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İSTANBUL’DA ULAŞIM, RAYLI SİSTEMLER ve ENTEGRASYON KALİTESİ 

 

İstanbul gerek tarihi gerek coğrafi konumu açısından gerekse de ekonomik ve 

sosyal doku açısından, dünyanın en önemli ve en kalabalık kentleri arasında 

sayılmaktadır.   

İstanbul’da yapılan kentiçi yolculukların türel dağılımında, ne yazık ki, lastik 

tekerlekli taşımaların payı oldukça yüksektir. İstanbul Ulaşım Ana Planı kapsamında 

yapılan hane halkı anketlerinden elde edilen türel dağılımına göre toplu taşımanın 

payının oldukça yüksek olmasına karşın, toplam yolculukların % 93’ü lastik 

tekerlekli araçlar ile yapılmaktadır. 

İstanbul’da ulaşımın % 93 oranda karayoluna bağımlı olmasından ötürü, İstanbul’da 

yapılan hemen hemen tüm anket ve araştırmalarda, ulaşım ve trafik sorununun 

kentin en önemli sorunları arasında, çoğunlukla da, en önemli sorunu olarak 

değerlendirildiğini göstermektedir ve İstanbul, Dünya’daki büyük kentler arasında, 

trafik sıkışıklığının ve gecikmelerin en fazla yaşandığı ikinci kent olarak ortaya 

çıkmaktadır. Söz konusu algının ve sorunların giderilmesi ya da azaltılması için, 

kentiçi yolculuklarda raylı sistemlerin payının arttırılması kaçınılmazdır. Böylece bir 

yandan kentiçi erişilebilirlik artacak, diğer yandan da daha yaşanabilir bir kentsel 

çevre oluşturulacaktır. 

İstanbul nüfusunun yoğun olması, kent içi yolcu taşıma sisteminin karmaşık ve 

entegrasyona dayalı bir sisteme gereksinim duymasına neden olmaktadır. Bu 

çalışmada Türkiye’de ki büyükşehirlerdeki toplu taşıma sistemleri için bir örnek 

teşkil etmesi amacıyla, toplu taşıma sisteminin önemli unsurlarından raylı sistemler, 

ağırlıklı olarak göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca toplu taşımanın en önemli 

konularından olan zaman, güvenlik ve hatların birbirleriyle entegrasyonu konularına 

değinilmiş olup, sürdürülebilir bir kent içi toplu taşıma sisteminin kurulabilmesi için, 

hatların birbirleriyle zaman ve mekân olarak doğru bir şekilde entegrasyonu 

incelenmiş ve öneriler ortaya konulmuştur. Bu çalışma, İstanbul’daki işletmede olan 

raylı sistem hatlarının güzergâhlarını ve entegrasyon noktalarını içermektedir. 

Ayrıca, İstanbul’da ki metro sistemi incelendikten sonra dünyanın metropol 

şehirlerindeki metro sistemleriyle ilgili bilgiler de paylaşılmıştır. İstanbul’da ki metro 

hatlarının engelli yolcular tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olup olmadığı da 

yapılan araştırma sonucunda ortaya konulmuştur. 
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İstanbul Raylı Sistem Vizyonu 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Doğu ve Batı uçları arası 165 km., Kuzey – Güney 

uçları da 45 km. olan 5.343 km2  lik bir alandan sorumludur.  

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda, sürdürülebilirlik ilkesi ile uyumlu 

kentsel gelişmeye olanak sağlayan ulaşım kararları alınmıştır. 

İstanbul genelinde ulaşım sisteminin oluşturulmasında raylı sistemlere öncelik 

veren toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması, deniz taşımacılığının etkinleştirilmesi, 

kent içi yolcu ve yük taşımacılığında karayolu, demiryolu, deniz ve havayolunun 

birbirlerini tamamladığı entegre bir sistemin sağlanması ilkeleri ile hareket edilmiştir. 

Kentin doğrusal, kademelendirilmiş, çok merkezli ve sıçramalı gelişimini 

destekleyecek yüksek kapasiteli raylı ve denizyolu ağırlıklı toplu taşıma sistemi 

öngörülmüştür. Böylece kentin doğu-batı yönlü gelişme kurgusu çerçevesinde iki 

yakada önerilen yeni merkez ve gelişme alanlarında hızlı ve yüksek kapasiteli raylı 

sisteme dayalı ve toplu taşıma öncelikli ulaşım sistemleriyle, nüfusun alana 

yerleşimi kontrol edilebilecektir. 

