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ÖZET 

İstanbul gerek tarihi gerek coğrafi konumu açısından başta Türkiye olmak üzere 

dünyanın en önemli ve en kalabalık kentlerinden bir tanesidir. Asırlardır varlığını 

sürdüren bu büyük şehir yıllar geçtikçe nüfusunu kat ve kat arttırmış ve 2016 verilerine 

göre şu an için 15 milyon civarlarına ulaşmıştır. 

Bu projede İstanbul’da mevcut halde bulunan raylı sistem (metro) hatlarının 

güzergahlarını ve entegre noktalarını içermektedir. Ayrıca kentimizdeki metro sistemi 

incelendikten sonra dünyanın metropol şehirlerindeki metro sistemleriyle ilgili bilgiler 

ve görseller de paylaşılmıştır. 

İstanbul’daki metroların engelli yolcular ve diğer yolcular tarafından erişilebilir ve 

kullanılabilir olup olmadığı da yapılan araştırma sonucunda ortaya konulmuştur. 

İstasyona gidiş güzergahından başlayıp peronda trene ulaşıncaya kadar geçen süreç 

şahsım tarafından çekilen görseller vasıtasıyla raporda belirtilmiştir. 
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1. İSTANBUL 

 

İstanbul iktisadi büyüklük açısından dünyada otuzdördüncü , nüfus açısından sınırları 

göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da birinci , dünyada ise altıncı 

sırada yer almaktadır. [1]  Şehir 39 adet ilçeden oluşmakta ve 5.461 km2 lik bir 

yüzölçümü üzerine oturmaktadır. En düşük rakım 0 m iken en yüksek rakımı ise 537 

metredir. 2016 yılına ait verilere göre İstanbul’un nüfusu 14.804.116 olmakla birlikte 

şehir bazında  km2’ye ortalama 2.684 nüfus düşmektedir. 

Yaşadığımız şehir İstanbul’un mevcut ekonomik merkezleri lokal bölgelerde 

toplandığı için bu bölgelerdeki nüfus yoğunluğu belirttiğimiz sayının çok daha 

üzerindedir. 1950’li yıllarda 900.000 civarlarında seyreden nüfus yaklaşık 65 yılda 15 

katına çıkmıştır. Bu da şehirdeki yoğunluğu arttırmakla birlikte ciddi bir ulaşım 

problemini de birlikte getirmiştir. 

 

1.1 İSTANBUL’DA ULAŞIM 

 

1950’li yıllarda İstanbul’un nüfusu 900.000 civarlarında iken İstanbul tramvayları 

günde ortalama 275.000 , Üsküdar-Kadıköy tramvayları 39.000 , Tünel 27.600 , gemi 

hatları 122.000 , İETT ise günde ortalama 11.500 yolcu taşıyordu. 

1985 senesine gelindiği zaman İstanbul’un nüfusu 5.711.000 civarlarındaydı ve kent 

içi taşımacılıkta deniz yolu taşımacılığının payı %7.4 , demiryolunun payı %4.5 ve 

karayolunun payı ise %88.1 ‘di. İstanbul’daki özel araç sayısı ise 286.000 

civarlarındaydı. 

1990 yılında İstanbul’un nüfusu 7.309.000 ‘di ve deniz yolu taşımacılığıyla demiryolu 

taşımacılığı paylarını arttıraraktan %8.4 ve %6.8 paylarına sahip oldular. Karayolu 

taşımacılığının payı ise %84.8 ‘ e inmişti. Özel araç sayısı ise artaraktan 482.000 

civarlarında seyretmekteydi. [2] 

Böylesine hızlı nüfus artışı yaşayan bir şehir deniz taşımacılığıyla yada karayolu 

taşımacılığıyla ulaşım problemlerini çözemezdi. Aşikar olan bu durum sonucunda 

İstanbul’da raylı taşımacılık adına gelişmeler yaşanmaya başlandı. 1989 yılında 

Taksim-Tünel aksı üzerindeki 2 kilometrelik nostaljik tramvayın hizmete açılmasıyla 

başlayan bu süreci aşağıda detaylarıyla anlatacağım. 

