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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt UYSAL

TAKDİM

Değerli İstanbullular,

Sizlere İBB tarafından bu yıl ikincisi yayınlanan İstanbul Yıllık Ulaşım Raporunu sunmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum. Raporda 2017 yılı boyunca ulaşım alanında yaptığımız tüm 
altyapı geliştirme ve işletme faaliyetleri yer alıyor. 2017 verilerinin yanı sıra 2023 yılına kadar 
yapılacak tüm çalışmaları burada bulabileceksiniz. 

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, göreve geldiğim ilk günden itibaren İstanbul’un ulaşım 
vizyonunu geliştirmeye öncelik verdim. Hedefim, raylı sistem özellikle de metro inşaatlarını 
hızlandırarak mümkün olan en kısa süre içerisinde hizmetinize sunmak. Bu doğrultuda, 2017 
yılında altı yeni metro hattı için sözleşmelerimizi yeniden müzakere ettik ve sonuç olarak daha 
iyi anlaşma koşulları sağladık. Rotaları gözden geçirdik ve projelerin zamanında ve bütçe 
dahilinde bitirilmesi konusunda taahhütler aldık.

İstanbul’un her noktasına metro götürme hedefine her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Pek 
çok mahallemize yüksek kapasiteli metro hizmeti götürdük. 2017’de Türkiye’deki ilk sürücüsüz 
metroyu halkımızın hizmetine sunduk; Üsküdar-Yamanevler arasındaki M5 Metro Hattı 
dünyadaki sayılı sistemlerden biri. 

Şu an itibariyle raylı sistem hattımız 160,55 kilometre uzunluğunda. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 18 yeni raylı sistem hattı inşa ediyoruz. Bu hatlar ve 
planlanan diğer hatlar dikkate alındığında, 2020 yılı sonuna kadar ağımıza 279 kilometre daha 
eklemiş olacağız. Böylece raylı sistem hattımız 440 kilometreye ulaşacak.

2018 ve 2019 yılları İstanbul’da raylı sistem için bir atılım dönemi olacak. 2018 yılının sonuna 
kadar Yamanevler-Çekmeköy arasındaki M5 metro hattının ikinci etabı ile Avrupa ve Anadolu 
yakasındaki Marmaray hattı, 2019 yılı sonuna kadar da Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 
M7 Metro Hattının birinci etabı, Bostancı-İmes arasındaki M8 metro hattının birinci etabı, Rumeli 
Hisarüstü ile Aşiyan arasındaki füniküler hattı, M4 metro hattının Kaynarca’dan Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na uzatılması  ve Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı’nın tümü hizmete açılacak. 

Bu 119 kilometrelik ilave hat, İstanbul trafiğine çok büyük katkıda bulunacak. Hızlı ve konforlu 
ulaşım imkânı sunacak. Günlük yolculuk sürelerinde ciddi azalma sağlayacak. 

Sadece raylı sistemde değil, karayolu ulaşımında da çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Karayolu 
geliştirme için gereken alan maalesef çok kısıtlı. Bu kısıtlamaları aşmak için karayolu tünellerine 
yoğun biçimde yatırım yapıyoruz. 2023 yılı sonuna kadar 172 kilometre tünel inşa etmeyi 
planlıyoruz. 

Diğer taraftan, İstanbullular için her yıl otopark tesislerimizi modernleştiriyor ve genişletiyoruz. 

2017 yılında iTaksi Projesinin lansmanını yaptık. Proje hâlihazırda hem yolcu hem de sürücülere 
güvenlik, rahatlık, taksi çağırma ve ödeme kolaylığı gibi önemli faydalar sunuyor. 

Toplu taşıma ve otopark tesislerinde erişilebilirliğin artırılması için yatırımlarımız da devam 
ediyor. Yolculara çoklu kanallardan doğru ve zamanında bilgi sunulması en önemli 
önceliklerimizden biri. İBB Yol Gösteren Uygulaması ve akıllı otopark bilgilendirme sistemini 
hayata geçirdik. Tüm ulaşım ağımızda yolcu bilgilendirme sistemlerini geliştirmeye devam 
ediyoruz. 

Ulaşım yatırımlarımız, dünyanın ulaşım otoriteleri tarafından takdirle izleniyor. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Uluslararası Ulaştırma Forumu, 2017 yılında düzenlenen 
Ulaştırma Bakanları Zirvesinde, İBB’yi Metro Geliştirme ve Entegrasyon Programı için Ulaşımda 
Başarı Ödülü kategorisinde ödüle layık gördü.

Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken Belediye Meclisimizin büyük desteğini aldık. Meclis 
üyelerimize vizyoner fikirlerinden ve desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Çalışma 
arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza özverili çalışmaları ve fedakârlıklarından ötürü teşekkür 
ediyorum.

İstanbulluların yaşam kalitesini artırma ve gelecek nesillere daha iyi, akıllı ve sürdürülebilir 
bir şehir bırakma konusunda verdiğimiz sözün arkasındayız. Gece gündüz demeden 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Siz değerli hemşerilerim, daima bizim arkamızda oldunuz. Verdiğiniz destekle çalışma şevk 
ve arzumuzu daima artırdınız. Yeni yapacağımız çalışmalarda da sizlerin desteğini yanımızda 
görmek istiyoruz. 

Bu vesileyle sizlere bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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2017’de İstanbul ulaşımında elde edilen en önemli 
başarıların neler olduğunu düşünüyorsunuz? 

Her yıl bütçemizin yarısına yakınını ulaşıma ayırıyoruz. 2017 
yılında da yatırımlarımızın yüzde 43’ünü ulaşıma ayırdık. 
Bu da 16,5 milyarın üzerinde bir rakama tekabül ediyor. 
Tabi İstanbul için en önemli kazanç, metro yatırımlarıdır. 
İstanbul’da yapımı devam eden 18 ayrı metro inşaatında 
çalışmalar hızla sürüyor.

1. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı

2. Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı

3. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı (Ümraniye-
Çekmeköy Etabı)

4. Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı

5. Dudullu-Bostancı Metro Hattı

6. Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı

7. M5 Metro Hattının Çekmeköy’den Sultanbeyli’ye 
uzatılması

8. Hastane ve Yenidoğan arasındaki Metro Hattı

9. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı

10. Bağcılar (Kirazlı)-Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı

11. Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı

12. Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı

13. Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı

14. Mahmutbey-Baçeşehir-Esenyurt Metro Hattı

15. Marmaray Hattı

16. M3 Metro Hattının Bakırköy’den (İDO) Bağcılar’a (Kirazlı) 
uzatılması

17. Gayrettepe ile yeni havalimanı arasındaki Metro Hattı

18. M4 Metro Hattının Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı’ndan Kaynarca’ya uzatılması

Ayrıca; Aydos Kalesi-Sultanbeyli Teleferik Hattı, Altunizade-
Çamlıca Metro hattı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığımızla yürütülen Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro 
hattı gibi bir de ihale aşamasında olanlar var. İhale süreçleri 

tamamlandığında onların inşaatlarına da kısa sürede 
başlanacak. Gelinen nokta itibariyle İstanbul’da yapımı 
devam eden metro hatlarının toplam uzunluğu 267 km’ye 
ulaşmış oldu. 

Bunların dışında bir de tamamladığımız hatlar var: 20 km’lik 
bir hat olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattının 
10,5 km’lik kısmını tamamladık. Şu anda 9 istasyon ile 
hizmet vermekteyiz. M5 Metro hattı dediğimiz bu hat, 7 
ara istasyon ve uçtan uca sadece 16 dakika olan yolculuk 
süresi ile Üsküdar’ı Yamanevler’e bağlıyor. M5 Metro hattı, 
Türkiye’nin tam otomatik sürücüsüz ilk metro hattı olma 
özelliği taşıması itibariyle önemli. 

2017 yılında hayata geçirdiğimiz bir başka projemiz, iTaksi. 
İlk etapta 4 bin takside uygulanacak bu çalışma ile hem 
vatandaşların hem de sürücülerin tüm istek ve arzularını 
dikkate almaya çalıştık. Vatandaşımızın taksi ihtiyacını daha 
hızlı bir şekilde karşılayabilecek, yollarda boşta giden taksi 
sayısını azaltabilecek, taksilerin etkin ve verimli kullanımını 
ortaya çıkaracak ve şoför arkadaşlarımızın hizmet kalitesini 
artıracak bir çalışmayı hayata geçirdik. 

İBB olarak, minibüslerin ve dolmuşların verdiği hizmetleri 
iyileştirmek adına da önemli adımlar attık. 

Bugün bu araçların çoğu, yeni kurulan kontrol merkezleri 
yoluyla gelişmiş filo yönetimine olanak tanıyan GPS ile 
donatılmış halde. Tabi biz sadece teknik hizmet vermiyoruz, 
İstanbulluların yolculuk deneyimini geliştirecek yeni 
ürünler de sunuyoruz. Özel araç kullanıcılarının anlık trafik 
koşullarına göre önerilen güzergâhı takip ederek varış 
noktasına ulaşmalarına yardım eden İBB Yol Gösteren 
uygulaması da bunlardan bir tanesi.

Peki iTaksi’yi İstanbul için öncü bir girişim yapan nedir? 

İstanbul’u akıllı şehre dönüştürme vizyonumuza katkısı 
sebebiyle, iTaksi projesini çok önemsiyorum. Ulaşım Daire 
Başkanlığımız, İstanbul’daki taksi yolcuları ve sürücüleri için 
daha konforlu ve rahat bir ortam oluşturmak amacıyla Türk 

mühendislerle birlikte çalıştı. iTaksi projesinde ileri teknoloji 

kullanılıyor. İstanbul’da dilediğiniz yerde ve zamanda 

taksi bulmak, artık bir zorluk olmaktan çıkarken, güvenlik 

kameraları ve panik düğmeleri ile hem yolcuların hem de 

sürücülerin güvenliği sağlanıyor. Bir taraftan İstanbulkart ile 

ödeme imkânı yolculara büyük bir kolaylık sunarken, diğer 

taraftan yolculuk sonunda yapılan sürücü değerlendirmeleri 

de sürekli iyileştirme çalışmalarına önemli bir katkı sağlıyor. 

Projeye, sürücü eğitimleri ve 4 bin adet taksi için ekipman 

montajı ile başladık. Ve kısa zamanda projeyi şehrimizdeki 

tüm taksilerimiz için uygulamayı planlıyoruz. 

İBB GENEL SEKRETERİ DR. HAYRİ BARAÇLI İLE RÖPORTAJ
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İBB’de ulaşım planlamacılarının karşı karşıya olduğu 
zorluklar nelerdir?

Büyükşehir Belediyemizde hem şehir plancıları hem de 
ulaşım plancıları İstanbul halkına en uygun hareketlilik 
sistemlerini sunmak amacıyla birlikte çalışıyor. Tabi 
İstanbul düz bir arazi değil; topografyası itibariyle ulaşım 
plancılarının işini bir hayli zorlaştıran zor bir şehir. O 
nedenle planlama açısından bir takım zorlukları var. Şehir 
plancıları açısından değerlendirdiğimizde ise en büyük 
zorluk; nüfus. İstanbul %2’lik yıllık büyüme oranı ile 15 
milyon nüfusa sahip bir şehir. Şehrin nüfusu 2000 yılından 
beri iki katına çıktı. 

Son derece şanslı bir konuma sahip olmakla beraber, 
İstanbul’un güneyde Marmara Denizi, kuzeyde ise ormanlık 
alanlar ve Karadeniz ile sınırlanan doğrusal bir topoğrafyası 
var. Doğudan batıya 100 km’lik bir alana yayılırken, kuzey-
güney ekseninin uzunluğu ise 45 km İstanbul Boğazı, şehir 
merkezini tam anlamıyla ikiye bölerken, 2013 sonuna kadar 
Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan geçiş yolları 
yalnızca 2 ile sınırlı kaldı. Üstelik Türkiye ekonomisinin hızlı 
büyümesinin bir sonucu olarak İstanbul karayolu ağına her 
gün 500 yeni araç ekleniyor. 

Bunlarla beraber İstanbul’un Kuzey Anadolu Fay Hattı 
(KAF) sebebiyle deprem açısından dünyanın en riskli 
bölgelerinden birinde bulunduğu ve şehrimizin 8 bin yıllık 
geçmişiyle, hem yer üstü hem de yeraltı seviyesinde, 
adeta yaşayan bir anıt olduğu gerçeğini de göz önünde 
bulundurmak lazım. Tüm bu etkenler, İBB’nin hareketlilik, 
planlama kararlarına ciddi anlamda etki ediyor. O yüzden 
İstanbul’u planlayan ulaşım ve şehir plancılarımızın işleri 
kolay değil. Onlara buradan işlerinde kolaylıklar diliyoruz.

Raylı sistem ağının genişletilmesinin İstanbul’daki 
günlük yolculuğa etkilerinin neler olacağını 
düşünüyorsunuz?

İstanbul’un raylı sistem ağını hükümetimizle işbirliği 
içerisinde geliştirme konusunda taahhüdümüz tam. 
Üsküdar-Yamanevler güzergâhında hizmet veren M5 
Metro hattının hizmete açılmasıyla birlikte, raylı sistem 
ağımızın uzunluğu, halihazırda 160 km’ye ulaştı. Aynı 
zamanda toplam uzunluğu 267 km olan 18 yeni raylı 
sistem hattının da inşasına başladık. 2020 yılı sonuna 
kadar 440 km’ye ulaşacak olan raylı sistem ağımızın, hem 
Anadolu hem de Avrupa yakasında günlük yolculuğu 
büyük ölçüde kolaylaştıracağına inanıyoruz. İstanbul’un 
daha önce toplu taşıma hizmetinden faydalanmamış olan 
ilçeleri, artık metro yoluyla başlıca etkinlik merkezlerine 
bağlanacaklar. Kısalan yolculuk süreleri ile de İstanbul 
halkı ve ziyaretçiler daha sorunsuz bir yolculuk deneyimi 
yaşayacaklar. Bu gelişmelerin, çevrenin korunmasının yanı 
sıra şehirdeki ticari ve sosyal hayata da büyük ölçüde fayda 
sağlayacağına inanıyoruz. 

İBB, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 
2017 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) ulaşım 
mükemmelliği kategorisinde özel ödüle layık görüldü. 
Bu başarı hakkında görüşleriniz nelerdir?

İBB’nin metro geliştirme ve entegrasyon programının 
Leipzig’de düzenlenen ITF 2017 Yıllık Zirvesi’nde Ulaşım 
Başarı Ödülü kategorisinde özel ödüle layık görülmesi, 
İstanbul’un ekonomisi ve dünya şehirleri arasında rekabet 

edebilirliği açısından için büyük bir başarı. Tabi ITF’nin 
ulaştırma politikalarının oluşturulması alanında en önemli 
küresel platformlardan biri olduğunu da vurgulamak isterim. 
İBB, ITF Ödüllerine yaptığı ilk başvuruda bu ödüle layık 
görüldü. Bu ödülün, İstanbul’da hareketliliği geliştirmeye 
verdiğimiz önemin ve bu doğrultudaki çalışmalarımızın 
küresel ölçekte bilinirliğinin bir göstergesi olduğuna 
yürekten inanıyorum. ITF 2017 Ulaşım Başarı Ödülü Jürisi, 
İBB’nin çalışmalarını takdir ederek İstanbul metro ağının 
genişletilmesi projesini, entegrasyon açısından önemli 
başarılar içeren, diğer şehirlere de örnek olabilecek, 
geniş kapsamlı bir proje olarak nitelendirmiştir. Bu başarı, 
ekibimizin programı uygulamaya aynı istek ve bağlılık ile 
devam edebilmesi adına önemli bir motivasyon kaynağı 
olurken; yaptığımız çalışmaların dünyanın birçok şehrine 
örnek olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor.

İBB olarak İstanbul’daki yetersiz yol alanı sorununu nasıl 
çözmeyi planlıyorsunuz?

Gerçekçi olmak gerekirse, İstanbul’un hem arazi şartları 
hem de tarihsel dokusu, yol yapımı için bize fazla saha 
bırakmıyor. Şehrin doğasından gelen bu zorluğun 
üstesinden gelebilmek için hem toplu taşımada hem de yol 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünden 1989 yılında mezun olmuştur. Yüksek 
lisans ve doktora öğrenimini yine aynı üniversitenin 
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Akademik 
kariyerine 1990 yılında YTÜ Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan 
Baraçlı, buna eş zamanlı olarak 1998-2007 yılları 
arasında Hava Harp Okulu’nda dersler vermiştir. 
1998 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2004-2008 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olan Baraçlı, 2009-2014 
yılları arasında İETT İşletmeleri Genel Müdürü olarak 
görev yapmıştır. Ardından Mayıs 2014’de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine 
atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Klasik anlayışlarla yönetilen yapıları değiştirmek, 
dönüştürmek ve bu değişimi kalıcı hale getirmek 
konusunda kamu ve özel sektörde yönetim 
danışmanlıklarında bulunmuş ve çeşitli eğitimler 
vermiştir. Özellikle kamu işletmelerinin özel sektör 
mantığıyla yönetilebilirliğini, modern organizasyonlar 
seviyesinde iş görebilirliğini ortaya koyan hem 
akademik hem profesyonel düzeyde çalışmalar 
yapmıştır. Ayrıca, yurtiçi ve yurt dışında “endüstri 
mühendisliği, yöneylem araştırması, yönetim-
organizasyon, simülasyon ve optimizasyon, değişim 
yönetimi, finansal yönetim, girişimcilik ve ulaşım” gibi 
alanlarda bildiriler sunmuş, seminerler ve konferanslar 
vermiştir.

İki kitabı bulunan Baraçlı’nın ‘Kurumsal İşletmelerde 
Finansal Yönetim’ adlı ilk kitabı 2011 yılında, ikinci 
kitabı ‘Yönetimde 40 Dörtler’ ise Haziran 2014 yılında 
yayımlanmıştır.

Baraçlı, aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi 
Vakfı Mütevelli Heyeti, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti ve Bosna Hersek ile İlişkileri 
Geliştirme Merkezi (BİGMEV) Mütevelli Heyeti üyesidir.

Dr. Hayri BARAÇLI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

altyapısında aynı yaklaşımı benimsiyor; yerin altına iniyoruz. 
Dolayısıyla metro yapım çalışmalarına paralel olarak, 
İstanbul’un her iki yakasında çeşitli tünel sistemleri inşa 
etmeyi planlıyoruz. Dolmabahçe ve Kilyos, Kâğıthane ve 
Büyükçekmece ile Harem ve Küçüksu gibi birbirini izleyen 
tüneller inşa edeceğiz. Bu projelerimizin tümünde, her iki 
yönde iki şeritli, çift tüplü tünel niteliğinde olan Kağıthane-
Piyalepaşa ve Dolmabahçe-Bomonti tünellerindeki gibi 
vatandaşların memnun kaldığı modeli uygulayacağız. 

İstanbul’da yaya yolculuk sayısı günde 15 milyonu 
aşıyor. Bu kültürü nasıl korumayı planlıyorsunuz?

Vatandaşlarımızın yaya yolculuğu kültürüne sahip 
olmalarından ötürü oldukça gururluyuz. Yaya yolculukları, 
İstanbul’daki günlük yolculukların yaklaşık %50’sini 
oluşturuyor. Bu etkileyici performans seviyesini sürdürmeyi, 
hatta daha da artırmayı istiyoruz. Bu doğrultuda, toplu 
taşımanın yaya yollarına bağlanması, şehir genelindeki 
meydanların ve yayaya açık alanların genişletilmesi, 
yayaların konforunun ve emniyetinin sağlanması için 
şehrimizin yaya altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalar 
yürütüyoruz. Örneğin; Tarihi Yarımada’da vatandaşlarımız 
ve ziyaretçilerimiz 200.000 m2’den fazla yaya alanından 
istifade ediyor. Ayrıca, yayaların emniyetinin sağlamasına 
da yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda, 2017 sonunda İstanbul 
sokaklarında 700’e varan erişilebilir yaya butonu kuruldu.

2018’de ulaşımda bir yenilik olacak mı, İstanbul 
trafiğinde İstanbulluları neler bekliyor?

İstanbul’da hareketlilik, metro ağının geliştirilmesine 
verdiğimiz stratejik önem doğrultusunda 2018 sonuna 
kadar önemli ölçüde gelişecek. Raylı sistem ağına 72,5 km 
daha eklendiğinde raylı sistemlerde toplam ağ uzunluğu 
%45 oranında artmış olacak. Tabi bunun İstanbul’u büyük 
oranda rahatlatacağını söylemek abartı olmaz. İstanbul’un 
yaşam şartları düşünüldüğünde bu gelişmeler gerçekten 
de kırılma etkisi sağlayacak iyileştirmeler. Bu değişimin; 
M5 Metro hattının Çekmeköy’e kadar uzanan ek 9,5 
km’lik kısmının ve merakla beklenen 63 km’lik yenilenen 
Marmaray hattının işletmeye alınmasıyla gerçekleşmesini 
öngörüyoruz. Bu bağlamda metro bağlantıları, İstanbul’un 
her iki yakasına da büyük ölçüde bir ferahlama sağlayacak 
diyebiliriz. Aynı zamanda yaptığımız planlamalar 
neticesinde bazı ek raylı sistem hatları da inşa etmeye 
başlayacağımızı buradan duyurmak isterim. Mesela 
M2 Metro hattımızı, 68 yeni aracın eklenmesi ve tren 
seferlerinin de artırılmasıyla daha da geliştirileceğiz. Bunun 
yanı sıra, Metrobüs ve otobüslerde hizmet seviyemizi 
iyileştirmeye yönelik çalışmalar da yapıyoruz. 

İstanbul, hepimizin göz bebeği… Ve bizler vatandaşın 
yaşamını kolaylaştırmak için varız. İstanbul’a yapacağımız 
her türlü yatırım ve çalışma, bizlerin azmini daha da artırıyor. 
Bizler İstanbul’un tüm zorlu şartlarına rağmen zorluklarının 
üstesinden gelmeye kararlıyız. Çünkü İstanbul, sadece 
kendi coğrafyasına sıkışan bir şehir değil, İstanbul bütün 
dünyayı ilgilendiren, dünyaya karşı sorumlu bir kent... 
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20 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR HAREKET ETME ŞEKLİMİZİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurulduğu 1984 yılından bu yana vatandaşlarımıza ve 
ziyaretçilere geniş bir yelpazede modern, güvenli, emniyetli ve konforlu ulaşım seçenekleri 
sunabilmek için önemli çalışmalar yürütmekte, aynı zamanda bu çalışmalara ciddi kaynaklar 
ayırmaktadır. Şekil 1.1’de özetlenen bu yolculukta kentimizin karşı karşıya olduğu topoğrafya, 
nüfus ve motorlu araç sayısındaki artış, kentsel yoğunluk gibi zorlukların üstesinden 
gelebilmek içi yenilikçi stratejiler ve projeler geliştirmekteyiz.

En başından bu yana, raylı sistemlerin geliştirilmesini hareketlilik stratejimizin temel taşı 

olarak benimsedik. 1989 yılında İstanbul’un ilk metro hattı olan M1 Metro hattını hizmete açtık. 

Ardından, ilk tramvay hattı olan T1 Tramvay hattı 1992 yılında, M2 Metro hattı 2000 yılında, 

T2 Tramvay hattı 2007 yılında, M4 ve M3 Metro hatları ise sırasıyla 2012 ve 2013 yılında 

hizmete girdi. 2013 yılında Avrupa ile Asya’yı boğazın altından birbirine bağlayan raylı sistem 

geçişi Marmaray hattının tamamlanması ve 2014 yılında Marmaray hattının Yenikapı aktarma 

merkezinde M1 ve M2 Metro hatlarıyla entegre edilmesi, raylı sistemimizin önemli dönüm 

noktalarıdır. Bunlar, devam eden raylı sistem genişletme planlarımıza temel teşkil eden kıtalar 

arası metro ağının özünü oluşturmuştur. Yapılan son eklemeler arasında, 2015’te hizmete 

giren M6 Metro hattı ile 2017 yılı sonunda hizmete giren ülkemizin ilk sürücüsüz metro hattı 

M5 Metro hattı yer almaktadır. 

Türkiye’nin ilk Hızlı Otobüs Taşımacılığı (BRT) sistemi olan Metrobüs, 2007 yılında hizmet 

vermeye başlamış olup, 2012 yılında uzatılarak günlük yolcu sayısı 900.000’e ulaşmıştır. 

Yenilikçi işlevler içeren temassız bir akıllı kart uygulaması olan İstanbulkart ile tüm toplu 

taşıma sistemlerine erişmek mümkündür. 

1
İSTANBUL’UN HAREKETLİLİĞİNİ 
AÇIK VE ORTAK BİR STRATEJİYE 
GÖRE YÖNLENDİRİYORUZ

Şekil 1.1
Yakın geçmişte 
İstanbul’da 
hareketlilik

1984
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi kuruldu

1989
Türkiye’de ilk metro hattı 
olan M1A Metro hattı, 
faaliyete geçti

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

2010 

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

• Dolmabahçe - 
Bomonti karayolu 
tüneli halkın 
kullanımına açıldı

2012 

• Asya yakasındaki 
ilk Metro hattı M4 
halkın kullanımına 
açıldı

• Metrobüs şu anki 
52 km uzunluğuna 
ulaştı

2017 

• İstanbul ve Türkiye’nin 
ilk sürücüsüz Metro hattı 
olan M5 işletime açıldı

• iTaksi hizmete girdi - İBB 
taksi hizmetlerine yenilik 
getirdi

1992
T1 Tramvay hattı halkın 
kullanımına açıldı

2009
Bilet ödemesinde 
kullanılan akıllı kart 
sistemi ‘İstanbulkart’ 
kullanılmaya başlandı

2016 

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

2014 

M1A, M1B, M2 ve 
Marmaray hatları 
Yenikapı’da entegre 
edildi

2004
• İBB sınırları ilin 

tamamını kapsayacak 
şekilde genişletildi

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

• İBB Trafik Kontrol 
Merkezi kuruldu

2011
• İstanbul Ulaşım 

Ana Planı (İUAP) 
UKOME tarafından 
onaylandı

• İDO özelleştirildi

• İstanbul Otobüs 
A.Ş. kuruldu

2013
• M1B ve M3 Metro 

hattı işletime açıldı

• Marmaray hattı 
işletime açıldı

• İETT 1.705 adet 
yeni otobüs satın 
aldı
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Kentimizin karayolu ağını geliştirmek amacıyla, devam eden “7 Tepe, 7 Tünel” çalışmaları 
kapsamında 2009 yılında Piyalepaşa-Kağıthane karayolu tüneli, 2010 yılında Dolmabahçe-
Bomonti tüneli, 2012 yılında ise Sarıyer-Çayırbaşı tüneli hizmete açılmıştır. 2016 yılında, çok 
önemli kıtalar arası iki karayolu bağlantısı faaliyete geçmiştir; bunlardan biri Avrasya Tüneli, 
diğeri ise yeni Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü’dür. 

Gerçek zamanlı trafik yönetimi, trafik uygulama ve yol kullanıcılarına gerçek zamanlı bilgi 
sağlanması amacıyla, 2004 yılından bu yana Akıllı Ulaşım Sistemleri kullanmaktayız. Karayolu 
ağının kullanım ve kapasitesini en uygun hale getirmek amacıyla Akıllı Ulaşım Sistemlerine 
sürekli yatırım yapmaktayız.

İBB, 2017 YILINDA DA AÇIK VE ORTAK BİR STRATEJİ TEMELİNDE İSTANBUL’UN 
HAREKETLİLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM ETTİ

İstanbul Ulaşım Ana Planı (İUAP), kentimizin hareketliliğini iyileştirerek modernize etme 
çabalarımızı yönlendirmektedir. İUAP, özünde İstanbul’da sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden 
İBB’nin nazım ve çevre düzeni imar planları ile entegredir. Böylelikle, kapsamlı ulaşım altyapı 
ve sistemlerine yatırım stratejilerinin yanı sıra vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerin hareketlilik 
deneyimini iyileştiren entegre akıllı operasyonlar konusundaki stratejileri de planlamamıza 
olanak tanıyan İUAP, sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi tümüyle desteklemektedir. 

Özel otomobil kullanımını azaltmak, hareketlilik stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Bu 
doğrultuda toplu taşıma yatırımlarını artırmayı, hareketliliği ve erişilebilirliği geliştirmeyi, 
trafik koşullarını iyileştirmeyi ve sonuç olarak daha iyi ve sağlıklı bir kentsel çevre yaratmayı 
amaçlayan çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda, kentimizi 
benzersiz kılan nitelikleri etkin bir şekilde ele alan doğru yeniliklerden istifade etmek bizim 
için önemlidir.

Stratejimizin uygulamada dört önemli dayanağı bulunmaktadır.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA AĞININ GELİŞTİRİLEREK MODERNİZE EDİLMESİ 

Raylı sistemler İstanbul için en uygun hareketlilik tercihini temsil etmektedir. Metro, kentimizin 
tarihi merkezi ile diğer yoğun nüfuslu bölgeleri başta olmak üzere çoğunlukla yer altında 
faaliyet göstermektedir. Bu sayede, bir tarafta İstanbul genelinde mevcut arazi kısıtlarını ele 
alırken öte yandan kent estetiği ve yönetimi üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek çok 
önemli bir avantaj sunmaktadır. Güvenli, sürdürülebilir ve konforlu bir ulaşım türü olan hafif 
raylı sistem (tramvay), kentsel peyzajı ve yerel ticari faaliyetleri geliştirerek canlandırmaktadır. 
Teleferik, füniküler ve nostaljik tramvay hatlarını kapsayan diğer raylı sistemler, çevre ve 
hareketlilik geçmişimiz ile tam bir uyum içinde kentimizi daha da güzelleştirmektedir.

Bu sebeplerden ötürü, “her yerde metro, her yere metro” sloganımızın da açıkça ortaya 
koyduğu gibi metro sisteminin ve genel olarak raylı sistemlerin geliştirilmesi en güçlü 
hareketlilik stratejimiz olmayı sürdürmektedir. Bu stratejinin bir sonucu olarak, bugün raylı 
sistem ağımızın uzunluğu 160,55 kilometreye ulaşmıştır. Hepsinden önemlisi de halihazırda 

Metro/
Marmaray: 

119,79 km, 87 istasyon

Raylı sistem ağı: 
160,55 km, 163 istasyon

 Halihazırda yapım 
aşamasında olan hatlar: 

267 km uzunluğunda 
16 metro / Marmaray hattı, 

1 tramvay ve 1 
füniküler hattı 
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yapım aşamasında olan ilave 267 km 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. İstanbul’un 
Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan raylı sistemimiz, her iki yakada yaşayan 
vatandaşlarımıza hizmet ederek İstanbul Boğazı üzerinden iki yaka arasında yolculuk 
etmelerine olanak tanımaktadır. 

Karayolu toplu taşımacılığı hizmetlerimiz, 6 ana hatta ve 44 istasyonda hizmet veren 52 km 
uzunluğundaki Metrobüs hattını kapsamaktadır. Ayrıca, otobüs sistemimiz de modern otobüs 
filosuyla kentin her köşesine hizmet vermektedir. Tümüyle İBB tarafından düzenlenen 
minibüs ve dolmuş sistemleri, sürekli yenilenerek önemli esnek hizmetler sunmaktadır. 

Karayolu ulaşım sistemlerinin tamamı ana aktarma merkezlerinde raylı sistemler ile entegre 
edilmiştir. 2017 yılında devam eden entegrasyon çalışmaları, devam eden raylı sistem 
inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte gelecekte daha da yoğunlaşacaktır. Böylece 
karayolu ulaşım güzergâhlarının birçoğu, kademeli olarak, yüksek kapasiteli raylı sistemleri 
ve Metrobüs sistemini tamamlayan güzergâhlar haline gelecektir.

İstanbul halkı, Boğazı geçmek için Marmaray’ın ve Metrobüs’ün yanı sıra rahatça erişilebilen 
Feribot hizmetlerini de kullanabilmektedir. Geleneksel olmakla beraber verimli bir ulaşım 
türü olan Feribot hizmetleri, birçok hareket ve varış noktasını birbirine bağlayarak hızlı kıtalar 
arası bağlantı sağlamaktadır. Feribotlar, çeşitli aktarma merkezlerinde toplu taşıma ağlarıyla 
entegre edilmiştir.

YENİLİKLER VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDEDİR 

Stratejimizin ikinci dayanağı, vatandaşlarımızın deneyimini en uygun 
hale getirirken yeniliklerin gücünden istifade etmemizi gerektirmektedir. 

Bu doğrultuda, İstanbulkart ile birlikte İstanbul’da toplu taşıma entegre tek bir 
sisteme dönüşmüştür. İstanbulkart, kolay ödeme ve erişim imkânı sunmanın ötesinde 
vatandaşlarımızın farklı türlerin birinden diğerine sorunsuz olarak aktarma yapmalarını, 
böylece zamandan tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Yakında minibüsler de İstanbulkart 
sistemimizle entegre edilecektir. Ayrıca, İstanbulkart sistemimizi daha iyi planlamamıza, 
böylece İstanbullulara daha iyi hizmet verebilmek için gerekli bilgileri toplamamıza da olanak 
tanımaktadır. 

Bilgilendirme ve iletişim, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek için istifade 
ettiğimiz bir diğer alanı temsil etmektedir. 1.050 akıllı otobüs istasyonunun yanı sıra raylı 
sistem istasyonlarında da bulunan elektronik bilgi panoları yoluyla sistemlerimizin durumuyla 
ilgili gerçek zamanlı bilgilendirme yapılmaktadır. Halihazırda tüm Metrobüs araç ve 
istasyonlarımız WiFi erişimi ile donatılmıştır. Akıllı filo yönetimi, hizmet sunum kalitesini daima 
korumamıza olanak tanımaktadır. Gelişmiş filo yönetimi imkânları, raylı sistemlerin yanı sıra 
Metrobüs, otobüs ve minibüslerde de uygulamaya başlanmıştır. Tüm otobüslerimizin yanı 
sıra araçlar ve istasyonlar da dahil olmak üzere Metrobüs sisteminin tamamı izlenmektedir. 
Böylelikle, Metrobüs kontrol merkezi hizmet seviyelerini en uygun hale getirmek için 
istasyonlardaki yoğunluğu kontrol ederek yolcuların güvenliğini sağlayabilmektedir. Benzer 
imkânları otobüs ve minibüs filolarımızın tamamını kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaya 
başladık. Halihazırda otobüslerin tamamı, minibüslerin %92’si, dolmuşların ise %78’i kontrol 
merkezleri tarafından yönetilmektedir.

Karayolu 
ulaşımı: 

Kentimizin her köşesine 
hizmet vermektedir 

Otobüs: 
3 operatör, 744 hat, 12.600 durak

Metrobüs: 
52 km, 44 istasyon

Ortalama yaşı 5 olan 3.130 Metrobüs 
ve otobüs

Minibüs: 
175 hat, 6.460 araç

Dolmuş: 
42 hat, 572 araç

18 
milyon 

İstanbulkart 
kullanıcısı
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Vatandaşlarımız, en son teknolojiden yararlanarak aldıkları gerçek zamanlı 
bilgiler ile yolculuk planlaması yapabilmektedir. İstanbulluların kullanımına 
sunulmuş olan trafik yoğunluk haritası ve 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı 
merkezimizin yanı sıra, navigasyon işlevi ile trafik ve ulaşım bilgilerinin tek 
bir platform üzerinde entegre edildiği İBB YolGösteren mobil uygulamasını 
da hayata geçirdik.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAMLI HAREKETLİLİK

İstanbul toplu taşıma tercih ve hizmetlerini geliştirmeye yönelik 
çabalarımız, sürdürülebilir hareketlilik stratejimiz ile tamamen uyumludur. 
Bu stratejiyi uygularken, yaya ve bisiklet ulaşımını sürekli destekleyerek 
altyapısını geliştirmeye öncelik vermekteyiz. 

Kentimizde 31 milyona ulaşan günlük yolculuk sayısının yaklaşık 
%50’sini yaya yolculukları oluşturmaktadır (Şekil 1.2). İnsanların 
motorlu yolculuktan kaçınarak ya da bu yolculukları azaltarak, 
kendi mahallelerinde hem yaşayıp çalışabilecekleri hem de iyi 
vakit geçirebilecekleri çeşitli etkinlik merkezlerini hayata geçirmeyi 
sürdürmeyi, böylece ulaşılan bu olağanüstü seviyeyi artırmayı 
hedeflemekteyiz. Ayrıca, 2019 yılına kadar ilçe belediyeleri ile ortak 
çalışmalarımız sonucu bir yandan yerel yürüyüş yollarını artırırken 
diğer yandan da bisiklet yollarını önemli ölçüde artıracağız. 

Şekil 1.2
Vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerin yolculuk dağılımı 

%45
YAYA

%20
ÖZEL OTOMOBİL

%28
TOPLU TAŞIMA

%7
SERVİS

Kaynak: İBB
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Vatandaşlarımız ve ziyaretçiler, günlük motorlu yolculuklarının %50’sine 
yakın bir kısmında toplu taşımayı kullanırken, yolculukların önemli bir 
bölümü, kurum ve kuruluşların kendi personeli için kullandıkları gibi, 
servis otobüsleriyle gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, özel otomobil 
motorlu yolculukların yarısından çok daha azında (tüm yolculukların 
%20’si) kullanılmıştır.

Bu çabalarımızın, önemli çevresel faydaları olmuştur. Tahminlerimize 
göre metroya türel geçiş ile birlikte, yıllık 200.000 tona ulaşan 
CO

2
 eşdeğeri emisyon azaltımı sağlanmıştır. Yüksek kapasiteli 

ulaşım türlerimizin ekonomik sürdürülebilirlik seviyesi, dünya 
standartlarındadır. Metro ve Marmaray işletme maliyeti geri 
kazanımı yüksek seviyelerdedir. Sosyal sürdürülebilirlik de 
iyileşmektedir. Kademeli olarak raylı sistemlere geçiş, değeri yıllık 
300 milyon ABD dolarından fazla olmak üzere, vatandaşlarımızın 
yolculuk sürelerinin azalmasıyla sonuçlanmıştır. Ölümler, 
yaralanmalar ve trafik kazalarında da azalma yaşanmaktadır (örn; 
trafik kazalarında yılda 1.000’in üzerinde azalma).

Kapsamlı hareketlilik, hareketlilik stratejimizin bir diğer önemli 
bileşenini oluşturmaktadır. Raylı sistemlerin önemli bir bölümü 
erişilebilir durumdadır. Ayrıca 44 Metrobüs istasyonundan 32’si 
ve kent otobüs filosunun tamamına yakın bir kısmı da erişilebilir 
haldedir. Park Et-Devam Et ve otopark alanlarında da önemli 
sayıda erişilebilir alanlar yer almaktadır. Halihazırda deniz 
hizmetlerinin ve minibüslerin erişilebilirliğini iyileştirmeye 
öncelik vermekteyiz. 

Yaya erişilebilirliği ve güvenliği de stratejik önceliklerimiz 

arasındadır. Bu doğrultuda, karayolu ağımızın bazı 

bölümlerinde yol geometrisini iyileştirmeyi sürdürerek 

sesli bilgi mesajlı yaya sinyallerinin yanı sıra yaya talebi 

olduğunda kullanılabilen yaya butonları da yer almaktadır. 

İSTANBUL KARAYOLU AĞINDA HEDEFLENEN 

BÜYÜME VE AKILLI YÖNETİM SİSTEMLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ

Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 

hizmete alarak, stratejik hedeflerimizden biri 

olan Avrupa ile Asya kıtaları arasında gelişmiş 

karayolu bağlantısı sağladık. Bu önemli yatırımların 

da ötesinde, D-100 ve TEM üzerindeki trafik 

Erişilebilirlik 

Raylı sistemler: Birkaç 
istisna dışında tümüyle 

erişilebilir 

Metrobüs %73

 Otobüs %80 

 Minibüsler %33

 Deniz hizmetleri %93

 Otopark %1,85
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yoğunluğunu azaltması beklenen, kenti baypas edecek 

Kuzey Marmara Otoyolu inşaat çalışmalarına devam ettik. 

Kentimizde karayolu ağının genişletilmesinde mevcut alanla 

ilgili ciddi sınırlamaları da göz önünde bulundurarak, “7 Tepe, 

7 Tünel” çalışmalarını sürdürmekteyiz. 2023 yılı sonuna kadar 

172 km uzunluğundaki tünelleri tamamlamış olacağız. 

Otoparklar hakkında ise, İBB’nin otopark iştiraki olan 

İSPARK, halihazırda 81.000’den fazla otopark alanı ile yol 

dışı ve yol üzeri park yeri kapasitesini sürekli artırmaktadır. 

Böylelikle sürücülerimize daha fazla seçenek sunabilmekte, 

trafik tıkanıklığının önemli sebeplerinden biri olan yasa dışı 

parklanmanın da önüne geçmekteyiz.

Ayrıca trafik ve otopark talebi üzerinde önemli bir etkisi olan kent 

lojistiğinin optimize edilmesi yolunda da adımlar atmaktayız. Bunun 

için, lojistik sektörüne, üreticilere ve işletmelere tedarik zincirlerinin 

verimliliğini iyileştirme olanağı tanırken trafik, otopark ve çevresel 

ayak izini azaltmalarına yardımcı olacak İstanbul Lojistik Ana Planını 

(İSTLAP) geliştirmekteyiz. 

Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarına devam ederek karayolu 

ağımızın kapasitesini de artırmaktayız. Özellikle, yakın bir 

zamanda yeni ve modern bir tesise taşınmış olan İBB Trafik Kontrol 

Merkezinin yeteneklerini iyileştirmekteyiz. Yenilenen merkez, 

minibüs kontrol merkezi ile entegre edilecektir. Bu entegrasyon, 

birleşik karayolu ulaşım koordinasyon ve kontrolü yolunda atılmış 

önemli bir adım olacaktır. Ayrıca uyarlamalı trafik sinyalizasyonu, 

elektronik trafik uygulama sistemleri ve diğer akıllı yönetim sistemleri 

uygulamalarını da sürdürmekteyiz.

Açıkça çabalarımız şimdiden sonuç vermeye başladı. Uluslararası 

kabul görmüş TomTom Endeksine göre, İstanbul yıllık nüfus artışı %1,65, 

yıllık motorlu araç artışı ise %4,5 olmasına rağmen, trafik yoğunluğunda 

dünya üçüncülüğünden altıncı sıraya gerilemiştir. Üstelik, son 3 yıldır 

birleşik trafik endeksimiz tutarlı bir düşüş eğilimi göstermekte olup 2015 

yılı sabah zirve saat değeri %47 iken 2017 yılında %42’ye düşmüştür. 

Stratejimiz, yalnızca bu eğilimin gelecek yıllarda devam etmesini 

sağlamakla kalmayıp aynı zamanda hareketliliğe ve vatandaşlarımızın 

günlük yaşamına önemli faydalar da sağlayacaktır.



İSTANBUL

YILLIK
ULAŞIM

RAPORU
2017



TOPLU
TAŞIMA

2



22 İSTANBUL YILLIK ULAŞIM RAPORU 2017

TOPLU TAŞIMA

İstanbul'un raylı sistem ağı, İBB’nin 2023 yılı “her yerde 
metro, her yere metro” vizyonunun şekillendirdiği 
hareketlilik stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Ancak 
bu şekilde kentimizin topoğrafyası, kent dokusu ve 
sürekli büyüme nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorluklarla 

2.1
RAYLI SİSTEMLER: 
SÜREKLİ GENİŞLEYEN 
VERİMLİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR AĞ

Şekil 2.1 
2017 yılı İstanbul raylı sistem ağı 

Kaynak: Metro İstanbul A.Ş. 

Şekil 2.2
2017 yılı günlük toplu taşıma yolculukları 
(milyon) türel dağılımı 

2,04 
(%25)
RAYLI
SİSTEMLER

0,22
(%3)
DENİZ ULAŞIMI

5,97
(%72)

KARAYOLU
ULAŞIMI

Kaynak: BELBİM verileri - haftasonu ve tatil günleri hariç, 2017 Mayıs ayı günlük 
ortalama bindi sayısı

en verimli şekilde baş edebileceğimize inanmaktayız. 
Çalışmalarını merkezi yönetimle yakın işbirliği içinde 
yürüten İBB, uyguladığı bu strateji kapsamında 2023 yılı 
sonuna kadar dünya standartlarında verimli, güvenilir, 
konforlu ve entegre bir raylı sistem ağı yoluyla kent 
çapında bağlantı sağlayacak olan iddialı bir ağ geliştirme 
programına büyük yatırımlar yapmaktadır.

2017 sonu itibariyle uzunluğu 160,55 km olan raylı 
sistem ağımız kentin her iki yakasına uzanarak kıtalar 
arası bağlantı sağlamaktadır (Şekil 2.1). Raylı sistem 
ağımız metro, Marmaray ve tramvay gibi ana ulaşım 
türlerinin yanı sıra füniküler, nostaljik tramvay ve 

teleferik gibi türleri de içermektedir. Vatandaşlarımızın 
ve ziyaretçilerimizin verimli, güvenilir, konforlu ve 
sürdürülebilir raylı sistemlerimizi benimsemesiyle birlikte, 
günlük bindi sayısı 2 milyonu aşarak 2016 yılına kıyasla 
%4,7 oranında artmıştır. Bu tercihin bir sonucu olarak 
2017 yılında raylı sistem ağı bindi sayısı tüm toplu taşıma 
bindi sayısının %25’ine karşılık gelmiştir (Şekil 2.2). Bu 
günlük bindilerin %63’ü metro ile gerçekleştirilmiş, bunu 
tramvay yolculukları izlemiştir (Şekil 2.3). Artan müşteri 
gereksinimlerini karşılayabilmek için, geçtiğimiz yıl 
sırasıyla metro ve tramvayla kaydedilen 59,9 ve 12,8 
milyon araç-km değerleri ile yüksek düzeydeki sistem 
verimliliği korunmuştur (Şekil 2.4).
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Şekil 2.3
Günlük raylı sistem yolculukları (milyon) türel dağılımı 

0,03
(%2)
FÜNİKÜLER, NOSTALJİK 
TRAMVAY, TELEFERİK

0,19 
(%9)

MARMARAY

0,53 
(%26)

TRAMVAY

1,29 
(%63)
METRO

Kaynak: BELBİM verisi - haftasonu ve tatil günleri hariç, 2017 Mayıs ayı günlük 
ortalama bindi sayısı

Şekil 2.4
2017 yılı raylı sistem araç-km (milyon) değerleri

1
(%2)
MARMARAY

13 
(%17)

TRAMVAY

60 
(%81)
METRO

Kaynak: Raylı sistem operatörü verileri - 2017 

Bir yandan ağımızı genişletip sunduğumuz hizmetleri 
artırırken, öte yandan faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek 
müşteri deneyimini en uygun duruma getirmeye öncelik 
vermekteyiz. Böylelikle, 2017 yılında günlük raylı sistem 
yolculuklarının %99,9’u metro, Marmaray ve tramvay ile 
gerçekleştirilirken zamanında kalkış performansı %99 
olmuştur. Sonuç olarak müşteri memnuniyeti, 2016 yılına 
kıyasla %6 gibi ciddi bir artış kaydederek %79,5’e ulaşmıştır. 

Not: Ulaşım türü bazında bindi sayısına göre 
ağırlıklı ortalama olarak hesaplanmıştır 

2017 yılında raylı 
ulaşım hizmetlerinde

müşteri 
memnuniyeti

%79,5

Not: Ulaşım türü bazında araç-km’ye göre ağırlıklı 
ortalama olarak hesaplanmıştır

%99
zamanında hizmet 

performansı 
(metro, tramvay ve 

Marmaray için)

Not: Ulaşım türü bazında araç-km’ye göre ağırlıklı 
ortalama olarak hesaplanmıştır

%99,9
hizmet güvenilirliği 
(metro, tramvay ve 

Marmaray için)

100.000
bindi başına

3
müşteri
şikayeti

Not: Ulaşım türü bazında bindi 
sayısına göre ağırlıklı ortalama olarak 
hesaplanmıştır
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2017 YILINDA RAYLI SİSTEMLERİ GELİŞTİRDİK

Halihazırda kentin raylı sistem ağı; toplam 106,19 km uzunluğunda 6 metro hattı, toplam 
34,60 km’lik 2 tramvay hattı ve bugün hat uzunluğu 13,60 km olmakla birlikte gelecekte 
76,60 km’lik bir rotada hizmet sunacak olan Marmaray’dan oluşmaktadır (Tablo 2.1). Bu 
yüksek kapasiteli ulaşım türleri, 2 füniküler hattı, 2 nostaljik tramvay hattı ve 2 teleferik hattı 
olmak üzere İstanbul’un benzersiz özellikleri ile uyumlu özel sistemler ile tamamlanmıştır. Bu 
özel sistemlerin toplam uzunluğu 6,16 km’dir (Tablo 2.2).

2017 yılında Asya yakasındaki yeni M5 Metro hattının 9 istasyondan oluşan 10,5 km’lik 1. 
etabı tamamlanmıştır. Sürücüsüz şekilde işletilen (ATO - Tam Otomatik Sürücüsüz Tren 
İşletimi) M5, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattıdır. Bu son teknoloji, güvenliği garanti 
ederken sistem dakikliği ile genel hizmet kalitesini artırmaktadır. 

M5: ÜLKEMİZİN İLK SÜRÜCÜSÜZ METRO HATTI 

Daima ileri teknolojilerden faydalanma arayışımızın bir sonucu olarak, 2017 yıılında yenilikçi 
bir raylı sistem projesi gerçekleştirildi; böylece Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı 15 
Aralık'ta hizmete açıldı. Yeni M5 Metro hattının 1. etabını oluşturan ve halihazırda 10,6 km 
uzunluğunda ve 9 istasyonu bulunan bu hat, Üsküdar ile Yamanevler arasındaki güzergâhı 
sadece 17 dakikada tamamlamaktadır. 2018 yılında 7 istasyon daha açılacak ve hat uzunluğu 
9,5 km’ye ulaşacaktır. Bu çalışmalar tamamlandığında, M5 Metro hattı Sancaktepe bölgesine 
kadar ulaşacaktır. Günlük yolcu taşıma kapasitesinin 700 bin olması beklenirken, toplam 
yolculuk süresi 27 dakika olacaktır. M5 Metro hattı, Marmaray ile entegredir dolayısıyla 
Marmaray yoluyla diğer tüm metro hatları ile de entegredir. Ayrıca, hat Altunizade 
istasyonunda Metrobüs ile de entegre edilmiştir. M5 Metro hattının sinyalizasyon sistemi, 
güç kaynağı ve diğer sistemleri en üst düzeyde güvenilirlik, verimlilik, güvenlik ve emniyet 
sağlayan tek bir komuta, kontrol ve iletişim (C3) merkezinden yönetilmektedir. 

M5 hattı kapsamında 126 yeni araç teslim edilmiştir. Ayrıca, M2 Metro hattının yolcu taşıma 
kapasitesini artırmak amacıyla bu hat için 2018 yılında hizmete sunulmak üzere 68 yeni araç 
temin edilmiştir. Son olarak, Marmaray hattında sunulan hizmetleri desteklemek amacıyla her 
biri 5 vagonlu 3 tren seti hizmete alınmıştır. 2016 yılında Marmaray hattında kalkış aralığı 10 
dakika iken, 2017 yılında 5 dakika olmuştur. Hattın daha iyi yönetilmesini sağlamak ve genel 
faaliyetleri daha da iyileştirmek amacıyla, Maltepe’deki Marmaray kontrol merkezi 2018 yılı 
sonunda Üsküdar’da bulunan modern ve teknolojik açıdan gelişmiş bir tesise taşınacaktır. 

Metro sistemindeki diğer kapasite iyileştirmeleri, M4 Metro hattında %25 oranında kapasite 
artışı sağlamak üzere raylı sistem hatları kalkış düzenlemesinin geliştirilmesini kapsamaktadır. 
2017 yılında metro sistemimizi sürekli genişletmenin yanı sıra, geçen yıla ait raylı sistem 

hizmet verimine 3 milyondan fazla araç-km ekleyerek 
hizmet verimleri de %4 oranında artırılmıştır (Şekil 2.5).

2017 yılında etkin süreçler izlenerek verimli sevk yöntemleri uygulamaya geçirilmiş, 
böylece tüm metro hatları, tramvay ve Marmaray için %99’un üzerinde olan zamanında 
hizmet performansı korunmuştur. Ayrıca zamanında ve etkin bir şekilde uyguladığımız 
bakım süreçleri ile de sistem mevcudiyetinin daima yüksek seviyelerde olması 
sağlanmıştır. Örneğin, M1 Metro hattında çalışan en eski tren filomuz için Arıza Arası 
Katedilen Yol, 77.000 km’den fazladır.

2017’de
Marmaray

5 dakikada
bir çalıştı
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Önemli özellikler
Metro Tramvay

Marmaray
M1 M2 M3 M4 M5 M6 T1 T4

Toplam uzunluk (km) 26,8 23,49 15,9 26,2 10,5 3,3 19,3 15,3 13,6

İstasyon sayısı 23 16 11 19 9 4 31 22 5

Demiryolu araçları 105 192 80 144 126 -* 92 78 19

Zirve saat kalkış aralığı (dakika) 2,5 2,8 5 4,35 8 9 2 4 5

Araç yaşı 28 7 8 7 1 -* 12 20 5

TOPLU TAŞIMA

T2 NOSTALJİK TRAMVAY HATTIMIZ YENİLENDİ

Ulaşım tarihimizde önemli bir yeri olan T2 Nostaljik Tramvay hattı, İstiklal Caddesi’nde bir yıl 
devam eden kapsamlı yenileme ve iyileştirme çalışmalarının ardından altyapısı yenilenerek 
30 Aralık 2017’de yeniden hizmete girmiştir. İstiklal Caddesinde 1,64 km yol kat eden 
nostaljik tramvay hattı, aynı zamanda vatandaşlarımız ve ziyaretçiler tarafından beğenilen 
tarihi bir atmosfer de yaratmaktadır. Günde 1.500, yılda ise 384.100 yolcu taşıma kapasiteli 
tramvay, yıllar içinde kentimizin en unutulmaz simgelerinden biri haline gelmiştir.

Erişim kolaylığı sağlamak amacıyla bazı metro ve Marmaray istasyonlarında yenilemeler 
yapıldı. Örneğin; 2017’de, ağır işleyen kalkışları hızlandırmak için Marmaray çıkış 
noktalarındaki turnikelerin iki yönlü akışları destekleyecek şekilde dönüştürülmesine 
devam edilmiş, böylece yolcu akışı hızlandırılarak müşteri deneyimi iyileştirilmiştir. Kapsamlı 
hareketlilik açısından metro istasyonlarında bazı erişilebilirlik çalışmaları başlatılmıştır. Bu 
doğrultuda, görme engelliler için kabartmalı haritalar yerleştirdik, ayrıca kabartma asansör 
levhaları uygulamasını da metro sistemi genelinde yaygınlaştıracağız. Bu projenin tüm 
asansörleri kapsayacak şekilde 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Son 
olarak, hem metro hem de Marmaray istasyonlarında Biletmatik sayısını artırmaktayız. 

Tablo 2.1
Metro, tramvay ve Marmaray sistemlerinin önemli özellikleri

Not: M6’da kullanılan filo M2 ile aynıdır

Kaynak: Raylı sistem operatörü verileri - 2017
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Temel performans göstergeleri 
Metro Tramvay

Marmaray
M1 M2 M3 M4 M5 M6 T1 T4

Zamanında hizmet performansı (%) 98,71 99,56 99,84 99,70 98,00 99,91 95,56 99,20 98,78

Hizmet güvenilirliği (%)*1 99,96 99,90 99,98 99,98 99,20 99,93 99,62 99,86 99,93

Sistem mevcudiyeti (%)*2 90,00 81,00 55,00 83,00 - 81,00 95,00 80,00 90,00

Arıza arası katedilen yol (km) 77.280 162.451 211.175 127.816 - 290.714 69.578 10.582 91.481

TOPLU TAŞIMA

Tablo 2.3
2017 yılı zamanında hizmet performansı, hizmet güvenilirliği, sistem mevcudiyeti ve arıza arası katedilen yol

Not1: Tamamlanan günlük sefer yüzdesi (%)

Not2: Zirve saatlerde mevcut olan ve kullanılan araçların yüzdesi 

Kaynak: Raylı sistem operatörü verileri - 2017 

Tablo 2.2
Füniküler, nostaljik tramvay ve teleferik sistemlerinin önemli özellikleri

Kaynak: Raylı sistem operatörü verileri - 2017

F1: Taksim-Kabataş, F2: Beyoğlu-Karaköy, T2: Taksim-Tünel, T3: Kadıkoy-Moda, TF1: Maçka-Taşkışla, TF2: Eyüp-Piyerloti

Şekil 2.5
2017 yılı hat bazında hizmet verimi (milyon araç-km)

Kaynak: Raylı sistem operatörü verileri - 2017 

Marmaray

T4

T1

M3

M4

M1

M2+M6

0 5 1510 20

Önemli özellikler
Füniküler Nostaljik Tramvay Teleferik

F1 F2 T2 T3 TF1 TF2

Toplam uzunluk (m) 640 600 1.600 2.600 300 420

İstasyon sayısı 2 2 5 10 2 2

Araç sayısı (vagon) 5 2 5 4 8 8

Zirve saat kalkış aralığı (dakika) 5 3 15 10 10 10

Yıllık araç-km (milyon)
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Tablo 2.4
Ana raylı sistemlerde müşteri memnuniyeti

Kaynak: Raylı sistem operatörü verileri - 2017

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE DENEYİMİ TEMEL 
STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR 

Ağ güvenliği ve emniyeti, müşterilerimizin ve 
çalışanlarımızın sağlığı açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle sistemlerimizi sürekli gözden 
geçirerek geliştirmekteyiz. 2017 yılında tüm Marmaray 
araç ve istasyonlarına 7 gün 24 saat izlenen kameralar 
yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra tüm Marmaray girişleri 
için manyetometre, güvenlik personeli içinse metal el 
dedektörü temin etmekteyiz. Manyetometreler, 2018 
yılında tamamlanacak M3 Metro hattı hariç, tüm metro 
istasyonlarına da yerleştirilmektedir. Ayrıca, 2017 yılında 
Yenikapı istasyonunda entegre bir Güvenlik İzleme 
Merkezini de işletmeye aldık. Bu merkez, metro sistemi 
genelindeki tüm kapalı devre kamera sistemlerinin 
izlenmesine olanak tanıyacak, ayrıca güçlendirilmiş 
iletişim ve güvenlik faaliyetlerinin daha iyi koordine 
edilmesiyle acil durumların etkili bir şekilde yönetilmesini 
de sağlayacaktır.

Emniyet ve güvenliğin yanı sıra, yolcularımıza yaptıkları 
yolculuğun her aşamasında rehberlik sağlamak 
için bilgilendirme de önem taşımaktadır. Örneğin; 
Marmaray, en son teknolojiye sahip görsel ve işitsel 

Müşteri memnuniyeti
Metro Tramvay

Marmaray
M1 M2 M3 M4 M5 M6 T1 T4

Müşteri memnuniyeti (%) 80 79 82 80 - 80 78 81 -

100.000 bindi başına müşteri 
şikayet sayısı 2,38 2,48 2,23 5,15 33,54 4,44 2,1 4,1 0,92



28 İSTANBUL YILLIK ULAŞIM RAPORU 2017

TOPLU TAŞIMA

M3

M4

T4

T1

M1

M2 + M6

Marmaray

0 20 60 100 14040 80 120 160

Şekil 2.6
Ana raylı sistemler (metro, tramvay ve Marmaray) yıllık bindi sayısı (milyon)

Kaynak: Raylı sistem operatörü verileri - 2017

2015

2016

2017

Yıllık bindi sayısı (milyon)

Tablo 2.5
Özel raylı sistemlerde müşteri memnuniyeti

Not: T2 Tramvay hattı 2017 yılında faal değildi 

Kaynak: Raylı sistem operatörü verileri - 2017 

yolcu bilgilendirme sistemleri ile donatılmıştır. İstasyonlarda ve araçlarda gerçek 
zamanlı bilgi verilirken, vatandaşlarımız http://marmaray.gov.tr web sitesi üzerinden 
hattın hizmet durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi alabilmektedir. Benzer şekilde tüm 
metro istasyonlarında bulunan dijital bilgi panoları ile de metro sistemi genelinde yolcu 
bilgilendirme sistemlerini geliştirmekteyiz.

Müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde müşterilerimizin düşünce ve görüşleri bizim için 
çok önemlidir. Bu doğrultuda, EN13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetimi 
Standardına göre “yolcu memnuniyet anketi” süreci başlatılmıştır. Bu sürece göre tüm 
metro istasyonları muhtemel iyileştirme alanlarını belirlemek amacıyla ayda dört defa 
denetlenmektedir. Ayrıca ilgili veriler tarafımızdan sistematik olarak toplanıp Temel 
Performans Göstergeleri bir araya getirilmektedir. Böylelikle müşteri hizmetlerinde 
mükemmelliği yakalamak amacıyla sistem performansını değerlendirebilmekte, 
faaliyetlerde gereken iyileştirmeleri yapabilmekteyiz. Söz konusu yolcu memnuniyet 
anketi, füniküler ve teleferik gibi özel raylı sistemler de dahil olmak üzere tüm sistemlerde 
ve hatlarda yolcu memnuniyetinin yüksek olduğunu göstermektedir (Tablo 2.4 ve 2.5).

Çabalarımız sonucunda ana raylı sistemlerimizin (metro, tramvay ve Marmaray) her biri için 
yıllık yolcu sayısı, son üç yıldır artıştadır (Şekil 2.6). 2017 yılında, en yüksek artış 12 milyon 
ek yıllık bindi sayısı ile M4 Metro hattında yaşanmıştır. Üç ana sistemde, 2016 yılına kıyasla 
%4’ün üzerinde genel iyileşme sağlanmıştır. 2017 yılının son 15 günü boyunca çalışan yeni 
M5 Metro hattı ise, bu kısa süre içinde 1 milyon bindi sayısına ulaşmıştır (Şekil 2.7).

Müşteri memnuniyeti
Füniküler

Nostaljik 
Tramvay

Teleferik

F1 F2 T3 TF1 TF2

Müşteri memnuniyeti 
(%)

82 72,8 - 81 79

100.000 bindi başına 
müşteri şikayet sayısı 1,2 - 10,8 5,8 5
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Marmaray
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Şekil 2.7
Raylı sistemler günlük bindi sayısı 
(a) metro, tramvay ve Marmaray

Kaynak: BELBİM verileri - haftasonu ve tatil günleri hariç, 2017 Mayıs ayı günlük ortalaması

Günlük bindi sayısı (bin)

TF1+TF2

F1

F2

T3

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

(b) füniküler, nostaljik tramvay, teleferik

Not: T2 Tramvay hattı 2017 yılında faal değildi

Kaynak: BELBİM verileri - haftasonu ve tatil günleri hariç, 2017 Mayıs ayı günlük ortalaması

Günlük bindi sayısı
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2.2
KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIĞI: 
VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETMEK 
İÇİN RAYLI SİSTEMLERLE GÜÇLERİMİZİ 
BİRLEŞTİRİYORUZ

KARAYOLU ULAŞIM AĞIMIZI SÜREKLİ GENİŞLETEREK MODERNİZE EDİYORUZ

Daha fazla vatandaşa ulaşabilmek için karayolu ulaşım ağlarını genişletme çalışmalarına 
öncelik vermekteyiz. Altyapımızı, araçlarımızı ve sistemlerimizi de modernleştirmekteyiz. 

Karayolu ulaşım ağımızın toplam uzunluğu halihazırda 14.400 km’yi geçmekte, hizmetler 
10.000’den fazla araç ile gerçekleştirilmektedir (Tablo 2.6). 

Otobüs verilerine bakıldığında 12.600 otobüs durağını içeren, toplam 6.800 
km uzunluğunda yaklaşık 750 güzergâh bulunmaktadır (Tablo 2.6). Ortalama 

beş yaşında olan genç filomuz, karayolu ağına hizmet sunmaktadır. Tüm 
güzergâhlar birbiriyle entegre edilerek erişim ve hizmet bütünlüğü temel 
alınacak şekilde İETT tarafından planlanmaktadır. Otobüs ulaşım hizmetleri 
üç işletme tarafından sağlanmaktadır: İETT, İOAŞ ve ÖHO. İOAŞ, İBB’nin 
bir iştirak şirketi iken ÖHO özel bir şirkettir. %48 toplam bindi oranıyla 
ÖHO talebin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Talebin geri kalanı ise İETT 
ve İOAŞ otobüsleri tarafından eşit oranda karşılanmaktadır (Şekil 2.9).

Metrobüs, dünyanın en başarılı ve etkili Hızlı Otobüs Taşımacılığı (BRT) 
sistemlerinden biridir. Metrobüs hattı 44 istasyonda (Tablo 2.6) hizmet veren 

600 körüklü otobüsle zirve saatlerde kalkış aralığı 15-20 saniye olmak üzere 

Metrobüs, otobüs, minibüs ve dolmuştan oluşan karayolu ulaşım sistemlerimiz toplu taşıma 
talebini büyük oranda karşılamaktadır. Karayolu toplu taşımacılığı günlük 6 milyon bindi ile, 
toplam toplu taşıma talebinin %72’sine karşılık gelmektedir (Şekil 2.8). Bu sistemler İstanbul'da 
hakim toplu taşıma rolü yanı sıra İstanbulluları evlerine daha yakın mesafelere taşıyarak, 
genişlemekte olan raylı sistem ağına "son kilometre" bağlantısı da sağlamaktadır. Tüm 
karayolu ulaşım sistemleri daha iyi bir yolcu deneyimi ve daha fazla konfor sunmak için sürekli 
geliştirilmektedir.

Şekil 2.8
Günlük karayolu toplu taşıma yolculukları (milyon) türel dağılımı

0,89 
(%15)

METROBÜS

2,00 
(%34)

MİNİBÜS

0,07
(%1)
DOLMUŞ

3,01 
(%50)
OTOBÜS

Kaynak: BELBİM verileri - 2017 Mayıs hafta sonu ve tatiller hariç günlük ortalama 
bindi sayısı, İBB

Otobüslerin 
%80’i erişilebilir 

özelliktedir

Tüm otobüsler GPS ve yolcu 
bilgi sistemi ile donatılmıştır

Akıllı otobüs durak sayısı: 
1.050

Ortalama araç yaşı: 
5 yıl
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Önemli özellikler Otobüs Metrobüs Minibüs Dolmuş Toplam

Güzergâh sayısı 744 6 175 42 968

Toplam ağ uzunluğu (km) 6.832 52 7.057 484 14.425

Terminal istasyonu dahil durak sayısı 12.607 44 7.903 33 20.587

Akıllı durak sayısı 1.050 - - - 1.050

Araç sayısı 3.130 6.460 572 10.162

Araç yaş ortalaması (yıl) 5 4,8 5 4,9

GPS'li araçlar (%) %100 %100 %92 %78 %94

TOPLU TAŞIMA

her iki yön için saatte 35.000 yolcu taşıyabilmektedir (Tablo 2.7). Bu sayede Metrobüs, 
büyük sayıda özel aracın yollardan çekilmesini sağlayarak ilgili hatlarda ve özellikle 
D-100 üzerinde trafiği hafifletmiştir.

Minibüs ve dolmuş ağlarımız, özellikle toplu taşımanın henüz ulaşmadığı bölgelere 
bağlanarak vatandaşlarımıza verimli ulaşım seçenekleri sunmaktadır. Minibüs ağının 
etkisi ve önemi, otobüs ağımızla kıyaslanabilecek 7.000 km’lik toplam uzunluğundan 
(Tablo 2.6) anlaşılmaktadır. Diğer yandan dolmuş, 480 km’lik sınırlı bir ağda hizmet 

vermekte olup diğer sistemlerin rahat ulaşım olanağı tanımadığı bölgelerde noktadan 
noktaya bağlantı sağlamaktadır.

Artan talebi karşılamak için tüm karayolu toplu taşıma sistemleri, yüksek sistem verimlilik 
seviyelerinde faaliyet göstermektedir. 2017 yılında otobüsler ve Metrobüs 180 milyon araç 

km’den fazla hizmet sunmuştur (Şekil 2.10).

Otobüs ağının rolü ve mimarisi, raylı sistemlerin devam eden büyümesini destekleyecek şekilde sürekli olarak gelişmektedir. 
Yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla otobüs, minibüs ve dolmuşların Metrobüs ve raylı sistem ağı ile entegrasyonu 
geliştirilmektedir. Metroyla rekabet eden güzergâhları, tamamlayıcı güzergâhlara dönüştürmek için otobüs hatları yeniden 
yapılandırılmaktadır. Bu doğrultuda, 2017 yılında 7 yeni minibüs güzergâhı kurulmuş olup mevcut 20 minibüs güzergâhı 
düzenlenirken 25 minibüs güzergâhı da raylı sistem ve Metrobüs ile entegre edilmiştir.

ÖHO İOAŞ İETT
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Şekil 2.9
Günlük toplu taşıma otobüs yolculuklarının (milyon) dağılımı

Kaynak: BELBİM verileri - 2017 Mayıs hafta sonu ve tatiller hariç günlük ortalama 
bindi sayısı
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Tablo 2.6
Otobüs, Metrobüs, minibüs ve dolmuşun önemli özellikleri

Kaynak: Toplu taşıma operatörü verileri - 2017 

Metrobüs özellikleri 2017 

Zirve saat sefer sayısı/saat/yön 180 - 210

Günlük tek yön yolculuk sayısı 6.800

Zirve saat kalkış aralığı (saniye) 15 - 20

Zirve saat çalışan araç sayısı 512

Zirve saat yolcu sayısı (her yön için saatlik yolcu 
sayısı)* 25.100

Tablo 2.7
2017 yılında Metrobüs sisteminin özellikleri 

*Gerçek yük (sistem kapasitesi daha yüksektir)
Kaynak: Toplu taşıma operatörü verileri - 2017

Metrobüs 
zirve saatlerde her 
yön için dakikada

3-4 otobüs ile hizmet 
vermektedir
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YOLCULARIMIZA VE KENTE DEĞER KATIYORUZ

Yolcu hizmet seviyelerini artırmak, sistem verimliliğini geliştirmek ve çevresel etkiyi en aza 
indirebilmek amacıyla sürekli çalışmalar yürütmekteyiz. Çalışmalarımız sonucunda eskiye 
nazaran daha fazla vatandaşımız toplu taşımayı kullanmaktadır. 2017 yılında 2 milyarın 
üzerinde yolcu taşıdık (Şekil 2.11). Otobüslerde yıllık bindi sayısı geçen seneye göre %5 
artarken Metrobüs bindi sayısı %7 oranında artış göstermiştir.

Aynı zamanda otobüslerin hizmet verdiği güzergâhlar boyunca akıllı otobüs durakları 
kurarak yolcu bilgilendirme imkânlarını ve hizmet seviyelerini de artırmaktayız. Yolculara her 
otobüsün bulundukları durağa tahmini varış süresi hakkında bilgi veren 1.050’den fazla akıllı 
otobüs durağı kurulmuş bulunmaktadır. Bu duraklar, yolcularımızın otobüslerin geliş zamanı 
ve bekleme süresi hakkında kesin bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Ayrıca tüm araçların 
gerçek zamanlı izlenmesi ve araç filolarının yönetimi için modern teknolojiler kullanılmaktadır. 
Tüm otobüs ve Metrobüs araçları GPS takip teknolojisiyle donatılmışken minibüs ve 
dolmuşlarda GPS sistemlerinin kurulması için epey yol kat edilmiştir. Halihazırda minibüslerin 
%92’sinde, dolmuşların ise %78’inde GPS sistemleri kullanılmaktadır. Kurulum süreci 2018 
yılında tamamlanacaktır. 

2016 yılında faaliyete geçen yeni filo yönetim merkezimiz tüm otobüs filosunu 7 gün 24 saat 
izlemekte ve güvenirlilikle birlikte tüm istisna ve kazaların etkili yönetimini sağlamaktadır. 
Edirnekapı deposunda bulunan Metrobüs Kontrol Merkezi kontrolör, sürücü ve istasyon 
operatörleri arasında etkili iletişim sağlamaktadır. Merkez, Metrobüs filosunu ve istasyon 

Şekil 2.10
Otobüs ve Metrobüsün 2017'de tamamladığı araç-km (milyon)

Kaynak: Toplu taşıma operatörü verileri - 2017 
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Şekil 2.11
2017 yılında karayolu ulaşım türlerine göre yıllık bindi sayısı (milyon)
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*Tahmini yıllık minibüs bindi sayısı
Kaynak: Toplu taşıma operatörü verileri - 2017
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“ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER”

Ülkemizin ilk güneş enerjisi ile çalışan otobüsünün 2015 yılında uygulamaya geçirildiği kent 
olan İstanbul, çevre dostu toplu taşıma çözümlerine alışıktır. 2017 yılında filomuza 200 adet 
yeni elektrikli otobüs ekleme planımızda önemli ilerleme kaydettik. Otobüsler 200 km’lik bir 
sürüş mesafesine sahip olacak ve Metrobüs koridoru boyunca test edilecek. 2017 yılında 
maksimum 120 yolcu kapasiteli ilk elektrikli otobüsler hizmet vermeye başladı. Elektrikli 
otobüs kullanmanın karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu 
düşünüyoruz.

“METROBÜS’TE DAHA FAZLA GÜVENLİK”

Metrobüs’e olan ilgiyi yüksek tutmak için sistemin güvenilirliğini, verimliliğini, güvenliğini ve 
emniyetini sağlamaya gayret ediyoruz. Tüm Metrobüs istasyonlarında 7 gün 24 saat etkin 
güvenlik sağlanmakla birlikte, bu yıl tüm istasyonlarda ‘Güven Timleri’ uygulamasını hayata 
geçirdik. Özel oluşturulan güvenlik ekipleri, Metrobüs koridoru boyunca yolcularımızın can 
ve mal güvenliğini koruyarak suçun önlenmesine katkıda bulunmaktadır.

“YENİ OTOBÜS TERMİNALİ”

Ulaştırma altyapımızı genişletmek hem hedeflerimiz hem de ihtiyaçlarımız arasındadır. Bu 
tür hedeflenen genişlemeler, özellikle trafik tıkanıklığın çoğaldığı uzak bölgelerde artan 
talebi daha iyi karşılama stratejimizden yola çıkarak planlanmaktadır. Bu doğrultuda ilgili 
hizmetlerimizi geliştirmemizi sağlayacak ve trafik tıkanıklığını azaltmamıza yardımcı olacak 
yeni bir otobüs terminalini Şile’de kurduk.

“MİNİBÜSLERİN YENİLENMESİ”

2017 yılında 644 minibüs, filomuzu çevre dostu kılmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında 
Euro 4 Standardı’na uygun olarak, engelli yolcuların erişimini iyileştirmek amacıyla 
yenilenmiştir.

“İETT OTOBÜS DURAKLARINDA AYDINLATMA SİSTEMLERİ VE GÜNEŞ PANELİ 
KURULMUŞTUR”

Aydınlatma koşullarını ve güvenlik seviyesini artırmak için 334 İETT durağında yeni 
aydınlatma donanımı kurduk. Bu projenin bir parçası olarak, güneş panellerini 108 durakta 
kurduk ve böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırdık. Bu çalışmayı 
daha fazla İETT otobüs durağında uygulamayı ve güneş panelleriyle birlikte aydınlatma 
donanımları kullanarak İETT'nin sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığını pekiştirmeyi 
hedeflemekteyiz.

“RAYLI SİSTEM VE METROBÜS İLE DAHA İYİ ENTEGRASYON”

Ulaşım türleri arasındaki bağlantıyı geliştirmeye ve toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımızın 
ulaşım deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız kapsamında, 2017 yılında Uzunçayır 
Metrobüs ve Ünalan metro istasyonlarının hemen yakınında bir ulaşım merkezi kurduk. Bu 
merkez; metro, Metrobüs, otobüs ve minibüs arasında rahat bağlantı olanağı tanımaktadır. 
Bu 12.000 metrekarelik alanda IETT otobüsleri ve minibüsler için 15’in üzerinde farklı yer ve 
yayalar için geniş platformlar bulunmaktadır. Yeni merkez günde yaklaşık 18.000 yolcuya 
hizmet vermektedir.

“İETT’NİN YENİLİKÇİ UYGULAMALARI SEKTÖR TARAFINDAN TAKDİR EDİLMEKTEDİR”

Son 146 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar uluslararası boyutta pek çok kez takdir 
toplamıştır. 2017’de gerçekleşen Ulaştırma Platformu Panel ve Ödül Töreni’nde İETT 
“Akıllı Ulaşım Sistemleri Başarılı Kurum Ödülü”ne layık görüldü. Platform paneline ulaşım 
sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Ayrıca İETT’nin karbon ayak izini azaltmaya yönelik 
çalışmaları, Nisan 2017’de Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 
düzenlenen 4. İstanbul Karbon Zirvesi’nde “Karbon Kahramanı Ödülü”ne layık görüldü. Son 
olarak İETT, Metrobüs kapasitesini %20 artırarak “Ulaşım Alanında Yılın Şirketi” kategorisinde 
2017 Gümüş Stevie Ödülü’nü kazandı.

platformlarındaki kalabalığı gerçek zamanlı yönetmektedir. Minibüsler, kendi kontrol 
merkezleriyle İBB Trafik Kontrol Merkezi'nin aynı yerde olmasından yararlanacaktır. Kentin 
sokaklarındaki trafik durumu hakkında tam ve doğru bilgiye sahip olmak, gelişmiş kontrol ile 
birlikte minibüs operasyonlarını düzene sokacaktır. 

Özellikle genç ve ‘sosyal açıdan hareketli’ yolcular için toplu taşımayı daha cazip hale 
getirmeye özen göstermekteyiz. 1.100'den fazla otobüsümüz WiFi erişimi ile donatılmış olup 
1.400 otobüste, elektronik cihazları şarj etmek için USB çıkışları bulunmaktadır. Bu imkânlar 
yakın gelecekte filomuzda yaygınlaştırılacaktır. 
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2.3
DENİZ ULAŞIMI: SÜREKLİ 
MODERNİZE EDİLEN 
GELENEKSEL BİR ULAŞIM 
TÜRÜ 

İstanbul’un hareketliliğinde en önemli zorluk kıtalar arası 
bağlantıdır. Bu zorluğu aşabilmek ve İstanbul Boğazı gibi bir 
‘darboğazı’ ele almak için 2013 yılından bu yana ve bilhassa 
2016’da, önemli adımlar atılarak Marmaray, Avrasya Tüneli 
ve 3. boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
hizmete açılmıştır. Böylelikle, kıtalar arası geçişler 2 iken 
5’e çıkmıştır. Marmaray ve Metrobüs, iki kıta arasında 
çalışan yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemleridir. Bu 
gelişmelere rağmen, deniz ulaşımı İstanbullular için halen 
Boğaz’ı geçmek için ve Adalar gibi popüler yerlere yapılan 
yolculuklarda tercih edilen bir ulaşım türüdür. 

2017 yılında deniz taşımacılığı İstanbul toplu taşıma 
sisteminin ayrılmaz parçası olarak günlük toplu taşıma 
yolculuklarının %3’üne karşılık gelmiştir (Şekil 2.2). 
Hizmetler çeşitli operatörler tarafından verilmektedir. 
İstanbul Şehir Hatları A.Ş., 100.000’i aşan günlük yolculuk 
sayısı ile en çok tercih edilen deniz taşımacılığı operatörü 
olmuştur. Diğer deniz taşımacılığı operatörleri arasında 
İDO, Dentur Avrasya, Turyol, Prenstur ve Mavi Marmara 
bulunmaktadır. Grafik 2.19, günlük deniz yolculuğu sayısının 
çeşitli operatörler arasındaki dağılımını içermektedir.

Yukarıda ve 1. Bölümde belirtildiği üzere, iki yeni Boğaz 
geçişinin hizmete girmesinin de etkisiyle deniz ulaşımı yıllık 
yolculuk sayısı, 2016 yılına kıyasla %9 oranında azalmıştır. 
Bununla beraber, 2017’de toplam yıllık yolculuk sayısının 
107,7 milyon yolcu ile yüksek seviyelere çıktığı görülmüştür 
(Şekil 2.12).

Şekil 2.11
Günlük deniz yolculuklarının (bin) dağılımı*

*Mavi Marmara ve Prenstur’u içermemektedir. İDO verileri yalnızca İstanbul şehir içi 
günlük bindi sayısını (bin) içermektedir

Kaynak: BELBİM verileri - hafta sonu ve tatil günleri hariç, 2017 Mayıs ayı günlük 
ortalaması

42,8 
(%20)
TURYOL

54,8 
(%26)
DENTUR

AVRASYA

12,9 
(%6)
İDO

100,5 
(%48)
ŞEHİR
HATLARI
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Şekil 2.12
2017 yılı deniz taşımacılığı yıllık yolculuk sayısı (milyon)*

Dentur Avrasya

Şehir Hatları

İDO

Turyol

Prenstur

Mavi Marmara

0 10 20 30 40

* İDO verileri, 36,9 milyon olan toplam şehir içi ve şehirler arası bindi sayısından 
yalnızca şehir içi yolculukları tahmini bindi sayısını içermektedir

Kaynak: Deniz operatörü verileri - 2017

Vatandaşlarımızdan aldığımız geribildirime göre, deniz 
hizmetlerimizi daha da verimli, hem kullanıcıya hem de 
çevreye dost, daha erişilebilir ve entegre hale getirmek 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonuç vermiş, 
deniz operatörleri genelinde yüksek müşteri memnuniyeti 
seviyeleri korunarak %86 olmuştur.

FİLO, ALTYAPI, OPERASYONLAR VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Gemi başına 350 ile 2.100 arasında değişen yolcu taşıma kapasitesi ile, tüm operatörler 
genelinde 230 gemiden oluşan filo (Tablo 2.8); yolcu feribotları, araba vapurları, hızlı 
feribotlar ve deniz otobüslerini içermektedir. Deniz ulaşım hizmetleri, Marmara Denizi ve 
Boğaz’daki çeşitli iskeleler kullanılarak işletilmektedir. Deniz hatları önemli ilçeleri, cazibe 
merkezlerini ve tarihi öneme sahip bölgeleri birbirine bağlamaktadır. 

Gemi sayısı: 

230

%85,6
Müşteri

Memnuniyeti - 2017 yılı
deniz operatörü 

ortalaması Yolcu talebini ve hizmet seviyesi beklentilerini karşılamak için iskeleler, bilet sistemleri ve 
sürdürülebilir uygulamaları kapsayacak şekilde altyapı ve hizmetlerimizi iyileştirmekteyiz. 
Yolcularımız tüm deniz ulaşımı hatlarında İstanbulkart’ı kullanmakta olup erişim kolaylığını 
artırmak için iskelelerimize yeni turnikeler, el terminalleri ve bilet satış makineleri 
eklemekteyiz. Örneğin, 2017 yılında İstanbul Şehir Hatları 37 iskeleye Biletmatik makineleri 
kurmuştur.

İskele ve gemilerimizde yolcu girişlerinde, yaya yollarında, bekleme alanlarında ve yolcu 
tesislerinde evrensel erişilebilirlik standartlarına ulaşmayı hedeflemekteyiz. Tüm vapur 
terminallerimiz asansörler ve rampalar yoluyla tekerlekli sandalye erişimine açıktır. 2017’de 
Dentur Avrasya tarafından ilgili tüm lokasyonlarda erişilebilirliği geliştirmek amacıyla yolcu 
rampaları kurulmuştur.

Yıllık yolculuk sayısı (milyon)
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Temel performans göstergeleri İDO Şehir Hatları A.Ş. Dentur Avrasya Mavi Marmara Prenstur Turyol

Zamanında hizmet performansı (%) 99,90 95,78 100 100 97,00 98,00

Hizmet güvenilirliği 99,28 99,08 100 - 95,00 98,00

Önemli özellikler İDO Şehir Hatları A.Ş. Dentur Avrasya Mavi Marmara Prenstur Turyol

İskele sayısı 35 100 2 6 3 6

Güzergâh sayısı 15 24 2 2 16 2

Gemi sayısı 52 28 42 32 16 60

Gemi yaş ortalaması (yıl) 21 23 8 14 17 17

TOPLU TAŞIMA

Tablo 2.8
2017 yılında deniz taşımacılığı operatörü bazında iskeleler, gemiler ve güzergâhlar 

Kaynak: Deniz operatörü verileri - 2017 

Tablo 2.9
2017 yılında zamanında hizmet performansı ve hizmet güvenilirliği

Kaynak: Deniz operatörü verileri - 2017 

ÇABALARIMIZ SONUÇ VERMEKTE, YOLCULARIMIZIN TAKDİRİNİ KAZANMAKTADIR

Sonuç olarak, 2017’de vatandaşlarımız müşteri memnuniyeti anketlerinde hizmetlerimizi “çok iyi / mükemmel” olarak 
değerlendirmiştir (Tablo 2.10). Müşteri şikayetlerinin sayısı da çok düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Örneğin; İDO 1 milyon 
bindi başına yalnızca 179, Şehir Hatları ise sadece 158 şikayet almıştır.

Güvenliğe verdiğimiz öncelik doğrultusunda, 2017’de acil 
durumların önlenmesi ve yönetimi, acil durum tatbikatları 
ile vapur ve terminal risk analizleri de dahil olmak üzere 
çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir. Dentur 
Avrasya personeli ilkyardım, müşteri ilişkileri ve marka 
farkındalığı eğitimleri almıştır. Ayrıca iskelelerde kurulan 
CCTV kameraları ve alarm sistemleri ile yolcu ve personel 
güvenliği de artırılmıştır.

Birçok operatör, gerçek zamanlı bilgilendirmenin yolcu 
deneyimine önemli ölçüde fayda sağladığı bilinciyle bu 
tür çalışmalar gerçekleştirmiştir. İDO tüm iskelelerine 
dijital tabela sistemleri kurarken, Şehir Hatları 34 iskelede 
bilgilendirme panoları, 27 iskelede ise anons sistemleri 
kurmuştur. Dentur Avrasya tarafından tarifeli seferlerle ilgili 
güncel bilgiler sağlayan bir mobil uygulama geliştirilmiştir. 
Ayrıca deniz taşımacılığı operatörlerinin iskele ve gemileri 
WiFi erişimi ile donatılmış olup vatandaşların yolculuk 
boyunca bağlantıda kalmaları sağlanmaktadır.

Performansa ve operasyonel verimliliğe verdiğimiz 
önem sayesinde, tüm operatörlerimizin ortalama hizmet 
güvenilirliği %96,2 olurken, zamanında hizmet performansı 
ise %98’i aşmıştır (Tablo 2.9).

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nin hassas 
ekosisteminin korunmasını, en önemli önceliğimiz olarak 
kabul etmekteyiz. 2017 yılında su kirliliğini en aza indirmek 

için gemi atığı ve atık su yönetim sistemlerini geliştirmeyi 

sürdürdük. Ayrıca emisyonları azaltmak için daha fazla 

gelişmiş yakıt ve gemi teknolojisinden de istifade 

etmekteyiz. Örneğin; İDO 2017’de deniz otobüslerinde 

ve hızlı feribotlarda suyla sürtünmeyi azaltarak yakıt 

tüketimini düşüren hidrojen-silikon bazlı boya uygulamasını 

başlatmıştır.
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Müşteri 
memnuniyeti / 
dakiklik

İDO
Şehir 

Hatları 
A.Ş.

Dentur 
Avrasya

Mavi 
Marmara Prenstur Turyol

Müşteri 
memnuniyeti (%) 67,1 82,1 99,9 99,0 90,0 97,0

Tablo 2.10
Deniz taşımacılığı müşteri memnuniyeti

Kaynak: Deniz operatörü verileri - 2017

2017 YILINDA ÖNE ÇIKAN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ

“BEŞİKTAŞ-ADALAR İSKELESİNİN YENİLENMESİ”

2017’de Kadıköy’deki Beşiktaş-Adalar iskelesinde çatıların tamamen yenilenmesi, taşıyıcı 
strüktürlerin kuvvetlendirilmesi, açık alanlarda bakım ve onarım çalışmaları ile iskelenin 
tarihi dokusunu bozmadan zemin ve döşemelerin yenilenmesini içeren kapsamlı yenileme 
çalışmaları başlamıştır. Ayrıca yolcu bekleme alanlarındaki klimalar da dahil olmak üzere 
elektromanyetik sistemleri ve elektrik panoları ile aydınlatma sistemleri de yenilenmiştir.

“YENİ FERİBOT GÜZERGÂHI”

2017 yılında, alternatif Boğaz geçişi olarak İstinye ile Çubuklu arasında yeni bir feribot seferi 
sunmaya başlanmıştır. Şehir Hatları tarafından işletilen ve yılda 17.000 araç ve 2,5 milyon 
yolcu taşıma kapasitesine sahip olan bu hat, Avrupa ile Asya arasındaki yolculuk süresini 8 
dakikaya kadar indirmiştir. 2 adet modern vapurun işletildiği hattın, özel araç kullanıcılarının 
ilgisini çekmesi, böylece bir yandan karayolu Boğaz geçişlerindeki trafik tıkanıklığını 
azaltırken diğer yandan zaman ve yakıt tasarrufu sağlaması beklenmektedir.

“DENTUR AVRASYA TARAFINDAN 14 ADET YENİ NESİL YOLCU GEMİSİNİN HİZMETE 
ALINMASI”

2017 yılında Dentur Avrasya 14 adet yeni yolcu gemisinin işletmeye alınması için uzun 
vadeli bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında, 2017’de 2 yeni gemi hizmete alınmıştır. 
Yeni gemiler %54 oranında yakıt tasarrufu (saatte 30 litre tasarruf), yüksek hızlı olması 
sebebiyle de %40 oranında zamandan tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca bu gemiler yolcu biniş 
platformunun özel tasarımı sayesinde daha ferah, konforlu ve erişilebilir özelliktedir.

2018’DE HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLADIĞIMIZ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

İDO, 2018 yılında bilgilendirme sistemini ve bilet sistemi altyapısını tamamen güncellemeyi 
planlamaktadır. Şehir Hatları ise, 19 iskelede işitsel ve görsel bilgiler sağlayan dijital bilgi 
panoları kurmayı planlamaktadır. Ayrıca Şehir Hatları 2018’de 5 iskelede de Biletmatik 
makineleri yerleştirecektir. Dentur Avrasya, 14 adet yeni nesil yolcu gemisi hizmete alma 
projesini uygulamaya devam edecektir. Müşteri karşılama tarafında ise, operatörlerimiz 
iskelelerde yenileme çalışmaları yapmayı ve kendi personelini eğitmeyi sürdürecektir. 
Vatandaşlarımızı deniz hizmetlerini kullanmaya teşvik ederek yolcu talebini artırmak amacıyla 
iletişim uygulamaları yoğunlaşacaktır.
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2.4 
BİLET ENTEGRASYONU: 
İSTANBULKART BİR 
ULAŞIM KARTINDAN 
FAZLASINA DÖNÜŞÜYOR

Temassız akıllı kart uygulamamız İstanbulkart, hizmete sunulduğu 2009 yılından bu yana 
kent genelinde yolculuk eden vatandaşlarımız ve ziyaretçiler için değerli bir araç haline 
gelmiştir. Birden fazla ulaşım türünde ödeme olanağı tanıyan İstanbulkart, vatandaşların çok 
çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak yolculuğu ve hareketliliği kolaylaştırmaktadır. Ön yüklemeli ve 
kolayca doldurulabilir özellikte olan İstanbulkart, yeterli düzeyde güvenlik sağlamaktadır. 

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

STANDART KART: 
Tam ücret ödeme için kullanılan, doldurulabilir ve 
anonim bir karttır 

İstanbulkart uygulaması, 2017 yılında 16,5 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile İstanbullular 
ve ziyaretçiler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Böylesi bir bağlılık seviyesi, 
İstanbulkart’ın getirdiği olumlu değişikliklerin bir yansımasıdır. 

İSTANBULKART HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

İstanbulkart’ı ulaşım ağımızın tamamında kullanılabilir hale getirme konusunda kararlılığımızı 
sürdürmekteyiz. Halihazırda kart, toplu taşıma türlerinin çoğuna erişim sağlarken, 
bazı durumlarda taksilerde ve otopark tesislerinde İstanbulkart üzerinden ödeme 
yapılabilmektedir. 2017 yılında, 3.840 noktada daha İstanbulkart kabul edilmeye başlanmıştır 
(Tablo 2.11). Bunlar arasında ilk kez bu yıl sistemle entegre edilen 2.017 taksinin yanı sıra 1.454 
otopark tesisi bulunmaktadır. 

İstanbulkart’ın erişim sağladığı istasyon, araç 
ve tesisler 

2016 2017

Metro istasyonları 81 86

Tramvay istasyonları 52 55

Marmaray istasyonları 5 5

Füniküler istasyonları 2 2

Teleferik istasyonları 3 3

Metrobüs istasyonları 43 44

Otobüsler 6.000 6.345

Otopark alanları 378 1.832

Taksiler 0 2.017

Diğer 189 200

Toplam 6.753 10.593

Tablo 2.11
İstanbulkart erişim noktaları ve araçlar

Not: İstanbulkart minibüslerde ve dolmuşlarda kullanılamamaktadır

Kaynak: BELBİM A.Ş.

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

İNDİRİMLİ KART: 
Öğrenciler, öğretmenler ve yaşlılar (60 yaş üzeri) gibi indirimli 
geçiş hakkına sahip vatandaşlara verilmektedir

MAVİ KART: 
Aylık aboneliğe dayalı indirimler sunan aylık bir karttır

SINIRLI KULLANIMLI KART: 
Belirli sayıda yolculuk için kullanılan (bir, iki, üç veya beş) 
anonim bir karttır
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‘İSTANBULKART KENTİN SINIRLARI DIŞINA UZANIYOR’

İBB’nin İstanbulkart’ın geliştirilmesi, yönetilmesi ve yaygınlaştırılmasından sorumlu iştirak 
şirketi olan BELBİM A.Ş’nin çalışmaları sonucunda, İstanbulkart Artvin otobüslerinde 
ödeme için kullanılan yeni Artvinkart ile uyumlu hale getirilmiştir. Böylelikle artık 
İstanbulkart Artvin’de, Artvinkart ise İstanbul’da kullanılabilmektedir. Bu girişim, yalnız 
İstanbulkart’ın erişim alanını genişletmekle kalmayıp aynı zamanda gelecekte belediyelerin 
işbirliği içerisinde gerçekleştirecekleri verimli çalışmalar ile kamu hizmetlerinin daha da 
iyileştirilebileceğinin de bir kanıtıdır.

Vatandaşlarımıza daha değerli hizmetler sunabilmek için İstanbulkart’ı birçok işlem türüne 
olanak tanıyan bir ödeme aracına dönüştürmeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda ilk adım 
2017 yılında atılmış olup, artık İstanbulkart İBB iştiraki bir şirket olan ve 20 yılı aşkın bir süredir 
turizm ve gıda hizmeti sektöründe hizmet veren BELTUR A.Ş.’ye ait 114 büfe ve 16 köşkte 
ödeme amacıyla kullanılabilmektedir.

İstanbulkart kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber, yolcuların hem kart satın alabilecekleri 
hem de İstanbulkart’a dolum yapabilecekleri hizmet noktalarını artırmaktayız. 2017’de 
bir yandan 237 adet yeni Biletmatik makinesi yerleştirirken diğer yandan 522 özel satıcı 
yetkilendirerek, hizmet ağımızın genişletilmesi sürdürülmüştür (Şekil 2.13). Süpermarketlerde 
olduğu gibi, İstanbulkart dolumu yapılabilen diğer yetkili satıcıların sayısı da 236’dan 2.384’e 
çıkarılmıştır. 

Şekil 2.13
Kent genelinde İstanbulkart satış noktaları

Yeniden dolum 
için Otomatik Satış 

Makineleri

Biletmatik 
Makineleri

Özel satıcılar 
(POS/AKDOM)

Yetkili satıcılar 
(süpermarketler vb.)

0 500 1.500 2.5001.000 2.000 3.000

Kaynak: BELBİM A.Ş

2016

2017

Satış noktası sayısı
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‘İSTANBULKART MOBİL UYGULAMASI’

Bu yıl İstanbulkart mobil uygulamasını hizmete sunduk. 
Mobil uygulamayı indiren yolcular; işlem ayrıntılarını ve 
en yakın işlem puanı alanlarını görebilirken, Yakın Alan 
İletişimi yöntemiyle uyumlu akıllı telefonlarla yükleme 
işlemi yapılabilmektedir.

PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

Daha önce de belirtildiği gibi, 2017’de 16,5 milyona 
yakın İstanbulkart kullanılmış, toplu taşımayı tercih eden 
yolcuların %72’si standart kart kullanırken %20’den 
fazlası ise indirimli kart kullanmıştır (Tablo 2.12). Bu yıl elde 
ettiğimiz bir diğer başarı, İstanbulkart kullanan engelli 
vatandaşlarımızın sayısının %8,5 artış ile toplamda 181.000’e 
ulaşmış olmasıdır. Engelli vatandaşlarımıza refakatçi 
olarak kaydolan yolcularımız içinse 46.000’den fazla kart 
düzenlenmiştir.

İstanbulkart türü 2017

Standart kart 11.906.547

Mavi kart 199.693

İndirimli kart 3.315.533

Ücretsiz kart 1.127.338

Toplam 16.549.111

Tablo 2.12
2017 yılı için türlere göre aktif İstanbulkart sayısı

Kaynak: BELBİM A.Ş
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Bu yıl, vatandaşlarımızın sesine kulak vererek 
gerçekleştirdiğimiz sürekli iyileştirme çabalarımız 
sonucunda yalnızca 150.000 görüş ve şikayet gelmiştir 
(Tablo 2.13). Ayrıca, giriş turnikelerinde meydana gelen hata 
sayısının 100.000 yolcu girişinde 2 adet ile sınırlı kalması da 
sağlanmıştır (Tablo 2.14).

2017

Müşteri şikayet sayısı 149.187

100.000 kullanıcı başına müşteri şikayet 
sayısı

7,67

Tablo 2.13
2017 yılında müşteri memnuniyeti

Kaynak: BELBİM A.Ş

2017

Giriş turnikelerinde meydana gelen 
hatalar

23.921

BELBİM A.Ş. tarafından işletilen 
turnikelerde toplam giriş sayısı

1.008.510.529

Tablo 2.14
2017 yılında giriş turnikelerinde meydana gelen hata sayısı

Kaynak: BELBİM A.Ş

Toplu taşıma istasyonlarında bekleme sürelerini ve yoğunluğu 
azaltmak amacıyla, çeşitli lokasyonlara turnikeler yerleştirmeyi 
sürdürmekteyiz. Böylece yolcu akış hızını ve konfor seviyesi 
artırılabilecektir. Bu doğrultuda, önemli lokasyonlara 
yerleştirilen 393 adet yeni turnike ile birlikte toplam aktif 
turnike sayısı 16.560’a ulaşmıştır (Tablo 2.15).

Turnike lokasyonu 2017

Metro istasyonları 1.214

Marmaray istasyonları 204

Tramvay durakları 411

Otobüs durakları 13.134

Metrobüs istasyonları 606

Deniz hizmetleri iskeleleri 355

Füniküler istasyonları 12

Teleferik istasyonları 7

Nostaljik tramvay istasyonları 6

Diğer 611

Toplam 16.560

Tablo 2.15
2017 yılı turnike sayısı

Kaynak: BELBİM A.Ş

2018 yılında mobil cüzdan uygulaması yoluyla anında 
ödeme imkânı sunmayı planlamaktayız. Böylece, akıllı 
cihazlarımızı turnikeden geçerken kolayca okutarak kart 
kullanmadan ödeme yapmak mümkün olacaktır. Mobil 
ödeme sisteminde NFC ve QR kodu teknolojilerinin 
kullanılmasıyla birlikte işlem güvenliği artacak, kentimizde 
yolculuklar daha verimli hale gelecektir.
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3.1
SÜRÜCÜLERİMİZE VE 
VATANDAŞLARIMIZA HİZMET 
EDİYORUZ
İSTANBUL’UN TOPOĞRAFYASI VE KENTSEL GELİŞİM

Halihazırda karayolu ağımız 1.716 km’lik otoyollar, 4.023 km uzunluğundaki ana arterler, 
30.400 km’lik kent içi yollar ile 16 km uzunluğundaki tünellerden oluşmaktadır. Ancak 
İstanbul’un benzeri olmayan kent dokusu önemli hareketlilik zorlukları yaratmaktadır. Bu 
durum, bir yandan karayollarımızı genişletme imkânını sınırlandırırken diğer yandan özel 
otomobil ve toplu taşıma araçları ile yolculuk sürelerinin, benzer küresel kentlere kıyasla 
daha uzun olmasına yol açmaktadır. 

Kentsel dokunun yanı sıra, kent nüfusunun ve motorlu araç sayısının sürekli artmasının 
getirdiği zorluklar da bulunmaktadır. Kent nüfusu 2000 yılından bu yana iki katına çıkmış, 
2017’de 15 milyonu aşmıştır. Artan nüfusun yolculuk gereksinimlerini karşılamak amacıyla, 
İstanbul toplu taşıma ağını son 10 yılda önemli ölçüde genişletmiş bulunmaktayız; bunun 
sonucu olarak da toplu taşımanın payı artmaktadır. Bununla beraber özel otomobil 
sahipliğinin de hızla artmasıyla karayolu ağına gittikçe daha fazla sayıda özel otomobil 
eklenmiştir. 2017 yılında İstanbul’da toplam motorlu yolculukların %36,6’sı özel otomobiller 
ile yapılmıştır (Şekil 3.1). Özel otomobillerin yıllık artış oranı ortalama %4,5 (2011 - 2017) olup, 
2017’de İstanbul yollarına her ay 14.000 yeni araç eklenmesiyle (Şekil 3.2) özel otomobillerin 
toplam sayısı 2,8 milyona ulaşmıştır (Şekil 3.3).

%36,6
ÖZEL OTOMOBİL

%63,4
DİĞER MOTORLU 
ARAÇLAR

Şekil 3.1
2017 yılı toplam motorlu yolculuklara göre özel otomobil türel dağılımı

Kaynak: İBB

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu/İBB

Şekil 3.3
2014 - 2017 yılları arasında özel otomobil sayısındaki artış
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Şekil 3.2
2014 - 2017 yılları arasında 1.000 kişi başına düşen özel otomobil sayısı
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu/İBB
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Hem nüfus hem de motorlu araç sayısında yaşanan eş zamanlı artışa rağmen, 
sürücülerimizin karayolu ağımızdaki deneyimi iyileşmektedir. Özellikle, 2017’de İBB Trafik 
Müdürlüğü’nün İstanbul otoyollarında yapılan güncel hız ölçümlerine göre trafik tıkanıklığını 
değerlendirmek için kullandığı ortalama trafik endeksi 2016 yılına kıyasla gözle görülür 
derecede iyileşmiştir (Şekil 3.4).

Şekil 3.4
2016 ve 2017 yılında İstanbul’da trafik endeksi

Kaynak: İBB, 08:00 - 09:00 arası sabah zirve saatler
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Ayrıca D-100 üzerinde, Uzunçayır - Altunizade kavşakları arasında, asfalt yenileme çalışmaları 
da yapılmıştır. Trafiğin yoğun olduğu Beşiktaş’ta önemli bir bağlantı noktası olan Uğur Mumcu 
Caddesi 2 km boyunca yenilenmiştir. 

Yol kaplama çalışmaları için 6.000 ton asfalt kullanılmıştır. Yüzey iyileştirmelerinin yanı sıra 
kablo sistemleri ve trafik sinyalleri de yenilenmiştir. Bunlara ek olarak Zeytinburnu’ndaki 
10. Yıl Caddesi’nde yaya kaldırımı genişletilmesi, yağmur suyu ve fiber optik altyapının 
yenilenmesi ve cadde boyunca engelli vatandaşlarımız için rampa kurulumunu kapsayan 
yeniden yapılandırma çalışmaları da başlatılmıştır. Bu yıl, yol bakım faaliyetlerinin toplam 
maliyeti 1,87 milyar TL’ye ulaşmıştır.

KITALAR ARASI KARAYOLU BAĞLANTILARININ İKİ KATINA ÇIKMASI KARAYOLU 
ULAŞIMINA FAYDA SAĞLIYOR

Merkezi yönetim; 2016 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nün yanı sıra, biri Avrasya Tüneli ve yenilenen karayolu ağı, diğeri ise Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun bir parçası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Üçüncü Boğaz köprüsü) 
olmak üzere kentimizin Avrupa ile Asya yakalarını birbirine bağlayan iki karayolu geçişini 
daha hizmete açmıştır. Böylece kıtalar arası karayolu bağlantılarının iki katına çıkması 2017 
yılında önemli faydalar sağlamaya başlamıştır.

Bu iyileşme, toplu taşımaya ve karayolu altyapısına yaptığımız kapsamlı yatırımların yanı sıra 
trafik yönetimini daha akıllı hale getirerek sürücülerimizi daha iyi bilgilendirme çabalarımızın 
da bir sonucudur (bkz. 3.2 “Trafik yönetiminin daha akıllı hale getirilmesi” başlıklı bölüm).

İSTANBUL KARAYOLU AĞININ İYİLEŞTİRİLEREK BAKIM FAALİYETLERİNİN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

2017’de, yol bakım ekiplerimiz tarafından kent genelinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 
Örneğin, Altıntepe, Küçükyalı Kadir Has Durağı, Bostancı Köprüsü ve Atatürk Köprüsü gibi 
İstanbul’un en yoğun noktalarında bulunan köprülerde onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

2016

201746
42

48

57 57 57
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü

1973 yılında hizmete giren ve ilk Boğaz köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 
İstanbul’un karayolu ulaşımında çok önemli bir yere sahiptir. 2017 yılında 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nü kullanarak Avrupa’dan Asya’ya geçen günlük ortalama araç sayısı 73.000’i 
aşmış olup (Şekil 3.5) 96.681 geçiş ile zirveye ulaşmıştır. Çift yönlü araç geçişleri göz önüne 
alındığında, bu rakamlar iki katına çıkmaktadır. Avrupa’dan Asya’ya trafik sirkülasyonu aylık 
ortalama yolcu geçişi olarak 2,23 milyona, çift yönlü geçiş olarak ise 4,5 milyona ulaşmıştır. 
Ücret ihlallerini önlemek ve köprü üzerindeki trafik akışını hızlandırmak amacıyla 2017 yılı 

Şekil 3.5
2017 yılı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa-Asya yönünde günlük ortalama trafik

Kaynak: KGM
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Haziran ayında, yeni ücret tahsilat sistemi hizmete alınmıştır. Bu yeni sistem sayesinde, 
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) entegre edilerek sürücülerin 
kullandıkları geçiş sistemine ayrılmış şeritlerden geçme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Güvenlikle ilgili olarak, 2017 yılında köprüde meydana gelen toplam 196 kazadan hiçbiri 
ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalar olmamıştır. Güvenliği ve yol kullanıcılarına 
sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla, köprü genelinde bakım ekiplerimiz 
tarafından kapsamlı asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Hisarüstü ile Kavacık arasında uzanan ve ikinci Boğaz köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nün uzunluğu 1,51 km, eni ise 39 m’dir. 2017 yılında, günlük ortalama çift yönlü 
geçişlerin sayısı 182.000 araca ulaşmıştır (Şekil 3.6). Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 
Avrupa-Asya yönünde yeni gelişmiş ücret tahsilat sistemi de uygulamaya geçirilmiştir. 
Böylelikle, ücret ihlalleri %0,03 ile sınırlı kalmıştır. Güvenlik açısından ise 2017’de köprüde 
ciddi bir kaza meydana gelmemiş olup, yıllık toplam küçük kaza sayısı 153’tür.

Şekil 3.6
2017 yılı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde günlük ortalama trafik

Kaynak: KGM
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2017 yılında otoyolun tamamlanması yolunda önemli adımlar atılarak, Mayıs ayında Mimar 
Sinan - Sarıgazi, Temmuz ayında ise Paşaköy - Mecidiye bağlantı yolu olmak üzere iki yeni 
bağlantı yolu açılmıştır. Bu yeni güzergâhlar Asya yakasında Kuzey Marmara Otoyolu ile 
bağlantıyı güçlendirecektir. Kullanıcıları otoyola yönlendirmek amacıyla kent genelinde 
tabelalar yerleştirilmiştir. Ayrıca proje yapım ve işletme dönemi ile ilgili sürdürülebilirlik 
çalışmaları da yapılmaktadır. Bu bağlamda bir yandan elektrikli araçlar için otoyol servis 
tesislerinde ücretsiz şarj olanağı tanırken, öte yandan güneş enerjisiyle çalışan taşınabilir 
trafik işaret levhaları kullanmaktayız. 2013 yılından bu yana güzergâh boyunca 4,1 milyon 
ağaç dikilmiş olup, otoyol tamamlandığında bu rakam 5,1 milyona ulaşacaktır.

Güvenlik açısından, köprüden geçiş yapacak kimyasal madde yüklü araçlar için denetleme 
sıklığı günde 2’den 3’e çıkarılmıştır. Acil durum üniteleri gerektiğinde müdahaleye hazır 
olup, 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti bulunmaktadır. Filomuza 8 adet yeni kar temizleme 
aracı eklenmiştir. Tüm müşteri taleplerini kayıt altına alarak yöneten müşteri hizmetleri birimi 
ile müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi yolunda da adımlar atılmıştır. Resmi sosyal medya 
hesapları ve özel mobil uygulama üzerinden yolculuk güncellemeleri sağlanmaktadır. Ayrıca 
2017 yılında otoyol boyunca müşterilerimize eksiksiz bir hizmet sunacak 6 yeni tesisin 
geliştirilmesi sürecini de başlatmış bulunmaktayız.

Destek faaliyetleri kapsamında 2017 yılı Ocak ayında Ankara’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
ve Kuzey Marmara Otoyolu Semineri düzenlenmiş, TRANSİST 2017 gerçekleştirilmiş, 
“İstanbul’un Yeni Sembolü” adlı yeni bir kitap yayımlanmış ve bir de tanıtım filmi çekilmiştir.

2017 yılında, Kuzey Marmara Otoyolu EMEA Finance Dergisi tarafından “Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika’nın En İyi Altyapı Projesi” ödülü ile “Orta Doğu Avrupa’nın En İyi Ulaşım Altyapı Projesi” 
ödülüne layık görülmüştür.

2018 yılında Hüseyinli - Kömürlük bağlantı yolu tamamlanarak Şile ile Kuzey Marmara 
Otoyolu arasında bağlantı kurulacaktır. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu, havalimanı bağlantı 
güzergâhlarının da açılmasıyla birlikte İstanbul’un yeni havalimanının karayolu bağlantısı 
olacaktır. Hem hareketlilik açısından büyük faydalar hem de önemli sosyoekonomik 
faydalar sağlayacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek Yüksek Hızlı Tren 
Hattı bir diğer önemli projedir.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu

Boğazın üçüncü köprüsü yeni Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en geniş asma köprüsü 
olup modern Türkiye’nin sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir. Köprü, 2016 yılında 
hizmete giren Kuzey Marmara Otoyolu’nun 115 km’lik ilk bölümünü birleştirmektedir. 2017 
yılında otoyoldan günde 253.000 araç geçerken (Şekil 3.7), üçüncü Boğaz köprüsü günlük 
geçiş sayısı Avrupa-Asya yönünde 21.444 adet araç ile zirveye ulaşmıştır. 2017’de Kuzey 
Marmara Otoyolu’nu toplam 92 milyon araç kullanmış, yolculuk başına katedilen ortalama 
mesafe ise 46 km olmuştur. 

Ücret tahsilatı neredeyse tümüyle otomatik sistemler (OGS ve HGS etiketleri gibi) yoluyla 
gerçekleştirilerek, kesintisiz bir akış ve rahat bir yolculuk olanağı tanınmıştır. Ayrıca web ve 
mobil ödeme kanalları da mevcuttur.

Müşteri memnuniyeti anketine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu 
müşteri memnuniyeti %65’e ulaşmıştır. Kullanıcıların birçoğu, önemli faydalarından birinin 
engelsiz trafik akışı olduğunu ifade etmiştir. 
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Şekil 3.7
2017 yılı Kuzey Marmara Otoyolu'nda günlük ortalama trafik

Kaynak: KGM
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Avrasya Tüneli 

Karayolu kullanıcılarına kentin en güneyinde kıtalar arası yolculuk imkânı sunan Avrasya 
Tüneli, 2016 yılı Aralık ayında hizmete girmiştir. Avrasya Tüneli, 1,3 milyar ABD Doları 
tutarındaki yatırımla, bu derinlikte dünyadaki ilk çift katlı otoyol tünelidir. 

Avrasya Tüneli İstanbul’un Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi ile Asya yakasındaki D-100 
ana arterini birbirine bağlamakta olup 14,6 km uzunluğundadır. Kullanıcıların güvenli, hızlı ve 
konforlu aktarma yapabilmelerini sağlayan tünelden günde toplam 42.000 araç geçerken, 
aylık çift yönlü araç geçişleri ise 1,2 milyonu aşmıştır (Şekil 3.8).

Şekil 3.8
2017 yılı Avrasya Tünelinde günlük ortalama trafik

Kaynak: KGM
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Ücretler tümüyle otomatik sistemler (OGS ve HGS gibi) yoluyla tahsil edilirken, 2017 yılında 
sürücülere ihlallerle ilgili olarak gönderilen SMS bildirimleri daha yaygın ve bilgilendirici hale 
gelmiştir. Bunun yanı sıra işlevselliğin en üst düzeyde olmasını ve yolcu güvenliğini sağlamak 
amacıyla sistemli olarak bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaktadır. 2017 yılında tünelde 
yalnız 41 küçük kaza meydana gelirken, kullanıcılar arasında müşteri memnuniyeti etkileyici 
bir düzeye çıkarak %95,2’ye ulaşmıştır. 

Proje benzeri olmayan bir mühendislik başarısını temsil etmektedir. Bu başarı, Avrasya 
Tüneli’nin 2017’de Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından inşaat metodolojisi 
kategorisinde IRF Global Yol Başarı Ödülü’ne layık görülmesiyle tescillenmiştir. Ayrıca 
Kore İnşaat Mühendisleri Derneği “Yılın Yapı Ödülü”nü alan proje, tünel aydınlatma sistemi 
ile de Aydınlatma Mühendisleri Derneği (IES) tarafından düzenlenen Aydınlatma Ödülleri 
kapsamında ödüle layık görülmüştür.

Trafik akışını desteklemek ve karayolu güvenliğini artırmak amacıyla şu anda karayolu 
iyileştirmeleri ve Asya yakasında D-100, O-1 ve O-4 ile, Avrupa yakasında ise Kennedy 
Caddesi ile bağlantı sağlayacak yeni kavşaklar ve değişken trafik işaretlerinin kurulumu 
üzerinde çalışmaktayız.
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3.2
TRAFİK YÖNETİMİNİN 
DAHA AKILLI HALE 
GETİRİLMESİ

Kentimizin karayolu ve tünel ağını genişletmeye öncelik verirken, aynı zamanda yol ağı 
kapasitemizi en üst düzeye çıkarmak, sürücü ve yaya emniyetini artırmak, yolculuk sürelerini 
kısaltmak ve trafik sıkışıklığının yol açtığı sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak amacıyla Akıllı 
Ulaşım Sistemleri’nden istifade ediyoruz.

İstanbul’un Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisi, trafik yönetim, trafik ölçüm ve gözlem, trafik 
bilgilendirme, sinyalizasyon ve trafik denetleme sistemlerinden oluşmaktadır (Şekil 3.9).

Şekil 3.9:
İstanbul’da Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisi

Trafik Kontrol 
Merkezi

TRAFİK 
YÖNETİM 
SİSTEMİ

TRAFİK ÖLÇÜM 
VE GÖZLEM 
SİSTEMLERİ

TRAFİK 
BİLGİLENDİRME

SİSTEMLERİ

SİNYALİZASYON 
SİSTEMLERİ

TRAFİK 
DENETLEME
SİSTEMLERİ

Trafik Gözlem 
Kameraları

Çağrı Merkezi 
44 44 154

Sinyalize 
Kavşaklar

Kırmızı Işık İhlal 
Tespit Sistemi

Tünel İşletim 
Merkezi

Trafik Ölçüm 
Sensörleri

Değişken Mesaj 
Panoları (DMP)

Erişilebilir Yaya 
Sinyalleri

Emniyet Şeridi 
İhlal Tespit 

Sistemi

EDS 
Merkezi

Meteoroloji 
Erken Uyarı 
Sistemleri

Değişken Trafik 
İşaretleri (DTi) Koridor Hız İhlal 

Tespit Sistemi

Şerit Yönetim 
Sistemi Ters Yön İhlal 

Sistemi

İnternet 
Uygulamaları

Park İhlal Tespit 
Sistemi

Trafik Yoğunluk 
Haritası

Tramvay Yolu 
İhlal Tespit 

Sistemi

Taşıt Giremez 
EDS

Refüj Başı EDS

Mobil EDS

İBB CepTrafik

İBB YolGösteren

iTaksi

İBB Trafik 
Radyosu
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YENİLİKÇİ VE ETKİLİ TEKNOLOJİLERİN BENİMSENMESİ 

2017 yılında Kuzey Marmara Otoyolu da dahil olmak üzere ağımız genelinde yeni gözlem 
ve ölçüm sistemi ünitelerinin kurulumlarını gerçekleştirdik. Adaptif Trafik yönetim Sistemi 
(ATAK) ile çalışan Sinyalizasyon Sistemleri sayımızı %63, Sinyal Dedektörleri sayısını %75 ve 
Trafik Gözlem Kameraları sayısını %20 oranında arttırdık. Akıllı Park Sistemleri sayımızı ise üç 
katına çıkardık. Tablo 3.1, 2017 yılına ait Akıllı Ulaşım Sistemlerinin tüm önemli öğeleri ve ilgili 
iyileştirmelerle ilgili bilgiler içermektedir.

Kritik kavşakların yönetiminde, trafik hacmi ve kuyruklanmanın uzunluğu gibi parametrelere 
dayalı gerçek zamanlı trafik analizi, trafik modellemesi ve gerçek zamanlı sinyal 
optimizasyonu yapabilen ATAK çalışan sinyalizasyon Sistemlerini kullanmaktayız. 2017 yılında 
29 yeni sinyalize kavşakta ATAK sistemlerin kurulumunu tamamladık. 

Ayrıca bu yıl “bölge” temelli sistemden “ilçe” temelli sisteme geçerek; trafik sinyalleri 
iyileştirme ve bakım sürecini basitleştirme yolunda adımlar da attık. Yeniden yapılanma 
kapsamında, her bir kavşağı tanımlamak için üç haneli bir rakam ile birlikte 01 ile 39 arası ilçe 
kodları kullanmaya başladık.

“TRAFİK KAMERALARIYLA İLGİLİ İYİLEŞTİRMELER”

İstanbul’un trafiği, 2017 yılı itibariyle 180 ve 360 derece panoramik görüntü sağlayan 
kameralar ile de izlenmeye başlanmıştır. 2017’de Trafik Yönetim Merkezi’ne (TKM) 
VideoXpert yazılımı kurulmasıyla birlikte görüntü analiz imkânı iyileştirilmiştir. Yeni yazılım, 
kamera üreticisinden bağımsız olarak kamera görüntülerinin analiz edilmesine olanak 
tanımaktadır. Ayrıca tek bir ekranda izlenebilen kameraların sayısı da artırılmıştır. 

“59 YENİ LOKASYONDA KADEMELİ YAYA GEÇİDİ UYGULAMAYA GEÇİRİLDİ”

2017 yılında “Kademeli Yaya Geçidi’nin” 59 yeni lokasyonda hayata geçirilmesiyle 
birlikte, Kademeli Yaya Geçidi sayısı 100’e ulaşmıştır. Bu sistemde, yaya, sinyal butonuna 
bastığında yalnız kendisine en yakın yönde trafik durmakta, diğer yönde ise trafik akmaya 
devam etmektedir. Sonuç olarak; yolun yayalar tarafından kullanılmayan bölümünde trafik 
gerektiğinden fazla durmamaktadır. İstanbul’daki diğer sinyalize kavşakları kapsayacak 
şekilde genişletilecek olan bu sistemin, yayalara gelişmiş bir hizmet sunmasıyla birlikte, trafik 
akışını iyileştirmesi de beklenmektedir. 

Tablo 3.1:
İstanbul’un önemli Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısı 

Kaynak: İBB

Akıllı ulaşım sistemleri altyapısı 2017
2016’ya oranla 

artış yüzdesi

Trafik sinyalizasyon sistemleri 2.209 %3,4

Merkezden erişimli sinyalizasyon sistemi oranı (%) 100 -

Standart yaya butonu (sinyalize kavşak) 5.542 %0,2

Atak çalışan sinyalizasyon sistemleri 75 %63,0

Erişilebilir Yaya Sinyali (EYS) 688 %63,0

Uyarmalı (tam/yarı zamanlı) trafik sinyalizasyon sayısı 1.645 -

Bluetooth sensörler 420 %2,4

Radar tabanlı sensörler (smart sensörler) 238 %15,5

Meteorolojik gözlem istasyonları 50 %31,6

Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) 436 -

Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi 152 -

Emniyet şeridi ihlal tespit sistemi 96 -

Ortalama hız ihlal tespit sistemi 39 %2,6

Ters yön ihlal tespit sistemi 18 -

Park ihlal tespit sistemi 91 %3,4

Tramvay yolu ihlal tespit sistemi 16 -

Ofset tarama ihlal tespit sistemi 6 %20,0

Trafik gözlem kameraları 698 %19,7

Tünel gözlem kameraları 455 -

Sinyal dedektörleri (loop, kamera, dedektör) 4.143 %75,0

Değişken Mesaj Sistemleri (DMS) 95 %1,0

Akıllı Park Sistemleri (APS) 15 %275,0

Seyahat süreli değişken mesaj sistemleri 20 -
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İBB TRAFİK KONTROL MERKEZİ MODERNİZE EDİLİYOR 

İBB Trafik Kontrol Merkezi, trafik bilgilendirme ve yönlendirme operasyonlarının, trafik veri 
toplama ve analiz süreçlerinin merkezi konumundadır. 7 gün 24 saat faaliyet gösteren 
merkez; şehrin sürekli hareket halinde olmasını, vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerin çeşitli 
kanallar aracılığıyla trafiğin durumu hakkında bilgilendirilmelerini ve karayolu ağında 
meydana gelen olaylara, güvenliğe öncelik verilerek hızla çözüm getirilmesini sağlamaktadır. 
Şehrimizdeki 2.200 trafik sinyalinin tamamı merkezden uzaktan kontrol edilmektedir. Ayrıca 
merkez, şehir geneline yayılmış trafik gözlem ve ölçme altyapısı aracılığıyla toplanan verileri 
sentezleyerek, vatandaşlar için bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerine dönüştürmektedir.

“OLAYLARA VE ARAÇ ARIZALARINA 
DAHA HIZLI CEVAP VEREN 
SİSTEMLER” 

2017 yılında acil durum ekiplerimize 
destek olmak ve trafik kazası ve araç 
arızası gibi olayların olumsuz etkilerini 
en aza indirmek amacıyla, İBB’nin 
çekici ve kurtarıcı araçları kullanıma 
sunulmuş olup; bu araçlar 7 gün 24 saat 
faaliyet gösteren Trafik Kontrol Merkezi 
tarafından yönlendirilmeye başlanmıştır. 

Tüneller, karayolu ağımızın önemli öğeleri haline gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda 
da tünel yol yapımı trendi artış gösterecek; karayolu ağının genişletilmesini zorlaştıran 
yapısal kısıtlamalara yönelik çabalarımızın bir parçası olarak çok sayıda yol tüneli devreye 
girecektir. Mevcut karayolu tünellerimiz, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak gereksinimleri 
karşılayabilmek için sürekli geliştirilen modern bir Tünel İşletim Merkezi tarafından 
yönetilmektedir. 2017 yılında Vecdi Diker Tüneli’nin elektromekanik sistemlerini yenileyerek 
uluslararası tünel standartlarına uygun hale getirme çalışmalarına başladık. Sarıyer Tüneli, 
Çağlayan, Harbiye ve Cumhuriyet alt geçitlerinde de benzer çalışmalar gerçekleştirdik. 
Ayrıca tünellerimizin daha güvenli olmasını sağlayacak adımlar da attık. Örneğin, Halit 
Ulukurt Tüneli’nde acil durum LED’li yol butonları, acil durum kaçış tabelaları ve yangın 
söndürme sistemlerini de yeniledik. Ayrıca, İtfaiye Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, 
tünel içerisinde meydana gelebilecek yangınlara müdahale sürelerini ve etkinliğini artırmak 
amacıyla yangın tatbikatlarının sayısını da artırdık.

SÜRÜCÜLERİMİZİ GERÇEK ZAMANLI TRAFİK BİLGİLERİ İLE SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYORUZ 

Zamanında ve eksiksiz trafik bilgileri, sürücülerimizi desteklememize ve trafiğin her zaman 
akıcı olmasına katkı sağlamaktadır. Sunduğumuz gerçek zamanlı ve doğru bilgiler, İstanbul’daki 
karayolu kullanıcılarının, yolculuklarını planlayarak gerçek zamanlı karar almalarına 
yardım etmektedir. Bu hizmeti, Trafik Yoğunluk Haritası (Şekil 3.10), “İBB CepTrafik” ve “İBB 
YolGösteren” mobil uygulamaları, İBB Trafik Radyosu internet ve mobil uygulaması ile 7 gün 24 
saat faaliyet gösteren trafik çağrı merkezini içeren çeşitli bilgi kanallarından sunmaktayız.

Vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerin bu iletişim kanallarını sürekli artan bir şekilde kullanmasıyla 
beraber, 2017 yılında İBB CepTrafik mobil uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı 2,8 milyona 
ulaşmıştır. “Mobil neslin” beklentilerini karşılayabilmek için bir yandan sistemlerimizi en 
son teknolojilerden yararlanarak sürekli modernize ederken, diğer yandan içeriğini de 
geliştirmekteyiz. Bu doğrultuda, 2017 yılında aşağıdaki hizmetleri sunmaya başladık:

• Yeni geliştirdiğimiz "İBB YolGösteren" mobil uygulaması ile Marmara Bölgesi’nin 
tamamında 7 gün 24 saat trafik bilgilendirme ve navigasyon hizmeti vermeye başladık.

• İBB Trafik radyosu, Trafik İstanbul 87.7 FM frekansından İstanbul genelinde karasal yayın 
yapmaya başladık. 

• İBB CepTrafik mobil uygulamasının yeteneklerini geliştirdik; uygulama artık kullanıcılara 
sinyal arızaları ile ilgili bilgileri ekleme seçeneği sunmakta, elektrikli araç şarj 
istasyonlarının lokasyonlarının yanı sıra kullanıcının bulunduğu yere en yakın nöbetçi 
eczaneleri de göstermeye başladık.

Şekil 3.10:
Trafik yoğunluk haritası
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“2017’DE İBB YOLGÖSTEREN UYGULAMASI GELİŞTİRİLDİ”

Bu yıl, karayolu hareketliliğini kolaylaştırmak için modern teknolojinin gücünden yararlanarak 
“İBB YolGösteren” mobil navigasyon uygulamasını hayata geçirdik. iOS ve Android 
işletim sistemleri ile uyumlu olan yeni uygulama, kapsamlı ve kullanıcı dostu olup çok dilli 
navigasyon desteği sunmaktadır. 

Uygulamayı kullanan sürücüler, sadece İstanbul’da değil aynı zamanda Marmara 
Bölgesi’ndeki diğer tüm şehirlerde de anlık trafik koşullarına göre önerilen güzergâhı 
izleyerek varış noktasına mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmektedir. Ayrıca “İBB 
YolGösteren” İstanbul ile ilgili toplu taşıma bilgilerini entegre ederek; sürdürülebilir ulaşım 
seçenekleri de sunmaktadır. 

Uygulamanın diğer önemli özellikleri arasında şunlar yer almaktadır:

• Sesle arama yapma imkânı (iOS tarafından desteklenmektedir)

• Cadde/Sokak görünümü

• Önerilen güzergâh boyunca sesli yönlendirme

• Otopark yerleri anlık doluluk bilgisi 

• İBB trafik kameralarından elde edilen anlık trafik görüntüleri ve canlı kamera görüntüleri

• 2D ve 3D harita görüntüleri 

• Kullanıcılar için yol çalışmaları, trafik sıkışıklığı, trafik kazaları ve acil durumlar ile ilgili bilgi 
paylaşma imkânı 

• İstanbul’daki bütün toplu taşıma araçlarıyla entegre, çevreci, sürdürülebilir ulaşım 
seçenekleri 

İBB YolGösteren uygulamasının yenilikçi yapısı, sektör tarafından da kabul edilmiş; 
uygulama, 2017 Intertraffic İstanbul Ödülleri’nde liyakat ödülüne layık görülmüştür. IDC 
Üretim Teknoloji Ödülleri’nde ise Büyük Veri Analitiği kategorisinde, İBB YolGösteren 
uygulaması ikinci olmuştur.

KARAYOLU GÜVENLİĞİ EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZİ OLUŞTURUYOR 

Operasyon planlama ve uygulama süreçlerimizin her seviyesinde güvenliği en üst düzeye 
çıkarmaya çalışmaktayız. 2017 yılında Trafik Güvenliği Ana Planını geliştirerek, İstanbul’un 
karayolu ağı genelinde 55 adet kaza kara noktasını belirledik. Ayrıca Trafik Güvenliği 
Denetleme Ekibi tarafından kent genelinde trafik güvenlik denetimleri de gerçekleştirdik. 
Sonuç olarak, belirlenen alanlardaki trafik güvenliği ile ilgili tüm konuları ele almak için yatay 
ve düşey trafik tabelalarının değiştirilmesi de dahil olmak üzere gereken tüm iyileştirme 
çalışmalarına devam ettik.

VATANDAŞLARIMIZ İLE YAKIN İLİŞKİLER KURMAYI SÜRDÜRÜYORUZ

2017 yılında vatandaşlarımız ile yakın ilişki içinde olma çabalarımızı sürdürdük. Bu doğrultuda, 
Topkapı Trafik Eğitim Parkı ve yaz izci kampı, yıl içerisinde trafikle ilgili eğitimler vermeye 
devam etti. Ayrıca, 2017’de Bağcılar ve Sancaktepe’de iki yeni trafik eğitim parkı da açıldı. 
Engelli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla özel bir görsel-işitsel trafik kitabı da 
geliştirdik.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, sürdürülebilir ulaşımı destekleyen çeşitli etkinlikler 
düzenledik. 22 Eylül’de Kartal-İdealtepe sahil yolunu araç trafiğine kapatarak yayalara, 
bisikletlere ve toplu taşıma araçlarına tahsis ettik. Aynı gün tüm toplu taşıma ulaşım türlerinde 
o gün geçerli olmak üzere %50 indirim uyguladık. Ayrıca vatandaşlarımızı sağlıklı ve çevreye 
dost bir ulaşım türü olan bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla, çeşitli bisiklet turları da 
düzenledik. 

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

İstanbul’un 2050 Akıllı Trafik Yönetim ve Akıllı Toplu Ulaşım yol haritalarını oluşturmak için 
R4E Avrupa Birliği projesini geliştirdik. Bu proje, sürdürülebilir hareketlilik çözümleri sunmak 
ve gelecek nesillere güzel bir yaşama ortamı sağlamak yolunda atılan önemli bir adım 
niteliğindedir.

ÇALIŞMALARIMIZ 2018’DE VE SONRASINDA DA DEVAM EDECEK 

2017 yılında yeni trafik yönetim sistemlerine ve sistem iyileştirmelerine, İBB olarak 59,6 
milyon ABD Doları yatırım yaptık (Tablo 3.2). 2018’de de yatırımlarımıza aynı hızla devam 
edeceğiz. Diğer İBB birimlerinin de tüm trafik kamera görüntülerine erişebilmeleri için bu 
birimlere VideoXpert yazılımı kuracağız. Ayrıca karayolu ağımız genelinde yeni kameralar 
da ekleyeceğiz. Gerçek zamanlı trafik bilgileriyle ilgili olarak, kullanıcı geri bildirimlerinden 
istifade eden İBB YolGösteren mobil uygulamasını geliştirmeyi de sürdüreceğiz. 

Tablo 3.2
Trafik yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine ayrılan bütçe

2015 2016 2017

İBB ve Hükümet tarafından trafik yönetim 
sistemlerine (yeni sistemler ve iyileştirmeler) 
harcanan toplam tutar (milyon ABD Doları)

39,2 48,7 59,6

Kaynak: İBB
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3.3
TAKSİ HİZMETLERİ: 
YENİLİKÇİ FİKİRLERİ 
HAYATA GEÇİRMEK

İstanbul’daki ulaşımın ayrılmaz parçası olan taksiler tüm kentte hareketlilik sağlamakta ve 
yolculuğun başlangıç noktasıyla en yakın toplu taşıma istasyonu veya durağı arasında “son 
kilometre” erişimini kolaylaştırmaktadır. Taksi hizmetleri 17.395 araç tarafından sunulmakta ve 
sayısı şu anda 511 olan taksi duraklarının sayısı da müşteri hizmetini iyileştirmek amacıyla her 
sene artmaktadır. 

İBB son teknoloji projeler geliştirerek taksi hizmetlerini 
modernleştirmek ve yaymak için yatırım yapmaktadır. 

17.395
taksi

511
taksi durağı

Şu 
anda

4.000 iTaksi
 

Sene
sonuna kadar

17.395 

iTAKSİ: YOLCULUK ETMENİN YENİ, KOLAY VE GÜVENLİ YOLU 

Bu sene, mobil uygulama ile çalışan yenilikçi bir sistem olan ve hem yolculara hem de 
taksi şoförlerine mümkün olan en iyi deneyimi sunmak üzere tasarlanmış iTaksi projesinin 
lansmanı gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya ilaveten, sistem aynı zamanda taşıt üzerinde 
şoför iletişimi ve bilgilendirmeyi sağlayan bir tablet, bir GPS navigasyon, izleme ve yönetim 
ile güvenlik amacıyla bir alarm düğmesi de içermektedir. Bu proje ile, katılım gösteren 
tüm taksiler uzaktan yönetilecektir. Şimdiden 4.000 araç iTaksi projesine dahil olmuştur. 
Bu rakamın önümüzdeki aylarda hızla yükseliş göstereceği beklenmektedir. 2018’in sonu 
itibariyle toplam 17.395’e ulaşılacaktır. 

Sistemle ilgili detaylı bilgi Şekil 3.11’de yer almaktadır. 
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iTaksi projesi hem yolcu hem de şoför güvenliği için kolaylık ve şoförlerin sürekli iyileşmesi 
anlamında yüksek değer sunmaktadır. Yeni sistem, yolculuk taleplerine gerçek zamanlı 
cevap verdiği ve dinamik planlama ve rezervasyonu mümkün kıldığı için yolcular taksi 
ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılayabilmektedir. Sistem dahilinde alternatif ödeme 
seçenekleri de bulunmaktadır. Yolcuların ve şoförlerin güvenliği, sürekli iletişim ve izleme, 
alarm düğmesine erişim ve araç içinde yerleşik kameralarla video kayıt aracılığıyla 
arttırılmaktadır. Ayrıca, iTaksi kent içindeki “ölü kilometre” sayısını azaltarak verimliliği 
yükseltmeye, emisyonları ve trafik sıkışıklığını azaltmaya katkı sağlamaktadır. 

Şekil 3.11
iTaksi’nin başlıca özellikleri ve güçlü yönleri

YOLCULAR İÇİN FAYDALARI

• Ücret yolculuktan önce hesaplanır 

• Taksi bir tuşa basılarak tam olarak yolcunun olduğu yere gelir. Uygulama ayrıca 
araçları izler ve yolculara doğru araçları yönlendirir 

• Yolcular harita üzerinden rotayı takip edebilir. Tüm rota uygulama üzerindeki 
navigasyon ekranı üzerinde gösterilmektedir 

• En sık kullanılan varış noktalarını saklama seçeneği sayesinde taksi çağırma süreci 
hızlanır 

• Yolculuğun tamamlanmasıyla birlikte, ücret otomatik olarak aracın navigasyon 
cihazının ekranında belirmektedir 

ŞOFÖRLER İÇİN FAYDALARI

• Uygulama taksi şoförleri ve yolcuları sorunsuz şekilde eşleştirir 

• Güçlü teknoloji taksi şoförlerinin hizmetinde. Her iTaksi aracı GPS navigasyon 
dokunmatik ekran cihazına sahiptir

• Her saat bir merkez ekibiyle şoförlere eş zamanlı destek 

• Parmak izi tanıma özelliği olan şoför Kimlik Kartları sayesinde - sadece onaylı şoförler 
direksiyon başına geçebilmektedir 

• Yolculuk geçmişi saklanabilmektedir: Taksi şoförleri yolculuk geçmişlerine kolaylıkla 
erişebilir ve ilgili bilgileri edinebilir

ÇOKLU ARAÇ SEÇENEĞİ

• Sarı taksi: Klasik taksi hizmeti

• Turkuaz taksi: Daha konforlu taksi hizmeti

• Siyah taksi: Lüks taksi hizmeti

• Deniz taksi: Uygun tekne yolculuğu

ÖDEME ALTERNATİFLERİ 

• Nakit

• Kredi kartı

• İstanbulkart 

• Yolcular önceden seçmiş oldukları ödeme yöntemini yolculuk sırasında değiştirebilir 

GÜVENLİK

• iTaksi kameraları görüntüyü şifreli şekilde çeker ve saklar. Bu şekilde, özel hayata 
saygı garanti edilirken güvenlik güçleri herhangi bir güvenliği tehdit eden olayda içeriği 
kullanabilir 

• Güvenlik güçlerini uyarmak amacıyla acil durumlar için alarm düğmesi bulunmaktadır. 
Kamera yayını, şoför ve lokasyon bilgisi yetkili mercilere iletilir 

ŞOFÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Yolculuğun tamamlanmasıyla birlikte, yolcular hizmet kalitesini değerlendirebilir 

• Diğer yolcular şoförün performans geçmişine erişebilir
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İSTANBUL’UN İLK ELEKTRİKLİ TAKSİLERİ: 
ÇEVRE DOSTU HAREKETLİLİK İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ 

İstanbul’un ilk elektrikli taksilerini 2017 senesinde pazara sürmüş olmaktan dolayı çok 
heyecan duymaktayız. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) tarafında altı yeni araç 
kullanılmaya başlanmış olup bu uygulama, kentin taksi camiası içinde sera gazı emisyonları 
ve hava kirliliğini azaltmaya yönelik bir değişim olarak kabul edilmektedir. Elektrikli taksiler 
tam şarj edilmiş batarya ile saatte maksimum 140 km hızla 300 km mesafeye kadar yolculuk 
edebilmektedir. Yüksek araç kalitesi ve hizmet seviyesinden ötürü, İstanbullular klasik 
taksilere göre elektrikli taksilere sadece yüzde 15 daha yüksek ücret ödeyecektir. 

TAKSİ TEPE LAMBASI (TAKSİ ŞAPKASI): BİLGİ KAYNAĞI

Taksi hizmetlerini geliştirmenin yeni yollarını ararken, pilot 
proje olarak 200 taksinin tavanına yeni tabelaların yerleştirilmesi 
planlanmaktadır. Bu tabelalar sadece aracın müsaitlik durumunu belirtmekle kalmayacak 
aynı zamanda hava, jiroskop ve akselometre sensörü ile donatılmış olacaktır. Bu sensörler 
aracılığıyla hava sıcaklığı, nem, gürültü, ayrıca hava ve yol kalitesine dair veriler toplanacaktır. 
Amacımız bu kaydedilen verilerin bilimsel çalışmalarda araştırma amacıyla kullanılmasıdır. 
Pilot uygulamanın sonuçlarına göre, proje gelecekte 1.000 taksiye genişletilebilecektir. 

Elektrikli 
taksiler 

Tek batarya 
şarjında 300 km’ye 

kadar yolculuk 
mesafesi 

140 km/sa 
maksimum hız 

C0
2

emisyonları
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3.4
OTOPARK KAPASİTE 
ARTIRIMI VE 
MODERNİZASYONU

2017’DE 4.000 YENİ OTOPARK YERİ 

İBB iştiraki bir şirket olan İSPARK, on yılı aşkın süredir modern otopark tesisleri inşa 
ederek işletmektedir. 2017 sonu itibariyle katlı otopark tesislerinin sayısı 58’e, yol dışı 
otopark tesislerinin sayısı ise 161’e ulaşmıştır. Bunun yanı sıra 235 yol üzeri otopark yeri de 
işletilmektedir. Otopark tesislerin toplam kapasitesi 81.300’den fazladır (Şekil 3.12 ve 3.13).

Şekil 3.12
İSPARK tarafından yönetilen otopark tesisleri

Toplam

Cadde
üzeri

Açık hava
(cadde dışı)

Katlı

0 100 300 500200 400

Kaynak: İSPARK A.Ş. 

2017

2016

2015

O
to

p
a

rk
 t

e
si

si
 t

ü
rü

Şekil 3.13
İSPARK tarafından yönetilen toplam otopark alanı sayısı
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Kent genelinde otopark mevcudiyetini sağlama çabalarımız doğrultusunda, trafik yoğunluğu 
yaşanan bölgeler başta olmak üzere, yeni otopark tesisleri inşa etmekteyiz. 2017’de 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu katlı otopark tesislerinin sayısı %18,4, yol dışı otopark 
tesislerinin sayısı ise %8 oranında artmıştır (Şekil 3.12). Yol üzeri otopark tesislerinin sayısındaki 
azalmaya rağmen, mevcut otopark alanlarımıza katlı ve açık 4.000’den fazla otopark yeri 
eklenmiş, böylece toplam otopark kapasitesi %4’ten fazla artırılmıştır (Şekil 3.13).

Yeni otopark tesisleri arasında 24 saat açık olan 150 araç kapasiteli Sultangazi Zeminaltı 
Otoparkı ile 120 araç kapasiteli Bayrampaşa Yenidoğan Zeminaltı tesisi yer almaktadır. Son 
tesisin üstü cami, yeşil alan, oyun parkı ve spor alanı, altı ise otopark olarak düzenlenmiştir. 
Üsküdar ilçesinde ise 2.500 adet otopark yeri İstanbulluların hizmetine sunulmuştur.

Ayrıca, müşteri hizmetlerinde üst düzey hizmet kalitesini sürdürebilmek adına iyileştirme 
ve yenileme çalışmaları da yapmaktayız. Yol üzeri tesislerde yapılan iyileştirmeler yol 
geometrisindeki değişiklikler ile yatay ve dikey tabelaların uygulanmasını kapsamaktadır. Katlı 
otopark tesislerinde, asansör kurulumu gibi engellilerin erişimini sağlayacak çeşitli iyileştirmeler 
yapılmıştır. 

PARK ET DEVAM ET İLE TOPLU TAŞIMA KULLANIMINI TEŞVİK EDİYORUZ

Park Et Devam Et programımız, stratejik toplu taşıma aktarma merkezlerine yakın 
yerlerde uygun fiyatlı otopark tesislerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Böylelikle, 
vatandaşlarımızın özel otomobillerini yalnız ilk hareket noktaları ile en yakın toplu taşıma 
aktarma merkezi arasındaki “son kilometre” için kullanmalarını mümkün kılmaktayız. Buna 
en güzel örnek, 400 otopark yeri içeren yeni Şirinevler Meydan Zeminaltı otopark tesisidir. 
Metro ve Metrobüs ile bağlantı sağlayan tesise D-100’den rahatça erişmek mümkündür. 
Ayrıca Asya yakasında metro ve otobüs hareket merkezi ile bağlantılı 450 araç kapasiteli 
Pendik Tavşantepe tesisi bulunmaktadır. 

“PARK ET, UÇAKLA DEVAM ET”

Bu yıl Park Et Devam Et programımız kapsamında, İstanbul’un havalimanlarına yakın 
bölgelerde trafik tıkanıklığını hafifletmek amacıyla “Park et, Uçakla devam et” projesini 
başlattık. Bugün İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na 
sadece beşer dakika uzaklıkta bulunan otoparklarda 1.770 otopark yeri sunuyoruz. Bir saat 
için ücretsiz otopark hizmeti verilmesinin yanı sıra otopark ile havalimanı arasında ücretsiz 
ring servisleri de bulunuyor. Talebin artması halinde bir saatlik ücretsiz otopark hizmeti iki 
saate kadar çıkabiliyor. Bu hizmetler, havalimanı terminallerinde oluşan araç kuyruklarının 
azaltılmasına yardımcı olacak. Kullanıcılar günlük 8 TL gibi makul bir ücret karşılığında 
araçlarını güvenle ve rahatça park edip yolculuklarına uçakla devam edebiliyor.
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“HELİPORT MASTER PLANI TAMAMLANDI”

İSPARK tarafından yönetilen heliport projesi modern hava 
taksisi kavramını gerçeğe dönüştürüyor. İSPARK heliportları, 
turizm ve ticari kullanımın yanı sıra acil sağlık hizmetleri ve 
diğer acil durumlar için de ultra hızlı yolculuğu kolaylaştırıyor. 
Örneğin, hava taksi ile yolculuk Kadıköy ile Yenikapı arası 
yalnız altı dakika, Üsküdar ile Şişli arası üç dakika, Kadıköy ile 
Sütlüce arası ise dört dakika sürüyor. Ağımız Kadıköy, Üsküdar, 
Hasdal pistlerini içeriyor. Sütlüce ve Yenikapı pistleri de 2018 
yılında hizmete girecek. Hâlihazırda üç adet modern helikopter 
pistini işletiyoruz; bu sayı Yenikapı ve Sütlüce helikopter 
pistleri eklendiğinde beşe çıkmış olacak. Şişli, Sarıyer, Pendik, 
Beykoz, Maltepe ve Ümraniye’de inşa etmeyi planladığımız 
yeni pistlerle bu sayıyı artıracağız. 

VATANDAŞLARIMIZIN DENEYİMİNİ GELİŞTİRİYORUZ 

Hâlihazırda otoparkların etkili kullanılmasını destekleyerek 
vatandaşlarımıza yolculuk planlamasında yardımcı olacak 
projeler üzerinde çalışmaktayız. Çevrimiçi trafik yoğunluk 
haritamız (http://tkm.ibb.gov.tr/YHarita/Harita_tr.aspx) artık gerçek 
zamanlı otopark mevcudiyetiyle ilgili veriler sağlamaktadır. 
Böylelikle, vatandaşlarımızın otopark yeri aramak için harcadıkları 
zamanı azaltılabilecektir. Ayrıca İBB, sürücüleri değişken trafik 
işaretleri yoluyla en yakın otoparklardaki müsait yerler hakkında 
bilgilendirmek amacıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 
ile ortak bir pilot proje de uygulamaktadır. Şu anda Fatih ilçesinde 
bu tür sekiz adet değişken trafik işareti kullanımda olmakla 
birlikte, sistemi İstanbul geneline genişletmeyi planlamaktayız. 
Ayrıca özel otoparkları projeye katılmaya teşvik etmeyi de 
amaçlamaktayız. 

Müşteri hizmetlerini iyileştirmek amacıyla, kent genelinde 
İSPARK otoparklarında İstanbulkart kullanımını hayata geçirdik. 
İstanbulkart’ın kullanımı, gereksiz ödeme adımlarını ortadan 
kaldırarak giriş-çıkışları kolaylaştırmaktadır. Hâlihazırda 19 tesiste 
vatandaşlarımıza nakit, kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme 
seçeneği sunan akıllı ödeme cihazları kurulmuş bulunmaktadır. 
Ayrıca cihazlar İstanbulkart’a dolum yapma olanağı da 
tanımaktadır. 
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4
İSTANBUL’DA
HAREKETLİLİĞİN
ARTIRILMASI: GELECEKTE
RAYLI SİSTEM AĞIMIZ

Son on yılda İstanbul’da toplu taşıma sistemi, kentin aktif noktalarında en iyi şekilde hizmet 
veren farklı sistemlerden yararlanarak büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. Toplu taşıma ağımız 
halihazırda 160,55 km’lik raylı sistemler (6 metro hattı, 2 tramvay hattı, Marmaray hattı ve 
diğer özel raylı sistemler dahil), kendi alanında dünyanın en popüler sistemlerden biri olan 
52 km’lik Hızlı Otobüs Taşımacılığı (Metrobüs) koridoru ile otobüs, minibüs, dolmuş ve 
deniz ulaşımından oluşmaktadır. Yalnız raylı sistemlerimiz 2 milyona yakın günlük yolculuğu 
desteklemektedir. 

2017 yılında “her yerde metro, her yere metro” hareketlilik stratejimize tam bir bağlılık ile,

• Üsküdar ile Yamanevler arasında yolculuk süresinin sadece 16 dakika olmasını sağlayan, 
M5 Metro hattının 10,5 km’lik birinci etabı hizmete alındı

• 10 metro hattının inşasına tam sürat devam edildi 

• 8 yeni raylı sistem hattının inşasına başlandı. 

Geliştirmekte olduğumuz toplam 18 yeni hat ile 2020 yılı sonuna kadar raylı sistem ağımıza 
279 km eklenecektir. Devam eden ve planlanan tüm projeler göz önüne alındığında, raylı 
sistem ağımızın uzunluğu 2020 yılı sonuna kadar, kentin Avrupa ve Asya yakaları arasında 
dengeli bir dağılım ile 440 km’ye ulaşacaktır. Bu projelerin toplam tahmini maliyeti 46 milyar 
TL (13 milyar ABD Doları) tutarındadır. Tablo 4.1 raylı sistemimize 2020 yılı sonuna kadar 
eklenecek yeni metro hatlarının listesini içerirken, Şekil 4.1 ise 2017 yılı sonu itibariyle mevcut 
ve yapım aşamasında olan yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemlerimizi göstermektedir.

2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak raylı sistem projelerine odaklanılarak, aşağıdaki 
ayrıntılı bilgiler verilmektedir:

• Projenin amacı, vatandaşlarımızın günlük yaşantısına etkisi ve önemli özellikleri

• Projenin durumu, faaliyet programı ve teslim tarihleri

• Toplam proje maliyeti ve bugüne kadar yapılan harcama miktarı

• Projeden sorumlu kurum

• Proje haritası

Metro inşasına ilişkin teslim programları göz önüne alındığında, 2018 yılı sonuna kadar 
İstanbul raylı sistem ağına 72,50 km eklenmesiyle birlikte toplam ağ uzunluğu %45 

oranında artacaktır. Bu artış; M5 Metro hattının Çekmeköy’e kadar uzanan ek 9,5 km’lik 
kısmı ve merakla beklenen 63 km’lik yenilenen Marmaray hattı gibi çeşitli hatların işletmeye 
alınmasıyla mümkün olacaktır.

2019 yılında M7 metro hattının birinci etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey kısmı, Eminönü ile 
Alibeyköy arasındaki 10,1 km’lik tramvay hattı, M8 metro hattının Bostancı ile İmes arasındaki 
birinci etabı, Rumeli Hisarüstü ile Aşiyan arasındaki füniküler hattı ve M4 metro hattının 
Kaynarca’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na uzatılması gibi önemli gelişmeler de dahil olmak 
üzere raylı sistem hattımıza 46,50 km ray eklenecektir. M5 metro hattının Sultanbeyli’ye 
kadar uzatılması, Göztepe-Ümraniye ile Hastane-Yenidoğan metro hatları gibi Asya yakasının 
önemli hatlarının 2020 yılı sonuna kadar tamamlanmasıyla birlikte ağımıza 160,30 km daha 
eklemiş olacağız.

RL1 Marmaray hattı: Halkalı - Gebze

RL2 M5 Metro hattı: 2. Kısım Yamanevler-Çekmeköy Arası

RL3 Eminönü ile Alibeyköy arasındaki tramvay hattı

RL4 Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Sahil füniküler hattı

RL5 M4 Metro hattının Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan Kaynarca'ya uzatılması

RL6 M7 Metro hattı: Kabataş - Mahmutbey

RL7 M8 Metro hattı: Dudullu - Bostancı

RL8 M3 Metro hattının Metrokent’ten (Başakşehir) Kayaşehir’e uzatılması

RL9 M9 Metro hattı: Ataköy - İkitelli Sanayi

RL10 M3 Metro hattının Bakırköy’den (İDO) Bağcılar'a (Kirazlı) uzatılması

RL11 Gayrettepe ile Yeni Havalimanı arasındaki metro hattı

RL12 M5 Metro hattının Çekmeköy'den Sultanbeyli'ye uzatılması

RL13 Hastane ve Yenidoğan arasındaki metro hattı

RL14 M4 Metro hattının Kaynarca'dan Tuzla'ya ve Pendik'e uzatılması

RL15 M1B Metro hattının Bağcılar (Kirazlı) ilçesinden Halkalı ilçesine uzatılması

RL16 Göztepe ve Ümraniye arasındaki metro hattı

RL17 M7 Metro hattının Mahmutbey’den Esenyurt’a uzatılması

RL18 Kayaşehir - Fenertepe arasındaki metro hattı

RL19 Esenler Nostaljik tramvay hattı

RL20 Altunizade - Çamlıca arasındaki metro hattı

RL21 Sultanbeyli - Aydos teleferik hattı

RL22 Beykoz Sultaniye Parkı - Karlıtepe teleferik hattı

Tablo 4.1
2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak raylı sistem projeleri
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Marmaray hattı:
Halkalı - Gebze

Yolculuk süresi 
115 dakika

Uzunluk
76,6 kmRL1

Yapım aşamasında
(Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme arasında 
5 istasyon mevcut)

PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
17,50 milyar TL (4,62 milyar ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
13,50 milyar TL (3,56 milyar ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı / (AYGM)

SORUMLU 

KURUM

2004 - 2018
PROJE 

SÜRESİ

Halkalı
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İdealtepe

Süreyya Plajı
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Başak
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Yunus
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Tersane

Güzelyalı
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Çayırova

Kazlıçeşme
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AMAÇ

Planlanan 76,6 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 tünelini (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

• 100 yıllık tasarım ömrü ile İstanbul’un ulaşım sorunlarına uzun süreli çözüm 
sağlanacaktır

• Mevcut köprülerin trafiğinde azalma sağlanacaktır

• Araç trafiğinin Tarihi İstanbul kentine etkilerinde azalma sağlanacaktır

• Çevre kirliliğini azaltacaktır

Marmaray, İstanbul kent içi raylı system ağı ile 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 Üsküdar-Ümraniye arası hizmete açılmış olan ve 
Ümraniye-Çekmeköy arası 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

• Bostancı istasyonunda, yapım aşamasında olan Dudullu - Bostancı Metro hattı 
ile

• Halkalı istasyonunda, yapım aşamasında olan Bağcılar (Kirazlı) Halkalı M1B 
Metro hattı uzatması ve Halkalı ile yeni havalimanı arasında planlanan metro 
hattı ile

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

• Göztepe istasyonunda, yapım aşamasında olan Göztepe - Ümraniye Metro 
hattı ile

• Söğütlüçesme istasyonunda ve Küçükçekmece istasyonunda Metrobüs ile

PROJE DURUMU

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 şehirler arası tren hattı 
Temmuz 2014’te tamamlanmış ve bu hatta Hızlı Tren 
hizmet vermeye başlamıştır.

Şu anda, Asya yakasında 43,4 km’lik Ayrılıkçeşmesi-
Gebze (Pendik Gebze arası banliyö hatları ve 
istasyonları inşaatı) bölümünde ve Avrupa yakasında 19,3 
km uzunluğundaki Halkalı-Kazlıçeşme bölümünde inşaat 
çalışmaları devam etmektedir. Ayrılıkçeşmesi Kuyruk 
Hattı Haziran 2017’de tamamlanmış olup 30 Haziran 
2017 de TCDD’ye teslimi yapılmıştır. Marmaray hattının 
tamamı, 2018 yılının sonunda faaliyete geçecektir. 

ÖZELLİKLER

Halkalı- Gebze arasında, 76,6 km’lik yüksek kapasiteli metro hattı ve şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığına hizmet 
edecek demiryolu hattını içeren proje, Kazlıçeşme- Ayrılıkçeşmesi arasında inşa edilmiş olan 13,6 km’lik Boğaz geçişi, 
Gebze- Ayrılıkçeşmesi ve Kazlıçeşme- Halkalı arasında mevcut banliyö hatlarının modernizasyonu (63 km) ve yeni 
metro hattı için araç (440 demiryolu aracı - 300 adeti Türkiye’de üretilmiştir) alımından oluşmaktadır.

Hat BC1 Boğaz Geçişi Sözleşmesi işleri kapsamında inşa edilmiş olan 5 istasyona ek olarak, banliyö sisteminin 
modernizasyonu kapsamında yeni yapılan 38 istasyonu kapsayacaktır. Halkalı ile Gebze arasındaki yolculuk saatte 
100 km maksimum hız ve ortalama 45 km hızla 115 dakika sürecektir. 75.000 yolcu/saat/yön kapasiteye göre 
planlanan sistem zirve saatlerde 2,14 dakikalık aralıklarla çalışabilme kabiliyetine sahip olacaktır. 

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Marmaray Projesi, Boğaz’ın her iki yakasındaki yoğun yerleşim alanlarından geçerek, yakalar arası bağlantıyı 
sağlayan yüksek kapasiteli bir raylı toplu taşıma hizmeti sunacaktır. Hizmet düzeyi yüksek bir kent içi toplu taşıma 
alternatifi oluşturularak kent içi yolculukların konfor düzeyinin yükselmesine, trafik hacmi ve karayolu araçlarından 
kaynaklanan çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlanacak, böylece İstanbulluların yaşam kalitesini artıracaktır. 
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 her gün işe gidip 
gelen 96.000 kişinin özel araçtan toplu taşıma araçlarına geçeceği tahmin edilmektedir.

Sistem, tek yönde saatte 75.000 yolcu taşıma kapasitesine göre projelendirilmekte olup günde 1,8 milyon ve yılda 
800 milyon yolcu taşınacağı öngörülmektedir. Marmaray, kent içi raylı toplu taşıma sisteminin yanı sıra, şehirler 
arası demiryolu yolcu ve yük taşımacılığına hizmet edecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Boğaz tünel geçişi hariç 
hemzemin kesim bu amaçla 3 hat olarak inşa edilmektedir. Şehirler arası yolcu trenleri, sabah ve akşam zirve saatler 
dışında, yük trenleri ise gece banliyö işletmesi kapandıktan sonra Boğaz tünel geçişini kullanacaklardır. Bu sayede, 
Türkiye’nin Asya ve Avrupa yakaları arasında kıtalar arası yolcu ve yük taşımacılığı demiryolu ile güçlenecektir. 

#
Önemli proje 
aşamaları

İş türü Zaman planı

1

Marmaray, Boğaz 
Demiryolu Tüp 
Tünel Geçişi ve 
İstasyonlarının 
açılışı

Dönüm noktası 29 Ekim 2013 

2

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

Ön tasarım
Ayrıntılı tasarım
Devam eden işler

11/2011 - 12/2017
11/2011 - 04/2018
11/2011 - 12/2018

3
38 adet yüzey 
istasyonunun 
imalatı 

Ayrıntılı tasarım
Devam eden işler

11/2011 - 04/2018
11/2011 - 12/2018

4
Demiryolu 
araçlarının satın 
alınması

Devam eden işler 12/2008 - 12/2018

DÖNÜM NOKTALARI
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M5 Metro hattı:
2. Kısım Yamanevler-Çekmeköy Arası

Yolculuk süresi 
10 dakika

Uzunluk
9,5 kmRL2

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
2 milyar TL (528 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
1,93 milyar TL (509 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2012 - 2018
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

M5 Metro hattı 2018 yılında İstanbul’un Asya 
yakasındaki yüksek nüfuslu üç ilçe olan Üsküdar, 
Ümraniye ve Sancaktepe’ye bağlanacaktır. 20 
km uzunluğundaki yeni metro hattı, kentin diğer 
yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemleriyle 
bütünleşmektedir:

• Altunizade istasyonunda, Metrobüs ile

• Üsküdar istasyonunda, Marmaray hattı ile 

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

PROJE DURUMU

15.12.2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından metro hattının 1. Etabı olan Üsküdar - Yamanevler kısmı açılmıştır. 
Üsküdar - Yamanevler etabı, 10,5 km olup 9 istasyondan oluşmaktadır. 
Üsküdar - Yamanevler arası yolculuk 16 dakika olup, 7 adet 6’lı dizi tren 
seti ile tek yönde 64.800 yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Metronun 
sürücüsüz olmasından dolayı “Peron Ayırıcı Kapı” sistemi kullanılmaktadır.

Kalan 7 istasyon (Çakmak-Çekmeköy arası), tüneller, depo sahası ve yolu 
birlikte ele alındığında; istasyon ve ana hattın inşaat imalatları sonlanmış, 
depo sahası inşaat imalat işlerinin %99’u tamamlanmıştır. Elektromekanik 
imalatlardan sinyal ve elektromekanik komponentlerin montaj işleri bitme 
aşamasında olup idari kabul testlerine başlanmıştır. 

ÖZELLİKLER

20 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.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2018 yılı sonunda, yolcular Üsküdar ve Çekmeköy 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.

# Önemli proje aşamaları İş türü Zaman planı

1 NATM Tünel çalışmaları Devam eden işler 03/2012 - ilerliyor 

2 TBM Tünel çalışmaları Devam eden işler 02/2013 - ilerliyor 

3 Demiryolu işleri Devam eden işler 03/2016 - ilerliyor 

4 Güçlendirme çalışmaları Devam eden işler 01/2014 - ilerliyor 

5 Sonlandırma çalışmaları Devam eden işler 03/2015 - ilerliyor 

6 Elektromekanik işler Devam eden işler 06/2015 - ilerliyor

DÖNÜM NOKTALARI
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Çakmak 

Ihlamurkuyu

Altınşehir
Çekmeköy

Necip Fazıl

İmam Hatip

Dudullu
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Eminönü ile Alibeyköy arasındaki tramvay hattı 

67

Yolculuk süresi 
35 dakika

Uzunluk
10,1 km RL3

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
517,65 miliyon TL (166,99 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
70,07 milyon TL (22,61 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2017 - 2019
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Bu yeni tramvay hattı, Eminönü ve Eyüp arasında 
Haliç’e paralel olarak devam edecektir. Bu 10,1 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:

• Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü 
İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri 
ile Eminönü İstasyonu’nda,

• Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile 
Küçükpazar İstasyonu’nda,

• Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile 
Ayvansaray İstasyonu’nda,

• Eyüpsultan-Pierre Loti Teleferik Hattı (TF1) ile Eyüp-
Teleferik İstasyonu’nda,

• Planlanan Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvay Hattı 
ile Feshane İstasyonu’nda,

• Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı 
ile Silahtarağa İstasyonu’nda,

• Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile 
Alibeyköy Metro İstasyonu’nda

• Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep 
Otogarı İstasyonu’nda

PROJE DURUMU

Hattın hat taşıyıcı altyapı inşaatları ile Haliç’ten geçtiği yerlerde kazıklı 
platform yapıları inşaatları devam etmektedir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tramvay hattı, Eminönü Meydanından başlayıp, Haliç’in batı kıyıları 
boyunca ilerleyecek ve Alibeyköy Otogarı istasyonunda sona 
erecektir. Böylece otobüs terminaline kent 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 114.000 yolcuya 
ulaşması beklenmektedir.

# Önemli proje aşamaları Zaman planı

1 Kazıklı Platform İmalatları 06/2017 - ilerliyor 

2 Taşıyıcı Altyapı İmalatları 08/2017 - ilerliyor 

3 Demiryolu işleri 07/2018

4 Enerji Besleme Sistemi Montajı 07/2018 

5 Depo Sahası İmalatları 12/2017 - ilerliyor 

6 Elektromekanik işler 07/2017 - ilerliyor 

7 Sonlandırma çalışmaları 12/2019

8 Araç Temini 12/2019

ÖZELLİKLER

Tramvay hattı 14 istasyonu kapsayacak, saatte 18 km ticari 
hızda çalışacak ve uçtan uca yolculuk süresi 35 dakika 
olacaktır. 30 yeni araç (15 dizi) zirve saatlerde 5 dakikalık 
kalkış aralıkları ile saatte 15.000 yolcu taşıma kapasitesine 
sahip olacaktır.

Alibeyköy Otogarı

Alibeyköy Metro

 Alibeyköy Merkez

Sakarya Mahallesi

Silahtarağa Mahallesi

Eyüpsultan Devlet Hastanesi

Eyüpsultan Teleferik

Feshane Ayvansaray

Balat

Fener

Cibali

Küçükpazar

Eminönü
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Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Sahil füniküler hattı Yolculuk süresi 
2,5 dakika

Uzunluk
0,8 kmRL4

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
114,39 miliyon TL (32,39 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
6,51 milyon TL (1,84 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2017 - 2019
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Sahil Füniküler Hattı sayesinde 
Nispetiye, Etiler, Hisarüstü mahalleleri ile İstanbul Boğazı sahil 
şeridinin bağlantısının sağlanmasının yanı sıra; M6 Levent-
Hisarüstü Metro Hattını kullanan yolcuların sahile ulaşımı 
gerçekleşmiş olacaktır. 

Aşiyan Sahil tarafındaki vatandaşlarımız füniküler hattını kullanarak 
M6 Levent-Hisarüstü Metrosuna, burada yapılacak aktarma ile 
de M2 Hacıosman-Yenikapı Metro Hattına ulaşacak ve boğaz ile 
metro hatları arasındaki entegrasyon sağlanacaktır. 

M6 Levent-Hisarüstü Metrosu ile Rumeli Hisarüstü 
İstasyonunda entegre olmaktadır.

PROJE DURUMU

07.06.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 21.06.2017 tarihinde 
yükleniciye yer teslimi yapılarak çalışmalar başlatılmıştır.

Rumeli Hisarüstü İstasyon bölgesinde kazı-iksa çalışmaları 
kapsamında, kazık imalatları tamamlanmış ve istasyon kazısına 
başlanmıştır. Aşiyan Sahil istasyonları bölgesindeki kazık imalatları 
devam etmektedir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Sahil Füniküler Hattı, M2 ve M6 
Metro Hatlarından gelen yolcuların sahile ulaşımı, aynı 
şekilde sahildeki yolcuların bu hatlara ulaşımı sağlanmış 
olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sahilden 
kampüse ulaşımı rahatlayacaktır.

Zirve saatlerde sistemin tek yönde maksimum yolcu taşıma 
kapasitesi saatte tek yönde 3.000 yolcu olacaktır.

ÖZELLİKLER

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı 
800 m uzunluğunda, Rumeli Hisarüstü ve Aşiyan 
Sahil olmak üzere 2 adet yolcu istasyonu bulunan 
tek yönde saatte 3.000 kişi yolcu taşıma kapasiteli 
bir hat olarak planlanmıştır. 

Hazırda işletmede olan Levent - Rumeli Hisarüstü 
Metrosu Hisarüstü istasyonunun yanından 
Rumeli Hisarüstü istasyonu ile başlayıp, Boğaziçi 
Üniversitesinin altından geçerek İstanbul Boğazı 
sahilinde Rumeli Hisarının yanında bulunan 
Aşiyan’da Aşiyan Sahil İstasyonu ile son bulur. Hat 
Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerini birbirine bağlamaktadır.

Rumeli Hisarüstü Mahallesinden Aşiyan Sahile 2,5 
dakikada ulaşılabilecektir. 

Füniküler hattı tamamlandığında Aşiyan Sahil’de 
yapılacak yürüme ve bisiklet yolları ile Aşiyan Sahil 
farklı bir çehreye kavuşacaktır.

Aşiyan Sahil

Rumeli Hisarüstü

# Önemli proje aşamaları Zaman planı

1 İstasyon inşaatları 11/2017 - ilerliyor

2 NATM Tünel çalışmaları 10/2018 

3 Demiryolu işleri 12/2018

4
Füniküler Sistemi Tesisi Mekanik ve Elektrik 
Ekipmanları İşleri 

09/2017- ilerliyor

5 Elektromekanik işler 08/2017 - ilerliyor

DÖNÜM NOKTALARI
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RL5
Yolculuk süresi 

12 dakika
Uzunluk

7,4 km
M4 Metro hattının Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 

Kaynarca’ya uzatılması

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
766,7 milyon TL (203 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
194 milyon TL (51,6 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı / AYGM

SORUMLU 

KURUM

2015 - 2019
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

2019 yılında Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı, 
M4 Metro hattının Kaynarca 
İstasyonu’ndan sonra yapılacak 
7,4 km’lik raylı sistem hattı ile 
İstanbul raylı sistem ağına 
bağlanacaktır.

PROJE DURUMU

Projemiz kapsamında, tünel kazıları 
%87 mertebesinde tamamlanmış 
olup, tünel beton kaplama 
imalatlarına başlanmıştır. 
4 istasyondan 1 tanesinin kaba 
inşaatı tamamlanmıştır. 1 istasyonda 
kazı tamamlanarak betonarme 
imalatlara başlanmıştır. Diğer 2 
istasyonda ise kazı iksa imalatlarına 
devam etmektedir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yolcuları havalimanına yalnızca raylı sistem hattını 
kullanarak ulaşabilecektir. Kentin her yerinden havalimanına ulaşım süresi önemli ölçüde 
azalacaktır. Örneğin Kadıköy’den yapılan yolculuklar 75 dakikadan 49,5 dakikaya düşecek, 
Yenikapı’dan havalimanına tahmini yolculuk süresi ise 62,5 dakika olacaktır.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan M4 Metro hattı bağlantısı, her iki yön için saatte 
20.000 yolcu taşıyabilecektir.

Kaynarca

Hastane

Şeyhli

Sanayi
Sabiha Gökçen

# Önemli proje aşamaları Zaman planı

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

2015 - 2019

2
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na giden M4 Metro 
hattı ilave kısmının açılışı 

2019

DÖNÜM NOKTALARI
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RL6 Yolculuk süresi 
33 dakika

Uzunluk
24,5 km

M7 Metro hattı:
Kabataş - Mahmutbey

Mahmutbey

Göztepe

Yüzyıl-Oruç Reis

Alibeyköy

Nurtepe

Kağıthane 

Kabataş

Beşiktaş

Yıldız

 Fulya
Mecidiyeköy

Çağlayan

Yeşilpınar

Veysel Karani-Akşemsettin

Çırçır Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Karadeniz Mah.

Yeni Mahalle

Kazım Karabekir

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
2,20 milyar TL (928,72 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
1,37 milyar TL (617,62 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

1. Kısım Mecidiyeköy-Mahmutbey Arası: 2019
2. Kısım Kabataş - Mecidiyeköy Arası: 2020

PROJE 

SÜRESİ



71İSTANBUL YILLIK ULAŞIM RAPORU 2017

GELECEKTE RAYLI SİSTEM AĞIMIZ

AMAÇ

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 8 önemli entegrasyon noktasını kapsamaktadır:

• (F1) Kabataş-Taksim füniküler hattı ve (T1) Bağcılar-Kabataş tramvay hattı ile 
Kabataş istasyonunda

• (M2) Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile Mecidiyeköy istasyonunda

• (T4) Topkapı-Sultançiftliği tramvay hattı ile Karadeniz Mahallesi istasyonunda

• (M3) Bağcılar(Kirazlı)-Başakşehir metro hattı ile Mahmutbey İstasyonunda

• Kağıthane istasyonunda, yapım aşamasında olan M11 Gayrettepe-Yeni 
Havalimanı metro hattı ile

• Alibeyköy istasyonunda, yapım aşamasında olan T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay 
hatti ile

• Metrobüs ile Mecidiyeköy istasyonunda entegre olacaktır.

PROJE DURUMU

Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro hattı çalışmaları kapsamında yaklaşık 32.400 m ana hat ve bağlantı tünel imalatı 
planlanmış olup, 2017 yılsonu itibari ile 32.400 m tünel kazı imalatı yapılarak tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında 
metro hattı üzerindeki istasyon ve tünel imalat çalışmaları devam etmektedir.

Mecidiyeköy - Kabataş arası metro hattı çalışmaları kapsamında ise yaklaşık 13.820 m ana hat ve bağlantı tünel 
imalatları yapılması planlanmış olup, 2017 yılsonu itibari ile yaklaşık 6.760 m’lik tünel imalatı gerçekleştirilmiştir.

Kabataş ve Beşiktaş istasyonlarında arkeolojik kazılar ve şaft imalatları, Kabataş - Fulya güzergâhında NATM ve 
TBM tünel kazı-destekleme çalışmaları devam etmektedir. Mecidiyeköy-Mahmutbey kesiminde yer alan toplam 
15 istasyonun kaba inşaat betonarme imalatları %98 oranında tamamlanmış olup, ince işler yapım çalışmaları 
sürmektedir. Elektromekanik işler ile ilgili proje ve tasarım çalışmaları devam etmektedir.

ÖZELLİKLER

Kabataş-Mahmutbey arasındaki 24,5 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 (80 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 
ortalama 38 km/sa hızla yalnızca 33 dakika 
sürecektir. Zirve saatlerde, sistem arka arkaya 
90 saniyelik aralıklarla trenlerin sürücüsüz 
çalıştırılması kabiliyetine sahip olacaktır. 

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

M7 Metro hattı İstanbul ilinin sekiz ilçesinin sakinlerine/ziyaretçilerine hizmet edecektir. Günlük yaklaşık 1 milyon 
yolcuya hizmet vermesi beklenmektedir. Zirve saatlerde sistemin her bir yönde maksimum yolcu taşıma kapasitesi 
saatte 70.000 yolcu olacaktır.

# Önemli proje aşamaları İş türü Zaman planı

1 Hattın tamamının planlanması
Fizibilite çalışması
Ön tasarım

2007
2014

2
18 km'lik Mecidiyeköy - Mahmutbey hattının, 2 yükseltilmiş istasyonu ve 13 yeraltı istasyonunun 
inşaatı

Ayrıntılı tasarım
Devam eden işler

01/2014 - 03/2018
01/2014 - 03/2018

3
Kabataş-Mecidiyeköy arasında 6,5 km'lik hattın, 4 metro istasyonunun inşaatı
Kabataş- Mahmutbey hattının elektromekanik ve sonlandırma işleri

Ayrıntılı tasarım
Devam eden işler

05/2015 - 12/2018
05/2015 - 12/2018

4 Depo alanı inşası
Ayrıntılı tasarım
Devam eden işler

01/2017 - 03/2018
01/2017 - 03/2018

5 80 metro aracının satın alınması
Devam eden işler
İlk araçların satın alınması

12/2017 - 05/2020
12/2018

6 M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının açılışı (18 km) Dönüm noktası 2019

7 M7 Kabataş - Mecidiyeköy Metro hattının açılışı (6,5 km) Dönüm noktası 2020

DÖNÜM NOKTALARI
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M8 Metro hattı:
Dudullu - Bostancı

Yolculuk süresi 
21 dakika

Uzunluk
14,3 kmRL7

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
2,17 milyar TL (744 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
0,71 milyar TL (243 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

1. Kısım İmes - Bostancı Arası: 2019
2. Kısım Dudullu - İmes Arası: 2020

PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

M8 Metro hattı, Kadıköy’deki 
Bostancı İDO feribot 
iskelesinden Ataşehir’e kadar 
uzanacak ve Ümraniye Depo 
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 (Kadıköy-Tavşantepe) 
istasyonunda M4 Metro hattı ile

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

• Bostancı istasyonunda Marmaray 
hattıyla

PROJE DURUMU

M8 Metro hattının istasyon ve platformlarındaki kazı çalışmalarının 
%71 kadarlık kısmı hâlihazırda tamamlanmıştır. Hat içerisinde çalışan 
4 adet TBM’nin (Köstebek), 2 adedi çalışmalarını tamamlamış, diğer 2 
adet TBM (Köstebek) ise çalışmaya devam etmektedir. 5 istasyonda 
(Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Türkiş Blokları ve Kozyatağı) 
TBM (Köstebek) ile ilişkili kazı çalışmaları sona ermiştir. 6 adet” tünel 
tipi istasyon”da kazılar devam etmektedir. Diğer 6 adet “aç-kapa tipi 
istasyon”un 3’ünde kazılar devam etmekte olup, kazısı tamamlanan 
diğer 3 istasyonda ise betonarme imalatı devam etmektedir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hattın 2020’de 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 45.000 yolcu taşıyabilecektir.

# Önemli proje aşamaları Zaman planı

1 NATM Tünel çalışmaları 02/2016 - ilerliyor 

2 TBM Tünel çalışmaları 01/2017 - ilerliyor 

3 Demiryolu işleri 04/2018 - ilerliyor

4 Güçlendirme çalışmaları 03/2017 - ilerliyor 

5 Sonlandırma çalışmaları 06/2018

6 Elektromekanik işler 05/2018

7 İmes - Bostancı Metro hattının açılışı (10,2 km) 2019

8 Dudullu - İmes Metro hattının açılışı (4,1 km) 2020

ÖZELLİKLER

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.

Bostancı

Türk İş

Dudullu

Emin Ali Paşa

İmes

Yukarı Dudullu

Ayşe Kadın

Modoko

Depo

Küçük Bakkalköy

Kozyatağı

İçerenköy

Kayışdağ

DÖNÜM NOKTALARI
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RL8Yolculuk süresi 
10 dakika

Uzunluk
6,2 km

M3 Metro hattının Metrokent’ten (Başakşehir) 
Kayaşehir’e uzatılması

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
969,11 milyon TL (265,04 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
1,27 milyon TL (0,34 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2017 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

M3 Metro hattının bu uzatması, İstanbul’un kuzeybatısındaki Kayaşehir’e 
ulaşacaktır. M3 Metro hattı Kayaşehir Merkez istasyonunda, 2023 yılına 
kadar teslim edilecek olan Halkalı-Yeni Havalimanı hattı ile Marmaray’ın 
Halkalı istasyonuna entegre edilecektir.

• M3 hattının devamı olan Kayaşehir - Başakşehir hattından 
binen yolcular, Metrokent - Olimpiyatköy - Kirazlı Metro Hattı ile 
aktarmasız Bakırköy İDO istasyonuna kadar devam edebilecektir. 

• Kayaşehir Merkez istasyonunda Halkalı - 3.Havalimanı Metro Hattı 
ile yolcu aktarımı yapılabilecektir.

• Kayaşehir Merkez ve Metrokent istasyonunda Kayaşehir - 
Başakşehir - Olimpiyat Parkı Tramvay Hattı ile yolcu aktarımı yapılabilecektir.

Entegre olduğu Kirazlı - Başakşehir hattı üzerinden Kirazlı - Bakırköy (İDO), 
Mahmutbey -Bahçeşehir - Esenyurt, Kabataş - Mecidiyeköy - 
Mahmutbey ve Ataköy - İkitelli metro hatlarına yolcu aktarımı 
yapılabilecektir.

PROJE DURUMU

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı çalışmaları 
kapsamında 2017 sonu itibariyle NATM tünelleri 
açmak için 3 adet şaft yapısı yapılmış ve anahat ve 
peron tünelleri çalışmalarına başlanmıştır. İstasyon 
bölgelerinde altyapı deplase çalışmaları devam 
etmektedir.

ÖZELLİKLER

Başakşehir-Kayaşehir metro uzatma hattı, Haziran 2013’te 
işletmeye açılan Kirazlı - Başakşehir Metro hattının devamı 
niteliğinde planlanan bir hattır. 2020 yılında işletmeye 
alınması planlanan söz konusu metro projesi 6,2 km 
uzunluğa sahip olup mevcut Metrokent istasyonundan 
sonra sırasıyla Onurkent, Şehir Hastanesi ve Kayaşehir 
15. Bölge istasyonlarından geçerek hattın son durağı olan 
Kayaşehir Merkez istasyonuna ulaşacak ve toplamda 4 
istasyona sahip olacaktır.

Söz konusu hat, Avrupa Yakası’nın Başakşehir ilçe sınırları 
içerisinde kalmaktadır.

 İlave kısımda hizmet vermek üzere 64 yeni araç temin 
edilecektir. Trenler, saatte 38 km ticari hızla ve 2,5 dakikalık 
kalkış aralıklarıyla hareket edecektir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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 70.000 yolcu/saat/yön 
taşıma kapasitesi ile günde 1 milyon yolcu taşıması 
beklenmektedir. Kayaşehir ile Bakırköy arasındaki 
yolculuk süresi de sadece 32,5 dakika olacaktır.

# Önemli proje aşamaları Zaman planı

1 NATM Tünel çalışmaları 05/2017

2 TBM Tünel çalışmaları 2020

3 Demiryolu işleri 2020

4 İnce İşler 2020

5 Elektromekanik işler 2020

Şehir Hastanesi

Kayaşehir 15.Bölge

Kayaşehir Merkez

Onurkent

Metrokent DÖNÜM NOKTALARI
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RL9 Yolculuk süresi 
19,5 dakika

Uzunluk
13 km

M9 Metro hattı:
Ataköy - İkitelli Sanayi

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
1,09 milyar TL (367,38 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
239,88 milyon TL (80,85 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2016 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

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 D-100’ü geçerek Ataköy’e 
ulaşmaktadır. 13 km uzunluğunda olacak hat, çoklu 
yüksek kapasiteli ulaşım sistemleriyle entegre 
olacaktır:

• İkitelli-Ataköy Metrosu (M3) Başakşehir - 
Olimpiyat - Kirazlı Metro Hattı’nın Olimpiyat 
- İkitelli Güney Sanayi kesimi ile,

• Mehmet Akif İstasyonunda (M7) Kabataş- 
Mecidiyeköy - Mahmutbey - Bahçeşehir 
Metrosuyla 

• Mimar Sinan Cad. İstasyonunda (M1B) 
Yenikapı-Kirazlı - Halkalı Metro hattıyla, 

• Çobançeşme-Kuyumcukent istasyonunda 
(M2) Hacıosman -Yenikapı ve Yenikapı-
Bakırköy - Sefaköy metrosuyla

• Yenibosna İstasyonunda Mevcutta İşletilmekte 
olan (M1A) Yenikapı-Atatürk Havalimanı 
metrosuyla, 

• Ataköy İstasyonu ile de Marmaray ile yolcu transferi 
imkânı sağlamaktadır.

PROJE DURUMU

Metro Hattı tünelleri NATM (13.149 mt) ve TBM (16.337 mt) yöntemiyle 
açılacaktır. Tünellerin kazılarında 4 adet TBM (Tünel Kazı Makinesi - 
Köstebek) kullanılmaktadır. 2 adet TBM Çobançeşme-Kuyumcukent 
İstasyonundan başlayarak İkitelli yönüne, diğer 2 adet TBM ise Ataköy 
yönüne doğru ilerlemektedir. 2017 sonu itibariyle yapılan TBM tüneli 5.263 
metredir.

Ataköy-İkitelli hattı çalışmaları kapsamında 2017 sonu itibariyle 5.887 adet 
segment üretilmiş, 5.114 m NATM tünel (anahat+peron) açılmış, 225.949 m³ 
istasyon kazısı yapılmış, açıkta yapılan iksa miktarı ise 40.086 m² dir. Ataköy-
İkitelli metro hattı üzerindeki istasyon ve tünel imalat çalışmaları devam 
etmektedir. 

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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. Metro Hattı Günlük 500.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip 
olacaktır. Metro Hattı 2042 yılı hedef yolcu sayısı saatte 45.000’dir.

ÖZELLİKLER

Bu yeni metro hattı İkitelli Sanayi ve Ataköy istasyonlarını 
TBM metodu ve NATM metodu ile inşa edilen bir tünele 
bağlayacaktır. Hat üzerinde 12 istasyon bulunacak olup 
sistem saatte ortalama 36 km’lik bir ticari hızda çalışacaktır. 
İkitelli Sanayi ile Ataköy istasyonları arasında yolculuk 
süresi 19,5 dakika olacaktır.

İkitelli Sanayi

Masko

Bahariye

Mehmet Akif

Halkali Caddesi

Hoca Ahmet Yesevi

Mimar Sinan

Doğu Sanayi

İhlas Yuva

Çobançeşme Kuyumcukent

Yenibosna

Ataköy

# Önemli proje aşamaları Zaman planı

1 NATM Tünel çalışmaları 07/2016 - ilerliyor 

2 TBM Tünel çalışmaları 04/2017 - ilerliyor 

3 Demiryolu işleri 04/2018

4 İnce işler 10/2017

5 Elektromekanik işler 05/2018

6 İşletme ve bakım çalışmaları 2019

7 M9 Metro hattı açılışı 2020 (dönüm noktası)

DÖNÜM NOKTALARI
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RL10Yolculuk süresi 
13 dakika

Uzunluk
8,9 km M3 Metro hattının Bakırköy’den (İDO) Bağcılar’a (Kirazlı) uzatılması 

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
1,09 milyar TL (290 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
151 milyon TL (39,9 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı / AYGM

SORUMLU 

KURUM

2015 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

2018 yılı itibariyle, Bağcılar (Kirazlı) ile Başakşehir 
Metrokent 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 ihale aşamasındaki metro hattı ve 
Metrobüs ile

• Bağcılar (Kirazlı) istasyonunda, M1B Metro hattı ile

• Molla Gürani istasyonunda, Şirinevler ile Mahmutbey 
arasında planlanan tramvay hattı ile

PROJE DURUMU

Projenin Bakırköy - İDO istasyonu kazı çalışmaları 
tamamlanmış olup Nisan 2017’ye kadar tamamlanacak 
olan 80 m. tünel ile TBM çalışmaları başlatılmıştır. TBM’ler 
Bakırköy İDO İstasyounundan harekete başlamış 
yaklaşık 1.350 m ilerleme yapılmış ve Özgürlük Meydanı 
İstasyonuna varmalarına yaklaşık 80 m kalmıştır.Ayrıca 
Özgürlük Meydanı istasyonunda 2 adet NATM şaft 
inşaatı kazıları tamamlanmıştır. İncirli İstasyonu kazısı %80 
oranında tamamlanmıştır. Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe 
İstasyonlarının peron tünel imalatları için şaft kazı destek 
imalatlarına başlanmıştır. Molla Gürani İstasyonunda 
kazı destek sistemi tamamlanmış olup 25.000 m³ kazı 
yapılmıştır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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.

ÖZELLİKLER

Tamamlandığında M3 Metro hattı ilave kısmı 8,9 km 
uzunluğunda olacak ve kısmın 7,8 km’si TBM/EPB tünel 
kesitini oluşturacaktır. 2 adet aç-kapa ve 5 adet NATM 
tüneli istasyonlarını kapsamaktadır. Saatte 42 km’lik bir 
ticari hızda Bakırköy (İDO) ile Kirazlı arasını 13 dakikada 
geçen bir yolculuk süresi sağlayacak şekilde çalışacaktır. 
Sistem zirve saatlerde, minimum 2 dakikalık aralıklarla 
çalışabilecektir.

# Önemli proje aşamaları Tamamlanma zamanı

1 TBM inşası 2019 yılı ikinci yarısı

2 Elektromekanik işler 2020 yılı sonu

3 Metro hattın açılışı 2020 yılı sonu

Kirazlı

Molla Gürani

Yıldıztepe

İlk Yuva

Haznedar

Bakırköy

Özgürlük Meydanı

Bakırköy İdo

DÖNÜM NOKTALARI
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RL11 Yolculuk süresi 
30 dakika

Uzunluk
37,5 kmGayrettepe ile Yeni Havalimanı arasındaki metro hattı

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
4,5 milyar TL (1,2 milyar ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
223 milyon TL (59 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2016 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Yeni havalimanına bağlanan metro hattı Türkiye’nin 
en uzun ve en hızlı metro hattı olacaktır. Bu hat, 
Gayrettepe’yi ortalama  30 dakika gibi kısa bir 
sürede İstanbul’un yeni (üçüncü) Uluslararası 
Havalimanı’na bağlayacaktır. 2023 yılına 
gelindiğinde hat Halkalı’ya kadar uzatılacaktır. 
Diğer kent 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 
arasında planlanan tramvay hattıyla Kağıthane 
istasyonunda 

PROJE DURUMU

4 tane istasyonun inşaatına başlanmıştır. (Kazı ve iksa sistemleri) 
Ihsaniye İstasyonunda 2 noktada TBM Havalimanı yönünde çalışmaya 
başlamıştır. Toplam 28 şaft ve makas imalatlarından 13 tanesinin inşaatına 
başlanmıştır.Mimari, Statik ve Elektromekanik proje çalışmaları devam 
etmektedir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2020 yılında, İstanbul’un yeni Uluslararası Havalimanına gelen yolcular 
30 dakikada Gayrettepe İstasyonuna ulaşabilecektir. Yüksek hıza ve 
kalkış aralığına sahip olan hat, günde yaklaşık 300.000 yolcu taşıma 
kapasitesine “çift yönde” sahip olacaktır. 

ÖZELLİKLER

Hat 37,5 km uzunluğunda olup tamamı 
yeraltında olacaktır. (8+1) istasyonu kapsayacak 
ve saatte ortalama 85 km hızla çalışacak olup 
Gayrettepe ile yeni havalimanı arasındaki 
yolculuk süresi sadece 30 dakika olacaktır. 
2019 yılında proje kapsamında 80 metro aracı 
satın alınacaktır.

# Önemli proje aşamaları İş türü Zaman planı

1
37,5 km’lik bir tünel ve (8+1) 
yeraltı istasyonunun inşaatı

Ayrıntılı tasarım
Devam eden işler

12/2016 - 12/2018
12/2016 - 2020

2
80 metro aracının satın 
alınması

2020

İhsaniye

Göktürk

Kemerburgaz

Hasdal

Gayrettepe

Kağıthane

Havalimani 3

Havalimani 2

Havalimani 1

DÖNÜM NOKTALARI
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RL12Yolculuk süresi 
16,5 dakika

Uzunluk
10,9 km

M5 Metro hattının Çekmeköy’den 
Sultanbeyli’ye uzatılması

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
1,7 milyar TL (459 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
25 milyon TL (6,8 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2017 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Üsküdar’dan Çekmeköy’e M5 Metro hattı, 10,9 km doğu 
yönünde Sultanbeyli’ye kadar uzatılmış olacaktır. Hat, 2 
adet yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemiyle aşağıdaki 
şekilde entegre olacaktır:

• Sarıgazi istasyonunda, yapım aşamasında olan 
Hastane - Yenidoğan Metro hattı ile

• Veysel Karani istasyonunda, Altunizade-Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı arasında planlanan metro hattı ile

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

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uzatma, kentimizin sürekli büyüyen doğu bölgelerine hizmet 
edecek olup özel araçların yerine değerli bir ulaşım alternatifi 
sunacaktır. M5 Metro hattının 2020 yılında tamamlanmasının 
ardından günde 832.000 yolcuya hizmet vereceği ve zirve 
saatlerde kapasitesinin her bir yönde saat başına 64.800 yolcuya 
ulaşacağı tahmin edilmektedir.

ÖZELLİKLER

Bu uzatma, yapım aşamasındaki M5 
Metro hattına 10,9 km ve 8 istasyon 
ekleyecektir. Böylece M5 toplam 
30,9 km uzunluğa ulaşacak ve 24 
istasyonu kapsayacaktır. Hat 38 km/
sa’lik ticari bir hızda çalışacak ve 
Çekmeköy’dan Sultanbeyli’ye kadar 
yolculuk süresi toplam 16,5 dakika olacaktır. 
Mevcut planlara göre, zirve saatlerde 3 dakikada 
bir hizmet vermek üzere 36 tren (216 vagon) 
kullanılacaktır.

Samandıra

Abdurrahmangazi

Sancaktepe

Veysel Karani

Hasanpaşa

Sultanbeyli

Sarıgazi

Meclis Mahallesi

Çekmeköy

PROJE DURUMU

Tünel ve istasyonların 
bir kısmında kazı-destek 
çalışmaları devam 
etmekte olup işin %3,5’u 
tamamlanmıştır.
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RL13 Hastane ve Yenidoğan arasındaki metro hattı Yolculuk süresi 
10,5 dakika

Uzunluk
6,9 km

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
1 milyar TL (290 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
15,9 milyon TL (4,3 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2017 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Bu yeni metro hattı, Hastane ve Yenidoğan arasında 
Sancaktepe ilçesinde inşa halinde olup 2020 
yılında tamamlanacaktır. Sultanbeyli uzatması, ikinci 
etabı inşa halinde olan M5 Metro hattı ile Sarıgazi 
istasyonunda entegre edilecektir. Bu hat, ileride 
tamamlanması planlanan Türkiş Blokları-Yenidoğan Metro 
hattının ilk aşaması olacaktır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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

ÖZELLİKLER

Hat yaklaşık 7 km 
uzunluğunda olup 6 
istasyonu kapsamaktadır. 
Saatte 34 km ticari hızda 
çalışacak olan hattın 
toplam yolculuk süresi 
11 dakika olacaktır. Proje 
kapsamında 7 tren (31 vagon) 
satın alınacaktır. Araç kalkış 
aralığı zirve saatlerde 90 
saniye olacaktır. 

Hastane

Sarıgazi

Aydınlar

Güngören Taşdelen

Yenidoğan

PROJE DURUMU

Tünel ve istasyonların 
bir kısmında kazı-destek 
çalışmaları devam 
etmekte olup işin %3,5’u 
tamamlanmıştır.
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RL14Yolculuk süresi 
18 dakika

Uzunluk
13 km

M4 Metro hattının Kaynarca’dan Tuzla’ya ve 
Pendik’e uzatılması

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
1,9 milyar TL (517 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2017 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

M4 Metro hattının (Kadıköy - Kaynarca) çok önemli iki 
uzatması 2020 yılında tamamlanacaktır:

1. Kaynarca’dan Esenyalı ve Tuzla’ya uzatma

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

PROJE DURUMU

Hattın bazı istasyonlarında yüzey kazıları ve şaft betonu imalatları 
devam etmekte olup işin %3’ü tamamlanmıştır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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 Havalimanı ile hızlı tren terminalinin doğrudan 
bağlantısı, kent sakinleri ve ziyaretçileri için önemli bir seçenek 
olacaktır. 

ÖZELLİKLER

Tuzla uzantısı 7,9 km uzunluğunda, 
6 istasyonu kapsamakta ve saatte 
38 km ticari hızla yolculuk süresi 12 
dakika olacaktır. Pendik uzatması 5,1 
km uzunluğunda, bir yeni istasyonu 
kapsamakta ve saatte 35 km ticari 
hızla yolculuk süresi 6 dakika olacaktır. 
Trenler zirve saatlerde 4 dakika arayla 
hizmet verebilecek. Her iki uzatmada 
kullanılmak üzere 28 tren (138 vagon) 
satın alınacaktır.

Pendik

Kavakpınar

Esenyalı

Aydıntepe

Tuzla Belediye

Kaynarca Merkez

Çamçeşme
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RL15
M1B Metro hattının Bağcılar (Kirazlı) ilçesinden 
Halkalı ilçesine uzatılması 

Yolculuk süresi 
15 dakika

Uzunluk
9,7 km

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
2,41 milyar TL (660,30 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
35,33 milyon TL (9,66 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2017 - 2020 (Ocak)
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Şu anda Yenikapı ile Kirazlı arasında 
faaliyet gösteren M1B Metro hattı 
bu ilave kısım ile batıda Halkalı’ya 
bağlanacaktır. Bu hat; Barbaros, 
Malazgirt, Mimar Sinan, Fatih, Halkalı 
Üniversite, Mehmet Akif Ersoy, 
Yenidoğan, Bezirganbahçe ve 
Halkalı olmak üzere 9 istasyondan 
oluşmaktadır. 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

PROJE DURUMU

İş kapsamında, Barbaros, Malazgirt, Mehmet Akif Ersoy İstasyonu, İstasyon bölgelerinde 
kazı ve kazık imalatları devam etmektedir. Halkalı Üniversite ve Fatih istasyonlarının k2 
adet Makas bölgesinde şaft imalatları ve yaklaşım tünelleri tamamlanmış olup, ‘’T’’ tipi 
tünel kazıları ve Mimar Sinan TBM makinası şaftı yapım çalışmaları devam etmektedir. 
Ayrıca güzergâhta gerekli olan bölgelerde altyapı deplase çalışmaları devam etmektedir.
azık imlatları tamamlanmıştır, kazı çalışmaları ise devam etmektedir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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 raylı sistem bağlantısı sağlayacaktır. Tüm hattın günde 633.000 yolcu taşıması ve 
zirve saatlerde saatte 28.000 yolcu taşıma kapasitesine ulaşması beklenmektedir.

ÖZELLİKLER

Planlanan uzatma, M1B Metro hattına 9,7 
km ve 9 istasyon ekleyerek 22 istasyon ile 
toplam uzunluğunu 23,7 km’ye çıkaracaktır. 
M1B Metro hattı saatte 36 km’lik ticari hızda 
çalışacak ve Yenikapı ile Halkalı arasındaki 
yolculuk süresi 74 dakika olacaktır. Hat, 
zirve saatlerde 2 dakikalık kalkış aralıklarıyla 
çalışabilecektir. Mevcut filoya her biri 4 
vagondan oluşan 68 tren seti eklenecektir.

Barbaros

Malazgirt

Yenidoğan

Bezirganbahçe

Halkalı Üniversite

Kirazlı

Mimar Sinan

Halkalı Merkez

Fatih

Mehmet Akif Ersoy 
# Önemli proje aşamaları Zaman planı

1
9,70 km'lik Kirazlı - Halkalı Metro Hattının, 1 
yükseltilmiş istasyonu ve 8 yer altı istasyonunun 
inşaatı

04/2017 - 11/2019

2 İnce İşler 05/2019 - 12/2019

3 Depo alanı inşası 04/2017 - 03/2019

4 NATM Tünel İnşaatı İşleri 07/2018 - 12/2019

5 TBM Tünel İnşaatı İşleri 09/2018 - 11/2019

6 Demiryolu İşleri 05/2019 - 01/2020

7 Elektromekanik İşler 09/2018 - 01/2020

8 M1B Kirazlı - Halkalı Metro hattının açılışı 01/2020

DÖNÜM NOKTALARI
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Yolculuk süresi 
20 dakika

Uzunluk
13 km RL16Göztepe ve Ümraniye arasındaki metro hattı

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
2,9 milyar TL (791 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
11,7 milyon TL (3,1 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

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

• Yenisahra istasyonunda, M4 Metro hattı ile

• Göztepe istasyonunda Marmaray hattı ile

• Çarşı istasyonunda, M5 Metro hattı (Üsküdar-
Çekmeköy) ile

• Finans Merkezi istasyonunda, Altunizade- Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havalimanı arasında planlanan 
metro hattı ile

PROJE DURUMU

Tünel ve istasyonların bir kısmında kazı-destek çalışmaları 
devam etmekte olup işin %3,1’i tamamlanmıştır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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.

ÖZELLİKLER

Yeni metro hattı 13 km uzunluğunda olacak ve 11 istasyonu 
kapsayacaktır. Saatte 38 km’lik hızla toplam yolculuk süresi 
yaklaşık 20 dakika olacaktır. 2020 yılında faaliyete geçmesi 
planlanan proje kapsamında 11 tren (44 vagon) alımı 
planlanmaktadır. Bu metro hattı zirve saatlerde yaklaşık 4 
dakikalık kalkış aralıklarıyla hizmet verecektir.

Soyak Yenişehir

Finans Merkezi

Ataşehir

Yenisahra

Sahrayıcedid

Göztepe

60. Yıl Parkı

Kazım Karabekir

Hastane

Çarşı

Atakent
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M7 Metro hattının Mahmutbey’den Esenyurt’a uzatılması Yolculuk süresi 
29 dakika

Uzunluk
18,5 kmRL17

Yapım aşamasında
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
3,05 milyar TL (866,16 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2017 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

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 M3 Metro hattı ile (Bakırköy 
İDO-Başakşehir)

• Tema Park istasyonunda, Halkalı ve yeni havalimanı 
arasındaki yeni metro hattı ile

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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 sağlayarak Esenyurt bölgesinin 
kuzey-güney bağlantısını artıracaktır. Uzatılan M7 Metro 
hattının günde 2 milyon yolcu taşıması beklenmektedir.

ÖZELLİKLER

M7 Metro hattının uzatması 18,5 km uzunluğunda olacak 
ve 11 istasyonu kapsayacaktır. Saatte ortalama 38 km’lik bir 
ticari hızda Mahmutbey ile Esenyurt arasını 29 dakikada 
geçen bir yolculuk süresi sağlayacak şekilde çalışacaktır. 
Trenler 2,5 dakika aralıklarla çalışabilecek olup proje 
kapsamında 220 ek araç satın alınacaktır.

Bahçeşehir

Tahtakale
Hastane

Tema Park

Esenkent

Ardıçlı

Esenyurt

Toplu Konut

Mehmet Akif

Bölge Parkı

Mahmutbey

Ispartakule
PROJE DURUMU

21.08.2017 tarihinde sözleşmesi, 05.09.2017 tarihinde de 
yer teslimi yapılan söz konusu hatla ilgili mobilizasyon 
çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte kesin 
projelerin uygulama projelerine dönüştürülmesi ve 
istasyon yerlerindeki olumsuz durumların tespiti ve 
sorunların aşılması yönünde alternatif çalışmalar devam 
etmektedir. İstasyon ve şaft bölgelerinde yakın gelecekte 
kazı çalışmaları başlayacaktır. 
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RL18
Uzunluk

3 km Kayaşehir - Fenertepe arasındaki metro hattıYolculuk süresi 
6,5 dakika

Planlı
PROJENİN 

DURUMU

İBB
SORUMLU 

KURUM

 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Projenin temel amacı Başakşehir-
Kayaşehir Metro hattını Fenertepe 
istasyonuna kadar uzatmaktır. Şu anda 
yapım aşamasında olan Başakşehir-
Kayaşehir Metro hattı, aynı zamanda 
halihazırda işletmede olan M3 metro 
hattının uzantısıdır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bölgede yaşayan nüfus, M1B metro hattı ile entegre olunan Kirazlı’ya (M3 metro 
hattının son istasyonu) kadar ulaşmalarını sağlayacak bir hızlı toplu taşıma 
sisteminden yararlanacaktır. Aynı zamanda, Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy 
metro hattı ile Fenertepe istasyonunda entegre olarak yolcuların hem Arnavutköy 
ve 3. Havalimanına hem de Vezneciler’e ulaşmasını sağlayacaktır. Kayaşehir 
istasyonunda, Halkalı-3 Havalimanı raylı sistem hattı ile entegrasyon sayesinde, 
yolcular bu istikametlerden herhangi birine yönelme imkânı bulacaklar.

Öte yandan, kentin farklı bölgelerinden gelen öğrenciler, Fenertepe istasyonunun 
yanında inşa edilecek üniversiteye ulaşım imkânı bulacaktır.

ÖZELLİKLER

Hattın uzunluğu 3 km olup 3 
istasyon içermektedir. Metro 
hattında tüneller ikiz tüneller 
şeklinde ve istasyonlar İstanbul 
tipinde olacaktır. Son istasyonun 
önünde bir makas yapısı 
planlanmıştır.

İstasyon 1
İstasyon 2

İstasyon 3

İstasyon 4

PROJE DURUMU

2017 yılı sonu itibariyle proje 
Ön Projelerin tamamlanması 
aşamasında olup iş ilerleme oranı 
yaklaşık %25’tir.
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RL19 Esenler Nostaljik tramvay hattı Yolculuk süresi 
10 dakika

Uzunluk
2,2 km

Planlı
PROJENİN 

DURUMU

İBB
SORUMLU 

KURUM

2020 
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Esenler Nostaljik Tramvay hattı İstanbul ili Esenler 
İlçesi Atışalanı Caddesi ve Davutpaşa Caddesi’nde, 
yüksek iş ve konut hacmi olan bölgelerde yer 
almaktadır. Özellikle çalışan ve öğrenci nüfus 
yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge olan Atışalanı 
Caddesi ve Davutpaşa Caddesi’nde kesintisiz çift 
yönlü, konforlu ve güvenli bir yolcu taşımacılığı 
amacıyla planlanmıştır. 

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Nostaljik tramvay hattının planlandığı bölgedeki genel hareketlilik itibari ile 
özellikle mevcut yayalaştırılmış kısmın daha da genişletilerek bölgedeki 
ticari/sosyal hareketliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Yayalaştırılmış cadde 
ve meydan boyunca seyredecek tramvay hem bu hat boyunca yolcu 
taşıyacak hem de çevreye görsel olarak katkıda bulunacaktır.

ÖZELLİKLER

Esenler Nostaljik Tramvay hattı 
projesi, Esenler ilçesinde Davutpaşa 
Caddesi ve Atışalanı Caddesi 
boyunca uzanan, 2,2 km uzunluğa 
sahip ve tek hat olarak işletilecek 
tramvay hattından oluşmaktadır. 
Tramvay hattı boyunca duraklar 
yer almakta olup hat sonunda 4 
araçlık bir depo alanı bulunmaktadır. 
Tramvay aracı İstanbul’da daha önce 
kullanılan nostaljik araçlara benzer 
olacak şekilde planlanmıştır.

İstasyon 5

İstasyon 4

İstasyon 3

İstasyon 2

İstasyon 1

PROJE DURUMU

2017 yılı sonu itibari ile Esenler Nostaljik Tramvay Projesinin etüt ve proje 
çalışmaları devam etmektedir. 
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RL20Yolculuk süresi 
12 dakika

Uzunluk
3,6 km Altunizade - Çamlıca arasındaki metro hattı

Planlı
PROJENİN 

DURUMU

İBB
SORUMLU 

KURUM

 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Sabah ve akşam saatlerinde Boğaz geçişlerini kullananlar 
için büyük sıkıntı olan ulaşım akslarına alternatif bir 
güzergâh oluşturmaktır.

• Küçük Çamlıca Mahallesi, Ferah Mahallesi ve Kısıklı 
Mahallesinin ana ulaşım akslarına erişim sıkıntılarını 
gidermektir.

• Bu bölgenin ana trafiğini kaldıran O-1-TEM Bağlantı yoluna yardımcı 
olacak yeni bir kuzeydoğu-güneybatı aksı oluşturmaktır.

• Çamlıca Tepelerinde yer alan mesire ve dinlenme alanlarına ulaşım 
rahatlatılacaktır.

• İbadet etmek ve yılın bütün günleri halka çeşitli aktivelerle de hizmet 
edecek olan (kongre, sergi salonu vb.) Çamlıca Camisi için ulaşım aksı 
oluşturacaktır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çamlıca tepesinde yer alan 37.500 kişi kapasiteli camiye, yoğun 
yerleşimli Ferah Mahallesine ve yoğun günlerde 1.700 özel araç 
ziyaretçisinin geldiği Çamlıca Sosyal Tesislerine hizmet verecek 
şekilde tasarlanmıştır. Hattın turistik ve ibadet amaçlı hizmet etmesi 
planlanmıştır.

ÖZELLİKLER

3,6 km işletme uzunluğuna sahip, çift hatlı, 4 adet yeraltı istasyondan oluşan Raylı Toplu 
Taşıma Sistem Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri işi olup proje kapsamında 
aşağıdaki yapılar bulunmaktadır:

• 3,6 km uzunluğunda, 4 adet istasyondan oluşan, saatte tek yönde 8.100 yolcu kapasiteli, 
4 dakika araç sıklığına sahip Raylı Sistem Hattı,

• 4 Adet istasyon (Toplam inşaat alanı 21.471 m2, aç-kapa tipi Altunizade İstasyonu 5.780 m², derin 
tünel şaft tipi Çamlıca Tepesi İstasyonu 5.145 m², peronları tünel olan kısmi aç-kapa tipi Ferah 
Mahallesi İstasyonu 5.213 m², peronları tünel olan kısmi aç-kapa tipi Çamlıca Camii İstasyonu 
5.333 m²)

• NATM tünel imalatı: Sağ hat 3.430 km, Sol hat 3.260 km,

• Araç bakım alanı ve şaft yapıları.

Çamlıca Tepesi

Ferah Mahallesi Çamlıca

Altunizade

PROJE DURUMU

21.11.2017 tarihinde Kesin 
Kabulu yapılmıştır. İhale öncesi 
Kesin Projelerin incelenmesi 
devam etmektedir.
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2023 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANACAK RAYLI SİSTEM PROJELERİ

2023 yılı, raylı sistem genişletme programımızda önemli bir dönüm noktasını temsil 
etmektedir. İstanbul raylı sistem ağı 2023 yılı sonuna kadar 700 km’den fazla genişleyecektir. 
Böylelikle raylı sistem ağımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne kadar 
dünyanın en uzun raylı sistemlerinden biri olacaktır. Bunu 2020-2023 yılları arasında inşa 
etmeyi planladığımız 20 yeni raylı sistem hattını tamamlayarak başaracağız. Tablo 4.2’de raylı 
sistem projelerine ait liste yer almaktadır. İBB bu projelerin çoğu kısmını tamamlayacaktır. 
Örneğin; 

• Vezneciler ve Sultangazi arasında, T4 Tramvay hattına paralel 17,3 km’lik metro hattı

• Sultangazi ve Arnavutköy arasında 15 km’lik metro hattı

• Bahçelievler ve Sultangazi arasında 20,9 km’lik metro hattı

• Başakşehir ve Olimpiyatköy arasında 16,8 km’lik tramvay hattı

• Altunizade’den Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na giden, M4 ve M5 Metro hatları 
arasında devam eden 28,2 km’lik metro hattı

• M2 ve M5 Metro hattı uzatmaları. 

İBB, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde,

• Yenikapı-Sefaköy arasında, trafik yoğunluğu yaşanan karayolu eksenleri üzerindeki 
yoğun nüfuslu bölgelere hizmet verecek 14,2 km uzunluğunda bir metro bağlantısı 
geliştirmeyi

• Gayrettepe- Yeni Havalimanı hattını batıda Havalimanı’ndan Halkalı’ya 27 km uzatmayı

• İncirli-Söğütlüçeşme arasında (Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli kapsamında) ikinci bir 
denizaltı raylı tüneli içeren bir metro hattı inşa etmeyi planlamaktadır.

Şekil 4.2, 2017 İBB yıllık ulaşım raporunda tanımlanan tüm projelerin tamamlanmasının 
ardından yüksek kapasiteli toplu taşıma ağımızın 2023 yılında geleceği durumu 
göstermektedir.

Proje No Proje Türü Kalkış / Varış Uzunluk (km)

RL23 Metro Vezneciler - Sultangazi 17,30

RL24 Metro Sultangazi - Arnavutköy 15,00

RL25 Metro Sefaköy - Tüyap 18,00

RL26 Tramvay Başakşehir - Olimpiyat 16,80

RL27 Tramvay Şirinevler - Mahmutbey (Tavukçu Deresi) 7,80

RL28 Metro Hacıosman - Çayırbaşı 2,70

RL29 Metro İstinye - Kağıthane 12,70

RL30 Metro Bahçelievler - Sultangazi 20,90

RL31 Tramvay Alibeyköy - Küçükköy 4,50

RL32 Metro Seyrantepe - Alibeyköy 7,00

RL33 Tramvay Eyüpsultan - Bayrampaşa 3,10

RL34 Metro Kurtköy - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 6,00

RL35 Metro Sarıgazi -Türkiş Blokları 5,60

RL36 Metro Sultanbeyli - Kurtköy 5,40

RL37 Metro Tersane - Tuzla Merkez 3,00

RL38 Metro Altunizade - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 28,20

RL39 Metro Sefaköy - Başakşehir 15,00

RL40 Metro Yenikapı - Sefaköy 14,20

RL41 Metro Halkalı - Yeni Havalimanı 27,00

RL42 Metro İncirli - Söğütlüçeşme 31,00

Toplam 261,20

Tablo 4.2
2021-2023 yılları arasında tamamlanacak raylı sistem projeleri
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5 
İSTANBUL’DA HAREKETLİLİĞİN 
ARTIRILMASI: GELECEKTE 
KARAYOLU AĞIMIZ 

İstanbul metropoliten alanı 6,3 milyon özel otomobil, 2,3 milyon servis ve 6 milyondan 
fazla Metrobüs, otobüs, minibüs ve dolmuş yolculuğu olmak üzere kentteki günlük motorlu 
yolculukların büyük bir kısmının yapıldığı otoyollar, ana arterler ve kent içi yollardan oluşan 
geniş bir karayolu ağına sahiptir. 

İstanbul’un doğrusal topoğrafyası, kenti ikiye bölen İstanbul Boğazı, yetersiz yol alanı ve 
kentin karayolu ağına her gün eklenen yeni araçlar İstanbul hareketlilik planlama kararlarına 
etki eden başlıca faktörlerdir. Tüm bu zorluklara rağmen, merkezi yönetim ve İBB temel 
olarak karayolu tünellerini geliştirerek karayolu kapasitesini artırmaya ve yol kullanıcılarına 
daha güvenli, konforlu ve öngörülebilir yolculuk imkânı sunmaya öncelik vermektedir. 

Bu doğrultuda, devam eden ve 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen karayolu 
projeleri (Tablo 5.1’de seçili projeler yer almaktadır) arasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
tamamlanması, karayolu ağında önemli ölçüde yenileme yapılması ve 172 km’lik yeni karayolu 
tünelleri de dahil olmak üzere yeni yolların geliştirilmesi yer almaktadır. Özenle seçilmiş olan bu 
projeler, etkilenen bölgelerde trafik tıkanıklığını hafifleterek trafik akışını hızlandıracaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), halihazırda Kuzey Marmara Otoyolu’nun kalan iki 
bölümünün Avrupa ve Asya yakasındaki kısımlarının inşa edilmesi konusunda çalışmaktadır. 
Otoyolun birinci kısmı olan 115 km’lik Odayeri-Paşaköy bölümü, 2016 yılı Ağustos ayında 
açılmıştır. En etkileyici bölümü olan dünyanın en geniş asma köprüsü Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ise daha şimdiden İstanbul’un simgesi olarak kabul edilmektedir. Köprünün, trafik 
tıkanıklığının hafifletilmesi ve yerel yolcu ve yük hareketlerinin kolaylaştırılması üzerindeki 
etkisi apaçık ortadadır. 2020 yılına kadar 367 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamı 
hizmete açılarak, İstanbul ve Türkiye’deki vatandaşlarımıza ve yolcularımıza hizmet vermeye 
başlayacaktır.

Sonuç olarak, İBB kentin bilinen darboğazlarının tamamındaki trafik tıkanıklığını hafifleten 
karayolu projeleri planlamakta, geliştirmekte ve uygulamaktadır. Bu kapsamda, aşağıda 
belirtilen projeler üzerinde çalışmaktayız:

• Dolmabahçe ile Kilyos arasında kesintisiz araç sirkülasyonu için 39,2 km’lik (tek yönde) 
birbirini izleyen tüneller. Halihazırda Dolmabahçe ile Levazım arasındaki birinci tünelin 
inşasına başlanmıştır 

• İstanbul’un batısı ile kent merkezi arasındaki yolculuklar için D-100 ve TEM’e alternatif 
sağlayacak olan, Kağıthane ile Büyükçekmece arasında 58,44 km’lik tüneller ve 
Küçükçekmece Gölü üzerinde bir asma köprüden oluşan sistem

• Harem ve Küçüksu arasında, sıkışıklık yaşanan Asya yakasındaki sahil yolunu önemli 
ölçüde rahatlatacak olan 18,28 km’lik tüneller sistemi

• yoğun nüfuslu bir bölge olan Kayaşehir’de yapımına başlanan ve %70’i tamamlanan 
modern karayolu ağı 

• şu anda önemli zorluklarla karşı karşıya olan bölgelerde trafiği rahatlatacak olan, 
hem Avrupa hem de Asya yakasında D-100 ve TEM’deki yan yollarda tamamlanması 
hedeflenen 110 km’yi aşan iyileştirmeler. 

RD1 Kuzey Marmara Otoyolu’nun diğer bölümleri

RD2 Dolmabahçe ve Kilyos arasındaki tüneller sistemi

RD3 Kayaşehir’de karayolu ağının geliştirilmesi

RD4 Olimpiyat Yolu ve bağlantıları

RD5 Başıbüyük ile Samandıra arasındaki karayolu bağlantısı

RD6 D-100 Beylikdüzü kavşağı ile TEM Hadımköy kavşağı arasındaki yol bağlantısının 
geliştirilerek yenilenmesi 

RD7 Gazi Kavşağı - Bahçeşehir Ispartakule arası TEM Otoyolu kuzey güney yan yolları tek yön 
düzenleme, köprü ve altgeçit projesi

RD8 Kâğıthane - Büyükçekmece ilçeleri arası karayolu tünelleri ile karayolu asma köprüsünden 
oluşan sistem

RD9 Büyükçekmece Mimar Sinan kavşağı ile Kınalı kavşağı arası D-100 ve yan yolların projesi

RD10 Samandıra kavşağı ile Şekerpınar kavşağı arası TEM kuzey-güney yan yolları projesi

RD11 Yenisahra - Bostancı - Küçükyalı tüneli

RD12 Halkalı - Olimpiyat tüneli

RD13 Harem - Beylerbeyi - Çengelköy - Küçüksu tünelleri

RD14 Kavacık-Çubuklu tüneli

Tablo 5.1
Karayolu projeleri listesi 

Her bir karayolu projesi için aşağıdaki temel bilgiler verilmektedir:

• Projenin amacı, vatandaşlarımızın günlük yaşantısına etkisi ve önemli özellikleri

• Projenin durumu ve teslim tarihi 

• Toplam proje maliyeti ve bugüne kadar yapılan harcama miktarı

• Projeden sorumlu kurum

• Proje haritası

Not: Yalnızca belirli seçilmiş karayolu projelerini içermektedir. 
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun diğer bölümleri Uzunluk
367 kmRD1

PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
12,48 milyar TL (3,30 milyar ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
8,80 milyar TL (2,32 milyar ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı / AYGM

SORUMLU 

KURUM

2020
PROJE 

SÜRESİ

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

Beylikdüzü
Avcılar

Küçükçekmece

Esenyurt Bağcılar

Başakşehir

Sultangazi

Kağıthane

Şişli

Beyoğlu

Beşiktaş

Üsküdar

Kadıköy Ataşehir

Ümraniye Sancaktepe

Sultanbeyli

Kartal

Pendik

Tuzla

Maltepe

Bakırköy

Zeytinburnu

Fatih
Bahçelievler

Güngören

Bayrampaşa

Esenler

Gaziosmanpaşa

Eyüpsultan

Adalar

Çekmeköy
Beykoz

Sarıyer

Arnavutköy
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AMAÇ

Yapımı tamamlanarak trafiğe açılan Kuzey Marmara Otoyolu, 
İstanbul’un daha fazla bölgesinde karayolu taşımacılığını sağlayan 
önemli bir projedir. Proje, yeni bir otoyol koridoru ve yeni bir 
Boğaz karayolu/raylı sistem geçişi sağlamakta olup TEM ile D-100 
üzerindeki transit trafiği ve yük trafiğini büyük oranda ortadan 
kaldırmıştır. Tüm transit ve yük trafiği, merkeze uzak yerleşim 
alanları için hayati önem taşıyan bu iki ekseni kullanmaktayken, 
kentte trafik sıkışıklığına önemli ölçüde etki etmekteydi. Proje ile 
bu trafik sıkışıklığı büyük oranda ortadan kalkmış bulunmaktadır.

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

PROJE DURUMU

Kınalı Odayeri kesimi kapsamında 2017 yılı sonu itibari ile kazı işlerinde %68, dolgu işlerinde %19 
seviyelerinde olup güzergâhta bulunan 3 adet tünelin kazı imalatları devam etmektedir. Sanat 
Yapılarında %35 seviyesinde ilerleme sağlanmış bulunmaktadır.

Kurtköy-Akyazı kesimi kapsamında 2017 yılı sonu itibari ile kazı işlerinde %37, dolgu işlerinde 
%29 seviyelerinde olup güzergâhta bulunan 5 adet tünelin kazı ve kaplama imalatları devam 
etmektedir. