KENTLEÞME VE ÝSTANBUL

ÝSTANBUL ULAÞTIRMASININ
DÜNÜ, BUGÜNÜ
Güngör EVREN (*)

olarak ortaya çýkmýþtýr. Vapur iþletmeciliðinde 1851’de
Þirket-i Hayriye’nin kurulmasý bir dönüm noktasýdýr.
Ýlk vapurlar 1854’de hizmete baþlamýþtýr. 1869’da
araba vapurlarý devreye girmiþtir. Vapur hatlarýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý yerleþimin kýyýlar boyunca geliþmesini
özendirmiþtir.
Kentin kýyýlar boyunca geliþiminden daha toplu kent
formuna dönüþümü süreci kara ulaþýmýnýn, daha
doðrusu, 1869 yýlýnda atlý tramvaylarýn çalýþmaya
baþlamasýyla gerçekleþmiþtir.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri
1. GÝRÝÞ
Ýstanbul coðrafik konumu, denizle içiçe olmasýyla güzellik
ve özellik kazanan, nüfusu ve ekonomik üretimi, turistik
potansiyeli ile dünyanýn sayýlý metropollerinden biridir.
Belirtilen niteliklerine baðlý olarak Ýstanbul’un ulaþtýrmasý
da özgün yanlarý bulunan bir sistemdir.
Ýstanbul’da ilk toplu taþýma uygulamasý denizyolunda
gerçekleþtirilmiþtir.
Ancak
Boðaziçi
Köprüsü’nün
iþletmeye açýlmasýndan sonra dengeler altüst olmuþ,
yolcudan çok taþýt geçiþleri artýþ göstermiþ, denizyolu
geçiþleri yarýya düþmüþ, Avrupa-Asya yakalarý nüfus
- istihdam uyumu Asya yakasýnda istihdama göre
%10 dolayýnda nüfus fazlalýðý yaratacak biçiminde
bozulmuþtur. Demiryolunun ülke düzeyinde ihmal
edilmesi olgusundan Ýstanbul banliyö hatlarý da payýný
almýþ ve trafik kaybýna uðramýþlardýr.
Sonuçta, Ýstanbul denizle içiçe olma fýrsatýný ve kentin
doðu - batý yönünde çizgisel geliþme kararlarý nedeniyle
raylý sistemle uyumlu yapýsýný kullanamayarak %90’nýn
üstünde karayoluna baðýmlý saðlýksýz, dengesiz ve pahalý
bir ulaþtýrmaya teslim olmuþtur.
Planlý geliþtirme çabalarý, raylý sistemi yaygýnlaþtýrma
giriþimleri, geleceðe dönük umutlarýmýzýn kaynaklarýdýr.
Ýstanbul ulaþtýrmasý için temel ve öncelikli sorun,
sistemi bütün olarak kapsayacak bir yönetim yapýsýnýn
oluþturulmasýdýr.
2. ÝSTANBUL ULAÞTIRMA TARÝHÇESÝ
Ýstanbul ulaþtýrmasýnýn geliþimini Tekeli (1) son yüzelli
yýllýk döneme ayýrmaktadýr. 1830-1927 , 1927-1945 ,
1945-1970 , 1970-1985. Elbette bir de 1985 sonrasý
var.
1830-1927 Dönemi
19. yüzyýlýn ikinci yarýsýna kadar Ýstanbul’un kentiçi
ulaþýmý büyük ölçüde kayýklarla veya yaya olarak
saðlanýyordu. Arabalar ve faytonlar ise Tanzimattan
sonra yaygýnlaþmýþtýr. Ne var ki, yayalara göre
düzenlenmiþ Ýstanbul sokaklarýnýn araba hareketleri için
yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Bunun dýþýnda 1850
yýllarýndan baþlayarak düzenli kentiçi vapur seferleri ve
1870’li yýllarda tünel ve banliyö trenlerinin iþletmeye
açýlmasý kentin biçimlenmesinde etkili olmuþlardýr. 1914
yýlýnda yaygýn bir elektrik tramvay sisteminin kurulmasý
da Ýstanbul’un geliþiminde belirleyici öðelerden biri
(*) Prof. Dr., ÝTÜ, Ulaþtýrma Anabilim Dalý
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1914 yýlýnda elektrikli tramvaylar çalýþmaya baþlamýþtýr.
Daha önce raylý sistem olarak banliyö trenleri ve tünel
1870’li yýllarýn ilk yarýsýnda inþa edilerek iþletmeye
açýlmýþlardýr.
Ýstanbul’da yol geliþimi, genelde, çok sýk yaþanan
yangýnlar sonrasýndaki düzenlemelere baðlý olarak yeni
yollar açýlmasýyla gerçekleþmiþtir.
Özetlemek gerekirse, 1927 yýlýna gelindiðinde Ýstanbul
büyük ölçüde yayalar kentiydi. Araçlý taþýmada %84,7
oranýnda toplu taþýmanýn payý bulunuyordu.
1927-1945 Dönemi
Bu dönemde Boðaz’da yerleþimler ve denizyolu
taþýmacýlýðý özendirilmiþtir. 1945 yýlýnda denizyolu ile
taþýnan yolcu sayýsý 122.600’e varmýþtýr.
Tramvay hatlarý 1935 yýlýnda Avrupa yakasýnda 35,5
km’lik, Anadolu yakasýnda 24 km’lik að oluþturmuþtur.
1945’de Ýstanbul tramvaylarý günde 275.200, ÜsküdarKadýköy tramvaylarý 39.500 olmak üzere günde 314.700
yolcu taþýyordu. Banliyö hatlarýnýn devletleþtirilerek bilet
ücretlerinde %90’a varan indirim yapýlmasýyla yolcu
sayýsý ikibuçuk katýna çýkmýþtýr.
Otobüs taþýmacýlýðýndaki geliþme, 1942’de ABD’den
9 otobüs getirilmesi ve 15 kamyon þasesi üzerine
otobüse dönüþtürülecek bir düzenleme yapýlmasýyla
gerçekleþtirilmiþtir. 1945’de otobüsle taþýnan yolcu sayýsý
günde 11.500 dolayýndadýr.
1945 yýlýnda 1801 otomobille günde 63.434, atlý binek
arabasýyla 17.400 yolcu taþýnmaktaydý. Otomobille göreli
olarak çok yolcu taþýnmasý, 1930’lu yýllarda ekonomik
bunalým dolayýsýyla insanlarýn taksi fiyatlarýný bölüþerek
ucuzlatmak amacýndan doðan dolmuþlar sayesindedir.
1945 yýlýnda 963.728 nüfuslu Ýstanbul’da günde %44,5’i
araçlý olmak üzere ortalama 1.355.000 yolculuk
yapýlýyordu.
1945-1970 Dönemi
Bu dönemde otomobil sayýsýnda oransal olarak önemli
sayýlabilecek artýþlar olmuþtur.
Avrupa yakasýnda 1961 yýlýnda, Asya yakasýnda 1966
yýlýnda tramvay hatlarýnýn sökülmesi bu dönemin
belirleyici olaylarýndandýr. Bu olaya karþýlýk Sirkeci
Banliyösünün
1956
yýlýnda,
Haydarpaþa-Pendik
Banliyösünün 1969 yýlýnda elektriklenmiþ olmalarý
sonucunda bu hatlarda günde, taþýnan ortalama yolcu
sayýsý 1970 yýlýnda, Avrupa ve Asya kýtalarýnda sýrasýyla
132.500 ve 42.300’e yükselmiþtir.

TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413 - 2001/3

19

TMH

KENTLEÞME VE ÝSTANBUL

Tramvaylarýn sökülmesinden sonra troleybüslerin
devreye sokulmasýnda yeterince baþarýlý olunamamýþ,
ancak
otobüs
taþýmacýlýðýnda
önemli
geliþme
saðlanmýþtýr. ÝETT’nin otobüs filosu 1970 yýlýnda 738
otobüslük bir büyüklüðe ulaþmýþtýr. Böylece 1965 yýlýna
göre yolcu sayýsý ikiye katlanmýþ ve 639.500’ü bulmuþtur.
92 halk otobüsü ve 172 servis otobüsü ile 533 servis
minibüsünün toplam olarak 42.000 yolcu taþýdýklarý
söylenebilir.
Bu dönemde otomobil sayýsý 10.436’dan 55.392’ye
çýkmýþtýr. Ýl Trafik Komisyonu kararýyla plaka sayýsý
dondurulmuþtur.
Bu aþamadaki taksi ve taksi dolmuþ sayýsý 15.203, sarý
bantlý dolmuþ sayýsý 705’dir. Bazý alt geçitlerin yapýmý da
bu dönemdedir.
1970 yýlýnda 2.849.950 nüfuslu Ýstanbul’da %69’u araçlý
olmak üzere yaklaþýk 4.275.000 yolculuk yapýlmýþtýr.
1970-1985 Dönemi
Bu dönemin baþlangýcýnda 29 Ekim 1973 günü Boðaziçi
Köprüsü açýlmýþtýr. Hiç kuþkusuz, sonuçlarý ile Ýstanbul’da
ulaþtýrma alanýndaki en önemli geliþmelerden biri bu
köprünün açýlýþýdýr. Açýlýþýndan 10 yýl sonra köprüden
bir günde geçen ortalama araç sayýsý 130.000 dolayýna
eriþmiþtir.
Kentin
geliþmesinde
ve
ulaþtýrmasýnda
yeni
yönlendirmelerin ortaya çýktýðý bu dönemin sonuçlarý
günümüzde de yaþanmaktadýr. 1972 yýlýnda Boðazý
geçen araç sayýsý 16.000 iken 1975’de 51.200’ü köprü
ile 3700’ü araba vapuru ile olmak üzere toplam
56.200’e yükselmiþtir. Yolcuda ise 1972’de günde 337
bin olan geçiþ sayýsý 1975’de 384.000 olmuþtur. Ayrýca,
bu geçiþlerin toplu taþýmadan otomobillere kayma
biçiminde geliþmesi önemli sonuçlardandýr.

