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Takdim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak daha hızlı, daha 
konforlu ve daha güvenli toplu taşıma için 13 yıldır 
kesintisiz çalışıyoruz. Bir dünya metropolü olarak, 
demiryolu sistemlerinin, toplu taşımacılığın yanı sıra 
yollar, kavşaklar, tüneller ve park alanlarını, entegre 
bir kentsel mobilite sisteminin tüm bölümlerini dikkate 
alıyoruz. İstanbul halkına daha hızlı ve daha konforlu 
ulaşım imkânı sunmak için, hem yeni hem de kendi 
kategorilerinde öncü projeler uygulamaya koyuyoruz. 

2000 yılından bu yana İstanbul’un nüfusunun iki katına 
çıktığı hızlı bir kentleşme dönemine tanık oluyoruz. Aynı 
zamanda her ay şehrin yollarına 15.800 yeni araç katılıyor.  
Bu zorluğa, sürdürülebilir ve başarılı ulaşım sistemimizin 
kritik unsurlarını geliştirirken, yolcu taleplerini karşılamak 
için birden fazla ulaşım seçeneğinin mevcut olmasını 
sağlayarak üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

Öncelikli hedefimiz, İstanbul halkının gidecekleri 
noktalara daha hızlı, daha güvenli ve daha rahat 
ulaşmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, ilk görevimiz 
olarak 2004’ten beri İstanbul’un ulaşım altyapısını 
yükseltmek için onmilyarlarca liralık yatırım yaptık. 2004 
- 2016 döneminde İstanbul halkı için yaptığımız ulaşım 
yatırımları 44,4 milyar TL’ye ulaştı ve toplam belediye 
yatırım bütçesinin yüzde 45.’sini temsil etmektedir.  

Özellikle 2004 - 2016 döneminde İstanbul raylı sistemini 
45.1 kilometreden 149.95 kilometreye çıkardık, “metro her 
yerde” hedefimiz doğrultusunda metro yatırımlarımızı 
hızlandırdık. Cumhuriyet tarihindeki en yüksek metro 
yatırımını yaparak Kadıköy ve Kartal’ı birbirine bağladık. 
2016’da bu metro hattını Kaynarca’ya kadar uzattık. 
Yüzyılın projesi olan Marmaray, 153 yıllık bir hayali gerçeğe 
çevirdi. Marmaray, kentin Avrupa ve Asya yakasındaki 
tüm demiryolu sistemlerini birleştirmektedir. Metro, deniz 
servisleri ve Marmaray arasındaki yolcu transferleri için 
Yenikapı metro istasyonunu açtık. Bu sayede ulaştırmada 
tam entegrasyon için önemli bir adım attık. 

Hükümetimiz ve diğer ulaşım paydaşlarımızla birlikte 
şu anda toplam 196.60 km’lik yeni raylı sistem inşasına 
devam etmekteyiz. Yapım aşamasındaki projeleri ve ihale 
sürecindeki projeleri göz önünde bulundurduğumuzda, 
2019 yılında 495.35 km’lik bir demiryolu ağı kurmayı, 
2023 yılında toplam 710.95 kilometreye ulaşmayı 
hedefliyoruz. İstanbul’u New York’tan sonra dünyanın 
ikinci büyük metro ağına sahip olan şehir haline 
getireceğiz. Demiryolu ağı için nihai hedefimiz toplam 
1.000,15 kilometre uzunluğa ulaşmaktır.

İstanbul şehrinin en önemli merkezlerinden biri olan 
Kabataş’ı, bir milyon yolcu kapasiteli dev bir aktarma 
merkezi haline getiriyoruz. Halen toplam tünel uzunluğu 
94.65 kilometre olan İstanbul’a 18 yeni tünel ilave 
etmek için projelerimiz devam ediyor. 2019 yılına kadar 
mevcut 103 kilometrelik bisiklet yollarını 303 kilometreye 
çıkarmayı planlıyoruz. 
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Takdim

2016 yılı, İstanbul’da ulaşım açısından olağanüstü bir 
faaliyet ve başarı dönemi oldu. Hem Yavuz Sultan Selim 
köprüsünün hem de Avrasya tünelinin İstanbul’un iki 
yakasını birleştirmesiyle, vatandaşlarımız artık Avrupa 
ile Asya arasındaki yolculuklarda artan seçeneklerden 
yararlanıyorlar. 

Sürekli değişen teknolojilerin son durumunu her zaman 
yakından takip etme çabalarımız doğrultusunda, 
İstanbul’u “akıllı şehir” haline getirmeye çalışıyoruz. 
Örneğin, İstanbul trafiğindeki gecikmeleri azaltmak için 
milyonlarca gerçek zamanlı trafik verisini analiz ediyoruz. 
Ayrıca, şehir genelindeki akıllı otobüs duraklarının yanı 
sıra, İETT’nin otobüs yönetimi merkezi şu an 7 gün 24 
saat hizmet vermektedir. İstanbulkart ulaşım kartımız, 
toplu taşımayı kolaylaştırmanın yanı sıra kapsamlı 
kullanımından elde edilen verilerle planlamaya değerli 
bir destek sağlamaktadır. Şu anda İstanbulkart’ı daha 
fazla ulaşım sistemi ve ulaşım dışı uygulamalar konusunda 
kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan 
ilk raporumuz olan bu 2016 Yıllık Ulaşım Raporu, 
faaliyetlerimizi ve girişimlerini tüm ulaşım sistemleri 
ve 2016 yılında üstlenilen önemli yönetim çabaları 
ile birlikte sunmaktadır. Bu rapor, mevcut durumun 
kavramsallaştırılması ve kentimizdeki hareketliliğin 
dinamik geleceğinin görselleştirilmesi için bir rehber 
görevi görmeyi amaçlamaktadır.

Bu raporu tüm ulaşım paydaşlarına, özellikle de 
İstanbul’un değerli vatandaşlarına sunma fırsatı bulmaktan 
gurur duyuyorum. Bunun için bu projeye katılan tüm iş 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

İstanbul ve İstanbul halkına yatırım yapmaya ve hizmet 
etmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz.

Buna inandık, planladık ve şimdi de bunu uyguluyoruz!

Dr. Kadir Topbaş
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Muzaffer Hacımustafaoğlu ile röportaj

bu yatırımların tamamlanmasını hızlandırdı. 2016’da İBB, 
M4 Metro hattının Kaynarca (Tavşantepe) ek hattını 
tamamladı. Son olarak, İBB geçen yıl, 2019’da 495,35 
km’lik demiryolu hedefine ulaşmak için gereken temeli 
oluşturan ilgili ihale süreçlerini başlattı.

2016’da hizmete giren yeni Boğaz bağlantılarının 
İstanbul karayolu ağına ve özellikle Boğaz trafiği 
üzerinde etkisi ne oldu?

İki mega altyapı projesinin hizmete girmesi, günlük şehir 
hayatına kesinlikle olumlu değişiklikler getirdi. Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli, şehrin ana yol 
arterlerini oluşturan D100 karayolu, TEM otoyolu ve sahil 
yolu üzerindeki trafiğin azalmasına katkıda bulunmaktadır. 
Yapılan araştırmalara göre, mevcut köprülerde trafik yükü 
azalmış, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nden geçen taşıt sayısı sırasıyla %13 
ve %11 oranında azalmıştır. Ortalama araç hızı Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü’nde %55, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde %30 oranında bir artışla sonuçlanmıştır. 

2016 yılında, İstanbul’un küresel TomTom trafik 
sıkışıklığı endeksindeki konumu üç sıra gerileyerek 
rahatlamıştır. Bu performansın nedenleri sizce 
nelerdir?

Bu, gelecekte de devam etmesini umduğumuz güzel 
bir değişikliktir. Bu olumlu gelişmenin birkaç nedeni 
vardır: Yukarıda belirtildiği gibi 2016 yılında kıtalar arası 
yol kapasitesinde %100 artış anlamına gelen çok önemli 
karayolu altyapı projeleri tamamlanmıştır. Buna ek olarak, 
yeni önemli raylı sistemler hizmete girdi. Son olarak, 
vatandaşlarımıza gerçek zamanlı değerli bilgiler vermek 
amacıyla trafik ve ulaşım sistemlerini daha akıllı hale 
getirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu çabalara elinizin altında 
bulunan yıllık raporda belirtildiği gibi 2017 ve sonrasında 
da Hükümetimizle işbirliği içerisinde devam edeceğiz. 
Sonuçların, İstanbul’un mobilitesine ve vatandaşlarımızın 
yaşamına büyük ölçüde fayda sağlayacağına kesinlikle 
inanıyoruz. 

Bu raporun İstanbul vatandaşlarına ulaşmasının 
neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

İstanbul, dünyanın önde gelen metropollerinden 
biridir. 15 milyona yakın bir nüfusa sahip olan ve yılda 
14 milyon ziyaretçinin ziyaret ettiği İstanbul, Avrupa’nın 
büyük şehirleri arasında en kalabalık nüfusa sahip olan 
şehirdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 
kentin demiryolu sistemini önemli ölçüde büyütmeye 
devam ederek 2019’a kadar 356,75 km, 2023 yılına 
kadar 706,05 km’lik bir kentsel demiryolu ağını İstanbul 
halkının kullanımına sunmayı planlıyor. Ayrıca, karayolu 
altyapısına ve otoyollara ilişkin büyük projeler Hükümetle 
işbirliği halinde çalışarak tamamlanmaktadır. İstanbul 
halkı, kent yönetimi tarafından verilen ilgili taahhütlerin 
yerine getirilmesini büyük bir heyecanla bekliyorlar. 
Attığımız her adımda, herkesin gündelik hayatın her 
alanına rahatça ve sınırsız katılım sağlayabilmesi için 
İstanbul’daki mobiliteyi artırmayı amaçlamaktayız. Bu 
nedenle, bu yatırım projelerindeki ilerlemenin yanı sıra, 
ulaşım paydaşlarımızla işbirliği içerisinde mobilitenin 
bütün yönleri üzerindeki çalışmalarımızı İstanbullularla 
paylaşmak için bu raporun hazırlanmasına çok önem 
veriyoruz.

2016’da İstanbul ulaşımında elde edilen 
en önemli başarıların neler olduğunu 
düşünüyorsunuz?

İstanbul, 2016’da birçok önemli başarıların meyvelerini 
toplamaya başladı. Yakın geçmişte, Marmaray projesi, 
geliştirilen öncü projelerden olan demiryolu sistemiyle 
İstanbul’un iki yakasını Marmara Denizi’nin altında 
birleştirdi. Avrasya tüneli, 2016 yılında eski, değerli bir 
hayali gerçekleştirerek hizmet vermeye başladı. Ayrıca 
2016 yılında Kuzey Marmara Otoyolunun ilk bölümünün 
hizmete sokulması İstanbul’u yeni bir çevre yolu ile 
ve Boğaz üzerindeki üçüncü köprü olan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ile tanıştırdı. Ulusal ve yerel yönetimlerin 
koordinasyon halindeki çabaları, şehrin iki tarafını birbirine 
bağlayan karayolu ağının kapasitesini %100 artıran
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İstanbul’daki toplu ulaşım sistemlerinin ve kentsel 
alanların güvenliğini artırmak için paydaşlarla hangi 
konularda işbirliği yapıyorsunuz? 

İstanbul’daki tüm demiryolu sistemleri kapalı devre 
kamera sistemleri ile donatılmıştır. Toplu taşıma ağımız 
boyunca çalışan özel güvenlik personeli vatandaşlarımıza 
güvenlik hizmetleri de sağlamaktadır. Örneğin, 
vatandaşlarımıza tüm otobüslerde gerçek zamanlı 
izleme ve güvenlik kameraları aracılığıyla tam güvenlik 
hizmetleri sağladığımız otobüs ağımızı düşünün. 2017 
yılında kapalı devre kamera sistemleri, karayolu tabanlı 
toplu ulaşımın tüm modlarını kapsayacak şekilde taksi, 
minibüs ve dolmuşlara da uygulanacaktır. Ayrıca, yeni 
inşa edilen demiryolu hatlarımızda otomatik platform 
kapısı gibi yeni emniyet tedbirleri almaktayız. Ulaşım 
güvenliği ve emniyeti alanıyla ilişkili tüm kamu ve özel 
sektör paydaşlarımızla işbirliği konusunda çabalarımız 
artarak devam edecektir.

İstanbul’da bisiklet yolu ağının artırılması 
konusundaki vizyonunuz nedir?

Yalnızca eğlence için değil aynı zamanda iş, okul, 
alışveriş veya dinlenme yerlerine gidişler için önemli bir 
ulaşım modeli olarak bisiklet kullanılabilmesine yatırım 
yapmaktayız. Şehrin topografyası nedeniyle bisikletin 
doğasındaki zorluklarla karşı karşıya kalınmaktadır. İBB, 
sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yenilikçi bisiklet 
çözümleri geliştirerek bu zorlukların üstesinden gelmeyi 
amaçlamaktadır. 100 km’den fazla bisiklet yolunu 
tamamladık 2019 yılına kadar buna 200 km eklemek ve 
2023 yılına kadar 1000 km’den fazla entegre bir bisiklet 
ağı oluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca, vatandaşlarımıza ve 
ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2017 
yılında sayısı 1500 bisiklete çıkarılacak olan İstanbul’un 
akıllı bisiklet paylaşım sistemi İSBİKE’ı geliştirdik.

İBB’nin yoğun saatlerde gerçekleşen yolculuk 
sayısını azaltmak ve yol kullanıcılarını toplu taşımaya 
yönlendirmek için planları / inisiyatifleri var mı?

Bir önceki soruda bahsettiğim gibi, sağladığımız mobilite 
seçeneklerinden dolayı şu anda bu gibi girişimleri 
uygulayabilecek durumdayız. Toplu taşımacılık için dinamik 
bir fiyatlandırma şeması oluşturmayı düşünüyoruz; yoğun 
saatlerdeki yığılmayı azaltacak şekilde yolcuların yolculuk 
zamanlarını yeniden planlanmasını teşvik amacıyla 
yoğun olmayan saatlerde bilet fiyatlarını düşürmeyi ve 
toplu taşımayı daha cazip bir seçenek haline getirmeyi 
planlıyoruz. Ayrıca, büyük kamu kurum ve kuruluşlarında 
esnek çalışma saatlerini test ediyoruz. Örneğin, İBB’nin 
bağlı şirketlerinden İSBAK A.Ş., sabah zirve saatler 
öncesi önce işe başlayıp akşam zirve saatler öncesinde  
çalışmayı sona erdirmekte olup 07:30-16:30 saatleri 
arasında esnek bir çalışma programı kullanmaktadır. 
Ayrıca, diğer Ulaşım Talep Yönetimi seçeneklerini de 
düşünüyoruz.

Londra ve diğer şehirlerde uygulanan trafik sıkışıklığı 
ücretlendirme planına benzer bir sistemin İstanbul’da 
mobilite üzerinde olumlu bir etkisi olacağını 
düşünüyor musunuz?

Trafik sıkışıklığını gidermek için sıkışıklık ücretlendirilmesi 
veya alternatif planlar, İBB tarafından kentimizin belli 
alanlarında her zaman düşünülmüştür. Böyle bir planın 
uygulanması için gerekli ön koşulları hızla yerine 
getirdiğimizi düşünüyoruz. Bunun nedeni toplu taşıma 
alanındaki büyük yatırımlarımızın tamamlanmış olmasıdır. 
Böylece, İstanbul’un herhangi bir semtindeki İstanbullular, 
arabalarını kullanmadan, çalışma, eğitim, eğlence ve 
alışveriş alanlarına ulaşmak için yüksek kapasiteli toplu 
taşıma sistemini kullanabilmektedirler. Sonuç olarak, 
sıkışıklığı azaltma planı mobiliteyi engellemeyecektir, 
ancak özellikle şehir trafiğinin daha yoğun olduğu ve 
park yerlerinin yetersiz olduğu merkezi bölgelerde 
mobiliteyi önemli ölçüde artıracak ve trafik sıkışıklığının 
azalmasına paralel olarak ulaşımdan kaynaklı sera 
gazlarının salınımında azalma yaşanacaktır.

İstanbul’da yük hareketliliği ve günlük dağıtımlarla 
ilgili planlarınız nelerdir?

Kentsel lojistik, her büyük metropolde trafik tıkanıklığına, 
otopark talebine ve sera gazı emisyonlarına önemli 
ölçüde katkıda bulunmaktadır. İstanbul’da bu 
sorunları çözmek için şu anda hem planlama hem 
de uygulama çözümlerine yatırım yapmaktayız. 
Şehrimizin lojistik talebini tam olarak anlamak için 
karayolları, ana arterler ve caddeler üzerindeki 
yük hareketliliğini kapsayan bir Lojistik Ana Planı 
geliştiriyoruz. Bu anlayış temelinde, Ulaşım Yönetim 
Merkezi ile entegre bir şekilde çalışan Şehir Lojistik 
Koordinasyon Merkezi’ni kurarak lojistik stratejileri 
geliştireceğiz. Stratejilerimiz yükleme alanlarının, lojistik 
merkezlerin ve kentsel konsolidasyon alanlarının 
kurulması, yük kısıtlamaları, gece teslimatları ve diğer 
önlemlerin alınmasını teşvik edecektir. Söz konusu 
merkez şehir lojistiğini denetleyecek ve plan dışı 
gelişen durumları yönetecektir. Lojistik sektörünün 
desteğiyle İstanbul’da, modern ve sağlam bir şehir 
lojistik sistemi kurulacağına, şehir yönetimi ve çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirileceğine 
inanıyoruz.
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İBB’de vatandaşlardan gelen bilgilere ne kadar 
dikkat ediyorsunuz?

Ulaştırma ile ilgili tüm kararlarda İstanbul halkından 
gelen girdiler dikkate alınmaktadır. Büyükşehir 
Belediyeleri ile ilgili ulusal mevzuat uyarınca, tüm bu 
kararlar Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 
tarafından verilmektedir. UKOME karar süreçlerinde 
hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları müdahil 
olabilir ve bu kararlarla ilgili görüşlerini dile 
getirebilirler. İstanbul halkı görüşlerini, önerilerini ve 
taleplerini 24 saat boyunca ulaşılabilen Alo153 Beyaz 
Masa çağrı merkezi servisimiz aracılığıyla doğrudan 
iletebilirler.

İstanbul’da ulaşım yönetiminin gelecekteki 
durumu hakkında öngörüleriniz nelerdir?

Biz İBB olarak İstanbul halkının mobilite kabiliyetini 
artırmaya çalışırken, düzgün ulaştırma yönetiminin 
önemli bir araç olduğunu kabul ediyoruz. Bu 
amaca yönelik olarak büyük adımlar atmış 
olmamıza rağmen, yönetimin optimize edilmesi 
devam eden bir süreçtir. İki örnek vereceğim. 
Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planımız (İUAP), 2011 
yılında onaylanmasından bu yana ulaşım altyapı 
planlarımızı yönlendirmektedir. Şehrimizin dinamik 
büyümesi ve vatandaşlarımızın artan mobilite 
gereksinimleri nedeniyle, İUAP’ı günümüzde bu 
değişikliklere uyum sağlamak ve İstanbul’un mevcut 
taşımacılık ihtiyaçlarını daha iyi yansıtmak için sürekli 
güncellemekteyiz. Güncellenmiş ana plan hem 
gelecekteki altyapı gelişmelerini planlamak hem de 
değerlendirmenin yanı sıra İstanbul halkının günlük 
yaşamına fayda sağlayacak girişim ve önlemlerin 
geliştirilmesi için kullanılacaktır. İkinci örnek, entegre 
bir Toplu Ulaşım Otoritesi kurulması konusunda 
devam eden tartışmalarla ilgilidir. Bu Otorite, 
vatandaşlarımızın mobilite çözümlerinin daha etkin 
planlanması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
için tüm ulaşım paydaşlarının entegrasyonunu 
destekleyecektir.

İstanbul ulaşımında 2017’de bir sonraki büyük 
gelişme nedir?

Halen İstanbul’da yapım aşamasında olan 196,60 km. 
demiryolu projesine ek olarak, 2017 yılında 148,70 km. 
demiryolu inşasına başlamayı planlıyoruz. Böylece, 
mevcut 150,05 km’lik demiryolu ağı dikkate alındığında 
2019 hedefimize ulaşacağız. Ayrıca İBB 2017’de 
İstanbul’un Asya yakasında üç önemli bölgeye hizmet 
veren, 20 km. uzunluğunda ve 16 istasyonu bulunan 
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro hattını teslim edecektir. 
M5 Metro hattında, tamamen sürücüsüz trenler 
kullanacağız, burada bütün platformlar, yüksek emniyet 
sağlayan otomatik kapı sistemleri ile donatılmış olacaktır. 
Yolcu deneyiminde yenilik bakımından, 2017’de akıllı 
ulaşım asistanı uygulaması vatandaşlarımızın kullanımına 
sunulacaktır. İBB Navi uygulaması ile bağlanılacak olan 
sistem, toplu ulaşım yolculuğu planlaması ve yakındaki 
otopark alanları hakkında kılavuzluk gibi birden fazla 
hizmet sağlayacaktır.

Muzaffer Hacımustafaoğlu, 1955 yılında Trabzon’da doğdu. 
İlk ve ortaöğrenimini doğduğu ilde, yükseköğrenimini 
ise İstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği bölümünde 
tamamladı. Çeşitli özel şirketlerde teknik eleman ve idari 
personel olarak çalıştı. Belediyecilik hayatına Bakırköy 
Belediyesi’nde başladı. Bağcılar Belediyesi’nin kuruluşu 
ile burada Fen İşleri Müdürü olarak uzun süre görev 
yaptı. Bağcılar Belediyesi’nde Başkan Teknik Müşaviri iken 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Proje Değerlendirme 
Koordinasyon ve Takip Kurulu’nda görevlendirildi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 
görevini yürütmekte iken ulaşımdan sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcılığı’na getirilen Hacımustafaoğlu, halen 
bu görevini yürütmektedir. 

Muzaffer HACIMUSTAFAOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı

Muzaffer Hacımustafaoğlu ile röportaj
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2016 yılının 
önemli hareketlilik 

olaylarına 
bir bakış

1
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2016 yılının önemli hareketlilik olayları

Avrupa ve Asya’yı birbirine 
bağlayan yeni bir karayolu tüneli

Sürekli genişleyen bisiklet ağı

Trafikte kıtalar arası yeni köprü

Toplu taşıma otobüslerinin 
İstanbul’da 7/24 kontrol edilmesi

M4 Metro hattı Kaynarca’ya 
(Tavşantepe) ulaşıyor

Dünyaca tanınan bir bilet sistemi

Marmara denizinin 106 m. altında 
inşa edilen Avrasya tüneli 20 Aralık’ta 
açılmıştır. Bu çığır açan yeni Boğaz 
geçişi, kıtalar arası yolculuk yapan 
araçlara ek alternatifler sunmaktadır.

Nisan 2016’dan bu yana İstanbul’daki 
vatandaşlar, Avrupa yakasında 
Florya ve Yeşilköy ilçeleri arasında 
İBB’nin bisiklet paylaşım sistemini 
kullanabilmektedir. Mevcut bisiklet yolu 
6 km. uzunluğundadır.

Kuzey Marmara Otoyolunun Yavuz 
Sultan Selim Köprüsünü de kapsayan 
115 km’lik Odayeri-Paşaköy bölümü, 26 
Ağustos’ta açılmıştır. Bu projenin karayolu 
ve demiryolu trafiğine hizmet ederek 
İstanbul’daki trafik sıkışıklığını çözmeye 
yardımcı olması beklenmektedir.

İETT, Mayıs ayında İkitelli terminalindeki 
yeni otobüs filo yönetim merkezini 
açmıştır. Merkez, en son teknoloji ile 
donatılmış olup, GPS ve 3G teknolojilerini 
kullanarak tüm İstanbul toplu taşıma 
otobüsleri ile gerçek zamanlı kontrol 
ve iletişim sağlamaktadır.

Kartal’dan Kaynarca’ya (Tavşantepe) 
ulaşan M4 Metro hattının 4,5 km’lik 
uzantısı 10 Ekim sabahı hizmete girmiştir.
M4 metro hattı için bir sonraki durak ise 
Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı 
olacaktır.

İstanbulkart, 2016 yılının başında 
Transport Ticketing&Passenger 
Information Global ödüllerinde “en iyi 
ulaşım kartı ödülü”ne layık görülmüştür. 
Jüri tarafından kartın entegrasyon 
yetenekleri ve etki ettiği nüfus 
değerlendirilmiştir.
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2016 yılının önemli hareketlilik olayları

Stratejik konumdaki otopark 
tesisleri

Trafik yönetiminde hedeflenen 
iyileştirmeler

Kabataş’ta devam etmekte olan 
önemli bir  proje

Metro ağımıza eklenecek bir 
başka hat

Bilgi alışveriş platformu: 
TRANSİST 2016

Üsküdar’da, Ağustos ayından bu yana 
216 araç kapasiteli yeni bir yeraltı 
otoparkı faaliyet göstermektedir.

Eylül ayında Ayvansaray ve Altunizade 
D100 katılımlarını denetlemek için trafik 
sinyalleri ile bu kavşaklarda katılım 
kontrolleri uygulanmıştır. Sistem, yol 
kapasitesini ve hızı artırmış olup, kuyruk 
oluşumu ve gecikmeleri azaltmıştır.

Kabataş’ta, ‘Martı’ transfer merkezi 
inşa edilecek, 10.000 metrekarelik yaya 
alanı geliştirilecek ve mevcut yüzey 
yolu yeraltı tüneline dönüştürülerek 
vatandaşların hizmetine sunulacaktır. 
Bu projeyle ilgili çalışmalar Ağustos 
2016’da başlatılmıştır.

Kirazlı ve Bakırköy İDO arasındaki M3 
Metro hattının uzatılmasına yönelik 
temel atma töreni 11 Haziran’da 
gerçekleştirilmiştir.

9 km’lik metro hattı 2018 yılı sonunda 
hizmete girecektir.

TRANSİST 2016 kongre ve sergisi Aralık 
ayında başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
5.000 katılımcı, dört tema hakkında 
fikir alışverişinde bulunmuştur: Trafik, 
Zamanlama, Dönüşüm ve Teknoloji.
Bu platform yeniliklere ilham vermekte 
ve İstanbul’da ulaşım için yeni konseptler 
üretmektedir.

Yolcu taşımacılığının geleceği 
burada

Gelişmiş teknolojik yenilikleri içeren akıllı 
otobüs durağı, Mayıs ayından bu yana 
Barbaros Bulvarı Yıldız Teknik Üniversitesi 
durağında faaliyet göstermektedir.

Güneş panelleri ile çalışan bu gelişmiş 
durak, İETT’nin devam etmekte olan 
kurulum programının ilk durağıdır.
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İstanbul: Hareket 
halinde bir kent

2
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İstanbul: Hareket halinde bir kent

2.1 Son yirmi yılda hareketlilikte köklü 
dönüşüm

İstanbul, dünyanın diğer büyük metropolleriyle 
kıyaslandığında benzeri olmayan zorluklarla karşı 
karşıya olan bir şehirdir. Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre İstanbul’un 
kentleşme hızı ve kentsel nüfus yoğunluğu en üst 
sıralarda yer almaktadır. Yıllık motorizasyon oranı, 
Türkiye ekonomisinin büyümesine bağlı olarak 
%4,5 oranında artmaktadır. 2000 yılından bu yana 
İstanbul’un nüfusu iki katına çıkmış ve halen yıllık 
%2’lik bir hızla artmaya devam etmektedir. 
Şehrimizin şu anki nüfusu 15 milyon olup yılda 14 
milyon ziyaretçi ağırlamaktadır.

1984 yılında, daha iyi bir yönetim yolunda önemli 
bir adım atılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) kurulmuştur. Ancak ulaşım ve diğer kentsel 
hizmet alanında önemli atılımlar 1994 yılından 
sonra başlamış ve halen devam etmektedir. Ayrıca, 
2000’lerin ortalarında ülkemizin reform gündeminin 
bir parçası olarak karar alma süreçlerinin yerinden 
yönetimini güçlendirmek amacıyla bir dizi kanun 
yürürlüğe girmiştir. 2004 yılında İBB’nin idari sınırları 
1.830,92 kilometrekareden 5.343,01 kilometrekareye 
çıkartılarak tüm ili kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
Buna ek olarak 2004 yılından bu yana arazi 
kullanımı ve ulaşım planlaması da dahil olmak 
üzere planlama konusunda önemli sorumluluklar 
İBB’ye devredilmiştir. 

Ulaşım yönünden, İBB İstanbul’da ulaşım planlaması 
konusunda sorumlu tek makamdır. Kentin Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi olan UKOME; Hükümetin 
yerel temsilcisi İdari Birimler, İl Emniyet Müdürlüğü, 
İBB ve ulaşım operatörlerinin çeşitli seviyelerde 
temsil edildiği, oy hakkına sahip 21 üyeden 
oluşmaktadır. 

UKOME’nin toplantı konularına bağlı olarak, girdilerini 
bildirmeleri için ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve meslek odaları temsilcileri davet 
edilmektedir. Bu temsilciler UKOME’nin operasyonlarını 
destekleyen çeşitli alt komitelerin çalışmalarına da 
katılmaktadır.

İstanbul’da arazi kullanımı ve ulaşım planlaması tam 
anlamıyla entegre edilmiştir. 2011 yılında UKOME 
tarafından onaylanan İstanbul Ulaşım Ana Planı (İUAP), 
2009 yılı Çevre Düzeni Planı hükümleri ile tamamen 
uyumludur. İUAP, İstanbul’da uygulanan tüm hareketlilik 
stratejileri için sağlam temeller kurmaya devam 
etmekte ve düzenli aralıklarla güncelleme çalışmaları 
gerçekleştirmektedir.

Kent yönetimi geçtiğimiz birkaç 10 yıllık süre zarfında 
vatandaşlara daha fazla ulaşım imkânı sağlamak, trafik 
koşullarını iyileştirmek, yolculukları özel araçlardan toplu 
taşıma araçlarına kaydırmak ve akıllı ulaşım çözümlerini 
desteklemek için önemli kaynaklar ayırmıştır. Şekil 2.1, 
son yıllarda kentimizde hareketliliğin gelişimi ile ilgili 
önemli olayları göstermektedir. Toplu taşıma sistemleri 
ve özel araç ulaşımı ile ilgili bu olaylar da aşağıda 
ayrıntılı olarak yer almaktadır.

1984

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi kuruldu.

1989

Türkiye’de ilk 
metro hattı olan 
M1A Metro hattı, 
faaliyete geçti

İstanbul’da hareketliliğin tarihi
Şekil 2.1
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1992

T1 Tramvay hattı 
halkın kullanımına 
açıldı

2000

M2 Metro hattı hizmete 
girdi

2007

•	 T2 Tramvay hattı 
halkın kullanımına 
açıldı

•	 Türkiye’de ilk 
Hızlı Otobüs 
Taşımacılığı (BRT) 
sistemi olan 
Metrobüs faaliyete 
geçti

2004
•	 İBB sınırları 

ilin tamamını 
kapsayacak 
şekilde genişletildi

•	 İBB, İstanbul’da 
ulaşım 
planlamasından 
sorumlu tek 
otorite haline 
geldi

•	 İBB Trafik Kontrol 
Merkezi kuruldu

2009
Bilet ödemesinde 
kullanılan akıllı kart 
sistemi “İstanbulkart”
kullanılmaya başlandı

2010

•	 İstanbul Şehir Hatları 
A.Ş. İBB’nin iştirak 
şirketi haline geldi

•	 Dolmabahçe-Bomonti 
karayolu tüneli halkın  
kullanımına açıldı

2011

•	 İstanbul Ulaşım 
Ana Planı (İUAP) 
UKOME tarafından 
onaylandı

•	 İDO özelleştirildi

•	 İstanbul Otobüs 
A.Ş kuruldu

2016

İki yeni karayolu Boğaz 
geçişi, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ve 
Avrasya tüneli törenle 
açıldı

2013

•	 M1B VE M3 Metro 
hattı işletime açıldı

•	 Marmaray hattı 
işletime açıldı

•	 İETT 1.705 adet yeni 
otobüs satın aldı

2012

•	 Asya yakasındaki ilk 
Metro hattı M4 halkın 
kullanımına açıldı

•	 Metrobüs şu anki 52 
km. uzunluğuna ulaştı

2014

•	 M1A, M1B, M2 ve 
Marmaray hatları 
Yenikapı’da entegre 
edildi
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Ulaşım stratejimiz, kesintisiz ve rahat bir yolculuk 
sağlamak için ulaşım türleri arasındaki entegrasyona 
büyük önem vermektedir. Bu amaçla, Türkiye’nin 
en büyük aktarma istasyonu olan Yenikapı Aktarma 
İstasyonu, şu anda M1A, M1B, M2 Metro hatları ve 
Marmaray hattı arasında sorunsuz aktarma yapmayı 
mümkün kılmaktadır. Bu entegrasyon ilk önce Marmaray 
hizmetinin 2013 yılında hizmete sunulmasının ardından 
2014 yılında Şişhane - Yenikapı arasındaki M2 Metro 
hattı ve daha sonra M1A ve M1B bölümleri olmak üzere 
aynı yıl hizmete sunulmuştur. Bu benzeri görülmemiş 
bağlantı, M1 ve M2 yolcu sayılarını sırasıyla %34 ve 
%36 oranında artırmış ve Marmaray hattı ile günlük 
190.000 Boğaz geçişi sağlamıştır. 

Metro ağına yapılan son eklemeler arasında 19 Nisan 
2015’te hizmete giren M6 Metro hattı yer almaktadır. 
Ekim 2016’da, M4 Metro hattının 4,5 km. uzunluğundaki 
Kaynarca (Tavşantepe) uzantısı hizmete girmiştir. 

T1 Tramvay hattı da 1992’de faaliyete geçmiş olup 
İstanbul’un en uzun ve en yoğun kullanılan tramvay 
hattı niteliğindedir. Batıdaki Bağcılar ilçesini doğuda 
Kabataş semtine bağlamaktadır. İkinci önemli tramvay 
hattı 2007’de Şehitlik ve Mescid-i Selam arasında 
faaliyete geçen T4 hattıdır. Edirnekapı-Topkapı arasındaki 
kısmının 2009 yılında devreye girmesiyle hat bugünkü 
uzunluğuna ulaşmıştır. T1 ve T4 Tramvay hatlarına ek 
olarak, ulaşım çeşitliliğimizin altında yatan iki tarihi hat şu 
anda şehirde faaliyet göstermektedir. Avrupa yakasında 
Taksim ve Tünel arasında çalışan T2 Nostaljik Tramvay 
hattı 1990 yılında hizmete girmiştir. Asya yakasında 
vatandaşlar ve turistler, 2003’te yeniden açılan ve 
Kadıköy’den Moda’ya giden dairesel bir güzergahta 
çalışan T3 Nostaljik Tramvay hattına binerek benzersiz 
bir deneyim yaşayabilmektedir.

2006 yılında Taksim-Kabataş füniküler hattı açılmış olup 
Karaköy ile Beyoğlu (Tünel) arasındaki yeraltı füniküler 
hattı 19. yüzyıldan bu yana kesintisiz hizmet vermektedir. 

Toplu taşımada önemli olaylar

Raylı sistem ağının geliştirilmesi her zaman şehir 
yönetiminin en önemli önceliklerinden biri olmuştur. 
İstanbul ve Türkiye’de bulunan en eski metro hattı, 
kısmen aynı altyapıyı paylaşan M1A ve M1B olmak 
üzere iki ayrı raylı sistemden oluşan M1 hattıdır. En 
eski raylı sistem hattı, 1989’da Aksaray ve Kocatepe 
arasında faaliyete geçen M1A hattıdır. Hat 1989 
yılından itibaren sürekli olarak genişletilmektedir. 
2002 yılında Atatürk Uluslararası Havalimanı’na 
ulaşan hat, 2014 yılı Kasım ayında  Yenikapı aktarma 
istasyonuna ulaşarak hizmete girmiştir. M1B hattı 
ise Yenikapı ve Otogar arasında aynı demiryolunu 
paylaşmakta olup daha sonra Haziran 2013’te 
hizmete giren Esenler - Kirazlı arasındaki yeni hattı 
takip etmektedir. 

M2 Metro hattı 2000 yılında hizmete girmiştir. Haliç 
üzerindeki metro köprüsü ve köprü üzeri istasyon 
da dahil olmak üzere Şişhane’den Yenikapı aktarma 
istasyonuna uzanan 3,55 km’lik güney hattı, 15 
Şubat 2014’te hizmete girmiştir. Şehrin kuzeybatı 
kesiminde hizmet veren M3 Metro hattı 14 Haziran 
2013’te faaliyete geçmiştir. Asya yakasındaki ilk 
metro hattı ise 2012 yılında Kadıköy ve Kartal 
arasında faaliyete geçen M4 hattıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 90. yıldönümü olan 29 Ekim 
2013’te, yeni Marmaray hattının en önemli kısmı 
işletime başlamıştır. Kazlıçeşme ile Ayrılık Çeşmesi 
arasındaki 13,6 km’lik yer altı sistemi, Boğaz’ın altında 
dünyadaki en derin denize batırılmış tüp tüneli (1,40 
km) kapsamaktadır. Aynı zamanda, yolcuların M4 
Metro hattı ile Marmaray hattı arasında transfer 
yapabilmeleri için Ayrılık Çeşmesi istasyonu hizmete 
açılmıştır. 

İstanbul: Hareket halinde bir kent



İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016 İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016 25

İstanbul: Hareket halinde bir kent

2007’de Türkiye’nin ilk Hızlı Otobüs Taşımacılığı (BRT) 
sistemi olan Metrobüs sistemi hizmete girmiştir. 
Sistem başlangıçta Avrupa yakasında Avcılar ve 
Topkapı arasında hizmet vermeye başlamış olup 
ikinci aşamada, doğuda Topkapı’dan Zincirlikuyu’ya 
ilave yapılarak uzatılmıştır. Üçüncü aşama, Metrobüs 
sisteminin Asya yakasındaki Söğütlüçeşme’ye birinci 
Boğaz Köprüsü üzerinden bağlantısını kapsamaktadır. 
Dördüncü aşamanın yapımı 2012 yılında tamamlanmış, 
batıda Beylikdüzü’ne uzatılarak halihazırdaki toplam 52 
km’lik uzunluğa ulaşmıştır. 

İstanbul ulaşımında otobüs kullanımı, 1926 yılına 
uzanmakta olup 1939 yılında İstanbul Elektrik Tramvay ve 
Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) kurulmuştur. 
Son 30 yılda, entegrasyon, hizmet sunumu, yolcu 
konforu ve operasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak 
için önemli çaba gösterilmiştir. 1985 yılında özel 
otobüslerin İETT gözetiminde toplu taşıma seferleri 
yapmasına izin verilmiştir. İstanbul’da otobüs ulaşımını 
desteklemek amacıyla 2011 yılında bir İBB şirketi olan 
İstanbul Otobüs A.Ş. kurulmuş, 2013 yılında İETT 
filosuna 1.705 yeni otobüs eklenmiştir.

Şehirde şu anda kıtalar arası ulaşım için birden fazla 
seçenek olmasına rağmen, deniz ulaşımı hâlâ Avrupa 
ve Asya arasında en keyifli yolculuk türü olarak kabul 
edilebilir. İstanbul halkının günlük yolculuklarına hizmet 
eden deniz hizmetleri işletmelerimiz uzun bir geçmişe 
sahiptir. O zamana kadar sadece TDİ (Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri) tarafından sağlanan deniz hizmetlerini 
güçlendirmek amacıyla 1987 yılında İBB tarafından İDO 
kurulmuş, bu kurum Haziran 2011’de özelleştirilmiştir.

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi Tic A.Ş. (İstanbul 
Şehir Hatları A.Ş.), deniz ulaşımında güçlü bir marka 
değeri olan, geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan bir 
şirkettir. Uzun yıllar boyunca İstanbul Şehir Hatları 
A.Ş.’nin yönetimi birçok defa değişmiştir. Şirket 2005 
yılında İDO’ya devredilmiş, 2010 yılında İBB’ye bağlı bir 
şirket haline getirilerek bugünkü adını almıştır.

Son olarak, İBB İstanbul halkı yararına, ulaşım hizmetleri 
için ödeme şeklini tamamen değiştiren yenilikçi bir 
sistem yatırımı yapmıştır. 23 Mart 2009’da, birden fazla 
toplu taşıma türü bilet ödemesini kapsayan temassız 
bir akıllı kart uygulaması olan İstanbulkart hizmete 
sunulmuştur.