Yukarıda da vurgulandığı gibi, gelecekteki ulaşım ağının omurgasını yüksek 

kapasiteli raylı toplu taşıma sistemlerinin oluşturması ilkesine uygun olarak, kent içi 

yolculuk taleplerini karşılanması için ağırlıklı olarak raylı sistemler esas alınmıştır. 

2006 yılında çalışmalara başlanan 2011 yılında tamamlanarak İstanbul Büyükşehir 

Meclisince onaylanan İstanbul Ulaşım Ana Planının Genel Hedefi; gelecekte 

motorlu araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi ve trafik 

talebinin özel araçlardan toplu taşıma araçlarına teşvik edilmesiyle kent içinde 

hareketlilik ve erişilebilirliğin artırılması sonucunda daha yaşanabilir bir kentsel 

çevrenin oluşturulmasıdır[1]. 

Toplu taşımanın etkinleştirilmesi de Raylı sistemlerin optimum bir ağ yapısını 

oluşturacak biçimde önceliklere özen göstererek yaygınlaştırılması ile sağlanmış 

olacaktır. Buna göre, İUAP’ında da 2023 ve 2023 onrası raylı sistem ağı hedefi 

belirlenmiş; 2023 yılı için 615 km, 2023 yılı sonrası içinde 749 km raylı sistem ağı 

hedeflenmiştir. [1] 

2013 yılı İstanbul Ulaşım Ana Planı güncelleme çalışmaları kapsamında; 2019 yılı 

için 430 km, 2019 yılı sonrası içinde 775,85 km İstanbul’un Raylı Sistem Ağına 

sahip olacağı belirlenmiştir. [1] 
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2014-2019 İBB Vizyonu 

SIRA HATTIN ADI KM 

1 KABATAŞ - BEŞIKTAŞ - MECIDIYEKÖY   METRO HATTI (YAPIM+EM) 7.00 KM 

2 YENIKAPI - INCIRLI METRO HATTI 7.00 KM 

3 MECIDIYEKÖY-ZINCIRLIKUYU - ALTUNIZADE-ÇAMLICA TELEFERIK HATTI 10.00 KM 

4 BAŞAKŞEHIR - KAYAŞEHIR - OLIMPIYAT TRAMVAY HATTI 12.64 KM 

5 BAŞAKŞEHIR - KAYAŞEHIR METRO HATTI 6.65 KM 

6 ÇEKMEKÖY - TAŞDELEN METRO HATTI 5.00 KM 

7 KAYNARCA - ÇAMÇEŞME - TUZLA TERSANE METRO HATTI 6.50 KM 

8 DUDULLU - KAYIŞDAĞI - IÇERENKÖY - BOSTANCI METRO HATTI 14.20 KM 

9 BAĞCILAR (KIRAZLI) - KÜÇÜKÇEKMECE (HALKALI) METRO HATTI 9.40 KM 

10 MAHMUTBEY - HALKALI - BAHÇEŞEHIR METRO HATTI 14.00 KM 

11 ÇEKMEKÖY -  SANCAKTEPE - SULTANBEYLI -  METRO HATTI 10.80 KM 

12 KAYNARCA MERKEZ - PENDIK METRO HATTI 3.00 KM 

  TOPLAM 106.19 KM 

 

2014-2019 Ulaştırma Bakanlığı Tarafından Vizyonu  

SIRA HATTIN ADI KM 

1 
BAKIRKÖY - AVCILAR - ESENYURT -  BEYLİKDÜZÜ - BÜYÜKÇEKMECE TÜYAP 

METRO HATTI 
25.00 KM 

2 BAKIRKÖY İDO – BAĞCILAR KİRAZLI METRO HATTI 9.00 KM 

3 HALKALI - ARNAVUTKÖY - 3.HAVALİMANI RAYLI SİSTEM HATTI 33.00 KM 

4 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - PENDİK METRO HATTI 6.00 KM 

  TOPLAM 73.00 KM 

 

2019 hedefinin gerçekleşmesi için 2014-2019 İBB tarafından inşaat ihalesi 

yapılacak raylı sistem uzunluğu 106,19 km, Ulaştıma Bakanlığı tarafından inşaat 

ihalesi yapılacak raylı sistem uzunluğu 73 km’dir.  
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Metrolarda Erişilebilirlik 

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 kurulmuş ve 2016 yılında 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’ 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 yaptıkları incelenmiştir. 

 

Metrolarda Engelli Yolcuların Erişilebilirliği 

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 
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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. ‘Özür bedendedir, Engel mekanda’ prensibiyle hareket eden Metro 

İstanbul, İstanbul’daki raylı sistemlerde engelliler adına çalışmalarını ivedilikle 

sürdürmektedir. 