 

 

  

http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2lsb21ldHJla2FyZQ
http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2lsb21ldHJla2FyZQ
http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
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1.1.1 İSTANBUL RAYLI SİSTEM (METRO) HATLARI 

 

1.1.1.1  M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı 

1989 yılında seferlerin başladığı M1A metro hattı 23 istasyona sahip olup 26.1 km 

uzunluğundadır. Günde ortalama 170 sefer / tek yön yapılıyor olup ortalama 400.000 

yolcu taşımaktadır. 

1.1.1.2 M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı 

2000 yılında hizmete giren M2 metro hattı 16 istasyona ve 23.5 km’lik hat uzunluğuna 

sahiptir. Günde 225 sefer / tek yön yapılıyor olup ortalama 320.000 yolcu 

taşınmaktadır. 

1.1.1.3 M3 Başakşehir Metro Hattı 

2013 yılında açılışı gerçekleştirilen M3 metro hattında 11 istasyon bulunmaktadır. Hat 

uzunluğu 15.9 km olup günde ortalama 70.000 yolcu taşımaktadır. 

1.1.1.4 M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı 

Anadolu Yakası’nın ilk ve tek metro hattı olma özelliğine sahip olan M4 metro hattı 

19 istasyona ve 31.20 km’lik bir hat uzunluğuna sahiptir. Günlük kapasitesi ise 70.000 

yolcudur. 

1.1.1.5 M6 Levent – Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi 

2015 yılında hizmete giren M6 metro hattı 4 istasyon ve 3.3 km’lik hat uzunluğa 

sahiptir. Günlük yolcu taşıması ise ortalama 15.000 yolcudur. 

1.1.1.6 Marmaray 

Hat uzunluğu 13.50 km olan Marmaray diğer metro sistemlerine göre oldukça farklı 

bir yapıya sahiptir. Güzergahı dolayısıyla denizin altından gitmekte ve İstanbul’un iki 

yakasını birleştirmektedir. 5 istasyona sahip Marmaray metro hattı bir yönde saatte 

75.000 yolcu taşıyabilmektedir. 

1.1.1.7 M5 Üsküdar – Ümraniye Metro Hattı 

M5 metro hattı Üsküdar-Sultanbeyli arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla planlanan Anadolu 

yakasının ikinci metro projesidir. 2017 yılı aralık ayı itibariyle hattın Üsküdar-Ümraniye arası 

kullanımı başlamıştır. Birinci etaptaki hat uzunluğu 10.5 km olup 9 adet de istasyon 

bulunmaktadır. Proje tamamlandığı zaman günde ortalama 700.000 yolcunun bu hizmetten 

yararlanacağı tahmin edilmektedir. 
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Şekil 1 : İstanbul Raylı Sistem ve Metrobüs Haritası 
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1.1.2 İSTANBUL RAYLI SİSTEM (METRO) HATLARI YOLCU 

SAYILARI 

 

İstanbul’da yoğun şekilde artış gösteren metro taşımacılığı sonucunda metroların 

kullanım sayıları birkaç milyonla ifade edilir hale gelmiştir. Aşağıda İstanbul’daki 

metro hatlarının yıllara göre yolcu sayıları grafikleri verilmiştir. 

 

1.1.2.1 M1 Hattı Yıllara Göre Yolcu Sayıları 

 

Tablo 1 : M1 Hattı Yıllara Göre Yolcu Sayıları 

 

 

 

  

http://www.metro.istanbul/
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1.1.2.2 M2 Hattı  Yıllara Göre Yolcu Sayıları 

 

Tablo 2 : M2 Hattı Yıllara Göre Yolcu Sayıları 

1.1.2.3 M3 Hattı Yıllara Göre Yolcu Sayıları 

 

Tablo 3 : M3 Hattı Yıllara Göre Yolcu Sayıları 
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1.1.2.4 M4 Hattı Yıllara Göre Yolcu Sayıları 

 

Tablo 4 : M4 Hattı Yıllara Göre Yolcu Sayıları 

1.1.2.5) M6 Hattı Yıllara Göre Yolcu Sayıları 

 

Tablo 5 : M6 Hattı Yıllara Göre Yolcu Sayıları 



10 
 

 