Önemli özel ulaşım olayları

İstanbul’da karayolu bağlantılarının geliştirilmesi, 
stratejimizde önemli bir dayanak oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda, 2007 yılında İstanbul’da çok sayıda karayolu 
tünelinin yapımını içeren “7 Tepe, 7 Tünel” çalışmaları 
başlatılmıştır. 2009 yılında Piyalepaşa-Kağıthane 
karayolu tüneli ve 2010 yılında Dolmabahçe-Bomonti 
tüneli hizmete açılmıştır. Çalışmalar, Eylül 2012’de 
Sarıyer-Çayırbaşı karayolu tünelinin resmi açılışı ile 
devam etmiştir. 
2016 yılında, çok önemli kıtalar arası iki karayolu 
bağlantısı faaliyete geçmiştir: 

•	 Avrasya tüneli, İstanbul’un Avrupa yakasındaki 
Kennedy Caddesi ile Asya yakasındaki D100 ana 
arterini birbirine bağlayan 14,6 km’lik bir yol projesi

•	 Kuzey Marmara Otoyolu’nun Boğaz’daki Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nü kapsayan 115 km’lik bölümü

Bu iki bağlantıyla, kıtalar arası yolculuk kapasitesi ikiye 
katlanmış ve böylece şehrin en önemli trafik sıkışıklığı 
sorunu ele alınmıştır.

Gerçek zamanlı trafik yönetimi, trafik uygulama 
ve ihlal yönetimi, olay tespiti ve yol kullanıcılarına 
gerçek zamanlı bilgi sağlanması amacıyla, 
İstanbul’da 2004 yılından bu yana Akıllı Ulaşım 
Sistemleri kullanılmaktadır. Şehrin trafik kameraları 
ve yol sensörleri, araç hızları, trafik yoğunluğu ve 
kuyruk uzunluğu ile ilgili bilgileri toplamakta; trafik 
işaretlerinin zamanlamalarını ayarlamak için çözüme 
yönelik gelişmiş uygulamalarla işlenmektedir. 2004 
yılında trafik yönetimini 7 gün 24 saat boyunca takip 
eden İstanbul Trafik Kontrol Merkezi kurulmuştur. 

İBB, otopark tesislerini sistematik ve entegre 
bir şekilde planlamak ve inşa etmek suretiyle 
otopark stratejisini belirlemek ve hizmet sunmak 
amacıyla 2005 yılında İSPARK’ı kurmuştur. Şehir 
otopark sistemi, 2016 yılında 78.000’den fazla araç 
kapasitesine sahip toplam 452 otopark sayısına 
ulaşmış olup otopark alanı sayısı o tarihten bu yana 
artmaktadır.
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2.2 İBB stratejisi ile İstanbul’da 
hareketliliğin geleceği

Amacımız, 2 kıtayı, 5 uygarlığı ve 8000 yılı kapsayan 
canlı bir mega şehrimiz olan İstanbul’umuzu Avrasya 
bölge merkezi olmanın da ötesinde küresel bir 
şehre dönüştürmektir. Bu hedefi gerçekleştirmeyi 
mümkün kılmanın en önemli yollarından biri, şu 
anda 15 milyona ulaşan nüfusun artışını, 100 km. 
uzunluğunda bir topografyayı, şehri ikiye bölen 
Boğaz’ı kapsayan ve yıllık motorlu taşıt artışı %4,5 
olan benzersiz şehrimizin ulaşım zorluklarını etkili 
bir şekilde ele almaktır. 

İBB geçen 2016 yılında, paydaşların hepsinin 
katıldığı ulaştırma koordinasyon forumu olan 
UKOME tarafından onaylanan ulaşım stratejimizin 
önemli unsurlarını (Şekil 2.2’de özetlenmiştir) tutarlı 
bir şekilde uygulayarak bu zorlukların üstesinden 
gelmeye devam etmiştir. Çabalarımız, Akıllı 
Entegrasyon, Operasyon ve Talep Yönetimi için 
olduğu kadar, yeni ulaşım altyapı ve sistemleri 
yatırımları konusundaki stratejilerimizi, politikalarımızı 
ve kararlarımızı optimize etmek amacıyla güçlü 
bir temel oluşturan İstanbul Ulaşım Ana Planına 
(İUAP) göre yönlendirmektedir. Vatandaşlarımıza ve 
ziyaretçilerimize sorumlu, verimli ve sürdürülebilir 
bir şekilde mükemmel hizmet sağlamaya 
çalışan müşteri odaklı çalışmalarımız yolumuzu 
aydınlatmaktadır. Toplu taşıma ağımızı genişletip modernize etmeye 

devam ediyoruz 

Sonuç olarak, 2016 yılının sonuna kadar, Hükümetin 
de desteği ile İstanbul’un entegre raylı sistem ağını 
geliştirmeye devam etmiş bulunmaktayız. 2016 yılında 
raylı sistemlere en son M4 Metro hattı uzantısının 
eklenmesi ile Marmaray’ın yanı sıra tramvay, füniküler 
ve teleferik hatları da dahil edilmiş ve raylı sistemler 
150,05 km’ye ulaşmıştır. 

Sistem, iki kıtayı birbirine bağlamakta ve kentin tarihi 
merkezinin, hassas dünya mirası ve keşfedilmemiş 
arkeolojik hazinelerinin içinden geçmektedir. 
Halihazırda, Asya yakasındaki İstanbulluların yalnızca 
metroyu kullanarak Avrupa yakasındaki işyerleri, 
eğlence yerleri ve kültür merkezlerine erişebilmesi 
mümkün olmaktadır. Aynı şekilde, Avrupa yakasındaki 
Atatürk Uluslararası Havalimanı’na gelen engelli bir 
yolcu, metro hatlarını kullanarak 1 saatten kısa bir 
sürede Asya yakasında Kadıköy’deki (32 km. uzaklıktaki) 
toplantısına ulaşabilmektedir. Halihazırda toplam 
186,50 km. uzunluğunda 8 metro hattı ve 10,10 km’lik 
bir tramvay hattı yapım aşamasında olup bu, küresel 
ölçekte bir başarı olarak görülmektedir. 

Şehirde toplu ulaşımın temel direği haline gelen raylı 
sistem, karayolu toplu taşımacılığı ve deniz taşımacılığı 
hizmetlerimiz ile bütünleştirilmiş ve tamamı geniş bir 
ağ halinde birbirine entegre edilmiştir.

2016 yılında İstanbul’daki üç toplu taşıma otobüs 
işletmesi, toplamda yaklaşık 5.800 otobüsten oluşan 
filolarıyla 763 hat ve 12.500 otobüs durağında halkımıza 
hizmet vermiştir. Otobüs ağı raylı sisteme entegre 
edilerek, bazı güzergahların raylı sistem güzergahlarını 
beslemesi, böylece bölgeler arası otobüs seferlerinin 
yerel otobüs seferlerine dönüştürülmesi sağlanmaktadır. 
Geleneksel otobüslerin yanı sıra Metrobüs sistemi, 
şehrin önemli bir bölümünde hızlı ve kaliteli kıtalar 
arası hizmet sunan 44 istasyona sahip 52 km’lik özel 
bir koridorda faaliyet göstermektedir. Ayrıca iki kıtayı 
birbirine bağlamakta ve çeşitli noktalarda raylı sistem 
hatları ile kesişmektedir.

İstanbul’un kentsel topografyasından dolayı toplu taşıma 
araçlarında esnekliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu esneklik, 
İBB tarafından düzenlenen, yaygın kullanımlı iki sistem 
ile sağlanmaktadır. 

İstanbul Ulaşım Ana Planı’nın (İUAP) stratejik hedefleri
Şekil 2.2

Ana hedef

Toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesine yatırım 
yaparak motorlu trafiği azaltmak, böylece trafik 
talebinde özel otomobil kullanımı yerine toplu 
taşıma kullanımına geçişi teşvik etmek ve sonuçta 
kent içindeki hareketliliği ve erişilebilirliği artırmak 
ve daha yaşanabilir bir çevrenin yenilenmesine 
katkıda bulunmak

Özel hedefler

1.  Toplu taşımacılık hizmetlerini geliştirmek ve
   yaygınlaştırmak suretiyle özel otomobillere 
   olan bağımlılığı azaltmak

2. Kısa vadede artan araç trafiği ile başa çıkmak 
   için karayolu ağlarını geliştirip iyileştirerek
   şehrin gelecekteki büyümesini şekillendirmek
   ve yönlendirmek

3. Trafik düzenlemelerini ve trafik talep yönetimini
   güçlendirerek mevcut yolların verimli bir şekilde
   kullanılmasını sağlamak

• Metro/Marmaray: 110 km, 78 istasyon
• Raylı sistem ağı: 105,50 km.
• Yapım aşamasında : Toplam 196,60 
  km. uzunluğunda 8 metro hattı ve
  1 tramvay hattı

İstanbul: Hareket halinde bir kent
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Bu sistemlerden ilki olan minibüs sistemi, metroyu, 
Metrobüs’ü ve otobüsü tamamlayan esnek ve 
geniş kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Bu sistem 
2016 yılında, biniş ve inişte esneklik sağlayan 6.460 
araçla 426 hatta hizmet vermiştir. Diğer sistem 
olan dolmuş sistemi de 572 araç kullanarak 35 
güzergahta noktadan noktaya nitelikli hizmet 
sunmaktadır. 

İstanbul’un topografyasına da uyan “denizyolu 
ulaşım hizmetleri”, benzersiz özellikleri ve ihtiyaçları 
olan şehrin Avrupa ve Asya’daki her iki yakasında 
çok sayıda iskeleyi birbirine bağlayan hızlı, güvenilir 
ve yüksek kapasiteli kıtalar arası hizmetlerin 
yanı sıra yerel hizmetler de sağlamaktadır. Bu 
hizmetler, karayolu tabanlı toplu taşıma ağlarıyla 
entegre edilmiş olup bu şekilde çoklu hareketlilik 
seçenekleri sağlamıştır.

Yolcu memnuniyetini geliştirme 
konusunda kararlıyız 

2009 yılında uygulamaya konan ödeme kartımız 
İstanbulkart, raylı sistem, otobüsler, deniz ulaşımı ve 
otopark hizmetleri gibi birçok ulaşım türüne erişim 
sağlamaktadır. İstanbulkart, yolcularımızın ulaşım 
ağındaki farklı türlerin birinden diğerine sorunsuz 
olarak aktarma yapmalarını sağlamaktadır. Ayrıca 
İstanbullulara daha iyi hizmet verebilmemiz için, 
gerekli bilgileri toplayarak sistemlerimizi ihtiyaçlara 
göre hassas bir şekilde ayarlamamızı sağlamaktadır. 
Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmemiz 
için, İstanbulkart’ın minibüslerde de kullanılabilmesi 
üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Bütün toplu taşıma türlerinde sürekli geliştirilen 
yolcu bilgilendirme sistemimiz sayesinde müşteri 
memnuniyeti de artmaktadır. Bu doğrultuda 2017 
yılında metro istasyonları ve tramvay duraklarına 168 
dijital bilgi panosu takılmıştır.

Otobüslerin yönetimi, 2016 yılında faaliyete geçen 
tek bir otobüs operasyon merkezi tarafından 
gerçekleştirilmektedir. “İnternet Çağı”na uyum 
sağlayan kullanıcılarımız için, 1.100 otobüsümüz WiFi 
erişimi ile donatılmıştır ve 1.400 otobüste, elektronik 
cihazları şarj etmek için USB çıkışları bulunmaktadır. 
Yolcu güvenliğini ve emniyetini arttırmak için 
önlemlerin alınması da toplu taşıma operatörlerinin 
öncelikli konusudur. Metro istasyonlarında özel 
güvenlik devriye ekipleri artarken, otobüs filomuzda 
kurulan gözetim kameraları, acil durum düğmeleri 
ve “kara kutu” sistemleri giderek artmaktadır. 

Toplu taşıma ve sürdürülebilir ulaşım 
türlerinin kullanılmasını teşvik ediyoruz

Ulaştırma stratejimizin 2016 yılındaki uygulamaları, 
İstanbullulara ve ziyaretçilerimize gelişmiş, modern, 
güvenilir ve konforlu hareketlilik imkânı sağlamıştır. 
Şehirdeki yolcuların bu yeni alternatifler konusunda 
düşünceleri son derece olumlu olmuştur. 2016 
yılında İstanbul’da her gün yapılan 32 milyon 
yolculuğun 15,5 milyonu (%48,6) yaya yolculuğudur. 
Bu durum, kentimizin Arazi Kullanım Planı’nın 
okulların, alışveriş merkezlerinin, eğlence ve 
işyerlerinin evden yürüme mesafesinde olduğu yerel 
etkinlik merkezleri oluşturacak şekilde uygulanması 
sonucu gerçekleşmektedir. 

• Otobüs: 3 operatör, 
  763 hat, 12.500 durak, 5.800 araç 
• Metrobüs: 52 km, 44 istasyon
• Minibüs: 426 hat, 6.460 araç
• Dolmuş: 35 hat, 572 araç
• Deniz ulaşımı: 5 operatör, 
  90 iskele, 41 hat, 
  212 araç (feribot, vapur, motor vb.)

• 2016’da 18 milyon aktif
  İstanbulkart kullanıcısı

• 2016’da 32 milyon yolculuk
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Motorlu taşıtlarla yapılan toplam yolculukların 
(toplam 32 milyonun geri kalan %51,4’ü) %24,1’i 
toplu taşıma araçları, %7,7’si servis otobüsleri, %19,5’i 
ise özel araçlar ile gerçekleştirilmektedir (Grafik 2.1). 
Dolayısıyla, her yıl özel araç sayısındaki hızlı artışa 
rağmen, vatandaşlarımız yüksek oranda yaya odaklı 
ulaşıma ek olarak, gelişmiş toplu taşıma araçlarını 
ve servis seçeneklerini tercih etmektedir.

İlçe belediyeleri ile ortak yaptığımız çalışmalar 
sonucu yerel yürüyüş yollarını artırarak ve şehrimizin 
gelecekteki bisiklet ağını planlayarak vatandaşlarımız için 
sürdürülebilir ulaşım türlerinin kullanımı tarafımızca teşvik 
edilmekte ve altyapısı kurulmuş bulunmaktadır. Avrupa 
yakasında bulunan Kabataş ile Anadolu yakasında 
bulunan Üsküdar arasında bir denizaltı yaya tünelini 
de içeren önemli bir aktarma istasyonunun yapımına 
2016 yılında Kabataş’ta başlanmış bulunmaktadır.  Bu 
doğrultuda bisiklet yol ağı yaratmayı hedeflemekte ve 
2019 yılına kadar bu ağa 200 km. bisiklet yolu ilave 
etmeyi planlamaktayız. 2016 yılında bu çalışmalar dışında 
ayrıca, Avrupa yakasında Florya ile Yeşilköy arasındaki 
6 km’lik yol boyunca hizmet veren İstanbul’un akıllı 
bisiklet paylaşım sistemi olan İSBIKE kurulmuştur.

İstanbul 2016 yılında, karayolu ile ilgili 
stratejik hedeflerini gerçekleştirecek 
adımlar attı

Karayolu ulaşımı ile ilgili stratejik planımızın hedefleri 
hükümetin de desteğiyle tarafımızca yapılmaktadır. 
2016’da hükümet tarafından Avrupa ve Asya yakalarını 
kapsayan iki önemli proje uygulamaya konmuştur:

•	 Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi’ni Asya  
yakasındaki D100 ana arterine bağlayan, Boğaz’ın 
altında bulunan, her katında 2 şerit yer alan çift 
katlı bir tünel olan 5,4 km. uzunluğundaki Avrasya 
Karayolu Tüneli, 9,2 km. uzunluğunda tamamlayıcı 
erişim yolları ağı ile takviye edilmiştir.

•	 Şehrimizin kuzeyine inşa edilen 115 km. uzunluğundaki 
otoyolun bir parçası olan, ortasında çift yönlü raylı 
sistem hattı bulunan 1,4 km. uzunluğunda, her bir 
yönde 4 şeritli yol bulunan, Boğazın üçüncü köprüsü 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, iki kıta arasındaki karayolu 
ve raylı sistem hattı trafiğinin şehri baypas ederek iki 
önemli otoyol olan D100 ve TEM üzerindeki yükün 
hafifletilmesine katkıda bulunmuştur.

İstanbul genelindeki yol iyileştirmelerine ek olarak, 
2016’da yollarımız üzerindeki trafiği düzene sokan 
ve yolculara bilgi veren Akıllı Ulaşım Sistemlerini 
geliştirmeye devam edilmiştir. Özellikle, Koridor Hız 
Kontrol Sistemi daha fazla yolu kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılırken, iki önemli kavşağa 53 uyarlanabilir 
sinyal ve katılım kontrolü uygulaması kurulmuştur. Bu 
sayede kavşakta bulunan araç hacmi her yönden 
algılanarak sinyal zamanlama döngüleri bu algılamaya 
göre otomatik olarak uyarlanabilmektedir. Böylece, 
sistem trafikteki değişimlere hızla tepki vermekte ve 
kavşakta bekleme süreleri en aza inmektedir.

Ayrıca, İstanbul çevresindeki stratejik noktalarda 
teknolojik olarak gelişmiş otopark tesisleri geliştirmeye 
yönelik yatırımlar yapmaktayız. Bu doğrultuda, 2016 yılı 
sonu itibarı ile İSPARK, yol üstü, genel ve çok katlı 
452 adet otopark tesisinde, 78.000’den fazla kapasiteli 
otopark işletmektedir.

• Avrupa ile Asya yakaları
  arasındaki karayolu bağlantıları:
  2016’da 2’den 4’e yükseldi

Ulaşım türlerine göre yolculuk dağılımı
Grafik 2.1

%48.6

Yaya Toplu taşıma

Servis Özel otomobil

%24.1

%7.7

%19.5
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Özel araç sayısının ayda 15.800’e kadar artmasına rağmen 
trafiği iyileştirmeye yönelik özel tedbirler almamızın bir 
sonucu olarak İstanbul’daki trafik tıkanıklığı azalmıştır. Bu, 
2014 yılında açıklanan kentin trafik tıkanıklığı endeksinin 
yanı sıra D100 ve TEM’deki ortalama gerçek zamanlı 
hız ölçümleri gözlemlerinden de anlaşılmaktadır. Ayrıca 
İstanbul, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde trafik 
tıkanıklığını ölçen TomTom Trafik Endeksi’nde üçüncü 
sıradan altıncı sıraya gerilemiştir. Bununla birlikte özellikle 
2016 yılında, İBB Trafik Müdürlüğü tarafından ölçülen 
ortalama trafik endeksi 2015 yılı ile aynı seviyede kalmış 
ve 2016 yılında şehrin otoyolları ve ana arterlerinde 
ortalama trafik hızı kısmi bir artışla saatte 67 km’ye 
çıkmıştır. 

Stratejimiz her zaman ulaşım 
erişilebilirliğini ve sürdürülebilirliği 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır 

Metro ve tramvay sistemlerimiz neredeyse tamamen 
erişilebilir durumda olup bu doğrultuda eski sistemlere 
sahip küresel şehirlere kıyasla önemli bir ilerleme 
kaydetmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte, görme 
ve işitme engelliler için uygun turnikeler, erişilebilir 
tuvaletler, kabartma yüzeyler, sesli uyarı ve bilgi 
sistemleri ekleyerek raylı sistemlerimizin erişilebilirlik 
seviyelerini uygun şekilde dönüştürmekteyiz.

Erişilebilir rampalar, yürüyen merdivenler ve asansörler 
eklemek suretiyle Metrobüs istasyonlarının erişilebilirliğini 
de sürekli geliştirmekteyiz. Ayrıca, iskelelerde uygun 
turnikeler kurarak ve vapurları yenileyerek deniz 
hizmetlerine erişilebilirliği artırmaktayız. Aynı derecede 
önemli olan husus, İSPARK tarafından yönetilen otopark 
alanlarında engellilere ayrılan yerlerinin sayısının şehir 
genelinde neredeyse 1.500’e ulaşmış olmasıdır. 2016 
yılında, otobüslerin %94’ü ve minibüslerin %31’i erişilebilir 
halde iken, 3.100 otobüs durağında da iyileştirmeler 
yapılmıştır.

Maksimum yaya erişilebilirliği ve emniyetini sağlamak 
amacıyla, sesli bilgi mesajları bulunan yaya sinyallerini 
sinyalizasyon sistemine aşamalı olarak entegre ederek 
geometrik düzenlemeler yapmaktayız. Böylece şehirde 
gezinti yapan engelliler artık sistemlerimizin çoğunu 
kendi başlarına ve özgürce kullanarak dolaşabilmektedir. 

Kısa süre önce teslim edilen sistemler nedeniyle 
raylı sistem hattına kademeli olarak geçiş yapmak, 
yolculuk sürelerinin kısalmasına bağlı olarak 
yıllık 970 milyon TL  (277 milyon ABD Doları) 
tasarruf sağlamıştır. Analizlerimize dayanarak, 
yılda 1.050 kazayı engelleyerek 11 can kurtarmış, 
83 ciddi yaralanmayı da engellemiş olduğumuzu 
söyleyebiliriz.

İBB’de ulaşım yönetimimizi sürekli 
yenilemekteyiz

Büyükşehir Belediyesi Yasası’na dayanılarak 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ulaşım 
ve trafiğin düzenlenmesi, yolcu taşıma ücretlerinin 
ve toplu taşıma araçlarının hat ve güzergahlarının 
belirlenmesinde kararların alındığı birim olan 
UKOME’nin almış olduğu bütün kararlar http://
ulasim.ibb.gov.tr/Ukomekararlari.aspx adresinde 
yayınlanmaktadır. 

Belediye hizmetleri ödülü kazanan Beyaz Masa 
Alo153 (http://alo153.ibb.gov.tr/), vatandaşların 
geribildirimlerini ve önerilerini birden çok kanaldan 
toplamakta ve işlemektedir. İBB, Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğü bünyesinde yerel belediyelerden 
sağlanan önemli verileri işleyen, 34 çalışandan 
oluşan özel bir birim kurmuş ve 15 günlük yanıt 
süresi içinde UKOME kararlarına ilişkin yaklaşık yıllık 
1.000 civarında talep almıştır.

Ekonomik sürdürülebilirlik bakımından ulaştırma 
faaliyetlerimiz de oldukça verimlidir. Örneğin, metro ve 
Marmaray sistemlerinden elde edilen gelirler, işletme 
masraflarının %23 oranında üzerinde olup işletimleri 
için İBB’den veya hükümetten sübvansiyon talep 
edilmemiştir.

Çevresel etki açısından, karayolu ulaşımından metroya 
geçiş, karbon dioksit eşdeğeri olarak, yılda 175.000 ton 
azalma, yıllık olarak 40,3 milyon TL (11,5 milyon ABD 
Doları) değerinde gürültü azalması, arazi kullanımının en 
aza indirgenmesi ve peyzaj koruması dahil olmak üzere 
önemli çevresel avantajlar sağladığı hesaplanmıştır

• Metro/Marmaray’da %123
   işletme maliyeti geri kazanımı
• Yıllık 175.000 ton CO2 tasarrufu
• Yıllık 970 milyon TL sosyal
   maliyet tasarrufu

• Neredeyse
  tamamen erişebilir
  raylı sistem ağı
• 1.500 adet
   engellilere ayrılmış
   otoparkerişilebilir 

otobüsler
erişilebilir
minibüsler

%94 %31
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3.1 Raylı sistemler:  Gün geçtikçe genişleyen 
modern bir ağ

2016’da İstanbul raylı sistem ağı

Raylı sistem, şehrin toplu taşıma sisteminin 
çekirdeği haline gelmektedir

Şehrimizin ulaşım zorluklarını etkili bir şekilde ortadan 
kaldırmak amacıyla ulaşım ana planımızda açıkça 
doğrulanmış ve plana eklenmiş bir stratejiyi temel 
alan geniş entegre bir raylı sistem ağını geliştirmeye 
devam etmekteyiz (Harita 3.1). Böylece, 2023 yılının 
“her yerde metro, her yere metro” vizyonuyla, dünya 
çapında, verimli ve güvenli bir raylı sistem ağı sağlama 
konusunda büyük yatırımlar yapmaktayız.

Kaynak: Metro İstanbul A.Ş. 

İstanbul’un metro ve tramvay sistemi halihazırda 
toplam 95,69 km. uzunluğundaki 5 metro hattını 
ve toplam 34,6 km. uzunluğunda 2 tramvay 
hattını kapsamaktadır (Tablo 3.1 ve Tablo 3.2). Bu 
sistemler, her gün 1,6 milyondan fazla yolcuya 
hizmet etmektedir (Grafik 3.1). 2016 yılında günlük 
yolcu sayısı, 74.000 günlük yolcu artışıyla 2015 
yılına kıyasla %5 oranında artmıştır. Sonuç olarak, 
metro ve tramvayların türel dağılımı sırasıyla, toplu 
taşıma yolculuklarının %15,2’sine ve %6,1’ine karşılık 
gelmektedir.

Hem metro hem de tramvay, 2016’da, sırasıyla 57,2 
ve 12,9 milyon araç km’ye ulaşan geniş kapsamlı 
bir hizmet sunmuştur (Grafik 3.2).

Tramvay: 
• 2 hat 
• 34,6 km. 
• 0,5 milyon yolcu 
• Toplu taşıma yolculuklarının
   %6,1’i

Harita 3.1

Metro: 
• 5 hat
• 95.69 km. 
• Günlük 1,16 milyon yolcu
• Toplu taşıma yolculuklarının
  %15,2’si
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İstanbul’da metro ağı

İstanbul’da tramvay ağı

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Uzunluk (km)

Uzunluk (km)

26,8

19,3

23,49

15,3

15,9 26,2 3,3 95,69

34,6

26,2 3,3 74,49

-

4 73

170

19

From M2 453144

4,4 9 -

- - 21,20

53

Uzunluk - yüzeyde (km)

İstasyon sayısı

17,2

31

0,8*

22

3,2

Uzunluk - yeraltında (km)

Zirve saatlerde kalkış aralığı (dakika)

9,6

2

22,69

4

12,7

İstasyon sayısı

Vagon sayısı

23

92

16

78

11

Vagon sayısı

Trenlerde klima sistemi

İstasyon ve tramvaylara erişilebilirlik

105 124 80

Sinyal sistemi ATP 
(Sabit Blok)

ATP 
(Hareketli Blok)

ATP 
(Sabit Blok)

Cumhuriyet istasyonu hariç bütün istasyonlarda 
engellilerin erişimi kolaylaştırılmıştır

ATP 
(Hareketli Blok)

ATP 
(Hareketli Blok)

-

Zirve saatlerde kalkış 
aralığı (dakika) 2,5 2,7 5

İstasyon ve araçlarda 
klima sistemi

Yolcu bilgilendirme
sistemi

İstasyonlara erişim

M1

T1

M2

T4

M3 M4 M6 Toplam

Toplam

* Haliç üzerinde köprü
Kaynak: Metro İstanbul A.Ş.

Kaynak: Metro İstanbul A.Ş.

Tablo 3.1

Tablo 3.2
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Metro ve tramvayların günlük bindi sayısı ve türel dağılımı (2015 - 2016)

Grafik 3.1

2015 2016Kaynak: İBB / Belbim A.Ş.

Metro ve tramvay sistemlerinin hizmet verimleri (2015 - 2016)

Grafik 3.2
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Kaynak: Metro İstanbul A.Ş.
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Metro ve tramvaydaki trenlerin ortalama yaşı 

Metro ve tramvaylarda müşteri memnuniyeti (2016)

Grafik 3.3

Grafik 3.4

M1

T1

0

0

5

10
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20

15 20 25 30

M2

T4

M3

Toplam
tramvay

M4

M6

Toplam
metro

2016

2016

Metro: Ortalama filo yaşı (yıl)

Tramvay: Ortalama filo yaşı (yıl)

Kaynak: Metro İstanbul A.Ş.

Kaynak: Metro İstanbul A.Ş.

2016 yılında, operasyonlarımızı ve hizmet seviyelerimizi 
geliştirmeye devam ettik. Çabalarımızın sonuçlarını 
değerlendirirken yolcularımızın fikirlerine çok önem 
vermekteyiz. Son araştırmalarımız, bütün hatlardaki 
müşteri memnuniyeti derecelendirmelerinin yaklaşık 
%75 olduğunu göstermektedir (Grafik 3.4). Ayrıca, 
2016 yılında, 2015 yılına kıyasla metro ve tramvay ile 
ilgili müşteri şikayetleri sırasıyla %27 ve %6 oranında 
azalmıştır. 

2016 yılında metro sistemimizin zamanında kalkış 
performansı %99,8’e ulaştı. Tramvay ile ilgili gösterge 
2016’da  %98’i aşmıştır (Grafik 3.5). 

Tren güvenilirliği de artmıştır. Örneğin, tramvay filosunun 
arızalanmadan önce kat ettiği ortalama mesafe 
(MDBF), sırasıyla T1 ve T4 hatları için 3923 ve 4810 
km’ye ulaşmıştır. Son olarak, 2016 yılında neredeyse 
tüm planlanmış tarifeler (metroda %99,8, tramvayda 
%98,5) işletilmiştir.  

71,0

70,0
M1 M2 M3 M4
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m
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ye
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M6 Metro
ortalaması

T4

74,5
74,1

T1 Tramvay
ortalaması

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0
İyi bir yolculuk deneyimi sunan modern trenler 
kullanmaktayız. Metro ve tramvay filosunun halihazırda 
ortalama yaşı 15 yıldan azdır (Grafik 3.3). M1 Metro 
hattı haricinde, metro filosunun yaş ortalaması 10 yıldan 
azdır.

Yolcularımıza iyi bir hizmet vermeye 
çalışıyoruz

Müşteri
memnuniyeti

Metro ve tramvayların
zamanında hizmet 

performansı

%75 >%98
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Metro ve tramvayların zamanında hizmet performansı
Grafik 3.5

M1

%80 %90 %100 

M2

M3

M4

M6

2015

2016

Metro ve tramvay zamanında performans yüzdesi (%)

Kaynak: Metro İstanbul A.Ş.

Performans gelişimi, 2016 yılında 
gerçekleşen önemli iyileştirmelerden 
kaynaklanmaktadır

2016 yılında M3 Metro hattının sabah zirve saatlerdeki 
kapasitesi %33 oranında artırılmıştır.  Bunu başarmak 
için 6 dakika 40 saniye yerine 5 dakikada bir hizmet 
sunmaya başlanmıştır. M4 uzatmasının faaliyete 
girmesini takiben, %25 daha fazla kapasite elde etmek 
için M4 Metro hattındaki tren setlerinin konfigürasyonu 
değiştirilmiştir. Koltuk sayısını azaltarak ve araçlarda 
daha rahat bir ayakta durma alanı yaratarak M1 Metro 
hattında yolcu taşıma kapasitesi yaklaşık % 5 artırılmıştır. 
Kontrol merkezlerimizde de iyileştirmeler yapılmıştır. 
Örneğin, M4 Metro hattının kontrol merkezi yeniden 
tasarlanmıştır.

Tramvay öncelikli sinyal sistemleri hem T1 hem de T4 
hatlarında kullanılmaktadır. T1 tramvay hattında, tüm 
kavşaklarda sinyal öncelik sistemi kurulmuş ve devreye 
alınmıştır. Sonuç olarak, kavşaklardaki gecikmeler 
azalmış ve bu nedenle yolculuk süreleri de kısalmıştır. 

Tüm metro araçları ve istasyonlar engelliler tarafından 
erişilebilir olmasına rağmen, sürekli olarak evrensel 
erişilebilirlik hedefine ulaşmaya çalışmaktayız. 2016 
yılı için yapılan bazı örnekler arasında, Bayrampaşa 
istasyonunda asansör kapasitesinin artırılması, Emniyet 
istasyonunda rampa kurulumu, T4 Tramvay hattının iki 
durak noktasındaki erişilebilirlik arttırmaları ve tramvay 
araçlarındaki uygun tadilatlar yer almaktadır.

T1

T4
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İstasyon iyileştirmeleri, Terazidere istasyonunda yeni bir 
yürüyen merdiven, Ataköy istasyonunda kalabalığı en 
aza indirgemek için yeni bir üst geçit ve Davutpaşa 
istasyonunda Yıldız Teknik Üniversitesi’ne kolay erişim 
için yeni bir üst geçit ilave edilmesini kapsamaktadır. 
Ayrıca, M2 Metro hattının belirli istasyonlarında şu 
anda erişimi iyileştirmeyi tasarlamaktayız. Sonuç olarak, 
M2 Metro hattında 6 yeni asansör kurulacak ve 30 
asansör yenilenecektir. Son olarak, 2016 yılında metro 
istasyonlarında 76 ve tramvay duraklarında 32 yeni 
Biletmatik makinesi kurulmuştur. Toplamda metro 
istasyonlarında 143, tramvay duraklarına 159 adet dijital 
bilgilendirme panosu kurulmuştur.

Araçlarımız ve istasyonlarımız artık eskisinden daha 
güvenlidir. Bu yıl CCTV kameralarının sayısı, metro 
araçlarında 800, metro istasyonlarında ise 3450’ye 
ulaştı. Ayrıca, tramvay araçlarına 92 adet, tramvay 
duraklarına 346 adet CCTV kamerası takılmıştır.

Tren operasyonlarıyla ilgili iyileştirmeler, 
depolarımızda ray değiştirme anahtarlarının (noktalar) 
otomatikleştirilmesini kapsamakta olup bu sayede artık 
kontrol merkezi tarafından uzaktan işletilebilmektedir. 
Ayrıca enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliği desteklemek 
amacıyla, beş metro hattından dördünde enerji 
tüketimini denetlemek için 18 enerji bağlantı besleyici, 
rejeneratif fren sistemleri kurulmuş ve aydınlatmaları 
LED’e dönüştürülmüştür.

2016 yılında sistemimizi genişletmeye 
devam ettik

2016 yılında M4 Metro hattının 4,5 km’lik uzantısını 
Tavşantepe’ye getirdik. Bu üç yeni istasyonla M4 
Metro hattı 19 istasyona ve toplam 26,2 km. uzunluğa 
ulaşmıştır. Kadıköy’den Tavşantepe’ye olan uçtan uca 
yolculuk süresi şu an 38,5 dakikadır. Bu iyileştirmeler 
trafik sıkışıklığını azaltmış ve Asya yakasının doğu-batı 
ekseni boyunca yolculuk sürelerini azaltarak güney 
bölgelerini birbirine bağlayarak Pendik bölgesine kolay 
erişim sağlamıştır. Hat uzatmasının bir sonucu olarak, 
M4 Metro hattındaki ortalama günlük yolcu sayısı 
22.676’ya ulaşmıştır.

M3 Metro hattının Kirazlı ve Bakırköy İDO arasındaki 
uzatması için ilk tören 11 Haziran’da gerçekleşmiştir. 
Bu 9 km’lik yeraltı hattı 2018 yılı sonunda hizmete 
girecek ve Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy 
sakinlerine hizmet edecektir. Bu uzatmanın, Bağcılar 
ve Bakırköy arasındaki yolculuk süresini 10 dakika 
azaltacağı tahmin edilmektedir.

İlk sürücüsüz metro servisimiz hızla bir gerçek haline 
gelmektedir. Yeni M5 Metro hattı için ilk sürücüsüz 
aracımızı satın aldık. Üsküdar-Çekmeköy hattında 
tamamen otomatik sürücüsüz trenler kullanılacaktır. 
Dünya standartlarındaki bu ATP demiryolu kontrol 
sisteminin, en yeni hattımızdaki güvenilirliği, dakikliği 
ve verimliliği artırması beklenmektedir.
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Metro, İstanbul’da ulaşım dışındaki 
amaçlarla da yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır 

Metro sistemimiz vatandaşlarımız arasında daha 
da popüler hale gelmektedir. 2016 yılında metro 
istasyonları, düğünlere ev sahipliği yapmaya 
başlamıştır. İstanbul’daki çiftler artık büyük düğün 
salonlarını kullanmak yerine, önemli günlerini şehrin 
önemli metro istasyonlarından birinde organize 
edebilmektedir. İstasyonlarımız ilginç farklı bir 
deneyim sunmanın yanı sıra, tarihi kentin olağanüstü 
manzaralarını sunmaktadır. Haliç semtindeki Haliç 
istasyonu, törenlere ev sahipliği yapan en popüler 
istasyonlardan biridir.

2017 yılında yolcu deneyimini geliştirmeye 
devam edeceğiz

2017 yılında, yolcularımız daha temiz metro ve tramvay 
araçlarıyla karşılaşacaktır, çünkü hem iç hem de dış 
cephelerde araç temizleme sıklığı artırılacaktır. 

Küresel bir metropolün artan güvenlik ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla istasyonlarımızdaki ve trenlerimizdeki 
güvenliği artırmak için gerekli önlemler alınmaktadır. 
Metal dedektörlü kapı turnikeleri tüm istasyon giriş 
noktalarına monte edilecektir. Özel güvenlik devriye 
ekiplerinin varlığı arttırılacaktır. Haziran 2017’den 
başlayarak, bu devriye ekipleri silahlanmış olacak; 
ayrıca şu anda 1271 olan özel güvenlik personeli sayısı 
1549’a çıkarılacaktır. Son olarak, ilgili güvenlik paydaşları 
ile işbirliği içinde, demiryolu hatlarında ve istasyonlarda 
kapsamlı güvenlik tatbikatları yapılması planlanmaktadır. 

2017 yılında metro istasyonlarında ve tramvay 
duraklarında dijital bilgilendirme panolarının kurulumu 
tamamlanacaktır. 2016 yılında bu tür panoların kurulumu 
başlamış olup projenin tamamlanmasının ardından 
metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında yolcu 
bilgilendirme ve rehberlik hizmeti, şikayet ve talep 
toplama, yolcu anketlerinin yapılmasının kolaylaştırılması 
gibi hizmetler için 200 pano faaliyete geçmiş olacaktır.

Yaşayan ulaşım geçmişimizin 
koruyucularıyız

Füniküler, teleferik ve nostaljik tramvay hatlarımız 
muhteşem manzara ve benzersiz yerlere erişim imkanı 
sunmaktadır.

Feribot ve raylı sistem temelli ulaşımı birleştiren Taksim-
Kabataş füniküler hattı, 2016 yılında altı milyondan fazla 
yolcu taşımıştır. Tünel yeraltı füniküler hattı Karaköy’den 
Beyoğlu’nun tarihi bölgesine kısa bir yolculuk 
gerçekleştirmektedir. 2016 yılında iki füniküler hizmetini 
yaklaşık 10,5 milyon yolcu kullanmıştır.

23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
metroda coşkuyla kutlanmıştır. Her hatta çeşitli 
araçlar süslenmiş, palyaçolar çocuklara hediyeler 
vermiş, yüz boyama, fotoğrafçılık, şarkı söyleme 
gibi eğlenceli etkinlikler düzenlenmiştir. Etkinlikler, 
tüm hatları kapsamış olup çocukların yanı sıra 
ebeveynleri ve turist kalabalıklarını da cezbetmiştir.
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T2 ve T3 nostaljik tramvay hatları, zamanda yolculuk 
etmek isteyen vatandaşlarımız ve turistler tarafından 
tercih edilmektedir. T2 nostaljik tramvay hattı, Avrupa 
yakasındaki Tünel Meydanından İstiklal Caddesi 
üzerinden Taksim meydanına, T3 hattı Kadıköy 
Meydanı’ndan Bahariye Caddesi üzerinden ve Moda 
Caddesi’ne doğru saat yönünde hareket etmektedir. Bu 
tarihi sistemleri tam çalışır halde koruyarak, şehrimizin 
zengin ulaşım tarihine saygı göstermekteyiz. İki nostaljik 
tramvay hattı 2016 yılında 1,3 milyondan fazla yolcu 
taşımıştır.

Demokrasi Parkı’ndan geçen Taksim Taşkışla ile Maçka 
bölgelerini birbirine bağlayan Maçka-Taşkışla teleferik 
hattı, trafik tıkanıklığını gidermekte ve benzersiz bir 
panoramik şehir manzarası sunmaktadır. Eyüp - Piyerloti 
teleferiği, ilçenin tarihi dokusunu korumak ve Haliç’in 
gözlem noktasına uygun turist erişimini sağlamak için 
tasarlanmış ve bu sayede ilgili ulaşım ve otopark 
problemlerini ortadan kaldırmaktadır. İki teleferik hattı 
2016 yılında 1,6 milyondan fazla yolcu taşımıştır (Tablo 
3.3 ve Grafik 3.6).

İstanbul’da füniküler, nostaljik tramvay ve teleferik hatları

Füniküler, nostaljik tramvay ve teleferik hatları yolcu sayıları

Tablo 3.3

Grafik 3.6

Önemli Özellikler Taksim-
Kabataş

T2 hattı

Füniküler Nostaljik tramvay Teleferik

Karaköy-
Beyoğlu

T3 hattı Maçka-
Taşkışla

Eyüp-
Piyerloti

Uzunluk (m) 640 573 1700 2600 300 420

İstasyon sayısı 2 2 5 10 2 2

Zirve saatlerde kalkış aralığı 
(dakika)

5 5 15 10 10 10

Taşıt sayısı 4 2 5 4 8 8

Kaynak: Metro İstanbul A.Ş./İETT

Kaynak: Metro İstanbul A.Ş./İETT
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3.2 Marmaray: Deniz altındaki trenimiz

Entegre raylı sistem bağlantısı

Hâlihazırda, Asya yakasındaki İstanbulluların yalnızca 
raylı sistemleri kullanarak Avrupa yakasındaki iş, 
eğlence yerleri ve kültür merkezlerine erişebilmesi 
mümkün olmaktadır. Aynı şekilde, Avrupa 
yakasındaki Atatürk Havalimanı’na iş için gelen 
engelli bir ziyaretçi, metro ve Marmaray hatlarını 
kullanarak bir saatten kısa bir süre içinde Asya 
yakasında bulunan Kadıköy’deki (32 km. uzaklıktaki) 
toplantısına erişebilmektedir. Marmaray hattı bu 
benzeri görülmemiş bağlantıyı mümkün kılmıştır.