metrosu Karaköy-Þiþli arasýnda bir hat önerisi ile
sonuçlandýrýlmýþtýr. Daha sonra önerilen Karaköy-Þiþli
metro hattýndan önemli bir farký yoktur. Ancak Kurtuluþ’a
doðru bir giriþ yapýldýðý, belirtilmeye deðer bir husus
olabilir.
Daha sonra Ýstanbul’un imarý amacýyla davet edilen Prost,
Taksim-Beyazýt arasýnda bir metroyu öngörmüþtür. Bu
öneri de Karaköy-Taksim arasý kot farký yüzünden helezoni
veya krameyerli bir sistem olarak düþünülmüþtür. Haliç’in
yine üstten geçilmesi tasarlanan bu öneride, tarihi
Sandal Bedesteni Metro Ýstasyonu olarak görülmektedir.
Haliç geçiþi Yeni Camii gölgeler durumdadýr. Prost’un bu
etüdü, ön proje düzeyinden ileri gidememiþtir.
Hollanda Teknik Danýþmanlýk Bürosu “Nedeko” ise,
“Ýstanbul Þehrinin Merkezindeki Seyrüsefer Meselesi”
Raporunu 1951 Ekim’inde Valiliðe vermiþtir. Bu etüd,
o günün koþullarýna göre, Haliç’in iki yakasýndaki
týkanýklýklarý gidermek üzere, Prost planýný esas alarak
hazýrlanmýþtýr. Taksim-Beyazýt arasýnda eðimlerin %4’ü
aþmamasý için, yer yer yüzeyde olmak üzere dönemeçler
öngörülüyordu. Sonradan geliþtirilmek üzere Taksim-Þiþli
ve Beyazýt-Topkapý-Edirnekapý güzergahlarýnýn önerildiði
bu etüt de ileri bir aþamaya gidememiþtir.
ÝETT tarafýndan davet edilen Paris Ulaþtýrma Ýdaresi Etüd
Daire Baþkaný Yük.Müh. Marc Langevin ve Yük.Müh.
Louis Meizzonet, 1952 Eylül’ünde Ýstanbul ulaþýmý ile
ilgili bir etüd sunmuþlardýr. Ýstanbul ulaþýmýný genel
olarak inceleyen bu etüd içinde Ýstanbul Metrosu tavsiye
niteliðinde yer almýþtýr.

Ýstanbul ulaþtýrmasýnda raylý sistem gereksinimi yaþamsal
önem taþýmaktadýr. Geçmiþteki uygulama ve terimler
baðlamýnda metro baþlýðý ile gündeme gelen geliþmeleri
anýmsamak yararlý ve anlamlýdýr.

Ýstanbul Metrosu’nun etüdüne iliþkin ciddi giriþim, 1952
yýlýnda “Société Générale de Traction et d’Exploitations”
adlý Fransýz Firmasý tarafýndan yapýlan çalýþma ile
olmuþtur. Bu firma 1952 Nisanýnda Ýstanbul Belediyesine
ayrýntýlý bir ön proje vermiþtir. Mecidiyeköy-TaksimBeyazýt arasýnda 12 istasyonlu bir metronun en önemli
özelliði, lastik tekerlikli arabalar sayesinde güzergah
eðimlerinin %4’ten %10’a çýkarýlmasý önerisinde
bulunmasýdýr. Haliç geçiþi için köprü yapýmý ve
kamulaþtýrmalar içinde olmak üzere, metro hattýnýn
maliyeti 160 milyon TL dolayýnda öngörülmüþtür. Bu
Fransýz firmasý, 1954 yýlýnda Ýstanbul’un kesin metro
projesini 600.000 TL’si karþýlýðýnda yapmayý önermiþtir. Bu
arada bazý sondaj iþlemleri yapýlmýþ ve ihale dosyalarý da
hazýrlanmýþtýr. Kesin projelerin tamamlanmasý sýrasýnda,
güzergahýn Eminönü-Beyazýt arasý deðiþtirilmiþ, Sirkeci
ve Çarþýkapý’da iki ek istasyon öngörülmüþ ve güzergah
Aksaray’a, oradan da Yenikapý’ya uzatýlmýþtýr. Bayýndýrlýk
Bakanlýðý inceleme komisyonunca bazý düzeltme ve
koþullarla onaylanan bu proje de ne yazýk ki gerçekleþme
olanaðý bulamamýþtýr.

Ýstanbul Metrosunun ilk etüdü, 1908 yýlýnda yapýlmýþtýr.
Bir rastlantý ile elde ettiðimiz bir belgede, ikinci etüdün
1912 yýlýnda bir Fransýz mühendisi tarafýndan yapýldýðýný
göstermektedir. Bu etüd sonucunda düzenlenen metro
hattý güzergahý, boykesiti, Haliç geçiþi köprü boykesiti,
istasyon plan ve boykesiti ÝTÜ Bilim ve Teknoloji
araþtýrma Merkezi arþivindedir. Bu etüdde Ýstanbul

1970 yýlýnda Rus Technoexport Firmasýnca Ýstanbul
Metrosu ile ilgili bir rapor hazýrlanmýþtýr. Bu raporda, ÞiþliBeþiktaþ-Beyoðlu-Eminönü-Fatih-Topkapý ve Zeytinburnu
merkezlerini aþamalý olarak birbirine baðlamak üzere,
Zincirlikuyu ile Topkapý arasýnda metro hattý ile
Eminönü’nü Edirnekapý, Gaziosmanpaþa semtlerine
baðlayacak ikinci bir metro hattý önerilmiþtir. Ayrýntýya

Banliyö trenlerinin yolcu sayýsý 1985 yýlýnda günde
ortalama 263.000 olmuþtur. Tünel ise günde 21.500
yolcu taþýmýþtýr.
1985 yýlýnda ÝETT’nin otobüs sayýsý 1564’e, taþýdýðý
günlük ortalama yolcu sayýsý 1.500.000’e eriþmiþtir. Halk
otobüsleri 55 hatta 960 otobüsle 768 bin yolcu taþýmýþtýr.
Özel araçlarýn kullanýmýnda önemli geliþmeler olmuþtur.
1985 yýlýnda 5.771.000 nüfusa karþýlýk 6.261.000’i araçlý
olmak üzere 8.656.000 yolculuk yapýlmýþtýr.
3.ÝSTANBUL’DA METRO GÝRÝÞÝMLERÝNÝN GEÇMÝÞÝ
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inilmeksizin, genel olarak sorunun ele alýndýðý bu rapor
ilk aþamasýnda kalmýþtýr.
Daha sonra Fransýz Firmasý SOFRETU tarafýndan bir
metro etüdü yapýlmýþtýr. (1972)
1978 yýlýnda ise Karayollarý 17. Bölge Müdürlüðü’nün
talebi ile, Ýngiliz Fox ve Türk Botek firmalarýna yaptýrýlan
etüdde 4. Levent ile Yenikapý arasýnda bir metro
önerilmiþtir.
Bu arada, unuttuðumuz ve çeþitli kuruluþlarýn tozlu
arþivlerinde bekleyen baþka etüdler de olabilir.
Son etüd ise Bayýndýrlýk Bakanlýðý tarafýndan Amerikan
ve Türk firmalarýnýn oluþturduðu bir ortak giriþime
yaptýrýlmýþtýr.
Bu etüdle kuzey-güney ve doðu-batý yönünde iki hattýn
öncelikle yapýmýnýn gerektiði sonucuna varýlmýþtýr. Kuzeygüney hattý Yenikapý’dan baþlayýp Aksaray-ÞehzadebaþýUnkapaný-Þiþhane-Taksim-Osmanbey-Þiþli-Levent4.Levent güzergahýný izlemektedir. Doðu-batý hattý
ise, yine Yenikapý’dan baþlayan, Cerrahpaþa-Þehremini
üzerinden Topkapý’ya, hatta Merter ve Ýncirli’ye kadar
uzanan bir hattýr. Bu etüd uygulamaya geçme þansýna
sahip olmuþtur.
4. ÝSTANBUL’UN RAYLI SÝSTEMLERÝ
1874 yýlýnda, Tünel ile Karaköy arasýnda açýlan 574
metre uzunluðundaki tünel içinde, dünyanýn ilk kentsel
raylý sistemlerinden biri hizmete girmiþtir. 1969-1970
yýllarýnda bakým ve onarým nedeniyle kapalý kalan Tünel,
1971’de yeniden iþletmeye açýlmýþtýr. Tünelde çalýþan
dizi, iki vagondan oluþmakta ve günde ortalama 20.000
yolcu taþýmaktadýr.
Ýstanbul’un raylý sisteminden söz ederken, orta yaþlarýný
geçmiþ
olanlarýmýzýn
unutamadýðý
tramvayý
anýmsamamak mümkün deðildir. Ýstanbul’a uzun yýllar
hizmet verdikten sonra, tramvayýn 1961 yýlýnda Avrupa
yakasýndan, daha sonra da 1966’da Asya yakasýndan
kaldýrýlmasý,
Ýstanbul’da
toplu
taþýmacýlýðýn
geliþtirilmesinde yanýlgýlarýn bir simgesidir.
Ýstanbul metropoliten alaný içinde demiryolu ile yolcu
taþýmasýnýn önemli uygulamasý, kentin her iki yakasýnda
Marmara Denizi sahilleri boyunca uzanan çift hatlý
demiryollarýdýr. Ayný zamanda ana hat niteliðinde hizmet
sunan bu hatlardan, Avrupa yakasýndaki Sirkeci-Halkalý
kesimi 27.6 km’dir. Anadolu yakasýndaki HaydarpaþaGebze kesimi ise, 44,2 km. uzunluðundadýr. Bu banliyö
hatlarýnýn geliþiminde iki tarih önemlidir. Bunlardan
birincisi, Sirkeci-Halkalý hattýnýn elektriklendirildiði 1956
yýlý,
diðeri
ise
Haydarpaþa-Gebze
hattýnýn
elektriklendirildiði 1969 yýlýdýr. Banliyö hat kesimlerinin
elektriklendirilmesi, bir yandan hýzlarýn artýrýlarak
yolculuk sürelerinin kýsaltýlmasýný saðlamýþ, örneðin
Haydarpaþa-Pendik arasý 60 dakikadan 38 dakikaya
inmiþti. Öte yandan hýz artýþýnýn doðal sonucu olarak
taþýma kapasitesi artmýþtýr. Bu banliyö hatlarýnda taþýnan
yolcu sayýsý dalgalanmalar göstermekle birlikte günde
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ortalama 250.000 dolayýnda bulunmaktadýr. Ne var ki,
son dönemlerde banliyö yolcusu ciddi bir düþüþ eðilimi
içindedir. Doruk saatlerde bir yönde 9.000 dolayýnda
yolcu taþýnmaktadýr. Yalnýz banliyö taþýmacýlýðýna hizmet
veren hatlarda kapasitenin saatte bir yönde 50.000
yolcu düzeyine varabildiði düþünülürse, Ýstanbul’da
banliyö taþýmacýlýðýnýn yetersizliði kendiliðinden ortaya
çýkar. Bunun nedeni, sinyalizasyon, güç temini ve taþýt
yetersizlikleridir. Özellikle Haydarpaþa-Gebze hattý ana
hat trafiði nedeniyle, banliyö taþýmacýlýðýnda gereken
etkinliði gösterememektedir.
Ýstanbul’da banliyö taþýmacýlýðý olanaklarýnýn geliþtirilmesi
zorunludur. Bu konuda köklü çözümün, hat sayýsýnýn
üçe, hatta dörde çýkarýlmasý olarak düþünülmektedir. Bu
amaçla bazý etüdler yapýlmýþsa da, uygulamaya yansýyan
herhangi bir geliþme saðlanamamýþtýr. Mevcut hatlar
üzerinde banliyö taþýmacýlýðý etkinleþtirmek bakýmýndan,
anahat terminalinin Pendik veya ötesine alýnmasý,
üzerinde durulabilecek bir çözüm olabilir. Bugün, Boðaz
tünel geçiþi ile bütünleþtirilen “Marmara yüzeysel
metrosu” olarak etkinleþtirilmesi planlanmýþ ve ihale
aþamasýna getirilmiþtir.
Ýstanbul’un çaðdaþ nitelikteki kentsel raylý sistemi,
Aksaray-Ferhatpaþa arasýnda 8,5 km. uzunluðunda olup
hýzlý tramvay adýyla iþletilmektedir. Bu sistem, iki araçlý
dizilerin 2,5 dakika aralýkla birbirlerini izleme olanaðýný
saðlamaktadýr. Bu hat kesimi, baþlangýçta Aksaray ile
Ataköy arasýnda planlanmýþ 24,5 km’lik bir hattýn
birinci aþamasýný oluþturmakta idi. Ancak, bu AksarayFerhatpaþa kesimini izleyen aþamalarýn güzergahý sonra
deðiþtirilmiþtir. Bu hat baþlangýcýndan sonuna özel yola
sahip, yani karayolu ile hiçbir þekilde kesiþimi olmayan
(baþka bir anlatýmla %100 korunmuþ) 3,8 km’si tünelde
ve üç istasyonu (Aksaray, Emniyet, Ulubatlý) yeraltýnda
bulunan hattý içermektedir. Bu nitelikleriyle, daha
önemlisi tüm özelliklerinin bileþkesi niteliðindeki, saatte
bir yönde 20 bin yolcuyu aþan kapasitesiyle, AksarayFerhatpaþa hattý, kentsel raylý sistem yelpazesinin
önemli bir öðesidir. Bazý raylý sistemlerin adlandýrýlmasý
konusundaki, uzmanlar arasýnda bile varolan kavram
kargaþasý, sistem ile ilgili olarak da ortaya çýkmýþ, çeþitli
zamanlarda hafif metro, hýzlý tramvay ve metro adlarý
kullanýlmýþtýr. Ýlgili kiþi ve kuruluþlarca önerilen ölçütlere
göre bu sistemin hafif metro olarak adlandýrýlmasý uygun
gözükmektedir.
Böylece Ýstanbul’da gerçek nitelikte bir kentsel raylý
sistem, kentin trafiði en yoðun, dolayýsýyla ulaþým sorunu
en aðýr olan merkezi bölgelerin dýþýnda baþlatýlmýþtýr. Bu
kentsel ulaþýmýn yapýsal özelliðinin doðal sonucu olan
yüksek kapasiteli raylý sistemlerin, merkezden baþlama
ve çevreye doðru geliþme gibi, evrensel diyebileceðimiz
eðilimine uygun düþmemektedir.
Geçen yýllarda yapýlan Tünel-Taksim tramvayý, gereksiz
yere kaldýrýlan tramvaylarla ilgili piþmanlýðýn, iþlevsel
olmaktan çok geçmiþe duyulan özlemin simgesi
niteliðindedir. “Nostalji Tramvayý” adý verilen 2 km
uzunluðundaki bu tramvayda, 1000 mm açýklýðýndaki
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hat üzerinde otuz yýl önceki taþýtlar iþletilmektedir.
Ýstanbul ulaþýmýnda raylý sistemlerin payý %6 dolayýndadýr.
Oysa, hiçbir geliþmiþ ülke kentinde raylý sistemlerin
etkinliði bu denli zayýf deðildir. Hatta, Latin Amerika
kentlerinde bile raylý sistemin konumu çok daha iyi olup
bazýlarýnda %25’e varabilmektedir.
Ýstanbul’un iþletilmekte olan raylý sistemlerinden biri,
Aksaray-Ferhatpaþa
hýzlý
tramvayýnýn
uzantýsý
niteliðindeki Otogar-Davutpaþa-Merter-Belpa-BakýrköyBahçelievle-Þirinevler-Yenibosna hattýdýr.
Tramvay hatlarýmýzý sökme marifetimizden sonra yeniden
cadde tramvaylarý yapým süreci baþlatýlmýþtýr. Bunlardan
ilki Aksaray-Sirkeci tramvayýdýr. 3,5 km uzunluðundaki
bu hat üzerinde 9 istasyon bulunmaktadýr. Bu tramvay
kýsmen karýþýk trafik içinde, kýsmen yalnýz otobüslerle
birlikte, Çarþýkapý-Sultanahmet arasýnda da motorlu
taþýtlardan arýndýrýlmýþ yaya bölgesinde seyretmektediir.
Bu tramvay hattýnda hýzlý tramvayýn taþýtlarý
kullanýlmaktadýr. Gerçekte, bu tür tramvaya uygun
olmamakla birlikte, ihtiyaç fazlasý çok sayýda taþýtýn elde
bulunmasý nedeniyle, ekonomik açýdan bu tür bir çözüm
gündeme gelmiþ ve uygulamaya konulmuþtur. Taþýtlarýn
yüksek platformlu olmasý, istasyonlarda yol düzeyinin
üstünde peron oluþturma zorunluluðu doðurmuþtur.
5.ÝSTANBUL ULAÞTIRMASININ BUGÜNKÜ DURUMU
5.1. Ulaþtýrma Açýsýndan Ýstanbul
Ýstanbul ili alaný, 5512 km2’dir. 2000 genel nüfus
sayýmýna göre nüfusu 10.070.000 olan Ýstanbul dünya
ölçeðinde bile önem taþýyan metropol bir kenttir. Tablo
1’de 1950-2000 arasýnda Ýstanbul nüfusu ve nüfus artýþý
görülmektedir.
Tablo 1: Ýstanbul’da Nüfus ve Artýþ Oraný