2. METROLARDA ERİŞİLEBİLİRLİK 

Yukarıda bulunan yıllara göre yolcu sayısı grafikleri incelendiği zaman İstanbul’da 

1989 senesinde ortalama 990.000 dolaylarında olan yolcu sayısının 2016’lı yıllarda 

551 milyon civarlarında seyrettiği görülmektedir. 27 yılda yaklaşık 550 katına çıkan 

yolcu sayısı beraberinde büyük bir büyüme eğrisiyle birlikte büyük problemler de 

getirmiştir. Bu problemlerin en büyükleri tahmin edildiği üzere yolcu erişilebilirliği ve 

güvenliğidir. 

İstanbul metrolarının bağlı olduğu birim Metro İstanbul ilk olarak 1988 senesinde 

İstanbul Ulaşım A.Ş. ismiyle kurulmuştur. 2016 senesinde Metro İstanbul ismini alan 

şirket İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Artan yolcu kapasitesinin ve zorlukların farkında olan Metro İstanbul metro 

duraklarına erişilebilirlik kalitesini arttırmayı temel prensiplerinden birisi haline 

getirmiştir. 

Metro İstanbul yolcu erişilebilirliği için  ‘Herkes tüm yaşamsal alanlara eşit 

derecede ulaşma hakkına sahiptir’[4] ilkesini benimseyerekten çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bu çalışmalar sonucunda Metro İstanbul’a göre tüm insanlar engelli 

veya engelsiz ayrımı düşünülmeksizin metro istasyonlarına rahatça erişebilecekler ve 

vagonlara bindikten sonra aynı şekilde metro istasyonlarından çıkışlarını problemsiz 

olarak gerçekleştireceklerdir. Metro İstanbul bunun için şu gibi hizmetlerde 

bulunmuştur : Asansörler, yürüyen merdivenler, uygun eğimli rampalar, yönlendirme 

levhaları, alternatif bilgilendirmeler, hissedilebilir zemin uygulamaları, kılavuz yol 

uygulamaları vb. 

Bu hizmetlerin yeterli olup olmadığını incelemeden önce Metro İstanbul’un engelliler 

için yaptıklarını inceleyeceğiz. 

 

2.1 METROLARDA ENGELLİ YOLCULARIN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ 

Metrolarda engelliler için erişilebilirlik demek erişilebilir istasyon ve erişilebilir 

araçlar demektir. İstanbul’daki metrolar bünyesinde engelli vatandaşların istasyona 

geldikten sonra araçlara rahatça binebilmeleri için cadde seviyesinden peronlara kadar 

ulaşan asansörler, istasyon içinde de yürüyen merdivenler ve rampalar bulunmaktadır. 

Ayrıca İstanbul metrolarında engelli vatandaşlarımızın erişim kalitesini arttırmak 

amacıyla görevli personeller bulunmaktadır. Peron bölgesinde ise engelli yolcuların 

ray hattını farketmesi için uyarıcı nitelikte hissedilebilir zemin uygulaması mevuttur. 

İstasyon girişinde ve içerisinde bulunan eğimi %6’yı geçmeyen rampalar sayesinde 

engelli yolcular asansör kapılarına kadar merdiven olmaksınız erişebilmektedirler. 

Asansörlerde sesli ve görsel bilgilendirmenin yanı sıra görme engelli yolcular için 

Braille Alfabesi’yle oluşturulmuş özel bilgilendirmeler bulunmaktadır. İstasyonların 

turnike geçiş alanlarında engelli yolcular için tasarlanmış geçişler uygulamadadır. 

Aynı zamanda turnike katlarında engelli vatandaşların kullanması için erişilebilir 

yükseklikte ankesörlü telefonlar bulunmaktadır.   

http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
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3. İSTANBUL’DAKİ RAYLI SİSTEM HATLARININ  BİRBİRLERİ 

ARASINDAKİ VE METROBÜS İLE OLAN ENTEGRASYONU 

 

Raylı sistem ulaştırmacılığı dünyada uzun süredir kullanılan fakat ülkemizde yeni yeni 

kullanımı artmaya başlayan bir ulaşım türüdür. Raylı sistemlerde entegrasyon ise 

yolcuların, yolculuğa başladıkları noktadan gitmek istedikleri noktaya raylı sistem 

hatlarını değiştirerekten ulaşmalarıdır. Entegrasyon kalitesi ise bu bağlantı 

noktalarının birbirleri arasındaki yakınlık ve birbirlerine en kısa sürede en güvenli 

şekilde ulaşabilme kalitesidir. 