Planlanan 76,3 km’ik hattın 13,6 km. uzunluğundaki 
kısmı hizmete girmiştir. Marmaray, dünyanın en karmaşık 
ulaştırma projelerinden biri olup, dünyada Boğaz’ın 
altındaki en derin denize batırma tüp tünelidir (1,4 km.) 
(Tablo 3.4). Sistemde, 440 modern vagondan oluşan 
toplam 54 tren hizmet vermektedir. 20 adet 5 vagonlu 
tren ve 34 adet 10 vagonlu trene sahip olan sistemde 
vagonların ortalama yaşı 4’tür.

Marmaray metro sistemiyle entegre toplu taşıma 
ağımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 
Marmaray’ın eklenmesiyle birlikte raylı sistem ağı, kentin 
tarihi merkezini, Boğaz’ın her iki yakasındaki önemli ilçe 
ve iş merkezlerini birleştiren bir “köprü” haline gelmiştir. 

Marmaray, Yenikapı istasyonunda M1 ve M2 metro 
hatlarıyla entegre edilmiştir. Ayrıca Avrupa yakası 
yolcuları Marmaray ile Sirkeci istasyonundan Haliç’teki 
T1 Tramvay hattına aktarma yapabilmekte, Marmaray 
Asya yakasında da M4 Metro hattına bağlantı 
sağlayabilmektedir. 

• Mevcutta 13,6 km. uzunluğunda, 
   5 istasyonda hizmet vermektedir
• 2018 yılında 76,3 km. uzunluğunda, 
   43 istasyonda hizmet verecektir. 
• M1, M2, M4, T1 hatları ile entegre
• 2016 yılında 188.000 günlük yolculuk

Marmaray hattının özellikleri (2016 yılı itibariyle)
Tablo 3.4

Hat özellikleri 2016’da Marmaray 

Uzunluk (km)

4

13,6

5

1,1

850

M1, M2, T1

M4

İstasyon sayısı

Yıllık araç-km (milyon)

Yıllık yolcu-km (milyar)

Avrupa yakası ile entegrasyon 

Asya yakası ile entegrasyon 

Filonun ortalama yaşı 

Kaynak: TCDD
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2013’teki faaliyetlerin başlangıcından bu yana, her yıl daha 
fazla sayıda vatandaş Boğaz’ı geçmek için Marmaray’ı 
kullanmakta olup 2016 yılında Marmaray hattı günde 
ortalama 188.000 yolcu taşımıştır (Grafik 3.7).  

Sonuç olarak Marmaray, köprü geçişleri gibi iki yaka 
arasındaki ulaşıma fayda sağlamaktadır. Uygulamanın 
başlangıcından bu yana, günlük özel araç geçişlerindeki 
artış sabitlenmiş, hatta düşüş göstermiştir. Boğaz geçişi 
sağlayan feribot yolcu sayıları da %14 oranında azalmış, 
bu da kıtalararası yolculuk yapan vatandaşlar için önemli 
ölçüde zaman tasarrufu sağlamıştır. Sistemin tamamının 
uygulamaya geçmesinin ardından yolcu sayısının önemli 
ölçüde artacağı ve böylece kıtalararası gidiş gelişler için özel 
araç veya feribot kullanımının azalacağı beklenmektedir.

Marmaray’ın kıta geçişi yapan 
yolcularımıza faydası

Marmaray günlük yolculuk sayısı
Grafik 3.7
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Yolcularımıza sunduğumuz üstün 
hizmetler

Marmaray kullanıcılara hızlı, verimli ve güvenilir 
bir hizmet sunmaktadır. Sistemin 2016 yılındaki 
zamanında hizmet performansı, %98’in üzerinde 
gerçekleşmiş ve müşteri şikâyetleri 100.000 
bindi için yalnızca 1 adet olmuştur. Bu da kalite 
üstünlüğümüzün olağanüstü bir kanıtı olarak kabul 
edilebilir (Grafik 3.8).

Kullanıcıların şikayet ve önerilerine önem 
vermekteyiz. Bu doğrultuda 15 ofis ve 7 masada 
yolcu iletişim formları bulunmakta olup yolcular 
görüşlerini çevrimiçi olarak Marmaray web 
sitesinde, sosyal medya aracılığıyla veya 7 gün 24 
saat çağrı merkezimiz aracılığıyla bildirebilmektedir. 
Tüm yolcu geri bildirimleri hemen kayda alınıp 
değerlendirilmekte ve Marmaray Yolcu Müdürlüğü 
tarafından cevaplandırılmaktadır. Buna göre aylık 
değerlendirme raporları hazırlanmakta ve ilgili 
departmanlar arasında paylaşılmaktadır. Geri 
bildirimler, öneriler ve alınan önlemler hakkında 
müşterilere bilgi verilmektedir.

Vatandaşlarımıza yolculukları sırasında bilgilendirme 
yapmak amacıyla en son teknolojiye sahip görsel 
ve işitsel Yolcu Bilgilendirme Sistemi tarafımızdan 
kurulmuştur. Böylece istasyonlardaki 60 bilgilendirme 
ekranı ve araçlardaki 800 ekran aracılığıyla gerçek 
zamanlı bilgi verilmektedir. Görsel bilgilendirmeye 
ek olarak, otomatik bir sistemde, personel mesajları 
yoluyla sesli bilgilendirme sağlanmaktadır. Otomatik 
mesajlaşma sistemi de tren operasyon sisteminin 
bir parçası olup diğer önemli bilgileri sağlamaktadır. 
Duyurular ayrıca istasyon operasyon merkezleri 
personeli, güvenlik görevlileri veya tren kontrol 
merkezindeki iletişim koordinatörü tarafından 
yapılmaktadır.

Erişilebilir ve güvenli bir yolculuk 
sağlanması

İstasyon tasarımları, son erişilebilirlik standartlarına 
göre yapılmıştır. Bundan dolayı tüm istasyon ve trenler 
erişilebilir durumdadır. Personelimiz ayrıca güvenli ve 
konforlu bir yolculuk sağlamak için, binişte, inişte ve 
yolculuk esnasında yardıma ihtiyaç duyan yolculara 
yardım etmektedir.

Yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’nden 340 adet polis memuru 5 
istasyonumuzda görev yapmakta ve 242 adet özel 
güvenlik görevlisi tarafından desteklenmektedir.  Giriş 
noktalarını izlemek amacıyla 20 kapıya manyetometre 
takılmıştır. Yenikapı istasyonunda 40 adet metal el 
dedektörü ve bir X ışını cihazı kullanılmaktadır. Tüm 
istasyonlarda Üsküdar’daki tren kontrol merkezi 
tarafından 7 gün 24 saat izlenen kameralar 
bulunmaktadır. Tüm trenlere monte edilmiş kameralar 
ile de yolcu güvenliği arttırılmıştır. Her tren, sürücü 
tarafından izlenen 16 kamera ile donatılmıştır (10 adet 
içeride, 6 adet dışarıda).

Zamanında hizmet performansı ve hizmet kalitesi
Grafik 3.8

Kaynak: TCDD
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Devam eden çalışmalara rağmen hizmet 
esnekliğinin sağlanması

2018 yılında Marmaray, 43 istasyon ile 
76,3 km’lik bir rotada hizmet sunacak 

Türkiye’nin 100 yıllık hayali olan Marmaray, 2018 yılında 
Gebze ve Halkalı arasındaki tüm hat boyunca işletimde 
olacaktır. Yolcu hizmetlerine ek olarak, Marmaray hattı 
gece boyunca kargo hizmetlerini de destekleyecektir. 
Bu, Asya ve Avrupa yakaları arasında demiryolu ile kıtalar 
arası yük taşımacılığını artıracaktır. 

Yolcu hizmetlerini ve sürdürülebilirliği geliştirmek 
için tasarlanan diğer önemli hizmetler de yakında 
tamamlanacaktır: 

•	 Platform ayırıcı kapı sisteminin kurulması: Bu 
sistem platformlara kurulmayı planlanmakta olup 
bu sayede yolcu güvenliği artırılacak ve sistem 
operasyonları düzene sokulacaktır

•	 Marmaray turnikelerinde kredi kartı ile temassız 
ödeme: Bu özellik sayesinde yolcularımız turnikelerde 
kredi kartlarını doğrudan bir ödeme şekli olarak 
kullanabilecektir. Bu uygulama İstanbulkart’a yükleme 
yapmak için yeterli zamanı olmayan yolcular için de 
fayda sağlayacaktır

•	 Enerji tasarrufu: Yüksek gerilimde %15, orta gerilim 
enerjisinde %10 tasarruf sağlamak için adımlar 
atılmakta olup, hali hazırda gereksiz enerji tüketimini 
önlemek için eğitim programları uygulanmaktadır

2015 yılı Aralık ayına kadar Marmaray hattı, yolcu talebini 
karşılamak için zirve saatlerde 5 dakikalık aralıklarla 
çalıştırılmıştır. 2016 yılında, Ayrılık Çeşmesi istasyonu 
inşası nedeniyle tren kalkış aralıklarının 10 dakikaya 
çıkarılması gerekmiştir. Bununla birlikte, 5 vagonlu tren 
setini 10 (5 artı 5) vagonlu tren ile değiştirerek gerekli 
kapasite sağlanabilmiştir. Böylece 2016 yılı Ağustos 
ayında, 479.948 yolcu ile en yüksek günlük yolcu 
sayısına ulaşılmıştır.

Marmaray hattı şu anda yalnızca Kazlıçeşme - Ayrılık 
Çeşmesi bölümünde faaliyet gösterdiğinden dolayı 
Ayrılık Çeşmesi istasyonunun çıkış turnikesinde yolcu 
yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu yoğun yolcu çıkış 
akışını yönetmek için sekiz turnike iki yönlü akışları 
destekleyecek şekilde dönüştürülmüştür. Böylece, 
giriş turnikelerini kullanarak ağır işleyen çıkış akışı 
da hızlandırılabilmektedir. Hattın Gebze ve Halkalı 
arasındaki kesiminin tamamlanmasının ardından bu 
yoğun talebin önemli ölçüde azalması beklenmektedir.

• Tam erişilebilir
• 340 polis ve 242 özel güvenlik görevlisi
• Kapı manyetometreleri
• Metal el dedektörleri  
• X-ışını cihazları 
• Tüm trenlerde kapalı devre kameralar
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3.3 Metrobüs: Günde bir milyondan 
fazla yolcuya hizmet veren ulaşım 
koridoru

Metrobüs, toplu taşıma sistemimizin 
omurgasını oluşturmaktadır

Metrobüs, İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını 
birleştiren ilk yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemi 
olup, iki kıta arasındaki yolculuk sürelerini önemli 
ölçüde azaltmıştır. Bu nedenle vatandaşlarımız 
arasında son derece popüler bir toplu taşıma 
aracıdır. 

Metrobüs, dünyanın en başarılı ve etkili Hızlı Otobüs 
Taşımacılığı (BRT) sistemlerinden biridir. Metrobüs 
hattı 44 istasyonda hizmet veren 595 körüklü 
otobüsle zirve saatlerde kalkış aralığı 17 saniye 
olmak üzere her iki yön için saatte 45.000 yolcu 
taşıyabilmektedir (Tablo 3.5). Sistem, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’ndeki kısım hariç özel bir koridor 
üzerinden işlemektedir. Saatte 35 km’lik bir çalışma 
hızına sahiptir ve bu hız dünya genelinde en yüksek 
toplu ulaşım hızlarından biridir.

Metrobüs 2016 yılında günde bir milyon yolcu 
sayısını aşmıştır (Grafik 3.9). Bu olağanüstü başarı, 
özellikle kıtalar arası yolculuk yapanlar olmak üzere 
önemli sayıda özel aracın trafikten çekilmesine 
yardımcı olmuş ve ilgili güzergahlardaki trafik 
sıkışıklığını hafifletmiştir.

Metrobüs sisteminin özellikleri 
Tablo 3.5

Sistem özellikleri 2016

Toplam uzunluk (km)

Ortalama otobüs yaşı (yıl)

44

6800

52

5,3

7

220

595

45.000

17

510

2015

44

6600

52

4,5

8

220

545

44.500

17

510

Güzergah/hat sayısı

Zirve saat sefer sayısı/saat/yön

Otobüs sayısı

Zirve saat kalkış aralığı (saniye)

Zirve saat çalışan araç sayısı

İstasyon sayısı

Zirve saat yolcu sayısı (her yön için 
saatlik yolcu sayısı)

Günlük yolculuk sayısı

Kaynak: İETT

Günlük sefer sayısı ve türel dağılım
Grafik 3.9

Kaynak: İETT/Belbim A.Ş
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Erişilebilir, güvenli ve emniyetli

Metrobüs filomuzun tüm araçlarında zemin alçak 
olup, araçlar kolay erişilebilir durumdadır. Otobüsler 
aynı zamanda hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için özel 
vasıflarla donatılmış olup hamile yolcular için de özel 
olarak tasarlanmış geniş koltuklar bulunmaktadır. Birçok 
istasyonda uçtan-uca kolay yolculuk için asansörler ve 
rampalar bulunmaktadır. Halihazırda diğer istasyonlarda 
erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmalar da devam 
etmektedir. Buna örnek olarak, 2016 yılında Sefaköy 
istasyonunda erişilebilirlik gereksinimleri karşılanmak 
üzere yaya üst geçidi yenilenmiştir.

Sistem faaliyetlerini optimize etmek ve olay 
yönetimini geliştirmek için ileri bir filo yönetim sistemi 
oluşturulmuştur. Otobüsler, sürücü iletişimi için bilgisayar 
birimleri ve LCD ekranlar ile GPS gibi ileri teknolojiler 
ile donatılmıştır. Bu teknoloji, Edirnekapı deposunda 
bulunan komuta ve kontrol merkezinde gerçek zamanlı 
olarak otobüslerin seyrini takip etmek, veri toplamak 
ve GPRS üzerinden sürücü ile iletişim kurmak için 
kullanılmaktadır. Bu sayede, araç performansı optimize 
edilebilmekte ve acil durumlarda gerekli müdahale 
sağlanabilmektedir. Yolcuların güvenliği de tüm araçlara 
yerleştirilen kameralar ile sağlanmaktadır. 

En gelişmiş teknolojileri kullanmaya yönelik çalışmalarımız 
devam etmekte olup buna yönelik olarak uçaklarda 
kullanılanlara benzer şekildeki “kara kutu” sistemleri 
otobüslerde kurulmaya başlanmıştır. Bu girişim kazaları 
azaltacak, yol güvenliğini artıracak ve yakıt tasarrufu 
sağlayacaktır. Bu sistem 2016 yılında 20 otobüs içine 
kurulmuş olup 2017 yılında da uygulanmaya devam 
edecektir.

Bu gelişmenin bir parçası olarak otobüs durakları 
yolcu bilgi sistemleri ve elektronik cihaz şarj donanımı 
gibi ekipmanlarla modernize edilmektedir. Ayrıca, 
sürücülerimize düzenli olarak sistemimizin en son 
teknik gelişmeleri konusunda eğitimler verilmektedir.  
Bu doğrultuda 2016 yılında 852 sürücüye teknik, 428 
sürücüye ise özel simülasyon eğitimi verilmiştir.

Metrobüs müşteri memnuniyeti
Grafik 3.10 
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Yolcu deneyimini arttırmak 

Yolculara daha iyi yolculuk deneyimi sunmak amacıyla 
sistemimiz ve hizmetlerimiz sürekli geliştirilmektedir. 
Bu doğrultuda müşteri memnuniyet oranı da artış 
göstermektedir (Grafik 3.10).
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İstanbul otobüs sistemi sürekli modernize edilmektedir. 
Ortalama otobüs yaşı beş yıldan az olan yeni bir otobüs 
filosu bulunmaktadır. Ayrıca, tüm otobüslerimiz araç 
takibi ve filo yönetimi için GPS ve yolcu bilgilendirme 
sistemleri ile donatılmıştır (Tablo 3.6). “İnternet Çağı”na 
uyum sağlayan kullanıcılar için, 1100 otobüsümüz WiFi 
erişimi ile donatılmış olup 1.400 otobüste, elektronik 
cihazları şarj etmek için USB çıkışları bulunmaktadır.

Akıllı otobüs durakları kurarak yolcu bilgilendirme 
imkanı artırılmaktadır. Bulundukları durağa gelecek bir 
sonraki otobüsün durumu hakkında yolculara bilgi 
veren 1.050’den fazla akıllı otobüs durağı kurulmuş 
bulunmaktadır. Bu duraklar, yolcularımızın otobüslerin 
geliş zamanı ve bekleme süresi hakkında kesin bilgi 
edinmelerini sağlamakta olup bu uygulama 2017 yılı 
boyunca devam edecektir.

Otobüs ağının rolü ve mimarisi, raylı sistemlerin devam 
eden büyümesini destekleyecek şekilde sürekli olarak 
gelişmektedir. Yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmek 
amacıyla otobüslerin, metrobüs ve raylı sistem ağı ile 
entegrasyonu geliştirilmektedir. Metroyla rekabet eden 
güzergâhları tamamlayıcı güzergâhlara dönüştürmek 
için otobüs güzergâhları yeniden yapılandırılmaktadır. 
Bu doğrultuda 2016’da 33 yeni güzergâh kurulmuş 
olup, bunlardan 9’u diğer yüksek kapasiteli ulaşım 
sistemlerini tamamlayan güzergâhları oluşturmaktadır. 

Otobüs türel dağılım oranları (motorlu yolculuklar 
içinde)
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Grafik 3.12
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Türel dağılım: 2016

İETT İOAŞ ÖHO Diğer

Türel dağılım: 2015

• 763 hat
• 5.800 otobüs
• 1.050 akıllı otobüs durağı, 12.500
   otobüs durağı
• Günlük 2,6 milyon yolcu
• Motorlu yolculukların %16’sı 
• İETT, İOAŞ ve ÖHO tarafından
  işletilen otobüsler

3.4 Otobüsler: Şehrimizde her mahalleye 
ulaşım

Otobüs ağımız İstanbullular için popülerliğini 
sürdürmektedir

Otobüs ağı İstanbul’daki toplu taşıma ulaşımının başlıca 
türünü oluşturmaktadır. Bu türün baskın kullanımı 
özellikle Asya yakasında ve Büyükşehir sınırının uzak kıyı 
kesimlerinde de görülmektedir. 12.500 otobüs durağını 
içeren 9.000 km’lik otobüs ağı şehrimizin her mahallesine 
ulaşmaktadır. 2016 yılında, 763 güzergâhta faaliyet 
gösteren 5.800 otobüsten oluşan filomuz, günde yaklaşık 
2,6 milyon yolcu taşımaktadır (Grafik 3.11). Bu da motorlu 
yolculukların yaklaşık %16’sına karşılık gelmektedir (Grafik 
3.12). 

Tüm otobüslerin işletimi İETT tarafından planlanmaktadır. 
Tüm türler birbiriyle entegre edilerek erişim ve hizmet 
bütünlüğü temel alınacak şekilde planlanmaktadır. Otobüs 
ulaşım hizmetleri üç işletme tarafından sağlanmaktadır: 
İETT, İOAŞ ve ÖHO. İETT kamuya ait bir şirket olup İOAŞ, 
İBB’nin bir iştirak şirketidir.  ÖHO ise özel bir şirkettir.

Otobüs yolcu sayısı 
Grafik 3.11
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Yolcuların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak, 2016 
yılında sürdürülebilir toplu taşıma sistemi ile şehrin 
kuzeyindeki rekreasyon alanlarına erişim olanağı 
tanıyan iki yeni güzergah kurulmuştur. Bunlardan D2 
hattı, Beşiktaş’ı Belgrad ormanına bağlarken, D1 hattı 
da Polonezköy doğal yaban hayat alanına ulaşım 
sağlamaktadır.

• Tüm otobüslerde GPS
• 1,100 otobüste WiFi
• 1,140 otobüste USB şarj ünitesi

İstanbul otobüs sistemi ile ilgili önemli bilgiler
Tablo 3.6

Otobüs sisteminin önemli özellikleri 20162015

Hat sayısı

12.44412.241

763730

9.0948.761

1.050

2.734

100,3

1.050

2.766

95,2

Toplam ağ uzunluğu (km)

Akıllı otobüs durağı sayısı

Ortalama filo yaşı

GPS ve yolcu bilgilendirme sistemi 
ile donatılmış otobüsler

Otobüs durağı sayısı

Otobüs sayısı

Yıllık araç-km
(milyon)

İETT

İETT

İOAŞ

İOAŞ

ÖHO

Toplam 

3.034

71,6

3.034

70,1

5.768

%100

4,74

5.800

%100

4,34

345,3Toplam

Toplam

345,2

Yıllık araç-km (milyar)

4,8

174,9

5,1

178,4

ÖHO

ÖHO

2,42,6İETT

2,62,8İOAŞ

9,810,5Kaynak: İETT
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Müşteri memnuniyeti ve hizmet dakikliği 
Grafik 3.13

Yolcu deneyimini ve güvenliğini 
iyileştirmek

Yolcu memnuniyetini sağlamak için sürekli olarak 
hizmetlerimizi iyileştirmekteyiz. Sonuç olarak, 
müşteri memnuniyeti bu yıl da iyileştirilmeye devam 
edilmiş (Grafik 3.13) ve müşteri şikâyetleri 1.000.000 
bindi başına 350 adet şikayet olacak şekilde, düşük 
bir seviyede kalmıştır. 

2016 yılında saatte 4 otobüsten az kalkış sıklığında 
olan hizmetler, zaman içinde %91 durağa 
zamanında ulaşma oranındaki otobüslerle 2015 
yılına kıyasla az da olsa bir iyileşme sağlanmıştır. 
Yüksek kalkış sıklığındaki hizmetler ile zamanında 
kalkış bakımından %95’ten daha yüksek performans 
(güvenilirlik) elde edilmiştir. 

Yolcu emniyeti ve güvenliği bizim önceliğimiz 
olmaktadır. Bu doğrultuda tüm otobüslerde araç 
içindeki aktiviteleri izleyen kameralar bulunmaktadır. 2016 
yılında otobüslerimize acil durum butonları takılmaya 
başlanmıştır. Butonlar, olumsuz olayları önlemek için 
takılmakta ve olayların çözümünde yardımcı araç 
olarak görev yapmaktadır. Düğmeye basıldığında, 
merkezin ekranlarında canlı olarak izlenen dört adet 
anlık kamera görüntüsü ile birlikte kontrol merkezine 
bir sinyal gönderilmekte ve GPS vasıtasıyla otobüsün 
konumu iletilmektedir. Bu erişim, tüm ilgili kişilerin 
güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik görevlilerinin 
hızlı ve uygun bir şekilde müdahale etmesine yardımcı 
olmaktadır.

Aynı zamanda gece operasyonları da kadın 
yolcularımızın güvenliğini arttıracak şekilde düzenlemiştir. 
2016 yılı Ekim ayından itibaren bu yana otobüsleri 
saat 22.00’dan sonra kullanan kadın yolcular, otobüs 
durağının nerede olduğuna bakmaksızın, rota boyunca 
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herhangi bir noktada otobüsü durdurabilmektedir. Bu 
hizmetin amacı duraktan nihai varış noktasına kadar olan 
mesafeyi en aza indirmek ve kadın yolcularımızın bu 
geç saatlerde sistemi kullanırken kendilerini güvende 
hissetmelerine yardımcı olmaktır.
Hizmet sunumunu iyileştirmek için 2016 yılında 209 yeni 
sürücü işe alınmış olup tüm sürücülerimize en son 
teknikler ve yenilikler konusunda eğitimler verilmektedir. 
2016 yılında toplamda 3.817 adet otobüs sürücüsüne 
eğitim verilmiş olup 345 sürücüye de simülasyon eğitimi 
verilmiştir. Stresli durumlarda veya acil durum yönetimi 
gerekliliği durumlarında sürücünün davranışını güçlü 
kılmak amacıyla stres yönetimi eğitimi de başlatılmıştır.
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Yenilikler, faaliyet ve hizmet seviyesini 
desteklemektedir

Yakın zamanda uygulamaya alınan bütün yenilikler, 
2016 yılında hizmete giren yeni otobüs filo yönetim 
merkezimizin faaliyetlerini desteklemektedir. Şu 
anda filomuzun tamamı 7 gün 24 saat izlenerek 
yönetilebilen durumdadır. Böylece, hizmet servis ve 
güvenilirliği iyileştirilirken merkezden kalkış çizelgelerine 
uyulup uyulmadığı izlenerek yönetilmekte; sürücüler 
gerçek zamanlı iletişimle desteklenmekte, güvenlik 
paydaşlarıyla olay yönetimi koordine edilmektedir.

Artık uçaklarda kullanılanlara benzer “kara kutu” 
sistemleri otobüslerimizde de kullanılmakta olup, bu 
kara kutu sistemi, taşıtın çalışması, araç yükü, seferin 
yapılışı ve sürücü performansı ile ilgili çeşitli verileri 
kaydetmektedir. Bu veriler, araç sağlığını, yolculuğu, yük 

Geçtiğimiz yıl, şehrimizin birçok yerinde yer alacak ilk 
konseptimiz olan akıllı durak uygulaması geliştirilmiştir. 
Bu duraklar, zaten ağımız içerisinde yer alan birinci 
nesil akıllı otobüs duraklarının da ötesine geçmektedir. 
Konsept otobüs durağı enerjiyi güneş panellerinden 
almakta ve LCD/LED tabanlı dijital yolcu bilgileri, 
otomatik bilet makineleri, bas-konuş üniteleri, elektrikli 
tekerlekli sandalyeleri şarj etmek için arabirimler ve 
ücretsiz Wi-Fi hizmeti gibi birçok yeniliği içermektedir. 
Yaklaşan otobüsler ve tahmini varış zamanları hakkında 
otobüs durağında bekleyen yolculara bilgi vermektedir. 
Takılı olan bas-konuş üniteleri, personelimiz ile anlık 
sesli iletişim sağlamaktadır.

İklim değişikliğine karşı çevreyi koruma çabalarımızın 
bir parçası olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı 
artırmaya devam etmekteyiz. Örneğin, 2016 yılında 
pilot olarak seçilen otobüs depolarımızdan birine 2,4 
kilovatlık rüzgâr türbini kurulmuştur. Türbinin yılda yaklaşık 

• Otobüslerin tek bir operasyon
   merkezinden yönetimi

• Hızlı ve koordineli acil müdahale

• Haftanın 7 günü, günde 24 saat
   
•  Sürücülerle doğrudan iletişim

ve sürücü performansı niteliklerini belirleyen raporlar 
ve göstergeler üretmek için analiz edilmektedir. 
Bu analizin çıktıları araç bozulmalarını önlemek 
ve sürüş becerilerini güçlendirmek için önemli 
geribildirimler sağlamaktadır. Yaklaşan bir otobüsün 
doluluğu konusunda bilgi elde etmek üzere, araç 
doluluk bilgileri akıllı telefon uygulamasıyla yolcuların 
kullanımına sunulmaktadır. Son olarak, “kara kutu” 
verileri, olayların nedenlerini belirlemede ve gelecekte 
benzer problemleri önlemek için uygun önlemleri 
almada kullanılmaktadır. 2016 yılında projenin birinci 
aşamasında otobüslere 500 kara kutu yerleştirilmiş ve 
700 sürücüye ilgili eğitimler verilmiştir.

6.250 kilovatsaat elektrik üretmesi ve yaklaşık üç ton 
karbondioksit salınımını önlemesi beklenmektedir. 
Sistem altı kilovatlık güneş panelleriyle de 
desteklenecek ve yılda 17.000 kilovatsaatlik bir 
elektrik enerjisi üretilecektir. Ayrıca vatandaşlarımız 
arasında çevre bilinci teşvik edilmekte olup, genç 
kuşaklarımızı hedef alan girişimlere örnek olarak, 
çevreye yönelik teknolojilerle ilgili bilime ve fen 
bilgisine eğlenceli ve etkili şekilde katkı sağlamayı 
amaçlayan “bilim hattı” projesi başlatılmıştır. Proje, 
şehir genelinde ilk ve orta dereceli okulları ziyaret 
ederek minyatür bir bilim merkezi olarak hizmet 
veren özel olarak tasarlanmış bir otobüs ile 
sağlanmaktadır.

İstanbul otobüs sistemi uluslararası 
alanda kabul görmüştür

Bu yıl İETT, prestijli bir itibarı olan Stevie International 
Business Awards tarafından insan kaynakları 
yönetimi konusunda verilen bronz ödüle layık 
görülmüştür. 200’den fazla jüri üyesi, alanın en 
iyilerini değerlendirdikten sonra, başarılı eğitim ve 
liderlik programı için İETT İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Departmanı’nı seçmiş olup, İETT, Avrupa Birliği Çevre 
Ödülleri’nde birincilik ödülünü almıştır. Son olarak 
İETT, “Müşteriye değer katma” kategorisinde prestijli 
2016 EFQM Mükemmellik Başarı Ödülü’nü almış, 
bu ödül de Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından 
verilmiştir.
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3.5 Minibüs, Dolmuş ve Taksiler: 
İstanbul’da esnek ulaşım

Minibüs ve dolmuş taşımacılığı kentin 
karakterine uygundur

Minibüsler ve dolmuşlar İstanbul’da toplu taşıma 
sisteminin önemli ve ayrılmaz bir parçasını 
oluşturmaktadır. Esnekliği ve geniş erişim imkanı 
sayesinde, günlük 1,7 milyon yolcu taşımakta olup 
kullanıcıların tercih sebebi olmakta ve toplam 
motorlu yolculukların yaklaşık %11’ine hizmet 
vermektedir (Grafik 3.14).

Minibüs ve dolmuşlara ait günlük yolculuk sayısı ve türel dağılım oranları (2015 - 2016)
Grafik 3.14
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• Raylı sistem ve metrobüs ile
   entegre minibüs ve dolmuş
   hatları
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Kaynak: İBB

Minibüs ve dolmuş ağları ile ilgili önemli bilgiler 
Tablo 3.7

Minibüs ve dolmuş ağlarının önemli özellikleri 20162015

Hat sayısı

Araç sayısı

GPS’li araçlar

Ortalama araç yaşı

Minibüs (hat/servis)

Minibüs (durak/terminal 
istasyonu)

Dolmuş

Dolmuş

Dolmuş

Dolmuş

Dolmuş

Dolmuş (terminal istasyonu)

Minibüs

Minibüs

Minibüs

Minibüs

6.3266.240

160/426160/422

3534

404

6.245/349

6.460

5.837

6

572

-

5

30

401

6.200/345

6.460

5.842

-

572

-

5

29

Durak ve terminal istasyonu 
sayısı 

Hat uzunluğu (km)

Yolcu deneyimini artırmak amacıyla her 
iki sistemi de modernleştiriyoruz

Vatandaşlarımızın faydası için her iki sistemi de iyileştirmeye 
çaba göstermekteyiz. Bu amaçla, minibüs ve dolmuş 
filolarının yönetimi, minibüs duraklarını yenileme ve filoları 
modernleştirme yolunda adımlar atılmaktadır.

Güvenilirliği ve sistem verimliliğini artırmak amacıyla 2017 
yılı sonuna kadar tüm minibüsler ve dolmuşlar GPS ile 
izlenecektir. Ayrıca, diğer toplu taşıma türlerine sorunsuz 
aktarma yapılabilmesi amacıyla İstanbulkart’ın her iki 
sistemde de uygulamaya konması planlanmaktadır.
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İyileştirme çabalarımız 2017 yılı ve 
sonrasında da devam edecek

Genişleyen raylı sistem ağı ve yeni teknolojilerin ortaya 
çıkışı göz önüne alındığında, güzergâhları optimize 
etmekte; daha güvenli, güvenilir, sürdürülebilir ve verimli 
hizmet sunmak amacıyla sistemlerimizi geliştirmekteyiz. 
Yakın gelecek içinde yer alan özel planlar şunları 
kapsamaktadır:

Minibüs, dolmuş ve taksiler için kontrol merkezi: 
Merkezin toplam bütçesi 5,7 milyon TL olacak ve şu 
hizmetleri sağlayacaktır:

• Uygun yazılımla donatılmış tek bir merkezden 
çevrimiçi ve etkin filo yönetimi

• Çevrimiçi ve mobil yolcu bilgilendirme sistemi
•	Güzergah ihlal uyarısı ve raporlama sistemi
•	Toplu taşıma araçlarının tüm türlerini içeren toplu taşıma
  yardım sistemi ile entegrasyon

Minibüs, dolmuş ve taksiler için araç takip sistemi: 
Sistemin toplam bütçesi 43,6 milyon TL olup aşağıdaki 
uygulamaları destekleyecektir:

•	 Akıllı Ulaşım Sistemleri imkanlarının minibüs, dolmuş 
ve taksileri kapsayacak şekilde genişletilmesi

•	 Yeni kontrol merkezi ile entegrasyon sağlanması

•	 Araç takibi ve güzergah ihlallerinin tespiti 

•	 Güvenli yolculukların teşvik edilmesi

Toplu ulaşım yardım sistemi: Sistemin bütçesi 52,5 
milyon TL olup aşağıdaki hususları destekleyecektir: 

•	Minibüs, dolmuş ve taksi sistemlerinin (GPS, taksimetreler,
  kameralar, panik butonları ve elektronik ödeme sistemleri
  web ve mobil uygulamalarla entegre edilerek yolcuların
  kullanımına sunulması
•	Güzergahlar, servisler, gerçek zamanlı araç konumu ve
  erişilebilirliği hakkında yolculara bilgi verilmesi
•	Arz ve talebi destekleyecek güvenli bir çevrimiçi elektronik
  sistem kurulması

• Tek bir çağrı merkezinden
  yönetilecek 18.000 taksi

• Bütün taksiler panik butonu, kameralar
  ve GPS ile donatılacak

• Bütün taksi durakları modernize
  edilecek

İBB’nin minibüs duraklarını ve terminal istasyonlarını 
yenileme amaçlı minibüs-otobüs durağı projesi 
yapım aşamasındadır. Proje, minibüslerin yolcu 
indirip bindirmesi için yeniden düzenlenmiş 
alanlar sağlayacak ve böylece trafikteki aksamalar 
önlenecektir. Önemli duraklarda, düzenli indirme 
ve bindirme prosedürleri sağlamak için bu 
durakların personelimiz tarafından yönetilmesi 
planlanmaktadır. Bugüne kadar 30 adet modernize 
edilmiş yeni durak düzenlenmiş olup bununla 
beraber terminal istasyonlarında kafeteryalar, 
tuvaletler ve genişletilmiş otopark alanları gibi ilave 
olanaklar sunulacaktır. Bu terminal istasyonlarından 
10 tanesi halihazırda modernize edilmiştir. 
 
İBB’nin toplu taşıma araçlarında sürdürülebilirlik 
ve kapsayıcılık sağlamaya yönelik genel planının 
bir parçası olarak, yeni minibüs araçlarının tamamı 
düşük emisyonlu (Euro 4 veya daha yükseği) ve 
engelliler tarafından erişilebilir olacaktır.

Ayrıca taksi hizmetlerini de modernize 
ediyoruz

İBB, şehir çapında 18.000 taksinin tek bir çağrı 
merkezi kullanarak erişilebildiği modern bir yönetim 
sistemi geliştirmektedir. Yolcular, istediği herhangi bir 
konumdan veya yakındaki taksi durağından bir taksi 
çağırma imkanına sahip olacaktır. Gelişmiş cihazlar 
bakımından, tüm taksiler panik butonu, kamera 
ve GPS ile donatılacak, bu şekilde yolcuların ve 
sürücülerin güvenliği sağlanacaktır. Proje uygulaması 
2017 yılı başında başlayacaktır.

Taksi durakları, trafiği ihlal etmeden indirme ve 
bindirme için yeterli alan sağlayacak şekilde 
modernleştirilmektedir. Bu proje kapsamında, 
bugüne kadar 50 taksi durağı yenilenmiştir.

2016 yılında, taksi işletmelerine filolarını arttırabilmeleri 
için taksi alımında vergi muafiyeti getirilmesi gibi 
politikalar düzenlenmiştir. 
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Toplam

2016 Toplu 
taşıma yolculuk 
yüzdesi

90

41

%1,4

212

%0,8

%0,5

%0,1

%3,2

3.6 Deniz ulaşımı: İstanbul’un eşsiz 
topografyasına uygun geleneksel ulaşım 
hizmeti

Denizleri aşmak ve İstanbulluları taşımak

İstanbul sınırları bir asır önce, Tarihi Yarımada’nın dışında 
Boğazın her iki yakası boyunca genişlemeye başlamış 
ve bu nedenle deniz ulaşımı vazgeçilmez bir ulaşım 
türü haline gelmiştir. İlk Boğaz köprüsünün açıldığı 1973 
yılına kadar vapurlar, şehrimizin Avrupa ve Asya yakaları 
arasında yapılan yolculukların tek yolu olmaktaydı.

Günümüzde ise kıtalar arası bağlantıların daha da 
genişlediği, üç köprü, denizaltı Marmaray raylı tüneli 
ve yakın zamanda açılan Avrasya karayolu tüneline 
rağmen, denizyolu taşımacılığı, Boğaz’ı geçen 
yolculuklar için hala önemli bir ulaşım şekli olarak 
faaliyet göstermektedir. İstanbul toplu taşıma sisteminin 
ayrılmaz bir parçası olarak, 2016 yılında toplam toplu 
taşıma yolculuklarının yaklaşık %3,2’si deniz taşımacılığı 
yoluyla gerçekleştirilmiştir (Tablo 3.8).

İstanbul’da deniz ulaşımı hizmeti sunan birden 
fazla operatör bulunmakta olup bu operatörler 
üstün yolculuk deneyimi sunan modern araçlar 
kullanmaktadır. İstanbul Şehir Hatları A.Ş., 600-2100 
arası yolcu kapasiteli feribotlar; İDO, deniz otobüsü, 
hızlı feribot ve geleneksel feribotlar; Dentur Avrasya 
ise çeşitli boyutlarda vapurlar işletmektedir. Turyol ve 
Mavi Marmara, Boğazın iki yakasının yanı sıra Adalar’a 
da deniz ulaşım hizmeti sunmaktadır. Tüm operatörler 
ulaşım servisleri için özel iskeleler kullanmakta ve 
işletmektedir (Tablo 3.9).

İstanbul’da denizyolu ulaşımını kullanan yolcu sayısı ve toplu taşımadaki oranı

2016 yılı için önemli deniz taşımacılığı bilgileri

Tablo 3.8

Tablo 3.9

Deniz taşımacılığı operatörü

Günlük 
yolculuk
sayısı

İDO Turyol

Günlük 
yolculuk 
sayısı

Dentur 
Avrasya

2015 Toplu 
taşıma yolculuk 
yüzdesi

İstanbul Şehir 
Hatları A.Ş.

Mavi 
Marmara

İDO

İskele

İstanbul Şehir Hatları A.Ş.

Hat

29.155*

35 6

27.459*

2

%0,4

41 6

%0,4

123.378

16 2

110.456

1

%1,6

20 2

53.332

53 60

58.907

41

%0,7

28 30

37.079 41.275%0,5

8.497 7.310%0,1

251.441 245.407%3,3

Dentur Avrasya

Gemi 

Turyol

Mavi Marmara

Toplam

* yolculuk sayısı
Kaynak: Belbim A.Ş./Operatörler

Kaynak: Deniz ulaşımı operatörleri
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Güvenlik bir numaralı önceliğimizdir

Yolcuların ve personelin güvenliği, tüm 
hizmetlerimizde öncelikli olarak yer almaktadır. Bu 
nedenle, 2016 yılında emniyet ile ilgili performansı 
daha da artırmak için çalışmalara devam etmekteyiz. 
Örneğin, İDO acil durumların önlenmesi ve yönetimi 
de dahil olmak üzere 1.300 İDO çalışanına İş Sağlığı 
ve Güvenliği eğitimi vermiştir. Bütün terminallerde ve 
vapurlarda acil durum tatbikatları gerçekleştirilmiştir. 
Standart prosedürlere göre, sorumlu teknik 
birimlerce tüm vapurlarda ve terminallerde risk 
analizi yapılıp hesaplanan risk değerine dayanarak 
uygun eylemler gerçekleştirilmiştir. İskelelerde 1.300 
CCTV kamerası ve 16 alarm sistemi ile yolcuların 
ve personelin güvenliği artırılmıştır. Ayrıca İDO, 
olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlayan 
modern korunma sistemleri de kurmuştur.

Benzer şekilde, İstanbul Şehir Hatları A.Ş., 2016 
yılında Emniyet Yönetim Sistemine uygun olarak 
iç denetim ve eğitimler gerçekleştirmiştir. Böylece 
işletme 2016’da sıfır kaza oranıyla olağanüstü 
güvenlik performansı elde etmiştir. Mavi Marmara 
tarafından 48 personele de İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimi verilmiştir.