artýþ hýzý %4,5 dolayýndadýr. Bugünkü nüfus yoðunluðu
yaklaþýk 1900 kiþi/km2’dir.
1950’li yýllardan baþlayarak süren göçler nedeniyle
Ýstanbul’a her yýl 400-500 bin nüfus yani Eskiþehir
büyüklüðünde bir kent eklenmektedir. Ulaþtýrma baþta
olmak üzere Ýstanbul’da yaþanan bütün sorunlarýn
temelinde bu göç olgusu yatmaktadýr. Bu nedenle
gerçekte Ýstanbul için bir ulaþtýrma sorunu yerine bir
Ýstanbul sorunundan söz etmek daha doðrudur. Bu
sorun da Ýstanbul ölçeðinde bir yaklaþýmla deðil ülke
düzeyinde bir yaklaþýmla köklü çözüme kavuþturulabilir.
Ýstanbul’u dünyadaki diðer kentlerden ayýran ve ona
olaðanüstü güzellik kazandýran Boðaz, Ýstanbul’u fiziksel
olarak iki kesime ayýrmakta ve ulaþtýrma açýsýndan ilginç
bir boyut ortaya çýkarmaktadýr. Boðazýn geçilmesi için
yapýlan köprüler Boðazla ayrýlan iki yakadaki nüfusun
deðiþimine neden olmuþtur. (Tablo 2)
Tablo 2 : Ýstanbul’da Asya ve Avrupa Yakalarý Arasýnda
Nüfus Daðýlýmý