Aşağıda İstanbul’da bulunan metro hatlarının birbirleri arasındaki entegrasyon 

noktalarını anlatacağım ve ardından dünyanın metropol kentlerinde olan raylı 

sistemlerin haritalarını belirterekten aralarındaki farkı göstereceğim. 

 

 

Şekil 2 : İstanbul Raylı Sistem ve Metrobüs Erişilebilirlik Haritası 
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Entegre Noktası Erişim Mesafesi Erişim Kalitesi Engellilere Elverişliliği Karayolu Taşımacılığına Erişim 

M1B-M3(Kirazlı-Bağcılar)  4 4 5 5 

M1B-T1(Bağcılar Meydan) 2 1 4 2 

M1-T4(Vatan-Ulubatlı) 4 2 5 5 

M1-T1(Aksaray/Yusufpaşa) 2 2 1 5 

M1-M2-MARMARAY(Yenikapı) 4 5 5 5 

M1A-T1-M.BÜS(Zeytinburnu) 5 5 3 5 

T1-T4-M.BÜS(Topkapı) 1 2 2 4 

M2-T1(Laleli) 2 2 2 3 

T1-MARMARAY(Sirkeci) 5 4 4 5 

T1-F2(Karaköy) 4 3 3 5 

T1-F1(Kabataş) 4 3 3 5 

M2-F2(Şişhane) 2 3 2 3 

M2-F1(Taksim) 5 5 4 5 

M2-M6(Levent) 5 4 5 5 

M5-MARMARAY(Üsküdar) 4 3 4 5 

M4-MARMARAY(Ayrılık Çeş.) 3 4 3 5 

M4-T3(Kadıköy-İskele Cami) 2 2 1 5 

M4-M.BÜS(Ünalan) 2 4 2 5 

M5-M.BÜS(Altunizade) 4 3 3 5 

M2-M.BÜS(Gayrettepe) 2 5 5 5 

M2-M.BÜS(Mecidiyeköy) 3 5 5 5 

T4-M.BÜS(Şehitlik-Edirnekapı) 5 4 5 5 

T1-M.BÜS(Cevizlibağ) 4 3 2 5 

M1A-M.BÜS(Merter) 4 2 1 4 

M1A-M.BÜS(Bakırköy-İncirli) 4 2 1 4 

M1A-M.BÜS(Bahçelievler) 4 2 1 2 

M1A-M.BÜS(Ataköy-Şirinevler) 4 3 1 3 

M1A-M.BÜS(Yenibosna) 4 2 2 4 

Tablo 6 : İstanbul’daki Entegrasyon Noktalarının Değerlendirilmesi ve Kıyaslanması 

 

Yukarıdaki tablo İstanbul’da bulunan raylı sistem ve metrobüslerin entegrasyon 

noktalarının birbirleri arasındaki erişim mesafesi,erişim kalitesi,engelli yolculara hitap 

etmesi ve bu noktaların İETT duraklarına yakınlığının 1 ile 5 arasında yapılan 

puanlamasına göre oluşturulmuştur. 

Yapılan inceleme sonucunda toplam 28 adet entegrasyon noktasındaki 

değerlendirmeler puanlama yöntemine göre tabloda belirtilmiştir. 1 puanı çok 

kötüyü,2 puanı kötüyü,3 puanı ortayı,4 puanı iyiyi,5 puanı ise çok iyiyi belirtmektedir.  
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3.1 Gayrette-Zincirlikuyu Entegrasyon Noktası 

 

 