Yolcu deneyimine ilişkin sorumluluğumuz

Altyapı, sistem ve operasyonlarımız yolcularımıza 
üstün kaliteli hizmetler sunabilecek şekilde sürekli 
geliştirilmektedir. Bunun sonucu olarak, 2016 yılında 
müşteri memnuniyetinin yüksek seviyelere çıktığı 
görülmüştür (Grafik 3.15). Buna ek olarak tüm deniz 
işletme firmaları oldukça yüksek hizmet güvenirliği ve 
zamanında performans sağlamaktadır. 

Yolcu talebini karşılamak ve yüksek seviyede müşteri 
hizmeti sağlamak için Turyol, zirve saatlerde kalkış 
aralığını 15 dakikadan 10 dakikaya düşürmüştür.

Yolcularımız sistemimizde İstanbulkart’ı kullanmakta 
olup,  iskelelere yolcu girişini iyileştirmek amacıyla 2016 
yılında yeni turnikeler ve el terminalleri ilave edilmiştir. 
Mavi Marmara tarafından işletilen iskelelerdeki turnikeler, 
daha hızlı bilet okuma işlevleri eklenerek geliştirilmiştir.

İDO, 2016 yılı Mart ayında e-bilet uygulamasını 
başlatmıştır. Bu uygulama belirli hizmetler için web 
üzerinden veya cep telefonu kullanarak bilet satın 
alınmasına imkân vermektedir. İDO, mobil uygulamasını 
da yükseltmiş ve biletlere Hızlı Yanıt (QR) kod bilgileri 
eklenmiştir. 
 
Turyol gelişmiş müşteri memnuniyeti için web arayüzünü
yenilemiş ve çevrimiçi bilet satışlarını başlatmıştır.  

2016 yılında İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin tüm 
iskelelerine dijital panolar yerleştirilmiş; 6 iskeleye yeni 
dijital panolar kurulmuş ve diğer iskelelerdeki tüm 
panolar iyileştirilmiştir. 15 iskelede multimedya anons 
programı takılmıştır.

Turyol, yolcuların internete bağlanabilmesi için tüm 
iskelelerde Wi-Fi hizmeti vermeye başlamıştır. Diğer 
vapurlarda da yaygınlaştırılmadan önce bir vapurda pilot 
uygulama olarak Wi-Fi hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Yolculukları daha keyifli hale getirmek için İstanbul 
Şehir Hatları A.Ş., müzik gruplarına ve bireysel 
müzisyenlere vapurlarda performans gerçekleştirme 
fırsatı sunmaktadır. Müzisyenler İstanbul’un kültürel 
çeşitliliğini temsil etmektedir. Daha sessiz bir şekilde 
yolculuk etmeyi tercih eden yolcular için de seçenekler 
sunulmaktadır.

Erişilebilirlik ve sürdürülebilirliği iyileştirme

Tüm vapur terminallerimiz tekerlekli sandalye erişimine 
açık olup birçok terminalde, özellikle engelliler için 
tasarlanmış tuvalet ve bekleme alanları gibi kolaylıklar 
sağlanmaktadır. Yolcu salonlarına ulaşmak için de 
asansörler mevcut olup tüm vapurlara erişilebilirliği 
artırmak için çalışmalar devam etmektedir.

2016 yılında, görme engelli yolculara vapur 
erişilebilirliğini kolaylaştırmak için tüm İDO iskelelerine 
hissedilebilir yer döşemesi uygulaması yapılmıştır. Mavi 
Marmara tarafından işletilen terminaller’de benzer 
erişilebilirliği iyileştirmeleri uygulanmış, Turyol tarafından 
işletilen vapurlarda ise güvenli yolcu erişimi sağlamak 
için rampalar kurulmuştur. 

• Sıfır ölüm vakası

• Yeni turnikeler
• Yeni/geliştirilmiş
   bilgilendirme ekranları

• İDO e-bilet uygulaması

2016’da güvenlik

Müşteri memnuniyeti
Grafik 3.15
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Kaynak: Deniz ulaşımı operatörleri
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İstanbul Şehir Hatları A.Ş. gişe alanlarını genişleterek 
girişleri 8’e çıkarmış, ayrıca bu iskeleler tekerlekli 
sandalyelerle donatılmıştır. Yeni nesil yolcu feribotları da 
ulaşım rampaları, düz yüzey özellikleri, geniş koridorlar 
ile engelli yolcularımız için özel olanaklar sunmaktadır. 
Böylece, engelli yolcular yardıma gerek duymadan 
yolculuk edebilmektedir. 

Çevresel sürdürülebilirlik bakımından, çok sayıda deniz 
florasına ve faunasına ev sahipliği yapan Boğaziçi 
ve Marmara Denizi ekosisteminin yanı sıra Akdeniz 
ve Karadeniz arasındaki deniz organizmalarının iki 
yönlü geçişini düzenleyen ekolojik tünel korunmaya 
çalışılmaktadır. 

Sera gazı emisyonlarını sınırlamak için, 2016 yılında İDO 
tarafından işletilen iskelelerde yapılan aydınlatma, yılda 
900.000 kilovatsaat’e kadar tasarruf sağlayacak şekilde 
LED ışıklandırmalara dönüştürülmüştür. Enerji tasarrufu 
için birden fazla vapurda da aydınlatmalar değiştirilmiştir. 
Gövde ve su arasındaki sürtünmeyi azaltan özel gemi 
boyası teknolojisi ile İDO vapurlarında yakıt verimliliği 
arttırılmıştır. 

Atık yönetiminin geliştirilmesinde de ilerleme 
kaydedilmiştir. İDO’nun endüstriyel atık yönetim 
planı onaylanmış olup Yenikapı, Sirkeci, Bostancı ve 
Eskihisar’daki iskeleler için geçici atık depolama alanı 
izinleri alınmıştır. Su atıklarını sınırlandırmak için ise ilave 
tedbirler alınacaktır. İDO tarafından işletilen vapurlara 
elektronik çevrimiçi ölçüm cihazlarının kurulması 
planlanmıştır. Sayaçlar, atık su yönetimine yardımcı 
olacak şekilde kirli su (lavabo, duş ve tuvalet) deşarjını 
kaydedebilecektir.

Altyapı, hizmet ve sistemlerin geliştirilmesi

Yolcu talebini karşılamak ve geleceğe hazır olmak 
için altyapı ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmekteyiz. 
İBB, 2016 yılında “Martı Projesi” olarak bilinen Kabataş 
Transfer Merkezi Projesi’ni geliştirmeye başlamıştır. 
Düzenlenen transfer merkezi, deniz, karayolu ve 
demiryolu taşımacılığını entegre edecektir. Sahil 
boyunca kesintisiz yaya erişimi sağlanacak ve trafik 
için terminal alanı altında inşa edilecek yeni bir 
karayolu tüneli kullanılacaktır. Proje, Avrupa yakasında 
Kabataş’ı Asya yakasında Üsküdar ile sualtı yaya ve 
bisiklet tüneli ile birbirine bağlayacaktır. İnşaat süresi 
boyunca Kabataş iskelesi deniz trafiğine kapalı kalacak 
ve hizmetler geçici olarak diğer iskelelere transfer 
edilerek faaliyet sürekliliği sağlanacaktır. İDO ayrıca 
Beşiktaş-Bostancı seferlerini başlatmış ve Harem-Sirkeci 
seferlerinin sıklığını artırmıştır.

Deniz seferlerimizde, performansı artırmak ve dünya 
standartlarında hizmet sunmak için son teknoloji yönetim 
sistemleri kullanılmaktadır. İDO ve Mavi Marmara saha 
ekipleri, vapurlardan mobil cihazlar aracılığıyla Kurumsal 
Kaynak Planlaması (ERP) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi 
(CRM) yazılımı gibi arka ofis sistemlerine erişebilmektedir. 
İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin tüm uygulamaları 2016 
yılında yeniden tasarlanmış, performans ölçümü ve 
iyileştirmesi için bir süreç yönetim sistemi geliştirilmiştir. 

İDO’nun 2015 yılına ait Faaliyet ve Sürdürülebilirlik 
Raporları, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde gümüş 
ödülün sahibi olmuştur. İDO, 2015 Faaliyet Raporu ile 
Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından 
düzenlenen 2015 Vizyon Ödülleri’nde de platin, altın ve 
bronz ödüllerine layık görülmüştür.

Filo yenilemeleri arasında, İstanbul Şehir Hatları A.Ş. 
tarafından alınacak üç yeni araç feribotu ve Mavi 
Marmara tarafından alınacak üç yeni vapur ilavesi 
yer almaktadır; İDO bir vapuru çalıştırmamayı ve üç 
tanesini de satmayı planlamaktadır. İstanbul Şehir 
Hatları A.Ş. 2017 yılında tam erişilebilir vapurlara 
geçmeyi planlamaktadır.

İDO, yolcu deneyimi konusunda, hızlı ve kolay 
çevrimiçi bilet almayı, bilgiye erişimi kolaylaştırmayı, 
müşterileri sınıflandırıp ihtiyaçlarına göre yeni 
kampanyalar oluşturmayı destekleyecek yeni 
bir sistem kullanmaya 2017 yılında başlayacaktır. 
Mavi Marmara da benzer bir sistem kullanmayı 
planlamaktadır.

Bunların yanı sıra, İDO ve İstanbul Şehir Hatları 
A.Ş. iskelelerine ilave biletmatik makineleri takılacak 
ve her iki işletme için cep telefonu uygulamaları 
geliştirilecektir. 

Bu düzenleme ile İkinci Boğaz Köprüsü kullanımına 
bir alternatif sağlanacak olup 1 milyonun üzerinde 
yolcu taşınmasıyla yıllık köprü geçişinde yaklaşık 
540.000 araç azaltılması beklenmektedir. Pendik ve 
Avşa istasyonlarının yenileme çalışmaları ise 2017 
yazından önce tamamlanacaktır.

• LED kullanımı ile yılda
  900.000 kilovatsaat
  tasarruf

2017’de gelişmeye devam edeceğiz

2017 yılında İstanbul Şehir Hatları A.Ş., Çubuklu ve 
İstinye arasında zirve saat kalkış aralığı 30 dakika olan 
yeni bir feribot seferi sunmayı planlamaktadır. 
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4.1 Karayolu ağı: 2016 yılındaki önemli 
gelişmeler

Yol iyileştirmeleri ve genişleyen 
karayolu ağı şehirdeki hareketliliği 
artırmaktadır

Karayolu altyapısı, özellikle motorlu araç sayısı 
hızla artan kentimizde hareketlilik konusunun 
önemli bir parçasını temsil etmektedir. Bununla 
bağlantılı olarak, İstanbul’un karayolu ağını sürekli 
iyileştirmek, entegrasyonu teşvik etmek ve erişimini 
kolaylaştırmak için uzmanlığımız ve teknolojideki 
ilerlemeler kullanılmaktadır. Şehrin tamamında trafik 
akışını hızlandırmak için yol güvenliği, yol kapasitesi 
ve bağlantı olanaklarını artırmak hedeflenmektedir. 
Bu amaçla, 2016 yılında çığır açıcı projeler 
gerçekleştirilmiştir.

Kuzey Marmara Otoyolunun Üçüncü 
Boğaz Köprüsünü de kapsayan Odayeri 
- Paşaköy kısmının açılışı

26 Ağustos 2016’da Kuzey Marmara Otoyolunun 
ilk ve en önemli bölümü açılmıştır. Bu bölüm, 35 
viyadük, 20 kavşak ve iki tünel ile 115 km’lik her yön 
için dört şeritlik bir otoyolu kapsamaktadır. Proje 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu 
altında, 27 ay gibi rekor bir sürede 4,4 milyar TL 
bütçe ile tamamlanmıştır.

Projenin en etkileyici kısmı Boğaz’ı geçen üçüncü 
köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’dür. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yükselmesindeki başarısı ile bilinen 
16. yüzyıl padişahı 1. Selim’in adı verilmiştir. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, sekiz trafik şeridi ve ortasında iki yönlü 
demiryolundan oluşan 59 m’dir genişliği ile dünyanın 
en geniş asma köprüsüdür. Köprünün Boğaz üzerindeki 
uzunluğu 1.408 m’dir ve bu da Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nü dünyanın en uzun demiryolu asma köprüsü 
yapmaktadır. Köprüden geçen demiryolu, Edirne’den 
İzmit’e giden yolun bir parçası olup gelecekte 
İstanbul metro sistemine ve Marmaray hattına entegre 
edilecektir. Demiryolu, İstanbul’un halihazırda yapım 
aşamasında olan yeni havalimanına ve Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı’na bağlanacaktır.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kuleleri Avrupa 
yakasında Garipçe köyünde 322 metre, Asya yakasındaki 
Poyrazköy’de ise 318 metre yüksekliğe ulaşmaktadır. 
Bu mühendislik başarılarının gerçekleştirildiği Üçüncü 
Boğaz Köprüsü dünyanın en yüksek asma köprüsü 
olarak kabul edilmektedir. 

Üçüncü Boğaz köprüsü dinamik tasarımı ile modern 
Türkiye’nin sembollerinden biridir. Kuzey Marmara 
Otoyolu projesi, Avrupa ve Asya’da 248 km’lik otoyolun 
2020 yılına kadar faaliyete geçmesi beklenen iki ilave 
bölümünü kapsamaktadır. Kuzey Marmara Otoyolunun 
Ağustos 2016’dan bu yana faaliyette olan kısmı, trafik 
yoğunluğunun azaltılmasına katkıda bulunmuş ve 
özellikle kritik TEM ve D100 otoyollarındaki trafik 
sıkışıklığını önemli ölçüde azaltmıştır. Odayeri’nden 
İkitelli’ye ve Paşaköy’den Çamlık’a kadar olan kısım 
bağlantı yolları üzerinden Avrupa ve Asya arasında 
kesintisiz olarak yolculuk etmeyi mümkün kılmaktadır. 
Proje, kamyonlar ve ağır vasıta araçları da dahil olmak 
üzere günde tahmini 135.000 araç ile zaman, yakıt 
ve emisyon tasarrufları açısından da faydalı olacaktır. 
Tamamlandığında komşu şehirlere olan yolculuk süresini 
önemli ölçüde azaltacaktır. 

Kuzey Marmara Otoyolunun ilk bölümü 6.500 inşaat 
işçisi ve mühendise iş imkânı yarattığı için önemli istihdam 
faydası da sağlamıştır. 

• Otoyol boyunca iki yönde
   115 km’lik 4 şerit
   tamamlandı

•  Dünyadaki en yüksek asma
   köprü

•  8 trafik şeridi ve 2
   demiryolu bulunan 1.408
   metre uzunluğunda köprü 
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Boğaz’ın altında benzersiz bir mühendislik 
başarısı olan Avrasya Tüneli 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Avrasya tünelinin 
25 yıl 28 gün boyunca işletme hakkı karşılığında inşa 
edilmesi için Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım 
Ortaklığı’nı (ATAŞ) görevlendirmiştir. Projenin yapımı 
Şubat 2011’de başlamış, tünel 20 Aralık 2016’da hizmete 
girmiş ve halen 7 gün 24 saat faaliyet göstermektedir. 

Avrasya tüneli İstanbul’un Asya ve Avrupa yakasını 
Boğaz’ın altından birbirine bağlayan ilk karayolu 
tünelidir. 

Projenin tamamı, İstanbul’un Avrupa yakasındaki 
Kennedy Caddesi ile Asya yakasındaki D-100 ana arterini 
birbirine bağlamakta olup 14,6 km. uzunluğundadır ve 
üç bölümden oluşmaktadır.

•	 Birinci bölüm, Avrupa yakasındaki karayolunun 
genişletilmesi ile ilgilidir. Kazlıçeşme ile Sarayburnu 
arasında uzanan Kennedy Caddesi boyunca 
dört üst geçit ve dört yaya geçidi (ikisi birbiri ile 
kesişmektedir, diğer ikisi zemin seviyesindedir) ve 
dört U dönüşü bulunmaktadır. Trafik şeritlerinin sayısı 
3 × 2 ila 2 × 4 arasında değişen 5,4 km’lik bir kesittir.

•	 İkinci bölüm Boğaz altındaki geçiştir. Her katta iki 
trafik şeridi bulunan 5,4 km’lik çift katlı bir tünelden 
oluşmaktadır. Kazılan tünelin çapı 13,7 m., iç çapı 
12 m’dir. Tünelin deniz seviyesinin altındaki taban 
kısmının derinliği 106 m. iken, deniz yatağının altındaki 
maksimum derinliği 61 m’dir. Bu bölüm aynı zamanda 
bir tarafta bir İşletme ve Bakım binası ile tünelin her 
iki girişindeki ücretli geçişleri de kapsamaktadır.

•	 Üçüncü bölüm, yolun Asya yakasındaki genişletme 
çalışması yapılan kısmını kapsamaktadır. Yol D100 
karayolunun yaklaşık 3,8 km’si boyunca 2x3 ve 2x4 
şeritten 2x4 ve 2x5 şeride çıkmaktadır. İki kavşak 
inşaatı, bir köprü ilavesi ve bir yaya köprüsünü 
kapsamaktadır.

Projenin birinci ve üçüncü bölümlerindeki trafiğin 
yönetimi, projenin tamamlanmasından sonra İBB’ye 
devredilmiştir.

Avrasya karayolu tüneli, 1,3 milyar ABD Dolar tutarındaki 
yatırımla, bu derinlikte dünyadaki ilk çift katlı otoyol 
tünelidir. 13.7 m’lik çapı onu dünya üzerindeki en geniş 
altıncı tüneli yapmaktadır. 

• Boğaz altındaki ilk karayolu tüneli

• Dünyadaki en geniş altıncı tünel

• 5,4 km’lik çift katlı karayolu tüneli
  dahil 14,6 km’lik ilave yollar
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Tünel, maksimum yolcu güvenliğini sağlamak için 
moment büyüklüğü 7,25’e kadar olan depremlere 
dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, yaşlılar ve 
engelliler için sığınma yerleri sağlamak amacıyla 
her 200 metrede bir korumalı acil durum odaları 
ve tünel seviyeleri arasında kaçış yolları yapılmıştır. 
Her 65 metrede bir acil durum telefonları 
kurulurken tünelde internet ve mobil bağlantı 
sağlanmıştır. Tüneldeki hız sınırı saatte 70 km’dir. 
Trafik darboğazlarını önlemek için, ücretler nakit 
ödeme opsiyonları olmaksızın sadece otomatik 
sistemler aracılığıyla tahsil edilmektedir. Başlangıçtaki 
trafik akışının günde yaklaşık 80.000 araç olması 
beklenmektedir. Bu sayının, 2023 yılına kadar 
tünelin günlük maksimum 130.000 araç kapasitesine 
ulaşması beklenmektedir. 

Avrasya karayolu tüneli, kentimizdeki en önemli 
ulaşım yatırımlarından biridir ve Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ile birlikte, diğer iki İstanbul köprüsündeki 
trafik sıkışıklığını önemli ölüde azaltarak kıtalararası 
seyahat için ek seçenek sunmaktadır. Proje, 
özellikle Avrupa yakasındaki Zeytinburnu ile Asya 
yakasındaki Göztepe arasında yolculuk süresini 15 
dakikaya indirerek İstanbulluların toplam seyahat 
süresini yılda 52 milyon saat kısaltmaktadır. Yakıt 
ve emisyon tasarrufundaki etkisi de çok önemlidir. 
Toplam yakıt tasarrufunun yılda 180 milyon TL, 
emisyon tasarrufunun da yılda yaklaşık 82.000 tona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir.

2016 yılında kritik yol geliştirme ve 
bakım faaliyetleri de gerçekleştirildi

2016, kapsamlı yol yapımı ve bakım çalışmalarının 
yapıldığı bir yıl olmuştur. Tablo 4.1, tamamlanan 
çalışmaların genel bir özetini sunmaktadır. Daha belirgin 
olarak, Küçükçekmece’deki Yarımburgaz ve Halkalı 
Caddelerinin kesişimindeki 7,6 km’lik kısım gibi birkaç 
alanda kavşakları kapsayan inşaat ve iyileştirme projeleri 
tamamlamıştır. Sıkışıklığı azaltmak için, Gaziosmanpaşa ile 
Esenler sınırında Metris’te TEM otoyoluna erişim yolları, 
köprüler ve kavşaklar da geliştirilmiştir. Ayrıca, İstanbul 
genelinde belirli alanlardaki bağlantıları iyileştiren köprü 
projeleri de tamamlanmıştır.

İstanbul halkının güvenliğini arttırmak için, Merter - 
Zeytinburnu’nda D100 karayolunun üzerindeki metro 
ve tramvay istasyonları erişimi için yeni yaya üstgeçitleri 
yapılmış, mevcutlar iyileştirilmiş olup toplu ulaşım 
araçlarına erişilebilirlik en üst düzeye çıkarılmıştır. Ayrıca 
sokak rehabilitasyonu, istinat duvarı yapımı, heyelan 
riskinin azaltılması, geometrik düzenlemeler ve şehir 
genelinde daha verimli trafik akışı için gerekli yol 
iyileştirmeleri gibi diğer alanlarda da çalışmalar yapılmıştır. 
Bu yöndeki çalışmalar vatandaşlar ve ziyaretçiler için 
karayolu ulaşım hareketliliğini desteklemek amacıyla 
2017’de de devam edecektir.

19 Eylül 2016’da Üsküdar’daki Beylerbeyi Sarayı tüneli 
yeniden açılmıştır. 1829 - 1832 yılları arasında inşa edilen 
tünel, 1970’lerden bu yana müze ve sergi salonu olarak 
faaliyet gösteriyordu. Üsküdar ile Beylerbeyi kıyı şeridini 
birbirine bağlayan yerel karayolu şebekesinde bulunan 
yaklaşık 650 m’lik bu karayolu tüneli yeniden hizmet 
vermeye başlamıştır. İBB, aydınlatma, enerji ve video 
gözetim sistemleri kurulurken tünelin orijinal dokusunu 
korumayı başarmıştır. 150 m. uzunluğunda ve 2,90 m. 
yüksekliğindeki tünel Üsküdar’dan Beykoz’a 06:00-16:00 
saatleri arasında, aksi istikamette 16:00-06:00 saatleri 
arasında çalışmaktadır. 

Özel ulaşım
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Özel ulaşım

2016 yılında tamamlanan yol çalışmalarının özeti
Tablo 4.1

Yeri Uzunluk 
(km)

Yüzey 
(m2)

Duvar 
(m2)

Proje tipi 

Avrupa 
yakası

Asya 
yakası

Kavşaklar

Diğer projeler

Köprü projeleri

Kavşaklar ve aktarmalar

Yaya üst geçitleri

Yol bağlantısı iyileştirmesi

Yaya üst geçitleri

Köprü projeleri

Yol bağlantısı iyileştirmesi

Diğer projeler

Kaynak: İBB

13,54

1,99

4.159,82

1.478,00

7.075,89

13.837,89

10,78

12,85

1,22

5.827,96

3.011,25

yok

9.012,68

7.827,03

8.247,80

yok

30,90

yok

5,29

Toplam

0,75

77,32

264,00

2.471,17

yok

2.277,00

4.089,16

23.578,36

29.237,00

14.281,31

2.375,80

751,00

yok

92.646,40
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4.2 Trafik yönetimi: İstanbul’da yolların 
akıllandırılması

İstanbul’da trafik: Önemli bir hareketlilik 
sorunu

Şehrimizin trafik sorunları iki ana faktörden 
kaynaklanmaktadır. İlk olarak, son yirmi yılda benzeri 
görülmemiş bir kentleşme sonucunda İstanbul 
nüfusu 2000 yılından bu yana iki katına çıkmış ve 
2016 yılında 15 milyona ulaşmıştır. İkincisi, şehirdeki 
motorlu taşıt edinme hızı, yıllık ortalama %6,6 gibi 
yüksek bir oranla hızlı bir şekilde artmıştır (2011-2016). 
Sonuç olarak, ayda 15.800 yeni otomobil İstanbul 
trafiğine katılmakta (Grafik 4.1) ve toplam özel 
otomobil sayısı 2.6 milyona ulaşmış bulunmaktadır.

Ayrıca, yeni sistemlere yaptığımız önemli yatırımlar 
sayesinde toplu taşımanın ulaşımdaki payı artarken, 
İstanbul’daki toplam motorlu yolculukların %38’i 
halen özel otomobillerle yapılmaktadır. Otobüsler, 
minibüsler, dolmuşlar, taksiler ve servis otobüsleri 
trafik yüküne etki etmektedir. 

2014

Özel otomobil sayısı, motorizasyon oranı ve özel otomobil türel dağılım oranı
Grafik 4.1
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu / İBB

Özel ulaşım
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Özel ulaşım

İBB, trafik sıkışıklığını azaltmak için çaba 
göstermektedir

İBB’nin kentin trafik sorunlarını çözmek için üç 
stratejisi bulunmaktadır. İlk strateji toplu taşıma 
sistemlerini geliştirmek ve bu sistemlerle taşınan 
yolcu sayısını artırmak için yapılan yoğun yatırımları 
kapsamaktadır. İkinci stratejide karayolu altyapısı 
yatırımları yer almaktadır.  Üçüncü strateji ise 
yenilikçi trafik yönetiminde mevcut en iyi pratiklerin 
uygulanmasını kapsamaktadır.  Bu stratejiler sonuç 
vermeye başlamıştır. Özellikle 2016 yılında, İBB 
Trafik Müdürlüğü tarafından ölçülen ortalama 
trafik endeksi 2015 yılı ile aynı seviyede kalmıştır 
(Grafik 4.2). İBB, trafik sıkışıklığını değerlendirmek için 
İstanbul’un otoyolları/karayolları üzerindeki gerçek 
hız ölçümlerine dayalı olarak kendi trafik endeksini 
kullanmaktadır. 

Buna ek olarak, 2016 yılında şehrin otoyolları ve ana 
arterlerinde ortalama trafik hızı kısmi bir artışla saatte 
67 km’ye çıkmıştır. Şıkışıklığın gözlendiği yol kesitleri 
uluslararası kaynaklar tarafından doğrulanmıştır. 
Dünyadaki şehirlerde trafik sıkışıklığını ölçen TomTom 
Trafik Endeksinin (https://www.tomtom.com/en_
gb/trafficindex/) 2016 yılı sonuçları, İstanbul’daki 
tıkanıklığın 2016’da 2015’e göre %1 oranında azaldığını 
göstermektedir. Böylece, İstanbul TomTom Trafik 
Endeksi’nde üç sıra gerilemiştir: 2015’te dünya 
çapında trafiği en sıkışık şehirler sıralamasında üçüncü 
sırada yer alırken 2016’da altıncı sıraya gerilemiştir.

• Trafik endeksi değişmeden 
   sabit kalmıştır

• Ortalama trafik hızı artmıştır 

• Trafik sıkışıklığı biraz azalmıştır

2015 ve 2016 yılı trafik endeksi ve ortalama hız değerleri
Grafik 4.2

Kaynak: İBB
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Kaynak: İBB

Trafik sıkışıklığıyla mücadelede en gelişmiş 
trafik yönetim sistemlerini kullanmaktayız 

Mevcut yol kapasitesinin kullanım verimini en üst 
düzeye çıkarmak için, en gelişmiş Akıllı Ulaşım Sistemleri 
kullanılmaktadır. Sıkışıklığı azaltmak, trafik kazalarını 
asgariye indirmek ve vatandaşların hareketliliğini 
artırmak için akıllı ulaşım sistemleri kullanılmaktadır. 
İstanbul’un akıllı ulaşım sistemleri mimarisi, trafik 
yönetimi, trafik gözlem ve ölçüm sistemleri, ihlal 
tespiti, trafik bilgilendirme ve sinyalizasyon sistemlerini 
kapsamaktadır (Şekil 4.1). Bu mimarinin birkaç yapı taşı 
2016 yılında biraz daha geliştirmiştir (Tablo 4.2).

İBB Trafik Kontrol Merkezi (TKM) trafik yönetim 
operasyonlarının kalbidir. Bu Merkez, 7/24 
temelinde tek bir merkezden trafik akışının 
sürekliliğinin sağlanmasını, yol ağı kapasitesinin 
verimli kullanılmasını, gerçek zamanlı izleme ve 
trafik kontrolünü desteklemektedir.

2016 yılında TKM, Avrupa Birliği’nin Araştırma ve 
Teknolojik Gelişme için Yedinci Çerçeve Programı 
(FP7) tarafından desteklenen VITAL projesinin 
bir parçası olarak geliştirilen gelişmiş bir akıllı 
trafik uygulamasını kullanmaya başlamıştır. TKM 
tarafından toplanan trafik verileri üzerinden “gerçek 
zamanlı” kompleks olay tespit kuralları yürütülmesini 
sağlayan bir “Nesnelerin İnterneti” (Internet of 
Things - IoT) tabanlı trafik uygulamasıdır. Bu da, 
sorunları tahmin etmeyi ve önceden öngörerek 
karar vermeyi desteklemektedir. 

• %100 uzaktan kumanda edilebilir
   2142 trafik sinyali

• 415 Bluetooth sensörü

• 204 akıllı sensör

• 17 görüntü işleme sensörü

• 119 Uzaktan Trafik Mikrodalga
  Sensörü (RTMS) sistemleri

• Dört adet radar tabanlı RATOS
   sensoru

• 15 Akıllı Park Sistemi

• 38 meteorolojik gözlem
  sistemi

• 438 ihlal tespit sahası

• 596 trafik gözlem kamerası

• 455 tünel kamerası

• 1358 trafik lupu

• 98 değişken mesajlı tabela

• 8 plaka tanıma sistemi

İstanbul’daki akıllı ulaşım sistemlerine genel bakış
Şekil 4.1

Trafik yönetim sistemleri
Trafik gözlem ve ölçüm 
sistemi İhlal tespit sistemleri Trafik bilgi sistemleri Sinyalizasyon sistemleri

Trafik kontrol merkezi Trafik gözlem kameraları Kırmızı ışık ihlal tespit 
sistemi

Çağrı merkezi
444 4154

Sinyalizasyon
sistemlerinin kurulması
ve yönetimi

Emniyet şeridi ihlal tespit
sistemi

Değişken mesaj sistemi Çevrimiçi sinyalizasyon
sistemleri yönetimi

Hız koridor ihlal tespit 
sistemi

Değişken trafik işaretleri Erişebilir yaya butonu

Ters yön elektronik 
denetleme sistemi

Şerit kontrol sistemi

Park ihlal tespit sistemi Web trafik uygulamaları

Tramvay yolu ihlal tespit
sistemi

Çevrimiçi yoğunluk
haritası

Giriş yasağı ihlal tespit
sistemi

İBB CepTrafik

Taralı alan ihlal tespit
sistemi

Akıllı TV uygulamaları

Mobil elektronik
denetleme sistemi

Çevrimiçi trafik radyosu

Trafik ölçüm sensörleri

Meterolojik gözlem 
sensörleri

Tünel kontrol merkezi

TEDES merkezi

Özel ulaşım
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Özel ulaşım

Trafik kontrol sistemimiz tamamı uzaktan kumandalı 
2100’den fazla trafik sinyali kullanmaktadır. Bu 
şekilde, TKM’nin kavşak kontrol sistemi çevrimiçi 
ve gerçek zamanlı olarak yönetilebilmektedir. 
TKM’nin kapasitesini daha da geliştirmek için, 
sinyal zamanlamalarını optimize eden gelişmiş 
uyarlanabilir trafik kontrol yazılımı tedarik edilerek 
uygulanmıştır. Sistemin bir parçası olarak, 2016 
yılında 53 adet uyarlamalı trafik sinyali kurulmuş 
olup, bu sayede kavşakta bulunan araç hacmi 
her yönden algılanarak sinyal zamanlama 
döngüleri bu algılamaya göre otomatik olarak 
uyarlanabilmektedir. Böylece, system trafikteki 
değişimlere hızla tepki vermekte ve kavşakta 
bekleme süreleri en aza inmektedir.

2016 yılında D100 karayolunun Ayvansaray ve 
Altunizade’deki kavşak noktalarında “katılım kontrolü” 
gerçekleştirilmiştir. Şu anda, D100’ün bu girişleri, 
sinyal süreleri D100 üzerindeki trafik yoğunluğuna 
ve her girişteki kuyruk uzunluğuna göre belirlenen 
özel trafik ışıklarıyla kontrol edilmektedir. Sistem 
trafikteki gecikmeleri %20 azaltabilmekte, ortalama 
hızları %15 oranında artırabilmekte ve genel kavşak 
kapasitesini %10 oranında yükseltebilmektedir.

Bir koridor boyunca iki taşıyıcı yapıya yerleştirilen 
kameraları kullanarak hız ihlallerini tespit eden koridor 
hız kontrol sistemimiz daha da geliştirilmiştir. Sistem, 
koridorun kontrollü bölümüne aracın giriş ve çıkış 
zamanlarını kaydetmekte, ortalama hızı hesaplayarak 
yasal hız limitini aşan araçları tespit etmektedir. Bu 
sistem 2016 yılında Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu 
Caddesi’nde kurulmuştur.

Şehrimizin çok sayıda karayolu tüneli, tünel yönetim 
merkezi tarafından idare edilmektedir. 2016 yılında, 
otoyollarda ve tünellerde uygulanabilen gelişmiş 
operasyonları raporlama yazılımı geliştirilmiş ve 
uygulamaya geçilmiştir. Tünel kamera sistemi kodlayıcı 
donanımı (DVR’ler) düzenlenmiş olup bu sayede 
görüntüler VideoXpert kamera yönetim yazılımı 
kullanılarak görüntülenebilmektedir. Bunlar artık tüm İBB 
kamera sistemlerinin yönetiminde kullanılmaktadır. Tünel 
güvenliğini artırmak için olay yönetim kapasitesini iki 
katına çıkaran ikinci bir acil operasyon ekibi kurulmuştur. 
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Talep yönetiminde zamanında ve doğru 
sürücü bilgisi değerlidir

Trafik durumu hakkında gerçek zamanlı olarak ve trafiği 
etkileyen bazı önemli olaylar ve/veya konular hakkında 
vatandaşlarımıza bilgi vermek için birden fazla kanal ve 
en son teknoloji kullanılmaktadır. Bilgi kanalları şunları 
kapsamaktadır:

•	 Çevrimiçi yoğunluk haritası (Şekil 4.2)

•	 “İBB CepTrafik” mobil uygulaması

•	 “İBB Radyo” mobil uygulaması

•	 Web trafik uygulamaları

•	 Çağrı Merkezi 444 41 54

•	 Değişken mesajlı işaretler

•	 Yolculuk süresi işaretleri

•	 Şerit kontrol sistemi

•	 Akıllı TV uygulamaları

•	 Çevrimiçi trafik radyosu

2016 yılında geliştirilen önemli akıllı trafik yönetim sistemleri (ITMS) altyapı öğeleri
Tablo 4.2

Önemli akıllı trafik 
yönetim sistemleri altyapısı

2015 2016

Trafik sinyalleri

Akıllı sensörler

Radar tabanlı sensörler

Trafik gözlem kameraları

Değişken mesaj işaretleme mobil araçları

Uzaktan kumandalı trafik sinyalleri  

Görüntü işleme sensörleri

Meteorolojik gözlem sistemleri

Tünel kameraları 

Plaka tanıma sistemleri

2099

156

-

11

2142

204

4

11

%100

17

34

526

%100

17

38

596

381

155

378

455

1322

95

3

0

4

415

119

438

520

1358

98

3

8

15

Bluetooth sensörleri

Uzaktan kumandalı trafik mikrodalga sensörleri (RTMS)

İhlal tespit alanları (EDS)

Mobil ihlal tespit araçları

Değişken mesajlı işaretler

Trafik lup sayımları

Akıllı park sistemi

Özel ulaşım
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Kaynak: İBB

Çevrimiçi trafik yoğunluğu haritası
Şekil 4.2

Tablo 4.3

Kaynak: İBB

Tüm kanallar son derece popüler olup sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları tarafından yolculuk  süresini 
planlamak amacıyla yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, mobil uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı 
2016 yılında 3.3 milyona ulaşmıştır (Tablo 4.3). 

Yukarıdaki bilgi kanallarının birçoğu 2016’da geliştirilmiştir:

•	 Trafik Kontrol Merkezi halihazırda altı kategoride yol 
seviyesine kadar ayrıntılı trafik bilgisi sağlayan yeni bir 
trafik yoğunluğu haritası kullanmaktadır

•	 “İBB CepTrafik” mobil uygulaması, eczaneler, önemli 
noktalar, otopark yeri doluluğu ve hava durumu 
uyarıları hakkında ek bilgilerle güncellenmiştir

•	 Daha hızlı ve daha ayrıntılı trafik analiz raporları sunan 
yeni bir raporlama yazılımı geliştirilmiştir

•	 Üç değişken mesaj tabelası ve altı değişken trafik 
sinyali devreye alınmıştır

•	 Web sitesinin ve İBB trafik radyosunun mobil 
uygulamasına ait yeni versiyonlar oluşturulmuştur. 
Canlı trafik yayınımızın süresi günde 15 saatten 16 
saate çıkarılmıştır

Erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik öncelikli 
konulardır

2016 yılında, 738 erişilebilir yaya butonu kurulmuştur. 
Bu sinyal butonlarında, sinyal döngüsünün yaya fazını 
kontrol amacıyla yaya butonları kullanılmaktadır. Yaya 
talebi olmadığında trafiğin kesintisiz akmasını sağlamak 
amacıyla, sinyal yaya fazını atlamaktadır. Dolayısıyla, 
yaya talebinin daha düşük olduğu dönemlerde taşıt 
akışı hızını korurken, yaya erişilebilirliği ve güvenliği en 
üst düzeyde sağlanmaktadır.
 
Çevre konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlayan 
yönetim yaklaşımımıza göre, sinyalizasyon, yanıp sönen/
uyarı lambaları, trafik ölçüm dedektörleri, meteorolojik 
gözlem sensörleri ve kameralarda güneş enerjisi 
kullanılmaktadır. Hem trafik ölçüm hem de gözlem 
sistemlerinde güneş panelleri kullanılmaktadır. Bu 
şekilde çevreye veya insan sağlığına zarar vermeyen 
enerji kaynaklarını kullanma hedefimize katkıda 
bulunulmaktadır. 

Mobil uygulama aktif kullanıcı sayısı/ay (milyon)

Mobil uygulama indirme sayısı (milyon)

20162015

2,1 3,1

7,7 10
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Uluslararası tanınırlık ve endüstri katılımı

İBB Trafik Kontrol Merkezi’nin internet sitesi, interaktivite 
ve kreatif medyalar alanında uluslararası prestije sahip 
‘The Horizon Interactive Awards’da gümüş ödüle layık 
görülmüştür.

Ayrıca, 2016 yılında, bilgiyi zenginleştirmeyi ve 
ulaşımda yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan çok sayıda 
girişim organize edilmiş veya katılım sağlanmıştır. 
İBB, ulaşım sektörünün Türkiye’den ve yurtdışından 
çok sayıda paydaşları, altyapı ve planlama firmaları 
ile akademisyenlerin fikir ve deneyim alışverişinde 
bulunduğu TRANSIST 2016’yi organize etmiştir. 39 
aylık, yenilikçi, yaratıcı ve verimli işbirliğini kapsayan 
araştırmanın ardından FP7 VITAL AB araştırma projesi de 
tamamlanmıştır. Ayrıca, İBB’nin, Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen akıllı trafik yönetimi ve toplu taşımada 
uygulama senaryoları geliştiren Enerji Yol Haritaları 
(R4E) projesine katıldığı da belirtilmelidir.