İstanbul’daki Raylı Sistem 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. 

İstanbul’da bulunan metro hatlarının birbirleri arasındaki entegrasyon noktaları ve 

dünyanın metropol kentlerinde olan raylı sistemlerin haritalarını belirterekten 

aralarındaki farklar özetlenmiştir. 

Gayrette-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. 

Edirnekapı-Şehirlik Entegrasyon 

Noktası 

Söğütlüçeşme-Gürpınar güzergahında 

çalışan metrobüsün Edirnekapı durağı 

ve Mescid-i Selam - Pazartekke 
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güzergahında çalışan T4 tramvay hattının Şehitlik istasyonu entegre haldedir. İki 

istasyon arasındaki geçiş D-100 karayolu üzerindeki üstgeçit vasıtasıyla 

yapılmaktadır. 

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. 

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. 

Uzunçayır-Ünalan Entegrasyon Noktası 

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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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. 

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. 

 

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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Dünya’dan Örnekler İle Metropol Kentlerin Metroları ve Hat Entegrasyonları 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

Londra Metrosu 

1863 senesinde hizmete açılan 

Londra Metrosu 408 km hat 

uzunluğuna,11 adet metro hattına, 

273 adet istasyona ve günlük 

ortalama 3.210.000 yolcu taşıma 

kapasitesine sahiptir. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

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 yolcu 

taşıma kapasitesi ise 

6.550.000’dir. 
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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. 

 

 

Viyana Metrosu 

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.  

 

İstanbul Ulaşım Planlamasını Değerlendirilmesi ve toplu taşıma için bir ÖNERİ 

İstanbul'da yapılacak ulaşım planlaması çalışmaları bütüncül bir yaklaşım 

yaklaşımla ele alınaması gerekmektedir.  Örneğin bir metro hattı planlanırken bu 
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hattın diğer toplu taşıma hatları ile entegrasyonu ve yolcu erişimi açısından 

cazibesi, otopark imkanları daha ön planlama aşamasında istasyon yer ve tiplerine 

karar verilirken analiz edilmelidir. 

Özellikle istasyon konumlarının seçiminde yapılması planlanan yerin dere 

yatağı olup olmadığı irdelenmeli su baskın riskine karşı taşkın kotları dikkate 

alınarak giriş kotları tayin edilmeli, deplasman edilecek altyapılar önceden yerinde 

kazısız teknoloji vb yöntemlerle tespit edilerek deplase miktarı, maliyeti ve süresi 

göz önünde alınarak projeye yapım süresi açısından etkileri irdelenmelidir. Ulaşım 

projelerinin zamansal olarak tamamlanmasını en büyük oranda etkileyen çok 

önemli bir unsurda İstanbul gibi tarihi bir şehirde arkeolojidir. Yapılması planlanan 

toplu ulaşım projelerinin istasyonlarının arkeolojik alanlarla çakışması her ne kadar 

arkeolojik açıdan çok kıymetli bilgi ve eserlere ulaşılmasını sağlasa da ulaşım 

projelerinin tamamlanması sürenin yıllarca uzamasına Yol açmaktadır. Bunun için 

metro benzeri yeraltı toplu ulaşım projelerinin istasyonlarının arkeolojik alanlarla 

çalışmamasına itina gösterilmelidir. Bütün bu yapım açısından önemli teknik 

hususlar değerlendirilirken yolcuların rahat erişim imkanları da ihmal edilmemelidir. 

Özellikle şahsi lastik tekerlekli araç kullanılmasını azaltacak imkanlar olarak metro 

hatlarının istasyonları planlanırken otopark olarak da kullanması veya istasyon 

yakınlarında otopark yapılmasının ilgili belediye vb. kurumlarla görüşülerek 

koordineli bir şekilde planlanması gerekmektedir. 
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Metroya Bisikletle Erişim 

Yer altı ve yer üstü toplu ulaşım sistemlerine bisikletle yolcuların evlerinden 

ulaşmalarına imkan verecek bisiklet yolları yapılmalıdır. Bu anlamda ilgili 

kurumlarca yapılan dere ıslah projelerinde gerekli peyzaj düzenlemeleri yapılarak 

insanlar tarafından kullanılabilecek bisiklet yollarının dere ıslah projelerinde sağ 

veya sol sahil yollarında atıksu hatları için yapılan işletme yollarında planlanması ve 

bu bisiklet yollarının da ıslahı planlanan dere ile güzergahı kesişen metro benzeri 

yer altı toplu ulaşım sisteminin dereye en yakın noktadaki istasyonuna bir bisiklet 

otoparkı ile entegre edilmesi birlikte düşünülmelidir. 