Şekil 3 : Gayrettepe-Zincirlikuyu Entegrasyon Noktası 

İstanbul’un en kalabalık aktarma noktalarından olan bu mevki M2 metro hattının ve 

metrobüs hattının ortak noktasıdır. Hacıosman-Yenikapı güzergahında çalışan M2 

metrosu ile Söğütlüçeşme-Gürpınar güzergahında çalışan metrobüs bu noktada 

entegre olmaktadır. M2 metrosu için entegre istasyonu Gayrettepe metro durağı iken 

metrobüs için ise Zincirlikuyu metrobüs durağıdır. İki hat arasındaki bağlantı altgeçit 

ile yapılmakta ve yolcular güvenli bir şekilde bu yoldan ilerleyerek hatlar arasında 

aktarma yapabilmektedirler. 
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3.2 Edirnekapı-Şehirlik Entegrasyon Noktası 

 

Şekil 4 : Edirnekapı-Şehitlik Entegrasyon Noktası 

 

Söğütlüçeşme-Gürpınar güzergahında çalışan metrobüsün Edirnekapı durağı ve 

Mescid-i Selam-Pazartekke güzergahında çalışan T4 tramvay hattının Şehitlik 

istasyonu entegre haldedir. İki istasyon arasındaki geçiş D-100 karayolu üzerindeki 

üstgeçit vasıtasıyla yapılmaktadır. 

 

3.3 Kabataş Entegrasyon Noktası 

 

Şekil 5 : Kabataş Entegrasyon Noktası 

İstanbul’un gerek sosyal gerekse ticari olarak yoğun semtlerinden olan Kabataş’ta 

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan T1 hattı ile Taksim-Kabataş arasında çalışan F1 

füniküler hattı entegre haldedir. Kabataş istasyonunda entegre olan bu iki hattın 

arasındaki ulaşım yer üstünde yürüyerek sağlanmıştır. 
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3.4 Topkapı Entegrasyon Noktası 

 

Şekil 6 : Topkapı Entegrasyon Noktası 

Topkapı İstasyonu metrobüs, T1 tramvay hattı ve T4 tramvay hattının ortak 

entegrasyon noktasıdır. Bir hattan diğer hatlara geçmek isteyen yolcular üstgeçitler 

yardımıyla bu geçişi sağlayabilirler. T1 ve T4 hatları arasındaki entegrasyon D-100 

bağlantı yolu üzerinden sağlanırken metrobüse geçiş ise D100 karayolu üzerinde ki 

üstgeçit yardımıyla yapılmaktadır. 

 

3.5 Uzunçayır-Ünalan Entegrasyon Noktası 

 

Şekil 7 : Uzunçayır-Ünalan EntegrasyonNoktası 

Metrobüs hattının Uzunçayır durağı ve M4 metro hattının Ünalan istasyonu bu 

mevkide entegre haldedir. D100 istikametinde giden metro hattı ve D100 istikametine 

dik olarak giden metrobüs hattı arasındaki geçişler altgeçit yardımıyla sağlanmaktadır. 

Aynı zamanda bu noktadan İstanbul Anadolu Yakasındaki bir çok noktaya otobüs 

bağlantısı da bulunmaktadır. 
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3.6 Vatan-Topkapı Ulubatlı Entegrasyon Noktası 

 

Şekil 8 : Vatan-Topkapı Ulubatlı Entegrasyon Noktası 

Mescid-i Selam-Pazartekke güzergahında çalışan T4 tramvay hattı ve Yenikapı-

Atatürk Havalimanı arasında çalışan M1 metro hattı bu mevki de entegre haldedir. 

Tramvay hattının bu noktada ki durağının ismi Vatan iken metro hattının ise Topkapı-

Ulubatlı’dır. Bu iki nokta arasında ki geçişler yerüstünden yapılmaktadır. 

 

3.7 Zeytinburnu Entegrasyon Noktası 

 

Şekil 9 :Zeytinburnu Entegrasyon Noktası 

Zeytinburnu mevkiinde T1 tramvay hattı,M1A metro hattı ve metrobüs hattı entegre 

haldedir. En çok yolcu aktarımının gerçekleştiği entegrasyon noktalarından olan bu 

noktada geçişler yer üstünden gerçekleşmektedir. Metrobüse geçiş için ise üstgeçit 

kullanılmaktadır. 
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3.8 Yenikapı Entegrasyon Noktası 

 