Ýstihdam olanaklarýna gelince; Avrupa-Asya yakalarý
arasýnda daðýlým 1985 yýlýnda %77,5 - %22,5, 1995 yýlýnda
ise %73,25 - %26,75 þeklindedir.
Her iki yakada nüfus-istihdam dengesinin bozulmasýnýn,
köprülerin körüklemiþ olduklarý Anadolu yakasýnda
oturup diðer yakada çalýþma durumundan kaynaklandýðý
göz önüne alýnýrsa Boðaz geçiþi konusu daha doðru
kavranabilir.
31,5 km. uzunluðundaki Boðaz ve Haliç nedeniyle
Ýstanbul üç coðrafik bölgeye ayrýlmýþtýr. Boðaz’ýn 31,5 km
uzunluðundaki kýyýlarýna ek olarak 7,3 km uzunluðundaki
Haliç ve 75 km’lik Marmara kýyý þeridi, Ýstanbul için
deniz taþýmacýlýðý açýsýndan, bugüne kadar yeterince
deðerlendirilmeyen,
bir
ulaþtýrma
potansiyeli
saðlamaktadýr.
5.2. Ýstanbul Ulaþtýrmasýna Ýliþkin Deðerlendirmeler

Türkiye yüzölçümünün %9,7’sini kaplamasýna karþýlýk
Türkiye toplam nüfusunun %15 dolayýndaki bölümü
Ýstanbul’da yaþamaktadýr. Oysa ki, 1950’de Ýstanbul’un
nüfusundaki payý ancak %5,6 idi. Ortalama yýllýk nüfus
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Ýstanbul’un en önemli sorunu hiç kuþkusuz, insanlarýn
sokaklarda saatlerini, üretim güçlerini, kirlenen hava ve
gürültü ile saðlýklarýný, kazalarla canlarýný ve varlýklarýný
yitirmelerine ve giderek mutsuzluklarýna neden olan
ulaþtýrma sorunudur. 1993 Ocak ayýnda Ýstanbul
Valiliði’nce yaptýrýlan anket bu gerçeði bütün açýklýðý ile
ortaya koymaktadýr. %29,5 oranýyla en önde gelen “trafik
ve ulaþým” sorununu ancak %7,9 oraný ile su sorunu
izlemektedir. Ulaþým ile ilgili “yollarýn yetersizliði” ve “hava
kirliliði”de göz önünde bulundurulursa Ýstanbullularýn
gözünde ulaþtýrma sorununun ne denli önem taþýdýðý
açýklýkla anlaþýlýr.
Ulaþtýrma sorununun bu boyutlara varmasý ile ilgili
olarak belirtilmesi gereken temel husus Ýstanbul’un ve
ulaþtýrmasýnýn bugüne kadar plansýz geliþmiþ olmasýdýr.
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Bir kentin ulaþtýrma sisteminin durumu öncelikle sistem
içinde yer alan ulaþtýrma türlerinin her birinin ulaþým
talebinden karþýladýklarý paylarý gösteren “türel ayýrým” ile
deðerlendirilir. Tablo 3’de Ýstanbul ulaþtýrmasýndaki türel
ayýrým ve taþýt sayýlarý görülmektedir. Ayrýca belirlenmesi
gereken husus Türkiye’deki otomobil sayýsýnýn %25’inin
Ýstanbul’da bulunmasýdýr.
Tablo 3 Ýstanbul Ulaþtýrmasýnýn Türel Ayýrýmý

TMH

bu konuda bir politika geliþtirilmemiþtir. Otopark konusu
bir düzen yerine baþýboþluk içindedir.
Yukarýda açýklanan koþullar altýnda Ýstanbul’da kiþi baþýna
günlük motorlu taþýtla yolculuk sayýsý 1,0 düzeyindedir.
Geliþmiþ ülke kentlerinde bu deðerin 2,0-2,5 dolayýnda
olduðu göz önüne alýnýrsa Ýstanbul’da hareketliliðin
yetersiz olduðu dolayýsýyla sosyal ve kültürel etkinliklere
yeterli ölçüde katýlamadýklarý sonucuna varýlýr.
Öte yandan denizyolu, demiryolu ve özellikle banliyö
sistemlerinde genelde toplu taþýma sistemlerinde hizmet
kalitesi, uygar çaðdaþ ülkelerdekinin çok altýnda ve kabul
edilemez düzeydedir.
Ýstanbul Türkiye’deki toplam trafik kazalarýnýn üçte birinin
gerçekleþtiði ildir. Yýlda 500 dolayýnda trafik kazasýna
baðlý ölüm meydana gelmektedir. Bu kazalar yüzünden
yüzlerce trilyonluk maddi kayýp ortaya çýkmaktadýr.
1990 yýlýnda yapýlmýþ etüdlere göre Ýstanbul’un üstüne
bir günde 568 ton karbonmonoksit, 103 ton hidrokarbon,
9,5 ton partikül, 13,4 ton kükürtoksit, 780 kg kurþun
çökmektedir. Bunun %60’ý, altý saatlik sýkýþýklýk dönemi
içinde yoðunlaþmaktadýr. Bugün bu kirlenme deðerlerinin
ikiye katlanmýþ olduðunu ifade etmek yanlýþ
olmayacaktýr.

Tablo’dan Ýstanbul ulaþýmýnýn %93,8 oranýnda karayoluna
baðlý olduðu anlaþýlmaktadýr. Özel otolar ulaþýmda ancak
%19,2 oranýnda rol oynarken kentin son derece kýsýtlý yol
olanaklarýný %60’ndan fazlasýný kullanmaktadýr. Otobüsler
ise yol alanlarýnýn yalnýz %4-5’ini kullanýrken yolcularýn
%34’ünü taþýmaktadýr. Boðaz köprülerinde ise özel
otomobiller kapasitesinin %70’ni kullanarak yolcularýn
%34’ünü taþýmaktadýrlar. Daha önemlisi ise, özel
otomobiller ve küçük kapasiteli taþýtlar Ýstanbul
caddelerinde otobüslerin hýzýný (10-12 km düzeyine)
düþerek yolculuk süresini saatler düzeyine çýkarmakta ve
kapasiteyi küçültmekte, enerji tüketimini arttýrmaktadýr.
Ayrýca iþletme düzenini bozarak, insanlarýn ulaþtýrmaya
baðlý olarak günlük yaþamlarýný programlama olanaðýný
ortadan kaldýrmaktadýr. Ýstanbul’un engebeli topografik
yapýsý, merkez bölgenin tarihi dokusu altyapý geometrik
ve fiziki standartlar bakýmýndan da yetersizdir. Bu nedenle
hýzlý ve güvenli bir trafik akýþý saðlanamamaktadýr.
Ýstanbul’un özel olanaðý durumundaki denizyolu
taþýmacýlýðýnýn geçmiþe göre hem toplam taþýmadaki
pay olarak hem de mutlak deðer olarak azalmasý,
1960’lý yýllarda anlaþýlmaz bir acelecilikle tramvaylarýn
kaldýrýlmasýný ardýndan bugün raylý sistemlerin
geliþtirilme çabalarýna karþýn bu sistemlerin taþýmadaki
payýnýn azalmasý, %4’lerin altýna düþmesi, konunun
özenle deðerlendirilmesi gereken yanlarýdýr.

Birçok trafik arterlerinde gürültü, insan
tehlikeye sokacak düzeylere eriþmiþtir.

saðlýðýný

Kýsacasý Ýstanbul ulaþtýrmasý, coðrafyanýn, topoðrafyanýn,
doðal ve özellikle tarihi dokunun karayolu taþýmacýlýðýna
elveriþsizliðine karþýn %90’ýn üstünde karayoluna baðlýdýr.
Bu durum ulaþtýrma açmazýnýn ifadesidir. Sonuçta
Ýstanbul ulaþtýrmasý dengesizdir, saðlýksýzdýr, pahalýdýr.
Bu baðlamda sürekli gündemde kala 3. Boðaz
Köprüsü’nün
gereksizliði
hatta
sorunun
daha
aðýrlaþmasýna neden olacaðý açýktýr. Aslýnda Ýstanbul
ulaþtýrmasýndaki %11’lik payý ile Boðaz geçiþi sorunu
önceliði ve geçiþ biçimi ile iyi deðerlendirilmelidir.
6. ÝSTANBUL ULAÞTIRMASI ÝÇÝN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ
Ýstanbul ulaþýmýna iliþkin çözüm önerilerinin uzun dönem,
orta dönem ve kýsa dönem olmak üzere üç aþamalý
olarak göz önüne alýnmasý gerekmektedir.
1. Uzun Dönem Önerileri:
Stratejik bir planlama ile eylem planlarýnýn ilkelerini ve

Bir kentin ulaþtýrmasýnda en önemli öðelerden biri
de otoparklardýr. Otopark konusundaki olumsuzluklar
(yetersizlikler veya yanlýþlýklar) yol kapasitelerinde
ciddi düþmelere, kazalara, çevre kirlenmelerine neden
olurlar.
Ýstanbul’da otopark kapasitesi son derece yetersizdir ve
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çerçevesini belirlemeye yöneliktir. Diðer aþamalardaki
çözüm önerileri bu planla uyum içinde olmalýdýr.
Burada sözü edilen “Ulaþtýrma Ana Planý”dýr.
Güncelleþtirilme çalýþmalarý tamamlanarak onaylanan
bu planýn özenle izlenmesi, gerektiðinde düzeltilmesi
ve kararlýlýkla uygulanmasý gerekmektedir. Ulaþtýrma
Ana Planý ile amaçlanan, raylý sistem, denizyolu ve
otobüslerden oluþan toplu taþýma sistemin minibüs,
servis araçlarý, dolmuþ, taksi gibi diðer ulaþým araçlarýný
da içine alan bir bütünlük içinde geliþtirilmesidir.
Ulaþtýrma Ana Planýna göre Taksim- Yenikapý, 4.LeventAyazaða, Yenikapý-Topkapý, baþta olmak üzere metro
hatlarýnýn, Otogar-Þiþli, Otogar-Ýkitelli, Üsküdar-Ümraniye,
Havaalaný-Yenibosna hatlarýný içeren hafif metro
hatlarýnýn yapýmý, banliyö hatlarýnýn üç hatta çýkarýlarak
iyileþtirilmesi ve bu banliyö hatlarý ile bütünleþecek
biçimde Boðaz Demir Yolu Geçiþinin gerçekleþtirilmesi
öngörülmüþtür. Bu hatlarla birlikte, mevcut olan 97
km’lik raylý sistemlerin 300 km’ye yaklaþmasý söz
konusudur.
4. Levent-Taksim metro kesimi iþletmeye açýlmýþtýr.
Taksim-Yenikapý kesiminin yapýmý sürmektedir. Hafif
metro
olarak
Yenibosna-Havaalaný
baðlantýsý
tamamlanmak üzeredir. Otogar-Mahmutbey hattý da
ihale edilmiþ bulunmaktadýr.
Denizyolu taþýmacýlýðý da raylý sistemler ve otobüslerle
bütünleþecek
biçimde
geliþtirilecektir.
Planlama
çalýþmalarýnýn sonucu denizyolu açýsýndan doyurucu
gözükmemektedir. Bu konunun ayrý kapsamlý bir
araþtýrma
ile
yeniden
ele
alýnmasýnda
yarar
bulunmaktadýr.
Otopark politikasý için Ýstanbul’la ilgili olarak iki ilke
ortaya konabilir.
- Yol olanaklarýnýn yetersiz ve trafiðin çok sýkýþýk olduðu
merkez bölgelerde park olanaklarýnýn kýsýtlanmasý ve
“süreli park” uygulamasýna yer verilmesi,
- Merkezden çevreye yönelen ýþýnsal yollar üzerinde özel
otomobil sahiplerinin otomobillerini park ederek toplu
taþýma araçlarý ile otoparklara ve oradan otomobilleri
ile evlerine gidecekleri “park and ride” uygulamasýnýn

gerçekleþtirilmesi.
Yük taþýmacýlýðý genel trafik sorunlarýnýn bir parçasýdýr.
Ancak en az araþtýrýlan konudur. Bu nedenle planlarda
göz önüne alýnmalýdýr. Yük taþýtlarýnýn kent giriþ-çýkýþlarý,
kent geçiþleri, kentiçi servisleri genel trafik yönetimi
baðlamýnda düzenlenmelidir. Korsan taþýmacýlýðýn
önlenmesi için gereken yapýlmalýdýr.
Kentiçi mal daðýtýmýnýn, trafik akýmýnýn fazla olduðu
gündüz saatlerinden, gece geç ve erken saatlere
alýnmasýna çalýþýlmalýdýr.
Yukarýda belirtilen önlemlerle Ýstanbul toplumsal maliyeti
en
aza
indirgenmiþ
bir
ulaþtýrma
sistemine
kavuþacaktýr.
Ulaþtýrmanýn yeniden yapýlanmasý ve yönetiminin
etkinleþtirilmesi konusundaki çalýþmalar yeni yasal
düzenlemeler de gerektirdiði için uzun dönem önlemleri
kapsamýna girmektedir.
Temel nitelikteki bu stratejik önlemler yanýnda, asýl
önemli olan; bundan böyle Ýstanbul’un geliþigüzel
geliþiminin önlenmesi ve plana baðlý geliþiminde
ulaþtýrma gereklerinin göz önünde bulundurulmasý
suretiyle yeni ulaþým sorunlarý yaratarak çözümü için
çabalamak yerine bu sorunlarýn ortaya çýkmamasýna
özen gösterilmesidir.
2. Orta Dönem Önerileri:
Ulaþtýrma Ana Planýnda hedef yýlý 2010 yýlýndaki ulaþtýrma
sistemi tanýmlanmýþ bulunmaktadýr. Bugünden 2010
yýlýna kadar olan dönemde sistemin geliþimi ayrýca
planlanmalý ve yatýrýmlar baþta olmak üzere gerekli
önlemler zaman ve mekan boyutunda belirlenmiþ
olmalýdýr.
3. Kýsa Dönem Önerileri :
Uzun ve Orta dönem önerileri baðlamýnda kýsa dönemde
gerçekleþtirilebilecek önlemlerdir. Bunlar, esas olarak
mevcut olanaklarýn en iyi biçimde kullanýlmasý amacýna
yöneliktir.
Raylý sistemler gerçekleþinceye kadar, yoðun eksenlerde
otobüs özel yollarý gerçekleþtirilmesi orta ve kýsa dönem
önlemleri içinde düþünülebilir.
Yol kaplamalarýnýn onarýmý ve bakýmý, iþaretleme,
trafiðin denetimi, trafiðin yönetimi baðlamýnda çalýþma
saatlerinde yapýlabilecek düzenlemeler kýsa dönem
çalýþmalarý olarak düþünülebilir. Bu konu, yerel yönetim
açýsýndan öncelikli çalýþma konusunu oluþturmaktadýr.
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