Bu manada ıslahı yapılmış olan dereler de dahi gerekli peyzaj düzenlemeleri 

yapılarak insanlar açısından yeşil alan olarak kullanımı artan bölgelerin artmasını 

yanısıra, bisiklet yolları da tesis edilerek en yakın metro istasyonuna bisikletle 

erişim olanak sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Böylece insanların evlerinden 

bisikletle metroya ulaşıp, bisikletlerini bisiklet parkına park ettikten sonra, metro ile 

ulaşım sağlayıp tekrar dönüşlerini aynı güzergahtan yaparak trafiğe şahsi lastik 

tekerlekli araçları ile daha az katılmaları sağlanmış olacaktır. 
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SONUÇ 

Raylı sistem toplu taşıma sistemlerinde entegrasyondan anladığımız mekânsal ve 

zamansal uyumun sağlanmasıdır. Bundan ötürü mevcut raylı sistem hatlarının 

birbirleriyle zaman ve mekân uyuşumunun irdelenmesi önem arz etmektedir. 

İstanbul genelinde yapılan bir araştırma ile hatların mevcut hali ile zamansal olarak 

entegrasyonun halen istenilen noktaya gelmediği söylenebilir. Şöyle ki gelişmiş 

ulaşım ağı sistemlerinde raylı sistemler ile lastikli taşıma araçlarının dahi zamansal 

bir entegrasyon dahilinde çalıştığı görülürken, İstanbul’da bu halen istenilen 

noktaya ulaşmış değildir. Mekansal sorunlara bakıldığında yerleşim yeri ve 

istasyonların bulunduğu alanların dar ve sonradan düzenlenmiş olması mekan 

kısıtlığına sebebiyet vermektedir. Bundan ötürü istasyon yapıları daha çok 

dikeyselliğin daha fazla kullanıldığı bir yapıya bürünmüştür. Kısmen mekan kısıtı 

kısmen de ticari alan oluşturma çabası istasyon yapılarının derinlerde olmasına 

sebebiyet vermiştir. Bu derinlik yolcuların raylı sistem araçlarını kullanmak 

istediklerinde giriş ve çıkışta kaybettikleri zamanı dikkate değer cayma sebebi 

olarak göz önüne koymaktadır. Sefer aralıklarının dahi etkilendiği bu durum 

yürüyen merdiven ve asansörlerle çözülmek istense de örneğin M4 hattında ciddi 

oranda yolcu kaybına neden olmaktadır. Dikeyselliğin fazla olmasının yanında 

güzergah seçiminin de yerleşim yerlerine uzak olması ara bir ulaşım aracına 

gereksinim duymakta, böyle bir durumda yolcular tarafından, zaman ve mekan 

açısından metro gibi hızlı ve güvenilir bir sistemin kullanılmamasına sebebiyet 

vermektedir. Tüm bunları ışığı altında yapılacak metroların güzergâh seçimlerinin 

ve yapısal değişikliklerin yolcu taşıma kapasitelerine ve kalitesine katkı sunacağı 

öngörülmektedir.  

Bunun yanında, Raylı sistem hatları için öngörülen yolculuk hacimlerinin 

hesaplanmasında ortaya çıkan hatalı öngörülerin en az düzeye indirilebilmesi için, 

raylı sistem projelerinin fizibilite etütlerindeki yolculuk öngörüleri hesaplanırken, 

projenin çekim alanı içerisinde bulunan tüm ulaşım altyapılarının sisteme olan 

etkileri ayrı ayrı ele alınmalıdır. Projenin çekim alanı içerisinde yer alan ulaşım 

altyapılarının projeye olan etkileri ağırlıklandırılarak belirlenmeli, herbir ulaşım 

altyapısı değişikliğinin “yapılma” ya da “yapılmama” durumu ele alınarak projenin 

yolculuk hacimleri seçenekleriyle birlikte ortaya konulmalıdır. Böylece öngörülen 

yolculuk hacimlerinin daha gerçekçi olarak hesaplanması sağlanacak ve yapılması 
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gereken altyapı çalışmalarının yapılmaması durumunda nasıl etkilerin ortaya 

çıkacağı öngörülmüş olacaktır. Buna bağlı olarak proje için ayrılan bütçe, yolculuk 

gelirleri, işletme giderleri, araç sayıları ve sistemin boyutları daha net olarak 

belirlenebilecektir.  
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