•	 İstanbul’daki tüm değişken mesaj işaretlerinde 
tahmini yolculuk sürelerinin verilmesi

•	 Sigorta kurumlarına bildirilen kaza bilgisinin 
TKM’ye aktarılması. TKM bu sayede sürücüleri 
bilgilendirebilecek ve raporlarda doğru bilgileri 
kullanabilecektir

•	 Kameralarla donatılmış yeni çekici araçların 
kullanılmaya başlanması

•	 Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) çıkartmaları vasıtasıyla 
yolculuk süreleri, ortalama hızlar, araç sınıf bilgileri 
ve başlangıç/son matrislerinin elde edilmesi

•	 Tünel elektromekanik/yönetim sistemlerinin 
iyileştirilmesi

•	 Akıllı park sistemlerinin sayısının arttırılması

•	 Güneş/rüzgar enerjisiyle çalışan kameralar, 
sensörler ve trafik sinyalleri de dahil olmak üzere 
Akıllı Ulaşım Sistemleri çözümlerimizde alternatif 
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Çabalarımız 2017 ve sonrasında da devam 
edecek

İBB, İstanbul’daki trafiği etkili bir şekilde düzenlemek 
için çalışmalarına devam etmektedir. Kısa vadeli 
gelecek ile ilgili planlarımız aşağıdaki önemli projeleri 
kapsamaktadır: 
 
•	 Toplu taşıma trafiği ve trafik sıkışıklığını azaltmak için 

Tarihi Yarımada’da sıkışıklık ücretlendirmesi ve araçsız 
bölge uygulamalarının başlatılması

•	 Akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının genişletilmesi

•	 Özellikle trafik sinyal yönetiminin optimizasyonu 
için IoT bulut tabanlı trafik yönetim sistemlerinin 
uygulamaya konması

•	 İBB’nin mevcut mobil trafik uygulamalarındaki tüm 
özelliklerle birlikte Marmara Bölgesi’nin canlı trafik 
bilgilerini verecek ve şehir içi yolcuların yolculuk 
planlamasını desteklemek için ek özelliklere sahip 
olacak “İBB Navi” mobil uygulamasının kullanılmaya 
başlanması

Özel ulaşım
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Özel ulaşım

Akıllı Ulaşım Sistemleri yol haritası (2018 – 2023)
Tablo 4.4

Akıllı Ulaşım Sistemleri öğeleri

Trafik sinyalleri (tamamı uzaktan kumandalı)

Akıllı sensörler 

İhlal tespit alanları (EDS)

Trafik lupları

Akıllı park sistemleri

Uyarlamalı trafik kontrollü trafik sinyalleri sayısı

Görüntü işleme sensörleri

Koridor hız kontrol sistemi

20192018

2.322

210

500

550

8

2.142

213

600

560

9

%2

18

50

1.498

17

%3

19

60

1.568

20

420

5

700

100

425

6

710

102

20212020

2.502

215

725

570

10

2.592

218

850

580

11

%4

20

70

1.638

23

%5

21

80

1.708

25

430

7

720

104

435

8

730

106

20232022

2.682

220

925

590

12

2.772

225

1.000

600

13

%6

22

90

1.778

27

%7

23

100

1.848

30

440

9

740

108

445

10

750

110

Bluetooth sensörleri

Radar tabanlı sensörler

Trafik gözlem kameraları 

Değişken mesajlı işaretler 

Tünel kameraları 

Plaka tanıma cihazları

Kaynak: İBB
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4.3 Otoparklar: İstanbul’da stratejik 
konumdaki tesisler

Modern otopark tesislerine yatırım

İstanbul’da artan otomobil sahipliliği oranı, kentimiz 
genelinde otopark ihtiyacını önemli ölçüde 
artırmaktadır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, İBB 
iştiraki bir şirket olan İSPARK, on yıldan uzun süredir 
güvenli ve son teknolojiye dayalı otopark tesisleri 
kurmakta ve işletmektedir. İSPARK 2016 sonu itibariyle, 
78.000’den fazla otopark yerine sahip 452 otopark 
tesisi işletmektedir (Grafik 4.3 ve 4.4).

İSPARK tarafından yönetilen otopark tesisi sayısı (2016 sonu)

İSPARK tarafından yönetilen otopark alanı sayısı (2016 sonu)

Grafik 4.3

Grafik 4.4
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Kaynak: İSPARK A.Ş.

+x%: 2015’ten itibaren artış yüzdesi
Kaynak: İSPARK A.Ş.

2016 yılında toplam otopark yeri kapasitemiz 78.197’ye 
(Grafik 4.4) çıkmış ve tesislerimize 28.153.469 araç girişi 
kaydetmiştir. Seçilen lokasyonlarda talep çözümleri 
kullanılarak toplam 7.221 araç kapasiteli 46 yeni 
otopark tesisi kurulmuştur. Bu kapsamda, Maltepe 
metrosu, Esenler spor kompleksi, Sultanbeyli Kent 
Meydanı ve Üsküdar’daki park tesisleri faaliyete 
geçirilmiştir. Bu otopark yerlerinin kapasiteleri 150 ila 
300 araç arasında değişmektedir. Yeni otoparklarda 
otomatik ödeme sistemleri ve elektrikli araçlar için 
şarj üniteleri de dahil olmak üzere en son teknoloji 
trendleri kullanılmaktadır. Bu alanlar en katı güvenlik 
ve erişilebilirlik standartlarına göre tasarlanmış olup 
bisiklet park yerlerini de içermektedir.

•  2016’da 46 yeni tesis
• 2016’da 7.221 yeni otopark yeri
• Toplam 78.197 otopark yeri
   kapasitesi
• 2015’ten bu yana %10 oranında
   artış

P

Özel ulaşım
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Özel ulaşım

Otopark bakım ve onarımı, faaliyetlerimizin önemli bir 
parçasıdır. Elektrik, yangın koruma ve havalandırma 
sistemleri, giriş ve çıkış kapıları yenilenmekte ve 
müşteri memnuniyetini iyileştirmek için iç ve dış 
alanları yeniden tasarlamaktadır. Ayrıca erişilebilirlik 
için yatay ve dikey tabelalar da yerleştirilmektedir. 
Tepebaşı, Merter, Mevlana, Seyrantepe, Maçka ve 
Bahçelievler’de bu yenilemeler tamamlanmıştır. 

Ayrıca, yüksek talep olan bazı tesislerde, otomatik, 
yarı otomatik ve döner kapılı otopark sistemleri 
kurmaktayız. Mevcut teknoloji kullanıldığında 2 
otomobillik alana 8 otomobil ve 4 otomobillik yere 
24 otomobil sığdırılabilmektedir. 

Park etmek için gereken süre ortalama 2 dakika ile 
sınırlıdır. 2016 yılında, bu otomatik sistemlerle park 
edilebilen araç sayısı 1.167’e ulaştı.

Toplu ulaşım ile entegrasyonu geliştirmek

Park et- Devam et programımız, otopark tesislerimizi 
toplu ulaşım araçlarına entegre etmektedir. Sürücüler, 
araçlarını toplu taşıma istasyonlarına yakın olan düşük 
maliyetli otopark tesislerine bırakabilmekte ve Metro, 
Metrobüs, Marmaray ve diğer toplu ulaşım servisleriyle 
yolculuklarına devam edebilmektedir. Bu program, her 
yıl beş milyon kullanıcıya hizmet vermekte, vatandaşlar 
ve çevre için açıkça yararlı olan toplu ulaşım kullanımını 
desteklemektedir. 2016 yılında, 7 adet yeni Park et- 
Devam et tesisini işletmeye başlamış bulunmakta olup 
mevcutta toplam 13.791 araçlık 39 tesis işletilmektedir.

• Otomasyon  sayesinde
  4 otomobillik alanda 24
  otomobil!
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Mevcut şehirlerarası otobüs terminallerinin Harem ve 
Esenler’den taşınması planlarına dayalı olarak, İSPARK 
2016 yılında ayda 2.000.000 yolcuya hizmet veren ilk 
otobüs terminalini Alibeyköy’de inşa etmiştir. 

Bu yeni şehirler arası otobüs terminalinde, bekleme 
alanları, restoranlar, çocuklar için oyun alanı, taksi 
hizmetleri ile entegre edilmiş ve 30 dakikalık ücretsiz 
otopark imkanları, otobüs tarifelerini izlemek için 
havaalanı benzeri ekranlar ve ATM’ler bulunmaktadır. 

Park Et - Devam Et

• Yıllık 5.000.000 kullanıcı

• 39 konum 

• 14.000 park yeri

Özel ulaşım



İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016 İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016 73

Özel ulaşım

Gündelik hayatın engellerini 
birlikte aşmak

Tüm İstanbul halkı için ulaşım fırsatlarını iyileştirme 
arzumuz, engelli insanlara özen göstermek öncelikli 
hedefimizdir. Bu amaçla park yerlerimiz, yardıma 
ihtiyaç duyan sürücülerin araçlarını park etmelerini 
kolaylaştıracak şekilde donatılmıştır. Ayrıca, tüm 
tesislerde 8 saat ücretsiz park yeri ve cadde üzeri 
park yerlerinde de 3 saat ücretsiz park etme imkanı 
sunulmaktadır. İBB meclis kararı ile de savaş gazileri 
ve şehit ailelerinin park etme süre sınırları kaldırılmıştır.

Ayrıca hastane acil servis giriş kapılarında kademeli 
olarak ücretsiz vale park hizmeti de verilmektedir. 
İlk pilot uygulama Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 
Araştırma Hastanesi’nde başlatılmıştır. Bu hizmet 
yakında Üsküdar Devlet Hastanesi ve Göztepe 
Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde de verilecektir. 

Akıllı ve sürdürülebilir

BELBİM ile işbirliği yapılarak geliştirilen İSPARK’ın 
akıllı mobil uygulaması 15.000 kişi tarafından indirilmiş 
bulunmaktadır. Uygulama kullanıcıları, yakınlardaki 
mevcut İSPARK park yerlerini tespit edebilmekte ve bu 
alanlara navigasyon cihazı kullanarak ulaşabilmektedir. 
IOS ve Android cihazlar için tasarlanan uygulama, gerçek 
zamanlı doluluk, boş park alanlarının sayısı, ücretlendirme 
ve otoparka uzaklık gibi geniş bir yelpazede bilgi erişimi 
sağlamaktadır. Bunun için park yardımcıları tarafından 
elle kullanılan cihazlardan gönderilen gerçek zamanlı 
verilerle senkronize edilmektedir.

Sürdürülebilirlik tüm İSPARK planlarında dikkate 
alınmaktadır. 2016 yılında Balmumcu, Cihangir, Merter, 
Ümraniye, Bostancı ve Kadıköy’deki tesislerimizde 
elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulmuştur. Her şarj 
istasyonunda aynı anda iki otomobilin şarj edilebilmesi 
için uygun yer bulunmaktadır. Böylece, çevre dostu 
araçların kullanımının teşvik edilmesine katkıda bulunarak 
yakıt tüketimi ve karbon emisyonları azaltılmaktadır.

Aynı doğrultuda, elektrik tesisatları ve aydınlatma 
armatürleri LED aydınlatma ve akıllı sensör sistemleri 
kullanabilecek şekilde geliştirilmektedir. Buna ek olarak, 
500 adedinin kurulumu tamamladığımız, güneş enerjisiyle 
çalışan tabelalar takılmaktadır. Bunlar sürücülerin elverişli 
otopark yerleri bulmasına ve enerji tüketimini azaltmaya 
yardımcı olmaktadır. Atıkların azaltılması konusuyla 
ilgili olarak, park tesislerimizde su yönetimini daha iyi 
hale getirmek için yağmur suyu ve atık su sistemleri 
yenilenmektedir.

• İSPARK akıllı mobil
  uygulamasının 15.000 
  kullanıcısı
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İnsan kaynaklarını geliştirmek operasyonel 
mükemmelliğe katkıda bulunmaktadır 

Her gün yaklaşık 2.000 İSPARK çalışanı 150.000 müşteriye 
hizmet sunmaktadır. Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla 
2016 yılında İSPARK Akademi, otopark ve ulaştırma 
hizmetleri konusunda bir sertifika programı vermeye 
başlamıştır. Bu program, sürüş ve park etme teknikleri 
eğitimi, otopark sistemlerinin kullanımı, otomasyon ve 
operasyon yönetimi konularını kapsamaktadır. Program, 
il ve ilçe belediyeleri için çalışan park görevlilerinin 
yanı sıra uluslararası park görevlileri tarafından da 
izlenebilmektedir. 

Operasyonları desteklemek için otopark denetçilerine el 
terminalleri ve tabletlerin kullanımı konusuna odaklanan 
eğitim programları da sunulmaktadır. Bu, personel 
koordinasyonunu geliştirmekte ve sağlanan hizmetlerin 
güvenilirliğini, emniyetini ve kalitesini artırmaktadır.

İSPARK çalışanları, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 
sunulan “Kentsel Sistemler ve Ulaşım Yönetimi”  lisansüstü 
programına katılabilmektedir. 

2019’a kadar yaklaşık 90.000 yeni park yeri 

Şehrin otopark kapasitesini arttırmaya ve verilen hizmet 
seviyesinde iyileştirmeler yapmaya devam edilmektedir. 
Şehrin her yerinde yeni otopark tesisleri sunmak için 
yıllık hedeflerimiz, 2019 yılına kadar İstanbul Otopark Ana 
Planında belirlenmiş olup, 2017 yılında 18.000 yeni park yeri, 
2018’de 40.000 ve 2019’da 32.000 yeni park yerinin teslim 
edilmesini kapsamaktadır. 

Alibeyköy’deki son şehirlerarası otobüs terminaline ek 
olarak, İstanbul’un dışında yeni terminallerin yapılması 
planlanmaktadır. Şu anda şehirlerarası otobüsler şehre 
erişim için, Kuzey Marmara Otoyolunun Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve Odayeri - Paşaköy kısmından yararlanmaktadır. 
Bu yararı artırmak için iki yeni terminal istasyonunun inşa 
edilmesi planlanmaktadır:  

Avrupa yakasında Işıklar, Asya yakasında Akfırat. Bu 
istasyonların, şehrin yüksek kapasiteli toplu taşıma 
sistemlerinin yanı sıra Kuzey Marmara Otoyoluna ve 
üçüncü köprüye doğrudan erişimi mümkün olacaktır.

Son olarak, İSPARK tarafından yönetilen helikopter 
projesi, önemli havadan hareketlilik çözümleri 
sağlayacaktır. Helikopter pistleri ulaşım hizmetlerinden 
faydalanmak, acil servisleri desteklemek ve turizm 
faaliyetlerini kolaylaştırmak için düşünülmüştür. Kadıköy 
ve Üsküdar’da modern heliportlar (helikopter pistleri) 
yapılmıştır. 

Yenikapı, Sütlüce ve Hasdal’da helikopter pisti ruhsatı 
verme aşamasındadır. Son olarak, Şişli, Bayrampaşa, 
Sarıyer, Pendik, Beykoz, Maltepe ve Ümraniye’de 
helikopter pisti inşa edilmesi planlanmaktadır.

Özel ulaşım
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Özel ulaşım
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Toplu taşıma
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Toplu taşıma

Aktif ulaşım

5
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5.1 Yaya ulaşımı: İstanbul’da etkin 
ulaşım tercihi

İstanbul yürümeye devam ediyor

İstanbul’da yaya yolculuğu kültürü önemli bir 
büyüklüğe sahiptir. Kentte günlük 15,5 milyondan 
fazla yaya yolculuğu gerçekleşmekte olup bu 
değer, toplam günlük yolculukların neredeyse 
%49’una karşılık gelmektedir. İstanbul halkı yürümeyi 
sevmektedir. Kısa mesafedeki okullara, alışveriş 
alanlarına ve işyerlerine ulaşmanın en iyi yolu yaya 
ulaşımı olup aynı zamanda eğlence amaçlı gezilerde 
İstanbul’un tadını çıkarmak için de ideal bir ulaşım 
türüdür.

Bizler İBB olarak yaya ulaşımına hak ettiği önemi 
vermeyi hedeflemekteyiz. Yaya ulaşımı, yalnızca 
çevre ve sağlık açısından çok önemli faydalar 
sağlamakla kalmayıp aynı zamanda canlı bir şehir 
ortamı yaratmakta ve yerel işletmeler üzerinde 
olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, şehrin 
yaya altyapısının iyileştirilmesi, toplu taşımanın 
yaya yollarına bağlanması, şehir genelindeki 
meydanların ve yaya alanlarının genişletilmesi, 
yayaların konforunun ve emniyetinin sağlanması 
için gerekli önlemler alınmaktadır. Yaşanabilir kentsel 
alanlarda yaya yolculuklarının bütünlüğünü ve 
sürekliliğini sağlama konusuna önem verilmekte 
ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu, önümüzdeki yıllarda da yaya yolculuk sayısını 
koruyarak arttırmamıza, çevre, sağlık ve şehir 
yaşamı için yararlı sonuçlar elde etmemize imkan 
tanıyacaktır.

Önemli bir projemiz olan Tarihi Yarımada yayalaştırma 
projesi, 2013 yılı Ekim ayında vatandaşlarımızın kullanımına 
sunulmuştur. Proje kapsamında 220’den fazla yol ve 
200.000 metrekarelik bir alan trafiğe kapalı yayalaştırılmış 
alanlara dönüştürülmüştür. 3 yıldan fazla süren çalışmanın 
ardından, bu yaya trafiğinin Tarihi Yarımada’nın kentsel 
ve doğal ortamını sürdürmek, sosyal refahı artırmak ve 
kentsel alanların kullanımıyla ilgili algıları değiştirmek için 
bir fırsat olduğu açıkça görülmüştür. 

Tarihi Yarımada’daki çalışmalarımız şu anda da devam 
etmektedir. Devam etmekte olan yeni bir proje, Ordu 
caddesindeki mevcut yayalaştırmanın genişletilmesidir. 
UKOME, proje kapsamında karar alırken halkın görüşlerini 
de dikkate almıştır. Projenin amacı, İstanbul’un bu önemli 
bölgesinde yayaların turizm ve ticaret faaliyetleri için 
dolaşımını kolaylaştırmak ve böylece insanların, araçların 
yarattığı gürültünün ve hava kirliliğinin etkilerinden 
kurtularak daha sağlıklı bir ortamda alışveriş ve yolculuk 
yapmalarını kolaylaştırmaktır. Projeye göre Ordu, Büyük 
Reşit Paşa, Kurultay ve Haznedar Caddeleri tamamen 
trafiğe kapatılacak, Laleli ve Koca Ragıp Paşa sokakları 
kısmen yayalaştırılacaktır. Aksaray, Gençtürk, Şair Haşmet 
ve Mesihpaşa Caddeleri’ndeki trafik sirkülasyonu 
değiştirilecek olup proje, tramvay hattı T1’in kesintisiz 
olarak çalışmasını garanti edecektir. 

Bir başka önemli proje de şu an fikir aşamasındadır. İBB, 
Kabataş’ta devam eden dönüm noktası niteliğindeki 
aktarma istasyonunun yapımı kapsamında, Avrupa 
yakasında Kabataş ilçesini Asya yakasında Üsküdar 
ilçesine bağlayacak bir denizaltı tüneli inşa etmeyi 
planlamaktadır. Tünel 2 km. uzunluğunda ve deniz 
seviyesinin 46 m. altında yer alacaktır. En üst kat hareketli 
yaya koridorları ve bisiklet yollarının yer alacağı, alt kat 
ise elektrikli taşıtların gezebileceği şekilde planlanmıştır. 
Deniz altı tünelinin sondaj testleri devam etmektedir.

• Günlük 15,5 milyon yaya yolculuğu

İstanbullular arasında yaya ulaşımı farkındalığını arttırmak 
ve yaya ulaşımını teşvik etmek konusunda yoğun bir 
şekilde çalışmalar devam etmektedir. Halkımız, yürümenin 
faydaları ve gündelik hayatlarında bu faydaları en üst 
düzeye çıkarmak için daha fazla bilgilendirilmeyi hak 
etmektedir. Bu farkındalık bilgilendirmeleri, yolculuk 
talebi çalışmalarında da yer alacaktır.

2016 yılında yaya ve bisiklet koridorlarına, egzersiz 
sırasında kalori tüketimi bilgilendirmelerini içeren çok 
sayıda tabela ve işaretler yerleştirmiştir. Bu şekilde, 
yürümenin ve bisiklet kullanımının sağlıklı bir yaşam tarzının 
devam ettirilmesindeki önemi konusunda vatandaşlarımız 
bilgilendirilmektedir. Bu program 2017 yılında da devam 
edecektir.

Her mahallede daha fazla yayalaştırılmış 
sokak 
 
İBB olarak, kentsel büyüme ve kamusal alanlara saygı 
arasında doğru bir denge sağlamak, aynı zamanda tarihi 
ve kültürel mirasını korumak hedeflenmektedir. Önemli 
yayalaştırma projelerinin avantajları elde edilmeye 
başlanmış ve bu konularda yapılan yatırımların devam 
etmesi planlanmıştır.

Aktif ulaşım
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Aktif ulaşım

İBB, 2017 yılında Ümraniye Metro istasyonu ile yakındaki 
M5 Metro hattının Çarşı istasyonu arasında Alemdağ 
Caddesi’nde araç trafiğine kapalı bir yol yapmayı 
planlamaktadır. Alemdağ Caddesi, Asya yakasındaki 
önemli bir ticaret yolu olup önemli oranda yaya trafiğine 
sahiptir. Proje Alemdağ Caddesi’nin Suiş ve Tunaboyu 
sokakları arasındaki kısmının trafiğe kapatılmasını ve ilgili 
İBB Müdürlüklerinin gerekli trafik değişiklikleri planını 
tamamlamasını kapsamaktadır. Bu değişikliğin yerel 
dükkanlar ve işletmeler için pozitif etkileri olduğu kadar 
Ümraniye ve Çarşı’daki iki yeni metro istasyonuna da 
erişiminin sağlanması planlanmaktadır.

Güvenliği artırılmış yaya geçitleri

Trafik sinyal direkleri üzerindeki butonlar, yayaların yolun 
karşısına geçmesine yardımcı olarak kullanılmaktadır. 
Bu uygulama sadece yayaların güvenliğini sağlamakla 
kalmayıp, aynı zamanda geçiş için yaya talebi 
olmadığında da araç trafiğinin kesintisiz devam etmesini 
kolaylaştırmaktadır. Bu uygulama politikası kapsamında, 
yaya üstgeçitleri kademeli olarak kaldırılmaktadır (Örneğin, 
Sirkeci’de Atatürk Bulvarında ve Kennedy Caddesi’nde 
yaya üstgeçitleri kaldırılmıştır) ve bunlar erişilebilir yaya 
sinyalleri ile değiştirilmektedir, bu şekilde karşıdan karşıya 
geçişler yaşlı ve engelli kullanıcılar için daha rahat hale 
getirilmektedir. 

İBB, 2016 yılında trafik işaretlerinde yayalar için 738 
buton takmış olup 2017 yılında bu yenilemeleri 
devam ettirmektedir. 

• İstanbul genelinde daha
  fazla sayıda yayalaştırılmış
  sokak
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5.2 Bisiklet ulaşımı: Bisikletin ulaşım 
potansiyelini arttırmak için gayret sarf 
ediyoruz

Bisiklet yollarını bir ağ oluşturacak şekilde 
genişletiyoruz

İstanbul ulaşımı her zamankinden daha fazla toplu 
taşıma, yaya ve bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım 
türlerinin kullanımına ihtiyaç duymaktadır. İBB, 
İstanbullular arasında bisiklet kültürünü geliştirmeye 
ve bisikletle ilgili engelleri kaldırma konusunda 
kararlılığını sürdürmektedir. Bu nedenle bisiklet 
altyapımızı geliştirmek ve genişletmek, bisiklet park 
alanlarının/tesislerinin toplu taşıma istasyonlarının 
yanı sıra ticaret merkezleri, şehir parkları ve 
hastaneler ile entegrasyonunu sağlamak, bisiklet 
yolculuklarında konfor ve güvenliği sağlamak için 
tedbirler almak ve vatandaşlarımızı hem yolculuk 
hem de eğlence amacıyla bisiklet kullanmaya teşvik 
etmek gerekmektedir. 2015 yılı Kasım ayında resmi 
olarak yürürlüğe giren ve bisiklet yollarının inşası ve 
bisiklet kullanımının teşviki için Türkiye’de geçerli olan 
yasal çerçeve çok modern olup bisiklet kullanımını 
yaygınlaştırma çabalarımıza yardımcı olmaktadır. 
Mevcut çerçeve, bisiklet yollarının sürekliliği, toplu 
taşıma- bisiklet entegrasyonunun sağlanması ve 
bisiklet kullanıcıları ile etkileşimde bulunulması için 
otobüs şoförlerinin eğitilmesini kapsamaktadır.

İstanbul’da şu anda 103 km. bisiklet yolu bulunmakta 
olup bu yollar Avrupa ile Asya yakaları arasında 
dengeli olarak dağılmıştır. İstanbulluların bisikletlerini 
toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak taşımasına 
izin vererek bisiklet kullanımı teşvik edilmektedir. İETT 
otobüs filosunda bisiklet koyma yerleri ile donatılmış 
otobüsler bulunmaktadır. Bu tür otobüslerde, 
yolcuların gün boyunca bisikletlerini taşıması 
serbesttir. 

Otobüs filosunun geri kalanı için, yoğun zamanların 
dışındaki belirli zaman periyotlarında bisikletleri 
taşıyabilmek mümkündür. Benzer kurallar tüm toplu 
ulaşım türleri için geçerlidir. Katlanır bisikletlere, günün 
hangi saati olursa olsun toplu taşıma araçlarında izin 
verilmektedir.

Bu doğrultuda bisiklet yol ağı yaratmak hedeflenmekte 
ve 2019 yılına kadar 200 km. bisiklet yolu ilave etmek 
planlanmaktadır.  Özellikle 2017 - 2018 yılları arasında 
faaliyete geçmek üzere, 33,3 km’si Asya yakasında ve 
kalan kısmı Avrupa yakasında (Tablo 5.1) olacak 100 km’lik 
bisiklet yolları inşa edilmektedir.

Aynı zamanda, bisiklet ağının daha da geliştirilmesi ve 
entegrasyonu için eylem planı ve ana plan takvimi 
üzerinde çalışılmaktadır. 

• 2019’a kadar 303 km.
  bisiklet yolu

• 2023 yılında 1053 km.
  uzunluğunda bisiklet ağı

Sürdürülebilir bisiklet paylaşım sistemimiz 
günden güne büyümektedir

İSBIKE, İstanbul’un akıllı bisiklet paylaşım sistemi, arttırılmış 
olup tüm bisiklet hareketlerini izlemeyi ve herhangi bir 
akıllı bisiklet istasyonuna bisiklet bırakmayı sağlayan 
gelişmiş bir teknoloji kullanmaktadır. 

Şehrimizde kamu otoparklarından sorumlu İBB 
iştirak şirketi olan İSPARK, İSBIKE’in işletmesinden de 
sorumludur. Kadıköy ile Maltepe Kent Parkı arasındaki 
18 km’lik bisiklet yolunda 14 farklı istasyonda 140 bisiklet 
mevcuttur. Nisan 2016’da, sistem Avrupa yakasında,     
60 bisiklet ve 5 istasyonla Florya ve Yeşilköy arasındaki       
6 km’lik yol boyunca genişletilmiştir. 

İSBIKE, kredi kartı veya üyelik kartı ile çalışan, kullanıcı 
dostu bir sistemdir. 150.000’den fazla İstanbullu şimdiden 
sistemin hizmetlerini kullanmıştır. Aynı zamanda İSPARK, 
şehir genelinde bisiklet kullanımını toplu taşıma ile 
entegre etmek amacıyla 130 farklı yere 650 bisiklet park 
yeri kurmuştur.

Aktif ulaşım
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2017 - 2018 yıllarında yeni bisiklet yolları
Tablo 5.1

Yeri Bisiklet yolu Uzunluk (km)

Kayışdağı Caddesi – Yeditepe Üniversitesi – Bostancı plajıİstanbul
Asya yakası

İstanbul
Avrupa yakası

Bostancı – Dalyan

Pendik Çamlık - Teknopark – Uluslararası Sabiha 
Gökçen Havaalanı

Beşiktaş – Sarıyer

Hadımköy yolu

Yeşilköy Demiryolu Caddesi – Bakırköy

Beykoz Çubuklu plajı

İnönü Caddesi – Göztepe parkı

Pendik Dedepaşa Caddesi

11,0

3,4

7,6

3,2

7,2

  
16,4

1,3

4,2

2,3

19,0

7,0

5,3

99,9

  
0,5

3,0

5,5

3,0

Bostancı Bölgesi (Cami Caddesi, Kasadar Caddesi, 
Çetin Emeç Bulvarı, İdo İskele Önü)

Kartal Anadolu - Soğanlık istasyonu – Kartal plajı

Üsküdar – Kadıköy

Florya yolu

10. Yıl Caddesi – Topkapı aktarma

Hacıosman Metro İstasyonu – Bahçeköy

Küçükçekmece – Başakşehir

• İSBIKE’da 2023’e kadar 
  5.000 bisiklet

İBB, İSBIKE’in büyümesinden yararlanarak, şehirdeki 
her yerde ve her zaman ulaşım türü olarak bisiklet 
sürüşünden faydalanılması konusundaki bilinci 
artırmayı düşünmektedir. Planlarımıza göre, İSBIKE 
bisiklet sayısını 2017’de 1.500’e, 2019’da 3.500’e, 2023’te 
5.000’e çıkaracaktır.

Toplam

Aktif ulaşım
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Active Transport
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6. Bilet sistemimiz tüm ulaşım türleriyle 
entegre edilmiştir

İstanbul’da yolculuk için ödeme yapmak 
hiç bu kadar kolay olmamıştı 

Toplu taşımada %98,5’lik yüksek kullanım oranına 
sahip olan İstanbulkart uygulaması Mart 2009’da 
faaliyete geçmiş ve 2016’da 18 milyondan fazla aktif 
kullanıcı ile beklentilerin üstüne çıkmıştır. İddialı bir 
hedef olarak uygulanmaya başlayan bu kart, İstanbul 
halkının günlük ihtiyaçlarını karşılamada şüphesiz 
büyük bir başarı haline gelmiştir. 

İstanbulkart, İstanbul’da toplu taşıma ücretini 
ödemek için kullanılan temassız bir akıllı karttır. 
İBB’nin iştirak şirketlerinden, elektronik para ve 
ödeme hizmetleriyle ilgili gelişmiş bilgi teknolojisi 
uygulamaları alanında uzmanlaşmış BELBİM A.Ş., 
İstanbulkart’ın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasından 
sorumludur. 

Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan 
kart, ön yüklemeli ve kolayca doldurulabilir olup 
normal bir kredi kartıyla aynı boyuttadır. Yolcu 
İstanbulkart ile, 6.000 otobüs, 81 metro istasyonu, 43 
metrobüs istasyonu, 66 iskele, 3 teleferik istasyonu, 
52 tramvay istasyonu dahil toplu taşıma türlerinin 
çoğunda kolaylıkla ödeme yapabilmektedir.

İstanbulkart’ın, bir standart ve dört özel olmak üzere 
beş farklı çeşidi bulunmaktadır:

•	 Standart kart: Şehir içi yolcular tarafından tam 
ücret ödeme için kullanılabilir ve anonimdir

•	 Mavi kart: Aylık bir karttır ve aylık aboneliğe 
dayalı indirimler sunmaktadır

•	 İndirimli kart: Öğrenciler, öğretmenler ve yaşlılar 
(60 yaş üzeri) gibi indirimli geçiş hakkına sahip 
vatandaşlara verilmektedir

•	 Ücretsiz kart: Engelli yolcular, yaşlılar (65 yaşın 
üzerinde) ve görevdeki devlet çalışanları gibi 
ücretsiz ulaşım hakkına sahip vatandaşlar tarafından 
kullanılmaktadır

•	 Sınırlı kullanım kartı: Sınırlı sayıda yolculuk için satın 
alınabilir (bir, iki, üç veya beş) ve anonimdir

Mavi kart, indirimli kart ve ücretsiz kart, sahibinin yasal 
elverişliliğine göre düzenlenmekte olup kişisel bilgiler 
gerektirmektedir.

Standart kartlar, önemli toplu taşıma istasyonlarındaki 
ve kavşaklardaki bürolardan edinilebilmektedir. 
Mavi, indirimli ve ücretsiz kartlar kişiye özeldir ve 
uygulama merkezlerimizden birinde başvuru yapılması 
gerekmektedir. Ücreti ödemek için, İstanbulkart’ın 
temassız bir okuyucunun sekiz santimetre yakınına 
getirilmesi gerekmektedir. Kartın okuyucuya temas 
etmesine gerek yoktur, okuyucu bir cüzdan veya 
çantanın içindeki kartları da okuyabilmekte ve hızlı bir 
tahsilat yapmaktadır. Sistem, sahte veya yasadışı kartları 
tanımakta, sesli ve görsel uyarılar vermektedir.

2013 yılında Payexpo Ödülleri’nde en iyi ödeme 
sistemi ödülünü alan ve 2014 yılında Verimlilik Projesi 
Ödülleri’nde birincilik ödülü alan sistemin 2016 yılında bir 
veya daha fazla ödülle onurlandırılması beklenmektedir. 
İstanbulkart, Toplu Ulaşım Bileti Küresel Ödülleri’nde 
2016 yılının en iyi akıllı kart bilet hizmeti ödülünü almıştır. 

2016’da performansın iyileştiğine dair 
göstergeler

Yolculuğu kolaylaştıran ve yeterli düzeyde güvenlik 
sağlayan İstanbulkart, İstanbullular ve şehir ziyaretçileri 
tarafından yaygın bir şekilde kabul görmüş ve program 
büyük bir başarı sağlamıştır. 2016’da 18 milyondan fazla 
İstanbulkart kullanılmış (Grafik 6.1), 2015 yılına göre daha 
az şikayet alınmıştır (Grafik 6.2). Müşteri şikayetlerinde 
yaşanan bu azalma ve İstanbulKart’ın artan kullanımıyla 
birlikte İstanbulkart programının genel performansında 
olumlu değişiklikler görülmektedir. Şu ana kadar 
yaptığımız çalışma İstanbulkart’ta engelli insanlara karşı 
kolaylık gösterilmesini sağlamıştır. Biletmatik makinelerinin 
tümünde sözlü uyarı mesajları bulunurken ekranda 
görüntülenen talimatlarla engelli vatandaşlara sesli 
olarak ta verilmektedir. Benzer şekilde, otomatik kapıları 
ve otobüs validatörleri ergonomik olarak tasarlanmış ve 
yolculara hem görsel hem de sesli uyarılar vermektedir.

Tüm ulaşım türleriyle entegre bilet sistemi
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Tüm ulaşım türleriyle entegre bilet sistemi

2016’da sistem önemli ölçüde yaygınlaştı  

İstanbullulara ulaştırma ağı üzerinden verilen ödeme 
hizmetlerini optimize etmeye odaklanılmıştır. Bu yıl, 
önemli miktarda ek Biletmatik makinaları ve turnikeler 
kurulmuştur (Tablo 6.1).  2016 yılı sonunda 2015’e göre 
113 adet daha fazla olan 559 Biletmatik makinesi şehir 
genelinde işletilmiş olup 1.800’den fazla özel satıcının da 
kart satma izni bulunmaktadır.

2015 ve 2016 yılları için türlere göre aktif İstanbulkart sayısı 2015 ve 2016 yıllarına ait müşteri şikayetleri

2016 yılında yeni Biletmatik makineleri ve turnikeler

Grafik 6.1 Grafik 6.2

Tablo 6.1
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Vatandaşlarımızın İstanbulkart’a, kiosklar ve Biletmatik 
makinelerinin dışında da dolum yapabilmesi için 
adımlar atılmaktadır. BELBİM, elektronik para 
kurumu olarak faaliyet gösterdiğinden, İstanbulkart’a 
dolum yapmak gibi ara hizmetler sağlamak 
üzere süpermarketler gibi farklı satıcılara da yetki 
verilmektedir. Bu doğrultuda 2016 yılında, sözleşmeli 
satıcıların toplam sayısı 236’ya ulaşmıştır.

İstanbulkart’ın geleceğine bakış

Hareketlilik için akıllı kart teknolojilerinden yararlanma vizyonumuzu her daim devam ettiriyoruz ve 
İstanbulkart’ı hem vatandaşlar hem de ziyaretçiler için İstanbul’daki gündelik yaşamlarında değerli bir 
araç haline getirecek bir dizi proje üzerinde çalışmaktayız (Tablo 6.2).

Sonunda, İstanbulkart’ı otopark yerlerinde de 
kullanılmaya uygun hale getirme sürecindeyiz. 
Kart, şehir genelinde, hem cadde üzerinde hem 
de cadde dışında İSPARK tarafından yönetilen 
378 otopark tesisinde kullanılabilmektedir. 2019 
yılına kadar Biletmatik makinelerinin sayısı iki katına 
çıkarak 1.200’e, 2023 yılına kadar üç katına ulaşması 
beklenmektedir. Ayrıca, İstanbulkart ile ilgili hizmetler 
sunan özel satıcılar ağını şu anki sayı olan 1.800’ten 
3.200’e çıkarmayı planlamaktayız

İstanbulkart’ın yeni nesil yetenekleri
Tablo 6.2

Proje Önemli proje özellikleri

Otobüs durağında dolum

Taksi projesi

İstanbulkart mobil uygulama

Bireysel.istanbulkart.istanbul 
internet sitesi

İnternet bankacılığı 
kullanarak yükleme yapma

İstanbulkart Elektronik
Para Dönüşümü

2017’de İETT akıllı otobüs duraklarında kurulan bir kart okuma sistemiyle, 
İstanbulkart’ın www.istanbulkart.istanbul web sitemizden ve diğer çevrimiçi, 
mobil veya banka kanallarından nasıl yükleneceği konusunda yolculara 
talimatlar verecektir. 

Sisteme kayıtlı taksilerde İstanbulkart üzerinden ödeme yakında hizmete 
sunulacaktır.

Bu yeni mobil uygulamayı indiren yolcular, telefonlarında İstanbulkart’ın işlem 
ayrıntılarını ve en yakın işlem puanı alanlarını görebilecek olup yükleme işlemi 
NFC uyumlu akıllı telefonlar vasıtasıyla mümkün olacaktır. 2016 yılında bu proje 
üzerinde çalışmaya başladık ve 2017’de tamamlanması beklenmektedir.

Kullanıcılar, tüm işlemlerinin ayrıntılarını görebilmek için bu özel İstanbulkart 
web sitesinde kayıt yaptırabilirler. Kullanıcıların kişiye özel bir hesabı olması 
nedeniyle, anonim olsa dahi, İstanbulkart’ın kaybolması veya çalınması 
durumunda hak talep etme hakkı vardır.
2017’de, tahsis edilen web sitesi, kredi kartlarının yanı sıra diğer çevrimiçi 
işlevlerin kullanımı yoluyla en iyi hizmeti sunacak şekilde geliştirilecektir. 

İstanbulkart kullanıcıları, 2017’de başlayacak olan bu proje ile web ve telefon 
bankacılığı hizmetleri, banka şubeleri ve ATM’leri kullanarak, elektronik para 
transferi kanalları vasıtasıyla kartlarına yükleme yapmaya başlayabilecektir.

İstanbulkart kullanıcılarına daha fazla esneklik sağlamak için İstanbulkart’ı birden 
çok işlem noktasında geçerli bir ödeme aracı haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu 
nihai olarak toplu taşıma kartından daha fazlasını verecek, İstanbulkart’ı önemli 
bir kent yaşam kartına dönüştürecek. 2017 yılında İstanbulkart üzerinden 
ödemeleri kabul eden puan ağına süpermarketler ve kiosklar eklenecektir.

Tüm ulaşım türleriyle entegre bilet sistemi



İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016 İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016 87

Tüm ulaşım türleriyle entegre bilet sistemi



88 İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016

Toplu taşımaActive Transport



İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016 İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016 89

Toplu taşımaActive Transport

 
Erişilebilirliğin 
hareketliliğe 
dahil edilmesi 

7



90 İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016

Erişilebilir ulaşım

7. Erişilebilirliğin hareketliliğe dahil 
edilmesi

Herkes için erişilebilir İstanbul

İstanbul tarihi mekanlar, koruma altındaki alanlar ve 
yeni geliştirilen modern mahallelerin eşsiz uyumu 
içindedir. Bu alanlar ve şehir arasındaki erişilebilirlik 
seviyeleri değişiklik göstermektedir. İBB olarak, 
toplumun ihtiyaçlarına odaklanmayı güçlü bir şekilde 
önemsemekteyiz, bu nedenle kapsamlı hareketlilik 
olgusu önemli bir stratejik seçim olmaktadır. 2005 
yılı 5378 sayılı Türkiye Engelliler Yasası, belediyeler 
tarafından toplu ulaşım hizmetlerine erişilebilirliğin 
sağlanması amacıyla alınacak tedbirler hakkında 
hükümler içermektedir. Mevzuat hükümleri ve 
İstanbul’un ihtiyaçları göz önüne alınarak, 2008 
yılında “Herkes Tarafından Erişilebilir İstanbul 
Koordinasyon Konseyi” kurulmuştur. Konsey, 
erişilebilirliğin iyileştirilebileceği alanları belirlemek ve 
engelli vatandaşlarımız ve ziyaretçiler için çözümler 
sunmak amacıyla aylık olarak toplanmakta olup İBB 
Ulaşım, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Raylı 
Sistem, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Etüt ve Projeler,
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Raylı Sistem, 
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Etüt ve Projeler, Fen 
İşleri Daire Başkanlıklarına ait tüm Müdürlüklerden 
ve Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğünden katılan 
birer teknik personelden, ayrıca ilçeler, il ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır.

2008 yılından bu yana, bir dizi girişim ve çalışma, toplu 
taşımaya erişilebilirliği önemli ölçüde geliştirmiştir (Tablo 
7.1). 2016 yılı sonunda toplam 4.445 belediye otobüsü 
ve 1.980 minibüs engelliler tarafından erişilebilir hale 
getirilmiştir.

Ayrıca, uygun turnikeler, erişilebilir tuvaletler, görme 
ve işitme engelli kullanıcılar için kabartma yüzeyli, sesli 
uyarı ve bilgi sistemleri ekleyerek raylı sistemlerimizi 
uygun şekilde dönüştürmekteyiz. Tramvay duraklarına 
engelli rampaları yerleştirerek, erişilebilir rampalar, 
yürüyen merdivenler ve asansörler ekleyerek Metrobüs 
istasyonlarının erişilebilirliğini sürekli geliştirmekteyiz. 
Metro istasyonlarına da bu doğrultuda asansörler 
kurulmuştur.  

