent yapısı 

Politik 
Kısa seçim döneminde faaliyete geçebilmesi 
Tüm seçmenlerin eşit olarak yararlanabileceği yüksek 
kaliteli bir hizmetin sağlanması 

Kaynak: Grava, 2002: 439-441.  

2.1.1.3.  Tramvay sistemi ve hafif raylı sistem 

Dünya’daki ilk tramvay sistemleri 1800’lerin ilk yarısında at gücüyle çekilen 

ve rayların üzerinde hareket eden toplu taşıma sistemleri olarak kurulmuştur. New 

York, New Orleans, Paris, Londra ve Kopenhag bu şehirlere örnek olarak verilebilir. 

Bu sistem ile taşımacılık anlamında büyük bir adım atılmış ve iki atın yapabileceği iş 



30 
 

bir at ile yapılmaya başlanmıştır.67 At gücüyle çekilen tramvay sisteminden sonra 

elektrikli tramvaylar geliştirilmiştir. İlk elektrikli tramvay 1881 yılında Almanya’da 

kullanılmış olup bu tarihten sonra atların çektiği tramvayların yerini elektrikli 

tramvaylar almaya başlamıştır.68 Her ne kadar tramvayların Amerika, İngiltere ve 

Fransa’da zamanla kullanımı azalsa da özellikle Almanya ve Doğu Avrupa’da 

tramvaylar yoğun bir şekilde kullanılmaya devam etmiştir.69 

Tramvaylar genelde 1–2 araçlık diziler halinde (bazı durumlarda 3), 

hemzemin ve trafik ile karışık olarak işletilmektedir. Araçlar 4–6 akslı olup 

uzunlukları 14–21 metre arasında değişmektedir. 100–180 yolcu taşıma kapasitesine 

sahip bu araçlarda kapasitenin yaklaşık yüzde 20–40’ı oturma yeridir. Tramvay 

sistemi trafik ile karışık işletildiğinden ve daha kısa istasyon aralıklarına sahip 

olduğundan, işletme hızları diğer raylı sistemlere göre düşük olup 15–30 km/s 

arasında değişebilmektedir.70  

Hafif Raylı Sistem (HRS) konsepti, 1970’li yılların başında mevcut tramvay 

sistemlerinin geliştirilmesiyle Avrupa’da ortaya çıkmış bir kavramdır. 71  HRS’ler 

metro sistemlerinden daha düşük kapasiteli, cadde tramvayından daha yüksek 

kapasiteli bir raylı sistem türüdür. Bu sistemler çoğunlukla kendilerine ait özel 

hatlarda ya da trafik ile birlikte hemzemin olarak işletilmektedir. Günümüzde 

HRS’ler, cadde tramvaylarından başlayıp yüksek kapasiteli ve özel yollara sahip 

hafif raylı sistemlere kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. 72 

HRS araçları 2–7 adet körüğe ve 4–10 adet aksa sahip olup tekli ya da çoklu 

diziler halinde işletilebilmektedir. Uzunlukları 18–42 metre arasında değişen bu 

araçlar yaklaşık 250 yolcu kapasitesine sahiptir. Bu kapasitenin yüzde 20-50’sini 

koltuklar oluşturmaktadır. En fazla 70–80 km/s hıza erişebilen HRS araçlarının 

ortalama işletme hızı 18–40 km/s arasında değişmektedir. Araçların taban yüksekliği 

ise 20–100 cm arasında değişebilmektedir. 73  

                                                           
67 Grava, 2002: 439-441.  
68 TheTrams, internet sitesi, erişim tarihi: 05.12.2012, <http://www.thetrams.co.uk/whatisatram.php>.  
69 Grava, 2002:451-453.  
70 Vuchic, 2007:300-302.  
71 Grava, 2002:453.  
72 UNITAR, 2010(c):44-45.  
73 Vuchic, 2007:302-303.  
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Her ne kadar günümüzde HRS kavramı tramvayları da kapsamakla birlikte 

tramvaylardan farklı özelliklere ve tasarıma sahiptir. Bir raylı sistemin HRS olarak 

tanımlanabilesi için taşıması gereken özellikler şu şekildedir:  

 HRS hattının yol ile kesiştiği noktalarda HRS araçları için sinyalizasyon 

sistemleriyle destekli geçiş üstünlüğü mevcuttur.  

 İstasyonlar cadde ve yollardan net bir biçimde ayrılmış olup yolcuların 

güvenliği ve konforu sağlanmıştır.  

 İstasyonların arası 300–600 metre arasında değişmektedir.  

 Yüksek yolcu kapasiteli araçlara sahip olan sistemde trenler 2–4 araçlık 

setler halinde işletilmektedir.  

 Araçlar hızlı ve güvenli iniş/binişler için çok sayıda kapıya sahiptir.  

 Araçlar genelde 70 km/saatlik maksimum hıza sahiptir. Ancak 120 km’ye 

ulaşan HRS’ler de mevcuttur.  

 HRS’ler trafik ile karışık bir şekilde işletilebilmekle birlikte yoğunluğun 

fazla olduğu yerlerde tahsisli yollar ve tüneller de kullanılmaktadır. 74 

Tramvay ve HRS’ler, otobüs ve metro sistemlerinin arasında kalan bir toplu 

taşıma sistemi olup diğer modlara göre üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:  

 Raylı sistemler arasında gerek maliyet gerekse şehrin makro formuna 

adaptasyon bakımından daha esnek bir yapıdadır.  

 Yol yapısı metroda olduğu gibi tamamen ayrılmış olmayı gerektirmemekte 

birlikte ihtiyaç duyulan yerlerde karma trafikte işletmeye müsaittir.  

 Metro sistemlerine göre maliyeti daha düşüktür.  

 Trenlerin ebatları ve uzunlukları diğer raylı sistemlere nazaran daha esnek 

olup uygulanacak bölgeye göre değişiklik gösterebilir.  

 Petrol kaynaklı yakıt kullanan araçlara göre hafif raylı sistemler çok daha 

az enerjiyle çok daha fazla kişiyi taşıma imkanı sunar.  

 Elektrik enerjisinin farklı bölgelerde üretilip araçlara iletilebilmesinden 

dolayı esneklik sağlar.  

                                                           
74 Vuchic, 2007:69-70.  
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 Düşük kaza riskinden ve hava koşulları gibi dışsal faktörlerden 

etkilenmeden işletilebilmesinden ötürü dakik ve emniyetli bir ulaşım 

alternatifidir.   

 Titreşim, ses ve ivmelenme bakımından konforlu ve çekici bir sistem 

olmasından ötürü insanların bu sistemleri kullanmasını teşvik etmektedir.  

 Elektrik enerjisi kullanılmasından dolayı fosil yakıt kullanan araçlar gibi 

lokal hava kirliliği yaratmamaktadır. 75   

2.1.1.4.  Metro sistemi 

19. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmenin hızlanmasıyla kentler büyümüş, 

artan üretim faaliyetlerinin sonucu olarak, ulaşımın verimli bir şekilde sağlanması 

önemli bir konu haline gelmiştir. Mevcut ulaşım araçlarının kapasiteleri yoğun 

hareketliliği ve artan yolculuk mesafelerini karşılayamayacak hale gelmiş, yüksek 

yolcu kapasiteli taşıma sistemlerine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu soruna 

çözüm olarak ortaya konulan metro sistemlerinin ilki 1863 yılında faaliyete geçen 

“Londra Metropoliten Hattı”dır. Hattın isminde geçen “Metropoliten” kelimesi 

günümüzde kullanılan metro kelimesinin kaynağını oluşturmaktadır.  76 

Metro sistemleri herhangi bir dış etkiye maruz kalmadan kendine özel 

hatlarda işletilen gelişmiş sinyalizasyon sistemine sahip raylı sistemlerdir. Bu sayede 

yüksek hıza ve yolcu taşıma kapasitesine erişebilmektedir. Metrolar, yolculara 

yüksek konfor ve güvenilirlik sunmasının yanında işletme, enerji verimliliği ve sürüş 

güvenliği bakımından da avantajlar sunmaktadır. 77  

Metro sistemlerinin yüksek yolcu kapasitesine sahip olmasında 2 faktör 

etkilidir. Bunlardan birincisi araçların yolcu kapasitesi, ikincisi ise işletme sıklığı 

yani ardışık iki tren arasında geçen süredir. Sistem, yoğun saatlerde tren seti başına 

2000’den fazla yolcu kapasitesiyle 40 sefer olarak işletilebilmekte ve bu sayede 

yüksek miktarda yolcunun hızlı bir şekilde ulaşımı sağlanabilmektedir. Ancak bu 

                                                           
75 Grava, 2002:466-468.  
76 Grava, 2002:537-541.  
77 Vuchic, 2007:304-305.  
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denli yüksek yolcu kapasitesine sahip olmasına karşın kilometre başına diğer tüm 

ulaşım türlerinden daha yüksek altyapı yatırım maliyetine sahiptir. 78  

Metro sistemleri, yüksek yolcu taşıma kapasiteli raylı sistemler olmasına 

karşın hemzemin olarak işletilen tramvay ve hafif raylı sistemlere göre oldukça 

maliyetlidir. Kilometre başına altyapı yatırım maliyeti bakımından, hemzemin olarak 

inşa edilen bir raylı sistemin birim maliyeti 1 esas alındığında yerden yükseltilmiş 

olan (elevated) hatların birim maliyeti 2–2,5, yer altındaki sistemlerin birim maliyeti 

ise 4–6 birim düzeyindedir. 79  Ancak doğru hatlarda kurulması kaydıyla bu 

sistemlerden elde edilen uzun vadeli toplam ekonomik fayda yatırım maliyetini 

fazlasıyla karşılamaktadır..80 

Metro hatlarında genelde 4 akslı, 16–23 metre uzunluğa ve 2,5–3,2 metre 

genişliğe sahip tipik metro araçları kullanılmakta olup, bu araçlar 120–250 kişilik 

yolcu kapasitesine ve yüzde 25–60 arası koltuk kapasitesine sahiptir. Ortalama 

işletme hızı 25–60 km/saat civarındadır. 6–10 araçlık tren setleriyle saatte 20–40 

arası sefer yapabilen bu sistemler ile New York Metrosunda olduğu gibi saatte tek 

yönde 60.000’in üzerinde yolcu taşınabilmektedir. 81  Metro sistemlerinde teorik 

olarak 1,5 dakika aralıkla 2500 yolcu kapasiteli 10 araçlı dizilerin işletilmesiyle 

saatte tek yönde 100.000 yolcu kapasitesine ulaşılabilse de bu seviye pratikte 

uygulanabilirliğini yitirmektedir.82 

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları kapsamında toplu ulaşımın 

geliştirilmesi bakımından önemli bir yer tutan raylı sistemler arasında bu amaca 

hizmet eden belki de en önemli vasıtalar metro sistemleridir. Yüksek yapım 

maliyetine karşın özellikle nüfusun yoğun olduğu metropollerde kişi başına enerji 

tüketimi, sera gazı emisyonu, işletme maliyeti ve seyahat süresi ile konfor, emniyet, 

güvenlik ile dakiklik gibi özellikleri ele alındığında doğru seçilen bir güzergahta 

kurulması kaydıyla metro sistemleri sürdürülebilir kent içi ulaşım politikalarının en 

önemli araçlarındandır.   

                                                           
78 Vuchic, 2007:72.  
79 UNITAR, 2010(c):42-43.  
80 UN, 2010:118.  
81 Vuchic, 2007:304-305.  
82 Grava, 2002:606.  
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Metro sistemleri diğer toplu ulaşım sistemlerine göre sahip oldukları üstün 

özelliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir; 83 

 

 Çok daha yüksek yolcu taşıma kapasitesine sahip olması,  

 Yer altında veya yükseltilmiş bir hatta hareket ettiğinden ötürü trafik 

sıkışıklığı gibi problemlere neden olmaması,  

 Araçların hareketini sağlamak için gereken enerji seviyesinin ve yolcu 

başına tüketilen enerji miktarının düşük olması ve trafik sıkışıklığından 

etkilenmemesi,  

 Elektrik enerjisi kullanıldığından dolayı araçların (lokal) sera gazı 

emisyonunun olmaması,  

 Hızlı, kaliteli, emniyetli ve dakik bir ulaşım sağlaması  

şeklinde sıralanabilir.  

2.1.2.  Motorsuz Ulaşım Türleri 

Sürdürülebilir kent içi ulaşım kapsamında uygulanan bir diğer önemli politika 

da motorlu taşıtların kullanılmadan ulaşım ihtiyacının karşılanması temeline dayanan 

“motorsuz ulaşım” (non-motorized transport) politikasıdır. Bu politikanın temel 

amacı yürümenin ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Yürümenin  ve 

bisikletin toplum tarafından sahiplenilmesi ve yaygınlaşması için örnek uygulamalar, 

etkin politikalar ve altyapı yatırımları gerekmektedir.  

Günlük hayatta yolculuklarımızdan ev ile iş arasında olanları mesafe olarak 

toplam içinde önemli bir yer tutsa da gün içinde yapmakta olduğumuz toplam 

yolculukların küçük bir kısmını teşkil etmektedir. Yolculukların çoğunu alışveriş, 

eğitim, eğlence ve gezinti amaçlı yolculuklar oluşturmakta ve bunlar da genelde 1 ila 

5 km’lik mesafeler içinde gerçekleşmektedir.85  

Örneğin, AB’de gün içinde gerçekleştirilen tüm yolculukların yaklaşık yüzde 

50’sinin 3 km’den kısa mesafeli olduğu, otomobille yapılan yolculukların ise 

yaklaşık yüzde 30’unun 3 km’den, yüzde 50’sinin de 5 km’den kısa olduğu 
                                                           
83 Grava, 2002:559-564. 
85 Schiller et al., 2010:88.  
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vurgulanmaktadır. Bu mesafeler için yürüme ve bisiklet gibi motorsuz ulaşım 

türlerinin diğer ulaşım türlerine göre hızlı, temiz ve ekonomik birer ulaşım alternatifi 

olduğu değerlendirilmektedir. Buna karşın, Hollanda, Danimarka ve İsveç gibi 

ülkelerde bisiklet kullanım oranı yüksek olsa da Birlik içerisinde bisikletin günlük 

yolculuklar içindeki payı yalnızca yüzde 5’tir. 86 

Yürüme ve bisiklet gibi motorsuz ulaşım türlerinin günlük yolculuklar 

içindeki oranının azalmasıyla özellikle gelişmiş ülkelerde fiziksel aktivite eksikliği 

önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Örneğin AB’de 1980–2000 yılları arasında 

fiziksel aktivite eksikliğinde yüzde 30, obezitede ise yüzde 10–40 arası artış tespit 

edilmiştir. 87  Gün içinde düzenli olarak yapılan yürüme gibi fiziksel aktiviteler, 

sağlık açısından birçok yarar sağlamakta, koroner kalp rahatsızlığına, şeker 

hastalığına ve obeziteye yakalanma riskini yüzde 50 oranında, hipertansiyona 

yakalanma riskini yüzde 30 oranında azaltmaktadır. Haftanın 4-5 gününde 30 dakika 

tempolu yürümek ya da bisiklet kullanmak söz konusu fiziksel aktivite düzeyine 

erişmek bakımından yeterli görülmektedir. 88 

Söz konusu istatistiklerden de anlaşılacağı üzere, motorsuz ulaşım türleri 

teşvik edildiği ve toplum tarafından içselleştirildiği takdirde günlük yolculuklarda 

otomobile olan bağımlılık ciddi derecede azalacaktır. Motorsuz ulaşım türleri toplum 

üzerinde gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda birçok fayda yaratmaktadır. 

Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

 Gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması,  

 Motorlu taşıt kullanımının azalmasına bağlı olarak trafik sıkışıklığı ve 

otopark sorunu gibi olumsuzlukların azaltılması,  

 Diğer ulaşım türlerine kıyasla daha az alan işgal etmesi,  

 Kısa yolculuklar kapsamında çevresel açıdan en etkin tür olması,  

 Petrol ithalatını azaltması,  

                                                           
86 EC, 2007:25-27,43.  
87 WHO, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 30.01.2013,  
<http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/Transport-and-
health/facts-and-fiigures/physical-activity2#> 
88 WHO, 1999:17.  
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 Fiziksel aktiviteye dayalı olmasıyla insan sağlığına fayda sağlaması, 89 

 Toplumun tüm bireylerine eşit ulaşım imkânı sunulduğundan toplumsal 

eşitlik olgusunu geliştirmesi,  

 Daha yaşanabilir bir kent ortamının sağlanması. 90 

Motorsuz ulaşım türlerinin birçok faydası olmakla birlikte, uluslararası 

tecrübeler göstermektedir ki yürümenin ve bisiklet kullanımının türel dağılımda 

önemli bir paya sahip olabilmesi, uzun vadeli politik irade ile kaliteli ve emniyetli bir 

altyapı yatırımını gerekli kılmaktadır. 91  

Motorsuz ulaşım türlerinin kapasite ve verimliliklerinin diğer türler ile 

kıyaslandığı Şekil 2.3’te, 3,5 metre genişliğindeki bir yolda bir saatte gerçekleşen 

yolcu sayısı resmedilmektedir. Buna göre, aynı yolda otomobiller ile saatte 2.000 

yolcu taşınabilirken, bu değer otobüsler için 9.000, bisikletler için 14.000, yayalar 

için 19.000 ve raylı sistemler için ise 22.000 olarak hesaplanmaktadır.  

Şekil 2.3. 3,5 metrelik bir yoldaki yolculuk kapasiteleri 
    (yolcu/saat) 

 
Kaynak: GTZ, 2009(a):7. 
 
 

  

                                                           
89 UNITAR, 2010(b):22-23.  
90 Litman, 2012(b):4.  
91 EC, 2007:43. 
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2.1.2.1.  Yürüme 

Yürüme; insanların ulaşım ihtiyacını karşılayan en temel ulaşım türüdür. 

Çünkü yürüme, herhangi bir özür ve sakatlık durumu olmaması durumunda, her 

insanın ekonomik olarak zorlanmadan, diğer insanlarla eşit şartlarda özgürce 

gerçekleştirebileceği bir aktivitedir. Ayrıca, temel bir ulaşım türü olmasının yanında 

diğer ulaşım türleriyle entegrasyonu sağlaması bakımından da önem arz etmektedir.92 

Yürümenin, günlük ulaşımdaki payı yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. 

Örneğin Hindistan’ın büyük şehirlerinde yürümenin payı yüzde 25 ila yüzde 50 

arasında değişmekte iken Afrika’nın önemli kentlerinde ise bu oran yüzde 50’ler 

düzeyindedir. Orta ve küçük büyüklükteki şehirlerde ise yürümenin payı yüzde 60–

70 seviyelerine çıkabilmektedir. Ancak gelişmekte olan şehirlerde yürüme ve bisiklet 

gibi motorsuz ulaşım türleri genellikle ihmal edilmektedir. 93 

Yürüme için gereken altyapı yalnızca yürüme yolları ile kaldırımlar olup 

bunlar için gereken yatırım maliyeti normal bir yolun maliyetinin onda biri ila 

yirmide biridir. 94 Ancak, maliyeti oldukça düşük olmasına rağmen çoğu kentte bu 

altyapı ihmal edilmekte, daha pahalı ve verimsiz ulaşım türlerine yatırım 

yapılmaktadır.  

Ortalama bir yayanın hızı saatte 4–6 km arasında değişmektedir. Gündelik 

işler için etkin yürüme mesafesi ise 0,4 km ila özel bir amaçla yapılmak suretiyle 6 

km arasında değişmektedir. Ancak, sürdürülebilir ulaşım çerçevesinde, bir yayanın 

evden çıktığında doğrudan otobüs durağı, market vs. gibi ihtiyaca yönelik noktalara 

erişiminde yürüme mesafesinin 400–800 metre arasında olması gerektiği 

belirtilmektedir. 95 Bunun üzerindeki mesafelerde yürüme tercih edilebilir olmaktan 

uzaklaşacaktır. Mesafe, yürümenin tercih edilmesini etkileyen önemli bir kıstas 

olmakla birlikte kaliteli, ferah, güvenli bir çevrede kaliteli bir yürüme ortamının 

yaratılması da en az mesafe kadar önemlidir.  

                                                           
92 Litman, 2011(c):2.  
93 UNITAR, 2010(b):20. 
94 Schiller et al., 2010:91.  
95 Schiller et al., 2010:91.  
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Özellikle çok düşük maliyetler ile çok büyük ekonomik kazanımların elde 

edilmesini sağlaması, toplumun tüm bireylerini eşit kılması, çevreye hiçbir olumsuz 

etkisinin olmaması, sağlık açısından son derece yararlı olması dikkate alındığında 

yürümenin sürdürülebilir kent içi ulaşım politikaları içerisinde çok önemli bir yeri 

olduğu görülmektedir. 

2.1.2.2.  Bisiklet 

Motorsuz ulaşım kapsamında değerlendirilen bir diğer önemli tür ise bisiklet 

kullanımıdır. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan 

bisikletler sahip olduğu özellikler bakımından ulaşımda sürdürülebilirliğe önemli 

katkılar sağlamaktadır.  

Bisiklet kullanımı özellikle enerji ve çevre dostu bir ulaşım türü olması 

bakımından uluslararası platformda giderek artan bir popülariteye sahiptir. 

Bisikletler, emisyon ve ses kirliliği oluşturmaması bakımından çevresel 

sürdürülebilirliğin, motorlu araçlar gibi trafik sıkışıklığına neden olmaması ve 

yüksek enerji verimliliğine sahip olması bakımından ise ekonomik sürdürülebilirliğin 

tesis edilmesine katkı sağlamaktadır. Bunun yanında bisiklet, düzenli egzersiz imkânı 

sunması ile de toplum sağlığını olumlu etkilemektedir. 96  Ayrıca, birim enerjiyle 

yürümeye göre daha fazla mesafe kat etmeye olanak tanımasından dolayı enerji 

verimliliği en yüksek ulaşım türüdür.  

Bisiklet ile konfor sınırları içerisinde saatte ortalama 12–25 km hız 

yapılabilmekte olup günlük etkin sürüş mesafesi 2-25 km arasında 

değişebilmektedir. 97  Dolayısıyla, uygun bir sürüş ortamı sağlanması durumunda 

bisiklet, günlük yolculukların büyük bir kısmında rahatlıkla tercih edilebilir bir 

ulaşım türü olarak görülmektedir.  

Ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan birçok olumlu özelliğe sahip olan 

bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için en temel ihtiyaçlar; kaliteli bir altyapı ile 

kapsamlı bir bisiklet ağıdır. Kilometre başına gereken altyapı yatırımları 

kıyaslandığında bisiklet kullanımı maliyet açısından diğer ulaşım türlerine göre 

                                                           
96 OECD-ECMT, 2004:19-20.  
97 Schiller et al., 2010:92-93.  
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oldukça makul görünmektedir. Örneğin Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yapılan 

bisiklet yollarının tasarım dahil kilometre maliyeti yaklaşık 360 bin ABD Doları 

düzeyindedir. 98  Ayrıca, cadde ve yol üzerinde şerit ve çizgilerle ayrılan bisiklet 

şeritlerinin kilometre maliyeti ise 5–30 bin ABD Doları arasında değişmektedir. 99 

Bu bilgiler doğrultusunda düşük altyapı yatırım maliyeti ile geniş bir bisiklet yolu 

ağının oluşturulabileceği görülmektedir. 

Bisiklet için gerekli yollar cadde/yol üzerinde ya da müstakil bir yolda olmak 

üzere iki şekilde tesis edilebilmektedir. Yol üzeri bisiklet şeritleri genelde yolun 

belirli bir kısmının renkli şerit ya da çizgiler ile ayrılmasıyla oluşturulmaktadır. Bu 

şekilde oluşturulan bisiklet şeritlerinin genişliğinin en az 1,2 metre olması tavsiye 

edilmektedir. Öte yandan cadde ve yoldan bağımsız bir hatta bisiklet yolu yapılması 

durumunda ise gidiş-dönüş 2 yönlü bir bisiklet yolunun genişliğinin en az 3 metre 

olması gerekmektedir. Bununla birlikte bisiklet yolu için genelde 15 cm’lik bir alt 

temel üzerine 5-7,5 cm’lik asfalt kaplama yeterli olabilmektedir. 100 

Hollanda Bisiklet Yolu Tasarım Standartlarına göre ise bisiklet yolları 2-2,5 

metre genişliğinde olmalıdır. Bisiklet şeritleri ise trafiğin günlük 6.000 araçtan düşük 

olduğu yerlerde tercih edilmekte olup en az 1,5 metre genişliğinde olmalıdır.  101 

Bisiklet kullanımının toplum tarafından kabul edilip yaygınlaşmasının 

önünde bazı sosyal ve kültürel faktörler de önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin 

bisikletin gelir düzeyi düşük olan bireylerin tercih ettiği bir ulaşım türü olduğuna ve 

toplumun orta ve üst kesiminde yer alan bireyler için bisikletin tercih edilemez bir 

ulaşım türü olduğuna yönelik kalıplaşmış düşünceler var olabilmektedir. Öte yandan 

özellikle gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kadınların bisiklet kullanımının 

hoş karşılanmadığı durumlar da mevcuttur. 102 Bu tür yanlış düşünce ve algıların 

değiştirilmesi kolay olmamakla birlikte gerekli altyapı yatırımlarının yapılmasının 

ardından bilgilendirme, tanıtım ve eğitim faaliyetleri ile bu olumsuzluklar 

aşılabilecektir.  
                                                           
98 ICE, 2000(a):9 
99 Litman, 2012(b):43.  
100 Bicyclinginfo, internet sitesi, erişim tarihi: 30.01.2013, 
<http://www.bicyclinginfo.org/bikecost/primer.cfm>.  
101 UNITAR, 2010(b):27.  
102 ICE, 2000(b):15.  
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2.2. İtme Politikaları 

İtme politikalarının temel amacı; insanları otomobillerini kullanmaktan 

caydırmak suretiyle otomobil kullanımının azaltılmasını sağlamak olup yol/yoğunluk 

ücretlendirme (road/congestion pricing), park yönetimi (parking management), trafik 

yavaşlatma (traffic calming) ve taşıt/yakıt vergilerinin düzenlenmesi gibi ekonomik 

tedbirlerden oluşmaktadır.  

2.2.1.  Ekonomik Tedbirler  

Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi kentiçi ulaşımda sürdürülebilirliğin 

tesis edilebilmesinin önündeki en büyük sorun artan otomobil sahipliği ve otomobile 

dayalı ulaşım sisteminin hakim olmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlı 

bir biçimde artan otomobil kullanımı ile oluşan trafik sorunları kentlerde önemli 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Bunun yanında otomobil kullanımı ile 

oluşan birçok olumsuz sonuç sürücüden ziyade toplumun geneline zarar vermektedir.  

Otomobillerin yoğun bir biçimde kullanımı sonucunda ses ve hava kirliliği 

gibi çevresel etkiler, yol yapım ve onarım giderleri, altyapı ve park alanı için ayrılan 

alanın maliyeti gibi ekonomik etkiler ve toplumsal eşitsizlik, yaşanan psikolojik 

sorunlar gibi sosyal etkiler oluşmaktadır. Bu tür olumsuz etkiler dikkate alındığında 

otomobili kullanan sürücüye yansıyan araç ve yakıt maliyeti ile vergi giderlerinin 

toplumsal anlamda buz dağının görünen kısmı olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bu durumun mümkün olduğunca dengelenmesi ve sürdürülebilirliğin tesis 

edilebilmesi adına kullanılabilecek en etkin politikalardan biri de ekonomik araçlar 

ve tedbirlerdir. Ekonomik anlamda uygulanabilecek tedbirler, gerek araç sahipliğini 

gerekse araç kullanımını ciddi bir şekilde etkileyebilecek unsurlardır. Bu bölümde, 

ekonomik tedbirlerden olan vergilendirme ve yol ücretlendirme uygulamaları ele 

alınacaktır.  

2.2.1.1.  Vergilendirme 

Vergilendirme, araç sahipliğini veya araç kullanımını doğrudan 

etkilediğinden dolayı sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları içinde önemli bir yere 

sahiptir. Araç sahipliğini doğrudan etkileyebilecek ekonomik unsurlar aracın alım-
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satımı sırasında uygulanan vergiler ile yıllık taşıt vergileridir. Ayrıca, yakıt 

üzerindeki vergiler de araç kullanımını etkileyen ekonomik enstrümanlardan biri 

olarak kullanılmaktadır.  

Araç satın alımı sırasında uygulanan vergiler genelde fiyatıyla doğru orantılı 

olarak her ülkenin kendine göre belirlemiş olduğu katma değer vergisi ile bazı ilave 

vergilerden oluşmaktadır. Yıllık taşıt vergisi ise genelde kullanıma bağlı olmaksızın 

motor hacmine (gücüne) veya aracın yaşına göre belirlenmekle birlikte son yıllarda 

artan çevresel hassasiyet neticesinde emisyon miktarına göre düzenlenebilmektedir.  

Doğrudan bir vergilendirme yöntemi olmamakla birlikte dünyada ilk olarak 

Singapur’da uygulanan daha sonra benzer bir türü de Çin’de uygulanmaya başlanan 

araç kota sistemi de araç sahipliğini ciddi oranda etkileyen bir uygulamadır. Bu 

sistemde yeni araç alımı için yıllık ya da aylık bazda belirli bir limit tespit edilmekte 

ve bu limitin üzerinde yeni araç alımına izin verilmemektedir. 3. Bölümde Singapur 

ülke örneği incelemesinde daha detaylı anlatılan bu sistemde devlet tarafından 

belirlenen sayıda sertifika için ihaleye çıkılmakta ve sürücüler açık artırma usulünce 

fiyat teklif etmektedir. Bu sistem vergilendirmeye göre çok daha etkin bir politika 

aracı olarak değerlendirilmektedir  

Örneğin, Çin’in başkenti Pekin’de 2010 yılı sonunda 4,7 milyona ulaşan ve 

hızla artan otomobil sayısını kontrol altına almak için 2011 yılından itibaren geçerli 

olmak üzere yeni araç alımları için lisans kayıt sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 

Buna göre 2011 yılında ayda 20.000, toplamda ise 240.000 yeni araç kaydına izin 

verilmiştir ki bu değer 2010 yılında kaydedilen otomobil sayısının yaklaşık üçte 

birine denk gelmektedir. Yeni araç almak isteyen sürücüler 5 yıllık vergilerini ve 

sosyal sigortalarını yatırmalarının ardından çekilişe katılma hakkı kazanmaktadır. Bu 

sistem ile araç üreticilerinin satışlarında bir düşüş meydana gelmiş olsa da trafik 

sıkışıklığının hızlı bir biçimde artması engellenmiştir. Ancak, mevcut sürücülerden 

aracını değişmek isteyenler, kaza ya da çalınma sonucu araç almak zorunda kalanlar 

bu sistemden muaf tutulmaktadır. 103 

                                                           
103 Policymeasures, internet sitesi, erişim tarihi: 01.02.2013, 
<http://www.policymeasures.com/measures/detail/beijing- new-car- licence-registration-system> 
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Araç sahipliğini kontrol altında tutmaya yönelik politikaların yanında bir 

ikinci politika grubu da araç kullanımını azaltmaya yönelik politikalardır. Bu 

politikaların temeli, otomobil kullanımı sonucu oluşan maliyetlerin sürücülere daha 

fazla yansıtılması ve sürücülerin otomobillerini kullanmaktan caydırılması prensibine 

dayanmaktadır.  Bu politikaların ilk bakışta çevresel ve ekonomik açıdan yararlı 

olacağı düşünülse de sosyal açıdan sağlayacağı yararlar da azımsanmayacak 

derecededir. Toplumsal eşitlik olgusunun sağlanması bakımından toplamda ya da 

günün yoğun saatlerinde daha fazla otomobil kullanan sürücülerin daha fazla 

maliyete maruz kalması bu politikaların temelini oluşturmakta olup yakıt vergileri bu 

gruba girmektedir.  

Yakıt vergileri hemen hemen tüm ülkeler tarafından kullanılan önemli bir 

politika aracıdır. Vergilendirme oranları ülkenin doğal kaynaklara erişim durumuna, 

gelişmişlik düzeyine ve kendine has özelliklerine göre şekillenmektedir. Yakıt 

vergilerinden elde edilen gelir kimi ülkelerde merkezi bütçeye kimi ülkelerde de 

yerel yönetimlerin bütçesine katkı sağlamaktadır. Toplanan bu gelir doğrudan ulaşım 

yatırımları için kullanıldığı gibi ülkemizdekine benzer şekilde merkezi bütçeye dahil 

edilip genel giderler için de kullanılabilmektedir. Ancak, vergilendirme hususunda 

toplumun genel yaklaşımı dikkate alındığında, ulaşım kaynaklı vergilerin yine ulaşım 

altyapısının geliştirilmesinde kullanılması, söz konusu uygulamaların toplum 

tarafından kabul görmesini kolaylaştıracaktır.  

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları kapsamında yakıt vergilendirmesi, 

özelikle gelişmiş ülkelerde otomobil kullanımına yönelik etkin bir politika olarak 

uygulanmaktadır. Yakıt vergilerinin oluşturulmasında yakıtların çevreye olan etkisi, 

ülkenin petrol ithalat ve ihracatı gibi hususlar rol oynamaktadır.   

Yukarıda da değinildiği gibi ekonomi politikaları çok çeşitli yöntem ve 

amaçlarla uygulanabilmektedir. Ancak bu politikalar kapsamında otomobil kullanımı 

sonucu oluşan dışsal maliyetlerin sürücülere yansıtılabilmesi adına en etkin 

yöntemler zaman-mekan-mesafe ölçeğinde uygulanan yöntemlerdir. Bu anlamda 

yakıt vergileri rasyonel ve uygulanabilir bir metot olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Vergilendirme politikalarının yanında araç kullanımının maliyetinin doğrudan 

sürücülere yansıtılabilmesine olanak tanıyan ve sürdürülebilir ulaşım politikaları 

kapsamında dünyada belirli sayıda ülkede uygulanan yol ücretlendirme sistemleri de 

önem arz etmektedir.  

2.2.1.2.  Yol ücretlendirme sistemleri 

Kentsel yol ücretlendirme sistemleri finansman ve regülasyon (düzenleme) 

olmak üzere iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Finansman amacıyla uygulanan 

sistemler kent sakinlerinin ulaşım alışkanlıklarını etkileme amacını taşımadan altyapı 

yatırımlarına kaynak yaratma amacını gütmektedir.104 Öte yandan düzenleme amaçlı 

uygulanan yoğunluk ücretlendirme (congestion pricing) sisteminde ise temel amaç 

gelir elde etmekten ziyade sürücüleri otomobil kullanmaktan vazgeçirmek ve 

alternatif ulaşım türlerini kullanmaya teşvik etmektir.  

Altyapı için finansman sağlanması amaçlı sistemlerden Oslo’da 1990 yılında 

uygulanmaya başlanan yol ücretlendirme sisteminde şehir merkezine erişimi 

sağlayan yollar üzerine kurulu 19 istasyon ile ücretler toplanmaktadır. Sistem yılın 

365 günü 24 saat işletilmektedir. Toplanan ücretin yaklaşık yüzde 20’si toplu 

taşımanın geliştirilmesi için, geri kalan kısmı ise yol yapım ve onarımı gibi ulaşım 

altyapısına dair projeler için kullanılmaktadır. Böylelikle araç sahipleri ödedikleri 

ücretin kendi yararlarına kullanıldığını bilmekte ve sistemin kabul edilebilirliği 

sağlanmaktadır. Günde yaklaşık 250.000 araçtan ücret toplanmakta olup 3,5 tona 

kadar ağırlığa sahip araçlardan yaklaşık 3,6 Avro tahsil edilmektedir. 105 , 106 , 107 

Aşağıdaki şekilde Oslo’da uygulanan sistemin kapsadığı bölge görülmektedir.  

İkinci grupta ye alan yoğunluk ücretlendirme sistemlerinde ise günün belirli 

saatlerinde ya da tamamında belirli bir alan içerisindeki yolların kullanımı 

durumunda kullanıcıdan ücret tahsil edilmektedir. Zamanının parasal değeri yüksek 

                                                           
104 EC, 2007:64. 
105 Visitoslo, internet sitesi, erişim tarihi: 02.02.2013,  
<http://www.visitoslo.com/en/transport/by-car/toll-ring>. 
106 Osmose, internet sitesi, erişim tarihi: 02.02.2013,  
<http://www.osmose-os.org/documents/210/OSLO_pric.pdf>. 
107 Curacao, internet sitesi, erişim tarihi: 02.02.2013,  
<http://www.isis-it.net/curacao/?compare=sch>. 
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olan kullanıcıların yolculuk karakteristiği etkilenmeyecek, diğer kullanıcılar bu 

saatlerde seyahat etmekten vazgeçecek, güzergahını veya ulaşım şeklini 

değiştirecektir. 108 

Şekil 2.4. Oslo Yol Ücretlendirme Bölgesi 

 
Kaynak: Curacao, internet sistesi, erişim tarihi: 02.02.2013 
 <http://www.isis-it.net/curacao/?compare=sch>. 

Yoğunluk ücretlendirme sistemleri trafikte oluşan darboğazları azaltmak 

adına etkili bir yöntemdir. Ancak bazı uygulamalarda ücret uygulanan alanların sınır 

bölgelerinde ilave yoğunluğa da neden olmaktadır. Bu sistemlerin adil bir şekilde 

uygulanabilmesi için toplu taşımanın daha da yaygın ve erişilebilir bir hale 

getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sistemin uygulanabilmesi ve toplum tarafından da 

kabul görebilmesi için toplumun genelinde trafiğin gerçek bir problem olduğuna 

yönelik ortak bir kanının ve güçlü bir politik desteğin varlığı gerekmektedir.  

Yoğunluk ücretlendirme sistemlerinin sürdürülebilir kentiçi ulaşımın 

sağlanabilmesi adına sağladığı birçok yarar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu 

şekilde sıralanabilir:  

                                                           
108 EC, 2007:64.  
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 Şehir merkezinde trafiğin azalmasına bağlı olarak hareketlilik artmakta, 

gürültü düzeyi ise düşmektedir. Bu sayede daha erişilebilir ve yaşanabilir 

bir kent merkezi oluşmaktadır.  

 Enerji tüketiminde ve emisyonlarda ciddi düşüşler sağlanmaktadır.  

 Sistemin ücretlendirme yapısı oluşturulurken daha yeni araçlar ile daha 

temiz yakıt kullanan araçlara avantaj sağlanabilmekte ve araç parkının 

gençleşmesi ve çevre dostu araçların yaygınlaşması teşvik 

edilebilmektedir.  

 Artan hareketlilik ve erişilebilirlik ile kent merkezlerinde müşteri 

potansiyeli gelişmektedir. 110 

Yol ücretlendirme sistemlerinin toplum tarafından kabul edilebilirliği bu 

sistemlerin devamlılığı adına önemlidir. Bu amaçla sistemin başarısı ve yarattığı 

etkiler raporlanmalı ve açık bir şekilde paylaşılmalıdır. 111  Toplum tarafından bu 

sistemin kabullenilmesi için trafiğin toplumsal anlamda önemli bir sorun olduğu 

bilincinin oluşması gerekmekte, ayrıca sistemin yeni bir vergi türü olmadığı; trafik 

yoğunluğunun azaltılması ile yeni ulaşım yatırımları için kaynak yaratmanın bu 

sistemin temel amacı olduğu açıkça vurgulanmalıdır. 112  Bu şartların sağlanması 

durumunda ücretlendirme sistemleri anlaşılacak ve toplum tarafından kabul 

edilecektir. Ayrıca merkezi ve yerel otoritelerin olumsuz siyasi sonuçlarla 

karşılaşması engellenmiş olacaktır.  

2.2.2.  Park Yönetimi 

Otomobile bağımlı ulaşım sistemlerinde görülen en temel sorunlardan biri de 

düzenlemeye ve herhangi bir planlamaya tabi olmayan park yönetimidir. Park 

alanlarının yarattığı kapasite, özellikle şehir merkezlerine otomobil ile ulaşımı 

tetikleyen en temel unsurlardan birisidir. Otomobillere olan bağımlılığın azaltılması 

ve daha sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin tesis edilebilmesi adına park yeri 

planlaması, ücretlendirmesi ve yönetimi önemli konular arasında yer almaktadır.  

                                                           
110 CIVITAS, 2006:37.  
111 EC, 2007:66.  
112 OECD-ITF, 2010:34.  
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Park alanları ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik bakımından da 

bazı olumsuzluklara sahiptir. Ekonomik anlamda park yerleri için ayrılan alan ile 

gereken altyapı yatırımının maliyeti, çevresel anlamda park alanı tarafından yaratılan 

ilave trafik ile birlikte oluşan emisyon ve ses kirliliği, sosyal anlamda ise insanların 

yaşam alanının daraltılarak yaşanabilirlikten uzak ortamların oluşturulması ve 

otomobil sahibi olmayanların otomobil sahiplerinin yarattığı olumsuzluklara maruz 

kalması gibi hususlar bunlara örnek olarak verilebilir.  

Yukarıda sayılan olumsuzluklar doğrultusunda artık eski alışkanlıkların ve 

politikaların terk edilerek park alanları oluşturmaya yönelik “park alanı arzı” esaslı 

bakış açısından “talep yönetimi” esaslı politikalara geçilmesi gerekmektedir. Bu 

politikaların amacı kent içi ulaşımda park alanlarının ücretlendirilerek otomobil 

kullanımının daha masraflı hale getirilmesi ve sürücülerin toplu taşımaya 

yönlendirilmesidir. Ancak diğer politikalarda olduğu gibi, toplu taşıma sistemleri 

gerekli kapasite ve kaliteyi sağlayamıyorsa park politikaları da bir anlam ifade 

etmemekte ve özellikle politikacıların halk desteğini kaybetmelerine neden 

olabilmektedir.  

Park olgusunun kentler için yarattığı problemleri basit bir hesap ile ortaya 

koymak mümkündür. Sıradan bir otomobil için 2,5 metre genişliğinde, 6 metre 

uzunluğunda toplam 15 m2’lik bir park alanına ihtiyaç duyulmakta; ev, işyeri ve 

diğer mekanlarda da farklı park alanları gerektiğinden her bir araç için toplam 2–6 

adet park yeri gerekmektedir. Bu veriler doğrultusunda otomobillerin en verimsiz 

ulaşım türü olduğu ve kent alanı içerisinde ne kadar fazla yer kapladığı 

anlaşılmaktadır.113 

Kentlerde yol kenarı/cadde üzeri park ve yol harici park olmak üzere iki tür 

park uygulaması bulunmaktadır. Yol kenarı parkta yolun en sağ şeridinin ya da 

yayaların kullandığı alan işgal edilerek araçlar park edilmektedir. Bu park 

yönteminde park alanı ücretli ya da ücretsiz olabilmektedir. Yol harici parkta ise 

belirli kural ve ücret çerçevesinde aracın park edilebileceği özel alanlar 

oluşturulmakta ve sürücüler kamuya ait yolları işgal etmeden araçlarını bu otopark 

alanlarına park edebilmektedirler.  
                                                           
113 GTZ, 2011:5.  
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Kentlerde yaşanan park sorunu ile genelde yol kenarı park sorunu 

kastedilmekte olup bu park türü kent için birçok problemin oluşmasına neden 

olmaktadır. Öncelikle mevcut yolun bir şeridinin ya da yayalara ayrılan alanın bir 

kısmının otomobiller tarafından işgal edilmesi trafik sıkışıklığına neden olmakta, 

yaya ve araç emniyetini tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca kaldırımların araçlar 

tarafından daraltılması ya da bloke edilmesi yaya erişimini kısıtlamakta, toplumsal 

eşitsizliğe neden olmakta ve otomobil kullanımını teşvik eden bir durum ortaya 

çıkarmaktadır. Öte yandan, yol kenarı park alanlarının ücreti otoparklara nispeten 

daha düşük olduğu için sürücülerin yol kenarı park alanlarına yönelmesi söz 

konusudur.114 

Otomobil kullanım oranı yaratılan park kapasitesine ve ücretlerine duyarlılık 

göstermektedir. Çok sayıda ve ücretsiz park alanı olan kentlerde otomobillerin hâkim 

olduğu mekânlar ortaya çıkmaktadır. Ancak uygun bir park yönetim politikası ile bu 

durum tersine çevrilebilmektedir. Örneğin merkezi iş alanlarında otopark 

kapasitesinin düşürülmesi ya da otoparkların ücretli hale getirilmesiyle ev-iş arası 

otomobil yolculuklarında yüzde 10–30 arası düşüş sağlanabilmektedir. 115  

Park planlaması ve yönetimi konusunda öncelikle yanlış bilgi ve algıların 

değiştirilmesi gerekmektedir. Bugün herhangi bir kişiye park yönetimi ya da park 

planlaması hakkında soru sorulduğunda cevaben kent merkezlerindeki mevcut park 

alanlarının yetersiz olduğundan ve sürücülerin uygun alanlar bulamıyor olmasından 

yakınmaktadır. Ancak özellikle kent merkezlerinde bol miktarda park alanının 

olması ilave bir arz yaratacak ve bu doğrultuda trafik yoğunluğu da artacaktır. Bu 

nedenle kent merkezlerinde yer alan park alanlarının sınırlandırılması ve 

ücretlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, park alanlarına ilişkin kapasite ve ücret gibi 

önemli hususlar oluşturulan politikalar doğrultusunda belirli bir otorite tarafından 

planlanıp yönetilmelidir. Ancak park kapasitesini sınırlandıran ve ücretleri artıran 

söz konusu politikaların uygulanabilmesi için özelliklle otomobillere alternatif 

olabilecek konforlu, kaliteli ve dakik toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması 

gerekmektedir. Bu alternatif sunulmadan doğrudan park politikalarının hayata 

                                                           
114 GTZ, 2010:1-2.  
115 GTZ, 2004:32. 
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geçirilmesi bir çözüm sunamayacağı gibi merkezi ve yerel otoriteleri de zor durumda 

bırakabilecektir.   

Öte yandan sabah ve akşam doruk saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığının en 

önemli unsuru ev-iş arası ulaşımını otomobilleriyle sağlayan sürücülerdir. Bundan 

dolayı, park politikalarının önemli hedef gruplarından birisi de ev-iş arası seyahat 

eden sürücüler olmalıdır. Özellikle iş yerinde sağlanan otopark kapasitesinin 

düzenlenerek ücretli hale getirilmesi, sürücülerin otomobil yerine toplu taşımayı 

tercih etmelerinde önemli bir etkiye sahiptir.  

Planlı ve düzenli bir park politikası ile ekonomik, sosyal ve çevresel birçok 

fayda elde edilebilmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

 Park kapasitesinin düzenlenmesi ve kontrol altında tutulması sonucunda 

trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, yol bakımı ve trafik kazaları gibi 

problemlerde önemli kazanımlar sağlanmaktadır.  