Şekil 10 :Yenikapı Entegrasyon Noktası 

İstanbul’un en büyük aktarma istasyonu olan Yenikapı İstasyonu M1A,M2A ve M2 

metro hatlarıyla Marmaray’ın entegre noktasıdır. Aynı zamanda belirtilen metro 

hatlarının ilk istasyonu olma özelliğini taşıyan Yenikapı İstasyonu’ndan İstanbul’un 

hemen her yerine ulaşmak mümkündür. 
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4. DÜNYA’DAN METROPOL KENTLERİN METROLARI VE HAT     

ENTEGRASYONLARI 

 

4.1 Tokyo Metrosu 

 

[5]                                                                               Şekil 11 : Tokyo Metrosu 

 

1927 senesinde işletmeye açılan Tokyo Metrosu 304,5 km uzunluğa,13 adet metro 

hattına ve 290 adet istasyona sahiptir. Günlük olarak ise ortalama 8.700.000 adet yolcu 

taşınmaktadır. Tokyo’nun nüfusu ise 13.742.906 kişidir. 

 

  

http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
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4.2 Barselona Metrosu 

 

[6]                                                                Şekil 12 : Barselona Metrosu 

 

1924 yılında hizmet vermeye başlayan Barselona Metrosu 116 km hat uzunluğuna, 11 

adet metro hattına ve 156 adet istasyona sahiptir. Günlük ortalama 1.070.000 adet 

yolcu taşınmaktadır .Barselona’da 1.608.746 insan yaşamaktadır. 

4.3 Londra Metrosu 

 

[5]                                                          Şekil 13 : Londra Metrosu 

 

1863 senesinde hizmete açılan Londra Metrosu 408 km hat uzunluğuna,11 adet metro 

hattına, 273 adet istasyona sahiptir. Günlük ortalama 4.800.000 yolcu taşınmaktadır. 

Nüfusu ise 8.787.892 kişidir. 

http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
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4.4 Delhi Metrosu 

 

[5]                                                                                    Şekil 14 : Delhi Metrosu 

Hindistan’ın en büyük ikinci kenti olan Delhi’de 2002 senesinde işletmeye açılan 

Delhi metrosu 198 km hat uzunluğuna, 7 adet metro hattına ve de 154 adet istasyona 

sahiptir. Günlük olarak ise ortalama 8.390.000 yolcu taşınmaktadır. Delhi’nin nüfusu 

16.314.838 kişidir. 

 

4.5 Hamburg Metrosu 

 

[5]                                                                                   Şekil 15 : Hamburg Metrosu 

Almanya’da bulunan Hamburg metrosu 1912 yılında işletmeye açılmış olup 104,7 km 

hat uzunluğuna, 4 adet metro hattına ve 99 adet istasyona sahiptir. Günlük yolcu taşıma 

değeri ise ortalama 545.000 kişidir. Nüfusu ise 1.787.408 kişidir. 

http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
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4.6 Moskova Metrosu 

 

[5]                                                                            Şekil 16 :Moskova Metrosu 

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Moskova metrosu 325.5 km hat uzunluğu,12 

adet hat sayısı ve 194 adet istasyona sahiptir. Günlük 6.533.000 yolcu taşınmaktadır. 

Nüfusu ise 12.380.664 kişidir. 

 

4.7 Hong Kong Metrosu 

 

[5]                                                                               Şekil 17 : Hong Kong Metrosu 

Hong Kong Metrosu 1979’da hizmete açılmış olup 174 km’lik hat uzunluğuna ve 10 

adet hat sayısına sahiptir. 95 istasyonun bulunduğu metro günde ortalama 3.960.000 

yolcuyu taşımaktadır. Nüfusu 7.389.500 milyondur. 

http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
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4.8 Viyana Metrosu 

 

Şekil 18 : Viyana Metrosu 

[7] 

 

 

Viyana Metrosu Avusturya’nın başkenti Viyana’da kurulu toplu taşıma ağıdır. 

U1,U2,U3,U4 ve U6 olmak üzere toplam 6 adet hat bulunmaktadır. Sadece U6 ve 

U1’in orta kısmı, U2’nin de Krieau’dan Seestadt’a kadar olan kısmı yer üstündedir. 

Metronun geri kalanı tamamen yer altında bulunmaktadır. Metro ağı Viyana S-Bahn 

sistemine entegre edilmiştir. Bunun anlamı Viyana’daki tüm tramvay,otobüs ve 

demiryollarında aynı bilet kullanılmaktadır. Viyana Metrosu’nun toplam hat uzunluğu 

78.4 km’dir. Viyana’da 1.867.582 kişi yaşamaktadır. Günlük taşınan yolcu sayısı ise 

1.600.000 kişidir. 

 

 

 

http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwc3RhbmJ1bCNjaXRlX25vdGUtNQ
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İSTANBUL METROLARININ VE DÜNYA METROLARININ NÜFUS VE 

TAŞINAN YOLCU SAYISINA GÖRE ORANSAL OLARAK KIYASLANMASI 

 

     Hazırlanan projede İstanbul’da bulunan metro hatları ve taşıdıkları yolcu sayıları 

ile dünyanın metropol kentlerindeki metro hatları ve taşıdıkları yolcu sayıları 

açıklanmıştır. Aşağıda bulunan kıyaslama tüm şehirlerin en güncel verileri esas 

alınaraktan yapılmış olup oransal olarak kıyaslama yapılmıştır.  

İstanbul  

Nüfus : 14.804.116 

Günlük ortalama metro kullanan yolcu sayısı : 1.800.000 

Nüfusun metro kullanımına oranı : %12.16 

 

Tokyo 

Nüfus : 13.742.906 

Günlük ortalama metro kullanan yolcu sayısı : 8.700.000 

Nüfusun metro kullanımına oranı : %63.30 

 

Barselona 

Nüfus : 1.608.746 

Günlük ortalama metro kullanan yolcu sayısı : 1.070.000 

Nüfusun metro kullanımına oranı : %66.51 

 

Londra 

Nüfus : 8.787.892 

Günlük ortalama metro kullanan yolcu sayısı : 4.800.000 

Nüfusun metro kullanımına oranı : %54.62 

 

Delhi 

Nüfus : 16.314.838 

Günlük ortalama metro kullanan yolcu sayısı : 8.390.000 

Nüfusun metro kullanımına oranı : %51.43 
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Hamburg 

Nüfus : 1.787.408 

Günlük ortalama metro kullanan yolcu sayısı : 545.000 

Nüfusun metro kullanımına oranı : %30.49 

 

Moskova 

Nüfus : 12.380.664 

Günlük ortalama metro kullanan yolcu sayısı : 6.533.000 

Nüfusun metro kullanımına oranı : %52.77 

 

Hong Kong 

Nüfus : 7.389.500 

Günlük ortalama metro kullanan yolcu sayısı : 3.960.000 

Nüfusun metro kullanımına oranı : %53.59 

 

Viyana 

Nüfus : 1.867.582 

Günlük ortalama metro kullanan yolcu sayısı : 1.600.000  

Nüfusun metro kullanımına oranı : %85.67 

 

 

 

 

 

  



25 
 

5. İSTANBUL METROLARI İÇİN YOLCU ERİŞİLEBİLİRLİĞİ 

KALİTESİ 

 

Milyonlarca insan her gün belki bir belki de defalarca raylı sistemleri 

kullanmaktadırlar. Bugüne kadar sadece yolcu olarak katılmış olduğum bu 

organizasyona şimdi de bir gözlemci olarak dahil olacağım. Anadolu Yakası’nın ilk 

ve tek metro hattı olan M4 metro hattını erişilebilirlik kalitesi yönünden 

inceleyeceğim. 

Uzunçayır-Kadıköy-Uzunçayır yolculuğumu bitirerekten gözlemlerimi fotoğrafların 

da yardımıyla açıklayacağım. 

Yapılan yolculuk boyunca yerüstünden yeraltına ulaşımda ve yolculuğun ardından 

tekrar yerüstüne ulaşımda yaşanan tüm erişilebilirlik durumlarını inceleyeceğim. 

Mevcut problemler ve çözüm önerilerini ise raporumun içerisine ekleyeceğim. 

 

Şekil 19: Uzunçayır metrosu girişi 

 

 

 

Şekil 20 : Engelliler ve yaşlılar için asansör mevcut (Uzunçayır) 
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Şekil 21 : Yürüyen merdivenlerin girişleri hem engelli yolcular için kabartmalı yüzeylere sahip hemde 

diğer yolcular için elverişli (Uzunçayır) 

 

 

 

 

Şekil 22 : Yürüme bantları engelli yolculara ve diğer yolculara hitap ediyor (Uzunçayır) 
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Şekil 23 : Perona ulaşım engelli yolcular ve diğer yolcular için uygun. Fakat peron yönlendirmesi 

engelli yolculara hitap etmiyor. Bu sebepten ötürü orada bir görevlinin bulunması gerekmektedir. 

(Uzunçayır) 

 

 

 

 

Şekil 24 : Trene biniş hem engelli yolcular hem de diğer yolcular için elverişli (Uzunçayır) 
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Şekil 25 : Kadıköy istasyonunda indikten sonra yönlendirmeler engelli yolcular için uygun değil. Fakat 

peronda görevli olan güvenlik görevlileri vasıtasıyla bu problem çözülebilir. (Kadıköy) 

 

 

 

 

 

Şekil 26 : Kadıköy rıhtımından (Eminönü-Karaköy İskelesi) metroya ulaşmak ise normal yolcular için 

rahat olabilirken engelli yolcular için tam bir felaket. Bunun sebebi ise aşağıdaki fotoğraflarda ortaya 

çıkacaktır. Şöyle açıklamak gerekirse var olan ilk tabela engelli yolculara hitap etmemektedir. Ve 

yolun metroya kadar olan devam kısmında yer kabartmaları ve engelli yolcunun metroya gidip 

gitmediğine dair herhangi bir uyarıcı bulunmamaktadır. (Kadıköy) 
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Şekil 27 : Görüldüğü üzere yönlendirici tabela veya kabartmalı yüzey yok. (Kadıköy) 

 

 

 

 

 

Şekil 28 : Kadıköy Metrosu girişinde de engelli yolculara hitap eden herhangi en ufak bir uyarıcı 

bulunmamaktadır. (Kadıköy) 
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6. SONUÇ 

Türkiye’nin metropol kenti İstanbul’da yapılan raylı sistem(metro) çalışmaları 

incelendi. Yapılan araştırma sonucunda metroların kullanımının ne zaman başladığı, 

hangi güzergahlarda çalıştığı, günde kaç yolcu taşıdığı gibi veriler elde edilerek 

raporda paylaşıldı. 

İstanbul’daki raylı sistemlerin ve metrobüslerin raylı sistemlerle olan entegrasyon 

noktaları üzerinde duruldu. Bu noktaların fotoğrafları belirtilerek entegrasyon 

noktalarının gözükmesi sağlandı. Aynı zamanda dünyanın metropol kentlerinin metro 

haritaları belirtilerekten bu metroların yapıları açıklandı. Haritalarda gözüken 

entegrasyon noktaları sayesinde İstanbul metrolarındaki entegrasyon noktalarıyla 

kıyaslama ortamı yaratıldı. 

İstanbul metrolarından M4 metrosunda Kadıköy-Uzunçayır arasında yapılan yolculuk 

sonucu gözlemler ve görseller paylaşıldı. Metro istasyonlarına ulaşımdan metroya 

bininceye kadar olan süreç olumlu ve olumsuz yorumlarla birlikte açıklandı. 
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EĞİTİM 

Derece Kurum Mezuniyet Yılı 

Lisans KOÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. 2016 

Yüksek Lisans İMU, Fen Bilimleri Enstitüsü,      - 

Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı 

 

İŞ TECRÜBESİ 

Tarih Kurum Görev 

2012-2016 STOK Tours Organizasyon Görevlisi 

2015-2015      Kitty Hawk Kites (USA)                                  Satış Sorumlusu 

2016-2016 Soil-ID Satış & Teklif Mühendisi 

2016-Devam Yapı&Yapı İnşaat                                             Saha Mühendisi 

 

YABANCI DİLLER 

Orta seviyede İngilizce bilmekteyim. 

 

SOSYAL SORUMLULUK 

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpler Birliği                            Yürütme Kurulu Üyesi 

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü                       Başkan Yardımcısı 

 