Ayrıca, iskelelerde uygun turnikeler kurarak ve 
vapurları yenileyerek deniz hizmetlerine erişilebilirliği 
geliştirmekteyiz. Aynı şekilde, İSPARK tarafından 
yönetilen otopark yerlerinde engellilere ayrılan park 
yerlerinin sayısı şehir genelinde neredeyse 1.500 park 
yerine ulaşmıştır. 

2006 yılı Haziran ayından bu yana, %40 veya daha 
yüksek oranda engeli olan tüm vatandaşlarımız 
ücretsiz toplu taşıma imkânı sunan özel bir İstanbulkart 
kullanabilmektedir. 2016 yılında engelliler için 39.975 kart 
ve refakatçiler için 10.882 kart çıkarılmış olup 2006 yılından 
bu yana toplamda engelliler için 272.516, refakatçiler için 
de 97.652 adet kart düzenlenmiştir. 

İstanbul genelindeki yaya yollarını da erişilebilirlik 
kapsamında geliştirmiş bulunmaktayız.

2008 yılından bu yana 10.809 yaya geçidi, 885 sinyalize 
kavşak ve 4.099 geçit için 101.800 metrekare rampa 
düzenlemesi yapılmıştır. Ana arterlerde karşıdan karşıya 
geçişi desteklemek amacıyla 292 noktada  sesli trafik 
sinyalizasyon sistemi kurulmuştur. Buna ek olarak, 52.990 
eğri levha ve 785 kabartmalı kavşak levhası yerleştirilmiştir. 
Yaya geçitlerine rampalar veya asansörler eklenmiş, 
65.000 metrekarelik yaya geçidi ve 47.705 metrekarelik 
yaya yolunda erişilebilirlik çalışmaları yapılmıştır. 

2008 yılından bu yana 
erişilebilirlik hizmetleri

• 2.734 İETT otobüsü
• 985 İOAŞ otobüsü
• 726 ÖHO otobüsü
• 1.980 minibüs
• 115 Dentur Avrasya gemisi
• 28 Şehir Hatları gemisi
• 53 İDO gemisi

• 2016 yılında 39.975 engelli kartı
  ve 10.882 refakatçi kartı
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2016 yılında toplu taşımada ve yaya 
ulaşımında hedeflenen erişilebilirlik 
iyileştirmeleri

2016 yılında hareketlilik konusunda erişilebilirlikle ilgili 
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Metro İstanbul A.Ş., metro 
istasyonlarının ve tramvay duraklarının erişilebilirliğini 
artırmada önemli projelere öncülük etmiştir. M1A Metro 
hattı boyunca asansörler kurulmuştur. Tramvay durakları 
ile ilgili olarak, erişim olmayan tek durak, teknik sorunlar 
dolayısıyla istisna tutulabilecek olan T4 Tramvay hattının 
Cumhuriyet durağıdır. Engelli kullanıcıların Metroda bir 
istasyona vardıklarında trenlere kolayca ulaşabilmesi için 
açık kurallar getirilmiştir.

İstasyon kapılarına rampalar eklenmiş olup Taksim ile 
Kabataş arasında F1 Füniküler hattının iki istasyon ve iki 
aracı da erişilebilir durumdadır.

Toplu taşıma otobüs ağımızın tüm durak noktalarında 
engellilerin erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktayız. 2016 
yılında, 3.100 otobüs durağında iyileştirmeler yapılmıştır. 
İETT’in 2.734 adet otobüsünün tamamının zemini alçak 
olup araçlarda bilgi ekranları, sesli anonslar ve manuel 
olarak çalıştırılan rampalar bulunmaktadır. Aynı zamanda, 
otobüslerde tekerlekli sandalye kullananlar için ayrılmış 
alanlarda, yolculuk sırasında yolcunun güvenliğini 
sağlamak amacıyla kemerler yer almaktadır.

Deniz ulaşım ağımızla ilgili olarak, toplam 89 iskeleden 
28’inde erişilebilirlik yenilemelerini tamamlamış 
bulunmaktayız; bunlardan 17’si İDO, 11’i Dentur Avrasya 
iskelesidir.

Kavşak noktalarında ve yaya geçişlerinde maksimum 
yaya erişilebilirliğini ve emniyetini sağlamak amacıyla 
sinyalizasyon sistemine kademeli olarak sesli bilgi mesajlı 
yaya sinyalleri entegre edilmek suretiyle geometrik 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Yaya geçitleri boyunca engeller kaldırılmakta olup, 
2016’da toplam 12.528 yatay ve dikey trafik işareti, 
engellilere ayrılmış otopark yeri işareti, standart 
kavisli ve elastik trafik işaretleri yerleştirilmiştir. Ayrıca, 
bu yıl 103 kavşakta 403 erişilebilir yaya sinyali ve şehir 
genelindeki 422 kavşakta toplam 1.185 erişilebilir yaya 
sinyali kurulmuştur.

Yolculuk planlamasında teknoloji tabanlı 
destek

Teknolojiden yararlanan ulaşım hizmetlerimiz, engelli 
kişileri destekleyen bilgi sistemlerindeki yenilikleri 
kapsamaktadır. Toplu taşıma otobüsleri için Akıllı Yolcu 
Bilgilendirme Sistemi hizmete sunulmuş olup otobüs 
duraklarını  akıllı otobüs duraklarına dönüştürmektedir. 
Örneğin, görme engelli vatandaşlar böyle akıllı bir 
otobüs durağına geldiğinde, akıllı sistem sadece 
İstanbulkart’ı okuyarak bu kişileri tanıyabilmektedir. 
Sistem daha sonra otobüs hatları hakkında sesli 
bilgi verebilmektedir.  Bu duraklara yerleştirilen diğer 
bir kullanışlı özellik, personelimizle gerçek zamanlı 
sesli iletişim sağlayan bas-konuş birimleridir. Görme 
engelli kullanıcılar, bu birimleri kullanarak ilgili otobüs 
hatlarının beklenen varış zamanları hakkında bilgi 
alabilmektedir. Akıllı otobüs duraklarında, kolayca 
erişilebilen şarj prizleri de bulunmaktadır, böylece 
engelli kullanıcılar  tekerlekli sandalyelerini buralarda 
şarj edebilmektedir. 

İstanbul’da toplu taşıma sistemlerinin erişilebilirlik durumu
Tablo 7.1

Toplu taşıma türü

2016 yılı erişilebilirlik yüzdeleri
İstasyon / durak / iskele Araç

Metro

Tramvay

Marmaray

Füniküler

Teleferik

Metrobüs

Deniz ulaşımı

%100

%100

%100

%100

%100

%56

%29,4

%100

%98

%100

%100

%100

%100

%93

Kaynak: İBB

• 2016 yılında 12.528 trafik
  işareti kuruldu

• 2016 yılında 403 adet
   erişilebilir yaya sinyali
   kuruldu
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İstanbullular için erişilebilir ve donanımlı 
otopark tesisleri 

İSPARK tarafından yönetilen otopark tesislerine 
engellilerin erişimini kolaylaştırmak için önemli 
yenilikler getirilmiştir. Toplam 78.197 otopark alanımızın 
1.489’u engellilere ayrılmıştır. Engellilere ayrılan 
otopark alanlarının toplam alan içindeki payı %1,9’a 
çıkarılmıştır. 2016 yılında, İSPARK park yerlerinde 147 
park yeri engellilere ayrılmış alanlara ilave edilmiş, 
3950 araç ta İSPARK’a engelli aracı olarak kayıt 
yaptırmıştır. Engelli sürücülerin toplam kayıtlı araç 
sayısı 12.578’dir.

İSPARK tarafından yönetilen otopark yerlerine erişim 
bakımından, engelliler cadde üzeri park yerlerinde 
3 saat, cadde dışı park yerlerinde 8 saat park etme 
hakkına sahiptir. 

Benzer şekilde, Mobiett uygulaması kullanıldığında, 
her otobüs durağı akıllı bir otobüs durağı haline 
gelmektedir. Kullanıcılar cep telefonlarını kullanarak 
tüm otobüs hatlarının varış zamanlarını gerçek 
zamanlı olarak kontrol edebilmektedir. Mobiett 
kullanıcıları, bir otobüs durağına gelen otobüsün 
engellilerin binebilmesi için uygun olup olmadığını 
da kontrol edebilmektedir. 

İBB’nin CepTrafik uygulaması da engellilere yolculukları 
sırasında destek sağlamaktadır. Örneğin, işitme 
engelli kullanıcılar, çağrı operatörlerimizin görüntülü 
arama servislerinden yararlanabilmekte; görme 
engelli kullanıcılar, trafik kontrol merkezimizdeki sesli 
duyurular yoluyla trafik bilgileri alabilmektedir. Buna 
ek olarak, Bluetooth teknolojisine dayalı kurulum 
aşamasındaki IBeacon projesi, görme engelli 
yolculara navigasyon amacıyla otobüs durağında 
sesli talimatlar vermektedir..

Erişilebilirlik konusunda farkındalığı 
arttırmak

İBB olarak, engellilerin her gün karşılaştıkları zorlukları 
derinlemesine anlamaya çalışmaktayız. Hedefimiz, 
engellilerin kentimiz genelinde bir refakatçi olmadan 
gezmesini sağlayarak toplumsal yaşama katılmalarını 
sağlamaktır. 

2016 yılında İBB ve iştirak şirket personelleri, grup halinde 
Gayrettepe metro istasyonunu ziyaret etmiştir. Burada, 
Turkcell Diyalog Müzesi ile işbirliği yaparak iki yenilikçi 
program sunulmuştur: “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte 
Diyalog”. Bu sergilerde ziyaretçiler, görüp duyamadan 
günlük yaşam aktivitelerinin bir simülasyonunu 
deneyimleme şansı elde etmiştir. Metro İstanbul A.Ş.’nin 
müşterilerimizle doğrudan temas halinde olan tüm özel 
güvenlik personeli bu programlara katılmıştır. 

İşitme engelli vatandaşlara kolaylık sağlamak için 
müşterilerle sık etkileşimde bulunan personelimize 
düzenli olarak işaret dili eğitimi verilmektedir. İşitme 
Engelliler Federasyonu ile bağlantılı olarak, 500 İETT 
çalışanına, alfabe, sayı, gün, hafta, ay ve mevsimler 
konusunda parmak ucu eğitimi verilmiştir. İETT otobüs 
duraklarımızı tasarlayan, kuran ve bakım yapan otobüs 
operasyonları personeline de özel eğitim verilmiştir. 
Eğitim, İETT operasyonlarına dahil edilmesi gereken 
erişilebilirlik mevzuatı, standartları, şartnameleri ve 
uygulamaları ile ilgili farkındalığı artırmıştır.

• 1.489 adet engellilere ayrılmış
  otopark yeri

• Engelliler adına kayıtlı 12.578
   araç

• Metro İstanbul AŞ’nin 1.783 özel
  güvenlik görevlisi “Karanlıkta
  Diyalog” programı çerçevesinde
  eğitim aldı

•  3.175 İETT görevlisi erişilebilirlik
   eğitimi aldı

Erişilebilir ulaşım
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İBB ve ulaşım paydaşları tarafından birçok başka 
bilinçlendirme girişimleri sunulmaktadır. İBB Trafik 
Müdürlüğü, engellilere İstanbul yollarında bağımsız 
hareket edebilmeleri için eğitimler düzenlemekte ve ilgili 
destek materyalleri sağlamaktadır. 

İBB Engelliler Müdürlüğü her yıl Dünya Engelliler Günü 
için farkındalık etkinlikleri düzenlemektedir. İBB, 2016 
yılında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Engelsiz 
Yaşam Fuarı’na katılmıştır. Fuarda, engelli kullanıcıların 
hayatını desteklemek üzere tasarlanmış ürünler 
sergilenmiştir. İETT 2016 yılında, engellilere sunulan 
hizmetler ve geleceğe yönelik planlarını fuarda tanıtma 
fırsatı bulmuştur.

2017 yılındaki gelişmeler

2017’de engelli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan 
çözümlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine devam 
edilmesi planlanmaktadır.

İETT özel olarak, 375 adet düşük zeminli dizel otobüsün 
yanı sıra 97’si engelli erişimi için uygun olan 200 adet 
elektrikli otobüs satın alacaktır. Ayrıca, Metrobüs 
hizmetleri için yeni düşük zeminli ve yüksek kapasiteli araç 
satın almak amacıyla hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 2017 
yılında, engelli kullanıcılara güvenli dolaşım ve Metrobüs 
istasyonlarında beklemeleri konusunda rehberlik eden 
oturumlar düzenlenecektir. 

Ayrıca metro istasyonlarında bir dizi yenileme çalışması 
gerçekleştirilecektir. Engelli turnikelerinin durumu 
incelenecek, ihtiyaç duyulduğunda yenileri kurulacaktır. 
Uygun yerlerde asansörler ve yürüyen merdivenler de 
eklenerek asansörlere görme engelliler alfabesi sistemleri 
takılacaktır. Son olarak istasyonlarda ve koridorlarda 
görme engelliler alfabesi ile metro sisteminin haritaları 
ve bu alfabeyle yazılmış bilgi etiketlerinin yerleştirileceği 
zeminler hazırlanacaktır. 

Deniz ulaşımı için iskelelerimize erişilebilirliği artırmaya 
devam etmek amacıyla Kasımpaşa, Çengelköy, Eyüp, 
Kandilli, Kanlıca, Rumelikavağı, Sütlüce, Çubuklu’da 
bulunan Şehir Hatları A.Ş.’ye ait 8 iskelede kapı 
genişletme çalışmaları başlamış bulunmaktadır. 

2017 yılında
• 375 yeni İETT dizel, düşük zeminli
  otobüs
• 97 yeni İETT erişilebilir elektrikli
  otobüs
• Metro istasyonlarında hedeflenen
  iyileştirmeler
• 66 kavşakta 248 yeni erişilebilir
  yaya sinyali

Tüm toplu taşıma araçları, istasyonlar, 
duraklar ve iskeleler 2020 yılına kadar 
erişilebilir hale getirilecek

5378 sayılı Engelliler Kanunu ve UKOME’nin 28 Aralık 
2016 tarihli 2016/9-7 no’lu kararına göre, 7 Aralık 2018 
tarihine kadar lisans almış ve 10 yıllık yaş sınırına 
ulaşmamış minibüsler de dahil olmak üzere bütün toplu 
taşıma araçları erişilebilir olacaktır. Taksiler ve dolmuşlar 
bu mevzuat hükümlerine dahil olmamaktadır.

Amacımız taşıtlara ek olarak, tüm toplu taşıma 
istasyonlarını, durakları ve iskeleleri 2020 yılına kadar 
erişilebilir hale getirmektir. Yaya koridorlarının, üst 
geçitlerin ve kamusal alanların engelsiz kullanımına 
yatırım yapmaya devam edilecek ve engelli kullanıcılar 
için web ve mobil uygulama kabiliyetleri artırılacaktır. 

Otopark yerleri ile ilgili olarak, İSPARK tarafından 
yönetilen tesislerde 2019 yılına kadar İstanbul genelinde 
3.300 engelli otopark yeri olacak, bu rakam 2023 yılına 
kadar 6.000’e çıkarılacaktır.

Görme engelli vatandaşların sosyal hayatlarında 
bağımsız olabilmesi için yaya navigasyonu da 
geliştirilmeye devam edecektir. Bu amaçla, 2023 
hedefimiz mevcut ve planlanan tüm yaya sinyallerine 
sesli mesajların eklenmesidir. 

Son olarak, erişilebilirlik mevzuatına taksiler dahil 
edilmemesine rağmen, amacımız, şehrimizin her taksi 
durağında en az bir adet erişilebilir taksi bulundurmaktır. 
Görme engelli vatandaşlarımız, çağrı merkezimiz 
aracılığıyla taksi hizmetlerine rahatça erişebilecek, işitme 
engelliler ise uygun bir mobil uygulama kullanarak bu 
hizmetlerden yararlanabilecektir. 

Yaya yolları ve yaya geçişleri ile ilgili olarak, şehirde 
66 kavşakta 248 erişilebilir yaya sinyalinin kurulması 
planlanmaktadır.
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8. 2023 hedef yılı için İstanbul’da 
hareketlilik

8.1 İstanbul raylı sistem ağı 2023’te beş 
kat daha uzun olacak

Halihazırda İstanbul, önemli büyüklükte ve günlük 
10 milyondan fazla yolcuyu taşıyabilen bir toplu  
taşıma altyapısına sahiptir. Bu altyapı 6 metro 
hattı, 2 tramvay hattı, dünyanın en popüler Hızlı 
Otobüs Taşıma sistemlerinden birisi olan Metrobüs 
ve Marmaray hattını kapsamaktadır. Aynı zamanda 
kentin toplu taşımacılığı otobüsler, minibüsler, 
dolmuşlar ve deniz ulaşım araçlarından oluşan bir 
ağ ile tamamlanmaktadır.

İBB bu noktaya ulaşmak için, 2011 yılında UKOME 
tarafından onaylanan İstanbul Metropoliten Alanı 
Kentsel Ulaşım Ana Planı’nı (İUAP) geliştirmek için 
büyük çaba sarf etmiştir. İUAP, İstanbul’un lineer 
kentsel topografyası ve engebeli arazisi, şehri ikiye 
bölen boğaz ve kenti “canlı” bir anıt haline getiren 
benzersiz kent dokusunu göz önüne alarak, toplu 
ulaşım araçlarına geçişin kolaylaştırılmasında katalizör 
rolü oynayan metroyu teşvik etmeyi, kentin mobilite 
haritasını dönüştürmeyi ve çok modlu ulaşım ağına 
önemli yatırımlar yapmayı planlamaktadır.

İBB son yıllarda, İUAP uygulamalarına önemli 
kaynaklar ayırmayı taahhüt etmiştir. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yakın işbirliği 
içinde, iki kıtayı Marmaray demiryolu tüneli ile 
bağlayarak ve kentin önemli dünya mirası anıtlarının 
bulunduğu tarihî merkezinin altında metro yapım 
çalışmalarını tamamlayarak İstanbul’un raylı sistem 
ağının en zorlu bölümünü tamamlamayı başarmıştır. 
Bu koordineli çabalar sayesinde yüksek kapasiteli 
toplu taşıma sistemi (demiryolu ve Metrobüs) 
günümüzde 202,50 km. uzunluğa ulaşmıştır.

İUAP stratejileri doğrultusunda, İstanbul’da Marmaray’ın 
uzatılması, yeni havaalanına metro bağlantısı, M5 Metro 
hattı ve Kabataş’ı Mahmutbey’e bağlayan ve yakında 
tamamlanması beklenen M7 Metro hattı da dahil olmak 
üzere 196,60 km’lik yeni raylı sistemler inşa edilmektedir. 

İBB planlarında ayrıca 2019 yılına kadar, 10 ilave 
metro hattı, 2 tramvay hattı ve 2 monoray sisteminin 
tamamlanması planlanmaktadır. Bu hatlar şehrin raylı 
sistem altyapısına 148,70 km. ilave edecek olup 2019 
yılına gelindiğinde bu rakam 495,35 km’ye ulaşacaktır. 
2019-2023 döneminde demiryollarımıza 215,60 km. ilave 
etmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. 
yıldönümü olan 2023 yılında 710,95 km’lik bir demiryolu 
altyapısı ile hizmet verebilir hale gelmeyi planlamaktayız. 

Yıllık raporun bu bölümünde, 2023 yılına kadar 
tamamlanması planlanan demiryolu altyapısı 
kapsamındaki projelerin her yönüyle ilgili açıklamaları 
sunulmaktadır. Yapım aşamasındaki projelerle başlayıp, 
2019 yılına kadar tamamlanması düşünülen karayolu 
projeleri anlatılmış ve son olarak 2019-2023 döneminde 
yapılacak demiryolu yatırımlarının bir özeti sunulmuştur.

Gelişim Aşamasındaki Raylı Sistem Projeleri 

Hâlihazırda Marmaray hattının uzatılan bölümü, mevcut 
metro hattının iki eklentisi, 5 yeni metro hattını ve 1 
yeni tramvay hattını içeren 9 raylı sistem projesi inşa 
edilmektedir (Şekil 8.1). Bu hatlar tamamlandığında raylı 
sistem ağımızın toplam uzunluğu 196,60 km’ye ulaşacak 
ve 134 yeni istasyon eklenecektir. Tahmini maliyet 26,7 
milyar TL’dir (7,8 milyar ABD Doları).

9 demiryolu hattından 5’i Avrupa yakasında, 3’ü Asya 
yakasında olup Marmaray hattı ise her iki yakaya birden 
hizmet vermektedir.

Harita 8.1’de İstanbul’un şu anda faal durumda olan yüksek 
kapasiteli toplu taşıma sistemleri özetlenmektedir. Harita aynı 
zamanda 2019 yılına kadar faaliyete geçecek olan yapım 
aşamasındaki raylı sistem projelerini de kapsamaktadır. 

Gelişim aşamasındaki raylı sistem projeleri için aşağıdaki 
önemli bilgiler yer almaktadır:

•	 Projeden sorumlu kurum (İBB, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı)

•	 Projenin uygulama dönemi ve projedeki önemli 
aşamalar 

•	 Projenin mevcut durumu

•	 Tahmini toplam proje maliyeti ve bugüne kadarki 
harcamalar

•	 Amaç/hedef

•	 Önemli proje özellikleri

•	 Projenin İstanbul’daki toplu taşıma sistemi üzerinde 
beklenen etkisi

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

Gelişim Aşamasındaki Raylı Sistem Projeleri
Şekil 8.1

RL1 Marmaray hattı: Halkalı – Gebze

RL2 M3 Metro hattının Bakırköy’den (İDO
     Bağcılar’a (Kirazlı) uzatılması

RL3 M4 Metro hattının Sabiha Gökçen
     Havaalanı’ndan Kaynarca’ya uzatılması

RL4 M5 Metro hattı: Üsküdar – Ümraniye -
      Çekmeköy

RL5 M7 Metro hattı: Kabataş - Mahmutbey

RL6 M8 Metro hattı: Dudullu - Bostancı

RL7 M9 Metro hattı: Ataköy - İkitelli Sanayi

RL8 Gayrettepe ile yeni havaalanı arasındaki
     metro hattı

RL9 Eminönü ile Alibeyköy arasındaki tramvay
     hattı
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İstanbul’da işletme halindeki ve gelişim aşamasındaki yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemleri
Harita 8.1

LEJAND

Metro

Marmaray

Metrobüs

Tramvay, füniküler, 
teleferik, havaray

İşletme
Yapım

Aşamasında
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Marmaray hattı: Halkalı – Gebze

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Proje süresi

Gelişim aşamasında

Ulaştırma Bakanlığı / 
Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü (AYGM)

Toplam maliyet: 
12,5 milyar TL 
(3,6 milyar ABD Doları)

Bugüne kadar harcanan: 
9,8 milyar TL
(2,8 milyar ABD Doları)

2003 – 2018

Projenin amacı nedir?

Planlanan 76,3 km’sinin 13,6 km. uzunluğundaki kısmı 
hizmete girmiş olan Marmaray sistemi, dünyanın en 
karmaşık ulaştırma projelerinden biridir ve Boğaz’ın 
58 m. altında, dünya üzerinde denizin en derin 
noktasına batırma tüp tüneli (1,4 km) kapsamaktadır. 

Marmaray hattı tamamlandığında, Avrupa ile Asya 
arasında kesintisiz yüksek kapasiteli bir toplu taşıma ve 
yük taşımacılığı bağlantısı sağlayarak trafiğe önemli bir 
nefes aldıracaktır:

•	 Avrupa ve Asya arasında yolculuk sürelerini azaltan 
ve yolcu konforunu artıran doğrudan bir bağlantı 
sağlayacaktır 

•	 Çok sayıda aktarma istasyonları vasıtasıyla raylı sistem 
bağlantılarını önemli ölçüde artıracaktır

•	 Kıtalar arası trafiği azaltacak ve toplu taşıma 
hizmetlerinin kullanımını teşvik edecektir

•	 Çevre kirliliğini azaltacaktır

Marmaray, çok sayıda yüksek kapasiteli taşıma sistemiyle 
aşağıdaki şekilde entegre edilecektir:

•	 Yenikapı istasyonunda M1A Metro hattı, M1B Metro 
hattı, M2 Metro hattı ve Yenikapı-Bakırköy arasında 
planlanan metro hattı ile

•	 Sirkeci istasyonunda T1 Tramvay hattı ile

•	 Batıda Ayrılıkçeşme istasyonunda M4 Metro hattı ve 
doğuda Pendik ve Tuzla Belediye istasyonları ile

•	 Üsküdar istasyonunda yapım aşamasındaki M5 Metro 
hattı (Üsküdar-Çekmeköy) ile

•	 Özgürlük Meydanı istasyonunda, M3 Metro hattının 
yapım aşamasında olan Bakırköy (İDO) Bağcılar 
(Kirazlı) arasındaki kısmı ile

•	 Ataköy istasyonunda yapım aşamasında olan M9 
Metro hattı (Ataköy-İkitelli Sanayi) ile

•	 Halkalı istasyonunda, Bağcılar (Kirazlı) Halkalı arasında 
planlanan M1B Metro hattı uzatması ve Halkalı ile 
yeni havaalanı arasında planlanan metro hattı ile

•	 Söğütlüçeşme istasyonunda, İncirli-Söğütlüçeşme 
arasında planlanan metro hattı ile

•	 Göztepe istasyonunda, Göztepe-Ümraniye arasında 
planlanan metro hattı ile

•	 Bostancı istasyonunda, Dudullu-Bostancı arasında 
planlanan metro hattı ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

76,3 km’lik yüksek kapasiteli demiryolu projesi, hâlihazırda 
inşa edilmiş 13,6 km’lik Boğaz geçişi, Marmara denizi 
çevresindeki banliyö hattının modernizasyonu (62,7 
km) ve yeni demiryolu taşıtlarının (440 demiryolu aracı) 
alımından oluşmaktadır. Hat önceden inşa edilmiş 
olan 5 istasyona ek olarak, geliştirilen 36 istasyonu 
kapsayacaktır. Halkalı ile Gebze arasındaki yolculuk 
saatte maksimum 100 km. hız ve ortalama 45 km. hızla 
105 dakika sürecektir. Sistem zirve saatlerde 2,14 dakikalık 
aralıklarla çalışabilme kabiliyetine sahip olacaktır. 

• Uzunluk: 76,3 km.
• İstasyon sayısı: 43
• Yolculuk süresi: 105 dakika
• Minimum kalkış aralığı: 2,14 dakika
 

RL1

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

İki kıtayı ve kentin tarihi merkezini birbirine “bağlayan” 
Marmaray projesi, Boğaz’ın her iki yakasındaki önemli 
alanları ve iş merkezlerini birbirine bağlamaktadır. Bu 
benzeri görülmemiş bağlantı, İstanbulluların yaşam 
kalitesini artıracak, trafik hacmini ve yolculuk sürelerini 
azaltarak çevreye fayda sağlayacaktır. Marmaray’ın 
özellikle özel otomobil ile yapılan yolculuklarda günde 
24.000 saat ve mevcut toplu taşıma araçları ile yapılan 
yolculuklarda 89.000 saat tasarruf sağlayacağı tahmin 
edilmektedir. Marmaray sayesinde işe gidip gelen 84.000 
kişinin özel araçtan toplu taşıma araçlarına geçeceği 
tahmin edilmektedir.

Sistem, tek yönde saatte 75.000 yolcu taşıma kapasitesine 
sahip olmakla birlikte günde 1,8 milyon ve yılda 800 milyon 
yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır. Marmaray, yolcu 
taşımanın yanı sıra gece boyunca yük taşımacılığını da 
destekleyecek ve bu sayede, Türkiye’nin Asya ve Avrupa 
yakaları arasında kıtalar arası yük taşımacılığını demiryolu 
ile güçlendirecektir.

Projenin önemli dönüm noktaları nelerdir?

Önemli proje aşamaları İş türü Zaman planı

Marmaray demiryolu 
tünelinin açılışı

63 km’lik mevcut demiryolu hatlarının 
yenilenmesi ve üçüncü bir hat eklenmesi

36 yüzey istasyonunun iyileştirilmesi ve 2 
adet yeni yüzey üstü istasyonunun eklenmesi

Demiryolu araçlarının satın alınması

Dönüm noktası

Ön tasarım

Devam eden işler 

Devam eden işler 

Devam eden işler 

Ayrıntılı tasarım 

Ayrıntılı tasarım 

29 Ekim 2013 

11/2011 - 12/2017

11/2011 - 12/2017

11/2011 - 12/2018

11/2011 - 12/2017

11/2011 - 07/2018

12/2008 - 09/2018

Kaynak:İBB

#

1

2

3

4

Projenin mevcut durumu nedir?

13,6 km. uzunluğundaki Boğaz geçişi, 29 Ekim 2013’te 
faaliyete açılmıştır. Marmaray hâlihazırda Ayrılıkçeşmesi 
(Kadıköy), Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme 
istasyonlarına hizmet vermektedir.

Pendik-Gebze bölümündeki 3 hat Eylül 2014’te 
tamamlanmış ve bu hatların birinde yolcu trenleri hizmet 
vermeye başlamıştır. 

Şu anda, Asya yakasında 43,4 km. Ayrılıkçeşmesi-Pendik 
bölümünde ve Avrupa yakasında 19,3 km uzunluğundaki 
Halkalı-Kazlıçeşme bölümünde inşaat çalışmaları devam 
etmektedir. Marmaray hattının tamamı, 2018 yılının 
sonunda faaliyete geçecektir.
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Projenin amacı nedir?

2018 yılı itibariyle, Bağcılar (Kirazlı) ile Başakşehir 
Metrokent ve Olimpiyatköy arasındaki mevcut M3 
Metro hattı, İstanbul’un Avrupa yakasındaki beş 
önemli ilçeyi (Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, 
Bağcılar ve Başakşehir) birbirine bağlayarak, güneyde 
Bakırköy’e (İDO) uzatılmış olacaktır. Metronun 8,9 km. 
uzunluğundaki ilave kısmı, aşağıdaki yüksek kapasiteli 
taşıma sistemleri ile entegre olacaktır:

•	 Özgürlük Meydanı istasyonunda, Marmaray ile  

•	 Bakırköy İncirli istasyonunda, M1A Metro hattı,     
Yenikapı-Sefaköy arasında yapım aşamasındaki 
metro hattı ve Metrobüs ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Tamamlandığında, M3 Metro hattı ilave kısmı 8,9 km. 
uzunluğunda olacak ve bu kısmın 7 km’si TBM (Tünel 
Açma Makinesi) / EPB (Arazi Basınç Dengeleme 
Makinesi) tünel kesitini oluşturacaktır. 5 adet kes-kapat 
tünel ve 2 adet NATM tüneli (Yeni Avusturya Tünel 
Açma Yöntemi) istasyonlarını kapsamaktadır. Saatte 42 
km’ik bir ticari hızda Bakırköy (İDO) ile Kirazlı arasını 16 
dakikada geçen bir yolculuk süresi sağlayacak şekilde 
çalışacaktır. Sistem zirve saatlerde, minimum 2 dakikalık 
aralıklarla çalışabilecektir.

 M3 Metro hattının Bakırköy’den
          (İDO) Bağcılar’a (Kirazlı) uzatılması

RL2

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Metrobüs, Marmaray, 3 metro hattı, 1 tramvay hattı ve 
yeni süper yat marinasını entegre eden bu uzatma 
beş ilçenin önemli bir kuzey-güney bağlantısı olacaktır. 
Hattın, 2020 yılında tamamlandığında günde 500.000 
yolcuya hizmet etmesi beklenmektedir. 

Projenin önemli dönüm noktaları nelerdir?

Projenin mevcut durumu nedir?

Projenin Bakırköy-İDO istasyonu kazı 
çalışmaları tamamlanmış olup Nisan 2017’ye 
kadar tamamlanacak olan 80 m. tünel ile 
TBM çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca Özgürlük 
Meydanı istasyonunda 2 adet NATM şaft inşaatı 
devam etmektedir.

Önemli proje aşamaları Tamamlanma zamanı

TBM inşası 

Elektromekanik işler

Metro hattın açılışı

2019 yılı ikinci yarısı

2020 yılı sonu

2020 yılı sonu

#

1

2

3

• Uzunluk: 8,9 km.
• İstasyon sayısı: 7
• Yolculuk süresi: 16 dakika
• Minimum kalkış aralığı: 2 dakika

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Proje süresi

Yapım aşamasında

Ulaştırma Bakanlığı / 
AYGM

Toplam maliyet: 
1,2 milyar TL
(355 milyon ABD Doları)

Bugüne kadar harcanan: 
148 milyon TL 
(42 milyon ABD Doları)

2013 – 2020

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

•	 Bağcılar (Kirazlı) istasyonunda, M1B Metro hattı ile

•	 Molla Gürani istasyonunda, Şirinevler ile 
Mahmutbey arasında planlanan tramvay hattı ile
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Projenin amacı nedir?

2018 yılının başında Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havaalanı, Kaynarca istasyonundan M4 Metro 
hattının 7,4 km. uzantısı ile İstanbul raylı sistem 
ağına bağlanacaktır. Bu ilave hat dört istasyonu 
kapsayacaktır.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcuları 
havalimanına yalnızca demiryolunu kullanarak 
ulaşabilecektir. Şehrin her yerinden havaalanına ulaşım 
süresi önemli ölçüde azalacaktır. Örneğin Kadıköy’den 
yapılan yolculuklar 75 dakikadan 46 dakikaya düşecek, 
Yenikapı’dan havaalanına tahmini yolculuk süresi ise 
yaklaşık 60 dakika olacaktır.

Sabiha Gökçen Havalimanından M4 Metro hattı bağlantısı, 
her iki yön için saatte 20.000 yolcu taşıyabilecektir.

M4 Metro hattının Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havaalanı’ndan Kaynarca’ya 
uzatılması

RL3

Projenin önemli dönüm noktaları nelerdir?

Önemli proje aşamaları İş türü Zaman planı

7,4 km’lik 1 tünel, 3 adet delinmiş tünel istasyonu ve 1 adet 
kes - kapat istasyon inşaatı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na giden 
M4 Metro hattı ilave kısmının açılışı 

Devam eden işler

Dönüm noktası

2015 – 2018

28 Şubat 2018 

#

1

2

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Proje süresi

Yapım aşamasında

Ulaştırma Bakanlığı / 
AYGM

Toplam maliyet: 
535 milyon TL
(153 milyon ABD Doları)

Bugüne kadar harcanan: 
217 milyon TL 
(62 milyon ABD Doları)

2015 – 2018

Projenin mevcut durumu nedir?

Hâlihazırda inşaat şaftlarının kazı ve destek çalışmaları 
tamamlanmış olup, dört istasyonun kazı çalışmaları 
devam etmektedir. Buna ek olarak, tünel açma ile 
ilgili kazı ve destek çalışmalarının neredeyse yarısı 
tamamlanmıştır.
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Projenin amacı nedir?

M5 Metro hattı 2017 yılında İstanbul’un Asya yakasındaki 
yüksek nüfuslu üç ilçe olan Üsküdar, Ümraniye ve 
Sancaktepe’ye bağlanacaktır. 17,8 km. uzunluğundaki 
yeni metro hattı kentin diğer yüksek kapasiteli toplu 
taşıma sistemleriyle bütünleşecektir:

•	 Altunizade istasyonunda, Metrobüs ile

•	 Üsküdar istasyonunda, Marmaray hattı ile 

•	 Dudullu istasyonunda, yapım aşamasındaki M8 
Metro hattı (Dudullu-Bostancı) ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

17,8 km. uzunluğundaki M5 Metro hattının tamamı yer 
altında olacaktır. 16 istasyon ve ana hattan depo alanına 
doğru 2,7 km’lik bir saptırma kesimi bulunmaktadır. TBM 
(Tünel Açma Makinesi) / EPB (Yer Basıncı Dengesi) 
ve NATM (Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi) ile 
yapılmaktadır. 

M5 Metro hattı: Üsküdar – ÇekmeköyRL4

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Proje süresi

Yapım aşamasında

İBB

Toplam maliyet: 
2,3 milyar TL 
(713 milyon ABD Doları)

Bugüne kadar harcanan: 
2,2 milyar TL 
(618 milyon ABD Doları)

2012 – 2017

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

• Uzunluk: 17.8 km.
• İstasyon sayısı: 16
• Yolculuk süresi: 27 dakika
• Minimum kalkış aralığı: 90 saniye

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

2017 yılı sonunda, yolcular Üsküdar ve Sancaktepe 
arasını yarım saatten az bir sürede kat edebilecektir. 
Yüksek hız ve sefer sıklığı göz önüne alındığında, hattın 
günde yaklaşık 1,5 milyon yolcuya hizmet vermesi 
beklenmektedir. Yolcu taşıma kapasitesi her yön için 
saatte 64.800’dür.

Tünellerdeki demiryolu çalışmaları devam etmekte 
olup beton astar işi tamamlanmıştır. Yeni Avusturya 
Tünel Yöntemi (NATM) ile inşa edilen tünellerin kazı 
çalışmalarının büyük kısmı tamamlanmıştır. 
İstasyonlar, kes-kapat veya yukarıdan-aşağı 
yöntemleriyle inşa edilmektedir. Kazı, destekleme ve 
güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İstasyonlarda 
elektromekanik çalışmaların yanı sıra sonlandırma 
çalışmaları da devam etmektedir.

Projenin mevcut durumu nedir?

Hâlihazırda projede 4 TBM kullanılmaktadır. 2 TBM, 
Çarşı istasyonundan Üsküdar istasyonuna kadar olan 
tünel açma işlerini tamamlamıştır. Depo alanından 
tünel açmaya başlayan üçüncü TBM, tünel bağlantısını 
tamamlamış olup Necip Fazıl istasyonuna ulaşmıştır. 
Bundan sonra, üçüncü TBM, Dudullu istasyonu yönünde 
kullanılmak üzere sökülüp yeniden birleştirilmiş, dördüncü 
TBM ise Dudullu ve Çakmak istasyonları arasında halen 
çalışmaktadır.

Projenin önemli dönüm noktaları nelerdir?

Önemli proje aşamaları# İş türü Zaman planı

NATM Tünel çalışmaları1

2

3

4

5

6

Demiryolu işleri

Sonlandırma çalışmaları

TBM Tünel çalışmaları

Güçlendirme çalışmaları

Elektromekanik işler

Devam eden işler

Devam eden işler

Devam eden işler

Devam eden işler

Devam eden işler

Devam eden işler

03/2012 – ilerliyor 

03/2016 – ilerliyor 

03/2015 – ilerliyor 

02/2013 – ilerliyor 

01/2014 – ilerliyor 

06/2015 – ilerliyor 
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•	 Mecidiyeköy istasyonunda, M2 Metro hattı ile

•	 Mahmutbey istasyonunda, M3 Metro hattı ile

•	 Kabataş istasyonunda, T1 Tramvay hattı ve Karadeniz 
Mahallesi istasyonunda, T4 Tramvay hattıyla

•	 Alibeyköy istasyonunda, Eminönü ile Alibeyköy 
arasındaki yeni tramvay hattıyla

•	 Kabataş istasyonunda, F1 Füniküler hattı ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Kabataş-Mahmutbey arasındaki 22,7 km’lik metro hattı, 
delinmiş tünel kesimi, kes-kapat yöntemi ile yükseltilmiş hat 
bölümleri, 17 yer altı ve 2 yükseltilmiş istasyonun inşasını 
kapsamaktadır. Proje ayrıca yeni bir depo ve yeni vagon 
(300 araç) alımını da kapsamaktadır. Depo alanı 2,1 km’lik 
delinmiş, aç- kapa tünel inşaatı ve kapsamlı bir bakım alanını 
içermektedir.
Hat İstanbul halkının kullanımına sunulduğunda, Kabataş-
Mahmutbey arası yolculuk saatte 36 km. hızla yalnızca 
38 dakika sürecektir. Zirve saatlerde, sistem minimum 90 
saniyelik aralıklarla çalışabilme kabiliyetine sahip olacaktır.

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

Projenin amacı nedir?

M7 Metro hattı, İstanbul’un Avrupa yakasındaki sekiz 
önemli ilçeyi (Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kâğıthane, 
Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar) birbirine 
bağlayacaktır. Bu proje güvenli, sağlam, güvenilir, 
konforlu, düşük maliyetli ve tamamen sürücüsüz 
yüksek kapasiteli metro sistemi sunacaktır. Doğu-
batı yönünde olup diğer yüksek kapasiteli toplu 
taşıma sistemleriyle 6 önemli entegrasyon noktasını 
kapsamaktadır:

M7 Metro hattı: Kabataş – MahmutbeyRL5

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Proje süresi

Yapım aşamasında

İBB

Toplam maliyet: 
2,3 milyar TL 
(657 milyon ABD Doları)

Bugüne kadar harcanan: 
826 milyon TL
(236 milyon ABD Doları)

2014 – 2018
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2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

M7 Metro hattı İstanbul ilinin sekiz ilçesinin sakinlerine/
ziyaretçilerine hizmet edecektir. Günlük yaklaşık 1.000.000 
yolcuya hizmet vermesi beklenmektedir. Zirve saatlerde 
sistemin her bir yönde maksimum yolcu taşıma kapasitesi 
saatte 70.000 yolcu olacaktır.