 Tesis/hizmet maliyetlerinden tasarruf sağlanmaktadır.  

 Toplanan ücretler ile park alanlarının ya da diğer ulaşım yatırımlarının 

finansmanına katkı sağlanabilmektedir.  

 Yayalar için daha erişilebilir ortamlar yaratılarak yürüme ve toplu taşıma 

teşvik edilmektedir.  

 Özellikle şehir merkezlerindeki park alanlarının azaltılmasıyla daha 

yaşanabilir bir kent dokusu oluşmaktadır.  

 Araç sahibi olanlar ve olmayanlar arasında ortaya çıkan eşitsizliğin 

azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. 116 

2.2.2.1.  Park et-bin uygulamaları 

Park politikaları kapsamında toplu taşımanın gelişmiş olduğu şehirlerde 

uygulanan önemli bir araç da Park Et-Bin sistemidir. Bu sistem; çevre semtlerden 

şehir merkezine seyahat eden sürücülerin toplu taşıma sistemleriyle entegrasyonu 

sağlanmış güvenli park alanlarına araçlarını bırakarak toplu taşımayı kullanmalarını 

sağlayan etkin bir park politikasıdır. Bu yolla elde edilen en temel fayda özellikle 

                                                           
116 Litman, 2012(c):3.  
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doruk saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması ve buna bağlı olarak yakıt, 

zaman ve emisyon konularında ekonomik kazanç sağlanmasıdır.  

Park Et-Bin sisteminin uygulanabilmesi için öncelikle sürücülerin 

otomobillerini bırakıp toplu taşımaya yönelebilmesini sağlayacak güvenilir bir toplu 

taşıma sisteminin kurulmuş olması gerekmektedir. Sefer sıklığı, hizmet kalitesi ve 

araçların konforu sistemin işlerliği bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca sistemi 

teşvik etmek adına akıllı kart sistemleri yoluyla park ücreti ile toplu taşıma yolcu 

ücretlerinin entegre edilerek, park için ödenen ücret ile toplu taşıma sistemlerine 

ücretsiz ya da indirimli aktarma imkanının sağlanması da önemli bir unsurdur.  

Bunun yanında, şehir merkezlerinde bulunan park alanlarının ücretlerinin 

park et-bin alanındaki ücretlerden daha yüksek olması, toplu taşıma koridoru 

üzerinde bulunan park alanı sayısının ise azaltılması gerekmektedir. Bu sayede 

sürücüler toplu taşımayı tercih etmeleri ile feragat edecekleri konfor ve zamana 

karşılık park ücretinden ve yakıt masrafından sağladıkları tasarruf ile sistemi 

kullanmaya teşvik edilmiş olacaklardır.  

Öte yandan, park alanı için kamulaştırılması gereken alanın değerinin çok 

yüksek olduğu durumlarda park et-bin sisteminin ekonomik yapılabilirliği olumsuz 

etkilenebilir. Bu bakımdan özellikle kamu arazilerinin veya değeri yüksek olmayan 

özel arazilerin kullanımı daha uygun olacaktır.  

Son olarak, şehir merkezlerindeki ve park et-bin alanlarındaki kapasite ile 

doluluk oranlarının sürücüler için sağlandığı kent içi bilgilendirme sistemlerinin 

kurulumu da ayrıca önem arz etmektedir. Özellikle şehir merkezlerinde araçlarını 

park etmek için yer arayan sürücülerin oluşturduğu trafik azımsanmayacak 

düzeydedir. Bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla bilgi teknolojileri vasıtasıyla 

kent içi otopark bilgilendirme sistemlerinin kurulması ve bu sistemin çevrimiçi 

olarak da hizmet verecek şekilde tasarlanması özellikle ekonomik ve çevresel 

sürdürülebilirlik anlamında fayda sağlayacaktır.  
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2.2.3.  Trafik Yavaşlatma 

Sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarının bir diğer hedefi ise kent içi 

trafikte emniyet ve güvenliğin geliştirilerek yayalar, bisikletliler ve diğer trafiğe karşı 

dezavantajlı gruplar için daha uygun bir ortam oluşturulmasıdır. Bu amaçla özellikle 

yaşam alanları civarında yer alan cadde ve sokaklarda motorlu araçların seyir hızının 

belirli bir düzeyde tutulması, tehlikeli ortamların iyileştirilmesi ve daha huzurlu bir 

kent ortamının sağlanması önem arz etmektedir.  

Bahsi geçen amaç ve hedefler doğrultusunda trafik yavaşlatma dünyanın 

birçok kentinde uygulanan, düşük maliyetli ve etkin bir politikadır. Bu politika 

doğrultusunda cadde ve sokakların geometrik tasarımının değiştirilmesiyle sürücüler 

zorunlu olarak hız düşürmek durumunda kalmakta, bu sayede tehlikeli durumların ve 

kazaların azaltılması sağlanmaktadır.  

Trafik yavaşlatma politikaları kapsamında cadde ve sokaklarda hız kesici 

engel/tümsekler, kavşak noktalarında adalar, yaya geçitlerinde yükseltilmiş 

kaplamalar uygulanmakta olup temel anlamda yol güvenliğinin ve yaşanabilirliğin 

geliştirilip yayalara ve bisiklet kullanımına dayalı sosyal, insancıl ve çekici bir 

ulaşım sistemi oluşturmaya katkı sağlanmaktadır. 117 

Bir cadde ya da sokakta yalnızca hız limitleri koyarak trafiği belirli bir hızda 

tutmak mümkün değildir. Sürücüleri hızlarını azaltmaya mecbur bırakmak için 

altyapının ve çevrenin de buna uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

yolun geometrik yapısının değiştirilerek engel, tümsek ve diğer trafik mühendisliği 

uygulamalarıyla daha güvenli ortamların oluşturulması sağlanmalıdır. Azalan 

ortalama hız ile aynı zamanda gürültü kirliliğinde de önemli kazanımlar 

sağlanmaktadır. Trafik yavaşlatma ile bir sokak ya da caddede gürültü seviyesinde 

dört dB’ye varan düşüşler elde edilebilmektedir. 118 

Trafik yavaşlatma uygulamalarının; yol güvenliğinin artırılması, motorsuz 

ulaşım türlerinin geliştirilmesi, araç trafiğinin ve ortalama hızların düşürülmesi, 

gürültü ve hava kirliliğinin azaltılması, kent estetiğinin geliştirilmesi gibi birçok 

                                                           
117 Litman, 2011(b):23.  
118 EC, 2007: 35-36.  
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yararı mevcuttur. Öte yandan bu uygulamalar sonucunda ilave altyapı yatırımı, 

yeterli işaret ve bilgilendirmenin bulunmadığı yerlerde araçlarda meydana gelen 

mekanik aksaklıklar, acil durum araçlarının erişiminin engellenmesi ve yavaşlatılmış 

yollara alternatif yollarda trafiğin artması şeklinde olumsuz etkiler de orataya 

çıkabilmektedir.119 Trafik yavaşlatma stratejisi kapsamında uygulanan yöntemlerden 

bazıları aşağıda özetlenmektedir.  

2.2.3.1.  Hız kesici tümsekler 

Tamamen yuvarlak/eliptik ya da başlangıcı ve sonu yuvarlak üst yüzeyi 

düzleştirilmiş ve genelde sürücünün dikkatini çekecek şekilde tasarlanmış yapılardır. 

Maliyeti kullanılan malzemeye ve uygulanan ülkeye göre değişmekle birlikte 

ABD’deki bazı uygulamalarda ortaya çıkan yaklaşık birim maliyet 2 bin ABD Doları 

civarındadır.120 

2.2.3.2.  Yol daraltma/boğma 

Yol daraltma uygulamaları mevcut yol genişliğinin özellikle yerleşim 

alanlarında ya da yayaların yoğun olduğu yerlerde azaltılmasıdır. Bu sayede daha 

geniş bir alanda hızlı bir şekilde hareket eden sürücü alanın daralmasıyla hızını 

azaltmak durumunda kalmaktadır. Bunun yanında yolun daraldığı alanlarda yayaların 

hareket alanı genişlediğinden motorsuz ulaşım türleri teşvik edilmektedir.  

2.2.3.3.  Ada ve dönel kavşaklar 

Ada ve dönel kavşaklar, belirli bir yönde ilerleyen araçların yol kesişim 

noktalarında ve kavşaklarda zorunlu olarak yavaşlamalarını ve geçiş üstünlüğüne 

göre hareket etmelerini sağlayan uygulamalardır. Bu uygulamaların maliyeti, alanın 

büyüklüğüne ve kullanılan malzemeye göre değişebilmekle birlikte özellikle 

yerleşim yerlerinde çok düşük maliyetler ile trafik ve yaya güvenliği, yol emniyeti 

gibi hususlarda kazanımlar sağlanabilmektedir.  

                                                           
119 Litman, 1999:7-21.  
120 Trafficcalming, internet sitesi, erişim tarihi: 05.02.2013. <http://trafficcalming.org>.  
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Resim 2.1. Hız Kesici Tümsek Uygulamaları 

 
Kaynak: Wikipedia, internet sitesi, erişim tarihi: 05.02.2013, <http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Speed_hump>, Cutler Dixtrict, internet sitesi, erişim tarihi: 05.02.2013, 
<http://historiccutler.org/Images/GalleyBaySpeedTable.jpg>. 

Resim 2.2. Yol Daraltma Uygulamaları 

 
Kaynak: SALAR, 2007:6.  
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Resim 2.3. Ada ve Dönel Kavşak Uygulamaları 

 
Kaynak: Intenetigloo, internet sitesi, erişim tarihi: 01.06.2013, 
<http://www.internetigloo.com/wildwood/calming.htm>,  
Carfreeinbigd, internet sitesi, erişim tarihi: 01.06.2013, 
<http://www.carfreeinbigd.com/2013/04/cousins-chaos-and-roundabouts.html>. 
 

Yukarıda açıklanan söz konusu üç uygulamanın yanı sıra, yolun kaplamasının 

dokulu hale getirilmesi, yolun düz bir hat yerine kıvrımlı bir yapıyla tasarlanması ve 

yaya geçitlerinin yoldan yüksek hale getirilmesi gibi daha birçok farklı uygulama da 

mevcuttur.  
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3. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİÇİ ULAŞIM 

POLİTİKALARI 

3.1.  Brezilya 

Brezilya, 200 milyondan fazla nüfusu ve 8,5 milyon km2’lik yüz ölçümü ile 

dünyanın nüfus ve alan bakımından en büyük beşinci ülkesidir. Ayrıca 2,3 trilyon 

ABD Doları GSYH ile dünyanın en büyük sekizinci ekonomisidir. Bu değerler ile 

Brezilya, Latin Amerika’nın en fazla nüfusa, en büyük alana ve ekonomiye sahip 

ülkesi konumundadır.121  

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olmasından ötürü Brezilya’nın büyük 

kentlerinde ulaşım açısından birçok sorun yaşanmaktadır. Diğer gelişmekte olan 

ülkelerde olduğu gibi ulaşım alternatiflerinin ve erişilebilirliğin yetersizliği ve 

otomobile dayalı ulaşım yatırımlarının bir sonucu olarak trafik sıkışıklığı, hava ve 

gürültü kirliliği, sera gazı emisyonu gibi temel problemler Brezilya kentlerinde de 

sıklıkla görülmektedir.  

Brezilya’da 1970’lerin sonuna doğru federal hükümete bağlı merkezi bir 

otorite olan Brezilya Kentiçi Ulaşım Ajansı (EBTU) koordinasyonunda yürütülen 

çalışmalar ile yoğun sıklıklı otobüs sistemlerine önem verilmiş; Curitiba, Sao Paulo 

ve Porto Alegre gibi kentlerde önemli otobüs sistemleri hayata geçirilmiştir. 1988 

yılında bahsi geçen şirketin kapatılması ve merkezi hükümetin ulaşımdaki etkisinin 

azalması sonucu yatırımlarda bir yavaşlama yaşanmış olsa da günümüzde otobüs 

sistemleri üstünlüğünü korumaktadır. 122  Günümüzde Brezilya’da metrobüs ve 

tahsisli otobüs yolu sistemleri oldukça yaygın olup, toplam uzunluğu 661 km olan 

100’den fazla koridorda günde yaklaşık 10 milyon yolcu taşınmaktadır. 123 

1998 yılına gelindiğinde hazırlanan yeni Federal Anayasa’da kentiçi ulaşımda 

hareketlilik (mobilite) kavramına ilk kez yer verilmiş, bununla birlikte toplu taşıma 

hizmetlerinin merkezi kurumlardan ziyade belediyelerin temel sorumluluğu olduğu 

ifade edilmiştir. 2001 yılında Şehirler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve 2003 yılında 

                                                           
121 CIA, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 29.04.2013,  
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html>.  
122 Lindau et al., 2008:54. 
123 Global BRT Data, internet sitesi, erişim tarihi: 04.05.2013, <http://www.brtdata.org>. 
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Şehircilik Bakanlığının kurulması ile de kentiçi ulaşım ile ilgili konular tartışılmaya 

başlanmıştır. Şehirler Kanununda 500.000’in üzerinde nüfusa sahip kentlerde 

“Belediye Ana Planları” ile uyumlu olarak “Entegre Ulaşım Planları”nın 

hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.  Ancak 2005 yılında yapılan düzenleme ile 

Entegre Ulaşım Planlarının yerini “Ulaşım ve Mobilite Ana Planları” almıştır. Bu 

yeni plan anlayışında kurumsal ve finansal açıdan stratejik bakış açısı sağlanmakta, 

sosyal sorunların çözümü adına daha farklı ve uygun bir yaklaşım ile katılımcılık 

vurgusu yapılmaktadır.124 

Sao Paulo Brezilya’nın ekonomik ve politik olarak önemli eyaletlerinin 

başında gelmektedir. Eyalette özellikle otomobil sayısında hızlı artışa bağlı olarak 

trafik sıkışıklığı ve hava kirliliği gibi önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların 

en yoğun yaşandığı kentlerin başında ise 11 milyonluk 2012 yılı nüfusu ile 

Brezilya’nın en büyük, dünyanın ise altıncı büyük kenti Sao Paulo gelmektedir.125 

Kentte, 1970’lerde 25 km/saat olan ortalama trafik akış hızı, 1990 yılında 20 

km/saat’e 1998 yılında ise 17 km/saat’e gerilemiştir. Ayrıca akşam yoğun saatlerdeki 

trafik sıkışıklığının uzunluğu 1992–1996 yılları arasında 39 km’den 122 km’ye 

ulaşmıştır. Bu şartlar altında yılda 316 milyon yolcu-saatlik zaman kaybının 

yaşandığı, kaybedilen zaman ile fazladan harcanan yakıtın toplam ekonomik 

değerinin 21 milyar ABD Doları (kent ekonomisinin yüzde 10’u) civarında olduğu 

tahmin edilmektedir. 126,127 Bu sorunları aşabilmek adına ulaşım yatırımlarına önem 

verilse de bu yatırımların hızı ekonomik gelişimin gerisinde kalmaktadır.  

Sao Paulo’da 74 km’lik bir metro ağı mevcut olup bu sistem Brezilya’daki en 

büyük metro sistemidir. 5 hatta işletilen ve 64 istasyona sahip sistem ile günde 

yaklaşık 4,5 milyon (yıllık 1,1 milyar) yolcu taşınmaktadır. 128  Metro sisteminin 

yapımı ve işletmesi bir kamu şirketi eliyle yürütülmektedir. Ancak 2004 yılında 

kabul edilen Kamu-Özel İşbirliği Kanununa dayanarak metro sisteminin 4 numaralı 

hattının araçlarının alımı ve sinyalizasyon işlerinin özel bir firma tarafından (toplam 

                                                           
124 Silva, A. et al., 2008:352.  
125 Silva, C. et al., 2012:192.  
126 Vasconcellos, 2005: 96-97.  
127 EIU, 2011:3.  
128 Sao Paulo Metrosu, internet sitesi, erişim tarihi: 04.05.2012, <http://www.metro.sp.gov.br>. 
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maliyetin yüzde 28’i) yapımına karşılık hattın işletmesi bu firmaya 30 yıllığına 

devredilmiştir.129 

Metro sisteminin yanı sıra Sao Paulo’da metrobüs benzeri otobüs koridorları 

mevcuttur. 10 koridorda toplam 122 km uzunluğa sahip sistem ile günde yaklaşık 2,1 

milyon yolcu taşınmaktadır.130 Bu sistemde ücret toplama işlemi istasyonda değil 

otobüs içerisinde yapılmaktadır. Dolayısıyla bu sistem tam anlamıyla bir metrobüs 

sistemi olarak değerlendirilmemektedir.  

Bisiklet kullanımının geliştirilmesi de Sao Paulo’da ele alınan politikalardan 

biridir. Kentte 15 km uzunluğunda bir bisiklet yolu mevcut olup hattın 

geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bisiklet kullanımıyla 

bağlantılı olarak her hafta Pazar günü 07:00-14:00 saatleri arasında araçsız gün 

uygulaması yapılmaktadır. 2009 yılında başlayan uygulama kapsamında iki büyük 

parkı birbirine bağlayan 5 km’lik cadde boyunca yolun bir şeridi bisiklet kullanımına 

tahsis edilmektedir.131 

Sao Paulo’dan sonra Brezilya’nın en büyük kenti başkent Rio de Janeiro’dur. 

Rio’da 2 hatta işletilen, 35 istasyonlu ve 46 km’lik bir metro ağı bulunmaktadır. 2011 

yılında günlük 700.000 yolcu sayısına erişilmiştir.132 Metro sisteminin yanında 2012 

yılında ilk metrobüs hattı faaliyete geçmiştir. Mevcut durumda, 83 istasyona ve 67 

km’lik hatta sahip olan sistemin 2016 yılında 141 km uzunluğa erişmesi 

beklenmektedir. Sistem ile günde yaklaşık 1,6 milyon yolcu taşınmaktadır. 133 Bunun 

yanında Rio kenti 140 km’lik hat ile Latin Amerika’nın ikinci en uzun bisiklet ağına 

sahip olup, 2004 yılı itibarıyla bisikletin günlük yolculuklar içindeki payı yaklaşık 

yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir.134 

Brezilya’nın bir diğer büyük kenti Curitiba 1,8 milyonluk nüfusu ile 

Brezilya’nın en kalabalık sekizinci kenti 135  olup sürdürülebilir kentiçi ulaşım 

konusunda dünyada özel bir yere sahiptir. 1971–1974 yıllar arasında Curitiba 

                                                           
129 EIU, 2011:14.  
130 Global BRT Data, internet sitesi, erişim tarihi: 04.05.2013, <http://www.brtdata.org>. 
131 ITDP, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 04.05.2013, <http://www.itdp.org>. 
132 Rio de Janeiro Metrosu, internet sitesi, erişim tarihi: 04.05.2013, <http://www.metrorio.com.br>.  
133 Global BRT Data, internet sitesi, erişim tarihi: 04.05.2013, <http://www.brtdata.org>. 
134 Hagen and Pardo, 2007:7.  
135 Miranda and Silva, 2012:142.  
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Belediye Başkanlığı görevini yürüten Daime Lerner önderliğinde kentiçi ulaşımda 

önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin başında gelen Curitiba Metrobüs 

sistemi 1974 yılında işletmeye alınmış olup dünyada bugün tanımlanan haliyle 

işletilen ilk metrobüs sistemi olarak tarihe geçmiştir.  

Günümüzde 6 hatta işletilen Curitiba metrobüs sistemi toplam 113 istasyona 

ve 81 km’lik uzunluğa sahip olup sistemde 29’u tek körüklü, 157’si çift körüklü 

olmak üzere toplam 186 dizel yakıtlı otobüs bulunmaktadır. Sistem ile doruk saatte 

tek yönde 11.000 yolcu taşınmakta olup günlük toplam yolcu sayısı 500.000’i 

aşmaktadır.136 Metrobüs ile diğer otobüs hizmetleri birlikte ele alındığında 2011 yılı 

itibarıyla Curitiba’da 1.100 otobüs ile günde yaklaşık 1,3 milyon yolcu taşınmıştır. 

Son 20 yılda, genel olarak otobüsler ile taşınan yolcu sayısında 50 katlık bir artış 

meydana gelmiştir. 137  Metrobüs sistemini kullanan yolcularla yapılan anket 

sonucunda ankete katılanların yüzde 28’i daha önceden otomobillerini 

kullandıklarını belirtmişlerdir. 138  Bu veriler, Curitiba metrobüs sisteminin 

sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım yapısına erişim anlamında oldukça faydalı bir 

uygulama olduğunu ortaya koymaktadır.  

Ayrıca, Curitiba’da metro sisteminin yapımına ilişkin çalışmalara devam 

edilmektedir. Sistem 14,2 km uzunlukta ve 13 istasyon olarak planlanmaktadır. 

Proje, Kamu-Özel İşbirliği yöntemiyle finanse edilecek olup toplam maliyetin 

yaklaşık 1,2 milyar ABD Doları olması beklenmektedir.139 

3.2. Kolombiya 

Kolombiya Güney Amerika’da yer alan ve yaklaşık 46 milyonluk nüfusa 

sahip bir ülke olup başkenti Bogota’dır. Bogota’da, 1997 yılında belediye başkanlığı 

görevine gelen Enrique Penalosa ile birlikte tüm dünyaya örnek olacak uygulamalar 

gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda Bogota, sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları 

kapsamında literatürde sıkça yer bulan bir şehir konumuna gelmiş olup gelişmekte 

olan ülkeler için güzel bir örnek konumundadır.  

                                                           
136 Global BRT Data, internet sitesi, erişim tarihi: 04.05.2013, <http://www.brtdata.org>. 
137 GTZ, 2011:22.  
138 ADB, 2011:128.  
139 Curitiba Metrosu, resmi internet sitesi, http://www.metro.curitiba.pr.gov.br, 04.05.2013. 
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4,684 kişi/km2’lik nüfus yoğunluğuna sahip olan Bogota’da 8 milyon kişi 

yaşamaktadır. Özellikle 1998 yılı sonrasında otomobil kullanımını azaltmaya yönelik 

politikalar ile yol ve park alanları azaltılmış, kaldırımlar genişletilmiş, gidiş-dönüş 

çift şeritli bisiklet yolları oluşturulmuştur. Böylelikle yürüme ve bisiklet kullanımı 

yaygınlaşmış; 1996 yılında yüzde 0,58 olan bisiklet kullanım oranı 2010 yılına 

gelindiğinde yüzde 5’e yükselmiştir. 2011 yılı sonu itibarıyla de şehirde bulunan 

bisiklet yollarının toplam uzunluğu 357 km’ye erişmiştir. 140  Yol ağının 

genişletilmesiyle birlikte bisiklet kullanımı katlanarak artmış olup günümüzde 

bisikletler ile günde 300-400 bin arası yolculuk yapılmaktadır.141 

Bogota’da bisiklet yollarının yapım ve bakımı ile eğitim faaliyetleri için 10 

yıllık bir dönemde toplam 178 milyon ABD Doları tutarında bir yatırım 

gerçekleştirilmiştir. Yüksek kaliteye sahip bu yatırımlar kapsamında yoldan ayrılmış 

bir bisiklet yolunun kilometre maliyeti 200 bin ABD Doları olarak hesaplanmaktadır. 

Ancak, araç kullanımının azalması ile yol yatırım maliyetleri, trafik sıkışıklığı ve 

hava kirliliğinden sağlanan tasarrufların bahsi geçen 10 yıllık dönemdeki toplam 

ekonomik değerinin 492 milyon ABD Doları olduğu hesaplanmıştır. İlaveten, yol 

güvenliğinden sağlanan 643 milyon ABD Doları ile otomobil ve otobüslerin işletme 

giderlerinden sağlanan 167 milyon ABD Doları tasarruf toplandığında 10 yıllık 

dönemde elde edilen toplam ekonomik fayda 1,3 milyar ABD Dolarına erişmektedir. 

Dolayısıyla 10 yılda yapılan 178 milyon ABD Doları tutarında yatırıma karşın 1,3 

milyar ABD Doları ekonomik fayda sağlanmıştır.142  

Bogota’da otomobil kullanımını azaltmaya yönelik tedbirlerden biri de plaka 

sistemidir. Bu sistemde haftanın 5 iş gününün her birinde belirlenen 4 rakam ile biten 

plakaya sahip araçların sabah 6 ile akşam 8 saatleri arasında trafiğe çıkması 

yasaklanmıştır. 143  Sistemin uygulanmasıyla her gün araç parkının yüzde 40’ı 

trafikten uzaklaştırılmıştır.144  

                                                           
140 UN, 2010:19-24.  
141 DAC, internet sitesi, erişim tarihi: 05.04.2013,  
<http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/all-cases/transport/bogota-more-bikes-and-
buses-fewer-cars/?bbredirect=true>.  
142 UNITAR, 2010(b):24.  
143 Wikipedia, internet sitesi, erişim tarihi: 31.03.2013,  
http://en.wikipedia.org/wiki/Pico_y_placa, 31.03.2013.  
144 GTZ, 2004:32.  
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Bisiklet yolu uygulaması kapsamında haftanın her Pazar günü 07:00–14:00 

saatleri arasında 110 km’den daha fazla yol araç trafiğine kapatılmakta ve tamamen 

yayalar ile bisikletlilere ayrılmaktadır. Bunun yanında araçsız gün adı verilen ve 

06:30–19:30 saatleri arasında şehrin tamamında uygulanan otomobil yasağı ile yılın 

bir gününde şehrin tamamı toplu taşıma araçlarına, yayalara ve bisikletlilere 

ayrılmaktadır. Ayrıca 29 Ekim 2000 tarihinde yapılan bir referandum sonucunda 1 

Ocak 2015’ten itibaren geçerli olmak üzere Bogota’da iş günleri sabah ve akşam 

trafiğin yoğun olduğu toplam 6 saatlik bir periyotta otomobil kullanımı 

yasaklanacaktır.145 

Metro ya da hafif raylı sistemi bulunmayan Bogota’daki en önemli toplu 

taşıma sistemi TransMilenio Metrobüs Sistemidir. 2000 yılının sonunda faaliyete 

geçen sistem gidiş-dönüş toplam 4 şeritli bir hatta sahiptir. Bir yönde çift şerit olarak 

işletilen sistem, normal ve ekspres hatlar sayesinde dünyanın en yüksek yolcu 

kapasiteli metrobüs sistemleri arasında yer almaktadır.  

TransMilenio metrobüs sisteminin planlama ve altyapı işleri devlet eliyle 

yürütülmüş ve işletmesi özel şirketlere verilmiştir. Bu şirketler daha önce kullanılan 

çoğunlukla minibüs gibi düşük kapasiteli araçların sahiplerinden oluşmaktadır. Yolcu 

gelirleri ortak bir fonda toplanmakta ve kontrat şartları doğrultusunda şirketlere ve 

sürücülere dağıtılmaktadır.  

Yaklaşık 40 km uzunluğundaki ilk kısım 210 milyon ABD Dolarına (5 

milyon ABD Doları/km) mal olmuş, araçlar dahil kilometre maliyeti ise 8 milyon 

ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 146  Sistemin açılmasının ardından yapılan 

analizlere göre yolculuk süresinde yüzde 32, kaza sonucu yaralanmalarda yüzde 75, 

ölümlerde yüzde 92, SO2 emisyonunda yüzde 43 ve partikül madde emisyonunda 

yüzde 12 düşüş sağlanmıştır. 147 2007’nin Mart ayı itibarıyla 84 km’lik ana hat ve 

420 km’lik besleme hattına sahip sistemde günlük 1,2 milyon yolcu sayısına 

                                                           
145 Sustainable City News, internet sitesi, erişim tarihi: 31.03.2013, 
http://www.newcolonist.com/bogota.html, 31.03.2013.  
146 Guerrero, t.y:13  
147 UNITAR, 2010(c):15.  
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ulaşılmıştır. 2015 yılı için ise 380 km’lik ana hat uzunluğu ve günlük 5 milyonluk 

yolcu sayısı hedeflenmektedir. 148  

Şekil 3.1. Bogota TransMilenio Metrobüs Sistemi  

 
Kaynak: OECD-IEA, 2002:Kapak Sayfası. 

Güncel verilere göre 115 km uzunluğundaki hatta 135 istasyon ve 1392 

otobüs ile hizmet veren TransMilenio metrobüs sistemiyle günde yaklaşık 1,8 

milyon, yılda ise 540 milyon yolcu taşınmakta olup sistemin toplu taşıma içindeki 

payı yaklaşık yüzde 60 civarındadır. 150 Metrobüs hattında doruk saatte tek yönde 

yaklaşık 45.000 yolcu taşınmaktadır.  

3.3. Almanya 

2. Dünya Savaşından ağır tahribat ile çıkan Almanya, 50’li ve 60’lı yıllar 

boyunca yeniden yapılanma kapsamında kentlerde yol ve park altyapısını geliştirici 

yatırımlara yönelmiş, bunun bir sonucu olarak da otomobil kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Ancak sonraki yıllarda artan trafik sıkışıklığı ve buna bağlı olarak 

ortaya çıkan gürültü ve hava kirliliği gibi problemler ile 1970’lerde yaşanan enerji 

kriziyle birlikte ulaşım politikalarında da değişikliğe gidilmiştir. Bu yıldan itibaren, 

arazi ve ulaşım planlamasına entegre bir biçimde sürdürülen, otomobil kullanımını 

azaltıcı, yürümeyi, bisiklet kullanımını ve toplu taşımayı teşvik edici ulaşım 

                                                           
148 Wright and Hook, 2007:25.  
150 Global BRT Data, internet sitesi, erişim tarihi:05.04.2013, <http://www.brtdata.org>.  
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politikaları uygulanmaya başlanmıştır. 151  Bugün dünyada sürdürülebilir kentiçi 

ulaşım politikaları kapsamında birçok başarılı kente ve uygulamaya sahip olan 

Almanya’da uygulanan politikaların temelleri 70’li yıllara dayanmaktadır.  

Günümüz Almanya’sında sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları temel 

olarak 5 ana başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar;  

1. Trafik yavaşlatma, vergilendirme ve otomobilsiz mekân gibi uygulamalar 

ile otomobil kullanımını caydırıcı politikalar,  

2. Toplu taşımanın geliştirilmesine yönelik politikalar,  

3. Yürüme ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar,  

4. Kentsel gelişim ve arazi kullanım politikaları ile  

5. Bu politikaların tek potada eritilerek uygulanmasına yönelik 

koordinasyonun sağlanması şeklinde özetlenebilir.152 

Yukarıda anılan politikalar kapsamında 2002 yılı itibarıyla Almanya’da 

günlük yolculukların yaklaşık olarak yüzde 61’i özel araçlar, yüzde 23’ü yürüme, 

yüzde 9’u bisiklet ve yüzde 8’i toplu taşıma ile yapılmıştır. 2008 yılında ise bu 

değerler sırasıyla yüzde 58, yüzde 24, yüzde 10 ve yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. 153 

Her ne kadar motorlu taşıtların toplam içindeki payı yüksek gibi görünse de Almanya 

özellikle bisiklet kullanımı bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer 

almaktadır.  

Almanya’da federal hükümet, eyaletler ve yerel yönetimler olmak üzere üçlü 

bir yönetim yapısı mevcuttur. Ulaşım altyapısının finansmanına yönelik olarak 

federal hükümet eyaletlere kaynak ayırmaktadır. Bu kaynağın yüzde 80’i eyaletlere 

belirli bir formül dahilinde dağıtılmakta geri kalanı ise özel programlar çerçevesinde 

kullanılmaktadır. Yüzde 80’lik kaynağın yerel öncelikler çerçevesinde projeye göre 

tahsisinden eyaletler sorumludur. Ancak proje bazında toplam tutarın yüzde 75’ine 

kadar finansman desteği sağlanmaktadır. Geri kalan tutar yerel yönetimlerce 

sağlanmaktadır.154 

                                                           
151 Pucher and Buehler, 2009:21.  
152 Pucher and Buehler, 2009:17-20  
153 TRB, 2012:2.  
154 OECD-ECMT, 2003:105-106.  
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Almanya’da sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikalarının belki de en iyi 

uygulandığı şehir Freiburg’tur. Kentte günlük yolculuklar içerisinde yürüme, bisiklet 

ve toplu ulaşım yoğun bir biçimde tercih edilmektedir. Almanya’nın genel ulaşım 

politikaları kapsamında kentiçinde otomobil kullanımının sınırlandırılmasına yönelik 

politikalara paralel olarak yapılan altyapı yatırımları sonucunda yürüme, bisiklet ve 

toplu ulaşım gibi türler gelişim göstermiştir.  

Freiburg’ta 1969 yılında otomobil ağırlıklı ilk kentsel ulaşım planından 10 yıl 

sonra hazırlanan ve farklı bir bakış açısına sahip olan ikinci ulaşım planında; yürüme, 

bisiklet ve toplu taşıma gibi otomobile alternatif temiz ulaşım türlerine vurgu 

yapılmıştır. Ayrıca arazi kullanımı ile ulaşım planlamasının koordineli olarak 

yürütülmesi anlayışı da bu plan ile ortaya konulmuştur. Ardından 1989’da hazırlanan 

üçüncü ulaşım planında ise gelişen alternatif ulaşım türlerinin desteklenmesi ve 

otomobil kullanımının sınırlandırılmasına yönelik politikalara ağırlık verilmeye 

başlanmıştır. 155  

Trafik yavaşlatma ve yayalaştırma uygulamaları ile şehrin merkezinde ve iç 

bölgelerinde otomobil erişiminin sınırlandırılması, toplu taşıma ve bisiklet 

altyapısının güçlendirilmesi ve arazinin etkin kullanımı gibi politikalar sonucunda, 

1976–1991 yılları arasında günlük yolculuklarda yüzde 30’luk bir artış meydana 

gelmiş olmasına rağmen otomobil kullanımı yalnızca yüzde 1 artmış, buna karşın 

toplu taşıma ve bisiklet ile yapılan yolculuklar sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 96 

artmıştır.156 

Ayrıca, Tablo 3.1’de görüldüğü gibi Freiburg’ta 1982 yılında günlük 

yolculukların yaklaşık yüzde 38’i otomobil, yüzde 35’i yürüme, yüzde 15’i bisiklet 

ve yüzde 11’i toplu taşıma ile yapılmaktayken, 1999 ve 2007 yıllarında bu oranlar 

sırasıyla yüzde 32, yüzde 23, yüzde 27 ve yüzde 18 olarak gerçekleşmiştir. 2020 

yılında ise bu oranların sırasıyla yüzde 28, yüzde 24, yüzde 28 ve yüzde 20 olacağı 

öngörülmektedir. 157,158  

                                                           
155 Buehler and Pucher, 2011:52-53.  
156 UNITAR, 2010(a):24.  
157 City of Freiburg, 2011:19.  
158 Buehler and Pucher, 2011:23-24.  
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Tablo 3.1. Freiburg’taki Günlük Yolculukların Dağılımı          
    (%) 

Ulaşım Türü 1982 1999 2007 2020* 

Otomobil 38 32 32 28 

Yürüme 35 23 23 24 

Bisiklet 15 27 27 28 

Toplu Taşıma 11 18 18 20 
Kaynak: City of Freiburg, 2011:19.  
*Tahmin 
 

Almanya’nın Çevre Başkenti olarak da bilinen Freiburg’da gelişmiş bir toplu 

taşıma ağı bulunmaktadır. Yaklaşık 220 bin kişinin yaşadığı şehirde toplam uzunluğu 

30 km olan 4 tramvay hattı ile 26 otobüs hattı işletilmektedir. Bu hatlarda günde 

yaklaşık 200 bin, yılda ise 72 milyon yolcu taşınmaktadır.159  

Şehir nüfusuna oranla oldukça yüksek yolcu sayısına erişilmesinin altında 

yatan temel sebep arazi kullanım ve ulaşım politikaların entegre bir biçimde 

uygulanması ve toplu taşıma sistemlerine erişimin gelişmiş olmasıdır. Freiburg 

nüfusunun yaklaşık yüzde 70’i tramvay durağına en fazla 500 metre mesafede 

yaşamaktadır. 160  Bunun yanında trafik yavaşlatma uygulamaları ile şehir 

merkezindeki park alanlarının azaltılması ve mevcut olanların da fiyatlarının 

yükseltilmesi sonucunda azalan otomobil kullanımı da toplu taşıma sistemlerinin 

tercih edilmesinde etkili olmaktadır.  

1976 yılından bu yana Freiburg’da bisiklet altyapısına önem verilmiş ve bu 

dönemde yıllık ortalama 836 bin Avro’luk yatırım yapılmıştır. Ayrıca 2020 yılına 

kadar 8,9 milyon Avro’luk yatırımın da yapılması planlanmaktadır. Freiburg, 170 

km’si ayrılmış bisiklet yolu, 130 km’si trafik yavaşlatma uygulamaları ile 30 km/s 

hız limitinin bulunduğu yollardaki bisiklet şeritleri ve 120 km’si de kırsal alanlardaki 

bisiklet yolları olmak üzere toplam 420 km’lik bisiklet yol ağına sahiptir. Bununla 

birlikte şehirde toplam 9000 civarında bisiklet park alanı bulunmakta olup bunun 

                                                           
159 City of Freiburg, 2011:22-23.  
160 GTZ, 2011:34.  
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6000 kadarı şehir merkezindeki önemli erişim noktalarının yakınlarında yer 

almaktadır.161   

Freiburg dışında birçok Alman kentinde sürdürülebilir ulaşım politikalarına 

rastlamak mümkündür. Bu tür politika örneklerinden biri de çevre hassasiyeti 

doğrultusunda Berlin’de uygulanan Düşük Emisyon Bölgesi (Low Emission Zone-

LEZ) sistemidir. Bu sistemde araçlar emisyon miktarlarına göre 4 sınıfa 

ayrılmaktadır. Bu çerçevede, yalnızca yeşil grupta (Euro 4 veya partikül filtreli Euro 

3) yer alan araçlar LEZ alanına girebilmektedir. Uygulama sonucunda egzoz partikül 

maddelerinde yüzde 24, NOx emisyonlarında yüzde 14, şehir merkezindeki trafikte 

yüzde 4 iyileşme sağlanmış, yüksek emisyon değerine sahip araçların yüzde 70’i, 

orta sınıf ticari araçların ise yüzde 50’si trafikten temizlenmiştir.162 Uygulanan bu 

sistem sayesinde şehir merkezinde daha temiz bir çevre oluşturulmasının yanında 

yıllık yaklaşık 334 bin Avro gelir elde edilmektedir.163 

Son olarak yıllık motorlu taşıt vergisi sistemi Almanya geneline dair bir 

örnek olarak verilebilir. Bu verginin hesaplanmasında çevresel faktörler dikkate 

alınmakta olup, araçların CO2 emisyon değerlerine göre fiyatlandırma yapılmaktadır.  

Buna göre kilometrede 100 gr’dan fazla CO2 üreten araçlardan her bir gram 

için 2 Avro ilave vergi alınmaktadır. Örneğin 1000 cc motor hacmine ve 100 gr/km 

emisyon oranına sahip bir aracın vergisi 20 Avro iken, 3000 cc motor hacmine ve 

250 gr/km emisyon oranına sahip bir aracın vergisi 320 Avro’dur.164 Bu yolla ülke 

genelinde çevre dostu araçların yaygınlaşması teşvik edilmektedir.  

3.4. Hollanda 

Hollanda Avrupa Birliği ülkeleri arasında sürdürülebilir kentiçi ulaşıma en 

çok önem veren ülkeler arasında yer almakta olup özellikle bisiklet kullanımı 

bakımından dünyanın önemli ülkelerindendir. Pucher ve Buehler’e (2008) göre 

bisikletin günlük yolculuklar içindeki oranları esas alındığında Hollanda ilk sırada 

                                                           
161 Fietsberaad, 2009(a):99-101.  
162 UN, 2010:32-34.  
163 ITDP, internet sitesi, erişim tarihi: 15.05.2013, <http://www.itdp.org>. 
164 UNITAR, 2010(d):13.  
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yer almaktadır. 165 Hollanda’da bisiklet ve otomobil kullanımına ilişkin veriler Tablo 

3.2’de sunulmakta olup bisiklet ve otomobil km değerlerinin benzer oranlarda artış 

gösterdiği anlaşılmaktadır.   

Tablo 3.2. Hollanda’da Bisiklet ve Otomobil ile Kat Edilen Mesafeler 
   (milyar km) 

Ulaşım Türü 1980 2001 2005 

Bisiklet 9,9  13,1  14,4  

Otomobil 107,1  141,6  148,8  
Kaynak: Fietsberaad, 2009(b):4. 

Bunun yanında 2007 yılında yapılan günlük yolculukların yüzde 70’i 7,5 

km’den kısa mesafelerde, yüzde 11’i 7,5–15 km arası mesafelerde, yüzde 18’i ise 15 

km’den uzun mesafelerde gerçekleşmiştir.166 

Hollanda’da bisiklet kullanımının yoğun olduğu şehirlerden biri olan 

Amsterdam, bisikletin uzun yıllardır kullanılageldiği bir şehir olup 1955 yılında 

bisikletin günlük yolculuklar içindeki payı yüzde 75 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 

zamanla artan kentleşme ve otomobil sayısı ile birlikte bisiklet önemini yitirmiş ve 

bu oran 1970 yılına gelindiğinde yüzde 25’ler düzeyine gerilemiştir. Otomobillerin 

sayısında meydana gelen artışla birlikte trafikte de problemler yaşanmaya başlanmış 

ve 1978 yılından sonra bisiklet, ulaşım politikalarındaki önceliğini geri kazanmaya 

başlamış, 1980’lerin ortasında bisikletin kentiçi ulaşımdaki payı yüzde 31’e 

ulaşmıştır. 167 

2012 yılı itibarıyla yaklaşık 802.000 kişinin yaşadığı Amsterdam’da 881.000 

bisiklet olduğu tahmin edilmektedir. 168Günlük yolculukların yüzde 38’i bisikletlerle 

yapılmakta olup bunu yüzde 37 ile otomobiller, yüzde 25 ile de toplu taşıma 

sistemleri takip etmektedir. 169  

                                                           
165 Pucher and Buehler, 2008:498. 
166 Fietsberaad, 2009(b):10. 
167 Buehler and Pucher, 2010:21.  
168 City of Amsterdam, internet sitesi, erişim tarihi: 17.05.2013, <http://www.iamsterdam.com/en-
GB/experience/about-amsterdam/facts-and-figures>. 
169 City of Amsterdam, internet sitesi, erişim tarihi: 17.05.2013, <http://www.iamsterdam.com/en-
GB/press-room/city-of-amsterdam-press-room/dossier-cycling/Cycling-facts-and-figures>.  
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Bisiklet kullanımına ilişkin Şekil 3.2’de sunulan veriler dikkate alındığında, 

Hollanda genelinde bisikletin günlük yolculuklar içindeki toplam payı yüzde 26 iken 

bu oranın 7,5 km’ye kadar olan yolculuklarda yüzde 34, 7,5-15 km arası yolculularda 

yüzde 15 ve 15 km’den uzun yolculuklarda ise yüzde 2 olarak gerçekleştiği 

görülmektedir.   

Bisiklet kullanımının bu kadar yaygın olmasının temel sebebi gerek yerel 

gerekse merkezi yönetim tarafından bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve otomobil 

kullanımını caydırıcı politikalar uygulanmasıdır.  

Şekil 3.2. Hollanda’da Yolculuk Mesafesine Göre Ulaşım Türleri 

 
Kaynak: City of Amsterdam, internet sitesi, erişim tarihi: 17.05.2013, 
<http://www.iamsterdam.com/en-GB/press-room/city-of-amsterdam-press-room/dossier-
cycling/Cycling-facts-and-figures>. 

2007 yılı itibarıyla Amsterdam’ın bisiklet yolu ağının uzunluğu 450 km 

civarındadır. Bunun 200 km’si tamamen ayrılmış bisiklet yollarından, 200 km’si 

trafik yavaşlatmanın uygulandığı 30 km/s hız limitine sahip cadde ve sokaklarda 

oluşturulan bisiklet şeritlerinden ve geri kalan 50 km’si ise 50 km/saat hız limiti 

uygulanan yollardaki bisiklet şeritlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte gerek 

bisiklet kullanımı gerekse yürümenin teşviki bakımından Amsterdam’da yaklaşık 30 
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km/saat hız limitli trafik durulma uygulaması bulunan toplam 775 km’lik yol ağı 

mevcuttur. 170 

Amsterdam’da bisiklet kullanımına ilişkin yaşanan en önemli sorunlar 

hırsızlık ve park yerlerinin yetersizliğidir. 2007 yılından 2010 yılına kadar bisikletler 

için yapılan 70 milyon Avro’luk yatırımın yüzde 25’i park alanlarına, yüzde 5’i 

hırsızlığa yönelik uygulamalara ve yüzde 60’ı ise bisiklet yollarına ayrılmıştır. 171  

Öte yandan, 2012-2016 yıllarını kapsayan “Uzun Dönem Bisiklet Planı”nda 

yapılacak yatırım miktarının 42 milyon Avro olacağı ve bunun yüzde 62’sinin 

altyapıya, yüzde 38’inin ise park yerlerine harcanacağı belirtilmektedir. Aynı planda, 

2020 ve 2040 yıllarına kadar yapılması planlanan yatırım tutarının sırasıyla 116 ve 

196 milyon Avro’ya ulaşacağı, bu tutarların sırasıyla 90 ve 170 milyon Avro’sunun 

da bisiklet park alanları için harcanacağı vurgulanmaktadır.172 

Son olarak bisiklet kullanımını teşvik etmek adına uygulanan bir diğer 

politika ise OV-Fiets isimli bisiklet kiralama sistemidir. Bu sistemde tren, metro ve 

tramvay istasyonları ve Park Et-Bin alanlarına entegre noktalarda 3 Avro’luk kira 

ücreti ile 24 saatliğine bisiklet kullanım hakkı elde edilmekte, toplu taşıma sistemi 

sonrasında erişilmek istenen noktaya bisiklet vasıtasıyla gidilmektedir. 2003 yılında 

uygulamaya başlanan sistem yıldan yıla gelişmiş olup 2011 yılında 100.000 müşteri 

ve 1 milyon yolculuk değerlerine ulaşılmıştır. 2010 yılında yapılan anketlere göre 

sistemi kullananların yüzde 10 ila yüzde 15’i otomobillerini kullanmaktan vazgeçip 

sistemi tercih etmişlerdir.173 

Hollanda’da otomobil kullanımını azaltmaya yönelik uygulanan bir diğer 

politika ise ABC park politikasıdır. Bu politika ile, kentlerde doğru işin doğru yerde 

yapılması sloganından yola çıkılarak iş yerleri, toplu taşıma sistemleri ve otomobiller 

ile erişim durumuna göre sınıflandırılmakta ve bu iş yerlerine belirli oranlarda park 

izni verilmektedir. Bu politikanın temel amacı iş yerlerinin ulaşım ve erişim 

ihtiyaçlarına uygun yerlerde tesis edilmesidir.  

                                                           
170 Buehler and Pucher, 2010:39. 
171 Fietsberaad, 2009(a):83-84.  
172 City of Amsterdam, internet sitesi, erişim tarihi: 17.05.2013, 
<http://www.amsterdam.nl/publish/pages/423840/samenvatting_eng_lowres3.pdf>. 
173 OECD-ITF, 2012:59.  
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1989 yılında uygulamaya konulan sistemde, otomobil ile erişimin zor olduğu 

şehrin en merkezi alanlarında yer alan ve toplu taşıma sistemlerine çok yakın olan iş 

yerleri A kategorisinde, toplu taşıma sistemlerine nispeten yakın, otomobil ile 

erişimin de kolay olduğu iş yerleri B kategorisinde, otoban kenarlarında yer alan iş 

yerleri gibi toplu taşıma sistemleriyle erişimin zor olduğu, ancak otomobil ile 

erişimin rahat olduğu iş yerleri C kategorisinde yer almakta olup bunların dışında 

kalan alanlarda kurulan iş yerleri R kategorisinde yer almaktadır. A kategorisinde yer 

alan iş yerleri için çalışan sayısının 10’da biri ile 5’te biri, B kategorisindeki iş yerleri 

için çalışan sayısının 5’te biri ile 2,5’ta biri kadar park alanı hakkı tanınmakla birlikte 

C kategorisi için bir sınır bulunmamaktadır. 174  Bu politika ülke genelinde 

uygulanmakta olup başarılı bulunmaktadır.  

Lahey’de bulunan İskan, Fiziksel Planlama ve Çevre Bakanlığının yeri bu 

politika kapsamında başarılı bir uygulama ile merkez tren istasyonuna yakın bir yere 

taşınmak suretiyle değiştirilmiştir. Yeni yere geçildikten sonra yapılan analizlerde 

çıkan sonuçlara göre; otomobilleriyle işe gelenlerin oranı yüzde 40’tan yüzde 28’e 

gerilemiş, toplu taşımayı kullananların oranı yüzde 30’dan yüzde 65’e yükselmiş ve 

genel olarak da çalışanların yüzde 70’i ulaşım türünü değiştirmiştir. 175 

2002 yılının Mayıs ayında trafik yavaşlatma politikaları kapsamında 

Rotterdam kenti A13 otobanında trafik hızının düşürülmesi ve olumsuz çevresel 

etkilerin azaltılması amacıyla bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

akıllı hız tespit sistemleri ve kameralar 3 km’lik bir koridora kurulmuş ve 80 km/s 

üzerindeki hızlar sürücülere trafik işaretleriyle bildirilmiştir. Uygulama sonucunda 

sürücülerin hız limitlerine uyduğu ve trafik hızındaki dalgalanmaların azaldığı tespit 

edilmiş, ayrıca NOx emisyonunda yüzde 15–25, partikül madde emisyonunda yüzde 

25–35, CO2 emisyonunda yüzde 15 ve gürültü düzeyinde ise yüzde 50’lik bir düşüş 

sağlanmıştır. Uygulamanın faydalarının maliyetlerine oranının ise 3–6 arasında 

değiştiği ifade edilmektedir. 176 

 

                                                           
174 Martens and Griethuysen, 1999:2.  
175 EC, 2007:29.  
176 EC, 2007:39.  
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3.5. İngiltere 

İngiltere’nin başkenti Londra gerek tarihi gerekse gelişmişlik düzeyi ile 

dünyanın en popüler şehirleri arasındadır. Bu popüleritenin bir sonucu olarak her yıl 

milyonlarca turist şehri ziyaret etmekte olup oldukça büyük bir ulaşım problemini de 

beraberinde getirmektedir. Ancak Londra bu problem ile baş edebilme konusunda 

uyguladığı politikalar ile dünyadaki en başarılı şehirler arasında yer almaktadır.  

Londra’da ulaşım politikaları belediye tarafından belirlenmekte olup bu 

politikaların uygulanması ve ulaşım hizmetlerinin yönetimi Transport for London 

adlı kuruluş sorumluluğundadır. Bahsi geçen kuruluş otobüs, metro, tramvay, yol 

ücretlendirme sistemi, bisiklet altyapısı, cadde ve sokaklar ile trafik ışıkları gibi bir 

çok ulaşım hizmetinden sorumludur.  

Londra’da, sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları kapsamında 

uygulanmakta olan yol ücretlendirme sistemi ulaştırma literatüründe oldukça sık 

işlenmekte ve dünyanın en başarılı uygulamaları arasında yer almaktadır. 2003 

yılında faaliyete geçen sistemin temel amacı şehir merkezinde oluşan yoğun trafiğin 

azaltılmasıdır.  

Sistem kapsamında Londra şehir merkezinde dairesel bir alan belirlenerek 

ücretli hale getirilmiştir. Bu bölgenin giriş noktalarına yerleştirilen kameralar ile giriş 

yapan araçların plakaları kaydedilmekte ve buna göre ücretlendirme 

gerçekleşmektedir. Her ne kadar 2007 yılında merkez alana ilave olarak batı bölgesi 

de sisteme eklendiyse de bu uygulamadan 2010 yılında vazgeçilmiştir.  

Sistemin uygulanmasından önceki dönemde trafikteki zamanın yaklaşık 

yarısının kuyruklarda bekleyerek geçirildiği ve bu gecikmeler sonucunda haftada 2-4 

milyon pound’luk ekonomik kaybın oluştuğu vurgulanmaktadır. Sistemin açılışının 

ilk iki günü trafikte yüzde 25’lik bir düşüş meydana gelmiş olup ilk altı ayın sonunda 

araç sayısı 60.000 azalmıştır. Bu sayının yüzde 50-60’ı toplu taşımaya yönelirken, 

yüzde 20-30’u ise alternatif güzergahları tercih etmeye başlamıştır.177  

Hafta içi her gün 07:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşen her bir geçiş için 

sürücülere 8 pound’luk sabit bir ücret yansıtılmaktadır. Bu ücret, yol kullanılmadan 
                                                           
177 GTZ, 2009(b):62.  
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yatırılabileceği gibi aynı gün gece yarısına kadar da çevrimiçi olarak 

ödenebilmektedir. Geç kalan ödemelerde ücret 10 pound’a yükselmektedir. Ayrıca 

Ocak 2011’den itibaren kredi kartına tanımlı plaka sistemi ile ücretler otomatik 

olarak kredi kartına da yansıtılabilmektedir. 178 Söz konusu bölgenin içinde yaşayan 

halka yüzde 90 oranında indirim uygulanmasının yanı sıra otobüs, taksi, acil durum 

araçları ile hibrid yakıt teknolojisine sahip araç ve motosikletler geçiş ücretinden 

muaftır. 179 

130 milyon pound yatırım tutarı ile kurulan sistem ile 2008 yılında 268 

milyon pound gelir elde edilmiş, bu gelirin yaklaşık yarısı genel giderlere ayrılmış ve 

net 137 milyon pound kar elde edilmiştir. Elde edilen karın ise yüzde 82’si otobüs 

yatırımlarına, yüzde 9’u yol ve köprü yatırımlarına ve geri kalan yüzde 9’u ise yol 

güvenliği, yaya ve bisiklet yollarına harcanmıştır. 180 2010 yılına gelindiğinde ise net 

kar 148 milyon pounda yükselmiş ve hukuki zorunluluk olarak bu tutarın da tamamı 

ulaşım yatırımlarına harcanmıştır. 181 

Toplu taşıma sistemleri ele alındığında, hiç şüphe yok ki Londra dünyanın en 

önde gelen şehirleri arasındadır. Dünyanın ilk metrosu olma özelliğini taşıyan 

Londra Metrosu, 2013 yılında 150. yaşını kutlamaktadır.  

Londra Metrosu 11 hata, 402 km uzunluğa ve 270 istasyona sahip bir sistem 

olup günde 3,5 milyon, yılda ise 1,1 milyar yolcu taşınmaktadır. Sistem 2003 yılına 

kadar merkezi hükümet sorumluluğunda Kamu-Özel İşbirliği modeli ile 

işletilmekteyken bu tarihten sonra Londra’nın ulaşımından sorumlu olarak 2000 

yılında kurulan Transport for London adlı kamu şirketinin kontrolüne 

bırakılmıştır.182  

Metronun yanında bir diğer raylı sistem hattı da Tramlink adı verilen tramvay 

sistemidir. Bu hattın yapımı, bakımı ve tüm işletmesi 99 yıllığına bir konsorsiyuma 

                                                           
178 TFL, internet sitesi, erişim tarihi: 01.04.2013, 
<http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/6715.aspx>.  
179 FHWA, 2010:13-14.  
180 TRB, 2010:3.  
181 TFL, internet sitesi, erişim tarihi: 01.04.2013, 
<http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/6710.aspx>.  
182 TFL, internet sitesi, erişim tarihi: 01.04.2013, 
<http://www.tfl.gov.uk/corporate/modesoftransport/londonunderground/1576.aspx>.  
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devredilmiştir. 2000 yılında faaliyete geçen sistem 28 km uzunluğunda olup 39 

istasyona sahiptir. Sistem ile 2011 yılında 28 milyon yolcu taşınmıştır.183 

Londra’nın bir diğer toplu taşıma alternatifi olan otobüs sistemi de dünyanın 

en önemli sistemleri arasında yer almaktadır. 7500 otobüslük bir filoya sahip olan 

Londra’da her gün 700 hatta 6 milyon civarında yolcu taşınmaktadır. Şehirde 19.500 

adet otobüs durağı bulunmakta olup bu durakların yüzde 90’ından fazlası şehirde 

yaşayan herhangi birine en fazla 400 metrelik mesafededir.184  

Londra Otobüs İşletmesi Transport for London’a bağlı olarak faaliyet 

gösteren ve otobüs hizmetlerini ve rotalarını planlamak, durakları inşa etmek ve 

hizmet standartlarını düzenlemekle yükümlü olan kuruluştur. Otobüs işletmeciliği ise 

araçların satın alınması da dahil olmak üzere 5–7 yıllık dönemler için özel firmalar 

aracılığıyla yürütülmektedir. Firmalar, ulaşım otoritesi tarafından belirlenen 

minimum performans standartlarına göre değerlendirilmektedir. Araçların temizlik 

ve kalite standartları, yolcuların bekleme süresi, araçların düzenli bakımları ve 

güvenlik gibi hususlar bu standartlardan bazılarıdır.185 

Bisiklet kullanımıyla ilgili olarak da Londra önemli politikalar 

uygulamaktadır. Bunun en güzel örneği, Londra merkezi ile doğu bölgesinde kurulan 

bisiklet kiralama sistemidir. Bu sistemde, bir istasyondan temin edilen bisiklet 

kullanım sonrası istenilen herhangi bir istasyona bırakılabilmektedir. Şehrin metro 

istasyonları gibi önemli erişim noktalarında kurulan bu sistem ile araç kullanımına 

olan ihtiyaç azalmakta ve insanların toplu taşımayı kullanmaları teşvik edilmektedir.  

Mevcut durumda 8000 bisiklet ve 570 istasyon ile hizmet veren sisteme 

yapılacak olan ilaveler ile bisiklet sayısının 2.000, istasyon sayısının ise 5.000 kadar 

artırılması hedeflenmektedir. Sistemin açılışından bu yana yaklaşık 1,9 milyon 

bisiklet kiralanmıştır.186  

                                                           
183 TFL, internet sitesi, erişim tarihi: 01.04.2013, <http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/tramlink-
user-guide.pdf>.  
184 TFL, internet sitesi, erişim tarihi: 01.04.2013, 
<http://www.tfl.gov.uk/corporate/modesoftransport/1548.aspx> 
185 TFL, 2008:3-4.  
186 TFL, internet sitesi, erişim tarihi: 01.04.2013, 
<http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/20389.aspx>.  
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Bunun yanında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına, altyapı 

yatırımlarına da önem verilmektedir. Belediye başkanı tarafından 2013 Mart ayında 

deklare edilen bisiklet vizyonuna göre Londra’da bisiklete ayrılan bütçenin 2,5 kat 

artırılacağı ve 3 yıllık dönemde toplam 400 milyon pound’luk yatırım yapılacağı 

ifade edilmektedir. Ayrıca 2023 yılına kadar yapılacak toplam yatırımın 913 milyon 

pound’a ulaşacağı belirtilmektedir. 187 

Londra’da 2011 yılında günde ortalama 29,9 milyon yolculuk gerçekleşmiş 

olup, bu yolculukların yüzde 43’ü toplu taşıma, yüzde 34’ü otomobil, yüzde 2’si 

bisiklet ve yüzde 21’i yürüme ile yapılmıştır. Toplu taşıma sistemleri içerisinde 

metronun payı yaklaşık yüzde 25, tren sisteminin payı yüzde 20, otobüs ve tramvayın 

payı ise yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir. 188 

Son olarak, İngiltere’de araç vergilendirmesi konusunda da sürdürülebilirlik 

ilkeleri esas alınmaktadır. 2001’in Mart ayından önce kaydedilen araçlar, 1.600 

cc’nin üzerinde ya da altında motor hacmine sahip olmasına göre 

vergilendirilmekteydi. Ancak bu tarihten sonra yakıt türüne ve emisyon miktarına 

dayalı vergilendirme sistemine geçilmiştir. Buna göre kilometre başına 100 gr’dan 

daha az emisyon oluşturan benzin yada motorin yakıtlı araçlar vergi ödememekte, 

100 gr üzeri emisyona sahip araçlar ise 10 gr aralıklı kademelere göre artan 

miktarlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Alternatif yakıt türüne sahip araçlar ise 

benzinli veya motorinli araçlara göre daha az vergi ödemektedir. 189 

3.6. Danimarka 

Danimarka’nın başkenti Kopenhag, 1,2 milyonluk nüfusa ve 2,632 

kişi/km2’lik nüfus yoğunluğuna sahiptir. 19. yy.dan bu yana Kopenhag’da bisiklet 

kullanımı ve yaya erişimi oldukça yaygındır. 1970’lerde yaşanan petrol krizi 

sırasında uygulanan politikaların yanı sıra bu ulaşım türlerinin etkin ve ekonomik 

olması bu durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 190 

                                                           
187 TFL, 2013:4-5.  
188 TFL, 2012:21-26.  
189 UK Government, internet sitesi, erişim tarihi:02.04.2013,  
<https://www.gov.uk/vehicle-tax-rate-tables>.  
190 UN, 2010:19-24.  
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2010 sonu itibarıyla Kopenhag’da 346 km tahsisli bisiklet yolu 

bulunmaktadır. Kopenhag’da ikamet eden insanların iş ve okul yolculuklarının 

yaklaşık yüzde 35’i bisiklet, yüzde 7’si ise yürüyerek yapılmakta olup bisiklet ile 

günde yaklaşık 1,2 milyon km yol kat edilmektedir. Bunun yanında otobüs, tren ve 

metro sistemlerini kullananların oranı yüzde 32 iken, otomobil kullananların oranı 

yalnızca yüzde 26’dır. 191  

Kopenhag’da diğer toplu taşıma sistemlerinden otobüs sistemi 400 hatta 

faaliyet göstermektedir. 192  Ayrıca 2 adet metro hattı faaliyette olup üçüncü hattın 

yapımına devam edilmektedir. Haftanın 7 günü 24 saat işletilen mevcut hatlarda 

toplam 22 istasyon bulunmakta olup, sistem ile 2010 yılında 52 milyon yolcu 

taşınmıştır. 193 

2015 yılında dünyanın en iyi bisiklet şehri olma vizyonuyla hareket eden 

Kopenhag’da bisikletin toplam yolculuklar içindeki oranının yüzde 50’ye 

yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ancak bu orana erişilebilmesi için yaklaşık 55.000 

kişinin daha bisiklet kullanmaya başlaması gerekmektedir. Bu nedenle 2–15 km 

arasında otomobilleriyle seyahat eden insanların teşvik edilmesi gerekmektedir. 194  

Tablo 3.3. Kopenhag’da Günlük Yolculukların Dağılımı 

Tür/Mesafe <2 km 2–5 km 5–10 km 10–15 km >15 km Toplam 

Yürüme 30.000 6.000 0 0 0 36.000 

Bisiklet 35.000 67.000 43.000 9.000 1.000 155.000 

Otomobil 3.000 18.000 27.000 23.000 67.000 138.000 

Diğer 2.000 13.000 28.000 17.000 48.000 108.000 

Toplam 70.000 104.000 98.000 49.000 116.000 437.000 
Kaynak: CTEA, 2011(b):8 

                                                           
191 CTEA, 2011(a):6-7.  
192 Copenhagen Portal, internet sitesi, erişim tarihi: 05.04.2013,  
<http://www.copenhagenet.dk/CPH-Transport.htm>.  
193 DK-TRM, resmi internet sites, erişim tarihi: 05.04.2013, <http://www.trm.dk>. 
194 CTEA, 2011(b):8.  
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Kopenhag’da bisiklet kullanımı sonucu toplumsal ve bireysel olarak birçok 

ekonomik fayda sağlanmakla birlikte yalnızca sağlık açısından elde edilen faydaların 

değeri yılda 300 milyon ABD Doları’na (1,7 milyar DKK) erişmektedir.195 

3.7. İsveç 

İsveç’in başkenti Stokholm’ün 2012 yılı itibarıyla nüfusu 881 bin, nüfus 

yoğunluğu ise 4.687 kişi/km2’dir. 196  Kentte trafik sıkışıklığının azaltılması, 

erişebilirliğin artırılması ve emisyonların azaltılması adına trafik ücretlendirme 

sisteminin uygulamasına karar verilmiş, 2004 yılında İsveç Meclisi’nde alınan karar 

doğrultusunda 2006 yılının Ocak ayında uygulamaya konulan sistem 6 ay boyunca 

denemeye tabi tutulmuştur. 400 milyon Avro’luk bütçeye sahip olan deneme süreci 

sonunda referandum yapılmıştır. 197 Stockholm belediyesinin de içinde bulunduğu 15 

belediyede yapılan referandumda yalnızca Stockholm’de sonuç yüzde 53 ile evet 

olarak gerçekleşmiş, bunun sonucunda da mecliste 2007’nin Temmuz ayında 

onaylanan sistem Ağustos ayında daimi olarak uygulamaya konulmuştur. 198 

Sistemin denenmesinden önce yaklaşık 200 adet ilave otobüs alınarak servis 

sıklığı artırılmış, ayrıca 2800 yeni park-et-bin alanı oluşturularak toplam kapasite 

13.800 araca çıkarılmıştır. Bu önlemler sonucunda toplu taşımayı kullanan yolcu 

sayısı yaklaşık 40.000 kişi (yüzde 6) artmış olup bu artışın yaklaşık yüzde 66’sının 

trafik ücretlendirme sistemi sayesinde gerçekleştiği hesaplanmıştır. Ayrıca sistemin 

uygulanmasından önce park-et-bin alanını kullanan sürücü sayısı 7.700 civarında 

iken bu sayı 9.800’lere ulaşmıştır. Öte yandan, yüzde 10–15 olarak hedeflenen şehir 

merkezi doruk saat trafik yoğunluğundaki azalma yüzde 22 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Ayrıca bölge içerisinde otomobil ile yapılan yolculukların sayısı 

100.000 (yaklaşık yüzde 25), CO2 emisyonu yüzde 14 azalmıştır. Yolculuk süresi, 

yol güvenliği, çevre ve sağlık konularında sağlanan toplam ekonomik faydanın 

                                                           
195 CTEA, 2011(a):10.  
196 City of Stockholm, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 30.12.2013.   
197 CIVITAS, 2006:36.  
198 Wikipedia, internet sitesi, erişim tarihi: 04.04.2013, 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax>. 
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değerinin ise yaklaşık 120 milyon ABD Doları civarında olduğu 

hesaplanmaktadır.199 

Ücretlendirme sisteminde ücret otomatik plaka tanımlama sistemi ile 

araçların plakasının okunması suretiyle sürücülere yansıtılmaktadır. Günün 06:30-

17:30 saatleri arasında geçerli olan sistemde, saate göre 10-20 İsveç Kronu (SEK; 

yaklaşık 0,15 USD) arası değişen fiyatlama politikası uygulanmaktadır. 2009 yılı 

verilerine göre ücretlendirme sistemi ile brüt 118,5 milyon ABD Doları gelir elde 

edilmiş olup 44,5 milyon ABD Doları tutarındaki işletme giderinin düşülmesiyle net 

gelir 74 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen net gelir toplu ulaşım 

ve yeni yolların yapımı için kullanılmaktadır.200  

Göteborg, İsveç’in ikinci, İskandinavya’nın ise beşinci büyük kenti olup 

nüfusu 526.000, toplam alanı 450 km2’dir. 201 Şehirde, 1970’lerle birlikte kentiçi 

ulaşımda sürdürülebilirliğe önem verilmeye başlanmıştır. Bu amaçla trafik güvenliği 

ile ilgili olarak uygulanan iki temel politika; trafik yavaşlatma ve “sıfır trafik kazası” 

hedefiyle oluşturulan “Vision Zero” politikasıdır. Bu uygulamalar sonucunda yaya 

ulaşımında ve bisiklet kullanımında daha güvenli bir ortam sağlanmış, trafik kazası 

sonucu yaralanma ve ölüm vakalarında ciddi bir düşüş meydana gelmiş ve bunun 

yaklaşık yüzde 75’i trafik yavaşlatma politikaları sayesinde gerçekleşmiştir.202 

1990–2003 döneminde trafik yavaşlatma uygulamalarına yaklaşık 21 milyon 

Avro kaynak ayrılmıştır. Ancak bu yatırımın karşılığında elde edilen toplam 

ekonomik faydanın 850 milyon Avro düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca 

trafik yoğunluğunda ve gürültü kirliliğinde de önemli kazanımlar sağlanmıştır. 203 

Şekil 3.3’te de görüldüğü gibi 1979 ila 2005 yılları arasında gerçekleştirilen yaklaşık 

2500 trafik yavaşlatma uygulaması sonucunda kazalar sonucunda ölen ya da 

yararlanan kişi sayısı yaklaşık yüzde 50 azalmıştır.204 

                                                           
199 City of Stockholm, 2006:3-4.  
200 FHWA, 2010:8.  
201 Wikipedia, internet sitesi, erişim tarihi: 01.04.2013, <http://en.wikipedia.org/wiki/Gothenburg>. 
202 UN, 2010:25-26.  
203 SALAR, 2007: 16.  
204 SALAR, 2007: 6.  
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Vision Zero politikası İsveç Parlamentosu’nda 1997 yılında kabul edilip 

karayollarında “sıfır can kaybı” hedefiyle uygulamaya konulan bir yol güvenliği 

politikasıdır. Altyapı, Araç Teknolojileri, Hizmet ve Eğitim ile Kontrol ve Denetim 
205olmak üzere dört başlıktan oluşan bu politika ile hali hazırda araç sayısına oranla 

en düşük kaza sonucu ölüm sayısına sahip ülkelerden biri olan İsveç’te 2020 yılı için 

bu değer sıfır 206 olarak hedeflenmektedir.  

Şekil 3.3. Göteborg’da Trafik Yavaşlatma Uygulamalarının Etkileri 

  
Kaynak: SALAR, 2007: 6. 

3.8. Güney Kore 

Güney Kore’de son 20–30 yıllık dönem boyunca kaydedilen ekonomik 

gelişmeye paralel olarak artan ulaşım talebi ve otomobil kullanımı sonucunda, trafik 

sıkışıklığı, emisyon ve gürültü gibi birçok problem ortaya çıkmıştır. Ekonomik 

gelişmeye en çok katkı yapan şehirlerin başında gelen başkent Seul, 10 milyonu aşan 

nüfusu ve yaklaşık 17.300 kişi/km2’lik yüksek nüfus yoğunluğu ile bu problemlerin 

yoğun olarak yaşandığı bir şehir konumundadır. 207  Seul’da yaşanan trafik 

sıkışıklığının ekonomiye olan maliyetinin yaklaşık 8 milyar ABD Doları olduğu 

                                                           
205 Vision Zero Initiative, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 04.04.2013, 
http://www.visionzeroinitiative.com/en/solutions. 
206 Whitelegg and Haq, 2006:1.  
207 Wikipedia internet sitesi, erişim tarihi:10.04.2013, <https://en.wikipedia.org/wiki/Seoul> 
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hesaplanmakta olup bu değer ülkenin GSYH’sinin yaklaşık yüzde 4’üne denk 

gelmektedir.208 

1970 ile 2002 yılları arasında Seul’da yapılan günlük yolculukların sayısı 

yaklaşık 5 kat artmış ve 5,7 milyondan 29,6 milyona ulaşmıştır. Ancak Şekil 3.4’te 

de görüldüğü gibi 1980 yılında metro ve otobüs sistemlerinin ulaşım içindeki toplam 

payı yüzde 75 düzeyinde iken artan otomobil kullanımına bağlı olarak 1996 yılında 

bu oran yüzde 60’lara kadar gerilemiştir. Aynı dönemde otomobil kullanımı yüzde 

4’ten yüzde 21’e yükselmiştir. Ancak 1996 yılı sonrasında toplu taşımanın teşvikine 

ve otomobil kullanımının caydırılmasına yönelik politikalar ile toplu taşıma tekrar 

önem kazanmaya başlamıştır. 209  

Seul’da 1950’li yıllarda başlayan otobüs işletmeciliği şehrin gelişiminde 

önemli bir rol oynamış, otobüsün 1971 yılında ulaşım içindeki payı yüzde 75’e 

yaklaşmıştır. 1974 yılına gelindiğinde ilk metro hattı faaliyete geçmiş, 80’lerin 

ortasıyla birlikte otobüsten sonra ikinci önemli ulaşım türü haline gelmiştir. Zamanla 

otomobil sayısının artması ve yeni metro hatlarının yapılmasından dolayı otobüs 

sisteminin ulaşım içindeki payı ve otobüsle taşınan toplam yolcu sayısında düşüş 

yaşanmıştır. Bununla birlikte artan trafik sıkışıklığı otobüs işletmeciliğinin verimini 

düşürmüş, azalan talep ile birlikte otobüsün toplam yolculuklar içindeki payı 1991, 

1994 ve 1996 yılları için sırasıyla yüzde 43, yüzde 38 ve yüzde 30 olarak 

gerçekleşmiştir. Trafiğin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına 1984 yılında 

uygulamaya konulan ancak 1993 yılına kadar yalnızca 89 km uzunluğa erişen tahsisli 

otobüs yollarına 1996 yılına kadar 137 km daha ilave edilmiştir. 210  

Öte yandan, 2004 yılında toplu ulaşımın planlanması ve yönetimi anlamında 

önemli değişiklikler yaşanmış, otobüs işletmeciliği yapan firmalar yerel yönetimin 

sıkı kontrolü ve düzenlemesi altına alınmıştır. Yerel yönetim otobüs hatlarını, 

durakların yerlerini, yolculuk ücretlerini belirlemekte ve firmalara kat ettikleri 

kilometre nispetinde ödeme yapmaktadır. Bununla birlikte trafiğin yarattığı 

olumsuzluklardan etkilenmeyecek şekilde ana yolların orta şeridinin ayrılması 

                                                           
208 Pucher et al., 2005(a):55. 
209 Pucher et al., 2005(a):55. 
210 Kim and Rim, 2000:27-28.  
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suretiyle hızlı otobüs işletmeciliğine de başlanmıştır. Uygulanan bu politikalar 

sonucunda 2003-2004 yılları arasında otobüs kullanan yolcu sayısı yüzde 9-14 artış 

göstermiştir. 211  2004 yılında başlanan çalışmalarla birlikte 2010 yılında işletilen 

metrobüs hatlarının sayısı 12’ye hat uzunluğu ise 92,6 km’ye erişmiştir. Gelecekte 

ise hat sayısının 19’a, hat uzunluğunun ise 214 km’ye çıkarılması 

hedeflenmektedir.212 

Şekil 3.4. Seul’da Ulaşım Türlerinin Toplam Yolculuklar İçindeki Payı 

 
Kaynak: Pucher et al., 2005(a):55. 

Otobüs sistemine olan talebin azalmasının aksine metro sistemine olan talep 

eklenen yeni hatlar ile birlikte yıldan yıla artmıştır. 1980 yılında taşınan 198 milyon 

yolcuya karşın 2002 yılında yaklaşık 2,2 milyar yolcu metro sistemini 

kullanmıştır.213  

Günümüzde Seul’da metro sistemi SMS ve SMRT adlı iki kamu firması 

tarafından işletilmektedir. 1-4 numaralı hatlar SMS sorumluluğunda olup 2010 yılı 

verilerine göre sistem 138 km hat, 120 istasyon ve 1946 raylı sistem aracından 

oluşmaktadır. Bu 4 hatta günlük toplam 4 milyon civarında yolcu taşınmaktadır. 214 

SMRT firması sorumluluğunda bulunan 5-8 numaralı hatların toplam uzunluğu ise 

152 km olup 148 istasyon ve 1561 raylı sistem aracından oluşmaktadır. Bu hatlarda 
                                                           
211 Pucher et al., 2005(b):48-49.  
212 Park, 2010:5.  
213 Pucher et al., 2005(a):55.  
214 Seoul Metropolitan Subway Corporation, internet sitesi, erişim tarihi: 19.05.2013, 
<http://www.seoulmetro.co.kr/eng/page.jsp?code=A020020000>.  
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ise günde yaklaşık 2,5 milyon yolcu taşınmaktadır. İki hattın toplam uzunluğu 290 

km, istasyon sayısı 268, raylı sistem araç sayısı 3.507 ve yolcu sayısı 6,5 

milyondur.215 

Seul’da, otomobil kullanımını azaltmak için de vergilendirme ve yol 

ücretlendirme gibi ekonomik enstrümanlar etkin bir şekilde kullanılmaya 

başlanmıştır.  

Bu kapsamda Seul’un şehir merkezinde yer alan ve doruk saatlerde ciddi 

trafik sıkışıklığının yaşandığı Namsan 1 ve 3 tünellerinde 11 Kasım 1996 tarihinden 

itibaren trafik ücretlendirme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Sistemde, hafta içi 

07:00-21:00, Cumartesi ise 07:00-15:00 saatleri arasında şoför dahil 2 veya daha az 

yolcusu bulunan araçlara yaklaşık 1,5 ABD Doları geçiş ücreti uygulanmaktadır. 3 

veya daha fazla yolcusu bulunan otomobiller, otobüsler, kamyonlar, taksiler ve acil 

durum araçları ise uygulamanın dışında tutulmaktadır.216 

Bahsi geçen güzergahta günlük 90.000 araç olarak gerçekleşen uygulama 

öncesi trafik değeri projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yüzde 24 azalarak 68.000 

düzeyine inmiş olsa da 2000 yılına gelindiğinde tekrar 95.000 seviyelerine erişmiştir. 

Ancak bu artışın temel nedeni ücrete tabi olmayan araçların sayısının artmasıdır. 

Bununla birlikte 1996-2000 yılları arasında güzergahta ölçülen ortalama trafik hızı 

yaklaşık yüzde 74 artarak 21 km/saat’ten 37 km/saat'e ulaşmıştır. 217 Dolayısıyla, bu 

değerler çerçevesinde uygulanan trafik ücretlendirme sistemi projesinin başarılı 

olduğu söylenebilir.  

Otomobil kullanımını etkileyen bir diğer ekonomik enstrüman ise araç ve 

yakıt vergileridir. Güney Kore’de yeni bir araç satın alındığında tüketim vergisi ile 

özel alım vergisi uygulanmakta ve bu vergiler merkezi yönetim tarafından 

toplanmaktadır. Bununla birlikte ayrıca yerel yönetimce alınan araç kayıt ve ruhsat 

vergileri mevcuttur. Bahsi geçen sabit vergilerin yanında merkezi hükümetçe 

toplanan yakıt vergileri de önemli bir ekonomik enstrümandır. Merkezi yönetim 

tarafından toplanan vergiler ulaştırma altyapısının finansmanında kullanılmakta olup 
                                                           
215 Seoul Metropolitan Subway Corporation, internet sitesi, erişim tarihi: 20.05.2013, 
<http://www.smrt.co.kr/main/publish/view.jsp?menuID=002005006#>.  
216 Yoon, 2003:2.  
217 Yoon, 2003:2.  
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bu kaynakların geliştirilmesi ve otomobil kullanımının caydırılması amacıyla benzin 

fiyatları 1996-2000 yılları arasında yüzde 100’den fazla artmıştır. 218 

Park politikaları kapsamında Seul’da merkezi iş alanlarında bulunan park 

alanlarının sayısı azaltılmış ve fiyatları yükseltilmiş, buna bağlı olarak da otomobil 

kullanımının sıklığı azalmıştır. Ayrıca şehir yönetimi tarafından hayata geçirilen bir 

diğer uygulama da yerleşim alanlarındaki sokak ve caddelerden 5,5 metreden daha 

dar olanların tek yön haline getirilmesi, yolun yalnızca bir tarafına park alanı 

oluşturulması ve bu alanların semt sakinlerine aylık yaklaşık 25 ABD Doları ücret 

karşılığında kiralanması olmuştur. 219  Böylece otomobillerin oluşturduğu 

olumsuzlukların bir kısmı maddi anlamda araç sahiplerine yansıtılmaktadır.  

3.9. Singapur 

Singapur, 5,2 milyon nüfusa ve 714 km2’lik alana sahip bir ada ve şehir 

devletidir. Bu denli küçük ve aynı zamanda kalabalık bir devlet olması sebebiyle 

arazinin verimli kullanımı oldukça büyük öneme haizdir. Bu doğrultuda ulaşım ve 

imar düzenlemelerinde son derece hassas davranılmakta, tüm plan ve politikalar arazi 

kısıtı doğrultusunda oluşturulmaktadır.  

Merkezi yönetim adına ulaşımdan sorumlu birim Ulaştırma Bakanlığıdır. 

Bakanlığa bağlı olarak kentiçi ulaşımda karar alma, planlama, düzenleme 

(regülasyon) ve yönetimine dair eylemlerden Karasal Ulaşım Otoritesi (Land 

Transport Authority-LTA) ile Toplu Taşıma Konseyi (Public Transport Council -

PTC) sorumludur.  

Singapur, diğer birçok alanda olduğu gibi sürdürülebilir kentiçi ulaşım 

politikaları alanında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılmaktadır. 1965 

yılında bağımsızlığın kazanılmasının ardından düzenlemeye tabi olmayan ulaşım 

modları, trafik sıkışıklığı ve plansız kentleşme sonucu şehir yaşanamayacak bir hale 

gelmiştir. Ancak, 70’li yıllarda kamusal güç ve destek ile sorunların çözümüne 

yönelik uzun vadeli planlar hazırlanmaya başlanmıştır. Günümüzde ise, 

                                                           
218 Shon, 2000:9.  
219 Shon, 2000:13.  
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uygulanmaya başlanan kararlı politikaların ne denli başarılı olabileceği açık ve net 

bir şekilde görülmektedir.  

Singapur’da motorlu taşıt sayısının ve kullanımının kontrol altında tutulduğu, 

raylı sistemler ile otobüs sistemlerinin koordineli olarak işletildiği, bunun yanında 

yaya erişimi ve yol güvenliği hususlarına da özellikle vurgu yapılan, insan odaklı 

sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları uygulanmaktadır.  

Singapur’da araç sayısının aşırı artışını engellemek ve trafik sıkışıklığını 

kontrol altında tutabilmek adına 1990 yılından bu yana “Araç Kota Sistemi” 

uygulanmaktadır. Bu sistem ile trafiğe yeni kaydedilecek motorlu taşıtların sayısı 

merkezi otorite tarafından belirlenmektedir.  

Araç sahibi olmak isteyen kişilerin araç yetki sertifikası edinmesi 

gerekmektedir. 10 yıl geçerli olan bu belge ile sürücüler araç sahibi olma ve 

kullanma yetkisine sahip olmaktadırlar. Yetki sertifikası edinebilmek için her ay 2 

defa devlet tarafından belirlenen sayıda belge için açık teklif sistemi ile fiyat 

teklifleri toplanmakta, buna göre oluşan taban fiyata göre sertifikalar satın 

alınmaktadır. 10 yılın sonunda sürücülerin araç kullanabilmeleri için tekrar teklifte 

bulunup sertifikalarını yenilemeleri gerekmektedir.  

Yetki sertifikasına sahip olabilmek için oldukça yüksek bedellerin ödenmesi 

gerekmekte olup yetki sertifikası ücretinin yanında araç satın alımı sırasında 

uygulanan diğer vergilerin de eklenmesiyle bir aracın maliyeti aracın pazar değerinin 

3 katına erişebilmektedir. Bu sayede hem araç alımı zorlaştırılmış olmakta hem de 

altyapı yatırımları için kaynak yaratılmaktadır. 220 

Örneğin Mart 2013 sonunda gerçekleşen teklif sürecinde 3 kategori için 

gerçekleşen sonuçlar Tablo 3.4’te yer almaktadır. Buna göre, 1600 cc’den küçük ve 

büyük motor hacmine sahip otomobiller için ücretler sırasıyla yaklaşık 64.000 ve 

74.000 Singapur Doları (SGD) olarak gerçekleşmiştir.221 

                                                           
220 UN, 2010:30.  
221 LTA, internet sitesi, erişim tarihi: 30.03.2013, 
<http://app.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=a0cefd10-d387-4ae7-ae41-36fa537f50a0>. 
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Tablo 3.4. Singapur Araç Kota Sistemi Mart 2013 Sonuçları 

Kategori Kota Kota Bedeli 
(SGD) 

Toplam 
Teklif 

Kabul 
Edilen 

Kullanılmayan 
Kota 

1600 cc altı 
otomobil 337 64.209  923 337 0 

1600 cc üstü 
otomobil 307 73.900 940 300 7 

Kaynak: LTA, internet sitesi, erişim tarihi: 30.03.2013, <http://app.lta.gov.sg/apps/news/ 
page.aspx?c=2&id=a0cefd10-d387-4ae7-ae41-36fa537f50a0>. 

Singapur’da, araç sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik söz konusu 

uygulamanın yanı sıra, araç kullanımını kontrol altında tutmayı sağlayan “Yol 

Ücretlendirme” sistemi de kullanılmaktadır. İlk olarak 1975 yılında Bölge Kayıt 

Sistemi (Area Licensing System-ALS) adlı sistemde yol üzerinde yer alan ofislerden 

ve belirli diğer bazı ofislerden alınıp ön cama iliştirilen belgeler ile sınırları 

belirlenmiş bir alana giriş yapılabilmekteydi.  

Sistem ilk olarak sabah doruk saatlerde uygulanmak üzere başladıysa da daha 

sonraları sabah 7:30 ile akşam 7:00 saatlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

1988 yılı itibarıyla istihdamda yüzde 33’lük, araç sayısında ise yüzde 77’lik bir artış 

olmasına rağmen sistem kapsamındaki alanın doruk saat trafik değerinde yüzde 

33’lük bir düşüş meydana gelmiştir. 222  Öte yandan 1975’ten 1998’e kadar artan 

istihdam ile kentsel yaşam alanlarında yüzde 30, araç sayısında ise yüzde 245’lik bir 

artış meydana gelmiş olsa da ortalama trafik hızı 15–20 km/saat’ten 26-35 km/saat’e 

yükselmiştir. 223  

1998 yılında, ALS sisteminden “Elektronik Yol Ücretlendirme” (Electronic 

Road Pricing-ERP) sistemine geçilmiştir. Bu sistemde yol üzerinde yer alan 

elektronik tanımlama sistemi ve araç içi ekipmanlar vasıtasıyla günün değişik 

saatlerinde farklı ücret uygulamaları ile sürücüler otomatik olarak ve hızlarını 

kesmeden ücretlendirilmektedir. Araç içi ekipmanda kullanılan kart aynı zamanda 

toplu taşımada ve otomatlarda da kullanılabilen bir tür akıllı karttır. Bu karta şehrin 

bir çok noktasında kredi yüklemek mümkündür.  

                                                           
222 OECD-ITF, 2010:58. 2010.  
223 GTZ, 2009(b):65.  
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0,5–2.0 SGD arasında ücret uygulanan ERP sisteminde bir önceki ALS 

sistemine nazaran trafik yoğunluğu yüzde 10-15 arasında azalmıştır. ERP sistemine 

ilk olarak 33 yol üzeri ücret sistemi ile başlanmış olup mevcut 680.000 aracın her 

birine takılan 150 SGD’lik araç içi ekipmanının devlet tarafından karşılanan maliyeti 

de dahil olmak üzere sistemin toplam maliyeti 200 milyon SGD civarında 

gerçekleşmiştir. Ayrıca bir önceki ALS sistemi ile yıllık 100 milyon SGD gelir elde 

edildiğinin vurgulanması önemlidir. 224 2008 yılında ise ERP sistemi ile brüt 125 

milyon, net 100 milyon SGD gelir elde edilmiştir. 225  

Toplu taşıma alanında da Singapur dünya ülkeleri arasında oldukça başarılı 

uygulamalara sahiptir. Ülkede toplu taşıma raylı sistem ve otobüsler ile sağlanmakta 

olup kapsamlı, güvenilir, konforlu bir hizmet sunulmaktadır. Singapur’da toplam 149 

km uzunluğa ve 99 istasyona sahip metro sistemi ile 29 km uzunluğa ve 43 istasyona 

sahip hafif raylı sistem bulunmaktadır. Bunun yanında 340 hatta işletilen 4.000’den 

fazla otobüs ile otomobillere alternatif ulaşım imkanları sağlanmaktadır. Toplu 

taşıma ile ilgili bir diğer kural ise her bir bireyin evinden ya da işinden metro veya 

otobüs durağına olan mesafenin en fazla 400 metre olmasıdır. Gerek imar gerekse 

ulaşım planları bu doğrultuda yapılmaktadır. Ayrıca Singapur’un nemli iklimi 

nedeniyle gün içinde yağan yağmurdan vatandaşların etkilenmemesi için birçok 

kaldırımın, üstgeçidin ve yürüyüş parkurunun üzeri kapalıdır.  

Raylı sistemlerin altyapı yatırımı ile ilk tren setlerinin alımı devlet tarafından 

karşılanmakta, işletmesi ise özel sektör eliyle kiralama yöntemiyle yapılmaktadır. 

Otobüs sisteminde ise devlet yalnızca hat planlaması ile durakların yapımını 

üstlenmektedir. Otobüslerin alımı ve işletmesi özel sektör eliyle yürütülmektedir. 

Ayrıca planlanma, düzenleme, servis standartları gibi birçok husus sıkı bir şekilde 

devlet tarafından belirlenmekte ve kontrol edilmektedir. Standartların 

tutturulamaması durumunda firmalar para cezasına çarptırılmaktadır.  

2008 yılı verilerine göre günlük yolculukların yüzde 56’sı toplu taşıma 

araçlarıyla, yüzde 44’ü ise otomobille yapılmaktadır. Toplu taşımanın yaklaşık yüzde 

60’ı raylı sistemler, yüzde 40’ı ise otobüsler ile yapılmaktadır. Raylı sistemler ile 

                                                           
224 OECD-ITF, 2010:60.  
225 TRB, 2010:6.  
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günde 3,4 milyon yolcu taşınırken bu değer otobüs ve ticari taksiler için sırasıyla 2,4 

milyon ve 0,9 milyon olarak gerçekleşmektedir. 226 

Singapur’da araç vergileri çevre hassasiyeti gözetilerek hesaplanmaktadır. 

Aracın yeni alınması durumunda 2 farklı kayıt ücreti alınmaktadır. Birincisi 140 

SGD’lik sabit bir vergi olup ikinci kayıt ücreti aracın fiyatına ve yakıt türüne göre 

değişmektedir. Buna göre 20.000 SGD’lik bir aracın vergisi araç fiyatının yüzde 

100’ü kadar, 20.000-50.000 SGD’lik aracın 20.000 SGD üzerinde kalan kısmına 

yüzde 140, 50.000 SGD üzeri aracın 50.000 SGD üzerinde kalan kısmına ise yüzde  

180 vergi uygulanmaktadır. Bahsi geçen vergi oranları temiz yakıt kullanan araçlarda 

daha düşük uygulanmaktadır.227 

Yıllık motorlu taşıt vergileri ise motor hacmi ve yakıt türüne göre 

hesaplanmaktadır. Örneğin, 1.000 cc altında yer alan araçların yıllık vergisi 750 SGD 

iken 4.000 cc motor hacmine sahip bir aracın vergisi 6.000 SGD’yi bulabilmektedir. 

Ayrıca dizel yakıt kullanan bir aracın vergisi benzin kullanan bir aracın vergisinin 6 

katıdır.228 

3.10. Bölüm Değerlendirmesi 

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları kapsamında ele alınan söz konusu 

ülkelerde hayata geçirilen projeler ve uygulamalar, gerek ülkemiz gerekse ekonomi 

ve nüfus olarak hızlı bir büyüme sürecinde olan diğer gelişmekte olan ülkeler için yol 

gösterici örneklerdir. Bu örneklerden de görüldüğü üzere, sürdürülebilir kentiçi 

ulaşım politikalarının doğru ve etkin bir şekilde uygulanması sonucunda ekonomik, 

sosyal ve çevresel açıdan birçok fayda elde edilebilmektedir.  

Ülke örnekleri değerlendirildiğinde, ulaşımın planlanması ve yönetimi 

konusunda kurumsallaşmanın ve mevzuat altyapısının önem arzettiği görülmektedir. 

Ulaşıma ilişkin kararların tek elden ve etkin bir şekilde alınması, ilgili diğer kurumlar 

ile koordinasyon içerisinde çalışılması, arazi kullanımının ve ulaşım planlamasının 

birlikte ele alınması ve ulaşımın düzenlenmesine ilişkin kanun, plan ve strateji 
                                                           
226 LTA, 2013.  
227 LTA, internet sitesi, erişim tarihi: 31.03.2013, <http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/owning-a-vehicle/costs-of-owning-a-vehicle/tax-structure-for-cars.html>. 
228 UNITAR, 2010(d):13.  



85 
 

belgeleri ile uygulamaya ilişkin yönetmelik ve benzeri dokümanların varlığı dikkat 

çekmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinin bu açıdan köklü bir geleneğe ve güçlü bir 

yapıya sahip olduğu görülmektedir.   

Ayrıca, kentiçinde ulaşım entegre bir biçimde planlanmakta, otomobillere 

alternatif olacak konforlu toplu taşıma sistemleri bulunmakta ve bu sistemleri günlük 

yolculuklarda yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca, şehir merkezlerine 

otomobillerin girişini azaltmaya yönelik park politikaları ile Londra ve Singapur’da 

olduğu gibi yol ücretlendirme sistemi uygulamalarının yanı sıra, yürümeyi ve bisiklet 

kullanımını teşvik edici uygulamalar da mevcuttur.  

Söz konusu ülkelerde kentiçi ulaşım politikalarının uygulanmasında 

ekonomik unsurların yanı sıra çevresel ve sosyal konuların da önemsendiği 

görülmektedir. Bu doğrultuda, trafik güvenliğini ve yol emniyetini geliştirici trafik 

yavalaşlatma ve yayalaştırma uygulamaları ile kullanan/kirleten öder felsefesiyle 

oluşturulan vergilendirme politikaları yoluyla toplumsal ve mekânsal açıdan daha 

adil ve yaşanabilir bir ortam hedeflenmektedir.  

Bu bölümde ele alınan ülkeler ulaşım türlerinin kullanımı açısından 

kıyaslanacak olursa, Brezilya ve Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinde otobüs, 

metrobüs ve motorsuz ulaşım türlerinin yaygın olduğu, bununla birlikte özellikle 

Brezilya’da raylı sistemlerin de gelişmekte olduğu görülmektedir.  

Avrupa’da ise başta İngiltere ve Almanya olmak üzere otobüs sistemleri ile 

raylı sitemlerin yoğun olarak kullanıldığı, bunun yanı sıra özellikle Hollanda ve 

Danimarka’da olduğu gibi bisiklet ve yaya ulaşımının sıklıkla tercih edildiği, trafik 

yavaşlatma uygulamalarına da oldukça fazla önem verildiği gözlemlenmektedir.  

Uzak Doğu ülkelerinden Kore ve Singapur’da ise raylı sistemler yoğun bir 

biçimde kullanılmakta, bunun yanında otobüs sistemleri de raylı sistemleri 

destekleyecek şekilde kullanılmaktadır.  
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4. TÜRKİYE’DE KENTİÇİ ULAŞIM 

Ülkemizde özellikle son 10 yılda kentiçi ulaşım sektöründe gerek politika 

gerekse yatırım anlamında önemli gelişmeler meydana gelmiş ve kentiçi ulaşım 

konusunda toplumun ve kurumlarımızın bilinç ve farkındalık seviyesi yükselmiştir. 

Bu bölümde, kentlerin genel durumunun anlaşılabilmesi için nüfus, araç sayısı ve 

ulaşım yapısı gibi bilgilerin yanı sıra kentiçi ulaşım politika ve mevzuatı ile kurumsal 

yapılanmaya dair bilgiler sunulmaktadır.  

4.1.  Türkiye'de Nüfusun Değişimi 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu 1927 

yılından 1990’ların başına kadar yıllık ortalama yüzde 2,3’lük oran ile artmış, son 20 

yılda ise bu oranda önemli bir düşüş meydana gelmiştir. 1990–2000 döneminde 

ülkemiz nüfusu toplam yüzde 20, yıllık yüzde 1,8 büyümüşken; 2000–2012 

döneminde bu oran toplamda yüzde 11, yıllık yüzde 0,9 olarak gerçekleşmiştir. 1927 

yılında 13,6 milyonluk ülke nüfusunun 3,3 milyonu kentlerde yaşarken, günümüzde 

75,6 milyonluk nüfusumuzun 58,4 milyonu kentlerde yaşamaktadır. 229 

Şekil 4.1. 1927-2012 Döneminde Türkiye’de Kent ve Köy Nüfusunun Değişimi 

 
Kaynak: TÜİK, 2013(a),(b).  
 

 

                                                           
229 TÜİK, 2013(a),(b).  
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Nüfusun kentsel ve kırsal dağılımına bakıldığında, 1927–1950 yılları 

arasından nüfusun yaklaşık yüzde 25’i kentlerde yaşarken bu oran 1950’den sonra 

hızlı bir şekilde yükselerek 1985’te yüzde 53’e, 2000’de yüzde 65’e ve 2012’de ise 

yüzde 77’ye erişmiştir. 230 

Günümüzde Türkiye’nin en kalabalık kenti 13,8 milyonluk nüfusu (yüzde 

18,3) ile İstanbul olup, İstanbul’u sırasıyla yaklaşık 5 ve 4 milyonluk nüfus ile 

Ankara (yüzde 6,6) ve İzmir (yüzde 5,3) takip etmektedir. Toplam nüfusu yaklaşık 

22,8 milyon olan bu üç büyükşehir, ülke nüfusunun yüzde 30,2’sini 

barındırmaktadır. 231 

2000–2012 döneminde kentlerin toplam (kent ve köy) nüfus artış hızları 

incelendiğinde ilk üç sırada yüzde 40, yüzde 38,3 ve yüzde 36,7 ile Gaziantep, 

İstanbul ve Tekirdağ’ın geldiği, Ankara’nın yüzde 23,9’luk oran ile 8. İzmir’in yüzde 

18,8’lik oran ile 15. sırada yer aldığı görülmektedir. Yalnızca kent nüfusu artış 

hızlarına bakıldığında Kocaeli yüzde 111 232  ile ilk sırada yer almakta iken, 

Kocaeli’nin ardından yüzde 62’lik oran ile Denizli, yüzde 59’luk oran ile Antalya ve 

Gaziantep’in geldiği görülmektedir. Aynı sıralamada İstanbul yüzde 50 ile 8., Ankara 

yüzde 36 ile 17. ve İzmir yüzde 34 ile 19. sırada yer almaktadır. 233 

Bu veriler çerçevesinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in haricinde kalan 

büyükşehirlerde de hızlı bir büyümenin gerçekleştiği görülmektedir. Benzer büyüme 

oranlarının gelecekte de devam etmesi durumunda birçok yeni kentte de ulaşım 

hizmetlerine olan talebin artacağı ve yeterli altyapısı bulunmayan kentlerin daha 

büyük sorunlarla karşılaşabileceği görülmektedir. 

Nitekim, TÜİK verilerine göre 2013-2023 yılları arasında toplam ülke 

nüfusunun yıllık ortalama yüzde 1’lik artış oranıyla 76,4 milyondan 84,2 milyona 

yükseleceği tahmin edilmektedir. Aynı dönemde, kentsel nüfus projeksiyonları 

incelendiğinde Şanlıurfa yüzde 2,6, Tekirdağ ve Gaziantep’in ise yüzde 2,1’lik nüfus 

                                                           
230 TÜİK, 2013(a).  
231 TÜİK, 2013(b).  
232 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunununda yapılan değişiklik ile Kocaeli'nin 
belediye sınırı (kenstsel alan) il mülki sınırıyla eşitlenmiştir. Söz konusu artışın temel sebebi bu 
değişikliktir.  
233 TÜİK, 2013(c).  
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artış oranı ile ilk üç sırayı paylaştığı görülmektedir. Söz konusu kentleri, Batman ve 

Şırnak’ın yanı sıra Antalya, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Kayseri gibi 

büyükşehirlerin takip etmektedir. 234 

TÜİK’ten derlenen nüfus istatistik ve projeksiyonlarına ilişkin tablolar EK 1, 

EK 2 ve EK 3’te yer almaktadır.  

4.2.  Türkiye'de Araç Sayısının Değişimi 

Nüfus büyüklüklerinde meydana gelen değişimlerin yanında araç ve otomobil 

sahipliğinde de hızlı bir artış gözlemlenmiştir. Türkiye’de 1974 yılında kayıtlı 631 

bin aracın 313 bini otomobil iken 1000 kişi başına düşen toplam araç ve otomobil 

sayısı sırasıyla 16,2 ve 8,0 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılına gelindiğinde toplam 

araç sayısı 15,4 milyonu otomobil sayısı ise 8,6 milyonu aşmış, toplam araç ve 

otomobil sahiplik oranları ise sırasıyla 1000 kişi başına 204,8 ve 114,4 olarak 

gerçekleşmiştir. 235 

Söz konusu değerlerin değişim trendi aşağıdaki grafikte görülmekte olup özel 

amaçlı taşıtlar, iş makineleri ve traktörler toplama dahil edilmemiştir. Grafik 

incelendiğinde, 2000–2002 döneminde araç sayısının artışında bir yavaşlamanın 

meydana geldiği görülmektedir. Bu durumun oluşmasında yaşanan ekonomik krizin 

etkisinin olduğu aşikârdır.  

Otomobil ve araç sayısı şehirler bazında incelendiğinde 2012 yılı sonu 

itibarıyla ilk üç sırayı İstanbul, Ankara ve İzmir'in aldığı görülmektedir. Bu üç  ilde 

bulunan otomobillerin sayısı 3,6 milyon (toplam otomobil sayısının yüzde 41’i), 

toplam araç sayısı ise 5,4 milyondur (toplam araç sayısının yüzde 35’i). Yalnızca 

2000-2012 döneminde Türkiye genelinde toplam otomobil sayısı yaklaşık 4,2 milyon 

artarken, söz konusu artış miktarı İstanbul, Ankara ve İzmir için sırasıyla 1 milyon, 

390 bin ve 227 bin olarak (toplam artışın yüzde 38’i) gerçekleşmiştir. 236 

 

                                                           
234 TÜİK, 2014. 
235 TÜİK, 2013(d).  
236 TÜİK, 2013(e).  
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Şekil 4.2. 1974-2012 Döneminde Türkiye’de Araç ve Otomobil Sahipliği 

 
Kaynak: TÜİK, 2013(d).  

İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte ilk 10’da yer alan Antalya, Bursa, 

Konya, Adana, Mersin, Kayseri ve Gaziantep şehirlerindeki otomobillerin toplam 

sayısı 5,2 milyona (toplam otomobil sayısının yüzde 52’si), toplam araç sayısı ise 8,7 

milyona (toplam araç sayısının yüzde 56’sı) erişmektedir.  

Ülke ortalamasının 114,4 otomobil/1000 kişi olduğu otomobil sahiplik 

oranları ele alındığında Ankara 208,6, Muğla 167,2 ve Antalya 162,9’luk oranlar ile 

ilk üç sırayı paylaşırken, İstanbul 145,1 oranı ile altıncı, İzmir ise 139,5 oranı ile 

dokuzuncu sırada yer almaktadır. Öte yandan toplam araç sahiplik oranının 

ortalaması 204,8 iken Muğla, Antalya ve Burdur 396,5, 359,0 ve 348,1’lik oranlar ile 

ilk üç sırada yer almakta; İzmir 251,7 oranı ile 14., İstanbul ise 219,2 oranı ile 24. 

sırada bulunmaktadır.   

Otomobil ve toplam araç sayılarına ilişkin veriler detaylı bir şekilde EK 4’te 

sunulmaktadır.  
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4.3. Kentiçi Ulaşımda Mevzuat ve Kurumsal Yapılanma 

Ülkemizde kentiçi ulaşımdan ve kentsel imar kararlarından sorumlu olan 

kuruluşlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu ile düzenlendiği üzere belediyeler ve büyükşehir belediyeleridir. Söz konusu 

kurumlar, kentin ulaşım altyapısının ve toplu taşıma hizmetlerinin finansmanından 

da sorumludur. Öte yandan, mahalli idarelerin yanı sıra merkezi yönetimin de kentiçi 

ulaşım ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkisi bulunmaktadır. Bu çerçevede gerek 

mahalli gerekse merkezi idarelerin görev ve sorumluluklarının tanımlandığı mevzuat 

hükümlerine kısaca değinilmiştir.  

4.3.1.  5393 Sayılı Belediye Kanunu 

5393 sayılı Kanunun 238  14. ve 15. Maddelerinde belediyeler ulaşım gibi 

kentsel alt yapı ve şehir içi trafik hizmetlerinden sorumlu tutulmaktadır. Bu amaçla 

belediyelere; “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, 

tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak”, “otobüs 

terminali, iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve 

tüzel kişilerce açılmasına izin vermek”, “Her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 

taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını 

belirlemek”,”durak yerleri ve araç park yerlerini tespit etmek, işletmek ya da 

işlettirmek” gibi görevler verilmektedir.  

Bununla birlikte belediyelere, “Toplu taşıma yapmak ve her türlü toplu 

taşıma sistemlerini kurmak” görevini, Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının 

kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilme ve 

toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek 

suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme ve süresi ilk 

mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere 

hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilme olanağı tanınmaktadır.  

Ayrıca, Kanunun 18. Maddesiyle Belediye Meclisine; “stratejik plan ile 

yatırım ve çalışma programlarını görüşmek ve kabul etmek”, “bütçe ve kesin hesabı 

kabul etmek”, “belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak”, “belediye 
                                                           
238 13.07.2005 tarih ve 2584 sayılı Resmi Gazete.  
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adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret 

modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine 

karar vermek”, “imar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar 

programlarını görüşerek kabul etmek” gibi görev ve yetkiler verilmektedir.  

Son olarak, belediyelerin borçlanmasına ilişkin 68. Maddede “Belediye, 

görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla borçlanma 

yapabilir ve tahvil ihraç edebilir“ hükmüne yer verilmekte olup “4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri 

çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin 

finansmanı amacıyla dış borçlanma yapılabileceği”; ancak “Belediye ve bağlı 

kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları 

şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarının, son bütçe gelirleri toplamının 213 

sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan 

miktarını aşamayacağı” belirtilmektedir. Ayrıca, büyükşehir belediyelerinde söz 

konusu toplam borç stokunun bütçe gelirinin en fazla 1,5 katına çıkabileceği 

belirtilmektedir. Öte yandan, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak 

gerektiren altyapı yatırımlarına ilişkin borçlar, Kalkınma Bakanlığının teklifi ve 

Bakanlar Kurulunun onayıyla söz konusu borçlanma limitinden muaf 

tutulabilmektedir. 

Söz konusu görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde belediyeler imar 

planlarının hazırlanması, toplu taşımanın sağlanması ve kentiçi ulaşıma dair diğer 

tüm hizmetlerin düzenlenmesi ve denetiminden sorumludur. Ayrıca, belediye bu 

görevi belirli şartlar doğrultusunda üçüncü şahıslara devretmek suretiyle yerine 

getirebilmektedir. Son olarak, belediye, ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi 

sırasında finansman açığını kapatmak adına belirli limitler çerçevesinde dış ve iç 

borçlanma yoluna gidebilir.  

4.3.2.  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun239 Büyükşehir Belediyesinin 

Görev, Yetki ve Sorumluluklarını tanımlayan 7. Maddesinde, büyükşehir 

                                                           
239 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete.  
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belediyelerine; “stratejik plan, yatırım programları ve bunlara uygun olarak 

bütçenin hazırlanması, çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, 1/5.000 ile 

1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak, onaylamak 

ve uygulamak”, “ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım 

ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; her türlü servis 

ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve 

güzergahlarını belirlemek”, “yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları 

yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak”, “yolcu ve yük terminalleri, 

kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat 

vermek”,”toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, 

kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma 

araçlarına ruhsat vermek” gibi görevler verilmektedir.  

Ayrıca Kanunun 9. Maddesinde “Büyükşehir içindeki her türlü taşımacılık 

hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Ulaşım Koordinasyon 

Merkezinin (UKOME) kurularak büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini 

planlama, güzergah belirleme, taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve park 

yerleri ile sayısını belirleme yetkilerinin bu merkez tarafından kullanılması” 

hükmüne yer verilmektedir. Ayrıca UKOME tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan 

kararlar belediyeler ve tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı olduğu 

belirtilmektedir.  

Son olarak, Belediyelerin şirket kurması hususunu düzenleyen 26. Maddede 

ise “büyükşehir belediyesinin kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili 

mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabileceği, toplu ulaşım 

hizmetlerini belediye veya bağlı kuruluşlarının yüzde 50’sinden fazlasına ortak 

olduğu şirketler ile bu şirketlerin yüzde  50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince 

belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebileceğine, ancak bu yerlerin 

belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri söz konusu olduğunda 2886 sayılı Kanun 

hükümlerinin geçerli olacağı” belirtilmektedir  

Özet olarak söz konusu Kanun çerçevesinde büyükşehir belediyeleri görev, 

yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; imar planlarının hazırlanması, toplu taşımanın 
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sağlanmasının yanı sıra kentiçi ulaşıma dair diğer tüm hizmet ve konuların (tarifeler, 

durak yerleri, taksi, dolmuş ve servis sayıları gibi) düzenlenmesi ve denetiminden 

sorumludur. Ayrıca, 5393 sayılı Kanundan farklı olarak 5216 sayılı Kanunda Ulaşım 

Ana Planının hazırlanması ile UKOME kurulması hükümleri yer almaktadır.  

4.3.3.  655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 240  15. Maddesinde 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına (UDHB) “kamu kurum ve 

kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılacak 

demiryolu, liman, barınak, kıyı yapıları ve hava meydanı altyapılarının proje ve 

şartnamelerini incelemek veya incelettirmek ve onaylamak”, “kamu kurum ve 

kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerinin metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi 

kurma taleplerini değerlendirmek ve uygun olanlarını Bakanlar Kurulunun iznine 

sunmak, ayrıca proje ve şartnamelerini incelemek veya incelettirmek ve onaylamak”, 

“demiryolu, liman, hava meydanı gibi ulaştırma altyapıları ile metro ve şehir içi 

raylı ulaşım sistemlerinin standartlarını ve bunlarla ilgili birim fiyatları belirlemek” 

ve “Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen metro ve şehir içi 

raylı ulaşım sistemleri ve bunlarla ilgili tesislerin ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak 

plan, proje ve programlarını hazırlamak, incelemek ve yapmak” hükümlerine yer 

verilmektedir.  

UDHB yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda belediye ve diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının kentiçi raylı sistem projeleri gibi ulaştırma projelerinin proje 

ve şartnamelerini incelemek ve Mahalli idareler tarafından teklif edilen ve 

Bakanlıkça uygun görülen kentiçi raylı sistem ve metro projelerinin üstlenilip 

yapılmasından sorumludur.  

                                                           
240 01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazete.  
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4.3.4.  641 Sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 

641 sayılı KHK’nın 241  2. Maddesinde Kalkınma Bakanlığına; “Hükümetçe 

belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve 

bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak 

kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları 

hazırlamak”, “Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve 

koordine etmek, değerlendirmek” görevleri verilmektedir.  

Ayrıca, 9. Maddede; “İktisadi sektörlerde çeşitli konularında çalışma ve 

araştırmalar yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların 

hazırlanmasına katkıda bulunmak”, “Kamu yatırım programını hazırlamak, kamu 

projelerini izlemek ve yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri yapmak, plan ve 

programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli 

koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla komisyonlar kurmak ve uluslararası 

kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek” görevleri yer almaktadır.  

Öte yandan, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4. Maddesinde; “Yıllık yatırım programında yer 

alan projelere dış finansman temini izni verilmesinde Kalkınma Bakanlığının uygun 

görüşü aranır. Bu projelere dış finansman temini aşamasında da projelerin yıllık 

yatırım programındaki yeri, tutarı ve ödeneği konusunda Kalkınma Bakanlığının 

uygun görüşü alınır” hükmüne yer verilmektedir  

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. 

Maddesinde ise,  

 Kamu yatırım projeleri 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Yatırım 

Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

çerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve izlenir. 

 Kalkınma Bakanlığı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

yatırım programında yer alan proje ödeneklerinin belirlenmesi sürecinde, 

bütçe bütünlüğünün sağlanması açısından Maliye Bakanlığı ile işbirliği 

yapar. 

                                                           
241 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete.  
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 Proje maliyeti, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirlenecek sınırın 

üzerinde bulunan yeni kamu yatırım projesi tekliflerinden; fayda-maliyet 

veya maliyet-etkinlik analizleri ile çevresel analizleri içerecek şekilde 

yapılabilirlik etüdü bulunmayan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 

incelenerek yapılabilirliği onaylanmamış projeler yatırım programına 

alınamaz. 

ifadelerine yer verilmektedir.  

Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı, genel 

bütçe kaynakları veya dış finansman kullanılmak suretiyle Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığınca; yalnız dış finansman kullanılmak suretiyle Mahalli 

İdareler tarafından yapımı teklif edilen kentiçi ulaşım projelerinin 

yapılabilirliklerinin değerlendirilmesi, uygun görülen projelerin Yatırım Programına 

alınması ve söz konusu projelerin maliyet ve ödeneklerinin yıllık bazda belirlenmesi 

sürecinde görevli kılınmaktadır.  

Sonuç olarak, 5393 ve 5216 sayılı Kanunlar ile 655 ve 641 sayılı KHK 

hükümleri doğrultusunda;  

 Kentiçi ulaşımın düzenlenmesi, yönetimi ve denetiminden sorumlu olan 

Belediyeler aynı zamanda her türlü altyapı yatırım projelerinin tasarımı, 

finansmanı ve yönetiminden de sorumludur.  

 Belediyeler, bütçeleri itibarıyla özerk bir yapıda olup tahsis edilen 

bütçenin proje ve hizmetlere göre dağılımını kendileri belirlemektedir. Bu 

doğrultuda, kentiçi ulaşım yatırımlarında özkaynak kullanımı durumunda 

Belediyenin yetkili organları haricinde herhangi bir kurumdan izne ya da 

onaya ihtiyaç duyulmamaktadır.  

 Ancak projelerin finansmanında dış kaynaklı kredi kullanılacak olması 

durumunda bir dizi onaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bir projede dış kaynak 

kullanılabilmesi için projenin Yıllık Yatırım Programına alınması ve buna 

mukabil olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından kredi şartlarının 

onaylanması gerekmektedir. Kentiçi ulaşım projelerinin Yatırım 
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Programına alınması doğrudan Kalkınma Bakanlığına teklif edilmek 

suretiyle mümkün olabilmekte iken raylı sistem projelerinde öncelikli 

olarak UDHB’nın teknik yapılabilirlik onayına ihtiyaç duyulmaktadır.  

 655 sayılı KHK ile UDHB tarafından kentiçi raylı sistem projelerinin 

merkezi bütçe kaynaklarıyla yapımının üstlenebilmesine imkan 

tanınmıştır. Kentiçi raylı sistem projelerinin merkezi bütçe kaynaklarıyla 

yapılabilmesi için projelerin UDHB Yatırım Programına alınması 

gerekmektedir. Bu amaçla UDHB tarafından hazırlanan fizibilite 

etütlerinin Kalkınma Bakanlığına iletilmesi gerekmekte ve yapılan 

değerlendirmeler çerçevesinde yatırım kararı alınmaktadır.  

Bu doğrultuda, merkezi bütçe kaynaklarıyla ya da dış kredi finansmanıyla 

yürütülmesi öngörülen kentiçi ulaşım projelerinin onaylanmasına ilişkin süreç Şekil 

4.3 ve 4.4’te özetlenmektedir.  

Kentiçi ulaşım, hayatın neredeyse her alanını kesen bir konu olmasından 

dolayı mevzuatta farklı Kanunlar altında kentiçi ulaşımın düzenlenmesine dair 

hükümlere rastlamak mümkündür. Bu çerçevede, 5327 sayılı Enerji Verimliliği 

Kanununun 7. Maddesine dayanılarak “Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ile 

ilgili olarak; yurt içinde üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, 

araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, toplu taşımacılığın 

yaygınlaştırılmasına, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulmasına ilişkin 

usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak Ulaştırma 

Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir” hükmüne yer 

verilmiş, bu maddeye istinaden hazırlanan 12191 sayılı Ulaşımda Enerji 

Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

09.06.2008 tarih ve 26901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelikte sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikalarını destekler nitelikte özel araç 

kullanımının azaltılması, park et-bin uygulamalarının geliştirilmesi, toplu taşımanın 

yaygınlaştırılması ve çevre-dostu yakıt türlerinin kullanımına ilişkin hükümlere yer 

verilmektedir. Söz konusu yönetmelikte yer alan hükümlere EK 6’da yer 

verilmektedir.  
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Bunun yanında, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununun Geçici 2. ve 3. 

Maddeleriyle 2015 yılı Temmuz ayına kadar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

mevcut resmi yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, 

spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve Büyükşehir 

belediyeleri ile belediyelerin sorumluluğunda bulunan toplu taşıma hizmetlerinin 

engellilerin erişimine uygun duruma getirilmesi hususu kararlaştırılmıştır.  

 

Şekil 4.3. Belediyelerin Dış Kredi Kullanılacak Projeleri İçin Süreç Şeması 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

 

1. Belediye 

•Ulaşım Ana Planının hazırlanması.  
•Gerçekleştirilmesi planlanan kentiçi ulaşım projesi için belediyenin yetkili 
organlarından onay alınması 

•Projenin teknik raporu ile fizibilite etüdünün hazırlanması. 

2. UDHB 

•Raylı sistem projeleri için teknik yapılabilirliğinin onaylanması 
•Raylı sistem harici projeler için ise UDHB onayına gerek duyulmamaktadır 

3. Kalkınma 
Bakanlığı 

•Projenin fizibilite etüdünün  Kalkınma Bakanlığına iletilmesi.  
•Projenin ekonomik ve finansal yapılabilirliğinin değerlendirilmesi.  
•Uygun görülen projenin Yatırım Programına dahil edilmesi.  

4. Hazine 
Müsteşarlığı 

•Yatırım Programına alınan projelere kredi kullandırma izni için 
başvurulması.  

•Projelerin kredi şartlarının ve sözleşmelerinin değerlendirilmesi. 
•Kredi sözleşmelerinin onaylanması ve kredinin kullandırılması.  
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Şekil 4.4. Belediyelerin Merkezi Bütçeden Finanse Edilecek Projeleri İçin Süreç 
Şeması 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

4.4. Kentiçi Ulaşım Politikaları 

 Bu bölümde ulusal düzeyde kentiçi ulaşımın uygulama, planlama ve mevzuat 
süreçlerine yön veren politika belgelerine değinilmektedir.  

4.4.1.  Kalkınma Planları 

1963 yılından bu yana genelde beş yıllık dönemler halinde hazırlanan 

Kalkınma Planları, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel politikalarının temelini 

oluşturmaktadır. Kalkınma Planlarında kentiçi ulaşım ile ilgili olarak altyapı, 

kurumsallaşma ve mevzuat sorunlarına değinilmekte ve kentiçi ulaşım yönetiminin 

ve toplu taşımanın güçlendirilmesi çerçevesinde politikalar öne sürülmektedir. 

Günümüze kadar hazırlanmış bulunan on Kalkınma Planında yer alan tespit ve 

politikalara ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almakla birlikte, daha detaylı bir bilgi 

notu EK 7’de yer almaktadır.  

Kalkınma Planlarında, 70’lerin sonuna kadar kentiçi ulaşım ile ilgili detaylı 

bir politika önerisinde bulunulmadığı, daha çok temel altyapı ihtiyaçlarına vurgu 

1. Belediye 

•Ulaşım Ana Planının hazırlanması.   
•İlgili belediye tarafından , merkezi bütçe kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi 
planlanan kentiçi raylı sistem projesine ilişkin teklifin UDHB'ye 
iletilmesi.  

2. UDHB 

• Projenin fizibilite etüdünün değerlendirilmesi.     
• Uygun görülmesi durumunda projenin UDHB'nın Yatırım Programına  
dahil edilmesine ilişkin Kalkınma Bakanlığına teklifte bulunulması.  

3. Kalkınma 
Bakanlığı 

•Teklif edilen projenin ekonomik ve finansal yapılabilirliği ile  ödenek 
durumunun  değerlendirilmesi.  

•Uygun görülmesi durumunda projenin Yatırım Programına dahil edilmesi. 
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yapıldığı görülmektedir. 80’li yıllarda ise kentiçi ulaşımda toplu taşımacılığın 

önemine dikkat çekilerek otobüs, metro ve banliyö sistemleri gibi ulaşım türlerinin 

tesis edilmesine ve imar planları ile ulaşım planlarının birlikte değerlendirilmesi 

gerektiğine vurgu yapıldığı görülmektedir. Özellikle 1979–1983 yıllarını kapsayan 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında İstanbul ve Ankara’da hafif metro 

sistemlerinin kurulmasına yönelik politikalar dikkat çekicidir.  

90’lı yıllara gelindiğinde Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ulaşım ve 

arazi kullanım konularının birlikte ele alınması gerektiğine ve kentiçi ulaşımda 

kurumsal yapılanmaya dikkat çekilmektedir. Bunun yanında sürdürülebilirlik 

hususuna ilişkin ilk politika örnekleri bu dönemde görülmekte olup araçlardan 

salınan zehirli gazların çevreye ve insan sağlığına olan etkilerine dikkat çekilerek bu 

hususta yasal önlemlerin alınmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. 90’ların ikinci 

yarısında ise yine daha önceki planlarda olduğu gibi arazi kullanım ve ulaşım 

kararlarının bütünleşik hale getirilmesi hususuna değinilmektedir.  

2000’li yıllara gelindiğinde sekizinci plan ile başlayıp dokuzuncu plan ile 

devam eden süreçte kentiçi ulaşıma dair daha geniş tespitlerde bulunulmakta ve 

bunlara ilişkin daha kapsamlı ve detaylı politikalar geliştirilmektedir. 

Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak dokuzuncu planda dile getirilmiş olsa da son iki 

planda sürdürülebilir kentiçi ulaşımın tesis edilmesine dair önemli politikalara yer 

verilmektedir.  

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında; trafik güvenliğinin artırılması, toplu 

taşıma kalitesinin yükseltilmesi, yaya ve bisiklet ulaşımının geliştirilmesi ile otopark 

yönetimi, taksi işletmeciliği ve deniz taşımacılığına ilişkin düzenlemelerin yapılması 

noktasında politikalar önerilmektedir. Ayrıca raylı sistemlerin tercih edileceği kentler 

için en az bir milyonluk nüfus şartı getirilmiştir.  

Dokuzuncu Kalkınma Planında; toplu taşımanın yeterince gelişemediği; trafik 

kazaları, aşırı yakıt tüketimi ve çevre kirliliği gibi sorunların ortaya çıktığı tespit 

edilmekte ve bu problemlerin aşılması amacıyla katılımcı, sürdürülebilir, çevreye 

duyarlı, yaya ve bisiklet ulaşımını ön plana çıkaran politikalar önerilmektedir. Raylı 
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sistemlerin tesisine ilişkin bir önceki planda yer alan nüfus şartı yerine doruk saatte 

tek yönde 15.000 yolcu/saatli yolculuk talebi şartı esas alınmıştır.  

Son olarak, Onuncu Kalkınma Planında ise yaya ve bisiklet yolu 

uygulamalarına, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonuna ve akıllı ulaşım 

sistemlerine önem verileceği ifade edilmekte, raylı sistem yatırımlarında esas alınan 

asgari doruk saat tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için 7.000, hafif raylı 

sistemler için 10.000, metro sistemleri için ise 15.000 olarak esas alınacağı 

belirtilmektedir.   

4.4.2.  Diğer Strateji ve Politika Belgeleri 

Özellikle son on yıllık dönemde Kalkınma Planlarının dışında da çeşitli 

Bakanlıklar tarafından kentiçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik strateji ve politika 

çalışmaları yürütülmüştür. Bunlardan bazıları başlıklar halinde aşağıda 

sunulmaktadır.  

4.4.2.1.  KENTGES-Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı  

KENTGES, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Nisan 2007-

Mart 2010 tarihleri arasında “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel 

Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi (KENTGES)” kapsamında 2023 

hedef yılı doğrultusunda hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulunun 25.10.2010 

tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

KENTGES hazırlık çalışmaları kapsamında on adet komisyon oluşturulmuş, 

kentiçi ulaşıma dair hususlar “Kentsel Teknik Altyapı ve Ulaşım Komisyonu”nda ele 

alınmıştır. Bu Komisyonun raporunda, Kalkınma Planlarında da değinilen temel 

sorunlar tespit edilmekte olup bunların giderilmesine yönelik;  

 Kent planlama ile ulaşım planlama arasındaki eşgüdümün zorunlu hale 

getirilmesi, 

 Toplu taşıma, yaya ve bisiklet yolculuklarının etkin seçenekler haline 

getirilerek otomobile bağımlı gelişme eğiliminin önlenmesi, 
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 Yatırım ve işletme maliyeti açısından en uygun, enerji verimliliği yüksek, 

çevresel olumsuz etkileri en az olan toplu taşıma türlerine öncelik 

verilmesi, 

 Toplu taşıma türlerinin bütünleşik biçimde geliştirilmesi,  

 Toplu taşıma sistemlerine güvenli, konforlu ve kolay bir şekilde erişim 

olanaklarının geliştirilmesi ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi, 

 Bisiklet kullanımının desteklenmesi, bisiklet kullanıcılarının daha güvenli 

ulaşımını sağlayacak altyapının oluşturulması,  

 Yaya ulaşımının altyapı yatırımlarıyla desteklenmesi ve hareketliliğinin 

toplumun tüm fertleri için uygun şekilde tasarlanması,  

 Kentiçi ulaşımda yaşanan yetki ve sorumluluk karmaşasını ve uygulanan 

politikalardaki farklılıkları gidermeye yönelik kurumsal düzenlemelerin 

yapılması,  

 Ulaşım Planlamasının yüksek öğrenimde kurumsallaşması ve uzmanlık 

alanına dönüşmesinin sağlanması, 

 Halkın kent ve ulaşım planlaması sürecine katılımının sağlanması,  

 Kentiçi ulaşım planlaması ve yönetim sürecine dair yasal çerçevenin ilgili 

yönetmelik ve standartlar ile birlikte hazırlanması ve ulaşım 

planlamasının yerel yönetimler için zorunlu kılınması, 

 Mevcut ulaşım altyapısını en verimli şekilde kullanmak ve otomobil 

kullanımına kısıtlama getirmek için yolculuk talep yönetimi ilkelerinin 

uygulanması,  

 Kentiçi ulaşımla ilgili tüm bilgilerin sayısal ortamda toplanması ve 

ulaşılabilir kılınması, 

 Kentiçi ulaşımda yol ve yolcu güvenliğinin sağlanması, 

 Sürdürülebilir ulaşım yaklaşımının toplumun her kesimi tarafından 

benimsenmesine yönelik sosyal sorumluluk projelerinin yapılması 

gibi politika ve eylemlere yer verilmektedir. KENTGES'te yer alan eylemlerin 

genelinde belediyeler sorumlu kuruluş olarak belirlenmekle birlikte bazı eylemlerde 

UDHB ile diğer ilgili kurumların da sorumlulukarı bulunmaktadır.   
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4.4.2.2.  Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi 

UDHB tarafından 2023 hedef yılı doğrultusunda 2011 yılında hazırlanan 

strateji belgesinde, dört ana ulaşım modu ile birlikte kentiçi ulaşıma dair durum 

tespitlerine ve geleceğe yönelik stratejik hedef ve önerilere yer verilmektedir. Söz 

konusu hedefler; Kurumsal Yapılanma ve Yasal Düzenlemeler, Altyapı, İşletme ve 

Üst Yapı ile Ar-Ge şeklinde dört ana başlık altında toplanmaktadır.  

Strateji belgesinde kentiçi ulaşımın stratejik amacı; “Güvenli, erişimi ve 

kullanımı en kolay, toplu taşıma ağırlıklı, hızlı, konforlu, ekonomik ve sosyal 

gelişmeye katkısı en yüksek, kentsel gelişimi olumlu yönde etkileyecek, çevreci ve 

kullanıcıya maliyeti en az, çağdaş kent yaşamına katkı verecek bir sistem kurmak” 

olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca stratejide yer alan hedef ve önerilerden bazıları 

aşağıda yer almaktadır: 

 Büyük kentlerde ulaşımın tek elden yönetilebilmesi amacıyla “Kentiçi 

Ulaşım İdaresi” (KUİ) adı altında yeni bir kurumsal yapının tesis 

edilmesi,  

 Nüfusu 500 binin üzerinde olan kentlerde Ulaşım Ana Planı hazırlanması 

ve bunların beş yılda bir güncellenmesi ile planların KUİ tarafından 

onaylanması zorunluluğunun getirilmesi,  

 Yerel ve merkezi kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması,  

 Kentiçi otopark yasasının ve otopark yönetim sistemlerinin geliştirilmesi,  

 Ulaşım araçlarına yönelik daha verimli yakıt ve emisyon politikalarının 

geliştirilmesi,  

 Yatırımların finansmanı amacıyla yeni modellerin geliştirilmesi,  

 Ulaşım sistemlerinin birbirini destekler nitelikte entegre bir biçimde 

tasarlanması,  

 Toplu ulaşımda önceliğin özellikle otobüs gibi düşük maliyetli ve verimli 

sistemlere verilmesi suretiyle geliştirilmesi,  

 Tüm ulaşım sistemlerini kapsayan bir ortak bilet sistemine geçilmesi,  

 Yaya ve bisiklet ulaşımına önem verilmesi,  
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 Ulaşım planlamasında güncel veri tabanlarından faydalanılması ve 

yolculuk talep yönetiminin geliştirilmesi,  

 Ulaşımda kalite ve konforun artırılması, 

 Ulaşım planlamasının ve toplu taşımanın hareket kısıtlı kişilere uygun bir 

şekilde yapılması,  

 Çevre dostu araçların geliştirilmesi,  

 Tüm ulaşım sistemlerinin dijital hale getirilmesi,  

 Akıllı ulaşım sistemlerinden faydalanılması.  

4.5. Seçilmiş Bazı Kentlerde Ulaşımın ve Toplu Taşıma Sistemlerinin Mevcut 

Durumu 

Kalkınma Planlarında da sıklıkla vurgulandığı gibi ülkemizde özellikle 

70’lerin ortasından itibaren kent nüfusu ve araç sayısı hızlı bir biçimde artış 

göstermiş, ancak buna karşın kentiçi toplu taşıma altyapısı yeterince 

oluşturulamamıştır. Bunun bir sonucu olarak da özel araçların yanısıra ara toplu 

taşıma (paratransit) olarak adlandırılan ve genelde şahıslar tarafından herhangi bir 

düzenlemeye tabi olmadan işletilen toplu taşıma araçlarının kullanımı 

yaygınlaşmıştır.  

Günümüzde dolmuş ve minibüs olarak bilinen ulaşım araçlarına küçük 

ilçelerden büyük kentlere kadar bütün yerleşim birimlerinde rastlamak mümkündür. 

Bu tür sistemler, yolculuk talebinin az olduğu yerleşim yerlerinde makul bir çözüm 

olsa da yolculuk talebinin yüksek olduğu kentlerde verimsizliğe, trafik sıkışıklığına 

ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.  

Dolmuş ve minibüslerden sonra toplu taşımada en sık kullanılan sistemler 

otobüslerdir. Ancak, belli başlı büyükşehirler dışındaki kentlerde bulunan otobüslerin 

kapasitesi ve konfor düzeyi yeterli düzeyde değildir. Bu durumun ortaya çıkmasında 

belediyelerin ulaşıma yeterince önem vermemesi ve kaynak yetersizliği etkili 

olmaktadır. Otobüs sistemlerinin gelişmiş bir türü olarak ortaya çıkan metrobüs 

sistemleri son yıllarda oldukça popüler bir hale gelmiş olmakla birlikte ülkemizde 

bugüne kadar yalnızca İstanbul’da kullanılmaktadır.  
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Kentiçi raylı ulaşım sistemleri ülkemizde özellikle son on yılda yoğun bir 

şekilde tercih edilmiş olup günümüzde raylı sisteme sahip olan kentlerin sayısı 11’e 

ulaşmıştır. Ancak, birçok kentte gerçekleştirilen raylı sistemler, yolculuk değerleri 

gerçekçi hesaplanmadığı veya yolcu sayılarını artırıcı düzenlemeler yapılmadığı için 

verimsiz bir şekilde işletilmektedir. Ayrıca, söz konusu sistemlerin yapım maliyeti 

diğer sistemlere nazaran yüksek olduğunda bazı kentlerde düşük yolculuk değerleri 

nedeniyle projelerin finansal sürdürülebilirliği sağlanamamış ve belediyeler mali yük 

altına girmiştir.  

Kentlerde bulunan ulaşım sistemleri bütüncül olarak ele alındığında, toplu 

taşımanın yaygın olmasına karşın minibüs ve dolmuş gibi ara toplu taşıma  

sistemlerinin toplam yolculuklar içindeki payının oldukça yüksek seviyelerde olması, 

kentiçi ulaşımda sürdürülebilirliğin düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. 

Bu doğrultuda bilimsel gerçeklere dayalı, uygulanabilir, çevreye duyarlı ve kaliteli 

bir ulaşım altyapısına yönelik politika, yatırım ve uygulamaların yaygınlaştırılması 

önem arz etmektedir. Bunu sağlayacak önerilerin sunulmasının ön şartı ise kentlerin 

mevcut durumunun tespitinden geçmektedir. Bu amaçla özellikle raylı sistemlere 

sahip olan bazı büyük kentlerin mevcut durumu ve ulaşım altyapıları aşağıda 

değerlendirilmektedir.  

4.5.1. İstanbul 

Daha önceki bölümlerde de dile getirildiği gibi İstanbul, ekonomik ve sosyal 

büyüklüğünün yanında nüfus 242, araç sayısı ve diğer ulaşım istatistikleri anlamında 

da ülkemizin en büyük kenti konumundadır. 2012 yılı sonu itibarıyla İstanbul’da 

kayıtlı otomobillerin sayısı 2 milyonu geçmiştir. 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 

dikkate alındığında İstanbul 145 araç ile tüm iller arasında altıncı sırada yer 

almaktadır. Günümüz İstanbul’unda yaşanan sorunların başında, diğer birçok kentte 

olduğu gibi, trafik sıkışıklığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan zaman kaybı, çevre ve 

gürültü kirliliği, aşırı yakıt tüketimi ve trafik kazaları sonucu oluşan can ve mal 

kayıpları gelmektedir.  

                                                           
242 İstanbul’a ve diğer büyükşehirlere ilişkin sunulan kent nüfusu büyükşehir belediye sınırı 
dahilindeki toplam nüfusu ifade etmektedir.  
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Her ne kadar bundan 20 yıl öncesine göre ulaşım sistemi çok daha gelişmiş 

olsa da İstanbul hala sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım yapısından oldukça uzaktır. 

Araç sayısında ve nüfusta meydana gelen artışa karşın ulaştırma altyapısının yetersiz 

oluşu, toplu taşıma hizmetlerine olan güvenin azalmasına neden olmuştur. Bunun 

yanında, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığı gerek ekonomik gerekse 

sosyal yönden oldukça büyük maliyetler oluşturmaktadır.  

Ancak son yıllarda özellikle raylı sistemlerde meydana gelen gelişmelerle 

birlikte İstanbul’da toplu taşıma altyapısı gelişme kaydetmiştir. Bunun yanında 

denizyolu ulaşımının daha modern bir hale getirilmesi ve metrobüs sisteminin tesis 

edilmesi de gelişime katkı sağlamıştır.  

Tablo 4.1’de yer alan İstanbul Elektrik Tren Troleybus (İETT) verilerine 

göre, İstanbul’da günde yaklaşık 13,5 milyon civarında yolculuk gerçekleşmektedir. 

Bu yolculukların yüzde 74’ü özel (yüzde 72 özel araç, yüzde 2 denizyolu), yüzde 

26’sı ise kamusal taşımacılık (yüzde 15 otobüs ve metrobüs, yüzde 10 raylı sistemler, 

yüzde 1 denizyolu) ile yapılmaktadır. Öte yandan, toplam yolculukların yüzde 87’si 

kara taşıtları, yüzde 10’u raylı sistemler ve yüzde 3’ü ise deniz taşıtları ile 

yapılmaktadır. Söz konusu taşıma türleri toplu taşıma sistemleri olarak tek bir grup 

altında değerlendirildiğinde toplam içindeki oran yaklaşık yüzde 54 olarak 

hesaplanmaktadır.  

İstanbul gerek otobüs sistemleri gerekse raylı sistemler bakımından ülkemizin 

en gelişmiş kenti konumundadır. Günümüzde belediyeye ait 3.100 otobüs ve 300 

yüksek kapasiteli otobüse (metrobüs) ilaveten 2702 adet özel otobüs ile birlikte 

toplam otobüs sayısı 6.000’i geçmektedir.  

Yalnızca belediyeye ait otobüsler ile 2012 yılında 641 hatta 5,1 milyon sefer 

yapılmış, bu seferler sonucu 170 milyon km yol kat edilmiş ve 480 milyon yolcu 

taşınmıştır. Söz konusu yolcuların yüzde 56’sı normal otobüslerle, geri kalanı ise 

metrobüs sistemiyle taşınmıştır. Özel otobüslerle taşınan yolcu sayıları da dikkate 

alındığında 2012 yılında otobüsler ile toplam 1 milyar yolcu taşınmıştır. 243 

 

                                                           
243 İETT, 2013:60,74. 
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Tablo 4.1. İstanbul’da Günlük Yolculukların Dağılımı 

   (2013) 

İşletme Yolculuk 
Sayısı Oran (%) Özel/Kamu 

İETT Metrobüs 715.000 5,28 KARA: 87,30 
İETT Otobüs 1.324.837 9,79   
Özel Halk Otobüsü 1.475.274 10,9 Özel: 72,23 
İstanbul Otobüs A.Ş. 106.797 0,79 Kamu: 15,07 
Otomobil 3.182.534 23,52   
Dolmuş Taksi 110.000 0,81   
Minibüs 1.850.000 13,67   
Taksi 1.100.000 8,13   
Servis Aracı 1.950.000 14,41   
TCDD 144.801 1,07 RAYLI: 10,17 
Hafif Metro 289.470 2,14   
Metro 268.659 1,99 Özel: 0,00 
Cadde Tramvayı 587.448 4,34 Kamu: 10,17 
İETT Tramvay 5.000 0,04   
Moda Tramvay 3.224 0,02   
İETT Füniküler 14.000 0,1   
Kabataş Füniküler 54.808 0,41   
Teleferik 9.039 0,07   
Şehir Hatları AŞ 146.798 1,08 DENİZ: 2,53 
İDO 94.806 0,70 Özel: 1,44 
Deniz Motorları 100.250 0,74 Kamu: 1,08 

TOPLAM 13.532.745 100 Özel: 73,67 
Kamu: 26,33 

Kaynak: İETT, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 26.06.2013,  
<http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/istanbulda-toplu-tasima/95>. 

İstanbul metrobüs sistemi ülkemizde uygulanan ilk yüksek hızlı otobüs 

sistemidir. Toplam 4 etaptan oluşan hattın ilk etabı 2007 yılında işletmeye alınmış 

olup günümüzde toplam uzunluk 52 km’ye ulaşmıştır. 6 hatta 410 araçla 24 saat 

hizmet veren sistem ile doruk saatte, tek yönde bir kesitte 30.000, günde ise toplam 

750.000 yolcu taşınmaktadır. Metrobüs sistemi İstanbul’da toplu ulaşıma bakış 

açısında ciddi bir değişime neden olmuş ve kente yeni bir soluk getirmiştir. Sistemin 

işletmeye alınmasıyla yıllık 242 ton yakıt tasarrufu sağlanmış, CO2 emisyonunda da 
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623 ton düşüş meydana gelmiştir. Bununla birlikte yolcu başına günde 132 dakikalık 

(yılda 34 gün) zaman tasarrufu sağlanmıştır. İstanbul metrobüs sistemi, dünyada 

işletilen diğer metrobüs sistemlerine kıyasla ortalama hızın en yüksek olduğu sistem 

olma unvanına da sahiptir. Dünya uygulamalarında elde edilen ortalama ticari hız 20-

25 km/saat düzeyinde iken İstanbul metrobüs sisteminin ortalama ticari hızı 40 

km/saat’e erişmektedir. 245 

Tablo 4.2. İstanbul Raylı Sistem Projeleri 
      (2014) 

Durum Raylı Sistemler Başlama-
Bitiş 

Uzunluk 
(km) İstasyon Yolcu/Gün 

(2012) 
Yolcu/Yıl 

(2012) 

M
ev

cu
t 

Şişhane-Hacıosman Metro 1992-2011 16,5 13 230.000 84.343.000 

Şişhane-Yenikapı Metro 1998-2014 3,6 3 - - 

Kadıköy-Kartal Metro 2008-2012 21,5 16 94.367 13.117.000 

Bağcılar-Başakşehir Metro 1999-2013 15,8 11 - - 

Aksaray-Havalimanı HRS 1986-2002 20,3 18 207.000 76.083.000 

Otogar-Bağcılar HRS 1999-2013 5,8 5 - - 

Kabataş-Bağcılar Tramvay 1990-2006 19,2 31 311.000 113.856.000 

Topkapı-Habipler Tramvay 2002-2009 15,3 22 90.000 32.994.000 

Marmaray Tüp Geçit 2004-2013 13,6 5 - - 

Diğerleri (Füniküler vs)  6,2 23 36.887 13.500.000 

  Toplam 137,8 147 969.254 333.893.000 

İn
şa

at
ı  

Sü
re

n 

Marmaray Projesi 2004-2015 62,9 36 

Kartal-Kaynarca Metro 2012-2015 4,5 3 

Üsküdar-Altunizade Metro 2012-2015 20,0 16 

   Toplam 87,4 55 

Pl
an

la
na

n 
 Bakırköy-Beylikdüzü 

Metro 2013-2018 24,5 18 

Bakırköy-Kirazlı Metro 2013-2017 9,1 9 

Kabataş-Mahmutbey Metro 2014-2018 24,5 18 

   Toplam 58,1 45 

  
Genel 

Toplam 283,3 247 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

                                                           
245 İETT, 2013:67-69 
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İstanbul’da daha modern bir ulaşım sistemi oluşturulması adına 2023 hedef 

yılı doğrultusunda hazırlanan Ulaşım Ana Planı 2011 yılında yayınlanmıştır. Söz 

konusu Planda İstanbul’un 2023 yılı günlük yolculuk sayısının 35 milyona ulaşacağı 

öngörülerek kısa, orta ve uzun vadeli altyapı planları sunulmaktadır. Özellikle yoğun 

raylı sistem yatırımlarına yer verilen bu planlar doğrultusunda hedef yılda toplam 

624 km’lik bir raylı sistem ağı hedeflenmektedir. Tablo 4.2’de İstanbul’da bulunan 

mevcut raylı sistem hatları ile yapımı devam eden ve programa alındığı halde 

yapımına henüz başlanamayan raylı sistem projeleri yer almaktadır.  

2014 Mart ayı itibarıyla İstanbul’da 137,8 km uzunluğunda raylı sistem ağı 

bulunmaktadır. Bu değerin hesaplanmasında metro, hafif raylı sistem, tramvay, 

füniküler ve nostaljik tramvay hatları ile teleferik sistemleri dikkate alınmıştır. Söz 

konusu sistemler ile 2012 yılında günlük yaklaşık 1 milyon, yıllık 333 milyon yolcu 

taşınmıştır.  

Öte yandan inşaatı devam eden 3 projenin toplam uzunluğu 87,4 km, 

yapımına henüz başlanmayan 3 projenin de toplam uzunluğu 58,1 km’dir. Söz 

konusu projelerin tamamlanması durumunda İstanbul raylı sistem ağının uzunluğu 

283,3 km’ye erişecektir.  

İstanbul’da otobüslerin ve raylı sistemlerin dışında sıkça kullanılan bir diğer 

önemli ulaşım türü ise denizyoludur. Günümüzde 32 vapur ve 34 iskelede faaliyet 

gösteren Şehir Hatları İşletmesi ile günde 150.000 yolcu taşınmaktadır. Ayrıca özel 

firmalar tarafından işletilen motorlar da denizyolu ulaşımında önemli bir paya sahip 

olup günde yaklaşık 100.000 yolcu taşımaktadır.  

Bugün İstanbul’da raylı sistem hatlarının hemen hemen tamamını işleten 

Ulaşım A.Ş’nin 2012 yılı gelir tablosu incelendiğinde toplam gelirlerin 362,6 milyon 

TL, giderlerin ise 349 milyon TL olduğu görülmektedir. Bu değerler çerçevesinde 

söz konusu şirketin yıllık net karı 13,6 milyon TL düzeyindedir.  

4.5.2.  Ankara 

İstanbul’dan sonra yaklaşık 5 milyonluk nüfus ve 1,4 milyonluk araç sayısı 

ile ülkemizin en büyük ikinci kenti Ankara’dır. 2012 yılı sonu itibarıyla Ankara’da 

kayıtlı otomobillerin sayısı 1 milyonun üzerindedir. Her ne kadar İstanbul’a nazaran 
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daha az otomobil bulunsa da kişi başına düşen otomobil sayısı bakımından Ankara 

ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Kentte ulaşım planlamasının esasını oluşturması 

beklenen Ulaşım Ana Planı 2015 hedef yılıyla 1994’te hazırlanmıştır. Mevcut plan 

güncelliğini yitirdiğinden dolayı hedef yılı 2038 olan yeni planın hazırlanmasına 

ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.  

Tablo 4.3’te yer alan EGO verilerine göre Ankara’da günlük yolculukların 

yaklaşık yüzde 61’i toplu taşıma sistemleriyle, yüzde 39’u ise bireysel ulaşım 

sistemleriyle (yüzde 33 otomobil, yüzde 6 taksi) yapılmaktadır. Öte yandan toplu 

taşıma sistemleri kendi arasında değerlendirildiğinde minibüs ve dolmuşların yüzde 

37’lik bir oranla ilk sırada geldiği, bunları yüzde 23 ile belediye otobüslerinin, yüzde 

20 ile servis araçlarının, yüzde 10 ile halk otobüsü ve özel toplu taşıma araçlarının, 

yüzde 9 ile de metro ve hafif raylı sistemlerin takip ettiği görülmektedir.246  

Tablo 4.3. Ankara’da Günlük Yolculukların Dağılımı 
   (2013) 

Ulaşım Türü Yolcu 
Sayısı 

Genel 
(%) 

Toplu 
Taşıma (%) 

EGO Otobüsleri 710.400 13,9 22,7 

ANKARAY 105.450 2,1 3,4 

Metro 170.940 3,3 5,5 

Banliyö Treni 65.000 1,3 2,1 

Minibüs-Dolmuş 1.152.900 22,5 36,8 

Servis Araçları 610.000 11,9 19,5 

Özel Halk Otobüsü 190.000 3,7 6,1 

Özel Toplu Taşım Aracı 88.800 1,7 2,8 

İlçe Özel Toplu Taşım Aracı 40.320 0,8 1,3 

Toplu Taşıma Toplamı 3.133.810 61,2 100 
Taksi 290.000 5,7  
Otomobil 1.700.000 33,2 

Özel Ulaşım Toplamı 1.990.000 38,8 
GENEL TOPLAM 5.123.810 100 

Kaynak: EGO, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 25.06.2013,  
< http://www.ego.gov.tr/filelib/kurumsalistatistikler/turel_dagilim.pdf> 

                                                           
246 EGO, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 25.06.2013.  
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Ankara’da 2012 yılı sonu itibarıyla 1951 belediye otobüsü, 671 özel otobüs, 

7956 ticari taksi, 2453 minibüs ve dolmuş bulunmaktadır. Yalnızca belediye 

otobüsleri ile 2012 yılında 253 milyon 247  yolcu taşınmıştır. Otobüsler için 

gerçekleşen günlük ve yıllık yolcu sayılarının oranı dikkate alındığında minibüs ve 

dolmuşlar ile taşınan yolcu sayısının 410 milyon, özel otobüsler ile taşınan yolcu 

sayısının ise 114 milyon olduğu tahmin edilebilir.  

Öte yandan Ankara raylı sistemler bakımından ülkemizin önde gelen illeri 

arasında yer almaktadır. 1992 yılında inşaatına başlanan ANKARAY hafif raylı 

sistemi 1996 yılında tamamlanmıştır. AŞTİ-Dikimevi arasında faaliyet gösteren 

hattın toplam uzunluğu 8,5 km, istasyon sayısı ise 11’dir. 1993 yılında yapımına 

başlanan Ankara Metrosu ise 1997 yılında tamamlanmıştır. Kızılay-Batıkent arasında 

faaliyet gösteren hattın toplam uzunluğu 14,6 km olup istasyon sayısı 12’dir.248 

Söz konusu iki raylı sisteme ilaveten Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve 

Tandoğan-Keçiören Metrolarının yapımına 2001–2003 yılları arasında başlanmış 

ancak finansman sorunları nedeniyle projeler nihayete erdirilememiştir.  

Ancak, 05.06.2010 tarih ve 6001 sayılı Kanun ile mülga Ulaştırma 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9. Maddesi değiştirilerek 

raylı sistem projelerinin Ulaştırma Bakanlığınca genel bütçe kaynaklarından 

yaptırılması imkanı getirilmiştir. Söz konusu Kanuna dayanılarak alınan 25.10.2010 

tarih ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da Ulaştırma Bakanlığına 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin inşaatı devam eden metro projelerini devralma 

yetkisi verilmiştir. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut 

ihalelerin tasfiyesi ve işlerin Bakanlığa devrine ilişkin çalışmalar yürütülmüş ve 

25.04.2011 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık arasında gerekli 

devir protokolleri imzalanarak projelerin Bakanlıkça yapımına başlanmıştır. Kızılay-

Çayyolu ve Batıkent-Sincan Metro Projeleri 2014 yılının ilk çeyreğinde 

tamamlanmış olup, Tandoğan-Keçiören Metro Projesinin ise 2014 yılı sonunda 

tamamlanması beklenmektedir. Adı geçen 3 proje, merkezi bütçe kaynaklarıyla 

yapılan ilk metro projeleri olma özelliğini taşımaktadır. Söz konusu raylı sistemler 

                                                           
247 EGO, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 25.06.2013.  
248 Ankara Metro ve ANKARAY internet siteleri, erişim tarihi: 25.06.2013.  
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ile yakın gelecekte tamamlanması öngörülen sistemlere ait temel istatistikler Tablo 

4.4’te yer almaktadır. 

Tablo 4.3 ve Tablo 4.4’te yer alan günlük ve yıllık yolculuk verileri birlikte 

değerlendirildiğinde, yaklaşık bir hesapla, 2012 yılında otomobiller ile 605 milyon, 

minibüs ve dolmuşlarla 410 milyon, belediyeye ve şahıslara ait otobüslerle 367 

milyon, raylı sistemler ile 95 milyon yolcu taşındığı söylenebilir. Yaklaşık 5 

milyonluk bir nüfusa sahip olan Ankara’da ulaşımın çoğunlukla otomobil, minibüs 

ve dolmuşlar ile yapılması kentin ulaşımının sürdürülebilirlikten uzak olduğunu 

ortaya koymaktadır.  

Tablo 4.4. Ankara Raylı Sistem Projeleri 
    (2014)

Durum Raylı Sistemler Başlama-Bitiş Uzunluk 
(km) İstasyon Yolcu/ 

Gün 
Yolcu/Yıl 

(2012) 

M
ev

cu
t 

ANKARAY HRS 1992-1996 8,5 11 105.000 37.862.000 

Ankara Metro 1993-1997 14,6 12 170.000 56.631.000 

Kızılay-Çayyolu Metro 2011-2014 18,0 11 - - 

Batıkent-Sincan Metro 2011-2014 15,6 11 - - 

  Toplam 56,7 45 275.000 94.493.000 

İn
şa

at
ı  

Sü
re

n Tandoğan-Keçiören Metro 2011-2014 10,2 10 

  Toplam 10,2 10 

    Genel Toplam 66,9 55 

Kaynak: EGO, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 28.06.2013, 
<http://web.ego.gov.tr/filelib/kurumsalistatistikler/metro_ankaray_yolcu_sayilari.pdf>. 

Toplu taşıma sistemlerinin son 5 yılı finansal açıdan değerlendirildiğinde; 

otobüs işletmeciliğinin yıllık 120–180 milyon TL açık verdiği, raylı sistem 

işletmeciliğinin ise yıllık 50–70 milyon TL fazla verdiği görülmektedir. Bu veriler 

doğrultusunda otobüs işletmeciliğinin planlamasının ve işletmeciliğinin yeniden 

gözden geçirilerek finansal açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiği 

anlaşılmaktadır. Otobüs sistemlerinin kârlı hale getirilmesi ve raylı sistemlerin de 

kârlılığının artırılması adına minibüs ve dolmuşlara olan talebin daha verimli 

modlara kaydırılmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi önem 
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arzetmektedir. Zira küçük yerleşim birimleri için uygun bir çözüm olan ara toplu 

taşıma türleri Ankara gibi büyük metropoller için verimsiz bir ulaşım türüdür.  

4.5.3.  İzmir 

İzmir, İstanbul ve Ankara’dan sonra 4 milyonluk nüfusu ve 1 milyonluk araç 

sayısı ile ülkemizin üçüncü büyük kenti konumundadır.  2012 yılı sonu itibarıyla 

İzmir’de kayıtlı otomobillerin sayısı 558 bin olup kent, otomobil sahipliği 

bakımından 139,5 otomobil/1000 kişi oranıyla dokuzuncu sırada yer almaktadır.  

Kentte ulaşım planlamasının esasını oluşturan Ulaşım Ana Planı 2009 yılında 

hazırlanmış olup 2010–2025 yıllarını kapsamaktadır. Plan hazırlıkları kapsamında 

yapılan anketler sonucunda İzmir’de 2008 yılında günlük yolculukların yaklaşık 

yüzde 77,8’inin toplu taşıma sistemleriyle, yüzde 22,2’sinin ise bireysel ulaşım 

sistemleriyle (yüzde 20,4 otomobil, yüzde 1,2 taksi, yüzde 0,6 diğer) yapıldığı 

görülmektedir. Öte yandan toplu taşıma sistemleri kendi arasında 

değerlendirildiğinde belediye otobüslerinin yüzde 59,5’lik bir oranla ilk sırada yer 

aldığı, otobüsleri yüzde 22,6 ile servis araçlarının, yüzde 11,4 ile dolmuş ve 

minibüslerin, yüzde 3,3 ile raylı sistemin takip ettiği görülmektedir. Söz konusu 

veriler Tablo 4.5’te yer almaktadır.  

Tablo 4.5. İzmir’de 2008 Yılında Günlük Yolculukların Dağılımı 
  ( %) 

Ulaşım Türü Genel Toplu Taşıma 

Belediye Otobüsü 46,3 59,5 
Servis Aracı 17,6 22,6 
Dolmuş-Minibüs 8,9 11,4 
Raylı Sistem 2,6 3,3 
Motosiklet 0,4 0,5 
Vapur 1,2 1,5 
Diğer 0,8 1,0 
Toplu Taşıma Toplamı 77,8 100 
Özel Oto 20,4 
Taksi 1,2 
Bisiklet 0,6 
Özel Ulaşım Toplamı 22,2 
Genel Toplam 100 

Kaynak: İzmir UAP. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre,249 İzmir’de 2012 yılı 

sonu itibarıyla 1440 belediye otobüsü, 1279 dolmuş ve minibüs, 3135 ticari taksi 

bulunmaktadır. Ayrıca kentte yaklaşık 25 km uzunluğunda bisiklet yolu mevcuttur. 

İzmir’de özel halk otobüslerinin bulunmaması, otobüs sistemlerinin tek elden 

yönetimi ve uygulanması planlanan politikaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi 

açısından önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.  

Bunun yanında İzmir’de tek hatta işletilen bir hafif raylı sistem mevcuttur. 

2000 yılında faaliyete geçen raylı sistem ilk olarak Üçyol-Bornova arasında 11,5 km 

ve 10 istasyon olarak planlanmıştır. Söz konusu hatta ilave olarak Üçyol-Fahrettin 

Altay ve Bornova-EVKA 3 kesimleri planlanmıştır. Bornova-EVKA 3 hattı 2012 

yılında tamamlanarak faaliyete geçmiş, Üçyol-F.Altay hattının Üçyol-Hatay 

kesiminin yapımı tamamlanmış olup Hatay-F.Altay kesiminde ise çalışmalara devam 

edilmektedir.  

İzmir’de faaliyet gösteren bir diğer raylı sistem ise Aliağa-Cumaovası 

arasında faaliyet gösteren İzmir Banliyö (İZBAN) Sistemidir. Metro standartlarında 

bir yolculuk imkânı sağlayan sistem 79 km hat ve 31 adet istasyondan oluşmaktadır. 

Proje TCDD ile Belediye arasında düzenlenen bir protokol ile ortak yapılmış ve 2011 

yılında hizmete açılmıştır.  

Otobüs ve raylı sistem işletmeciliğinin son 5 yılı finansal açıdan 

değerlendirildiğinde; otobüs işletmeciliğinin dalgalı bir grafik çizdiği, bazı yıllar 10-

20 milyon TL fazla verirken bazı yıllar 70 milyon açık verdiği görülmektedir. Raylı 

sistemlerde ise 2010 yılından bu yana yıllık 3-7 milyon TL arası kar elde 

edilmektedir.  

Bu veriler doğrultusunda, İzmir’de otobüs ve raylı sistem işletmeciliğinin 

finansal anlamda sürdürülebilir bir yapıda olduğu sonucu çıkarılabilir. Mevcut 

otobüs ve raylı sistem hatlarının daha etkin kullanımının sağlanmasına yönelik 

uygulamalar ile İzmir’in ülkemizin örnek kentlerinden biri olmaya aday olduğu 

söylenebilir. Bu amaca yönelik atılması gereken adımların başında, otomobil 
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kullanımının azaltılması ile dolmuş-minibüslere olan talebin otobüs ve raylı sistem 

türlerine kaydırılmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi gelmektedir.  

Tablo 4.6. İzmir Raylı Sistem Projeleri 
      (2013) 

Durum Raylı Sistemler Başlama-Bitiş Uzunluk İstasyon Yolcu/Gün 
(2012) 

Yolcu/Yıl 
(2012)* 

M
ev

cu
t 

Üçyol-Bornova HRS 1995-2000 11,5 10 

145.000** 46.400.000** Hatay-Üçyol HRS 2009-2012 1,7 2 

Bornova-EVKA 3 HRS 2009-2012 2,2 2 

İZBAN Banliyö Sistemi 2001-2011 79,0 31 136.000 43.520.000 

  Toplam 94,4 45 281.000 89.920.000 

İn
şa

at
ı 

Sü
re

n Hatay-F.Altay HRS 2010-2013 3,8 3 

  Toplam 3,8 3 

Pl
an

la
na

n Konak Tramvay 2013-2015 13,0 19 

Karşıyaka Tramvay 2013-2015 9,7 16 

  Toplam 22,7 35 

    Genel Toplam 120,9 83 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
*Tahmini değerlerdir. 
** EVKA3-Hatay hattının tamamına ait değerlerdir.  

4.5.4. Adana 

Adana, nüfus büyüklüğü bakımından ülkemizin beşinci kentidir. 2012 yılı 

sonu itibarıyla 2,1 milyon nüfusa sahip olan kentteki otomobil sayısı yaklaşık 231 

bin, toplam araç sayısı ise 464 bin düzeyindedir. Ayrıca, otomobil sahipliği 

bakımından Adana, 109 otomobil/1000 kişi oranıyla yedinci sırada yer almaktadır.  

Adana’nın en son Ulaşım Ana Planı 1992 yılında hazırlanmış ve günümüzde 

güncelliğini yitirmiştir. Bu doğrultuda yeni bir ana planın hazırlanması süreci 

başlamış olup ihale çalışmalarına devam edilmektedir.  

Adana Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre 250  2012 yılında 

ortalama bir günde toplu taşıma sistemleriyle yapılan yolculukların yüzde 50’si 

minibüslerle, yüzde 31’i özel halk otobüsleriyle, yüzde 15’i belediye otobüsleriyle ve 
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geri kalan yüzde 4’ü de raylı sistem ile yapılmaktadır. 2012 yılı sonu itibarıyla 

yalnızca belediye otobüsleriyle 26,9 milyon yolcu taşındığı göz önünde 

bulundurularak oranlama yoluyla yapılan bir hesapla; minibüsler ile yılda 89,6 

milyon, özel halk otobüsleriyle 55,6 milyon yolcu taşındığı tahmin edilebilir.  

Adana’da 2012 yılı sonu itibarıyla 209 belediye otobüsü, 419 özel halk 

otobüsü, 1085 dolmuş ve minibüs, 3065 ticari taksi bulunmaktadır. Ayrıca kentte 

yaklaşık 17 km uzunluğunda bisiklet yolu mevcut olup yakın zamanda ilave 80 km 

daha yol yapılması planlanmaktadır. Ancak bisikletin günlük yolculuklar içindeki 

payına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.  

Karayolu ulaşım türlerinin yanında, Adana’da hafif raylı sistem hattı da 

mevcuttur. 2010 yılında faaliyete geçen raylı sistemin ilk aşaması yaklaşık 13,9 km 

ve 13 istasyon olarak tasarlanmıştır. Bu hatta ilaveten 10,3 km’lik 2. aşama raylı 

sistem projesi planlanmakla birlikte henüz yapımına başlanmamıştır. Mevcut raylı 

sistem ile 2012 yılında 8,5 milyon yolcu taşınmıştır.   

Tablo 4.7. Adana Raylı Sistem Projeleri 

Durum Raylı Sistemler Başlama-Bitiş Uzunluk İstasyon Yolcu/Yıl 
(2012) 

Mevcut 
Hastane-Akıncılar HRS 1996-2010 13.9 13 8.581.000 
  Toplam 13.9 13 8.581.000 

Planlanan 
Akıncılar-Üniversite HRS - 10.3 6 
  Toplam 10.3 6 

    Ana Toplam 24.2 19.0 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Adana’da otobüs ve raylı sistem işletmeciliğinin son 5 yılı finansal açıdan 

değerlendirildiğinde; otobüs işletmeciliğinin 20-40 milyon TL arasında, raylı 

sistemin ise 2-10 milyon TL arasında açık verdiği görülmektedir.  

Bu veriler doğrultusunda, Adana’da otobüs ve raylı sistem işletmeciliğinin 

finansal anlamda sürdürülebilir bir yapıda olmadığı sonucu çıkarılabilir. Araç 

filolarından da anlaşılacağı üzere belediyeye ait otobüsler diğer ulaşım türlerine göre 

yetersiz kalmakta, mevcut araçlar ise işletme giderlerini karşılayacak düzeyde yolcu 

taşıyamamaktadır. Raylı sistemlerdeki durum da otobüs işletmeciliğinden çok farklı 
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görünmemektedir. Ancak bu durum, raylı sistemin henüz 3 yıl önce faaliyete geçmiş 

olması ve sisteme yeterli beslemenin yapılamaması gibi sebeplerle açıklanabilir. Bu 

veriler doğrultusunda, özel toplu taşıma sistemlerinin toplam oranının yüzde 80’lere 

ulaştığı Adana’da belediyenin işlettiği sistemlerin daha çekici hale getirilerek 

yolcuların belediye otobüslerine ve raylı sisteme yönlendirilmesi gerekmektedir.  

4.5.5.  Konya 

Konya, nüfus büyüklüğü bakımından ülkemizin yedinci büyük kentidir. 2012 

yılı sonu itibarıyla 2 milyon nüfusa sahip olan kentteki otomobil sayısı yaklaşık 253 

bin, toplam araç sayısı ise 485 bin düzeyindedir. Ayrıca, otomobil sahipliği 

bakımından Konya, 123 otomobil/1000 kişi oranıyla on dokuzuncu sırada yer 

almaktadır.  

Konya’nın en son Ulaşım Ana Planı 2002 yılında hazırlanmış olup 

günümüzde 2030 yılı hedefleri doğrultusunda güncellenmektedir.  

Konya Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, 251  2012 yılında 

günlük yolculukların yaklaşık yüzde 59,4’ü toplu taşıma sistemleriyle, yüzde 40,6’sı 

ise bireysel ve özel ulaşım sistemleriyle (yüzde 35,7 otomobil, yüzde 0,4 taksi, yüzde 

3,7 bisiklet, yüzde 0,8 motosiklet) yapılmaktadır. Öte yandan toplu taşıma sistemleri 

kendi arasında değerlendirildiğinde servis araçları yüzde 37,1’lik bir oranla ilk sırada 

yer alırken, belediye otobüsleri yüzde 28,9, dolmuş ve minibüsler yüzde 19 ve raylı 

sistem yüzde 15’lik paya sahiptir.  

Konya’da 2012 yılı sonu itibarıyla 325 belediye otobüsü, 530 dolmuş ve 

minibüs, 1100 ticari taksi bulunmaktadır. Ayrıca kentte 196 km bisiklet yolu mevcut 

olup 2013 yılı sonunda bu uzunluğun 250 km’ye ulaşması hedeflenmektedir. Bunun 

yanında Belediye tarafından işletilen Akıllı Bisiklet uygulaması kapsamında 42 

istasyonda toplam 500 bisiklet halkın hizmetine sunulmuştur. Bisiklet altyapısının bu 

denli gelişmiş olması bisikletin günlük yolculukların yüzde 3,7’sinde tercih 

edilmesinde etkili olmaktadır.  

 

                                                           
251 Konya Büyükşehir Belediyesinden temin edilmiştir. 



117 
 

Tablo 4.8. Konya’da 2012 Yılında Günlük Yolculukların Dağılımı 

Ulaşım Türü Yolculuk Genel 
(%) 

Toplu Taşıma 
(%) 

Otobüs 171.872 17.2 28.9 
Minibüs 113.300 11.3 19.0 
Tramvay 89.109 8.9 15.0 
Servis 220.985 22.1 37.1 

Toplu Taşıma Toplamı 595.266 59.4 100 
Otomobil 357.588 35.7 
Bisiklet 36.564 3.7 
Taksi 4.439 0.4 
Motosiklet 7.522 0.8 

Özel Ulaşım Toplamı 406.113 40.6 
Toplam 1.001.379 100 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Karayolu ulaşım türlerinin yanında, Konya’da tramvay sistemi 

işletilmektedir. 1992 yılında kısmen açılan ve 1996 yılında tamamı hizmete sunulan 

tramvay sistemi yaklaşık 20 km hat ve 31 istasyonla hizmet vermektedir. Bu hatta 

ilaveten 5,5 km’lik 2. aşama tramvay projesi planlanmakla birlikte henüz yapımına 

başlanmamıştır. Mevcut raylı sistem ile 2012 yılında 32,3 milyon yolcu taşınmıştır.   

Tablo 4.9. Konya Raylı Sistem Projeleri 

Durum Raylı Sistemler Başlama-Bitiş Uzunluk İstasyon Yolcu/Gün 
(2012) 

Yolcu/Yıl 
(2012) 

M
ev

cu
t Üniversite-Alaaddin 

Tepesi Tramvay 
1992-1996 20.0 31 89.109 32.337.000 

  
Toplam 20.0 31 89.109 32.337.000 

Pl
an

la
na

n Alaaddin Tepesi-
Adliye Tramvay 

- 5.5 8 

  
Toplam 5.5 8 

    
Genel Toplam 25.5 39  

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Konya’da toplu taşıma sistemlerinin son 5 yılı finansal açıdan 

değerlendirildiğinde; otobüs işletmeciliğinin 11-55 milyon TL arası açık verdiği, 

raylı sistemin ise 6-10 milyon TL arası fazla verdiği görülmektedir.  

Bu veriler doğrultusunda, Konya’da otobüs işletmeciliğinin finansal anlamda 

sürdürülebilir bir yapıda olmadığı sonucu çıkarılabilir. Kentte, tek elden etkin bir 

planlama yapılabilmesi adına özel halk otobüsünün bulunmaması bir avantaj olarak 

görülse de minibüs ve otomobillerin yolculuklar içindeki toplam payı yüzde 47’ye 

erişmektedir. Dolayısıyla, daha verimli bir otobüs işletmeciliği için otomobil ve 

minibüs kullanıcılarının hedef kitle olarak belirlenmesi finansal sürdürülebilirlik 

açısından yararlı olacaktır.  

Son olarak ülkemizde bisiklet kullanımının en yoğun olduğu kentlerden olan 

Konya’da sürdürülebilir kentiçi ulaşım felsefesinin etkin bir biçimde 

uygulanabilmesi adına belirli bir altyapı ile toplumsal alışkanlığın mevcut olduğu 

anlaşılmaktadır.  

4.5.6.  Gaziantep 

Gaziantep nüfus büyüklüğü bakımından ülkemizin sekizinci kentidir. 2012 

yılı sonu itibarıyla 1,8 milyon nüfusa sahip olan kentteki otomobil sayısı yaklaşık 

155 bin, toplam araç sayısı ise 353 bindir.  Ayrıca, otomobil sahipliği bakımından 

Gaziantep, 1000 kişi başına 86,2 oranıyla kırk dokuzuncu sırada yer almaktadır. 

Gaziantep’in son Ulaşım Ana Planı 2005 yılında 2025 hedef yılı doğrultusunda 

hazırlanmıştır.  

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre,252 yolculukların 

dağılımı ile ilgili güncel bir veri bulunmamakla birlikte, söz konusu Planın 

hazırlıkları kapsamında 2005 yılında yapılan anketlere göre toplu taşıma sistemiyle 

yapılan günlük yaklaşık 500 bin yolculuğun yüzde 74,7’si toplu taşıma ile geri kalan 

yüzde 25,3’ü ise özel ulaşım türleri (yüzde 20,5 otomobil, yüzde 2,2 motosiklet, 

yüzde 4,6 diğer) ile yapılmaktadır. Toplu taşıma sistemleri kendi içinde 

değerlendirildiğinde; yolculukların yüzde 38,8’inin servis araçlarıyla, yüzde 

36,6’sının dolmuş ve minibüslerle, yüzde 16’sının özel halk otobüsleriyle ve yüzde 
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8,6’sının belediye otobüsleriyle yapıldığı görülmektedir. Ancak söz konusu veriler 

2005 yılına ait olduğundan dolayı günümüzde bu değerlerin farklı olması olağandır. 

Örneğin raylı sistem 2005 yılında faaliyette olmadığından dolayı ulaşım türleri 

arasında yer almamaktadır.  

2012 yılında Gaziantep’te 33 belediye otobüsü, 311 özel halk otobüsü, 487 

dolmuş ve minibüs ile 2287 adet ticari taksi mevcuttur. Buna ilaveten kentte bisiklet 

yolu bulunmamaktadır.  

Karayolu ulaşım türlerinin yanında, Gaziantep’te tramvay sistemi de 

işletilmektedir. 2008 yılında inşaatına başlanan ve 2011 yılında faaliyete geçen 

tramvay sistemi 15 km, 2012 yılında faaliyete geçen 2. Aşama hattı ise 6 km 

uzunluğundadır. Bu hatta ilaveten toplam 6,5 km uzunluğunda 3. aşama tramvay 

projesine de 2013 yılında başlanmış olup yapım çalışmaları devam etmektedir.  

Tablo 4.10. Gaziantep’te 2005 Yılında Günlük Yolculukların Dağılımı 

Ulaşım Türü Yolculuk Genel 
(%) 

Toplu Taşıma 
(%) 

Dolmuş-Minibüs 136.205 27,3 36,6 

Belediye Otobüsü 32.006 6,4 8,6 

Özel Halk otobüsü 59.604 12,0 16,0 

Servis Aracı 144.590 29,0 38,8 

Toplu Taşıma Toplamı 372.405 74,7 100 

Otomobil 102.423 20,5 

Taksi 700 0,1 

Bisiklet 2.998 0,6 

Motosiklet 11.167 2,2 

Diğer  9.030 1,8 

Özel Ulaşım Toplamı 126.318 25,3 

Toplam 498.723 100 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Gaziantep’te toplu taşıma sistemlerinin son 5 yılı finansal açıdan 

değerlendirildiğinde; otobüs işletmeciliğinin 7-10 milyon TL arası, 2011’den bu yana 

faaliyet gösteren raylı sistemin ise 5-7 milyon TL arası açık verdiği, her iki sistemin 
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de finansal açında kârlı bir şekilde işletilemediği görülmektedir. Söz konusu 

sistemlerin verimliliklerinin özellikle dolmuş ve minibüs yolcularını hedef alarak 

yükseltilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

Tablo 4.11. Gaziantep Raylı Sistem Projeleri 

Durum Raylı Sistemler Başlama-Bitiş Uzunluk 
(km) İstasyon Yolcu/Yıl 

(2012) 

Mevcut 

1. ve 2. Aşama 
Tramvay 2008-2012 21,0 19 4.805.000 

  Toplam 21,0 19 4.805.000 

İnşaatı 
Süren 

3. Aşama 
Tramvay 2013- … 6,5 6 

  Toplam 6,5 6 

    Genel Toplam 27,5 25 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

4.5.7. Kayseri 

Kayseri nüfus büyüklüğü bakımından ülkemizin on beşinci kentidir. 2012 yılı 

sonu itibarıyla 1,27 milyon nüfusa sahip olan kentteki otomobil sayısı yaklaşık 170 

bin, toplam araç sayısı ise 255 bin düzeyindedir. Ayrıca, otomobil sahipliği 

bakımından Kayseri, 1000 kişi başına 133,7 oranıyla on dördüncü sırada yer 

almaktadır. Kayseri’nin en son Ulaşım Ana Planı 2008 yılında 2025 hedef yılı 

doğrultusunda hazırlanmıştır.  

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, 253  2012 yılında 

günlük ortalama 314 binlik toplu taşıma yolculuğunun yaklaşık yüzde 71,8’i özel 

halk otobüsleriyle, yüzde 5,6’sı belediye otobüsleriyle ve yüzde 22,6’sı da raylı 

sistem ile yapılmaktadır. Belediye otobüsleriyle yıllık 6,4 milyon, raylı sistem ile de 

25,8 milyon yolcu taşındığı göz önünde bulundurularak özel halk otobüsleriyle yılda 

yaklaşık 82 milyon yolcu taşındığı tahmin edilmektedir.   

Özel halk otobüslerinin bu kadar yoğun bir şekilde kullanılmasının altında 

kentte hayata geçirilen dolmuştan otobüse projesi yatmaktadır. Belediyeye ait 

otobüsler finansal anlamda kârlı bir şekilde işletilemediği için ve yolcu şikayetleri ile 
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yakıt, yedek parça, personel maliyetlerinin artmasından dolayı alternatif bir modele 

geçilmesi gündeme alınmıştır. Bu amaçla, 1999 yılında çalışmalara başlanmış ve 

kademeli olarak dolmuşlar trafikten çekilerek yerlerini halk otobüslerine bırakmıştır. 

2012 yılı sonunda Kayseri’de hiç dolmuş bulunmazken, 386 adet özel halk otobüsü, 

139 adet belediye otobüsü ve 783 ticari taksi faaliyet göstermektedir. Ayrıca, kentte 

50,5 km bisiklet yolu mevcut olup genel kullanımın yanında belediye tarafından 

işletilen KAYBİS projesi kapsamında 25 istasyonda toplam 300 bisiklet halkın 

hizmetine sunulmaktadır.  

Karayolu ulaşım türlerinin yanında, Kayseri’de hafif raylı sistem hattı da 

işletilmektedir. 2006 yılında inşaatına başlanan ve 2009 yılında faaliyete geçen 

Kayseri Hafif Raylı Sistem projesi 17,4 km’lik hat, 38 adet araç ve 28 adet istasyon 

karakteristik özellikleriyle tasarlanmıştır. Bu hatta ilaveten toplam 16,5 km 

uzunluğunda 2. ve 3. aşama raylı sistem projesine de başlanmış olup yapım 

çalışmaları devam etmektedir.  

Tablo 4.12. Kayseri Raylı Sistem Projeleri 

Durum Raylı Sistemler Başlama-
Bitiş Uzunluk İstasyon Yolcu/Gün 

(2012) 
Yolcu/Yıl 

(2012) 

Mevcut 
KAYSERAY 1. 
Aşama HRS 2006-2009 17,4 28 70.853 25.861.000 

  Toplam 17,4 28 70.853 25.861.000 

İnşaatı 
Süren 

KAYSERAY 2. ve 3. 
Aşama HRS 2011- … 16,5 22 

  Toplam 16,5 22 

    Ana Toplam 33,9 50 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturuluştur.  

Kayseri’de toplu taşıma sistemlerinin son 5 yılı finansal açıdan 

değerlendirildiğinde; otobüs işletmeciliğinin 14-23 milyon TL arası, raylı sistemin 

ise yaklaşık 2 milyon TL civarında açık verdiği görülmektedir. Bu veriler 

doğrultusunda her iki sistemin de finansal anlamda kârlı bir şekilde işletilemediği 

görülmektedir. Her ne kadar raylı sistemin zararı çok daha düşük olsa da bu 

sistemlerin verimliliklerinin yükseltilmesine yönelik uygulamaların artırılması 

gerekmektedir.  
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Son olarak ülkemizde dolmuş ve minibüslerden otobüs sistemine geçişin 

sağlanabildiği ilk kent olan Kayseri’de yapılan altyapı yatırımları ile bisiklet 

kullanımının da giderek yaygınlaşacağı görülmektedir. Dolayısıyla etkin ulaşım 

politikalarının uygulanması durumunda ekonomik, çevresel ve sosyal 

sürdürülebilirliğin sağlandığı bir kent formuna erişimin mümkün olabilecektir.  

4.5.8.  Eskişehir 

Eskişehir nüfus büyüklüğü bakımından ülkemizin yirmi beşinci kentidir. 

2012 yılı sonu itibarıyla 789 bin nüfusa sahip olan kentteki otomobil sayısı yaklaşık 

117 bin, toplam araç sayısı ise 190 bindir.  Ayrıca, otomobil sahipliği bakımından 

Eskişehir 1000 kişiye 148,2 otomobil oranıyla beşinci sırada yer almaktadır. 

Eskişehir’in en son Ulaşım Ana Planı 2003 yılında 2023 hedef yılı doğrultusunda 

hazırlanmıştır.  

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre,254 2012 yılında 

toplu taşıma sistemiyle yapılan günlük 240 bin yolculuğun yüzde 39’u raylı sistem 

ile, yüzde 29’u özel halk otobüsleriyle, yüzde 30’u dolmuş ve minibüslerle geri kalan 

yüzde 2’si ise belediye otobüsleriyle yapılmaktadır. Belediye otobüsleriyle yıllık 1,6 

milyon, raylı sistem ile de 34,3 milyon yolcu taşındığı göz önünde bulundurularak 

özel halk otobüsleriyle yılda yaklaşık 25 milyon, dolmuş ve minibüsler ile de 26 

milyon yolcu taşındığı tahmin edilmektedir. 2012 yılında Eskişehir’de 49 belediye 

otobüsü, 166 özel halk otobüsü, 379 dolmuş ve minibüs ile 476 adet ticari taksi 

mevcuttur. Ayrıca kentte toplam 6 km bisiklet yolu mevcuttur.  

Karayolu ulaşım türlerinin yanında, Eskişehir’de tramvay sistemi de 

işletilmektedir. 2002 yılında inşaatına başlanan ve 2004 yılında faaliyete geçen 

tramvay projesi 16,5 km, 23 araç ve 26 istasyon karakteristiğiyle tasarlanmıştır. Bu 

hatta ilaveten toplam 24 km uzunluğunda 2. aşama tramvay projesine de başlanmış 

olup yapım çalışmaları devam etmektedir.  

                                                           
254 Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden temin edilmiştir. 
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Tablo 4.13. Eskişehir Raylı Sistem Projeleri 

Durum Raylı 
Sistemler Başlama-Bitiş Uzunluk İstasyon Yolcu/Gün 

(2012) 
Yolcu/Yıl 

(2012) 

Mevcut 
1. Aşama 
Tramvay 2002-2004 16,5 26 94.000 34.314.000 

  Toplam 16,5 26 94.000 34.314.000 

İnşaatı 
Süren 

2. Aşama 
Tramvay 2011- … 24,0 26 

  Toplam 24,0 26 

    Ana Toplam 40,5 52 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Eskişehir’de otobüs işletmeciliğinin son 5 yılı finansal açıdan 

değerlendirildiğinde yıllık 1-5 milyon TL arası açık verildiği görülmektedir. Raylı 

sistemin gelir ve giderlerine ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu veriler 

doğrultusunda yalnızca 49 araçlık filoya ve yüzde 2’lik yolculuk oranına sahip olan 

belediye otobüs işletmesinin durdurularak otobüs işletmesinin tamamıyla özel 

işletmecilere bırakılması ya da hizmet kapsamının ve kalitesinin geliştirilerek 

yolcuların bu sisteme yönelmesi sağlanmalıdır. Öte yandan her ne kadar kârlılık ile 

ilgili bir bilgi mevcut olmasa da yüzde 39’luk yolculuk oranıyla raylı sistemin kentte 

en çok kullanılan ulaşım türü olması oldukça olumlu bir durumdur.  

4.6. Bölüm Değerlendirmesi 

Bu bölümde, ilk olarak kentiçi ulaşımın temel girdileri olan motorlu taşıt 

sayısının ve nüfusun gerek ülke genelinde gerekse kent bazında yıllar itibarıyla 

değişimine yer verilmekte, ardından ülkemizde kentiçi ulaşımın planlanması, 

yönetimi ve finansmanına yönelik uygulanan politika ve mevzuat hükümleri ile ilgili 

kuruluşların görevlerine değinilmektedir. Son olarak, ülkemizin bazı 

büyükşehirlerinde ulaşımın mevcut durumu ile gerçekleştirilen önemli projelere yer 

verilmektedir.   

Ülkemizin, gerek araç sayısı gerekse kent nüfus bakımından hızlı bir büyüme 

trendine sahip olduğu, buna karşın kentiçi ulaşımda otomobile alternatif olabilecek 

düzeyde kalite ve konfora sahip toplu taşıma sistemlerinin yeterince oluşturulamadığı 

görülmektedir. İstanbul, Ankara, ve İzmir gibi nüfusun yoğun olduğu kentler 
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dünyanın önde gelen kentleriyle kıyaslandığında özellikle raylı sistem altyapısı 

açısından geri kalmış olduğu söylenebilir. Bu kentlerde günün yoğun saatlerinde 

ciddi trafik problemleri yaşanmaktadır. Ayrıca, büyüme trendleri göz önüne 

alındığında gelişmekte olan diğer büyükşehirlerde de gelecekte benzer sorunların 

yaşanmasının muhtemel olduğu düşünülmektedir. Bir önceki bölümde değinilen 

büyükşehirlerde mevcut bulunan raylı sistem hatlarının uzunluklarına ilişkin veriler 

Tablo 4.14’te sunulmaktadır.  

Tablo 4.14. Bazı Büyükşehirlerdeki Raylı Sistem Uzunlukları 

Büyükşehir Raylı Sistem Uzunluğu (km) 
İstanbul 137,8 
Ankara 56,7 
İzmir 94,4 
Adana 13,9 
Konya 20,0 
Gaziantep 21,0 
Kayseri 17,4 
Eskişehir 16,5 
Toplam 377,7 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Toplu taşıma sistemlerinin yanında, yürüme ve bisiklet gibi motorsuz ulaşım 

türlerine yönelik altyapının eksikliği de dikkat çekicidir. Planlamanın daha çok 

motorlu taşıtlar üzerine yapılması nedeniyle yürüme ve bisiklet gibi ulaşım türlerine 

yeterince yatırım yapılmamaktadır. Bunun sonucu olarak motorsuz ulaşım türlerinin 

yaygınlaşamadığı görülmektedir.  

Ülkemizde, kentiçi ulaşım kurumsal yapılanma ve mevzuat açısından 

değerlendirildiğinde, belediyelerin ulaşımın planlanması ve yönetimden sorumlu 

kuruluş olarak yer aldığı görülmektedir. Ancak, merkezi idare tarafında politika, 

strateji ve mevzuat yetki ve sorumlulukları bakımından Kalkınma Bakanlığı, UDHB, 

Enerji Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da içinde bulunduğu çok başlı 

bir yapının olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, kentiçi ulaşıma ilişkin bütüncül ve 

etkin karar alınabilmesini güçleştirmektedir.  
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Kentiçi ulaşımda çok başlı yapının ortadan kaldırılması için merkezi hükümet 

ve yerel yönetimlerin yetkilerini belirleyecek düzenlemelerin bir an önce hayata 

geçirilmesinde yarar görülmektedir. Zira sürdürülebilir kentiçi ulaşım konusunda 

başarılı ülke uygulamaları incelendiğinde hemen hepsinde söz konusu 

kurumsallaşma ve mevzuat oluşturma sürecine yönelik adımların atılmış olduğu 

dikkat çekmektedir.   
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5. TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

5.1. Analizin Amacı 

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikalarının bel kemiğini oluşturan toplu 

taşıma yatırımları konusunda ülkemizde önemli eksiklikler bulunmaktadır. Son 20–

30 yıl içerisinde kırsal nüfusun kentlere göç etmesi, kentlerin büyük oranlarda nüfus 

artışıyla karşı karşıya kalması ve buna bağlı olarak oluşan ulaşım talebinin 

karşılanmasına yönelik altyapının yeterince tesis edilememesinin bir sonucu olarak 

minibüs ve dolmuş gibi ara toplu taşıma sistemleri ile özel halk otobüsleri hızlı bir 

şekilde gelişmiştir. Ancak, bu araçlar her ne kadar halkın ulaşım talebinin 

karşılanmasına hizmet etse de büyük miktarda yolculuğun düşük kapasiteli araçlarla 

karşılanmasının bir sonucu olarak özellikle büyük kentlerde trafik sıkışıklığı, hava 

kirliliği ve trafik kazaları gibi problemlerin ortaya çıkması da kaçınılmaz hale 

gelmektedir.  

Bunun yanında, yeterli düzenlemeye tabi tutulamayan bu ulaşım türleri 

konforsuz, düzensiz ve güvensiz bir ulaşım sisteminin oluşmasına, toplu taşıma 

sistemlerinde kullanılan ortak bilet uygulamasının özellikle dolmuş ve minibüslerde 

kullanılamamasından dolayı da taşınan yolcu sayısı ve elde edilen gelirlerin de tespit 

edilememesine neden olmaktadır.  

Kentlerde konforlu, güvenli ve çağdaş bir ulaşım sisteminin temin 

edilebilmesi açısından toplu taşımaya yönelik yatırımlardan sorumlu olan 

belediyelere büyük görevler düşmektedir. Ancak söz konusu kurumların özellikle 

mali açıdan yetersiz kalması, gerçekçi ve bilimsel bir ulaşım planlamasına 

dayanmayan yatırımlara teşebbüs edilmesi ve bu yatırımların finansal anlamda geri 

dönüşünün sağlanamaması nedeniyle kentlerde sürdürülebilir bir ulaşım sistemi tesis 

edilememektedir.  

Bu çerçevede, toplu taşıma sistemlerinin yolculuk talebine dayalı olarak 

planlanması ve belediyelere mali yük getirmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi önem 

arz etmektedir. Bu amaçla, yaygın olarak kullanılan 5 toplu taşıma türü olan otobüs, 

metrobüs, tramvay, hafif raylı ve metro sistemleri için değişik yolculuk talepleri 

doğrultusunda bahsi geçen sistemlerin yapılabilirlikleri değerlendirilmiştir. Bu 
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analizin sonucunda tespit edilen değerler, kentlerde yolculuk taleplerine göre sistem 

tercihlerinin yapılmasında yol gösterici olacaktır.  

Değinilmesi gereken bir diğer husus ise analizde yer alan değerlendirmelerin 

finansal açıdan yapıldığıdır. Finansal analizde hat yapım ve araç satın alma giderleri, 

işletme ve bakım-onarım giderleri ile yolculuk gelirleri ele alınmıştır. Finansal 

analizin yanı sıra ekonomik bir analiz yapılmamasının nedeni ise ekonomik analizin 

yapılabilmesi için belirli bir güzergâhta gerçekleşen reel araç ve yolcu trafik değeri, 

ortalama yolculuk mesafesi, kullanılan ulaşım türlerinin cinsi verileri ile ekonomik 

analiz için gereken dışsal fayda ve maliyetlere ulaşılamamasıdır. Ancak, analizde ele 

alınan söz konusu sistemlerin her biri için tüketilen yakıt/enerji miktarı ile atmosfere 

salınan CO2 miktarı hesaplanmıştır. CO2 emisyonu hesaplamalarında otobüs ve 

metrobüs sistemleri için işletme sırasında oluşan, raylı sistemler için ise elektrik 

enerjisinin santrallerde (doğalgaz yakıtlı) üretimi sırasında oluşan emisyon değerleri 

hesaplanmaktadır.  

5.2. Tanımlar 

Araç ve Set: Bir ulaşım sisteminde yolcuların taşınmasına yönelik kullanılan her bir 

birim vasıtaya araç; araçların grup halinde (katar) işletilmesi sonucu oluşan bir dizi 

araca ise set denir.  

Araç/Set Yolcu Kapasitesi: Bir aracın/setin hareketinin herhangi bir anında 

taşıyabileceği maksimum yolcu sayısıdır.  

İşletme Ömrü: Bir aracın/setin hurdaya ayrılmadan önce ekonomik olarak 

işletilebileceği yıl sayısı.  

Doruk Saat: Herhangi bir gün içerisinde (sabah ya da akşam) yolculuk 

ihtiyacının/talebinin en fazla olduğu, günün en yoğun saatine doruk (zirve, pik) saat 

denir.  

Doruk Saat Tek Yön Yolcu Talebi: Güzergahın tek bir yönünde, doruk saatte 

(sabah ya da akşam) herhangi iki nokta (istasyon, durak vs) arasında (bir kesitte) 

taşınan maksimum yolcu sayısıdır. Söz konusu değer doruk saatte tek yönde 
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herhangi bir kesitteki yolcu sayısı olup doruk saatte tek yönde sistemi kullanan 

(binen) toplam yolcu sayısından farklıdır.  

Günlük/Yıllık Toplam Yolculuk Talebi: Ortalama bir günde/yılda güzergah 

boyunca talep edilen toplam yolculuk sayısıdır.  

Doruk Saat Sefer Aralığı ve Sefer Sayısı: Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 

karşılanabilmesi için sefere çıkarılan araç ya da dizilerin arasında geçen süreye sefer 

aralığı, aynı saat içerisinde gerçekleştirilen seferlerin toplamına ise sefer sayısı denir.  

Ortalama İşletme Hızı ve Tur Zamanı: Bir aracın ya da dizinin bir seferi boyunca 

gerçekleşen ortalama hıza işletme hızı; bu hız doğrultusunda seferin tamamlanmasına 

kadar geçen toplam süreye tur zamanı denir. 

Otobüs: Tekli ya da körüklü gövdeye, 85-150 arası yolcu kapasitesine sahip olabilen 

toplu taşıma aracıdır.  

Metrobüs: Kendine tahsisli özel yollarda işletilen, yüksek kapasite, konfor ve 

işletme hızına sahip otobüs sistemidir.  

Tramvay: Çoğunlukla araç trafiği ile karışık, bazı kesimlerde ise kendine özel 

tahsisli bir hat üzerinde 1-2 araçlık diziler halinde işletilen raylı toplu taşıma 

sistemidir.  

Hafif Raylı Sistem: Çoğunlukla kendine özel tahsisli bir hatta, bazı kesimlerde ise 

araç trafiği ile karışık işletilebilen raylı toplu taşıma sistemidir.  

Metro: Genellikle yer altında tamamen kendine özel tahsisli bir hatta trafikten 

bağımsız bir şekilde işletilen raylı toplu taşıma sistemidir.  

5.3. Yöntem 

Daha önce de belirtildiği gibi analiz sonucunda belirli yolculuk talepleri için 

hangi ulaşım sisteminin daha yapılabilir olduğunun ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kullanılan metot adımlar halinde aşağıda izah 

edilmektedir.  

1. Ulaşım türü olarak otobüs, metrobüs, tramvay, hafif raylı sistem ve metro 

sistemi değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  
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2. 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 km uzunluğa sahip 6 farklı farazi güzergâh 

tasarlanmıştır.  

3. Her bir güzergâhta 5.000, 7.500, 10.000, 12.500, 15.000, 20.000, 30.000 ve 

50.000 şeklinde 8 farklı doruk saat tek yön yolculuk talebi ve günlük toplam 

10.000–1.000.000 arası değişen yolcu sayısı analiz edilmiştir:  

4. 5 farklı ulaşım türünün 6 farklı güzergâh ve 8 farklı doruk saat yolculuk talebi 

için yapılabilirliğinin tespiti amacıyla 240 farklı kombinasyon 28 farklı 

günlük yolcu sayısı üzerinden simülasyona tabi tutulmuş ve toplamda 6.720 

adet net bugünkü değer (NBD) hesaplanmıştır. Söz konusu kombinasyonlar 

Tablo 5.1’de görünmektedir. NBD hesaplarında gider kalemlerini altyapı, 

araç, işletme ve bakım giderleri; gelir kalemini ise bilet gelirleri oluşturmakta 

olup söz konusu gelir ve giderler 20 yıllık bir işletme dönemi için analiz 

edilmiştir.  

5. Hesaplanan NBD değerleri, güzergah uzunluğu ve yolculuk taleplerine göre 

grafiğe işlenmiştir.  

Tablo 5.1. Analizde Değerlendirmeye Tabi Tutulan Kombinasyonlar 

Ulaşım 
Türü 

Güzergah 
Uzunluğu 

(km) 

Doruk Saat Tek Yön 
Yolculuk Talebi 

(yolcu/saat) 
Günlük Yolcu Sayısı 

(5) (6) (8) (28) 
Otobüs 
Metrobüs 
Tramvay 
HRS 
Metro 

5 
10 
15 
20 
25 
30 

5.000 
7.500 

10.000 
12.500 
15.000 
20.000 
30.000 
50.000 

10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 

90.000 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
350.000 
400.000 

450.000 
500.000 
550.000 
600.000 
650.000 
700.000 
750.000 
800.000 

850.000 
900.000 
950.000 

1.000.000 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

5.4.Veriler ve Varsayımlar 

Analiz kapsamında kullanılan teknik ve mali değerler; fizibilite etütleri ile 

belediyelerin ulaşım dairelerinden edinilen bilgiler çerçevesinde hesaplanmıştır. 

Şüphesiz ki her bir ulaşım sisteminin kendine has özellikleri nedeniyle veriler 

farklılık göstermektedir. Ancak bu çalışmada, söz konusu veriler ülkemizin geneline 

hitap edecek şekilde hesaplanmıştır. Buna göre;  
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 İşletme ve değerlendirme dönemi 20 yıl olarak belirlenmiştir.   

 İndirgeme oranı yüzde 10 olarak alınmıştır.  

 Döviz cinsi olarak Avro kullanılmış olup 2013 Yılı Yatırım Programı 

kurları esas alınarak kur dönüşümlerinde 1 Avro=2,4317 TL ve 1 ABD 

Doları=1,7999 TL değerleri kullanılmıştır.  

 Yıllık yolcu sayısı günlük yolcu sayısının 320 katı olarak esas alınmıştır.  

 Bilet ücretinin 1,8 TL/yolcu olduğu ve 20 yıllık dönem boyunca da Avro 

üzerinden sabit kalacağı varsayılmıştır. Benzer şekilde işletme ve bakım-

onarım giderleri de Avro üzerinden sabit tutulmuştur.  

 Otobüs sisteminde filonun yüzde 70’inin tekli, yüzde 30’unun körüklü 

gövdeye sahip olduğu, ortalama yolcu kapasitesinin 105 yolcu/otobüs, 

ortalama işletme hızının ise 20 km/saat olduğu varsayılmıştır. Ayrıca yüzde 

70-yüzde 30 oranı doğrultusunda birim otobüs fiyatının 208.500255 Avro 

olduğu kabul edilmiştir. İETT’den edinilen bilgiler çerçevesinde, otobüs 

sisteminde kilometre başına araç işletme gideri 2,47 Avro/araç-km, yol 

bakım gideri ise 0,06 Avro/araç-km, yakıt tüketimi ise 0,45 litre/km olarak 

esas alınmıştır.  

 Metrobüs sisteminde araç filosunun tamamının yüksek kapasiteli körüklü 

otobüslerden oluştuğu, ortalama yolcu kapasitesinin 175 yolcu/metrobüs, 

işletme hızının ise 30 km/saat olduğu varsayılmıştır. Ayrıca İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Ulaşım A.Ş’den edinilen bilgiler 

çerçevesinde, metrobüs hattının kilometre başına altyapı yatırım maliyetinin 

6 milyon Avro, birim araç fiyatının ise 350.000 Avro olduğu kabul 

edilmiştir. Ayrıca kilometre başına araç işletme gideri 3,08 Avro/araç-km, 

yol bakım gideri 0,06 Avro/araç-km, yakıt tüketimi ise 0,5 litre/km olarak 

esas alınmıştır. 

 Tramvay sisteminde dizilerin 2 araçlı işletildiği, her bir dizinin yolcu 

kapasitesinin 550 kişi, ortalama işletme hızının ise 20 km/saat olduğu 

varsayılmıştır. İBB ve İstanbul Ulaşım A.Ş’den edinilen veriler ile Kamu 

Yatırım Programları çerçevesinde, tramvay hattının kilometre başına altyapı 

yatırım maliyetinin 5 milyon Avro, birim araç fiyatının ise 2,5 milyon Avro 

                                                           
255 İETT verileri kullanılarak (180.000*0,7)+(275.000*0,3)=208.500 Avro formülüyle hesaplanmıştır.   
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olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca, kilometre başına araç işletme gideri 3 

Avro/vagon-km, yol bakım gideri 11.538 Avro/hat-km/yıl, enerji tüketimi 

ise 4,5 kWh/vagon-km olarak esas alınmıştır. 

 Hafif raylı sistemde dizilerin 4 araçlı işletildiği, yolcu kapasitesinin 1.000 

yolcu/dizi, ortalama işletme hızının ise 30 km/saat olduğu varsayılmıştır. 

İBB ve İstanbul Ulaşım A.Ş’den edinilen veriler ile Kamu Yatırım 

Programları çerçevesinde, HRS hattının kilometre başına altyapı yatırım 

maliyetinin 30 milyon Avro, birim araç fiyatının ise 2 milyon Avro olduğu 

kabul edilmiştir. Ayrıca, kilometre başına araç işletme gideri 2,5 

Avro/vagon-km, yol bakım gideri 13.462 Avro/hat-km/yıl, enerji tüketimi 

ise 4,5 kWh/vagon-km olarak esas alınmıştır. 

 Metro sisteminde dizilerin 8 araçlı işletildiği, yolcu kapasitesinin 2000 

yolcu/dizi, ortalama işletme hızının ise 36 km/saat olduğu varsayılmıştır.  

İBB ve İstanbul Ulaşım A.Ş’den edinilen veriler ile Kamu Yatırım 

Programları çerçevesinde, metro hattının kilometre başına altyapı yatırım 

maliyetinin 45 milyon Avro, birim araç fiyatının ise 1.500.000 Avro olduğu 

kabul edilmiştir. Ayrıca, kilometre başına araç işletme gideri 2 Avro/vagon-

km, yol bakım gideri 13.462 Avro/hat-km/yıl, enerji tüketimi ise 4,5 

kWh/vagon-km olarak esas alınmıştır. 

 Analizde NBD hesapları yapılırken sistem türleri için farklı doruk saat tek 

yön yolcu kapasitesi kısıtları uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlar 

uygulanırken sistemlerin sahip olduğu esneklik göz önünde 

bulundurulmuştur. Örneğin tek bir hat üzerinde otobüs sistemlerinin işletme 

aralıkları istenilen düzeyde değiştirilebileceği, aynı anda birden fazla otobüs 

sefere çıkarılarak ortalama sefer sayısının artırılabileceği ve belirli 

kesitlerde ilave seferler ile hattın genelinde görülen işletme sıklığının 

üzerine çıkarılabileceği, buna karşın raylı sistemlerde esnekliğin çok fazla 

artırılamayacağı ve en yoğun kesitteki işletme sıklığının hattın genelindeki 

görülen ile aynı olacağı göz önünde bulundurulmuştur. Bu değerlendirmeler 

doğrultusunda Tablo 5.2’de de görüldüğü gibi otobüs sistemlerinin en fazla 

7.500 yolcu/saat/yön kapasitesine erişebileceği, bu değerin tramvaylar için 

15.000, metrobüs ve hafif raylı sistem için 30.000 ve son olarak metro 

sistemleri için 70.000 olacağı esas alınmıştır.  
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Tablo 5.2. Ulaşım Sistemlerinin Doruk Saat Tek Yön Yolcu Kapasiteleri 

 
Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 

Doruk saat minimum sefer 
aralığı (dk) 1 0,33 2,25 2 1,75 

Doruk saat sefer sayısı 60 180 27 30 34 

Doruk saat tek yön teorik 
yolcu kapasitesi 
(yolcu/saat/yön)  

6.300 31.500 14.667 30.000 68.571 

Analizde esas alınan 
maksimum yolcu 
kapasitesi 

7.500 30.000 15.000 30.000 70.000 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

 Son olarak, günlük sefer sayılarının tespiti amacıyla İstanbul’da işletilen 6 

farklı hattın doruk saat sefer sayıları ile günlük toplam sefer sayıları 

oranlanmış ve bunun sonucunda da analizde kullanılmak üzere Tablo 5.3’te 

yer alan ortalama değerler belirlenmiştir. Buna göre, doruk saatteki sefer 

sayısının günlük toplam sefer sayısına oranı, otobüs ve metrobüs 

sistemlerinde yüzde 6, raylı sistemlerde ise yüzde 7 olarak kullanılmıştır.  

Tablo 5.3. Doruk Saatlik ve Günlük Toplam Sefer Sayılarının Oranı 

Ulaşım Sistemi Gerçekleşen 
Değer 

Analizdeki 
Değer 

Topkapı-Habipler Tramvay 0,076 

0,07 Aksaray-H.Alanı HRS 0,071 

Taksim-4.Levent Metro 0,066 

Beşiktaş-Mecidiyeköy Otobüs 0,054 

0,06 Kadıköy-Üsküdar Otobüs 0,067 

Metrobüs 0,060 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Emisyon hesaplamalarında 1 litre dizel yakıtın yanması ve 1 kWh elektrik 

enerjisinin doğalgaz santrallerinde üretilmesi sırasında oluşan CO2 miktarları dikkate 

alınmıştır. Dizel yakıtın emisyon katsayısı olarak Avrupa Komisyonunun 2009 

yılında yayınladığı “Environmentally Harmful Subsidies: Identification and 



133 
 

Assessment” 256 adlı çalışmada kullanılan 2,67 kg CO2/litre katsayısı esas alınmıştır. 

Ayrıca, elektrik enerjisinin doğalgaz santrallerinde üretimi sırasında oluşan emisyon 

miktarının hesaplanmasında Uluslararası Enerji Ajansının 2012 yılında yayınladığı 

“CO2 Emissions From Fuel Combustion”257 adlı raporda kullanılan 400 gr/kWh 

katsayısı esas alınmıştır.  

Yukarıda yer alan varsayımlar çerçevesinde, söz konusu 5 ulaşım sistemi, 

güzergâh uzunluğu, doruk saat-tek yön yolcu sayısı ve günlük toplam yolcu sayısına 

göre birbiriyle kıyaslanmak suretiyle değerlendirilmiştir.  

5.5. Hesaplamalar 

Bu bölümde, analizde yapılan tüm hesaplamalar formülasyonlar ile birlikte 

sunulmaktadır. Buna göre ilk olarak analizin temel değişkenleri olan doruk saat tek 

yön yolculuk talebi, güzergâh uzunluğu ve günlük toplam yolcu sayısı sırasıyla A, B 

ve C harfleriyle sembolize edilmektedir. Ayrıca, döviz kuru, iskonto oranı ve yılda 

bulunan gün sayısı gibi temel sabitler de tanımlanmaktadır.   

Tablo 5.4. Basamak 1: Temel Parametreler 

Parametre Değer Parametre Değer Parametre Değer 

Doruk Saat Tek Yön 
Yolcu Sayısı A Bilet Ücreti (TL) 1,8 Gün/Yıl 320 

Güzergah Uzunluğu B ABD Doları/TL 1,79 İskonto Oranı %10 
Günlük Toplam 
Yolcu Sayısı C Avro/TL 2,43    

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

İkinci basamakta, her bir ulaşım sistemi için tanımlanan değişken ve sabit 

değerler çerçevesinde doruk saat sefer sayısı ve ihtiyaç duyulan araç sayısının hesabı 

yapılmaktadır.   

 

 

                                                           
256 EC, 2009:2.    
257 OECD-IEA, 2012:41.  
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Tablo 5.5. Basamak 2: Filo Büyüklüğü ve Doruk Saat Sefer Sayıları 

Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 

Dizideki Araç Sayısı 1 1 2 4 8 

Araç Kapasitesi (yolcu) 105 175 275 250 250 

Dizi Kapasitesi (yolcu) 105 175 550 1000 2000 

Doruk Saat Sefer Sayısı A/Dizi Kapasitesi 

Sefer Sıklığı (dk) 60/Doruk Saat Sefer Sayısı 

Tur zamanı (dk) (2B)/İşletme Hızı*60 

Gereken Set Sayısı Tur Zamanı/Sefer Sıklığı 

Gereken Araç Sayısı Gereken Set Sayısı*Dizideki Araç Sayısı 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Üçüncü basamakta, kara ve raylı toplu taşıma sistemleri için ayrı ayrı 

tanımlanan doruk saat sefer sayısı/günlük sefer sayısı oranı çerçevesinde günde ve 

yılda toplam kaç sefer yapılacağı ve bu süreçte ne kadar yol kat edileceği 

hesaplanmaktadır.  

Tablo 5.6. Basamak 3: Toplam Sefer Sayısı ve Kat Edilen Mesafeler 

  Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 

Doruk Saat Sefer Sayısı Oranı 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 

Günlük Sefer Sayısı Doruk Saat Sefer Sayısı/Doruk Saat Sefer Sayısı Oranı 

Günlük Toplam Dizi-Km 2B*Günlük Sefer Sayısı 

Yıllık Toplam Dizi-Km 320*Günlük Toplam Dizi Km 

Yıllık Toplam Araç-Km Yıllık Toplam Dizi-Km*Dizideki Araç Sayısı 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Dördüncü basamakta, maliyet ve gider birim değerleri çerçevesinde her bir 

ulaşım sistemi için yapılması gereken altyapı yatırımının maliyeti ile sistemin 

işletilmesi sırasında oluşan yıllık gelir ve giderler hesaplanmaktadır.  
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Tablo 5.7. Basamak 4: Gelir-Gider Hesaplamalarında Esas Alınan Parametreler 

Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 

Altyapı Maliyeti (Avro/km) 0 6.000.000 5.000.000 30.000.000 45.000.000 

Araç Maliyeti (Avro/adet) 208.500 350.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 

Hat Bakım Gideri* 0,06 0,06 11.538 13.462 13.462 

İşletme Gideri (Avro/araç-km) 2,47 3,08 3,00 2,50 2,50 

Toplam Gider (Avro/yıl) 

(Yıllık Araç-
Km)*(İşletme 

Gideri+Hat Bakım 
Gideri) 

(Yıllık Araç-Km*İşletme Gideri)+ 
(B*Hat Bakım Gideri) 

Bilet Geliri (Avro/yıl) C*Bilet Ücreti*Avro/TL 

İşletme Hızı (km/saat) 20 30 20 30 36 

Km Başına Yakıt Tüketimi 0,45 lt 0,5 lt 4,5 kWh 3,5 kWh 3,5 kWh 

Birim Yakıt Gideri (Avro/lt-kWh) 1,8 1,8 0,15 0,15 0,15 

CO2 Emisyon Faktörü 2,67 kg/lt 2,67 kg/lt 400 gr/kWh 400 gr/kWh 400 gr/kWh 

Ekonomik Ömür (yıl) 10 10 20 20 20 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
* Birimler; otobüs ve metrobüs için Avro/araç-km, raylı sistemler için Avro/hat-km/yıl 
 

Son olarak, beşinci basamakta, yapılması gereken yatırım tutarı ile işletme 

gelir ve giderleri 20 yıllık bir dönemde yüzde 10 iskonto oranıyla değerlendirilmekte, 

NBD’nin yanı sıra harcanan yakıt/enerji miktarı ile atmosfere salınan CO2 miktarları 

da hesaplanmaktadır. Bu analizde esas alınan tanımlar ve kullanılan formüller ise 

Tablo 5.9’da sunulmaktadır.  
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Tablo 5.8. Basamak 5: İşletme Döneminde Fayda ve Maliyetler 

Yıl Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 

0 (Altyapı Maliyeti*B)+(Araç Maliyeti*Gereken Araç Sayısı) 

1-9 Bilet Geliri - Toplam İşletme/Bakım Gideri 

10 Bilet Geliri - Toplam İşletme/Bakım Gideri -  
Otobüs/Metrobüs Filo Yenileme Gideri 

11-20 Bilet Geliri - Toplam İşletme/Bakım Gideri 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Tablo 5.9. Sonuç Parametrelerinin Tanımları 

İç Kârlılık Oranı Net gelirin (gelir-gider farkının) bugüne indirgenmiş 
değerlerini sıfıra eşitleyen iskonto oranı (%) 

NBD Yıllık net gelirlerin %10 iskonto oranıyla bugüne 
indirgenmiş değeri (Avro) 

Tüketilen Yakıt/Enerji (Yıllık Toplam Araç-Km)*(Yakıt/Enerji Tüketim 
Faktörü) (lt veya kWh) 

Oluşan CO2 Miktarı  (Tüketilen Yakıt/Enerji Miktarı) * (Yakıt/Enerji 
Emisyon Faktörü) (1000 ton) 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
 

5.6. Senaryolar 

Bu bölümde, Tablo 5.1’de sunulan ulaşım türleri, güzergah uzunlukları ve 
doruk saat tetk yön yolculuk talep değerleri çerçevesinde oluşturulan senaryolar için 
net bugünkü değerler hesaplanmakta ve her bir ulaşım türünün yapılabilir olması için 
taşınması gereken günlük yolcu sayıları ortaya konulmaktadır.  

Bunun yanında, her bir senaryoda ulaşım türü bazında harcanan yakıt/enerji 
miktarı ile yakıtın yanması ya da elektrik enerjisinin ürtilmesi sırasında oluşan CO2 
miktarları hesaplanmaktadır. 

5.6.1. Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 5.000 ve 7.500 yolcu/saat olduğu 

durumlar 

Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 5.000 ve 7.500 olduğu durumlarda, 

bütün ulaşım sistemleri yolcu kapasitesi bakımından yeterli durumdadır (Tablo5.2). 

Dolayısıyla bütün ulaşım sistemlerinin farklı güzergâh uzunlukları için 

yapılabilirlikleri değerlendirilmelidir.  

EK 8 ve EK 9’da sunulan grafikler incelendiğinde, 5.000 ve 7.500 doruk saat 

tek yön yolculuk talebinde otobüs sisteminin bütün güzergâhlarda en yapılabilir 
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sistem olduğu görülmektedir. Ancak, güzergâh uzunluğuna göre değişmekle birlikte 

belirli yolcu sayısının altındaki değerlerde otobüs sistemi yapılabilirliğini 

yitirmektedir.  

Otobüs sisteminden sonra en yapılabilir sistemler tramvay ve metrobüs 

sistemleridir. Her ne kadar tramvay ve metrobüs sistemlerinin grafikleri birbirine çok 

yakın olsa da küçük bir farkla tramvay metrobüsün önünde yer almaktadır.  

Öte yandan, yüksek yapım maliyetinden dolayı HRS ve metro sıralamada son 

iki sırayı paylaşmaktadır. Ancak HRS, metroya göre daha düşük yatırım maliyeti 

gerektirdiğinden dolayı daha düşük yolculuk değerlerinde yapılabilir hale 

gelmektedir. Söz konusu sistemlerin yapılabilir olması için gereken eşik yolculuk 

değerleri doruk saat yolcu sayısı ve güzergâh uzunluğuna göre Tablo 5.10 ve 5.11’de 

yer almaktadır.  

Tablo 5.10. 5.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Ulaşım Sistemlerinin Başabaş 

Noktaları  
 (yolcu/gün) 

Güzergah Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5 km 30.753 37.764 36.617 92.250 129.387 
10 km 61.506 75.528 73.234 184.499 258.774 
15 km 92.260 113.051 109.851 272.782 388.161 
20 km 123.013 150.815 146.468 365.032 517.548 
25 km 153.766 188.579 183.085 457.282 646.936 
30 km 184.519 226.102 219.702 545.564 770.372 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
 

Tablo 5.11. 7.500 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Ulaşım Sistemlerinin Başabaş 

Noktaları  
  (yolcu/gün) 

Güzergah Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5 km 46.130 48.854 46.208 102.007 139.198 
10 km 92.260 97.468 92.415 204.013 272.444 
15 km 138.389 146.082 138.623 302.053 405.691 
20 km 184.519 194.937 184.831 404.059 538.938 
25 km 230.649 243.551 231.038 506.066 672.185 
30 km 276.779 292.165 277.246 604.105 805.432 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Analiz sonucuna göre, 5 km’lik bir güzergâhta sırasıyla günlük 129.000 ve 

139.000 yolcu sayısına ulaşılması durumunda bütün sistemler yapılabilir hale 

gelmektedir. Ancak güzergâh uzunluğu 30 km’ye ulaştığında bu değerler 770.000 ve 

805.000’e yükselmektedir. Öte yandan, analiz sonuçlarından elde edilen bir diğer 

çıkarım ise, doruk saat yolculuk talebinin 5.000 olduğu durumda otobüsün diğer 

sistemlere göre çok daha düşük yolcu sayılarında yapılabilir hale gelmesine karşın, 

söz konusu değerin 7.500 olduğu durumda tramvay ve metrobüsün otobüsle rekabet 

edebilir hale geldiği görülmektedir. Dolayısıyla, doruk saat yolculuk talebinin 

5.000’den az olduğu durumlarda otobüsün makul bir çözüm olduğu görülmekle 

birlikte, söz konusu değerin 5.000-7.500 aralığında olduğu durumlarda yakıt 

tüketimi, CO2 emisyonu, güzergahın karakteristiği ve belediyenin mali durumu gibi 

hususların da dikkate alınmasıyla hassas bir analiz yapılması gerekmektedir.  

Son olarak, söz konusu doruk saat yolculuk taleplerinde, toplu taşıma 

sistemlerinin işletilmesi sırasında tüketilen yakıt/elektrik ve atmosfere salınan CO2 

miktarları aşağıda sunulmaktadır.  

Tablo 5.12. 5.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Tüketilen Yakıt ve Elektrik 

Enerjisi Miktarı 
 (x1000) 

Güzergah Otobüs 
(lt/yıl) 

Metrobüs 
(lt/yıl) 

Tramvay 
(kWh/yıl) 

HRS 
(kWh/yıl) 

Metro 
(kWh/yıl) 

5 km 1.152 773 4.114 3.200 3.840 
10 km 2.304 1.547  8.229 6.400 7.680 
15 km 3.456 2.320 12.343  9.600 11.520 
20 km 4.608 3.093 16.457 12.800 15.360 
25 km 5.760 3.867  20.571 16.000 19.200 
30 km 6.912 4.640 24.686  19.200 23.040 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Tablo 5.13. 7.500 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Tüketilen Yakıt ve Elektrik 

Enerjisi Miktarı 
 (x1000) 

Güzergah Otobüs 
(lt/yıl) 

Metrobüs 
(lt/yıl) 

Tramvay 
(kWh/yıl) 

HRS 
(kWh/yıl) 

Metro 
(kWh/yıl) 

5 km 1.728 1.147 5.760 5.120 5.120 
10 km 3.456 2.293 11.520 10.240 10.240 
15 km 5.184 3.440 17.280 15.360 15.360 
20 km 6.912 4.587 23.040 20.480 20.480 
25 km 8.640 5.733 28.800 25.600 25.600 
30 km 10.368 6.880 34.560 30.720 30.720 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
 

Tablo 5.14. 5.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Oluşan CO2 Emisyonu  

 (1000 ton/yıl) 

Güzergah Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5 km 3,1 2,1 1,7 1,3 1,5 
10 km 6,2 4,1 3,3 2,6 3,1 
15 km 9,2 6,2 4,9 3,8 4,6 
20 km 12,3 8,3 6,6 5,1 6,1 
25 km 15,4 10,3 8,2 6,4 7,7 
30 km 18,5 12,4 9,9 7,7 9,2 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
 

Tablo 5.15. 7.500 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Oluşan CO2 Emisyonu 
 (1000 ton/yıl) 

Güzergah Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5 km 4,6 3,1 2,3 2,1 2,1 

10 km 9,2 6,1 4,6 4,1 4,1 
15 km 13,8 9,2 6,9 6,1 6,1 
20 km 18,5 12,3 9,2 8,2 8,2 
25 km 23,1 15,3 11,5 10,2 10,2 
30 km 27,7 18,4 13,8 12,3 12,3 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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5.6.2. Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 10.000, 12.500 ve 15.000 yolcu/saat 

olduğu durumlar 

Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 10.000, 12.500 ve 15.000 olduğu 

durumlarda, otobüs sistemi kapasite bakımından yetersiz kaldığı için yalnızca 

metrobüs, tramvay, HRS ve metro sistemleri değerlendirmeye tabi tutulmaktadır 

(Tablo5.2). 

EK 10, EK 11 ve EK 12’de sunulan grafikler incelendiğinde, söz konusu 

doruk saat yolculuk taleplerinde, tramvay sisteminin tüm güzergahlarda en 

yapılabilir sistem olduğu görülmektedir. Tramvaydan sonra en yapılabilir sistem 

metrobüs sistemidir.  

Öte yandan, daha önceki doruk saat talebinde olduğu gibi, yüksek yapım 

maliyetinden dolayı HRS ve metro sıralamada son iki sırayı paylaşmaktadır. Ancak 

HRS, metroya göre daha düşük yatırım maliyeti gerektirdiğinden dolayı daha düşük 

yolculuk değerlerinde yapılabilir hale gelmektedir.  

Söz konusu sistemlerin yapılabilir olması için gereken eşik yolculuk değerleri 

doruk saat yolcu sayısı ve güzergah uzunluğuna göre aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 5.16. 10.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Ulaşım Sistemlerinin 

Başabaş Noktaları 
 (yolcu/gün) 

Güzergah Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5 km 60.651 59.436 109.833 143.057 

10 km 121.062 116.392 215.700 280.164 
15 km 181.473 175.827 321.566 423.221 
20 km 242.124 232.784 431.400 560.328 
25 km 302.535 292.219 537.266 697.435 
30 km 362.946 349.175 643.132 840.492 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Tablo 5.17. 12.500 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Ulaşım Sistemlerinin 

Başabaş Noktaları 

 (yolcu/gün) 
Güzergah Metrobüs Tramvay HRS Metro 

5 km 71.501 69.026 119.590 150.777 
10 km 143.003 135.573 235.213 301.554 
15 km 214.504 204.599 350.837 452.331 
20 km 286.006 271.146 470.427 603.108 
25 km 357.507 340.172 586.050 753.885 
30 km 429.008 406.719 701.673 904.662 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
 

Tablo 5.18. 15.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Ulaşım Sistemlerinin 

Başabaş Noktaları 

(yolcu/gün) 
Güzergah Metrobüs Tramvay HRS Metro 

5 km 82.592 79.775 123.450 160.587 
10 km 165.184 159.550 246.900 315.224 
15 km 247.536 239.324 370.350 469.861 
20 km 330.128 319.099 493.800 624.498 
25 km 412.719 398.874 617.250 785.085 
30 km 495.071 478.649 740.700 939.722 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Analiz sonucuna göre, 5 km’lik bir güzergahta sırasıyla günlük 143.000, 

150.000 ve 160.000 yolcu sayısına ulaşılması durumunda bütün sistemler yapılabilir 

hale gelmektedir. Ancak güzergah uzunluğu 30 km’ye ulaştığında bu değerler 

sırasıyla 840.000, 904.000 ve 939.000’e yükselmektedir. Ayrıca, daha düşük doruk 

saat değerinde tramvay ve metrobüs sistemlerinin yapılabilirlikleri birbirine yakın 

iken 15.000 doruk saat değerinde bu fark biraz daha açılmaktadır. Ancak, özet 

olarak, yolcu sayısının 60.000-80.000 arasında seyrettiği güzergahlarda tramvay ve 

metrobüsün, 110.000-160.000 arasında olduğu durumlarda ise HRS ve metro 

sisteminin makul çözümler olduğu görülmektedir.  
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Son olarak, söz konusu doruk saat yolculuk taleplerinde, toplu taşıma 

sistemlerinin işletilmesi sırasında tüketilen yakıt/elektrik ve atmosfere salınan CO2 

miktarları aşağıda sunulmaktadır.  

Tablo 5.19. 10.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Tüketilen Yakıt ve Elektrik 

Enerjisi Miktarı 
 (x1000) 

Güzergah Metrobüs 
(lt/yıl) 

Tramvay 
(kWh/yıl) 

HRS  
(kWh/yıl) 

Metro 
(kWh/yıl) 

5 km 1.547 7.817 6.400 6.400 
10 km 3.093 15.634 12.800 12.800 
15 km 4.640. 23.451 19.200 19.200 
20 km 6.187 31.269 25.600 25.600 
25 km 7.733 39.086 32.000 32.000 
30 km 9.280 46.903 38.400 38.400 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
 

Tablo 5.20. 12.500 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Tüketilen Yakıt ve Elektrik 

Enerjisi Miktarı 
 (x1000) 

Güzergah Metrobüs 
(lt/yıl) 

Tramvay 
(kWh/yıl) 

HRS  
(kWh/yıl) 

Metro 
(kWh/yıl) 

5 km 1.920 9.463 8.320 8.960 
10 km 3.840 18.926 16.640 17.920 
15 km 5.760 28.389 24.960 26.880 
20 km 7.680 37.851 33.280 35.840 
25 km 9.600 47.314 41.600 44.800 
30 km 11.520 56.777 49.920 53.760 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Tablo 5.21. 15.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Tüketilen Yakıt ve Elektrik 

Enerjisi Miktarı 
 (x1000) 

Güzergah Metrobüs 
(lt/yıl) 

Tramvay 
(kWh/yıl) 

HRS  
(kWh/yıl) 

Metro 
(kWh/yıl) 

5 km 2.293 11.520 9.600 10.240 
10 km 4.587 23.040 19.200 20.480 
15 km 6.880 34.560 28.800 30.720 
20 km 9.173 46.080 38.400 40.960 
25 km 11.467 57.600 48.000 51.200 
30 km 13.760 69.120 57.600 61.440 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Tablo 5.22. 10.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Oluşan CO2 Emisyonu 
 (1000 ton/yıl) 

Güzergah Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5 km 4,1 3,1 2,6 2,6 

10 km 8,7 6,3 5,1 5,1 
15 km 12,4 9,4 7,7 7,7 
20 km 16,5 12,5 10,2 10,2 
25 km 20,7 15,6 12,8 12,8 
30 km 24,8 18,8 15,4 15,4 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Tablo 5.23. 12.500 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Oluşan CO2 Emisyonu  
 (1000 ton/yıl) 

Güzergah Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5 km 5,1 3,8 3,3 3,6 
10 km 10,3 7,6 6,7 7,2 
15 km 15,4 11,4 10,0 10,8 
20 km 20,5 15,1 13,3 14,3 
25 km 25,6 18,9 16,6 17,9 
30 km 30,7 22,7 20,0 21,5 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Tablo 5.24. 15.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Oluşan CO2 Emisyonu  

 (1000 ton/yıl) 

Güzergah Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5 km 6,1 4,6 3,8 4,1 
10 km 12,3 9,2 7,7 8,2 
15 km 18,4 13,8 11,5 12,3 
20 km 24,5 18,4 15,4 16,4 
25 km 30,6 23,0 19,2 20,5 
30 km 36,7 27,7 23,0 24,6 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

5.6.3. Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 20.000 ve 30.000 yolcu/saat olduğu 

durumlar 

Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 20.000 ve 30.000 olduğu durumlarda, 

otobüs ve tramvay sistemleri kapasite bakımından yetersiz kaldığı için yalnızca 

metrobüs, HRS ve metro sistemleri değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (Tablo5.2). 

EK 13 ve EK 14’te sunulan grafikler incelendiğinde, söz konusu doruk saat 

yolculuk taleplerinde, metrobüs sisteminin tüm güzergahlarda en yapılabilir sistem 

olduğu görülmektedir. Metrobüsten sonra ise sırasıyla HRS ve metro sistemleri 

gelmektedir.  

Söz konusu sistemlerin yapılabilir olması için gereken eşik yolculuk değerleri 

doruk saat yolcu sayısı ve güzergah uzunluğuna göre aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 5.25. 20.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Ulaşım Sistemlerinin 

Başabaş Noktaları 
 (yolcu/gün) 

Güzergah Metrobüs HRS Metro 
5 km 105.479 141.034 168.307 

10 km 210.718 282.067 336.614 
15 km 315.957 419.134 504.921 
20 km 421.437 560.168 673.228 
25 km 526.676 701.202 835.585 
30 km 631.915 838.268 1.003.892 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Tablo 5.26. 30.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Ulaşım Sistemlerinin 

Başabaş Noktaları 
 (yolcu/gün) 

Güzergah Metrobüs HRS Metro 
5 km 150.308 172.234 199.507 

10 km 300.375 344.468 393.064 
15 km 450.442 516.702 586.621 
20 km 600.749 688.936 780.178 
25 km 750.817 861.170 973.735 
30 km 900.884 1.033.404 1.167.292 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Analiz sonucuna göre, 5 km’lik bir güzergahta sırasıyla günlük 168.000 ve 

200.000 yolcu sayısına ulaşılması durumunda bütün sistemler yapılabilir hale 

gelmektedir. Ancak güzergah uzunluğu 30 km’ye ulaştığında bu değerler sırasıyla 

1.003.000 ve 1.167.000’e yükselmektedir. Ayrıca, 20.000 doruk saat değerinde 

metrobüs ile HRS arasındaki yapılabilirlik farkı 40.000 yolcu kadar iken 30.000 

doruk saat yolculuk talebinde bu fark 22.000’e gerilemektedir.  

Son olarak, söz konusu doruk saat yolculuk taleplerinde, toplu taşıma 

sistemlerinin işletilmesi sırasında tüketilen yakıt/elektrik ve atmosfere salınan CO2 

miktarları aşağıda sunulmaktadır.  

Tablo 5.27. 20.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Tüketilen Yakıt ve Elektrik 

Enerjisi Miktarı 
 (x1000) 

Güzergah Metrobüs  
(lt/yıl) 

HRS  
(kWh/yıl) 

Metro 
(kWh/yıl) 

5 km 3.067 12.800 12.800 
10 km 6.133 25.600 25.600 
15 km 9.200 38.400 38.400 
20 km 12.267 51.200 51.200 
25 km 15.333 64.000 64.000 
30 km 18.400 76.800 76.800 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Tablo 5.28. 30.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Tüketilen Yakıt ve Elektrik 

Enerjisi Miktarı 
 (x1000) 

Güzergah Metrobüs  
(lt/yıl) 

HRS  
(kWh/yıl) 

Metro  
(kWh/yıl) 

5 km 4.587 19.200 19.200 

10 km 9.173 38.400 38.400 

15 km 13.760 57.600 57.600 

20 km 18.347 76.800 76.800 

25 km 22.933 96.000 96.000 

30 km 27.520 115.200 115.200 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Tablo 5.29. 20.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Oluşan CO2 Emisyonu  
 (1000 ton/yıl) 

Güzergah Metrobüs HRS Metro 

5 km 8,2 5,1 5,1 

10 km 16,4 10,2 10,2 

15 km 24,6 15,4 15,4 

20 km 32,8 20,5 20,5 

25 km 40,9 25,6 25,6 

30 km 49,1 30,7 30,7 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Tablo 5.30. 30.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Oluşan CO2 Emisyonu  

 (1000 ton/yıl) 
Güzergah Metrobüs HRS Metro 

5 km 12,3 7,7 7,7 

10 km 24,5 15,4 15,4 

15 km 36,7 23,0 23,0 

20 km 49,0 30,7 30,7 

25 km 61,2 38,4 38,4 

30 km 73,5 46,1 46,1 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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5.6.4. Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 50.000 yolcu/saat olduğu durumlar 

Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 50.000 olduğu durumda, otobüs, 

metrobüs, tramvay ve HRS sistemleri kapasite bakımından yetersiz kaldığı için 

yalnızca metro sistemi değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (Tablo5.2). 

EK 15’te sunulan grafikten de görüleceği üzere, söz konusu doruk saat 

yolculuk talebinde, metroya alternatif bir sistem olmadığı için herhangi bir kıyaslama 

yapmak mümkün değildir. Ancak, farklı güzergah uzunlukları için metro sistemini 

yapılabilir kılan eşik yolculuk değerleri ile işletme döneminde tüketilen enerji ve 

doğaya salınan CO2 emisyonlarına ilişkin sonuçlar aşağıda sunulmaktadır.  

Tablo 5.31. 50.000 Doruk Saat Yolculuk Talebinde Metro Sistemi İçin 

Hesaplanan Değerler 

Güzergah Günlük Yolcu 
Sayısı 

Harcanan Enerji 
(MWh/yıl) 

CO2 Emisyonu 
(1000 Ton/yıl) 

5 km 250.007 32.000 12,8 

10 km 500.014 64.000 25,6 

15 km 750.021 96.000 38,4 

20 km 1.000.028 128.000 51,2 

25 km 1.250.035 160.000 64,0 

30 km 1.500.042 192.000 76,8 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

5.7. Analiz Sonuçları 

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, toplu taşıma sistemlerinin seçiminde ve 

teknik olarak yapılabilirliklerinde, sistemin doruk saat tek yön yolcu kapasitelerinin 

en büyük rolü oynadığı görülmektedir. Otobüs sistemleri en fazla 7.500 yolcu/saat 

kapasitesine erişebilirken, bu değer, tramvaylar için 15.000 yolcu/saat, metrobüs ve 

hafif raylı sistemler için 30.000 yolcu/saat ve metro sistemleri için 70.000 yolcu/saat 

düzeyinde olabilmektedir.  

Her ne kadar, otobüs sistemleri kendilerine ait tahsisli bir yola sahip olmadığı 

ve genelde trafik ile karışık düzende işletildiği için kapasite bakımından diğer dört 

sistemle kıyaslanması çok doğru olmasa da sınırlarının ortaya konulması bakımından 
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yararlı olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, analizde, otobüslerin tıpkı diğer 

sistemlerde olduğu gibi tek bir güzergahta işletildiği varsayımıyla söz konusu 7.500 

yolcu/saat değeri hesaplanmıştır. Ancak, farklı otobüs hatlarının, özellikle yoğun 

yolcu trafiğinin olduğu kesitlerde kesişerek toplam yolcu kapasitesini artırabileceği 

de göz ardı edilmemelidir. Örneğin, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde 

yolculuk taleplerinin yoğun olduğu kesitlerde doruk saat otobüs sıklığının 1 

dakikanın bile altına düştüğü görülebilmektedir. Dolayısıyla, otobüs sistemlerinin 

işletme planlarının titiz ve bilimsel bir yaklaşımla ele alınması önem arz etmektedir.  

Analiz sonuçlarında, doruk saat tek yön yolcu sayısının 5.000 ve 7.500 

yolcu/saat olduğu durumlarda en yapılabilir sistemin otobüs olduğu, bunu tramvay ve 

metrobüs sistemlerinin takip ettiği görülmektedir. Bununla birlikte, otobüs 

sisteminde, metrobüse nazaran yaklaşık yüzde 50 daha fazla yakıt tüketildiği ve CO2 

üretildiği, tramvaya nazaran yüzde 85-100 fazla CO2 üretildiği görülmektedir.  

Doruk saat tek yön yolcu sayısının 10.000, 12.500 ve 15.000 olduğu 

durumlarda, tramvayın en yapılabilir sistem olduğu ortaya çıkmakta, bunu küçük bir 

farkla metrobüs sisteminin izlediği görülmektedir. Ayrıca tramvay, metrobüs 

sistemine göre yaklaşık yüzde 32 daha az CO2 emisyonu oluşturmaktadır.  

Doruk saat yolculuk talebinin 20.000 ve 30.000 olduğu durumlarda 

tramvayların teknik açıdan yapılabilirliği mümkün olmadığından metrobüs sistemi en 

yapılabilir sistem haline gelmekte ve bunu hafif raylı sistem takip etmektedir. Ancak, 

20.000 yolcu/saat değerinde, metrobüs ve hafif raylı sistemlerin yapılabilirlikleri 

arasındaki fark yüzde 25’ler mertebesindeyken, bu oran 30.000 yolcu/saat değerinde 

yüzde 13’lere gerilemektedir. Dolayısıyla, doruk saat tek yön yolculuk değeri 

arttıkça hafif raylı sistemin yapılabilirliği daha hızlı artmaktadır. Öte yandan, hafif 

raylı sistem çevresel açıdan metrobüse göre daha temiz bir ulaşım türü olup yaklaşık 

yüzde 27 daha az CO2 emisyonu oluşturmaktadır.  

Son olarak, doruk saat yolculuk değeri 50.000 olduğu durumda teknik açıdan 

yalnızca metro sistemleri yapılabilir olduğundan diğer sistemlerle kıyaslanması 

mümkün olmamaktadır.   
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Aşağıdaki tabloda, söz konusu doruk saat tek yön yolculuk değerlerinde en 

yapılabilir ulaşım sistemi farklı güzergâh uzunluklarında taşıması gereken en düşük 

yolcu sayıları ile birlikte sunulmaktadır.  

Tablo 5.32. Analiz Sonuçlarının Özeti 

Doruk Saat 
Tek Yön Yolcu 

Sayısı 
Güzergah 

En 
Yapılabilir 

Sistem 

Taşınması Gereken En Düşük 
Yolcu Sayısı (yolcu/gün) 

   5.000 7.500  

5.000-7.500 
yolcu/saat 

5 km Otobüs 30.753 46.130  
10 km Otobüs 61.506 92.260  
15 km Otobüs 92.260 138.389  
20 km Otobüs 123.013 184.519  
25 km Otobüs 153.766 230.649  
30 km Otobüs 184.519 276.779  

   10.000 12.500 15.000 

10.000-12.500- 
15.000 

yolcu/saat 

5 km Tramvay 59.436 69.026 79.775 
10 km Tramvay 116.392 135.573 159.550 
15 km Tramvay 175.827 204.599 239.324 
20 km Tramvay 232.784 271.146 319.099 
25 km Tramvay 292.219 340.172 398.874 
30 km Tramvay 349.175 406.719 478.649 

   20.000 30.000  

20.000-30.000 
yolcu/saat 

5 km Metrobüs 105.479 150.308  
10 km Metrobüs 210.718 300.375  
15 km Metrobüs 315.957 450.442  
20 km Metrobüs 421.437 600.749  
25 km Metrobüs 526.676 750.817  
30 km Metrobüs 631.915 900.884  

   50.000   

50.000 
yolcu/saat 

5 km Metro 250.007   
10 km Metro 500.014   
15 km Metro 750.021   
20 km Metro 1.000.028   
25 km Metro 1.250.035   
30 km Metro 1.500.042   

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

5.8. Duyarlılık Analizi 

Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından duyarlılık analizi 

yardımıyla önemli parametrelerin değiştirilmesiyle sonuçların ne düzeyde 

etkilendiğinin ortaya konulması önem arzetmektedir. Bu kapsamda, indirgeme oranı, 

altyapı yatırım giderleri, işletme giderleri ve bilet gelirleri gibi parametreler 
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üzerinden duyarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Analizde, indirgeme oranı için yüzde 

8 ve yüzde 5 değerleri, diğer gelir ve gider kalemleri için ise ± yüzde 10 ve ± yüzde 

20 değerleri esas alınarak her bir toplu taşıma sisteminin yapılabilir olması için 

taşınması gereken günlük ortalama yolcu sayısının (başabaş noktası) değişimi 

incelenmiştir. 

İndirgeme oranının yüzde 10’dan sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 5’e düşürüldüğü 

durumlarda toplu taşıma sistemlerinin yapılabilir olabilmesi için taşınması gereken 

günlük yolcu sayısının azaldığı görülmektedir. Tablo 5.33’te görüldüğü gibi başabaş 

noktaları otobüs dışındaki tüm sistemlerde doruk saat tek yön yolculuk talebine göre 

değişiklik göstermektedir.  

Tablo 5.33.  Farklı İndirgeme Oranlarına Göre Başabaş Noktasındaki Günlük 

Yolcu Sayılarının Değişimi 

  (%) 

Yolculuk 
Talebi 

Yüzde 8 Yüzde 5 

Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5000 0,9 5,8 9,0 11,9 12,1 2,3 13,8 21,5 28,3 28,8 
7500 0,9 4,7 8,6 11,2 11,8 2,3 11,2 20,4 26,8 28,1 
10000 0,9 3,9 8,3 10,9 11,5 2,3 9,4 19,8 26,0 27,3 
12500 0,9 3,4 8,1 10,5 10,9 2,3 8,2 19,3 25,0 25,9 
15000 0,9 3,1 7,8 10,1 10,7 2,3 7,4 18,7 24,2 25,5 
20000 0,9 2,6 7,7 9,6 10,2 2,3 6,3 18,4 22,9 24,4 
30000 0,9 2,1 7,5 8,8 9,4 2,3 5,0 17,8 21,0 22,4 
50000 0,9 1,6 7,2 7,9 8,1 2,3 3,9 17,3 18,8 19,4 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Buna göre; 

 Otobüs sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, indirgeme oranının 

yüzde 8 olduğu durumda yüzde 0,9; indirgeme oranının yüzde 5 olduğu 

durumda ise yüzde 2,3 azalmaktadır.  

 Metrobüs sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, indirgeme 

oranının yüzde 8 olduğu durumda yüzde 1,6 ila yüzde 5,8; indirgeme oranının 

yüzde 5 olduğu durumda ise yüzde 3,9 ila yüzde 13,8 azalmaktadır.  



151 
 

 Tramvay sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, indirgeme 

oranının yüzde 8 olduğu durumda yüzde 7,2 ila yüzde 9,0; indirgeme oranının 

yüzde 5 olduğu durumda ise yüzde 17,3 ila yüzde 21,5 azalmaktadır.  

 Hafif raylı sistemde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, indirgeme 

oranının yüzde 8 olduğu durumda yüzde 7,9 ila yüzde 11,9; indirgeme 

oranının yüzde 5 olduğu durumda ise yüzde 18,8 ila yüzde 28,3 azalmaktadır. 

 Metro sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, indirgeme oranının 

yüzde 8 olduğu durumda yüzde 8,1 ila yüzde 12,1; indirgeme oranının yüzde 

5 olduğu durumda ise yüzde  19,4 ila yüzde 28,8 azalmaktadır. 

Altyapı yatırım maliyetleri ile işletme ve bakım giderlerinin günlük yolcu 

sayısı üzerindeki etkisi incelendiğinde, başabaş noktası yolcu sayısının, maliyetlerin 

yükselmesi ile arttığı, maliyetlerin düşmesi ile de azaldığı görülmektedir.  

Altyapı yatırım maliyetlerinin sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 20 arttığı/azaldığı 

durumlarda, otobüs sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı altyapı yatırım 

maliyetinin sıfır olduğu varsayımından dolayı sabit kalırken, bu değerler diğer toplu 

taşıma sistemlerinde doruk saat tek yön yolculuk değerlerine göre 

artmakta/azalmaktadır (Tablo 5.34). 

Tablo 5.34. Altyapı Yatırım Maliyetindeki Değişimin Başabaş Noktasındaki 

Günlük Yolcu Sayılarına Etkisi 

  (%) 

Yolculuk 
Talebi 

Yüzde 10’luk Değişim Yüzde 20’lik Değişim 

Metrobüs Tramvay HRS Metro Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5000 3,9 3,4 8,1 8,6 7,9 6,8 16,1 17,2 
7500 3,0 2,7 7,3 8,0 6,1 5,4 14,6 16,0 
10000 2,5 2,1 6,8 7,8 4,9 4,2 13,5 15,6 
12500 2,1 1,8 6,2 7,4 4,2 3,6 12,4 14,8 
15000 1,8 1,6 6,0 6,9 3,6 3,1 12,1 13,9 
20000 1,4 1,2 5,3 6,6 2,8 2,4 10,5 13,3 
30000 1,0 0,9 4,3 5,6 2,0 1,7 8,6 11,2 
50000 0,6 0,5 3,1 4,5 1,2 1,1 6,2 8,9 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Buna göre; 

 Metrobüs sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, altyapı yatırım 

maliyetinin yüzde 10 değişmesi durumunda yüzde 0,6 ila yüzde 3,9;  altyapı 

yatırım maliyetinin yüzde 20 değişmesi durumunda yüzde 1,2 ila yüzde 7,9,  

 Tramvay sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, altyapı yatırım 

maliyetinin yüzde 10 değişmesi durumunda yüzde 0,5 ila yüzde 3,4;  altyapı 

yatırım maliyetinin yüzde 20 değişmesi durumunda yüzde 1,1 ila yüzde 6,8,  

 Hafif raylı sistemde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, altyapı yatırım 

maliyetinin yüzde 10 değişmesi durumunda yüzde 3,1 ila yüzde 8,1; altyapı 

yatırım maliyetinin yüzde 20 değişmesi durumunda yüzde 6,2 ila yüzde 16,1,  

 Metro sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, altyapı yatırım 

maliyetinin yüzde 10 değişmesi durumunda yüzde 4,5 ila yüzde 8,6; altyapı 

yatırım maliyetinin yüzde 20 değişmesi durumunda yüzde 8,9 ila yüzde 17,2 

oranında artmakta ya da azalmaktadır. 

İşletme ve bakım giderlerinin sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 20 

artırıldığı/azaltıldığı durumlarda, taşınması gereken günlük yolcu sayısı otobüs harici 

tüm toplu taşıma sisteminde doruk saat tek yön yolculuk talebine göre farklı 

oranlarda değişmektedir (Tablo 5.35).  

Tablo 5.35. İşletme ve Bakım Giderindeki Değişimin Başabaş Noktasındaki 

Günlük Yolcu Sayılarına Etkisi 

  (%) 
Yolculuk 

Talebi 
Yüzde 10’luk Değişim  Yüzde 20’lik Değişim 

Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro Otobüs Metrobüs Tramvay HRS Metro 
5000 8,9 5,4 3,2 1,1 0,9 17,8 10,8 6,5 2,2 1,8 
7500 8,9 6,2 3,6 1,5 1,1 17,8 12,4 7,1 3,1 2,3 
10000 8,9 6,8 3,7 1,8 1,4 17,8 13,5 7,5 3,6 2,7 
12500 8,9 7,1 3,9 2,1 1,8 17,8 14,2 7,8 4,2 3,6 
15000 8,9 7,4 4,1 2,4 1,9 17,8 14,7 8,2 4,7 3,9 
20000 8,9 7,7 4,2 2,8 2,3 17,8 15,4 8,4 5,5 4,6 
30000 8,9 8,1 4,4 3,4 2,9 17,8 16,2 8,8 6,8 5,8 
50000 8,9 8,4 4,6 4,1 3,9 17,8 16,8 9,1 8,1 7,7 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Buna göre;  

 Otobüs sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, işletme ve bakım 

giderlerinin yüzde 10 değişmesi durumunda yüzde 8,9; işletme ve bakım 

giderlerinin yüzde 20 değişmesi durumunda yüzde 17,8, 

 Metrobüs sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, işletme ve bakım 

giderlerinin yüzde 10 değişmesi durumunda yüzde 5,4 ila yüzde 8,4; işletme 

ve bakım giderlerinin yüzde 20 değişmesi durumunda yüzde 10,8 ila yüzde 

16,8, 

 Tramvay sisteminde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, işletme ve bakım 

giderlerinin yüzde 10 değişmesi durumunda yüzde 3,2 ila yüzde 4,6; işletme 

ve bakım giderlerinin yüzde 20 değişmesi durumunda yüzde 6,5 ila yüzde 9,1, 

 Hafif raylı sistemde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, işletme ve bakım 

giderlerinin yüzde 10 değişmesi durumunda yüzde 1,1 ila yüzde 4,1; işletme 

ve bakım giderlerinin yüzde 20 değişmesi durumunda yüzde 2,2 ila yüzde 8,1, 

 Metro sisteminde sistemde taşınması gereken günlük yolcu sayısı, işletme ve 

bakım giderlerinin yüzde 10 değişmesi durumunda yüzde 0,9 ila yüzde 3,9; 

işletme ve bakım giderlerinin yüzde 20 değişmesi durumunda yüzde 1,8 ila 

yüzde 7,7 oranında artmakta ya da azalmaktadır. 

Son olarak, bilet gelirlerinde meydana gelen değişimin taşınması gereken 

günlük yolcu sayısı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Buna göre, toplu taşıma 

sistemlerinde, bilet gelirlerinin yüzde 10 ve yüzde 20 artırılması sonucunda 

sistemlerin yapılabilir olması için taşınması gereken günlük yolcu sayısında sırasıyla 

yüzde 9’luk ve yüzde 17’lik düşüş gözlenirken, bilet gelirlerinin yüzde 10 ve yüzde 

20 azaltılması sonucunda söz konusu değerler yüzde 11 ve yüzde 25 artmaktadır.   

5.9. Bölüm Değerlendirmesi 

Ulaşım planlaması başlı başına bir bilim dalı olmasına rağmen yerel 

yönetimler ve idareciler tarafından yeterince önemsenmemekte,  teorik bilgi ve 

tecrübe bakımından insan kaynağının yetersiz olması dolayısıyla da kentlerde 

ulaşıma dair politika ve projeler uzun vadeli fayda ve maliyetleri göz ardı edilerek 

uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra, kentiçi ulaşım toplu taşıma projelerinin 
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seçiminde, yolculuk taleplerinin bilimsel esaslara dayalı ve gerçekçi bir şekilde 

hesaplanmaması; oluşturulan sistem kapasitesinin yetersiz kalmasına ya da atıl 

kapasite yaratılmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, toplu taşıma sistemlerinin 

kapasiteleri ile yolculuk taleplerinin bir arada değerlendirilmesi suretiyle en uygun 

çözümün hayata geçirilmesine yönelik analizler önem arzetmektedir.  

Bu bölümde, ülkemizde kentiçi ulaşımın genel durumu mevzuat ve kurumsal 

yapılanma ile birlike ele alınmış, bazı büyükşehirlerdeki ulaşım altyapısı ve yolculuk 

karakteristikleri ortaya konulmuştur. Bununa yanı sıra, farklı doruk saat tek yön 

yolculuk talep değerleri doğrultusunda toplu taşıma sistemlerinin yapılabilirlikleri 

duyarlılık analiziyle birlikte değerlendirilmiş, her bir sistemde taşınması gereken 

minimum yolcu sayıları hesaplanmıştır. Bu veriler doğrultusunda, söz konusu 

sistemlerin daha kolay ve anlaşılır bir şekilde kıyaslanması mümkün hale gelmiştir.  

Analiz sonuçlarının; toplu taşıma sisteminin seçiminde hangi parametrelerin 

esas alınmasının ortaya konulması ve hesaplanan yolculuk değerleri çerçevesinde 

kentlerde hat bazında hangi toplu taşıma sisteminin seçilmesi gereğinin belirlenmesi 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi mega kentlerde nüfusun ve nüfus 

yoğunluğunun fazla olmasından dolayı oldukça yüksek doruk saat yolculuk talebi ile 

karşılaşılmakta, bu talebe cevap verebilecek toplu taşıma altyapısının 

bulunmamasından ötürü konfor ve kaliteden uzak bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle, söz konusu mega kentlerde, yüksek yolculuk talebinin gerçekleştiği hatlarda 

ivedilikle metro, HRS ve metrobüs gibi yüksek yolcu kapasiteli sistemlerin birbiriyle 

entegre olacak şekilde hayata geçirilmesi, diğer hatlarda ise otobüs gibi düşük 

kapasiteli sistemler tercih edilerek ana hatlar beslenmelidir.  

Gelişmekte olan büyükşehirlerde ise genelde belirli sayıda hatta yoğun 

yolculuk talebi gerçekleştiğinden, ana omurgada raylı sistemin, diğer kesimlerde ise 

kaliteli bir otobüs ağının oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu 

kentlerde, hızlı büyüme eğilimi de göz önünde bulundurularak imar ve ulaşım 

planlamasının tek elden ve sürdürülebilir bir şekilde yapılması büyük öneme sahiptir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sürdürülebilir kalkınma fikri 80’li yılların sonuna doğru kalkınmanın 

ekonomik boyutunun çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler sonucu dünyanın 

ve insanoğlunun geleceği ile ilgili kaygıların artmasıyla ortaya çıkmış ve günümüze 

kadar uluslararası platformda ve akademik dünyada tartışma konusu olmuştur. 

Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç boyutta 

değerlendirilmekte olup temel olarak, ekonomik kalkınma sağlanırken çevrenin ve 

doğanın da korunarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması, yoksulluğun 

giderilmesi, insanların eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve 

nihayetinde daha yaşanabilir ve müreffeh bir toplumun sağlanması amacını 

gütmektedir.  

Bu kavram çerçevesinde, ulaştırma sektörü de en çok tartışılan ve 

araştırmalara konu olan sektörlerden biri haline gelmiştir. Ulaştırma sektörünün bir 

alt sektörü olarak ele alınan kentiçi ulaşım ise günlük yaşamın hemen her anına etki 

etmesi ve kentsel gelişimin en önemli bileşenlerinden biri olması sebebiyle 

sürdürülebilirlik çerçevesinde önem arz etmektedir.  

Kentlerin, günümüz dünya nüfusunun yarıdan fazlasına ev sahipliği yaptığı, 

sanayi, ticaret, eğitim, kültür ve sanat gibi ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel 

unsurlarının merkezi konumunda olduğu düşünüldüğünde, sürdürülebilir kentiçi 

ulaşımın, sürdürülebilir kalkınma için önemi daha net ortaya çıkmaktadır.   

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikalarının temel amacı; kentiçi 

yolculuklarda otomobil kullanımının azaltılması ve ekonomik, çevresel ve sosyal 

açıdan verimli ulaşım türlerinin yaygınlaştırılması suretiyle daha yaşanabilir kent ve 

toplum yapısının oluşturulmasıdır. Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları çekme ve 

itme politikaları olarak iki grup altında incelenmektedir.  

Çekme politikaları çerçevesinde otobüs, tramvay, hafif raylı sistem ve metro 

gibi toplu taşıma sistemleri ile yürüme ve bisiklet gibi motorsuz ulaşım türlerinin 

geliştirilmesine yönelik politikalar; itme politikaları çerçevesinde ise vergilendirme 

ve yol ücretlendirme sistemleri gibi ekonomik tedbirler ile park yönetimi ve trafik 

yavaşlatma gibi otomobil kullanımını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır.  
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Bu çalışmada, sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları, farklı ülkelerdeki 

örnek politika ve uygulamalarla birlikte kapsamlı bir şekilde incelenmiş, ülkemizin 

kentiçi ulaşımdaki mevcut durumu temel istatistikler, mevzuat, kurumsal yapılanma 

ve politikalar doğrultusunda ele alınmış ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım 

politikalarının bel kemiğini oluşturan toplu taşıma sistemlerinin yolculuk taleplerine 

göre seçimine ilişkin bir analiz yapılmıştır.  

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları alanında öne çıkan bazı başarılı ülke 

örnekleri incelendiğinde bu ülkelerin genelinde; 

 kentiçi ulaşımın yönetim ve finansmanının yalnızca yerel idarelere 

bırakılmadığı, bu hususta merkezi yönetimin yerel idarelere destek olduğu, 

 kentiçi ulaşıma dair güçlü bir kurumsallaşma, mevzuat ve politika 

altyapısının mevcut olduğu, 

 kentlerde imar, kentleşme ve ulaşım ile ilgili karar, politika ve yatırımların 

koordineli olarak değerlendirildiği, 

 özellikle İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde insanların 

günlük yolculuklarında otomobillerine alternatif olabilecek yaygın ve 

konforlu bir toplu taşıma altyapısının mevcut olduğu, 

 metro sistemleri gibi yüksek maliyetli yatırımlarda merkezi idarelerin yapım 

giderlerini tamamen ya da kısmen üstlendiği ve sistemlerin işletmesini yerel 

idarelere bıraktığı, 

 toplu ulaşım sistemlerinin gerek yapımı gerekse işletilmesi hususunda kamu-

özel işbirliği yöntemlerinden de yararlanıldığı ve  

 projelerin karar alma süreçlerine halkın katılımının sağlandığı görülmektedir.   

Ülkemizde kentiçi ulaşımın kurumsal yapısı incelendiğinde, birçok kurumun 

yatırım ve politikalara ilişkin görev ve sorumluluğu bulunduğundan, kentiçi 

ulaşımında koordineli ve etkin bir yönetim yapısı oluşturulamadığı görülmektedir. 

Yerel düzeyde kentiçi ulaşımın planlanması, yönetimi ve denetiminden belediyeler 

sorumludur. Ancak, merkezi yönetim düzeyinde, kentiçi ulaşım yönetiminden 

doğrudan sorumlu bir otorite bulunmamaktadır. 2000’li yıllara kadar kentiçi ulaşıma 

ilişkin politikalara çoğunlukla Kalkınma Planlarında yer verilmekteyken, özellikle 
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son on yılda UDHB, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) bu konuda bazı mevzuat ve 

politika çalışmalarına imza atmıştır. Günümüzde, söz konusu mevzuat düzenlemeleri 

ile kentiçi ulaşıma dair bazı çalışmalar yapılmaya başlanmış olsa da arzu edilen 

sonuçların elde edilebilmesi için daha fazla gayret sarf edilmesi gerekmektedir.   

Kentlerde, günlük yolculuklarda kullanılan ulaşım türlerinin payları 

değerlendirildiğinde, etkin ve konforlu toplu taşıma altyapısının yeterince 

oluşturulamamış olduğu ve otomobil kullanımımın yanı sıra dolmuş ve minibüs gibi 

ulaşım araçlarının yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Özellikle, İstanbul ve 

Ankara gibi ulaşım talebinin yüksek olduğu mega kentlerde söz konusu verimsiz 

ulaşım araçlarının kullanımı sonucunda özellikle sabah ve akşam doruk saatlerde 

trafik sıkışıklığı, zaman kaybı, gürültü ve hava kirliliği gibi problemler ortaya 

çıkmaktadır.  

Minibüs ve dolmuşların yanı sıra, kentlerde sıklıkla kullanılan bir diğer 

ulaşım sistemi de otobüslerdir. Her ne kadar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 

büyükşehirlerde sayısı fazla olsa da ülke genelinde otobüs sistemi konforlu, güvenilir 

ve dakik bir ulaşım sağlamak açısından yetersiz kalmakta ve diğer ulaşım türleriyle 

rekabet edememektedir. Bu nedenle, kentlerde otobüs sistemleri finansal anlamda 

zarar etmekte, bu durum belediyeleri ulaşıma yatırım yapmaları hususunda zora 

sokmaktadır.  

Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları çerçevesinde ülkemizde yapılan 

yatırımlara verilebilecek iyi örneklerin başında İstanbul’daki metrobüs sistemi 

gelmektedir. 2007 yılında açılan ve günümüzde 52 km’lik hatta faaliyet gösteren 

sistem ile doruk saatte tek yönde 30.000, günde ise 750.000 yolcu taşınmaktadır. Her 

ne kadar İstanbul’un yoğun yolcu trafiği altında kapasite bakımından sıkıntılar 

yaşansa da bu sistem sayesinde yılda yolcu başına 34 günlük zaman tasarrufu 

sağlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu güzergahta, yıllık yakıt tüketimi 242 ton, CO2 

emisyonu ise 623 ton azalmıştır.258 HRS veya metro sistemlerine kıyasla çok kısa bir 

sürede ve çok daha düşük bir maliyetle tamamlanan Metrobüs sistemiyle taşınan 

                                                           
258 İETT, 2013: 67-69. 
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günlük yolcu sayısı, Şişhane-Hacıosman metro, Aksaray-Havalimanı HRS ve 

Kabataş-Bağcılar tramvay sistemleriyle taşınan toplam yolcu sayısına eşit düzeye 

erişmiştir.   

Ülkemizde, sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikalarının temel unsurlarından 

olan kentiçi raylı sistemlerin kökeni, dünyanın en eski 2. metrosu olarak da anılan 

İstanbul Tünel İşletmesine (1875) dayansa da modern kentiçi raylı sistemlerin yapımı 

1980’lerin sonunda mümkün olmuştur. İlk olarak, 1989 yılında tamamlanan 

Aksaray-Kartaltepe HRS hattıyla başlayan ve en son 2013 yılı Haziran ayında 

faaliyete geçen Otogar-Bağcılar-İkitelli raylı sistem hattıyla devam eden süreçte 

toplam 11 ilde259 yaklaşık 300 km’lik raylı sistem (tramvay, hafif raylı sistem ve 

metro) yatırımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sistemler ile yılda yaklaşık 700 

milyon yolcu taşınmaktadır.  

Son 10 yılda gerçekleştirilen raylı sistem yatırımlarının onay süreçlerinde; ilk 

olarak 8. Kalkınma Planında yer alan 1 milyon nüfus kriteri, ardından 9. Planda yer 

alan doruk saatte tek yönde 15.000 yolculuk kriteri nedeniyle bazı problemler 

yaşanmıştır. Temel amacı yeterli yolcu talebi olmayan ve hatta otobüs sistemi bile 

bulunmayan kentlerde, yüksek maliyetli yatırımlara girilerek belediyelerin mali yük 

altında kalmasını önlemek olan söz konusu kriterler zaman zaman yoğun bir biçimde 

eleştirilmiştir. Günümüzde, kapsamlı bir otobüs sistemi olmayan, ulaşımda minibüs 

ve dolmuşların yoğun olarak kullanıldığı, sistem entegrasyonu ve besleme hatları 

tesis edilmeyen kentlerde raylı sistem yolculuklarının düşük düzeylerde kaldığı 

görülmekte ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulamamaktadır.  

Bu çerçevede, gerek kentiçi ulaşım politikalarının belirlenmesine gerekse 

kentlerde gerçekleştirilmesi planlanan toplu taşıma sistemlerinin tercihi sürecine ışık 

tutması amacıyla farklı güzergah uzunlukları (5, 10, 15, 20, 25 ve 30 km) ve doruk 

saat tek yön yolculuk talep değerleri (5.000, 7.500, 10.000, 12.500, 15.000, 20.000, 

30.000 ve 50.000 yolcu/saat) için otobüs, metrobüs, tramvay, HRS ve metro 

sistemlerinin yapılabilirlikleri günlük toplam yolcu sayısına göre karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmiştir. Analizde, her bir sistemin yatırım, işletme ve bakım 

                                                           
259 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya, Gaziantep.Samsun, Kayseri, Eskişehir.  
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maliyetleri ile elde edilen bilet gelirleri 20 yıllık bir işletme dönemi için 

değerlendirilmiş, hesaplanan NBD'lere göre de toplu taşıma sistemlerinin 

yapılabilirlikleri karşılaştırılmıştır.   

Analiz sonuçlarına göre; 

 Belirli bir güzergahın bir kesitinde, doruk saatte tek yönde taşınabilecek 

en fazla yolcu sayısı otobüs sistemi için 7.500 yolcu/saat, tramvay sistemi 

için 15.000 yolcu/saat, metrobüs ve hafif raylı sistem için 30.000 

yolcu/saat ve metro sistemi için 70.000 yolcu/saat’tir.  

 Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 5.000 ve 7.500 yolcu/saat olduğu 

durumlarda otobüs sistemi en yapılabilir sistem olarak çıkmıştır. Ancak, 

doruk saat yolculuk talebinin 5.000 yolcu/saat olduğu durumda, özellikle 

15 km’den uzun güzergahlarda, otobüs sistemiyle tramvay ve metrobüs 

sistemi arasındaki fark fazla olsa da, 7.500 yolcu/saat olduğu durumda 

bütün güzergahlarda otobüs ile tramvay ve metrobüs sistemi arasındaki 

fark neredeyse tamamen kapanmaktadır. Özellikle, yolcu talebinin 7.500 

yolcu/saat olduğu durumlarda metrobüs ve tramvay sistemleri, otobüs 

sistemine ciddi anlamda rakip olmaktadır. Ayrıca otobüs sisteminde; 

metrobüs sistemine kıyasla yüzde 50 daha fazla yakıt tüketilmekte ve 

daha fazla CO2 emisyonu oluşmaktadır. Ttramvay sistemi ile 

karşılaştırıldığında ise otobüs sisteminin CO2 emisyonu yüzde 85-100 

daha yüksek oluşmaktadır.   

 Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 10.000, 12.500 ve 15.000 

yolcu/saat olduğu durumlarda tramvay sistemi en yapılabilir sistem olup 

bunu metrobüs sistemi takip etmektedir. Ancak, bu iki sistemin 

yapılabilirlikleri birbirine çok yakın olduğundan, söz konusu yolculuk 

taleplerinde her iki sistemden birinin tercih edilebileceği söylenebilir. 

Çevresel etkiler açısında karşılaştırıldığında ise, tramvay sisteminde 

metrobüs sistemine göre yaklaşık yüzde 32 daha az CO2 emisyonu 

oluşmaktadır. 

 Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 20.000 ve 30.000 yolcu/saat olduğu 

durumlarda metrobüs sistemi en yapılabilir sistemdir. Ancak, doruk saat 
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yolculuk talebi 20.000’den 30.000 yolcu/saat değerine yükseldiğinde, 

HRS’nin yapılabilirliği metrobüse yakınsamaktadır. Çevresel etkiler 

açısından karşılaştırıldığında ise, HRS’ de, metrobüse göre yüzde 27 daha 

az CO2 emisyonunun oluştuğu görülmektedir.   

 Doruk saat tek yön yolculuk talebinin 50.000 yolcu/saat olduğu durumda 

teknik açıdan yapılabilir tek ulaşım türü metro sistemidir. Ancak bu 

sistemlerin yapım maliyeti oldukça yüksek olduğundan, sistemin 

yapılabilir olabilmesi için 5 km’lik güzergahta günde 250.000 yolcu, 30 

km’lik güzergahta ise 1.500.000 yolcu taşınması gerekmektedir.  

Sürdürülebilir kentiçi ulaşımın önemli türlerinden olan bisiklet ve yaya 

ulaşımı gibi motorsuz ulaşım türlerinin ülkemizdeki mevcut durumu 

değerlendirildiğinde, gelişmiş ülkelere göre oldukça geride olduğumuz 

görülmektedir. Her ne kadar bazı kentlerdeki arazi koşullarının bisiklet kullanımına 

elverişli olmadığı öne sürülmekteyse de bisiklet kullanımının yaygınlaşmamasının en 

önemli nedeni altyapı eksikliği ile kültürel özelliklerimizdir. Günümüzde, özellikle 

Konya ve Kayseri kentlerinde yaygın bir bisiklet kültürü ve altyapısı mevcuttur. 

Bunun yanında, Kocaeli, Antalya, İzmir ve Adana’da da bisiklet kullanımına yönelik 

uygulamalar hayata geçirilmiştir.   

Diğer bir önemli sürdürülebilir kentiçi ulaşım türü olan yürüme konusunda 

ülkemizde toplumsal kültür mevcut olsa da kentlerin yol ve kaldırım altyapısı bu 

durumun yeterince gelişmesine engel olmaktadır. Kentlerde yol ve kaldırım tasarımı 

ve kullanılan malzemelerin standardına yönelik bağlayıcı bir politika ya da strateji 

dokümanı bulunmamakta olup bu husus tamamen belediyelerin kendi 

tasarruflarındadır. Kaldırım ya da yol kaplaması olarak doğal taş, beton taş, beton 

parke taşı ve standart asfalt kullanılmakta olup bunların metre kare başına maliyetleri 

sırasıyla 8, 4, 2 ve 1 birim düzeyindedir.  

Sürdürülebilir kentiçi ulaşımı sağlamayı teminen dünyada otomobil 

kullanımını sınırlandırmaya yönelik kullanılan vergilendirme politikaları, ülkemizde 

farklı bir şekilde uygulanmaktadır. Buna göre, motorlu taşıt vergisi aracın motor 

hacmine ve yaşına göre belirlenmekte, vergi miktarı motor hacmiyle doğru orantılı, 

aracın yaşı ile de ters orantılı değişmektedir. Dolayısıyla, verginin miktarı aracın az 
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ya da çok kullanılmasına bağlı değildir. Yakıttan alınan vergiler doğrudan aracın 

kullanımına ve tüketilen yakıt miktarına göre sürücüye yansıtılmaktadır.  

Ülkemizde, sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları arasında yer alan park 

politikaları ve yoğunluk ücretlendirme sistemlerine ilişkin bir mevzuat veya 

uygulama bulunmamaktadır. İstanbul Boğazında bulunan köprüler ile paralı 

otoyolların kent içinden geçen kısımlarını kullanan sürücülere ücret yansıtılmaktadır. 

Ancak, söz konusu uygulamalar otomobil kullanımını azaltmak amacıyla uygulanan 

ücretlendirme sistemleri kapsamına girmemektedir.  

Sonuç olarak, ülkemizde gittikçe artan kentsel nüfus ve buna bağlı olarak 

artan ulaşım talebi, otomobil ve toplam araç sahipliğindeki gelişmeler ile gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerdeki başarılı uygulamalar dikkate alınarak, kentlerde 

sürdürülebilir ulaşımın tesis edilmesi ve daha yaşanabilir kentlerin oluşturulması için 

yapılmasında fayda görülen çalışmalar gruplanarak maddeler halinde aşağıda 

sıralanmaktadır:  

Mevzuat ve Kurumsal Yapılanma 

 Kentiçi Ulaşım Kanununun hazırlanması, kentiçi ulaşımı kesen tüm 

mevzuat hükümlerinin bu Kanun altında uyumlu bir şekilde bir araya 

getirilmesi  

 Yalnızca büyükşehir belediyelerinin değil, nüfusu 500.000’in üzerindeki 

tüm kent belediyelerinin imar planlarıyla entegre bir biçimde ve merkezi 

idare tarafından belirlenmiş temel yönergeler ve bilimsel gerçekler ışığında 

Ulaşım Ana Planı hazırlaması ve kentlerin hızlı gelişimi göz önüne alınarak 

plan döneminin en fazla 15 yıl olarak belirlenmesi 

 Kentiçi ulaşımın merkezi idare adına yönetim ve koordinasyonu sağlamak, 

sektörel politika ve stratejileri belirlemek, yönetmelikleri ve temel rehber 

dokümanları hazırlamak üzere ayrı bir kurumsal yapının oluşturulması ya da 

UDHB'ye bağlı bir kurum/birim kurulması 

 Kentlerde, ulaşım ve imar kararlarının tek elden alınması ve koordineli 

olarak yürütülmesi adına belediyelerin ulaşım ve imar dairelerinin 

birleştirilmesi ya da aynı idari birim altında toplanması 
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 Belediyelerin ulaşım dairelerinde çalışan teknik personele yönelik trafik 

talep yönetimi, ulaşım planlama, toplu taşıma sistemleri gibi temel 

konularda eğitim programları düzenlenmesi 

Toplu Taşıma 

 Kentlerde toplu taşıma sistemlerinin seçiminde uygulanacak ölçütlere (yolcu 

talebi, nüfus vb.) ilişkin rehber dokümanların hazırlanması 

 İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin önceliğe sahip olan raylı 

sistem projelerinin yapımının merkezi yönetim tarafından desteklenmesi ve 

bu kentlerin temel raylı sistem altyapısının en kısa sürede tamamlanması  

 Kentlerde yapımı planlanan toplu taşıma sistemlerinin seçiminde finansal ve 

ekonomik analizler doğrultusunda doruk saat tek yön yolculuk talebinin esas 

alınması, 7.500 yolcu/saat değerine kadar otobüs sistemlerinin, 7.500–

15.000 yolcu/saat değerlerinde metrobüs ve tramvay sistemlerinin, 15.000–

30.000 yolcu/saat aralığında öncelikli olarak metrobüs daha sonra HRS ve 

metro sistemlerinin, 30.000 yolcu/saat’ten büyük değerlerde ise yalnızca 

metro sisteminin tercih edilmesi 

 Kentiçi ulaşım sistemlerinin birbirine entegre olacak şekilde planlanması 

 Yolculuk talebi yoğun olan koridorlarda otobüs sistemleri için özel yol ve 

şeritlerin tahsis edilmesi, kavşaklarda sinyalizasyon sistemleriyle geçiş 

üstünlüğü sağlanması suretiyle işletme hızının, güvenilirliğin, konforun 

geliştirilmesi; yolcu memnuniyetinin artırılması 

 Otobüs hatlarının bir kısmının ya da tamamının işletme hakkının özel 

şirketlere ya da minibüs, dolmuş ve özel halk otobüsü sahiplerinin 

kuracakları kooperatiflere belirli süreler için devredilmesi; belediyelerin ise 

yalnızca düzenleme ve denetim görevlerini üstlenmesi 

 Özellikle büyükşehirlerde, minibüs ve dolmuşların tamamen kaldırılması ya 

da yalnızca doruk saatler dışında kullanılacak şekilde düzenlenmesi, Kayseri 

örneğinde olduğu gibi daha verimli ulaşım sistemleri ile değiştirilmesi, ortak 

bilet uygulaması ile diğer ulaşım türlerine entegre edilmek suretiyle gerek 

ulaşım istatistiklerinin sağlıklı bir şekilde tutulması gerekse vergi 

kayıplarının azaltılması gibi alternatiflerin değerlendirilmesi, bunlara 
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yönelik çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların merkezi idare tarafından 

sahiplenilmesi/desteklenmesi 

 Ticari taksi işletmeciliğinde bireysel işletme modelinden kurumsal 

işletmecilik modeline geçilmesi, hizmet standartlarının modern ölçütlerle 

belirlenmesi ve etkin bir şekilde uygulanması, kurumsallaşmanın 

sağlanmasının ardından çağrı merkezi sisteminin devreye alınması ve 

taksilerin trafikte atıl olarak dolaşımının önlenmesi 

 Akıllı ulaşım sistemleri, mobil uygulamalar ve akıllı kart uygulamalarının 

tüm kentlerde yaygınlaştırılması 

Motorsuz Ulaşım Türleri 

 Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına eğitim ve tanıtım 

faaliyetlerinin düzenlenmesi, kentlerde bisiklet yolu ağının geliştirilmesinin 

teşvik edilmesi ve bisiklet yollarının tasarımına ilişkin rehber dokümanların 

hazırlanarak standardizasyonun sağlanması 

 Bisiklet kullanımının ve yürümenin sağlık ve çevre üzerindeki olumlu 

etkileri göz önünde bulundurularak, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığında okul öncesinde ve 

ilkokul düzeyinde eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve motorsuz ulaşım 

türlerine ilişkin toplumsal bilinç ve kültürün oluşturulması  

 Kent merkezlerinde yayalaştırma projelerinin hayata geçirilmesi. 

 Yürümenin teşvik edilmesi için kaldırım ve yürüme yollarının tasarım 

standartlarının bilimsel gerçekler ve yaya-araç trafik değerleri 

doğrultusunda belirlenmesi ve buna ilişkin rehber dokümanların 

hazırlanması 

 Yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımına olan katkısının yanı sıra yol emniyet 

ve güvenliği bakımından da oldukça önemli olan trafik yavaşlatma 

uygulamalarına ilişkin rehber doküman ve standartların oluşturulması ve 

kentlerde trafik yavaşlatma uygulamalarının hayata geçirilmesi 

Ekonomik Tedbirler 

 Motorlu taşıt vergilerinin hesaplanmasında, “kullanan öder" ve "kirleten 

öder” kavramları çerçevesinde, yapılan yıllık kilometre, araç yaşı, emisyon 
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oranı gibi faktörlerin değerlendirilmesi suretiyle daha etkin ve adil bir 

yöntem geliştirilmesi  

 Akaryakıt vergilerinden elde edilen gelirin bir kısmının, ulaşım 

yatırımlarının finansmanı amacıyla belediyelere transfer edilmesine yönelik 

çalışmalar yapılması 

 Belediyelerin, otobüs ve metrobüs sistemlerinde kullandıkları akaryakıtın 

KDV ve/veya ÖTV’sinden muaf tutulması ya da akaryakıtı belirli oranda 

indirimli temin edebilmesine yönelik çalışmalar yapılması 

 Trafik sıkışıklığının ve zaman kaybının yoğun olduğu kentlerde toplu taşıma 

sistemlerinin yaygınlaştırılmasını müteakip yol ücretlendirme sistemlerinin 

devreye alınması, bu sistemlerden elde edilen gelirlerin yine ulaşım 

altyapısının finansmanında kullanılması ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla 

kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi 

 Kalkınma Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

Kalkınma Ajanslarından teknik destek alınarak yaya ve bisiklet ulaşımını 

geliştirici uygulamalar ile trafik yavaşlatma uygulamalarına yönelik finansal 

destek sisteminin oluşturulması 

 Gün içinde yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçlarında ve taksilerde 

çevre dostu yakıtların kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması  

Park Planlaması 

 Merkezi idare tarafından tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı park 

politikasının oluşturulması 

 Kent merkezlerine özel araç ile erişimin sınırlandırılması, etkin park 

politikaları doğrultusunda park alanlarının azaltılması ve park ücretlerinin 

artırılması, toplanan ücretlerin ise kentiçi ulaşımın geliştirilmesinde 

kullanılması 

 Özellikle raylı sistemlerin istasyon alanlarında park et-bin uygulamalarına 

yönelik altyapının tesis edilmesi 
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EK 1. 2000-2012 Toplam (Kent+Köy) Nüfus Artış Oranları 

  2000 Yılı Nüfusu 2012 Yılı Nüfusu 

Sıra Şehir Kent Köy Toplam Kent Köy Toplam Toplam Nüfus 
Değişimi (%) 

1 Gaziantep 1.009.126 276.123 1.285.249 1.604.933 194.625 1.799.558 40,0 
2 İstanbul 9.085.599 933.136 10.018.735 13.710.512 144.228 13.854.740 38,3 
3 Tekirdağ 395.377 228.214 623.591 589.049 263.272 852.321 36,7 
4 Kocaeli 722.905 483.180 1.206.085 1.527.407 107.284 1.634.691 35,5 
5 Şırnak 211.328 141.869 353.197 298.929 168.053 466.982 32,2 
6 Bursa 1.630.940 494.200 2.125.140 2.402.012 286.159 2.688.171 26,5 
7 Yalova 98.661 69.932 168.593 149.421 62.378 211.799 25,6 
8 Ankara 3.540.522 467.338 4.007.860 4.842.136 123.406 4.965.542 23,9 
9 Şanlıurfa 842.129 601.293 1.443.422 975.455 786.620 1.762.075 22,1 

10 Antalya 936.240 783.511 1.719.751 1.492.674 599.863 2.092.537 21,7 
11 Kayseri 732.354 328.078 1.060.432 1.116.393 158.575 1.274.968 20,2 
12 Van 446.976 430.548 877.524 548.717 503.258 1.051.975 19,9 
13 Sakarya 459.824 296.344 756.168 680.637 221.630 902.267 19,3 
14 Muğla 268.341 446.987 715.328 373.937 477.208 851.145 19,0 
15 İzmir 2.732.669 638.197 3.370.866 3.661.930 343.529 4.005.459 18,8 
16 Hakkari 139.455 97.126 236.581 156.109 123.873 279.982 18,3 
17 Hatay 581.341 672.385 1.253.726 742.590 741.084 1.483.674 18,3 
18 Siirt 153.522 110.154 263.676 191.703 119.176 310.879 17,9 
19 Batman 304.166 152.568 456.734 399.042 135.163 534.205 17,0 
20 Diyarbakır 817.692 545.016 1.362.708 1.155.258 436.909 1.592.167 16,8 
21 Adana 1.397.853 451.625 1.849.478 1.886.624 239.011 2.125.635 14,9 
22 Iğdır 81.582 87.052 168.634 101.483 88.926 190.409 12,9 
23 Eskişehir 557.028 148.981 706.009 710.830 78.920 789.750 11,9 
24 Denizli 413.914 436.115 850.029 670.812 279.745 950.557 11,8 
25 Düzce 130.632 183.634 314.266 201.434 145.059 346.493 10,3 
26 Mardin 391.249 313.849 705.098 458.112 314.914 773.026 9,6 
27 Kilis 74.985 39.739 114.724 88.934 35.386 124.320 8,4 
28 Balıkesir 577.595 498.752 1.076.347 711.743 448.988 1.160.731 7,8 
29 Osmaniye 311.994 146.788 458.782 363.067 129.068 492.135 7,3 
30 Manisa 714.760 545.409 1.260.169 904.513 441.649 1.346.162 6,8 
31 Uşak 182.040 140.273 322.313 233.659 108.610 342.269 6,2 
32 Çanakkale 215.571 249.404 464.975 278.055 215.636 493.691 6,2 
33 K.Maraş 536.007 466.377 1.002.384 675.589 387.585 1.063.174 6,1 
34 Aydın 493.114 457.643 950.757 611.846 394.695 1.006.541 5,9 
35 Bilecik 124.380 69.946 194.326 154.952 49.164 204.116 5,0 
36 Ağrı 252.309 276.435 528.744 292.525 259.879 552.404 4,5 
37 Kırklareli 189.202 139.259 328.461 232.154 109.064 341.218 3,9 
38 Bolu 142.685 127.969 270.654 181.613 99.467 281.080 3,9 
39 Samsun 635.254 573.883 1.209.137 840.399 411.323 1.251.722 3,5 
40 Bingöl 123.470 130.269 253.739 150.166 112.341 262.507 3,5 
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EK 1. 2000-2012 Yılları Arasında Nüfus Artış Oranları (Devamı) 

  2000 Yılı Nüfusu 2012 Yılı Nüfusu 

Sıra Şehir Kent Köy Toplam Kent Köy Toplam Toplam Nüfus 
Değişimi (%) 

41 Bartın 48.002 136.176 184.178 68.151 120.285 188.436 2,3 
42 Mersin 999.220 652.180 1.651.400 1.327.870 354.978 1.682.848 1,9 
43 Karabük 157.756 67.346 225.102 172.945 52.200 225.145 0,0 
44 Edirne 230.908 171.698 402.606 276.579 123.129 399.708 -0,7 
45 Burdur 139.897 116.906 256.803 157.690 96.651 254.341 -1,0 
46 Elazığ 364.274 205.342 569.616 418.991 143.712 562.703 -1,2 
47 Zonguldak 250.282 365.317 615.599 287.305 319.222 606.527 -1,5 
48 Niğde 126.812 221.269 348.081 173.480 166.790 340.270 -2,2 
49 Karaman 139.912 103.298 243.210 165.564 69.860 235.424 -3,2 
50 Aksaray 200.216 195.868 396.084 236.177 143.738 379.915 -4,1 
51 Kastamonu 174.020 201.456 375.476 202.006 157.802 359.808 -4,2 
52 Adıyaman 338.939 284.872 623.811 365.381 229.880 595.261 -4,6 
53 Kars 142.145 182.871 325.016 131.235 173.586 304.821 -6,2 
54 Konya 1.294.817 897.349 2.192.166 1.563.863 488.418 2.052.281 -6,4 
55 Tunceli 54.476 39.108 93.584 57.737 28.539 86.276 -7,8 
56 Nevşehir 136.523 173.391 309.914 162.228 122.962 285.190 -8,0 
57 Muş 159.503 294.151 453.654 154.472 258.788 413.260 -8,9 
58 Malatya 499.713 353.945 853.658 504.793 257.573 762.366 -10,7 
59 Sinop 101.285 124.289 225.574 109.787 91.524 201.311 -10,8 
60 Çorum 311.897 285.168 597.065 365.526 164.449 529.975 -11,2 
61 Rize 205.245 160.693 365.938 207.631 116.521 324.152 -11,4 
62 Amasya 196.621 168.610 365.231 211.474 110.809 322.283 -11,8 
63 Kırşehir 147.412 105.827 253.239 161.978 59.231 221.209 -12,6 
64 Kütahya 318.869 338.034 656.903 375.267 198.154 573.421 -12,7 
65 Artvin 84.198 107.736 191.934 93.673 73.409 167.082 -12,9 
66 Bitlis 219.511 169.167 388.678 182.939 154.314 337.253 -13,2 
67 Afyon 371.868 440.548 812.416 377.845 326.103 703.948 -13,4 
68 Ordu 416.631 471.134 887.765 423.295 318.076 741.371 -16,5 
69 Erzurum 560.551 376.838 937.389 509.474 268.721 778.195 -17,0 
70 Sivas 421.804 333.287 755.091 428.426 195.109 623.535 -17,4 
71 Isparta 301.561 212.120 513.681 283.459 133.204 416.663 -18,9 
72 Giresun 283.316 240.503 523.819 248.957 170.598 419.555 -19,9 
73 Ardahan 39.725 94.031 133.756 37.522 69.121 106.643 -20,3 
74 Bayburt 41.356 56.002 97.358 40.564 35.233 75.797 -22,1 
75 Trabzon 478.954 496.183 975.137 426.882 331.016 757.898 -22,3 
76 Tokat 401.762 426.265 828.027 358.494 255.496 613.990 -25,8 
77 Gümüşhane 77.570 109.383 186.953 67.514 67.702 135.216 -27,7 
78 Kırıkkale 285.294 98.214 383.508 232.959 41.768 274.727 -28,4 
79 Erzincan 172.206 144.635 316.841 129.439 88.447 217.886 -31,2 
80 Çankırı 141.186 129.169 270.355 115.415 68.991 184.406 -31,8 
81 Yozgat 315.156 367.763 682.919 266.090 187.121 453.211 -33,6 

 Toplam 44.006.184 23.797.743 67.803.927 58.448.431 17.178.953 75.627.384 11,5 
 Kaynak: TÜİK, 2013(b),(c).  
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EK 2. 2000-2012 Kent Nüfusu Artış Oranları 

2000 Yılı Nüfusu 2012 Yılı Nüfusu 

Sıra Şehir Kent Köy Toplam Kent Köy Toplam Kent Nüfusu 
Değişimi (%) 

1 Kocaeli 722.905 483.180 1.206.085 1.527.407 107.284 1.634.691 111,3 
2 Denizli 413.914 436.115 850.029 670.812 279.745 950.557 62,1 
3 Antalya 936.240 783.511 1.719.751 1.492.674 599.863 2.092.537 59,4 
4 Gaziantep 1.009.126 276.123 1.285.249 1.604.933 194.625 1.799.558 59,0 
5 Düzce 130.632 183.634 314.266 201.434 145.059 346.493 54,2 
6 Kayseri 732.354 328.078 1.060.432 1.116.393 158.575 1.274.968 52,4 
7 Yalova 98.661 69.932 168.593 149.421 62.378 211.799 51,4 
8 İstanbul 9.085.599 933.136 10.018.735 13.710.512 144.228 13.854.740 50,9 
9 Tekirdağ 395.377 228.214 623.591 589.049 263.272 852.321 49,0 

10 Sakarya 459.824 296.344 756.168 680.637 221.630 902.267 48,0 
11 Bursa 1.630.940 494.200 2.125.140 2.402.012 286.159 2.688.171 47,3 
12 Bartın 48.002 136.176 184.178 68.151 120.285 188.436 42,0 
13 Şırnak 211.328 141.869 353.197 298.929 168.053 466.982 41,5 
14 Diyarbakır 817.692 545.016 1.362.708 1.155.258 436.909 1.592.167 41,3 
15 Muğla 268.341 446.987 715.328 373.937 477.208 851.145 39,4 
16 Niğde 126.812 221.269 348.081 173.480 166.790 340.270 36,8 
17 Ankara 3.540.522 467.338 4.007.860 4.842.136 123.406 4.965.542 36,8 
18 Adana 1.397.853 451.625 1.849.478 1.886.624 239.011 2.125.635 35,0 
19 İzmir 2.732.669 638.197 3.370.866 3.661.930 343.529 4.005.459 34,0 
20 Mersin 999.220 652.180 1.651.400 1.327.870 354.978 1.682.848 32,9 
21 Samsun 635.254 573.883 1.209.137 840.399 411.323 1.251.722 32,3 
22 Batman 304.166 152.568 456.734 399.042 135.163 534.205 31,2 
23 Çanakkale 215.571 249.404 464.975 278.055 215.636 493.691 29,0 
24 Uşak 182.040 140.273 322.313 233.659 108.610 342.269 28,4 
25 Hatay 581.341 672.385 1.253.726 742.590 741.084 1.483.674 27,7 
26 Eskişehir 557.028 148.981 706.009 710.830 78.920 789.750 27,6 
27 Bolu 142.685 127.969 270.654 181.613 99.467 281.080 27,3 
28 Manisa 714.760 545.409 1.260.169 904.513 441.649 1.346.162 26,5 
29 K. Maraş 536.007 466.377 1.002.384 675.589 387.585 1.063.174 26,0 
30 Siirt 153.522 110.154 263.676 191.703 119.176 310.879 24,9 
31 Bilecik 124.380 69.946 194.326 154.952 49.164 204.116 24,6 
32 Iğdır 81.582 87.052 168.634 101.483 88.926 190.409 24,4 
33 Aydın 493.114 457.643 950.757 611.846 394.695 1.006.541 24,1 
34 Balıkesir 577.595 498.752 1.076.347 711.743 448.988 1.160.731 23,2 
35 Van 446.976 430.548 877.524 548.717 503.258 1.051.975 22,8 
36 Kırklareli 189.202 139.259 328.461 232.154 109.064 341.218 22,7 
37 Bingöl 123.470 130.269 253.739 150.166 112.341 262.507 21,6 
38 Konya 1.294.817 897.349 2.192.166 1.563.863 488.418 2.052.281 20,8 
39 Edirne 230.908 171.698 402.606 276.579 123.129 399.708 19,8 
40 Nevşehir 136.523 173.391 309.914 162.228 122.962 285.190 18,8 
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EK 2. 2000-2012 Kent Nüfusu Artış Oranları (Devamı) 

2000 Yılı Nüfusu 2012 Yılı Nüfusu 

Sıra Şehir Kent Köy Toplam Kent Köy Toplam Kent Nüfusu 
Değişimi (%) 

41 Kilis 74.985 39.739 114.724 88.934 35.386 124.320 18,6 
42 Karaman 139.912 103.298 243.210 165.564 69.860 235.424 18,3 
43 Aksaray 200.216 195.868 396.084 236.177 143.738 379.915 18,0 
44 Kütahya 318.869 338.034 656.903 375.267 198.154 573.421 17,7 
45 Çorum 311.897 285.168 597.065 365.526 164.449 529.975 17,2 
46 Mardin 391.249 313.849 705.098 458.112 314.914 773.026 17,1 
47 Osmaniye 311.994 146.788 458.782 363.067 129.068 492.135 16,4 
48 Kastamonu 174.020 201.456 375.476 202.006 157.802 359.808 16,1 
49 Ağrı 252.309 276.435 528.744 292.525 259.879 552.404 15,9 
50 Şanlıurfa 842.129 601.293 1.443.422 975.455 786.620 1.762.075 15,8 
51 Elazığ 364.274 205.342 569.616 418.991 143.712 562.703 15,0 
52 Zonguldak 250.282 365.317 615.599 287.305 319.222 606.527 14,8 
53 Burdur 139.897 116.906 256.803 157.690 96.651 254.341 12,7 
54 Hakkari 139.455 97.126 236.581 156.109 123.873 279.982 11,9 
55 Artvin 84.198 107.736 191.934 93.673 73.409 167.082 11,3 
56 Kırşehir 147.412 105.827 253.239 161.978 59.231 221.209 9,9 
57 Karabük 157.756 67.346 225.102 172.945 52.200 225.145 9,6 
58 Sinop 101.285 124.289 225.574 109.787 91.524 201.311 8,4 
59 Adıyaman 338.939 284.872 623.811 365.381 229.880 595.261 7,8 
60 Amasya 196.621 168.610 365.231 211.474 110.809 322.283 7,6 
61 Tunceli 54.476 39.108 93.584 57.737 28.539 86.276 6,0 
62 Afyon 371.868 440.548 812.416 377.845 326.103 703.948 1,6 
63 Ordu 416.631 471.134 887.765 423.295 318.076 741.371 1,6 
64 Sivas 421.804 333.287 755.091 428.426 195.109 623.535 1,6 
65 Rize 205.245 160.693 365.938 207.631 116.521 324.152 1,2 
66 Malatya 499.713 353.945 853.658 504.793 257.573 762.366 1,0 
67 Bayburt 41.356 56.002 97.358 40.564 35.233 75.797 -1,9 
68 Muş 159.503 294.151 453.654 154.472 258.788 413.260 -3,2 
69 Ardahan 39.725 94.031 133.756 37.522 69.121 106.643 -5,5 
70 Isparta 301.561 212.120 513.681 283.459 133.204 416.663 -6,0 
71 Kars 142.145 182.871 325.016 131.235 173.586 304.821 -7,7 
72 Erzurum 560.551 376.838 937.389 509.474 268.721 778.195 -9,1 
73 Tokat 401.762 426.265 828.027 358.494 255.496 613.990 -10,8 
74 Trabzon 478.954 496.183 975.137 426.882 331.016 757.898 -10,9 
75 Giresun 283.316 240.503 523.819 248.957 170.598 419.555 -12,1 
76 Gümüşhane 77.570 109.383 186.953 67.514 67.702 135.216 -13,0 
77 Yozgat 315.156 367.763 682.919 266.090 187.121 453.211 -15,6 
78 Bitlis 219.511 169.167 388.678 182.939 154.314 337.253 -16,7 
79 Çankırı 141.186 129.169 270.355 115.415 68.991 184.406 -18,3 
80 Kırıkkale 285.294 98.214 383.508 232.959 41.768 274.727 -18,3 
81 Erzincan 172.206 144.635 316.841 129.439 88.447 217.886 -24,8 

 Ortalama 44.006.184 23.797.743 67.803.927 58.448.431 17.178.953 75.627.384 32,8 
Kaynak: TÜİK, 2013(b),(c).  
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EK 3. 2013-2023 Şehir Bazında Nüfus Artış Oranları  

Sıra Şehir 2013 Nüfusu 2023 Nüfusu Yıllık Nüfus Artış 
Oranı (%) 

1 Şanlıurfa 1.807.152 2.339.322 2,6 
2 Tekirdağ 872.817 1.073.331 2,1 
3 Gaziantep 1.840.103 2.257.278 2,1 
4 Antalya 2.142.020 2.626.299 2,1 
5 Şırnak 476.799 583.968 2,0 
6 Batman 545.608 667.742 2,0 
7 Kocaeli 1.667.453 1.983.591 1,8 
8 İstanbul 14.107.954 16.568.500 1,6 
9 Ankara 5.056.126 5.927.209 1,6 
10 Kayseri 1.295.486 1.488.752 1,4 
11 Diyarbakır 1.615.053 1.842.923 1,3 
12 Eskişehir 801.358 908.347 1,3 
13 Bursa 2.726.800 3.073.486 1,2 
14 Sakarya 914.018 1.025.905 1,2 
15 Yalova 214.826 241.081 1,2 
16 Bolu 284.501 318.158 1,1 
17 Muğla 862.719 964.591 1,1 
18 Van 1.063.808 1.183.062 1,1 
19 Düzce 350.748 389.906 1,1 
20 Çankırı 186.584 206.231 1,0 
21 Siirt 313.709 343.231 0,9 
22 İzmir 4.047.743 4.405.279 0,9 
23 Erzincan 219.813 239.010 0,8 
24 Bilecik 205.983 222.962 0,8 
25 Osmaniye 496.895 534.459 0,7 
26 Çanakkale 497.888 535.358 0,7 
27 Ağrı 556.360 596.640 0,7 
28 Adana 2.144.245 2.286.790 0,6 
29 Bitlis 339.595 362.168 0,6 
30 Mersin 1.697.306 1.809.508 0,6 
31 Hakkari 282.489 300.793 0,6 
32 Hatay 1.495.542 1.590.824 0,6 
33 Iğdır 191.895 204.082 0,6 
34 Karabük 226.817 240.987 0,6 
35 Malatya 767.777 811.341 0,6 
36 Mardin 777.932 820.856 0,5 
37 Konya 2.066.099 2.175.214 0,5 
38 Aydın 1.013.009 1.062.288 0,5 
39 Denizli 956.575 1.001.981 0,5 
40 Burdur 255.527 266.914 0,4 
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EK 3. 2013-2023 Şehir Bazında Nüfus Artış Oranları (Devamı) 

Sıra Şehir 2013 Nüfusu 2023 Nüfusu Yıllık Nüfus Artış 
Oranı (%) 

41 Kilis 124.945 130.239 0,4 
42 Muş 414.608 429.714 0,4 
43 Edirne 401.625 415.873 0,3 
44 Kahramanmaraş 1.069.031 1.104.876 0,3 
45 Gümüşhane 135.710 139.969 0,3 
46 Elazığ 565.397 581.749 0,3 
47 Uşak 343.857 353.234 0,3 
48 Karaman 236.283 242.350 0,3 
49 Kırklareli 342.659 350.757 0,2 
50 Erzurum 780.478 797.241 0,2 
51 Isparta 417.920 426.348 0,2 
52 Bingöl 263.525 268.636 0,2 
53 Balıkesir 1.164.968 1.184.375 0,2 
54 Manisa 1.350.816 1.370.823 0,1 
55 Ordu 744.444 753.396 0,1 
56 Adıyaman 596.993 599.291 0,0 
57 Afyonkarahisar 705.374 706.957 0,0 
58 Rize 324.692 324.889 0,0 
59 Trabzon 759.089 758.130 0,0 
60 Bartın 188.856 188.529 0,0 
61 Aksaray 380.541 379.050 0,0 
62 Samsun 1.253.607 1.242.365 -0,1 
63 Kütahya 573.312 565.664 -0,1 
64 Nevşehir 285.252 279.774 -0,2 
65 Niğde 340.252 333.416 -0,2 
66 Kastamonu 359.800 350.731 -0,3 
67 Artvin 166.942 161.922 -0,3 
68 Bayburt 75.663 73.041 -0,4 
69 Amasya 321.832 308.348 -0,4 
70 Sinop 200.905 191.604 -0,5 
71 Kırıkkale 273.795 258.241 -0,6 
72 Kırşehir 220.303 206.574 -0,6 
73 Sivas 621.078 582.283 -0,6 
74 Kars 303.398 283.063 -0,7 
75 Giresun 417.468 388.546 -0,7 
76 Tunceli 85.752 78.851 -0,8 
77 Tokat 611.083 561.419 -0,8 
78 Zonguldak 602.127 539.515 -1,1 
79 Çorum 525.252 459.082 -1,3 
80 Ardahan 105.450 89.951 -1,6 
81 Yozgat 441.642 305.907 -3,6 

 Toplam 76.481.847 84.247.088 1,0 

Kaynak: TÜİK, 2014.  
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EK 4. Şehirlere Göre Otomobil ve Toplam Araç Sayıları 

     (2012) 

Sıra Şehir Otomobil Toplam 
Araç 

Otomobil 
Oranı* (%) 

Toplam Araç 
Oranı* (%) 

1 İstanbul 2.009.777 3.037.508 23,2 19,6 
2 Ankara 1.035.719 1.388.190 12,0 9,0 
3 İzmir 558.819 1.008.157 6,5 6,5 
4 Antalya 340.898 751.211 3,9 4,9 
5 Bursa 313.599 553.426 3,6 3,6 
6 Konya 253.403 484.625 2,9 3,1 
7 Adana 231.737 463.932 2,7 3,0 
8 Mersin 181.880 430.698 2,1 2,8 
9 Kayseri 170.461 254.692 2,0 1,6 
10 Gaziantep 155.052 353.965 1,8 2,3 
11 Kocaeli 152.745 261.749 1,8 1,7 
12 Manisa 152.590 383.832 1,8 2,5 
13 Balıkesir 145.272 306.475 1,7 2,0 
14 Muğla 142.271 337.484 1,6 2,2 
15 Hatay 139.697 354.426 1,6 2,3 
16 Denizli 136.057 262.188 1,6 1,7 
17 Aydın 126.243 291.878 1,5 1,9 
18 Eskişehir 117.007 190.367 1,4 1,2 
19 Samsun 112.576 211.936 1,3 1,4 
20 Sakarya 93.977 167.868 1,1 1,1 
21 Tekirdağ 91.993 160.703 1,1 1,0 
22 K.Maraş 86.564 148.910 1,0 1,0 
23 Şanlıurfa 85.305 197.905 1,0 1,3 
24 Kütahya 79.494 138.566 0,9 0,9 
25 Zonguldak 70.103 111.856 0,8 0,7 
26 Trabzon 63.571 127.141 0,7 0,8 
27 Afyon 62.312 135.192 0,7 0,9 
28 Çorum 61.166 102.504 0,7 0,7 
29 Malatya 60.352 102.192 0,7 0,7 
30 Çanakkale 59.533 139.029 0,7 0,9 
31 Isparta 59.158 119.111 0,7 0,8 
32 Sivas 58.031 90.510 0,7 0,6 
33 Tokat 54.644 98.613 0,6 0,6 
34 Osmaniye 51.982 106.577 0,6 0,7 
35 Ordu 49.333 93.945 0,6 0,6 
36 Diyarbakır 47.467 91.210 0,5 0,6 
37 Edirne 47.324 93.907 0,5 0,6 
38 Elazığ 46.786 78.565 0,5 0,5 
39 Uşak 46.499 87.225 0,5 0,6 
40 Kastamonu 46.311 74.688 0,5 0,5 

*Ülke toplamı içindeki oran.  
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EK 4. Şehirlere Göre Otomobil ve Toplam Araç Sayıları (Devamı) 

Sıra Şehir Otomobil Toplam Otomobil 
Oranı* (%) 

Toplam Araç 
Oranı* (%) 

41 Erzurum 46.046 78.740 0,5 0,5 
42 Aksaray 41.702 71.065 0,5 0,5 
43 Burdur 40.921 88.525 0,5 0,6 
44 Amasya 39.509 68.516 0,5 0,4 
45 Kırklareli 39.254 76.786 0,5 0,5 
46 Bolu 38.082 67.843 0,4 0,4 
47 Yozgat 36.763 55.644 0,4 0,4 
48 Düzce 36.173 68.188 0,4 0,4 
49 Nevşehir 35.250 69.097 0,4 0,4 
50 Adıyaman 34.200 63.695 0,4 0,4 
51 Kırıkkale 32.218 45.880 0,4 0,3 
52 Karabük 30.579 45.652 0,4 0,3 
53 Niğde 28.988 62.845 0,3 0,4 
54 Karaman 27.272 64.611 0,3 0,4 
55 Giresun 27.088 59.161 0,3 0,4 
56 Kırşehir 26.971 39.548 0,3 0,3 
57 Van 24.623 63.617 0,3 0,4 
58 Sinop 22.792 37.500 0,3 0,2 
59 Rize 22.340 54.770 0,3 0,4 
60 Yalova 21.392 38.708 0,2 0,2 
61 Bilecik 21.115 40.139 0,2 0,3 
62 Bartın 20.982 33.974 0,2 0,2 
63 Erzincan 20.368 39.164 0,2 0,3 
64 Mardin 18.777 53.465 0,2 0,3 
65 Çankırı 15.073 26.231 0,2 0,2 
66 Batman 13.964 35.823 0,2 0,2 
67 Artvin 10.547 26.297 0,1 0,2 
68 Ağrı 9.394 22.282 0,1 0,1 
69 Kars 9.337 20.324 0,1 0,1 
70 Kilis 7.823 29.610 0,1 0,2 
71 Muş 7.333 16.749 0,1 0,1 
72 Bitlis 6.797 14.886 0,1 0,1 
73 Gümüşhane 6.584 14.010 0,1 0,1 
74 Siirt 5.755 13.736 0,1 0,1 
75 Bingöl 5.349 11.772 0,1 0,1 
76 Iğdır 5.084 18.465 0,1 0,1 
77 Bayburt 4.220 8.060 0,0 0,1 
78 Şırnak 3.257 26.728 0,0 0,2 
79 Ardahan 2.719 6.124 0,0 0,0 
80 Hakkari 2.290 8.647 0,0 0,1 
81 Tunceli 2.236 5.088 0,0 0,0 

  Toplam 8.648.875 15.484.921 100,0 100,0 
Kaynak: TÜİK, 2013(e). 
*Ülke toplamı içindeki oran.  
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EK 5. Şehirlere Göre Araç Sahiplik Oranları 

     (2012) 

Sıra Şehir Otomobil 
Sayısı 

Toplam Araç 
Sayısı 

Araç Sahiplik 
Oranı* 

Otomobil  
Sahiplik Oranı ** 

1 Muğla 142.271 337.484 396,5 167,2 
2 Antalya 340.898 751.211 359,0 162,9 
3 Burdur 40.921 88.525 348,1 160,9 
4 Aydın 126.243 291.878 290,0 125,4 
5 Isparta 59.158 119.111 285,9 142,0 
6 Manisa 152.590 383.832 285,1 113,4 
7 Çanakkale 59.533 139.029 281,6 120,6 
8 Ankara 1.035.719 1.388.190 279,6 208,6 
9 Denizli 136.057 262.188 275,8 143,1 
10 Karaman 27.272 64.611 274,4 115,8 
11 Balıkesir 145.272 306.475 264,0 125,4 
12 Mersin 181.880 430.698 255,9 108,1 
13 Uşak 46.499 87.225 254,8 135,9 
14 İzmir 558.819 1.008.157 251,7 139,5 
15 Nevşehir 35.250 69.097 242,3 123,6 
16 Kütahya 79.494 138.566 241,6 138,6 
17 Bolu 38.082 67.843 241,4 135,5 
18 Eskişehir 117.007 190.367 241,0 148,2 
19 Hatay 139.697 354.426 238,9 94,2 
20 Kilis 7.823 29.610 238,2 62,9 
21 Konya 253.403 484.625 236,1 123,5 
22 Edirne 47.324 93.907 234,9 118,4 
23 Kırklareli 39.254 76.786 225,0 115,0 
24 İstanbul 2.009.777 3.037.508 219,2 145,1 
25 Adana 231.737 463.932 218,3 109,0 
26 Osmaniye 51.982 106.577 216,6 105,6 
27 Amasya 39.509 68.516 212,6 122,6 
28 Kastamonu 46.311 74.688 207,6 128,7 
29 Bursa 313.599 553.426 205,9 116,7 
30 Karabük 30.579 45.652 202,8 135,8 
31 Kayseri 170.461 254.692 199,8 133,7 
32 Düzce 36.173 68.188 196,8 104,4 
33 Gaziantep 155.052 353.965 196,7 86,2 
34 Bilecik 21.115 40.139 196,6 103,4 
35 Çorum 61.166 102.504 193,4 115,4 
36 Afyon 62.312 135.192 192,0 88,5 
37 Tekirdağ 91.993 160.703 188,5 107,9 
38 Aksaray 41.702 71.065 187,1 109,8 
39 Sinop 22.792 37.500 186,3 113,2 
40 Sakarya 93.977 167.868 186,1 104,2 

* Araç sayısı/1000 kişi 
** Otomobil sayısı/1000 kişi 
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EK 5. Şehirlere Göre Araç Sahiplik Oranları (Devamı) 

Sıra Şehir Otomobil 
Sayısı 

Toplam Araç 
Sayısı 

Araç Sahiplik 
Oranı* 

Otomobil  
Sahiplik Oranı ** 

41 Niğde 28.988 62.845 184,7 85,2 
42 Zonguldak 70.103 111.856 184,4 115,6 
43 Yalova 21.392 38.708 182,8 101,0 
44 Bartın 20.982 33.974 180,3 111,3 
45 Erzincan 20.368 39.164 179,7 93,5 
46 Kırşehir 26.971 39.548 178,8 121,9 
47 Samsun 112.576 211.936 169,3 89,9 
48 Rize 22.340 54.770 169,0 68,9 
49 Trabzon 63.571 127.141 167,8 83,9 
50 Kırıkkale 32.218 45.880 167,0 117,3 
51 Tokat 54.644 98.613 160,6 89,0 
52 Kocaeli 152.745 261.749 160,1 93,4 
53 Artvin 10.547 26.297 157,4 63,1 
54 Sivas 58.031 90.510 145,2 93,1 
55 Çankırı 15.073 26.231 142,2 81,7 
56 Giresun 27.088 59.161 141,0 64,6 
57 K.Maraş 86.564 148.910 140,1 81,4 
58 Elazığ 46.786 78.565 139,6 83,1 
59 Malatya 60.352 102.192 134,0 79,2 
60 Ordu 49.333 93.945 126,7 66,5 
61 Yozgat 36.763 55.644 122,8 81,1 
62 Şanlıurfa 85.305 197.905 112,3 48,4 
63 Adıyaman 34.200 63.695 107,0 57,5 
64 Bayburt 4.220 8.060 106,3 55,7 
65 Gümüşhane 6.584 14.010 103,6 48,7 
66 Erzurum 46.046 78.740 101,2 59,2 
67 Iğdır 5.084 18.465 97,0 26,7 
68 Mardin 18.777 53.465 69,2 24,3 
69 Batman 13.964 35.823 67,1 26,1 
70 Kars 9.337 20.324 66,7 30,6 
71 Van 24.623 63.617 60,5 23,4 
72 Tunceli 2.236 5.088 59,0 25,9 
73 Ardahan 2.719 6.124 57,4 25,5 
74 Diyarbakır 47.467 91.210 57,3 29,8 
75 Şırnak 3.257 26.728 57,2 7,0 
76 Bingöl 5.349 11.772 44,8 20,4 
77 Siirt 5.755 13.736 44,2 18,5 
78 Bitlis 6.797 14.886 44,1 20,2 
79 Muş 7.333 16.749 40,5 17,7 
80 Ağrı 9.394 22.282 40,3 17,0 
81 Hakkari 2.290 8.647 30,9 8,2 
 Toplam 8.648.875 15.484.921 204,8 114,4 

Kaynak: TÜİK, 2013(e).  
* Araç sayısı/1000 kişi 
** Otomobil sayısı/1000 kişi 
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EK 6. 12191 sayılı Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Dair Bilgi Notu 

Bu yönetmelik, 5327 sayılı Enerji Verimliliği Kanunun 7. Maddesinde yer 
alan “Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili olarak; yurt içinde üretilen 
araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik 
standartlarının yükseltilmesine, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, gelişmiş 
trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulmasına ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir” hükmüne dayanılarak hazırlanmış ve 
09.06.2008 tarih ve 26901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmeliğin,  

7. Maddesinde; 

1) Ulaşımda etkinlik, verimlilik ve sürücülere kolaylık sağlamak için; seyahat 
talep yönetimi, modlararası taşımacılık sistemi, trafik yönetimi, yön levhaları 
ve elektronik yol yönlendirme sistemleri ilgili kurum/kuruluşlarca uygulanır. 
Uygulamalarda var olan ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk aranır. 

2) Kent merkezi girişlerine yapılacak yönlendirme sistemleri ile yoğun trafik 
alanlarına girmek yerine araçların alternatif yollardan ulaşımı sağlanır.  

3) Nüfusu iki yüz elli bin ve üzerinde olan kentlerde belediyelerce; 
karayollarında günün koşullarına uygun merkezi bilgisayar sisteminin 
kurulması için çalışmalar yapılır. Bu bilgisayar sistemi ile kavşakların 
merkezden kumanda edilmesi sağlanır. Kurulacak olan kamera sistemleri ile 
yol yoğunluğu izlenir, elektronik yol yönlendirme sistemleri ve trafik radyosu 
yoluyla sürücülerin yolun durumuna göre alternatif güzergahlara 
yönlendirilmesi sağlanır.  

4) Elektronik hava tahminleri; yol güzergahlarına kurulacak cihazlarla 
sürücülerin önceden uyarılması ve değişken mesaj sistemi uygulanarak 
sürücülerin yol trafik durumuna göre yönlendirilmesi sağlanır. 

8. ve 9. Maddelerinde; Belediyeler, 

1) Yerleşim planlamasında ve kentsel dönüşüm projelerinde motorlu taşıtların 
şehir girişinde park edilebilmesi için otopark kurulmasını sağlar. Bu 
otoparklara park eden sürücülerin otoparktan şehir merkezine gidiş ve dönüş 
güzergahlarında hizmet veren toplu taşım araçlarından yararlanması için 
yöntem geliştirir. 

2) Kent merkezlerinde araç kullanımını azaltıcı uygulamalar yapar. 
3) Toplu taşım araç duraklarında modlararası taşımacılık sisteminin 

oluşturulmasına öncelik verir. 
4) Doğalgaz dağıtım şebekesi bulunan şehirlerde toplu taşıma aracı olarak 

doğalgazlı araçlara öncelik verir. 
5) Taksilerin trafikte boş dolaşmalarını, durak dışında beklemelerini 

engelleyecek telefonlu, telsizli durak ve merkezi alanlarda taksi cepleri gibi 
uygulamaları yaygınlaştırır. Bunun için şehir trafiğine uygun bir şekilde, 
taksilerin bekletileceği alanları tespit eder. 
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10. Maddesinde; 

1) Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki 
belediyelerden nüfusu yüz binin üzerinde olanlar ulaşım ana planı hazırlarlar. 
Bu planlar on beş yıllık süreler için yapılır ve her beş yılda bir yenilenir. 
Şehir planları ile sürdürülebilir kentsel ulaşım planları birlikte ele alınır. 

2) Kentsel ulaşım planlaması sırasında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri 
alınarak, çevre otoyolları ve raylı sistem çalışmalarına öncelik veren, 
yerleşim alanlarının yer seçimi ve bu alanların birbiri ile olan ulaşımlarını 
sağlayan üst ölçekli planlar yapılır. 

3) Kent içinde yetersiz kalan yollarda sıkışan trafiği rahatlatmak üzere; yol 
genişletmesi, kavşak düzenlemesi ve otopark kurulması gibi önlemler alınır. 

4) Yeni açılan yolların çevre otoyollarına bağlantısı Karayolları Genel 
Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak yapılır. 

5) Kentsel ulaşım planları yapılırken toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla raylı 
sistem yatırımı artırılır. 

6) Kent ulaşımında enerji verimliliğinin artırılması ve yakıt tüketiminin 
düşürülmesi için trafiğin güvenli ve akıcı olması sağlanır. 

7) Belediyeler; kent içi ulaşım güzergahlarının belirlenmesinde trafik akışındaki 
yakıt sarfiyatını öncelikle göz önünde bulundurur. Tomografik yapısı uygun 
güzergahlara bisiklet yolları ve bisiklet park alanları yapar. 

11. Maddesinde; 

1) Şehir içi ve şehirlerarası karayolları üzerinde trafik akımını düzenlemek ve 
trafik güvenliğini artırmak, mevcut/ planlanan karayolu ve karayolu 
elemanlarının kapasitesini maksimum düzeylerde kullanabilmek için 
oluşturulacak sinyalizasyon sistemleri KGM tarafından 
belirlenmiş/belirlenecek kriter, usul ve teknik esaslara uygun olarak 
gerçekleştirilir. Trafik sinyalizasyon sistemlerinde sistemlerinin gerekliliği, 
faz hesaplamaları ile diğer teknik hususlar, kullanılacak malzemeler TSE 
belgesini haiz ve Karayolları Teknik Şartnamesinde belirlenmiş/belirlenecek 
şartlara uygun şekilde tesis edilir. 

2) Ulaşımda trafik akışını düzenlemek ve enerji tüketimini asgari seviyeye 
düşürmek için kullanılan sinyalizasyon sistemlerinde LED'li sinyalizasyon 
sistemlerine öncelik verilir. 

3) Sinyalizasyon Sistemlerinde kullanılan malzemelerde; Trafik Sinyal 
Denetleyicileri-Fonksiyonel Güvenlik Kuralları için TS EN 12675, Trafik 
Kontrol Donanımı-Sinyal Lambaları için TS EN 12368 ve Karayolu Trafik 
Sinyal Sistemleri için TS HD 638 S 1 standartlarında belirtilen şartlar aranır. 

4) Şehir içindeki kavşaklarda trafik akışını kolaylaştırmak için birbiri ardına 
gelen sinyalize kavşaklara Yeşil Dalga Sistemi uygulanır. 

13. Maddesinde;  

1) İl ve İlçe Trafik Komisyonunca kent trafiğine uygun bir şekilde, otopark 
olabilecek alanlar tespit edilir, bu alanların verimlilik ilkesi çerçevesinde 
otopark olarak işletilmesi sağlanır. 
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16. Maddesinde ise, Belediyelerce toplu taşıma araçlarının talep edilebilirliği ve 
yolcu kapasitesini artırıcı gerekli tedbirler alınır. Nüfusu iki yüz elli binin üzerindeki 
belediyelerce kent içi toplu taşımaya yönelik; 

1) Raylı sistemler azami doluluğu sağlanacak şekilde işletilir. Bu kapsamda; 
sefer sıklığı yolcu talebi dikkate alınarak yapılır, tek bilet sistemi 
yaygınlaştırılır. 

2) Toplu taşıma araçları için ayrılmış şerit ve yol uygulamaları yaygınlaştırılır. 
3) Hizmet kalitesi yüksek ve çevre dostu toplu taşıma araçlarının kullanımına 

öncelik verilir. 
4) Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda; hareket saatleri, güzergahlar ve 

benzeri bilgilendirme panoları bulundurulur. 
hükümlerine yer verilmektedir.  
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EK 7. Kalkınma Planlarına Dair Bilgi Notu  

1963-1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
şehirleşmenin artış göstermesine karşın nüfusun yüzde 70’inin köylerde yaşadığı 
belirtilmektedir. İçme suyu kanalizasyon ve kentsel altyapı ile ilgili önemli tespit ve 
politikalar bulunmasına karşın kentiçi ulaşıma dair bir tespit ve politika 
bulunmamaktadır.  

1968-1972 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
büyükşehirlerde kentiçi trafiğin düzenlenmesi için çalışmalar yapılacağı belirtilse de 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1973-1977), büyükşehirlerin fiziki planlama 
çalışmalarının istenilen yönde geliştirilemediği ve kentiçi ulaşım sorunlarının devam 
ettiği vurgulanmaktadır.  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983), kentiçi ulaşım 
projelerinin öncelikli olarak ele alınacağı ve özendirileceği vurgulanmakta olup 
belediyelerin otobüs ve benzeri taşıtlarla ulaşım hizmeti sağlayabilmelerine yönelik 
girişimlerde bulunulacağı belirtilmektedir. Ayrıca Ankara ve İstanbul’da metro yada 
hafif metro projelerinin tamamlanarak yapımına başlanacağı hedeflenmiştir.  

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989), kentiçi yolcu 
taşımalarında, mevcut altyapı ve taşıtların daha verimli kullanılmasını sağlayacak az 
maliyetli tedbirlere öncelik verileceği, banliyö hatlarının geliştirileceği ve toplu 
taşımacılığa yönelik raylı sistem projelerine öncelik verileceği vurgulanmaktadır. 
Ayrıca kentiçi ulaşım planlarının imar planları ile birlikte ele alınacağı ve altyapı 
planlaması hususunda kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanacağı ifade 
edilmektedir.  

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994), kentiçi ulaşım 
yatırımlarının, arazi kullanım planları ile bütünleşik toplu taşımacılığı esas alan uzun 
vadeli planlara dayandırılacağı belirtilmekte olup, kentiçi ulaşım ile ilgili konularda 
yönlendirici fonksiyonu olan ulusal düzeyde bir örgütlenme gerçekleştirileceği ifade 
edilmektedir. Ayrıca taşıt egzozlarından çıkan zehirli gazların çevre ve insan 
sağlığına olan zararlarını önlemek amacıyla etkili yasal önlemler alınacağı 
vurgulanmaktadır.  

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000), kentiçi raylı toplu taşıma 
sistemlerinde yetki ve sorumluluklar ile teknik ölçüt ve standartların açıkça 
belirlenememiş ve diğer toplu taşıma sistemleriyle entegrasyonunun sağlanamamış 
olması nedeniyle istenilen verimin elde edilemediği; otomobil sayısında meydana 
gelen hızlı artışa karşılık toplu taşıma hizmetlerinin yeterli düzeyde gelişmemesine 
bağlı olarak kentiçi karayolu altyapısında önemli darboğazlar yaşandığı 
vurgulanmaktadır. Bu tespitler doğrultusunda kentiçi ulaşım yatırımlarının, toplu 
taşımacılığı esas alan ve arazi kullanım planları ile bütünleşik uzun vadeli planlara 
dayandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca kurumsallaşmış girişimciler kanalıyla kentiçi 
ulaşımda özel sektör katkısının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.  
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001-2005); 

 Arazi ve ulaşım planlarının uyumunun sağlanamamasının ve teknik 
standartların oluşturulamamasının kentiçi ulaşımda hizmet düzeyinin 
düşük kalmasına neden olduğu;  

 Kazaların sebep olduğu can ve mal kayıpları göz önüne alınarak kentiçi 
ulaşımın güvenliği konusunda yeterli eğitim düzeyine sahip olunmadığı, 

 Kentiçi ulaşıma ilişkin ulusal standart ve politikaların yeterince 
geliştirilemediği,  

 Büyük ölçekli kentiçi ulaşım yatırımlarının etkin bir şekilde 
değerlendirilemediği ve 

 Toplu taşıma sistemlerinin kentsel gelişmeyle paralel ilerlememesinden 
dolayı özel araç kullanımının arttığı tespitlerine yer verilmektedir.  

Bu tespitler çerçevesinde, 

 Kentiçi ulaşımda yetki, sorumluluk, örgütlenme ve mevzuat ile ilgili 
sorunların giderileceği, 

 Projelerin gerçekleştirilebilmesine yönelik finansman modellerinin 
geliştirileceği, 

 Trafik güvenliğinin geliştirilmesi adına eğitim programlarının 
oluşturulacağı, 

 Toplu taşıma hizmetlerinde erişilebilirliğin ve kalitenin yükseltileceği, 
 Belirli büyüklükteki kentlerde ulaşım ve trafik planlarının hazırlanacağı 

ve bunlara ilişkin mevzuat düzenlemelerinin yapılacağı, 
 Raylı sistemlerin öncelikli olarak nüfusu bir milyonun üzerinde olduğu 

kentlerde tercih edileceği, 
 Yayalara ve bisiklet kullanıcılarına sunulan hizmetlerin geliştirileceği, 
 Deniz taşımacılığından daha etkin faydalanılacağı, 
 Otopark yönetmeliğinin, yol boyu park ve toplu park yerleri de dikkate 

alınarak düzenleneceği, 
 Taksi işletmeciliğinin yeniden düzenleneceği 

gibi politika ve tedbirlere yer verilmiştir.  

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) ise hızlı ve plansız 
kentleşmenin, büyük kentlerde nüfus ve motorlu taşıt sahipliğinin yüksek artış 
hızının oluşturduğu fazla yakıt tüketimi, çevre kirlenmesi, kazalar ve trafik 
tıkanıklığı gibi problemlere sebebiyet verdiği ve finansal kaynakların yetersizliği 
nedeniyle toplu taşımanın yeterince geliştirilemediği vurgulanarak; 

 Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile tutarlı, 
sürdürülebilir, kamu kesimini bağlayıcı, özel sektörü yönlendirici geniş 
kapsamlı bir ulusal kentiçi ulaşım stratejisinin oluşturulacağı, 

  Toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, katılımcı, kamu yararını 
gözeten, yurtiçi kaynakların kullanımına özen göstererek dışa bağımlılığı 
en aza indiren, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, güvenli ve 
sürekli yaya hareketinin sağlanmasını esas alan kentiçi ulaşım 
planlamasının yapılacağı,  
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 Her kentin özgün yapısı, dinamikleri ve potansiyelleri göz önüne alınarak, 
kentiçi ulaşım türlerinde çeşitlilik ve bütünleşmenin sağlanacağı, 

 Kent Bilgi Sistemlerinin geliştirileceği ve yaygınlaştırılacağı, 
 Yaya ve bisiklet ulaşımı ile toplu taşımaya öncelik verileceği ve bu 

türlerin kullanımının özendirileceği, 
 Toplu taşıma ile bireysel ulaşım türlerinin birbirleriyle ve kendi içlerinde 

rekabet etmeyen bir sistem olarak çalışmasının sağlanacağı, 
 Raylı sistem projeleri, alternatif toplu taşım sistemlerinin yetersiz kaldığı, 

sistemin işletmeye açılması öngörülen yıl için doruk saat yolculuk 
talebinin tek yönde asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşmesi 
beklenen koridorlarda planlanacağı, 

 Kentiçi ulaşım projelerinin finansmanında dışa bağımlılığı en aza indiren, 
ulusal üretim, istihdam ve finansman imkanlarından azami ölçüde 
yararlanan modeller kullanılacağı ve 

 Ulusal ve yerel düzeyde kentiçi ulaşım karar, politika, uygulama ve 
denetiminden sorumlu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını 
tanımlayan gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmıştır.  

Onuncu Kalkınma Planında, başta büyükşehirlerde olmak üzere kentiçi 
ulaşıma ilişkin önemli adımların atıldığı, birçok raylı sistem projesinin yanı sıra 
İstanbul’da ilk metrobüs sisteminin açıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, kentiçi ulaşımda 
denizyolunun payını artırıcı ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırıcı uygulamalara 
başlandığı da ifade edilmektedir. Bununla birlikte, kentiçi ulaşımda çevreye duyarlı, 
akıllı, verimli ve maliyet etkin uygulamaların yaygınlaştırılması ve artan taşıt 
sahipliğine cevap verecek altyapının kurulması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  

Söz konusu planda, kentlerde “arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar 
yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, 
konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının 
oluşturulması” temel amaç olarak belirlenmiş ve bu amaca yönelik şu politikalara yer 
verilmiştir:  

 Kentiçi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin 
planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer 
altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir. 

 Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve 
uygulamalar özendirilecektir.  

 Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki 
gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri 
sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergahlarda raylı 
sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye 
açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay 
sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 
10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat 
düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı 
aranacaktır.  

 Büyükşehir belediyelerinin mevcut ve planlanan kentiçi raylı sistem 
projeleri; şehir merkezlerinden geçen demiryolu ana hattına, kentiçi 
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lojistik merkezlerine, şehirlerarası otobüs terminallerine, havalimanlarına 
ve diğer ulaşım türlerine entegre olabilecek şekilde planlanacaktır.  

 Kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi 
teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde 
faydalanılacaktır.   

 Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda 
vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir. 
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EK 8. Doruk Saat Tek Yön Yolculuk Talebinin 5.000 Olduğu Durum 
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EK 9. Doruk Saat Tek Yön Yolculuk Talebinin 7.500 Olduğu Durum 
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EK 10. Doruk Saat Tek Yön Yolculuk Talebinin 10.000 Olduğu Durum 
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EK 11. Doruk Saat Tek Yön Yolculuk Talebinin 12.500 Olduğu Durum 
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EK 12. Doruk Saat Tek Yön Yolculuk Talebinin 15.000 Olduğu Durum 
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EK 13. Doruk Saat Tek Yön Yolculuk Talebinin 20.000 Olduğu Durum  
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EK 14. Doruk Saat Tek Yön Yolculuk Talebinin 30.000 Olduğu Durum  
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EK 15. Doruk Saat Tek Yön Yolculuk Talebinin 50.000 Olduğu Durum 
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motorsuz ulaşım, ii, 3, 4, 17, 22, 34, 
35, 37, 50, 51, 155, 160 

O 

Ortak Geleceğimiz, 1, 7 
otobüs, ii, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

31, 37, 54, 56, 57, 60, 63, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 84, 90, 
99, 102, 105, 106, 110, 111, 113, 
115, 118, 119, 121, 122, 123, 126, 
127, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 
138, 140, 144, 147, 148, 155, 157, 
158, 159, 162, 164, 179, 181, 182 

P 

park et-bin, 48, 49, 67 
park politikaları, ii, 46 
park yönetimi, 4, 39, 47, 155 

R 

raylı sistemler, ii, 22, 23, 31, 33, 36, 
81, 83, 99, 100, 104, 105, 108, 109, 
110, 111, 127, 135, 147, 148, 158, 
164, 181 

S 

sürdürülebilir kalkınma, ii, 1, 2, 6, 7, 
9, 10, 12, 14, 16, 155 

sürdürülebilir kentiçi ulaşım, ii, 3, 4, 
17, 22, 40, 43, 56, 57, 61, 62, 69, 
80, 81, 96, 118, 156 

sürdürülebilir ulaşım, i, 2, 4, 10, 12, 
14, 16, 17, 26, 29, 37, 42, 64, 101 

T 

toplu taşıma, ii, 3, 4, 18, 21, 22, 23, 
25, 27, 29, 31, 46, 48, 49, 54, 59, 
60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 
73, 77, 83, 90, 92, 97, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 109, 112, 114, 
116, 118, 120, 122, 126, 128, 134, 
138, 142, 145, 147, 155, 156, 157, 
158, 162, 163, 164, 176, 178, 179, 
182 

trafik sıkışıklığı, 2, 3, 10, 11, 16, 19, 
20, 34, 35, 48, 54, 55, 58, 60, 76, 
77, 80, 104, 105, 126, 157 

trafik yavaşlatma, ii, 4, 40, 50, 61, 62, 
155, 164 

trafik yönetimi, 176, 182 
tramvay, ii, 28, 29, 30, 33, 63, 67, 69, 

70, 100, 108, 117, 119, 122, 126, 
128, 131, 137, 138, 140, 141, 144, 
147, 148, 155, 158, 159, 162, 181 

V 

vergilendirme, ii, 4, 40, 41, 42, 61, 72, 
79, 155, 160 

Y 

yakıt tüketimi, 3, 16, 17, 99, 104, 130, 
138, 157, 180 

yoğunluk ücretlendirme, 22, 39, 43, 
161 

yol ücretlendirme, ii, 4, 40, 42, 43, 44, 
69, 79, 155, 164 

yolcu kapasitesi, 21, 32, 130, 131, 
132, 136 

yolculuk talebi, 100, 129, 133, 160 
yürüme, ii, 3, 19, 22, 34, 36, 37, 48, 

58, 61, 62, 72, 155 
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