• Uzunluk: 22,7 km.
• İstasyon sayısı: 19
• Yolculuk süresi: 38 dakika
• Minimum kalkış aralığı: 90 saniye

Projenin önemli dönüm noktaları nelerdir?

Önemli proje aşamaları# İş türü Zaman planı

Hattın tamamının planlanması1

2

3

4

5

6

300 demiryolu aracının satın 
alınması

17,2 km’lik Mecidiyeköy-
Mahmutbey hattının, 2 
yükseltilmiş istasyonu ve 
13 yeraltı istasyonunun inşaatı

Kabataş-Mecidiyeköy 
arasında 5,5 km’lik hattın, dört 
metro istasyonunun inşaatı 
Kabataş- Mahmutbey hattının 
elektromekanik ve sonlandırma 
işleri

Depo alanı inşası

M7 Kabataş - Mahmutbey 
Metro hattının açılışı  

Fizibilite çalışması

Ön tasarım

Ayrıntılı tasarım

Ayrıntılı tasarım

Ayrıntılı tasarım

Devam eden işler

Devam eden işler

İlk araçların satın 
alınması

Devam eden işler

Devam eden işler

Dönüm noktası

2007

2014

04/2016 – 04/2021

01/2014 – 08/2017

05/2015 – 05/2018

01/2017 – 03/2018

01/2014 – 08/2017

05/2015 – 05/2018

01/2017 – 03/2018

28/02/2018 

11/05/2018
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M8 Metro hattı: Dudullu – BostancıRL6

Projenin amacı nedir?

M8 Metro hattı, Kadıköy’deki Bostancı İDO 
feribot iskelesinden Ataşehir’e kadar uzanacak ve 
Ümraniye Dudullu istasyonunda son bulacaktır. 
Yeni hat, İstanbul’un Asya yakasında kuzey-güney 
doğrultusunda tamamen sürücüsüz, yüksek kapasiteli 
bir metro sistemi olacaktır. 14,3 km. uzunluğunda 
olacak ve üç yüksek kapasiteli toplu ulaşım sistemi 
ile entegre olacaktır:

•	 Kozyatağı istasyonunda M4 Metro hattı ile

•	 Dudullu istasyonunda M5 Metro hattı (Üsküdar 
- Çekmeköy) ile

•	 Bostancı istasyonunda yükseltme aşamasındaki 
Marmaray hattıyla

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Hat 12,9 km’lik çift tüp tek hatlı TBM tüneli ve 1,4 km’lik tek 
tüp çift hatlı NATM tünelinden oluşacaktır. 13 istasyonu 
kapsayacak ve Dudullu ile Bostancı arasındaki toplam 
yolculuk süresi 21 dakika olacaktır.

• Uzunluk: 14,3 km.
• İstasyon sayısı: 13
• Yolculuk süresi: 21 dakika
• Minimum kalkış aralığı : 90 saniye

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Hattın 2019’da açılması planlanmakta olup günde 1,3 
milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır. M8 
ve M4 hatlarının Kozyatağı İstasyonu’ndaki bağlantısı, 
batı-doğu ekseni boyunca Kadıköy ve Pendik arasındaki 
yolcuların hızlı ve rahat taşınmasını kolaylaştıracaktır. Hat, 
her bir yönde saatte 70.000 yolcu taşıyabilecektir.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Proje süresi

Yapım aşamasında

İBB

2,1 milyar TL 
(588 milyon ABD Doları)

2016 – 2019

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

• Uzunluk: 13,4 km.
• İstasyon sayısı: 11
• Yolculuk süresi: 23 dakika
• Minimum kalkış aralığı: 2 dakika

M9 Metro hattı: Ataköy – İkitelli 
Sanayi

RL7

Projenin mevcut durumu nedir?

M8 Metro hattının istasyon ve platformlarındaki kazı 
çalışmalarının %17,8’i hâlihazırda tamamlanmıştır. Bu 
metro hattının en kritik kısmını temsil eden Kayışdağı 
kesimindeki kazı çalışmaları da tamamlanmıştır. Kazı 
çalışmalarında hâlihazırda 4 TBM kullanılmaktadır.

Projenin önemli dönüm noktaları nelerdir?

Projenin amacı nedir?

İkitelli Sanayi ve Ataköy istasyonları arasındaki M9 
Metro hattı İstanbul’un beş kalabalık ilçesine (Bakırköy, 
Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir) 
bağlantı sağlayacaktır. Kuzeyden başlayarak TEM 
üzerinden Basın Ekspres yoluna paralel ilerleyerek D100’ü 
geçerek Ataköy’e ulaşmaktadır. 13,4 km. uzunluğunda 
olacak hat, çoklu yüksek kapasiteli ulaşım sistemleriyle 
entegre olacaktır:

•	 Yenibosna istasyonunda, Metrobüs ile

•	 Ataköy istasyonunda, Marmaray hattı ile 

•	 İkitelli istasyonunda, M3 Metro hattı ile

•	 Yenibosna istasyonunda, M1A Metro hattı ile

•	 Mimar Sinan istasyonunda, M1B Metro 
istasyonunun planlanan Bağcılar (Kirazlı)-Halkalı 
uzantısı ile

•	 Mehmet Akif istasyonunda, M7 Metro hattının 
planlanan Mahmutbey ile Esenyurt arasındaki 
uzantı ile

•	 Çobançeşme istasyonunda, Yenikapı-Sefaköy 
arasında planlanan metro hattı ile

•	 Çobançeşme istasyonunda, Bahçelievler, 
Bağcılar ve Esenler arasında planlanan metro 
hattı ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Bu yeni metro hattı İkitelli Sanayi ve Ataköy 
istasyonlarını TBM metodu ve NATM metodu ile 
inşa edilen bir tünele bağlayacaktır. Hat üzerinde 
11 istasyon bulunacak olup sistem saatte 36 km’lik 
bir ticari hızda çalışacaktır. İkitelli Sanayi ile Ataköy 
istasyonları arasında yolculuk süresi 23 dakika 
olacaktır. 

Önemli proje aşamaları# Zaman planı

NATM Tünel çalışmaları1

2

3

4

5

6

Demiryolu işleri

Sonlandırma çalışmaları

TBM Tünel çalışmaları

Güçlendirme çalışmaları

Elektromekanik işler

02/2016 – ilerliyor 

01/2017 – ilerliyor 

04/2018

03/2017 – ilerliyor 

06/2018

05/2018

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Proje süresi

Yapım aşamasında

İBB

1,2 milyar TL
(356 milyon ABD Doları)

2016 – 2019
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Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Metro hattı Avrupa yakasındaki beş ilçenin önemli bir kuzey-güney bağlantısı olacak ve 
Metrobüs, Marmaray ve ikisi hâlihazırda çalışan ve dört tanesi de planlama aşamasında olan 
altı metro hattıyla entegre edilecektir. M9 Metro hattının günde 380.000 yolcuya hizmet 
vermesi beklenmektedir. Hat, her bir yönde saatte 28.800 yolcu taşıyabilecektir.

Projenin mevcut durumu nedir?

Mevcut durumda NATM kullanılan tünellerin kazı çalışmaları devam etmektedir. 4 adet TBM 
kullanılacak olup bunlar çalışma alanına getirilmiştir. Dört tanesinden birincisi Çobançeşme 
Kuyumcukent istasyonunda kurulmuş olup ikincisinin kurulumu devam etmektedir.

Projenin önemli dönüm noktaları nelerdir?

Önemli proje aşamaları# Zaman planı

NATM Tünel çalışmaları1

2

3

4

5

7

6

8

Demiryolu işleri

Güçlendirme çalışmaları

İşletme ve bakım çalışmaları

TBM Tünel çalışmaları

Sonlandırma çalışmaları

Elektromekanik işler

M9 Metro hattı açılışı

07/2016 – ilerliyor 

04/2017 – ilerliyor 

04/2018

03/2017 – ilerliyor 

10/2017

01/2019

03/2019 (dönüm noktası)

05/2018

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

Projenin amacı nedir?

Yeni havaalanına bağlanan metro hattı Türkiye’nin en uzun 
ve en hızlı metro hattı olacaktır. Bu hat, Gayrettepe’yi 
30 dakikadan daha kısa bir sürede İstanbul’un yeni 
(üçüncü) Uluslararası Havalimanı’na bağlayacaktır. 2023 
yılına gelindiğinde hat Halkalı’ya kadar uzatılacaktır. Diğer 
şehir içi yüksek kapasiteli ulaşım sistemleriyle çok önemli 
entegrasyon noktalarına sahip olacaktır:

•	 M2 Metro hattı ile, Metrobüs ve İncirli ile 
Söğütlüçeşme arasında planlanan metro hattı ile 
Gayrettepe istasyonunda

•	 Kabataş-Mahmutbey arası M7 Metro hattı, İstinye’den 
Kağıthane’ye yapılacak planlanan metro hattı ve 
Kâğıthane-Kemerburgaz Dekovil arasında planlanan 
tramvay hattıyla Kağıthane istasyonunda 

• Seyrantepe ve Alibeyköy arasında planlanan metro
  hattı ile İSKİ Arıtma istasyonunda 

Gayrettepe ile yeni havaalanı 
arasındaki metro hattı

RL8

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Proje süresi

Yapım aşamasında

Ulaştırma Bakanlığı / 
AYGM

Toplam maliyet: 
4,0 milyar TL 
(1,2 milyar ABD Doları)

Bugüne kadar harcanan: 
554 milyon TL
(158 milyon ABD Doları)

2016 – 2019
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Projenin temel özellikleri nelerdir?

Hat 37,5 km. uzunluğunda olup tamamı yeraltında 
olacaktır. 8 istasyonu kapsayacak ve saatte 85 km. 
hızla çalışacak olup Gayrettepe ile yeni havaalanı 
arasındaki yolculuk süresi sadece 28 dakika olacaktır. 
2019 yılında proje kapsamında 80 demiryolu aracı 
satın alınacaktır.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

2019 yılının sonunda, İstanbul’un yeni Uluslararası 
Havalimanına gelen yolcular 30 dakikadan kısa bir 
sürede şehir merkezine ulaşabilecektir. Yüksek hıza ve 
kalkış aralığına sahip olan hat, günde yaklaşık 300.000 
yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. 

Projenin mevcut durumu nedir?

İnşaat Aralık 2016’da başlamıştır.

Projenin önemli dönüm noktaları nelerdir?

• Uzunluk: 37,5 km.
• İstasyon sayısı: 8
• Yolculuk süresi: 28 dakika

Önemli proje aşamaları#

37,5 km’lik bir tünel ve 
8 yeraltı istasyonunun inşaatı

1

2 80 demiryolu aracının 
satın alınması

Zaman planı

12/2016 – 12/2018

12/2016 – 12/2019

2019 içinde

İş türü

Ayrıntılı tasarım

Devam eden işler

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Bu yeni tramvay hattı, Eminönü ve Eyüp arasında Haliç’e 
paralel olarak devam edecektir. Bu 10 km. uzunluğundaki 
hat, Tarihi Yarımada ve Haliç bölgesi boyunca modern, 
hızlı ve güvenilir bir bağlantı sağlayacaktır. Hat, çok 
sayıda yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemiyle aşağıdaki 
şekilde entegre olacaktır:

•	 Ayvansaray istasyonunda, Metrobüs ile

•	 Eminönü istasyonunda, T1 Tramvay hattı ile

•	 Küçükpazar istasyonunda, M2 Metro hattı ile

•	 Eyüp Teleferik istasyonunda, TF2 teleferik hattı ile

•	 Alibeyköy istasyonunda, yapım aşamasındaki 
(Kabataş-Mahmutbey) M7 Metro hattı ile

•	 Feshane istasyonunda, Eyüp ile Bayrampaşa 
arasında planlanan tramvay hattı ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Tramvay hattı 14 istasyonu kapsayacak, saatte 18 km. 
ticari hızda çalışacak ve uçtan uca yolculuk süresi 30 
dakika olacaktır. 30 yeni araç zirve saatlerde 5 dakikalık 
kalkış aralıkları ile saatte 6.800 yolcu taşıma kapasitesine 
sahip olacaktır.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Tramvay hattı, Eminönü Meydanından başlayıp, 
Haliç’in batı kıyıları boyunca ilerleyecek ve Alibeyköy 
Cep otobüs istasyonunda sona erecektir. Böylece 
otobüs terminaline şehir merkezinden hızlı ve 
konforlu bir şekilde ulaşılabilecektir. Buna ek olarak, 
hat İstanbul’u gezmeye gelenler için Haliç ve Tarihi 
Yarımada boyunca bir gezinti güzergâhı sunacaktır. 
Günlük taşıma kapasitesinin 77.800 yolcuya ulaşması 
beklenmektedir.

Eminönü ile Alibeyköy 
arasındaki tramvay hattı

RL9

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Proje süresi

Yapım aşamasında

İBB

565 milyon TL
(161 milyon ABD Doları)

2017 – 2019
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Aşağıda, 2019 yılına kadar tamamlanması planlanan 
raylı sistem projeleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir:

•	 Projeden sorumlu yetkili (İBB, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)

•	 Projenin uygulama süresi 

•	 Tahmini proje maliyeti

•	 Amaç/hedef

•	 Önemli proje özellikleri

•	 İstanbul toplu taşıma sistemi üzerinde beklenen 
etkisi

2019 yılına kadar tamamlanacak raylı 
sistem projeleri

Ulaşım altyapısı planımız, 2019 yılına kadar teslim 
edilecek 18 raylı sistem projesini kapsamaktadır 
(Şekil 8.2). Bu projeler arasında metro hatları, 
tramvay hatları, teleferikler ve İstanbul’un ilk 
monoray sistemi yer almaktadır. Avrupa yakasında 
10, Asya yakasında 8 adet raylı sistem projesinin 
tamamlanması planlanmaktadır.

2019 yılı itibariyle, taahhüt edilen plana göre şehrin 
raylı sistemine 148,70 km. raylı sistem ve 118 yeni 
istasyon eklenecektir. Toplam harcamanın 17,9 milyar 
TL’yi (5,1 milyar ABD Doları) geçmesi beklenmektedir.
Harita 8.2, gelişmekte olan ve planlanan tüm raylı 
sistem projelerinin tamamlanmasının ardından, 
yüksek kapasiteli toplu taşıma ağımızın 2019 yılında 
geleceği durumu göstermektedir

2019 yılına kadar tamamlanacak raylı sistem projeleri
Şekil 8.2

RL10 M1B Metro hattının Bağcılar (Kirazlı
      ilçesinden Halkalı ilçesine uzatılması
RL11  M3 Metro hattının Metrokent’ten
      (Başakşehir) Kayaşehir’e uzatılması
RL12 M4 Metro hattının Kaynarca’dan Tuzla’ya
      uzatılması
RL13 M4 Metro hattının Kaynarca’dan Pendik’e
      uzatılması
RL14 M5 Metro hattının Çekmeköy’den
      Sultanbeyli’ye uzatılması
RL15 M7 Metro hattının Mahmutbey’den
      Esenyurt’a uzatılması
RL16 Göztepe ve Ümraniye arasındaki metro
      hattı
RL17 Hastane ve Yenidoğan arasındaki metro
      hattı
RL18 Yenikapı ile Sefaköy arasındaki metro hattı
RL19  Sefaköy - Başakşehir arasındaki monoray
RL20 Eyüp ile Bayrampaşa arasındaki tramvay
      hattı
RL21 Kağıthane ile Kemerburgaz Dekovil
      arasındaki tramvay hattı
RL22 Altunizade - Çamlıca arasındaki metro hattı
RL23 Esenler Nostaljik tramvay hattı
RL24 Eyüp - Piyer Loti - Miniatürk teleferik hattı
RL25 Rumeli Hisarüstü – Aşiyan füniküleri
RL26 Sultanbeyli – Aydos teleferiği
RL27 Beykoz Sultaniye Parkı – Karlıtepe teleferiği

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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2019 yılı İstanbul yüksek kapasiteli toplu taşıma ağı
Harita 8.2

LEJAND
Metro

Marmaray

Metrobüs

Tramvay, füniküler, 
teleferik, havaray
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M1B Metro hattının Bağcılar 
(Kirazlı) ilçesinden Halkalı ilçesine 
uzatılması

RL10

Projenin amacı nedir?

Şu anda Yenikapı ile Kirazlı arasında faaliyet gösteren 
M1B Metro hattı bu ilave kısım ile batıda Halkalı’ya 
bağlanacaktır. M1B Metro hattını kullanan yolcuların 
artık aşağıdaki hatlara aktarma yapması mümkün 
olacaktır:
•	 Halkalı istasyonunda, Marmaray hattı ile

•	 Kirazlı istasyonunda, M3 Metro hattı ile

•	 Mimar Sinan istasyonunda, yapım aşamasındaki 
M9 Metro hattı (Ataköy-İkitelli) ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Planlanan uzatma, M1B Metro hattına 9,7 km. ve 10 
istasyon ekleyerek 22 istasyon ile toplam uzunluğunu 
23,7 km’ye çıkaracaktır. M1B Metro hattı saatte 38 km’lik 
ticari hızda çalışacak ve Yenikapı ile Halkalı arasındaki 
yolculuk süresi 74 dakika olacaktır.

Hat, zirve saatlerde 3 dakikalık kalkış aralıklarıyla 
çalışabilecektir. Mevcut filoya her biri 5 vagondan oluşan 
25 tren seti eklenecektir.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Planlanan

İBB

1,6 milyar TL 
(444 milyon ABD Doları)

2017 – 2019

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Bu ilave kısmın tamamlanmasıyla M1B Metro hattının 
doğu-batı arasındaki metro koridoru olarak kilit rolü 
artacaktır. İlave kısım Küçükçekmece ilçesi ile merkezi 
arasında doğrudan bir demiryolu bağlantısı sağlayacaktır. 

Tüm hattın günde 633.000 yolcu taşıması ve zirve 
saatlerde saatte 28.000 yolcu taşıma kapasitesine 
ulaşması beklenmektedir.
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M3 Metro hattının Metrokent’ten 
(Başakşehir) Kayaşehir’e uzatılması

RL11

Projenin amacı nedir?

M3 Metro hattının bu uzatması, İstanbul’un 
kuzeybatısındaki Kayaşehir’e ulaşacaktır. M3 Metro 
hattı Kayaşehir istasyonunda, Marmaray’ın 2023 yılına 
kadar teslim edilecek olan ilave hat ile entegre 
edilecektir.

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Proje ile M3 Metro hattına 6,2 km’lik hat ve 4 istasyon 
ilave edilecektir. İlave kısımda hizmet vermek üzere 
64 yeni araç temin edilecektir. Trenler, saatte 38 km. 
ticari hızla ve 2,5 dakikalık kalkış aralıklarıyla hareket 
edecektir.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Projenin tamamlanmasının ardından yolcular, Kayaşehir 
ile Başakşehir arasındaki yolu sadece 10 dakika içinde kat 
edebilecektir. Uzatma, şu anda yapım aşamasında olan 
büyük bir hastanenin yanı sıra yoğun nüfus bölgelerine 
de erişim sağlayacaktır.

Yapılacak ilavenin tamamlanmasından sonra, M3 Metro 
hattının günde 1.000.000 yolcu taşıması beklenmektedir. 
Kayaşehir ile Bakırköy arasındaki yolculuk süresi de 
sadece 30 dakika olacaktır.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Planlanan

İBB

1,3 milyar TL
(375 milyon ABD Doları)

2017 – 2019

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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M4 Metro hattının Kaynarca’dan 
Tuzla’ya ve Pendik’e uzatılması

RL12/RL13

Projenin amacı nedir?

M4 Metro hattının (Kadıköy-Kaynarca) çok önemli 
2 uzatması 2019 yılı sonunda tamamlanacaktır:

•	 Kaynarca’dan Esenyalı ve Tuzla’ya uzatma

•	 Kaynarca’dan Pendik’e uzatma

   
İlk uzatma, Tuzla’yı doğrudan Kadıköy’e bağlayacak 
ve Tuzla halkının Metrobüs ve Marmaray hizmetlerine 
rahatlıkla erişmelerine imkân sağlayacaktır. İkinci uzatma 
Marmaray’ı ve Pendik’teki hızlı tren terminalini M4 Metro 
hattıyla entegre edecektir. 

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Tuzla uzatmasının günde 648.000 yolcuya hizmet 
vereceği tahmin edilmektedir. Zirve saatlerde yolcu taşıma 
kapasitesi her yön için saatte 33.800 yolcu olacaktır.

Pendik uzatmasının günlük yolcu sayısı 296.000 olacak 
ve zirve saatlerdeki kapasitesi her yön için saatte 
15.000 yolcu olacaktır. Son olarak, Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havaalanı ile hızlı tren terminalinin 
doğrudan bağlantısı, şehrin sakinleri ve ziyaretçileri 
için önemli bir seçenek olacaktır. 

Kaynarca ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı 
arasında yapımı devam eden uzatmanın tamamlanmasının 
ardından, bu iki uzatmayı kullanan yolcular havaalanına 
ulaşabilecektir.

Projenin temel özellikleri nelerdir?
Tuzla uzantısı 7,8 km. uzunluğunda, 5 istasyonu 
kapsamakta ve saatte 38 km. ticari hızla yolculuk 
süresi 10,5 dakika olacaktır. Pendik uzatması 3,8 km. 
uzunluğunda, bir yeni istasyonu kapsamakta ve saatte 35 
km. ticari hızla yolculuk süresi 4 dakika olacaktır. Trenler 
zirve saatlerde 4 dakika arayla hizmet verebilecek. Her 
iki uzatmada kullanılmak üzere 28 tren (138 vagon) satın 
alınacaktır.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Planlanan

İBB

3,1 milyar TL
(873 milyon ABD Doları)

2017 – 2019



118 İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2016

M5 Metro hattının Çekmeköy’den 
Sultanbeyli’ye uzatılması

RL14

Projenin amacı nedir?

Üsküdar’dan Çekmeköy’e olan yapım aşamasındaki M5 
Metro hattı, 10,9 km. doğu yönünde Sultanbeyli’ye kadar 
uzatılmış olacaktır. Hat, 4 adet yüksek kapasiteli toplu 
taşıma sistemiyle aşağıdaki şekilde entegre olacaktır:

•	 Altunizade istasyonunda, Metrobüs ile

•	 Üsküdar istasyonunda, uzatma aşamasındaki 
Marmaray hattı ile

•	 Sarıgazi istasyonunda, Hastane-Yenidoğan arasında 
planlanan metro hattı ile

•	 Veysel Karani istasyonunda, Kadıköy-Sultanbeyli 
arasında planlanan metro hattı ile

Bu güzergah gelecekte Kurtköy’e (Viaport) kadar 
uzatılacaktır.

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Bu uzatma, yapım aşamasındaki M5 Metro hattına 10,9 
km. ve 8 istasyon ekleyecektir. Böylece M5 toplam 27,9 
km. uzunluğa ulaşacak ve 24 istasyonu kapsayacaktır. 
Hat 38 km/sa’lik ticari bir hızda çalışacak ve Üsküdar’dan 
Sultanbeyli’ye kadar yolculuk süresi toplam 43 dakika 
olacaktır. Mevcut planlara göre, zirve saatlerde 
3 dakikada bir hizmet vermek üzere 36 tren (216 vagon) 
kullanılacaktır.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Uzatma, kentimizin sürekli büyüyen doğu bölgelerine 
hizmet edecek olup özel araçların yerine değerli bir 
ulaşım alternatifi sunacaktır. M5 Metro hattının 2019 
yılında tamamlanmasının ardından günde 832.000 
yolcuya hizmet vereceği ve zirve saatlerde kapasitesinin 
her bir yönde saat başına 40.500 yolcuya ulaşacağı 
tahmin edilmektedir.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Planlanan

İBB

1.8 milyar TL 
(511 milyon ABD Doları)

2017 – 2019

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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M7 Metro hattının Mahmutbey’den 
Esenyurt’a uzatılması

RL15

Projenin amacı nedir?

M7 Metro hattı uzantısı doğuda Mahmutbey’den batıda 
Esenyurt’a uzanacak ve aşağıdaki hatlar da dahil olmak 
üzere çok sayıda büyük toplu taşıma sistemi ile entegre 
olacaktır:

•	 Mehmet Akif istasyonunda, Yapım aşamasındaki M9 
Metro hattı ile (Ataköy-İkitelli) 

•	 Mahmutbey istasyonunda, uzatılan M3 metro hattı 
ile (Bakırköy İDO-Başakşehir) 

•	 Toplu Konut istasyonunda, Sefaköy-Başakşehir 
arasındaki yeni monoray sistemi ile 

•	 Tema Park istasyonunda, Marmaray hattının 
Halkalı’dan yeni havaalanına yapılan uzatması ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

M7 Metro hattının uzatması 18,5 km. uzunluğunda 
olacak ve 11 istasyonu kapsayacaktır. Saatte 38 km. bir 
ticari hızda Mahmutbey ile Esenyurt arasını 28 dakikada 
geçen bir yolculuk süresi sağlayacak şekilde çalışacaktır. 
Trenler 2,25 dakika aralıklarla çalışabilecek olup proje 
kapsamında 200 ek araç satın alınacaktır. 

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

M7 Metro hattının uzatması, İstanbul’un en önemli 
ulaşım eksenlerinden biri olan TEM boyunca 
ilerlemektedir. Böylece hat, Esenyurt’u tarihi Kabataş 
bölgesine bağlayarak, bu eksen boyunca önemli 
yerleşim bölgeleri ve iş merkezlerine hizmet 
edecektir. Hat, ayrıca M9 ve M3 metro hatları ile 
aktarma yapılarak Esenyurt bölgesinin kuzey-güney 
bağlantısını artıracaktır. Uzatılan M7 Metro hattının 
günde 2.000.000 yolcu taşıması beklenmektedir. 

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Planlanan

İBB

3,4 milyar TL
(970 milyon ABD Doları)

2017 – 2019
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Göztepe ve Ümraniye arasındaki 
metro hattı

RL16

Projenin amacı nedir?

Asya yakasındaki bu yeni 13 km’lik metro hattı, 
Kadıköy’ün Göztepe mahallesini Ümraniye’nin Kazım 
Karabekir Mahallesi’ne bağlayacaktır. Hat Boğaz’a 
ve yapım aşamasındaki M8 Metro hattına, Dudullu - 
Bostancı arasında paralel olacaktır. Dört önemli metro 
hattıyla önemli bir entegrasyon sağlayacaktır:

•	 Yenisahra istasyonunda, M4 Metro hattı ile

•	 Göztepe istasyonunda, uzatma aşamasındaki 
Marmaray hattı ile

•	 Çarşı istasyonunda, teslim edilmek üzere olan M5 
Metro hattı (Üsküdar-Çekmeköy) ile

•	 Finans Merkezi istasyonunda, Kadıköy ve 
Sultanbeyli arasında planlanan metro hattı ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Yeni metro hattı 13 km. uzunluğunda olacak ve 11 istasyonu 
kapsayacaktır. Saatte 38 km’lik hızla toplam yolculuk süresi 
yaklaşık 20 dakika olacaktır. 2019 yılında faaliyete geçmesi 
planlanan proje kapsamında 11 tren (44 vagon) alımı 
planlanmaktadır. Bu metro hattı zirve saatlerde yaklaşık 4 
dakikalık kalkış aralıklarıyla hizmet verecektir. 

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Bu hat, dört metro hattının önemli bir kuzey-güney 
bağlantısı olacaktır. Tamamlandığında günde 330.000 
yolcuya hizmet vermesi beklenmektedir. Zirve saatlerde 
yolcu taşıma kapasitesi her yön için saatte 18.000 olacaktır.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Planlanan

İBB

1,8 milyar TL 
(505 milyon ABD Doları)

2017 – 2019

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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Projenin amacı nedir?

Bu yeni metro hattı, Hastane ve Yenidoğan arasındaki 
Sancaktepe ilçesinde inşa edilecek ve 2019 yılına kadar 
tamamlanacaktır. Sultanbeyli uzatması aynı dönemde inşa 
edilecek olan M5 Metro hattı ile Sarıgazi istasyonunda 
entegre edilecektir. Bu hat, ileride tamamlanması 
planlanan Türkiş Blokları-Yenidoğan hattının ilk aşaması 
olacaktır.

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Hat yaklaşık 7 km. olacak ve 6 istasyonu kapsayacaktır. 
Saatte 34 km’yi bulan bir ticari hızda çalışacak, 
böylece toplam yolculuk süresi 11 dakika olacaktır. Proje 
kapsamında 7 tren (31 vagon) satın alınacak olup zirve 
saatlerde kalkış aralığı 4 dakika olacaktır.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Yeni metro hattının günde 324.000 yolcuya hizmet 
vereceği tahmin edilmektedir. Zirve saatlerde  yolcu 
taşıma kapasitesi her yön için saatte 19.000 yolcu 
olacaktır.

Hastane ve Yenidoğan arasındaki 
metro hattı

RL17

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Planlanan

İBB

843 milyon TL
(241 milyon ABD Doları)

2017 – 2018
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Yenikapı ile Sefaköy arasındaki metro 
hattı

RL18 Projenin amacı nedir?

Yenikapı-Sefaköy metro hattı, batıda M2 Metro hattının bir 
uzantısı olarak hizmet edecektir. Yeni metro hattı, doğu-
batı ekseni üzerinden ilerleyerek Atatürk Uluslararası 
Havalimanı’nın kuzeyinde bulunan Sefaköy istasyonuna 
kadar uzanmaktadır. 2023 yılına gelindiğinde, batıda 
Beylikdüzü’ne kadar ulaşacaktır. 

Metro hattı, Yenikapı ve Bakırköy İncirli gibi önemli şehir 
içi kavşaklardaki mevcut ve planlanan yüksek kapasiteli 
toplu ulaşım sistemi ile entegre olacaktır. Yeni metro 
hattı aşağıdaki hatlarla entegre edilmiş olacaktır:

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Hat yoğun nüfuslu bölgelere hizmet edecek ve Avrupa 
yakasında doğu-batı eksenindeki trafik yoğunluğunu 
azaltacaktır. Bu, önemli ölçüde zaman tasarrufu 
sağlayacak olup kazaların yanı sıra emisyon ve 
gürültünün azalmasıyla sonuçlanacaktır. Zirve saatlerde 
yolcu taşıma kapasitesi her bir yönde saatte 75.000 
yolcu olacaktır.

•	 Yenikapı istasyonunda, Marmaray hattı, M1A Metro 
hattı, M1B Metro hattı ve M2 Metro hattı ile 

•	 Bakırköy İncirli istasyonunda, M1A Metro hattı ile 
ve Bakırköy İDO’ya giden M3 Metro hattının yapım 
aşamasında olan ilave kısmı ve Metrobüs ile 

•	 Çobançeşme istasyonunda, yapım aşamasında olan 
M9 Metro hattı (Ataköy-İkitelli) ile 

•	 Sefaköy istasyonunda, Sefaköy-Başakşehir arasında 
planlanan monoray ve Metrobüs ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Yeni metro hattı mevcut Yenikapı istasyonundan 
başlayacak ve TBM ve NATM ile inşa edilen 14 km. 
uzun bir tünel ile Sefaköy istasyonuna ulaşacak şekilde 
batıya doğru devam edecektir. Tamamlandığında, bu hat 
11 istasyonu kapsayacak ve Yenikapı ile Sefaköy arasındaki 
yolculuk süresi 21 dakika olacaktır.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

İhale aşaması

Ulaştırma Bakanlığı / 
AYGM

2,8 milyar TL 
(795 milyon ABD Doları)

2017 – 2019

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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Projenin amacı nedir?

İstanbul’un ilk monoray sistemi (Havaray), 2019 
yılına kadar Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerini 
birbirine bağlayacaktır. 15 km’lik hat, Halkalı Caddesi 
ve Hürriyet Bulvarı boyunca Sefaköy ile Fatih Terim 
Stadyumu arasında modern, hızlı ve rahat bir toplu 
taşıma hizmeti sağlayacaktır. Hat, çok sayıda yüksek 
kapasiteli toplu taşıma sistemiyle aşağıdaki hatlarla 
entegre olacaktır:

•	 Sefaköy istasyonunda, Metrobüs ve Yenikapı- 
Sefaköy arasında planlanan metro  hattı ile 

•	 Halkalı Merkez istasyonunda, planlanan M1B 
Halkalı hattı uzatması ile 

•	 Atakent Mahallesinde, M7 Metro hattının planlanan 
Esenyurt uzatması ile 

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Sistem Sefaköy ve Başakşehir’in yoğun nüfuslu ve 
gittikçe büyüyen bölgelerine hizmet edecektir. Sefaköy 
ve Halkalı trafiğindeki yoğunluğu azaltması ve D100 
karayolunda Beylikdüzü’nden Bakırköy’e kadar trafik 
yoğunluğunu azaltması beklenmektedir.

Monoray sistemi, her bir yönde saatte 19.000 yolcuyu 
taşıyabilecektir. Tamamlandığında günde 336.000 
yolcuya hizmet vermesi beklenmektedir.

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Monoray hattı 15 km. uzunluğunda olacak ve 17 
istasyonu kapsayacaktır. Sistem saatte ortalama 33 
km’lik bir ticari hızda Sefaköy (İDO) ile Fatih Terim 
Stadyumu arasını 27 dakikada geçen bir yolculuk süresi 
sağlayacak şekilde çalışacaktır. Tren kalkış aralıkları 1,5 
dakikaya ulaşacaktır. Her tren 3 ila 5 araçtan oluşacak 
ve 550 adede kadar yolcu taşıma (oturan ve ayakta) 
kapasitesine sahip olacaktır. Tam operasyon için 30 tren 
setinin satın alınması planlanmaktadır.

Sefaköy - Başakşehir arasındaki 
monoray

RL19

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Tasarım tamamlandı/ 
Ana yüklenicinin 
belirlenmesi aşamasında

İBB

2,1 milyar TL 
(553 milyon ABD Doları)

2017 – 2019

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

•	 Ziya Gökalp ve Başak Konutları istasyonlarında, M3 
Metro hattı ile 
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Eyüp ile Bayrampaşa arasındaki 
tramvay hattı

RL20

Projenin amacı nedir?

Eyüp ile Bayrampaşa arasında planlanan tramvay hattı 
İstanbul’un önemli tramvay hatlarını bir ağa entegre 
edecektir. Tramvay hattı Feshane istasyonunda şu 
anda yapım aşamasında olan Eminönü-Alibeyköy 
tramvay hattı ile entegre olacaktır. Hat, Demirkapı 
istasyonunda T4 tramvay hattına, Bayrampaşa 
istasyonunda M1A metro hattına bağlanacaktır.

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Eyüp-Bayrampaşa tramvay hattı yaklaşık 3 km. 
uzunluğunda ve 6 istasyonu kapsayacaktır. Tramvay, 
saatte 18 km hızla çalışacak ve Feshane ile Bayrampaşa 
arasında 10 dakika yolculuk süresi sağlayacaktır. Hattın 
kapasitesi her yönde saatte 15.000 yolcu olacaktır.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Yeni tramvay hattı, Haliç’in batısındaki yoğun nüfuslu 
yerleşim bölgelerinde yaşayanlara hizmet edecektir. 
Ayrıca İstanbul’un Avrupa yakasında bir tramvay ağı 
oluşturacaktır. M1A Metro hattı ile olan bağlantısı, Haliç’e 
yakın mahalleler için Atatürk havalimanına kolay erişim 
imkânı sağlayacaktır. Tam faaliyete geçtiğinde, tramvay 
hattının günde 7800 sefer yapması beklenmektedir.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Planlanan

İBB

175 milyon TL
(50 milyon ABD Doları)

2017 – 2019

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Planlanan

İBB

2017 – 2019

Kağıthane ile Kemerburgaz Dekovil 
arasındaki tramvay hattı

480 milyon TL
(137 milyon ABD 
Doları)

RL21

Projenin amacı nedir?

Planlanan Kağıthane-Kemerburgaz tramvay hattı, Haliç’e 
yakın Silahtarağa elektrik santraline kuzeyden kömür 
taşınması için 1914 ve 1916 yılları arasında kurulan tarihi 
demiryolu hattını yeniden canlandıracaktır. Yeni tramvay 
hattı, İstanbul’un demiryolu ağını kuzey yönünde 
genişletecek ve ayrıca aşağıdaki hatlara bağlanacaktır:

•	 Sadabad istasyonunda, yapım aşamasındaki  
(Kabataş-Mahmutbey) M7 Metro hattı ile

•	 Silahtarağa istasyonunda, Eminönü ile Alibeyköy 
arasındaki tramvay hattı ile 

•	 Kemerburgaz istasyonunda, yapım aşamasındaki 
yeni havaalanına giden metro hattı ile 

•	 Cendere ve TT Arena istasyonlarında, Kâğıthane ile 
İstinye arasında planlanan metro hattı ile

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Tramvay hattı, 25 km. uzunluğunda olacak ve 10 
istasyonu kapsayacaktır. Sistem saatte 20 km’lik bir ticari 
hızda Kağıthane ile Kemerburgaz arasını 75 dakikada 
geçen bir yolculuk süresi sağlayacak şekilde çalışacaktır. 
Zirve saatlerde 50 araç, 6 dakika kalkış aralıklarıyla 
çalışacaktır. 

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Yeni tramvay hattı, bölge için önemli bir toplu 
taşıma hizmeti vermesinin yanı sıra, aynı zamanda 
turistlerin de Belgrad ormanı ve Kağıthane deresinin 
yakınında bulunan alanlara erişiminde kullanılacaktır.  
Hattın günlük 26.000 yolcu taşıması beklenmekte 
olup en yüksek kapasitesi saatte 4.000 yolcuya 
ulaşabilecektir.  
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2023 yılına kadar tamamlanacak raylı 
sistem projeleri

2023’e doğru, ağımıza 215,60 km. ekleyecek yeni 
raylı sistemleri tamamlamayı planlamaktayız. Tablo 8.1, 
2019-2023 yılları arasında yapılacak metro, tramvay ve 
demiryolu hatları da dahil olmak üzere raylı sistem 
projeleri hakkında temel bilgileri içermektedir. İBB, 
bu projelerin Yenikapı ve Sefaköy arasındaki metro 
hattının Tüyap’a uzatılması ve M2 ve M5 Metro 
hatlarının hedeflenen uzantıları gibi çoğu kısmını 
tamamlayacaktır. İBB tarafından İstanbul’un yüksek 
kapasiteli toplu taşımacılık ağına yapılacak diğer 
önemli ilaveler:

•	 Kadıköy ve Sultanbeyli’yi birbirine bağlayan, M4 
ve M5 Metro hatlarına paralel yaklaşık 20 km’lik 
metro hattı

•	 Bahçelievler ile Esenler arasında 14,80 km’lik bir 
metro hattı

•	 Vezneciler ve Sultangazi arasında T4 Tramvay 
hattına yakın olarak devam eden 17,30 km’lik 
metro hattı

•	 Kağıthane ile İstinye arasında 13,10 km’ lik bir 
metro hattı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Marmaray hattını Halkalı’dan yeni Havaalanına 
uzatmayı ve İncirli ile Söğütlüçeşme’yi birbirine 
bağlayacak bir deniz altı demiryoluyla ikinci Boğaz 
geçişi inşa etmeyi planlamaktadır. Bu denizaltı metro 
bağlantısı, dünyanın ilk üç katlı tünelinin, Boğaz 
geçişi altındaki Büyük İstanbul Tünelinin bir parçasını 
oluşturmaktadır.

Harita 8.3, 2016 İBB yıllık ulaşım raporunda tanımlanan 
tüm projelerin tamamlanmasının ardından yüksek 
kapasiteli toplu taşıma ağımızın 2023 yılında geleceği 
durumu göstermektedir.

2023 yılına kadar tamamlanacak raylı sistem projeleri
Tablo 8.1

Proje No Proje türü Kalkış/varış Uzunluk (km)

RL28 Metro 18,00

13,50

7,80

15,00

17,30

20,00

6,50

5,50

5,20

13,10

2,70

4,70

6,00

14,80

4,50

30,00

31,00

215,60

Sefaköy–Tüyap 

Şirinevler–Mahmutbey (Tavukçuderesi) 

Başakşehir–Olimpiyat köyü

Habibler (Sultangazi)-Arnavutköy

Vezneciler–Sultangazi 

Kadıköy–Sultanbeyli 

Sultanbeyli–Kurtköy (M5 Metro hattının 
Kurtköy uzatması)
Kurtköy – Uluslararası Sabiha Gökçen Havaalanı 
(M5 Metro hattının Havaalanı uzatması)

Hastane–Türkiş Blokları 

Tuzla–Sahil

Alibeyköy–Küçükköy 

Kağıthane–İstinye

Halkalı–Yeni Havaalanı 

Hacıosman–Çayırbaşı (M2 Metro hattının kuzey 
uzatması)

Seyrantepe–Alibeyköy (M2 Metro hattının 
Seyrantepe’den Alibeyköy’e kadar uzatması)

Bahçelievler-Esenler 

İncirli–Söğütlüçeşme 

Toplam

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Monoray

RL33

RL38

RL43

RL44

RL29 Tramvay

Tramvay

Demiryolu

Demiryolu

RL34

RL39

RL31

RL36

RL41

RL30

RL35

RL40

RL32

RL37

RL42

Tramvay

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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2023 yılı İstanbul yüksek kapasiteli toplu taşıma ağı
Harita 8.3

LEJAND

Metro

Marmaray

Metrobüs

Tramvay, füniküler, 
teleferik, havaray
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8.2 İstanbul’un karayolu altyapısı sürekli 
geliştirilmektedir 

İstanbul’un karayolu ağı, şehrin uzun sahil şeridi, 
engebeli arazisi, Boğaz Geçişi ve Haliç tarafından 
belirlenen eşsiz şehir topografyasıyla belirlenmektedir. 
Sonuç olarak, karayolu ağı doğu-batı yönünde yatay 
bir doğrultuyu izlemektedir. Üç adet karayolu - TEM, 
D100 ve Kennedy Caddesi - kıyıya paralel iken, Basın 
Ekspres Yolu, O3, Kağıthane - Bomonti - Dolmabahçe 
Karayolu Tünelleri ve Büyükdere Yolu kuzey-
batı yönünde uzanarak yol ağının farklı kesimlerini 
oluşturmaktadır. Tüm paydaşların koordineli çabaları 
sayesinde 2016 yılından bu yana boğaz geçişleri, 3 
köprü ve 1 karayolu tüneli olmak üzere 4 adet geçiş 
bulunmaktadır:

•	 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

•	 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

•	 Yavuz Sultan Selim Köprüsü 

•	 Avrasya Tüneli

Yol ağının genişletilmesi ve geliştirilmesi yolunda 
gösterdiğimiz çabalar devam etmektedir. Şu anda 
Kayaşehir’de gelişmekte olan yerleşim alanlarında 
yol ağının geliştirilmesi konusunda çalışmakta ve 
Dolmabahçe ile Kilyos arasındaki tünel serisinin ilkinin 
inşaatı gerçekleştirilmektedir.

2019 yılına kadar olan planlarımız, şu anda darboğaz 
olduğu görülen bölgelerdeki trafik akışlarını 
kolaylaştırma hedefli geliştirmeleri ve yaklaşık 200 
km’lik yol yapımını kapsamaktadır (Şekil 8.3). Örneğin, 
Kağıthane ile Büyükçekmece arasında 50,10 km’lik 
tüneller ve Küçükçekmece Gölü üzerinde bir 
köprüden oluşan sistem, İstanbul’un batısı ile şehir 
merkezi arasındaki yolculuklar için D100 ve TEM’e 
alternatif sağlayacaktır. 

İBB yatırımlarına ek olarak Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
(KGM) şu anda İstanbul’u etkileyici bir şekilde baypas 
edecek olan Üçüncü Boğaz köprüsünü kapsayan Kuzey 
Marmara Otoyolunun ilk bölümünün başarılı bir şekilde 
tamamlanmasından sonra, kalan iki bölümünün Avrupa 
ve Asya yakasındaki kısımları üzerinde çalışmaktadır. 2020 
yılına kadar toplam 363 km’lik otoyolun bölgedeki trafik 
akışını kolaylaştırması beklenmektedir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul 
Boğazı kapsamında dünyanın ilk üç katlı tüneli olan 
Boğaziçi Tüneli’ni inşa etmeyi planlamaktadır. Tünelde 
iki yönlü bir metro hattı, diğer iki katta ise karayolu 
trafiği için ayrılmış iki hat bulunacaktır. Metro tüneli 
İstanbul’un Avrupa yakasındaki D100 ekseni üzerinde 
bulunan İncirli ile Asya yakasındaki Söğütlüçeşme’yi 
birbirine bağlayacaktır. Otoyolun, Avrupa yakasında TEM 
üzerindeki Hasdal kavşak noktasını Asya yakasındaki 
Çamlık kavşak noktasına bağlaması planlanmaktadır.

Halen yapım aşamasında olan ve 2019 yılında 
tamamlanması planlanan yol projeleri için aşağıdaki 
temel bilgiler verilmektedir:

•	 Projenin durumu

•	 Projeden sorumlu makam

•	 Tahmini proje maliyeti

•	 Projenin uygulama süresi

•	 Projenin amacı ve temel özellikleri

•	 Vatandaşlarımızın gündelik yaşantısına etkisi

Karayolu projelerinin listesi
Şekil 8.3

RD1 Kuzey Marmara Otoyolunun kalan bölümleri

RD2 Dolmabahçe ve Kilyos arasındaki tünel
      sistemi

RD3 Kayaşehir’deki yol ağının geliştirilmesi

RD4 Olimpiyat Yolu ve ilişkili ağ

RD5 Başıbüyük ile Samandıra arasındaki karayolu
      bağlantısı

RD6 D100’ün Beylikdüzü kavşağı ile TEM’in
        Hadımköy kavşağı arasındaki yol bağlantısının
      geliştirilerek yenilenmesi

RD7 Kağithane ile Büyükçekmece arasında
      tüneller ve bir köprüden oluşan sistem

RD8 Haliç’teki denizaltı geçişi

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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Projenin amacı nedir?

Yapım aşamasında olan Kuzey Marmara Otoyolu, 
İstanbul’un daha fazla bölgesinde karayolu taşımacılığını 
değiştirmesi beklenen önemli bir projedir. Proje, yeni bir 
otoyol koridoru ve yeni bir Boğaz karayolu/demiryolu 
geçişi sağlamakta olup TEM ile D100 üzerindeki transit 
trafiği ve yük trafiğini ortadan kaldıracaktır. Tüm transit 
ve yük trafiği, merkeze uzak yerleşim alanları için hayati 
önem taşıyan bu iki ekseni kullanmakta ve şehirde trafik 
sıkışıklığına önemli ölçüde etki etmektedir. Proje ile bu 
trafiği tamamen ortadan kaldırmak suretiyle sıkışıklık 
ortadan kaldırılacaktır. 

Otoyol ayrıca İstanbul’un kuzey bölgelerinde yaşayanlar 
için de alternatif bir banliyö koridoru sağlayacaktır. Kuzey 
Marmaray Otoyolu, İstanbul için önemli faydalarına ek 
olarak, ulusal yolcu ve yük akışlarını kolaylaştıracak ve 
ulusal taşımacılık ve lojistik alanlarında daha güvenli ve 
verimli olacaktır. Bu amaçla, Edirne ile İzmit arasındaki 
demiryolu koridorunun bir parçası olan Boğaz’daki yeni 
demiryolu bağlantısının da önemli bir rol oynaması 
beklenmektedir. Yeni otoyol Odayeri-İkitelli ve Paşaköy-
Çamlık’taki ana arterler aracılığıyla İstanbul karayolu 
ağına entegre edilecektir.

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Tamamlandığında Kuzey Marmara Otoyolu 363 km.. 
uzunluğunda olacaktır. Proje 3 bölüm halinde inşa 
edilmektedir. Birinci kısım zaten tamamlanmış olup 
Ağustos 2016’dan bu yana faal durumdadır. 

Odayeri ve Paşaköy arasındaki 115 km’lik otoyol 
kısmı, her bir yönde 4 şerit, 35 viyadük, 20 kavşak 
ve 2 tünelden oluşmaktadır. Bu bölümün bir kısmı, 
her yönde dört şeritli ve çift yönlü demiryoluna 
sahip olan 1,4 km’lik Yavuz Sultan Selim köprüsüdür. 
59 m. genişliğiyle dünyanın en geniş asma köprüsü 
olmasının yanı sıra dünyanın en uzun üzerinden 
demiryolu geçen asma köprüsüdür. Geriye kalan 
iki bölüm, Avrupa yakasında 78 km’lik Kınalı ve 
Odayeri arasındaki bölüm ile Asya yakasında 170 
km’lik Kurtköy ile Akyazı arasındaki bölüm, 2020 
yılına kadar faaliyete geçecektir.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Yukarıda da tartışıldığı gibi, yeni otoban, özellikle 
TEM ve D100 İstanbul’un boyuna karayolu eksenleri 
üzerinde ve ilk iki Boğaz köprüsünde trafik sıkışıklığını 
önemli ölçüde azaltacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu 
ayrıca İstanbul’un üçüncü uluslararası havalimanına 
karayolu bağlantısı sağlayacaktır. Nihayet, özellikle 
Kınalı-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ve İstanbul-İzmir 
otoyolu entegrasyonu ile transit yolcu taşımacılığını 
ve ulusal nakliye lojistiğini de kolaylaştıracaktır. Bu 
eylemlerin direkt sonuçları, trafik güvenliğinde artış, 
önemli miktarda zaman tasarrufu, kirlilik ve gürültüde 
önemli miktarda azalmanın yanı sıra lojistik güvenirliği 
ve verimliliğinde artış olacaktır.

Gelişim Aşamasındaki Karayolu Projeleri 

Kuzey Marmara Otoyolunun kalan 
bölümleri

RD1

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

• Tamamlanan Odayeri -Paşaköy
  bölümü ve Üçüncü Boğaz
  Köprüsü  
• Devam eden Kınalı – Odayeri
  bölümü
• Tamamlanan Kurtköy – Akyazı
  bölümü

Ulaştırma Bakanlığı / AYGM

Toplam maliyet: 
11,6 milyar TL 
(3,3 milyar ABD Doları)

Bugüne kadar harcanan: 
4,4 milyar TL
(1,3 milyar ABD Doları)

2013 – 2020
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Dolmabahçe ve Kilyos arasındaki 
tüneller sistemi

RD2

Projenin amacı nedir?

Tüneller sistemi, Dolmabahçe ile Kilyos arasında, 
sıkışıklık yaşanan Büyükdere yolu ve Boğaziçi 
kıyısındaki sahil yolunu rahatlatmak için yeni bir 
bağlantı sağlayacaktır. Proje yaklaşık 40 km. boyunca 
devem eden art arda tünelleri kapsamaktadır.

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Proje her biri çift yönlü iki tüpten oluşan 6 tünel içermektedir. 
Tamamlandığında Dolmabahçe ile Çayırbaşı arasında 
kesintisiz yolculuk yapmak mümkün olacaktır. Her bir geçişin 
kesiti 11,5 m genişliğinde olacak ve iki şeritten oluşacak 
olup her iki tarafında da 1 m. genişliğinde yaya yolları yer 
alacaktır. Ardışık tünellerin temel özellikleri   Tablo 8.2’de 
verilmektedir.
 

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Hâlihazırda, Sarıyer yönündeki yolculuklarda Büyükdere yolu 
ve sahil yolu kullanılmaktadır. Özellikle zirve saatlerde her 
iki yolda yapılan yolculuklarda da güçlükler yaşanmaktadır. 
Tünel sistemi, kuzey-güney ekseni boyunca kuzeye ulaşım 
için bir alternatif sağlayacak ve daha önce belirtilen 
karayolu ağında trafiğin azalmasına ve yolculuk sürelerinin 
kısalmasına neden olacaktır.

Dolmabahçe ve Kilyos arasındaki tüneller, İBB ulaşım 
modeline göre günlük tahmini 7 milyon TL ekonomik 
fayda sağlayacaktır. Trafikte günde yaklaşık 635.000 
araç-km azalma meydana gelecek ve trafikte 
harcanan zaman 372.000 saat azalacaktır. 

Anahtar proje verileri
Tablo 8.2

İnşaat tipi Başlangıç Son Uzunluk (km)

Tünel

Tünel

Tünel

Tünel

Tünel

Tünel

Dolmabahçe Levazım 7,45

7,11

4,82

1,78

4,51

14,05

39,72

Levazım

Armutlu

Armutlu

Cendere yolu

Cendere yolu

Ayazağa

Ayazağa

Çayırbaşı

Kilyos

Toplam

Sarıyer

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Devam eden 
Dolmabahçe – Levazım 
tüneli

İBB

2,6 milyar TL 
(740 milyon ABD Doları)

2016 – 2019
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Projenin amacı nedir?

Başakşehir ilçesinde bulunan Kayaşehir’de yapımı devam 
eden karayolu şebekesi 74 km. uzunluğunda olup 
gelişmekte olan ilçe içinde çok gerekli bir bağlantı 
sağlayacaktır. Proje ayrıca Başakşehir’i çevreleyen, Kuzey 
Marmara Otoyolu ve TEM gibi ana arterlere erişimi 
kolaylaştıracaktır.

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Yapım aşamasındaki 74 km’lik ağ, çift yönlü ve üç şeritli 
yollardan oluşurken, tüm kavşaklar farklı seviyelerde 
tasarlanacaktır. 

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Başakşehir ilçesi son yıllarda hızlı bir gelişme 
göstermekte olup hâlihazırda yaklaşık 250.000 kişilik bir 
nüfusu barındırmaktadır. Sürekli konut gelişimine bağlı 
olarak, ilçede nüfus önemli oranda artış göstermektedir. 
Bölgede yeni bir Üniversite Hastanesi kurulması 
Sağlık Bakanlığı’nın incelemesindeki planlarda da yer 
almaktadır. Bu koşullar bölgede sağlam bir karayolu 
ağının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Başakşehir’in büyümesine ilave olarak ilçe, kuzeyde 
Kuzey Marmara Otoyolu, güneyde TEM, doğuda 
Mahmutbey yolu, Eski Edirne asfaltı ve Arnavutköy - 
Habipler yolları ile çevrilidir. Örnek olarak, Edirne’den 
TEM’e erişim bölgenin talebini karşılamada yeterli 
olmamaktadır. Bu sebeple, Başakşehir halkı 
için çevredeki ana arterlere kolay erişim imkanı 
gerekmektedir.

Son olarak, Başakşehir’in komşu Küçükçekmece 
ilçesiyle daha kolay erişilen bir bağlantıya sahip olması 
gerekmektedir.

Kayaşehir karayolu ağı tamamlandığında yukarıdaki 
zorlukları çözecek ve ilçedeki tüm önemli tesislerin 
yanı sıra İstanbul’un önemli arterlerine güvenli ve 
rahat bir bağlantı sağlayacaktır.  

Kayaşehir’de karayolu ağının geliştirilmesiRD3

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Devam etmekte 

İBB

330 milyon TL
(94 milyon ABD Doları)

2016 – 2018

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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Olimpiyat Yolu ve bağlantılarıRD4

Projenin amacı nedir?

Proje, İstanbul Avrupa Yakası’nda Başakşehir ve 
Bakırköy arasında sık sık tıkanıklık yaşanan Basın 
Ekspres Yolu’na alternatif bir erişim sağlayacaktır. 
Yeni yol, Sefaköy, Güneşli ve İkitelli’deki önemli konut 
ve ticaret bölgeleri boyunca konumlanacaktır. Proje 
D100 yolunun güneyinde, İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi’nin Ayamama deresi boyunca sahil yolu ile 
olan bağlantısını artıracaktır.

2019 yılına kadar tamamlanacak karayolu 
projeleri

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Proje tamamlandığında uzunluğu 20 km. olacak ve her 
iki yönde üçer şerit olacaktır. Yol yapımına ek olarak, 
proje bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak olup 
yaya yollarının ve dinlenme alanlarının geliştirilmesini 
de kapsamaktadır. Hâlihazırda, planlanan güzergâh 
boyunca konut ve sanayi binalarının bazıları kamulaştırma 
aşamasındadır.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Mevcutta, Olimpiyat Stadyumu ile Atatürk Uluslararası 
Havaalanı arasında kesintisiz bir yol bağlantısı 
bulunmamaktadır. Proje tamamlandığında, bu bölgede 
şu anda sıkışık olan trafiği rahatlatacak, yolculuk süresini, 
yakıt tüketimini, kazaları ve çevre kirliliğini azaltacaktır. 
Aynı zamanda Mahmutbey ile Havaalanı arasında önemli 
bir alternatif yol erişimi sağlayacaktır. Proje alanının 
çevresinde D100’ün güneyinde önemli inşaat faaliyetleri 
devam etmekte ve yeni konut, sanayi ve lojistik tesisleri 
gelişmektedir. Aynı zamanda, söz konusu alanda özellikle 
ağır taşıtların dolaşımı için trafik koşullarını engelleyen 
dar yollar bulunduğundan, bölge altyapısı genel olarak 
yetersiz kalmaktadır. Yeni karayolu ağı, kuzey ve güney 
arasında devamlılık sağlayacak ve bölgeye önemli bir 
ulaşım alternatifi sağlayacaktır.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Tasarım tamamlandı/ 
Keşif devam ediyor

İBB

370 milyon TL
(106 milyon ABD Doları)

2017 – 2018

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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Başıbüyük ile Samandıra arasındaki 
karayolu bağlantısı 

RD5

Projenin amacı nedir?

Yol, Güney’deki D100’ün Maltepe-Başıbüyük kavşağı 
ve TEM’in Sancaktepe-Samandıra kavşağı arasında 
çok ihtiyaç duyulan bir bağlantı sağlayacaktır. 
Faaliyete geçtiğinde, İstanbul’un Asya yakasındaki 
karayolu ağının ana arterlerinden biri olacaktır. Proje, 
etkileyeceği bölgedeki trafik güvenliği, elverişliliği ve 
güvenilirliği için yararlı olacaktır.  

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Halen Maltepe ilçesindeki D100 ile Sancaktepe 
ilçesindeki TEM arasında uygun bir yol erişimi mevcut 
değildir. Güneyde Maltepe ile kuzeyde Sancaktepe ve 
Sultanbeyli arasında yolculuk etmek isteyen sürücüler 
D-100 veya yerel karayolu ağını kullanmak zorunda 
kalmaktadır. Bu alternatifler yolculuk sürelerinin ve 
sıkışıklıkların artmasına neden olmaktadır. Buna ek 
olarak, proje etki alanında kalan bölgede önemli bir 
konut artışı söz konusu olup Maltepe Üniversitesi 
kampüsü gibi tesisler de gelişmiş bağlantı imkânları 
gerektirmektedir. Projenin yukarıdaki zorluklara çözüm 
getirmesi ve bölgedeki trafikte önemli bir iyileşmeye 
katkıda bulunması beklenmektedir.

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Yeni yol 5 km. uzunluğunda ve her bir yönde iki şeritten 
oluşacak ve toplamda yaklaşık 25 m genişliğinde 
olacaktır. Aynı zamanda, engelsiz trafik akışı sağlamak 
için dört katlı kavşak bulunacaktır.Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Tasarım tamamlandı/ 
Keşif devam ediyor

İBB

45 milyon TL
(13 milyon ABD Doları)

2017 – 2018

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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D100 Beylikdüzü kavşağı ile TEM 
Hadımköy kavşağı arasındaki yol 
bağlantısının geliştirilerek yenilenmesi 

RD6

Projenin amacı nedir?

D100 Beylikdüzü kavşağı ve TEM Büyükçekmece 
Hadımköy kavşağı arasındaki mevcut 8 km’lik yol 
bağlantısı, D100 ile TEM arasında kesintisiz yolculuk 
sağlayacak modern bir bağlantı yoluna dönüştürülecektir. 
Koridorun tüm mevcut trafik ışıkları kaldırılacak, yan yol 
ve kavşaklardan oluşan ağlarda yapılacak sınıf ayrımı ile 
güzergah üzerinde bulunan yerleşim yerlerine düzgün 
bir şekilde erişim sağlanacaktır. 

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Proje, Büyükçekmece’de D100 ve TEM arasındaki 8 km’lik 
mevcut yol bağlantısı üzerinde gerçekleştirilecektir. 
Her yönde birer şerit eklenecek ve böylece bağlantı 
yolu her iki yönde üçer şeride çıkarılacaktır. Mevcut 
trafik ışıklarını ortadan kaldırmak için yan yollar ve katlı 
kavşaklar yapılacaktır.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Geliştirilerek yenilenmiş yol, Büyükçekmece’deki 
D100 ve TEM arasındaki yolculukta yolculuk sürelerini, 
kazaları, yakıt tüketimini ve çevre kirliliğini azaltacaktır. 
Sınıf ayrımı ile birlikte yan yol kavşakları ağı, kullanıcılar 
için yol güvenliği ve elverişliliğini artıracaktır. Proje 
ayrıca, burada yaşayanların hareketliliğine ve yaşam 
kalitesine fayda sağlayacak, aynı zamanda bölgenin 
cazibesini artıracaktır.

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Tasarım tamamlandı

İBB

80 milyon TL
(23 milyon ABD Doları)

2018 – 2019
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Kâğıthane ile Büyükçekmece 
arasında tüneller ve bir köprüden 
oluşan sistem

RD7

Projenin amacı nedir?

Bu proje, TEM ve D100’ün önemli arterlerine paralel 
olarak İstanbul’un Avrupa yakasında Kağıthane 
ile Büyükçekmece arasında yeni bir bağlantı 
sağlayacaktır. 48 km’yi aşan ardışık tüneller ve 
Küçükçekmece Gölü’nün üzerindeki bir köprüden 
oluşmaktadır 

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Proje, her biri çift tüp içeren 8 tünelden ve  1 köprüden 
oluşmakta olup (Tablo 8.3)’de görülmektedir. Her 
tünel tüpünde iki trafik şeridi ile her yanda birer metre 
genişliğinde yaya yolları bulunmaktadır. Güzergah 
boyunca on aktarma istasyonu yapılacaktır.

Anahtar proje verileri
Tablo 8.3

İnşaat tipi Başlangıç Bitiş Uzunluk (km)

Tünel

Tünel

Tünel

Tünel

Köprü

Tünel

Tünel

Tünel

Tünel

Kâğıthane (Cendere yolu) 4,08

5,00

6,00

5,00

1,90

5,60

6,62

5,92

9,98

50,10

Gaziosmanpaşa – Eyüp 
(İstanbul yolu)
Bayrampaşa – Esenler 
(Hal transferi)

Gaziosmanpaşa – Eyüp 
(İstanbul yolu)
Bayrampaşa – Esenler
(Hal transferi)
Güngören – Esenler
(Çinçin Deresi yolu)

Bağcılar (Tavukçu Deresi yolu)

Avcılar Küçükçekmece Gölü

Bahçelievler – Küçükçekmece 
(Olimpiyat yolu)

Esenyurt (Haramidere)

Küçükçekmece 
(Gümrük yolu)

Büyükçekmece (Tüyap)

Güngören – Esenler 
(Çinçin Deresi yolu)

Küçükçekmece (Gümrük yolu)

Bağcılar 
(Tavukçu Deresi yolu)

Avcılar

Bahçelievler – Küçükçekmece 
(Olimpiyat yolu)

Esenyurt (Haramidere)

Toplam

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Tüneller ve Küçükçekmece Gölü üzerindeki köprü 
sistemi, İstanbul’un batısındaki ilçeler ile şehir merkezi 
arasında yolculuk yapanlar için D100 ve TEM’e önemli 
bir alternatif sağlayacaktır. Proje tamamlandığında 
İstanbul’un ana arterlerindeki (D100 ve TEM) trafik 
sıkışıklığını hafifletmesi ve kullanıcılarının yolculuk 
sürelerini kısaltması beklenmektedir.

İBB ulaşım modeline göre, projenin getirdiği ekonomik 
faydanın günlük 4 milyon TL olduğu tahmin edilmektedir. 
Proje ile araçların günlük kat ettiği yol yaklaşık 500.000 
km, trafikte harcanan zaman ise 185.000 saat azalacaktır. 

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

Tasarım tamamlandı/ 
Keşif devam ediyor

İBB

4,5 milyar TL 
(1,3 milyar ABD Doları)

2017 – 2019
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Haliç su altı tüneliRD8

Projenin amacı nedir?

Proje, tarihi yarımadadaki Unkapanı’nı Haliç’in diğer 
yakasındaki Şişhane, Kasımpaşa ve Karaköy’e 
bağlayan bir denizaltı koridoru sağlayacaktır. Böylece 
mevcut Atatürk köprüsü kaldırılabilecek olup doğal 
akıntıları kısıtlayan bir engel kaldırılmış olacağından 
Haliç üzerinde neden olduğu olumsuz etkiler yok 
edilebilecektir. Yeni denizaltı geçidi, yapılacak yeni 
kavşaklar sayesinde bölgedeki yolculuk sürelerini de 
kısaltacaktır. 

Projenin temel özellikleri nelerdir?

Su altı tüneli 900 m. uzunluğunda, 35,4 m. genişliğinde ve 
10,3 m. yükseklikte olacaktır. Her yönde üçer adet olmak 
üzere toplamda altı şeritten oluşacaktır. Deniz seviyesinden 
8,5 m. aşağıda, denizin dibinde inşa edilecek sütunlar 
üzerinde yapılacaktır.

Proje günlük yaşamı nasıl etkileyecektir?

Su altı tünelinin yapımı Haliç’in doğal ortamı için yararlı 
olacaktır. Proje ile deniz yaşamı ve denizaltı ekosistemi yeniden 
canlanacaktır. Mevcut Atatürk köprüsünün kaldırılmasıyla, 
kentin tarihi ve kültürel çevresi ön plana çıkarken, Haliç’in 
her iki yakasındaki manzara da engellenmemiş olacaktır.

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik

Projenin durumu

Sorumlu 
kurum

Tahmini 
proje 
maliyeti 

Öngörülen 
uygulama 
süresi

İnşaat projesi ihale edildi

İBB

2,1 milyar TL 
(589 milyon ABD Doları)

2017 – 2019
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8.3 Hareketliliği artırmak için stratejiler 
ve planlar

Şehir lojistiğinin düzenlenmesi: İstanbul 
lojistik ana planı (İSTLAP)

Şehir lojistiği şehrimizi işler hale getirmektedir. 
Perakende mağazalara, işyerlerine, evlere mal 
tedarik etmekte, yük ve inşaat malzemeleri 
taşımakta, limanlarımıza ve havalimanlarımıza 
hizmet etmektedir. Ayrıca, şehrimizden geçerek 
taşınan kargolar, karayollarımızı, köprülerimizi, 
demiryollarımızı ve limanlarımızı kullanmaktadır. 
Tüm bu hayati faaliyetler, trafik tıkanıklığına, çevre 
kirliliğine, otopark ihtiyaçlarına ve yerel alan 
operasyonlarına önemli ölçüde etki etmektedir. İBB, 
şehir lojistiğinin akışını düzene sokmak ve etkilerini en 
aza indirmek için İstanbul Lojistik Ana Planını (İSTLAP) 
geliştirmektedir. İBB, Ulaşım Planlama Müdürlüğü 
2018 yılı, Ocak ayında tamamlanması öngörülen bu 
öncü çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi-Teknoloji 
Transfer Ofisi, BİMTAŞ ve saha araştırma ekipleriyle 
işbirliği yapmaktadır. 

Halihazırda lojistik hizmet sağlayıcıları ve 
müşterilerinden 72.000 katılımcıyla bir anket 
yapılmıştır. Ayrıca organize sanayi sitelerini, 
limanları, lojistik terminalleri, gümrükler ve gümrük 
bölgelerini temsil eden 33 lojistik odak grubuyla 
irtibat kurulmuştur. Ayrıca araştırma ekibimiz, lojistik 
merkezleri, terminaller, kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversiteler de dahil olmak üzere kilit 
lojistik paydaşlarıyla 85 görüşme gerçekleştirmiştir. 
Bu çalışma sonucunda, şehirdeki lojistik paydaşlarının 
tümünden temel sorunlar, beklentiler ve tavsiyeler 
konusunda sağlam bir görüş elde edilmiştir. 
Bu araştırmalar, günümüz ve gelecek yıllar için 
kentimiz genelinde ve belli başlı bölgelerde lojistik 
faaliyetlerin yoğunluğunu tahmin etmede bilimsel 
modeller geliştirmeye odaklanan bu çalışmamızın 
temelini oluşturmaktadır.

Daha sonra ulaşım ağlarımız üzerindeki darboğazlar 
tespit edilecek ve onlara hitap edebilecek alternatif 
kavramlar geliştirilecektir. Bu alternatif kavramlar, sektörel 
gereksinimler dikkate alınarak değerlendirilecektir. 
Bu analizden seçilen konseptler, uygun lojistik ağ 
yapılarında ve büyük lojistik tesisleri kurmak için seçilen 
alanlarda kullanılacaktır. Ayrıca modellerimize dayanarak, 
lojistik faaliyetlerin trafik, park ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini asgariye indirirken hizmet seviyelerini 
ve operasyonel verimliliği optimize edecek stratejiler, 
politikalar ve eylem planları önerilecektir.

Etkin ve sürdürülebilir otomobil kullanımının 
teşvik edilmesi: İstanbul otopark ana planı 

Şehrimizin motorlu taşıt edinme hızı gittikçe artmakta ve 
her ay 15.800 yeni özel araç yola çıkmaktadır. Devam 
eden kentleşme ve kişi başı gelirlerdeki artış bunu 
kaçınılmaz kılmaktadır. Sonuç olarak, caddelerimiz park 
edilmiş araçlarla dolmaktadır; bu durum, özellikle kentin 
merkez bölgelerindeki mahallelerimize ve gündelik 
hayatımıza olumsuz etkiler getirmektedir. 

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü büyümekte olan bu 
sorunu etkin bir şekilde çözmek amacıyla İstanbul 
için entegre bir otopark ana planı geliştirmiştir. Bunu 
takip eden çalışma, otopark alanlarının detaylı bir 
kapasite analizini içermekte ve otopark ihtiyaçlarını hem 
çevresel hem de ulaşım master planlarının hedefleriyle 
uzlaştırmaktadır. 

İstanbul otopark ana planı ayrıca İBB’nin genel hareketlilik 
stratejilerini ve kavramlarını destekleyen etkili, sürdürülebilir 
ve entegre bir otopark ağı sunmak amacıyla strateji ve 
politikaların hepsini birden ele almaktadır. Bu amaçla, 
dünya standartlarında metropollerin en iyi uygulamaları 
karşılaştırılmış, şehrimize uygun örnekler belirlenmiş, kısa, 
orta ve uzun vadeli talep ve gereksinimleri belirlemek 
için bir tahmin modeli oluşturulmuştur. 
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Bu temele dayalı olarak kentimizdeki otopark problemini 
en aza indirgemek amacıyla bir yol haritası geliştirilmiştir. 
Kısa vadede otopark arzını verimli bir şekilde kullanmak ve 
geliştirmek için politikalar önerilmiştir. Bu konudaki önemli bir 
örnek, arazinin çok amaçlı kullanımı, yeni inşaatlar, yüksek 
otomobil sahipliği oranı ve yüksek yol üstü otopark ücretleri 
bulunan bölgelerde yol otoparklarının düzenlenmesi 
ve yönetimi ile ilgilidir. Otopark ana planında belirtilen 
önlem ve girişimlere dayanarak, yol kenarlarında otopark 
yönetimine yönelik İstanbul genel planının geliştirilmesi 
de dahil olmak üzere ayrıntılı araştırmalar ve pilot projeler 
başlatılmıştır. Bunu, vatandaşlarımız için sürdürülebilir kentsel 
yaşamı geliştirmek amacıyla bölgenin ulaşım ve arazi 
kullanım politikalarına uygun olarak mühendislik projeleriyle 
ilgili belirli teklifler izleyecektir.

Yol güvenliğini iyileştirme: Trafik güvenliği 
ana planı 

Güvenlik ve vatandaşların refahı, ulaşım politikalarının 
merkezinde yer almaktadır. İBB Trafik Müdürlüğü 2016 yılında 
kentimizin trafik güvenliği ana planını tamamlamıştır.

İstanbul genelindeki kazalar (ölümler ve yaralanmalar) ile 
ilgili toplanan ayrıntılı veriler ve karşılaştırma çalışmaları, 
araştırmamızın temelini oluşturmuştur. Bu ayrıntılı veriler, 
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetim Müdürlüğü 
tarafından sağlanmıştır. Kernel Yoğunluk Tahmini (KDE) 
yöntemini kullanarak, yol ağımızdaki kritik kaza alanlarını 
belirlemek için gerekli istatistikler çıkarılmıştır. Bunlar kaza 
tiplerine göre sınıflandırılmış ve beş temel sınıf oluşturulmuştur. 
Bu sınıflardaki önemli kaza alanları hakkında trafik anketlerinin 
yanı sıra yaya ve sürücülerle görüşmeler yapılmıştır. Sonuçlar 
yol güvenliği stratejileri, politikaları ve standartlarının yanı sıra 
sağlam bir eylem planı geliştirmek için kullanılmıştır.

Ana plan büyük yol güvenliği iyileştirmelerini desteklemenin 
yanı sıra, geliştirilen bir yazılım yardımıyla tehlikeli kaza 
alanlarının tespiti için bir eğitim rehberi olarak da 
kullanılmaktadır. Bu alanların özellikleri ölüm, yaralanma ve 
kazaları asgariye indirme yönünde stratejiler ve girişimlere 
yol açmıştır.

Ulaşım ana planı: Hareketliliği iyileştirme 
rehberimiz

İBB olarak ulaşım zorlukları ve riskleri azaltılarak 
vatandaşların hareketlilik ve ulaşım hizmet seviyeleri 
optimize edilmeye çalışılmaktadır. Hareketlilik güvenli, etkin 
ve verimli ulaşım hizmetlerinin de ötesinde, çevre, enerji 
tüketimi ve sürdürülebilirlik üzerinde önemli etkilere sahip 
olup sosyal kapsamı ve toplumsal dengeyi geliştirmektedir. 
Hareketlilik stratejimiz, ulaşımda mükemmelliği sağlamayı 
ve trafik tıkanıklığını gidermeyi amaçlamaktadır. Böylece, 
yeni ve iyileştirilmiş toplu taşıma sistemleri yaya ve bisiklet 
gibi sürdürülebilir ulaşım türleri aracılığıyla mevcut ve 
gelecekteki hedeflere ulaşmak için yenilikçi seçenekler 
geliştirilmekte ve analiz edilmektedir. 

Bütün bu alanlarda rehberimiz İstanbul Ulaşım Ana 
Planı’dır (İUAP). Plan, raylı sistemler, metrobüs, karayolu

ulaşımı, otoyollar, köprüler ve tüneller de dahil 
olmak üzere, günümüzdeki ve gelecekteki ulaşım 
yatırımlarını ve sistemlerini tam olarak dikkate almak 
suretiyle, ulaşım talebini ve vatandaşın tercih ve 
davranışlarını dikkate alan entegre, stratejik bir 
modele dayanmaktadır. Bu model, kanıtlanmış dört 
aşamalı bir metodolojiye sahiptir: a) yolculuk üretimi 
ve çekimi, b) türel seçim, c) yolculuk dağılımı ve d) 
karayolu ve toplu taşıma ağı ataması

İUAP yaklaşık on yıl önce geliştirilmeye başlanmıştır. 
2009 yılında tamamlanmış ve kalibre edilmiş şekilde 
teslim edilen model ve plan UKOME tarafından 2011 
yılında onaylanmıştır. O zamandan bu yana İUAP, 
ekonomik, sosyal ve mali olmak üzere önemli ölçüt 
ve göstergeler temelinde İstanbul’da hareketlilik 
konusunda tüm önemli kararları desteklemekte 
kullanılmaktadır. 

2023 hedef yılı için İstanbul’da hareketlilik
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2012 yılında kentimizin değişen çevre koşullarına uyum 
sağlamak için “İstanbul Ulaşım Ana Planı kalibrasyon ve 
güncelleme” işi başlamıştır. Bu çalışmanın sonucu olan 
değişimlerin bir örneği, 2006 yılında 1,72 iken 2012 yılına 
gelindiğinde 2,01’e yükselen kentsel hareketlilik oranıdır. 
Benzer şekilde, şehir sakinlerinin %35’i şu an Asya 
yakasında yaşarken, bu oran yükselme eğiliminde olup 
2019 yılında %36’ya, 2023 yılına kadar %37’ye ulaşacaktır. 
İstihdam oranlarının 2023 yılına kadar mevcut yapısını 
sürdürmesi beklenmektedir. 

2016 yılında, a) bu değişiklikleri doğru bir şekilde 
yansıtmak, b) İstanbul Çevre Düzeni Planı’ndan 
kaynaklanan arazi kullanım kararlarını göz önüne almak, 
c) en son ve gelecekteki altyapı yatırımlarını dahil etmek 
ve d) vatandaşlarımızın değişen tercihlerini göz önüne 
almak için, 2016 yılında önemli bir model güncellemesine 
başlanmıştır. Ulaşım Ana Planımızın gelecekteki 
versiyonlarını destekleyecek sağlam ve güçlü bir model 
elde etmek amacıyla bu çalışma 2017 yılında da devam 
edecektir.

Sıkışıklık ücretlendirmesi: Hedef 
bölgelerdeki sıkışıklığın giderilmesinde 
güçlü bir araç

Son yıllarda ekonomik kalkınma ve gelir artışının ardından 
daha önce sözü edildiği gibi İstanbul’da otomobil 
sahipliğinin hızlı artışı, şehrimizin mevcut karayolu ağı 
kapasitesinin en iyi ve en verimli şekilde yönetilmesini 
gerekli kılmaktadır. Bu acil ihtiyaca yönelik olarak, 
özellikle trafik sıkışıklığı olan bölgelere yönelik Yolculuk 
Talebi Yönetimi politikaları geliştirilmektedir.

Bu bağlamda, Londra, Singapur, Stockholm ve Milano’daki 
trafik sıkışıklığına yönelik başarılı uluslararası girişimler 
incelendikten sonra, İBB, sürücülerin belirli bir koridoru 
kullanmak için veya zirve saatlerde belirli bir bölgeye 
girmek için ücretlendirileceği bir sıkışıklık ücretlendirme 
planı oluşturmaya karar verilmiştir. Uygulama alanlarında, 
özel önlemlerin trafik sıkışıklığını ve bunun günlük 
yaşamdaki ve çevredeki olumsuz etkilerini azaltması 
beklenmektedir. Bu çalışma ayrıca diğer bölgelerdeki yol 
iyileştirme girişimlerine de kaynak sağlayacaktır. 

İstanbul’da, Bakırköy ve Kadıköy, Tarihi Yarımada ve 
Beyoğlu’nun merkez bölgeleri gibi sıkışıklığın yoğun 
olduğu bölgeleri belirlenmiş ve incelenmiştir. Bu 
bölgelerde, merkez dışı bölgelere hizmet eden 
alternatif ulaşım seçenekleri, uygulanacak uygun 
ücretler (ücret muafiyetleri ve indirimler dahil), kurulacak 
gerekli teknik altyapı ve yürürlüğe konması gereken 
yasal düzenlemeler araştırılmıştır. Ayrıca, İUAP modelini 
kullanarak sıkışıklık ücretlendirmesinin performansını 
değerlendirmek amacıyla performans göstergeleri 
kullanılmıştır. İBB bu çalışmalara dayanarak, ayrıntılı 
uygulama ve operasyon planları geliştirmiştir.

Tarihi Yarımada’nın Eminönü ilçesi ilk uygulama alanı 
olarak seçilmiştir. Alan güney, doğu ve kuzeyde sahil 
yolları ve batıda Atatürk Bulvarı ile çevrilidir. Bölgeyi 
çevreleyen yollarda dolaşmak için değil, yalnızca 
bu bölgeye girmek için ücret alınacaktır. Ayrıca, 
şehrimizdeki en ciddi sıkışıklık noktaları arasında yer alan 
Boğaz köprülerindeki trafiğin hafifletilmesine katkıda 
bulundukları için Avrasya tünelini kullanan sürücülerden 
ücret tahsil edilmeyecektir. İtfaiye ve ambulans gibi 
acil durum araçlarının yanı sıra toplu taşıma araçları ve 
elektrikli araçlar için muafiyetler önerilmiştir.
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Ayrıca, bölgede ikamet edenlere uygun izinlerle sağlanacak 
önemli indirimlerin teklif edilmesi planlanmaktadır.

Boğaziçi köprüleri ile Avrasya karayolu tünelinde daha 
önceden uygulandığından dolayı İstanbulluların aşina 
olduğu Hızlı Geçiş Sistemi’ni (HGS) bu projede uygulamayı 
planlamaktayız. Bu plana göre hafta içi günlerde 07:00-
19:00 saatleri arasında standart ücret tahsil edilecek, hafta 
sonları ve tatil günlerinde ise bu uygulama alanına erişim 
ücretsiz olacaktır. Geçmiş deneyimlerimize dayanarak, bu 
bölgede günün farklı zamanlarında farklı ücret tarifeleri 
uygulamasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

İBB, sıkışıklık ücretlendirme planını Marmaray hattının 
tamamının devreye girmesinden sonra uygulamaya koymayı 
planlamaktadır. Trafik yönetim önlemlerinin uygulanması 
üzerine, uygulama alanından geçen araçların sayısının %29 
oranında azalacağı, buna karşılık şehir içine giren araçların 
sayısının %8 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Sonuç 
olarak, kontrollü bölgede araç kilometrelerinde %24, araç 
yolculuk sürelerinde %66 oranında bir azalma olacağı 
tahmin edilmektedir.
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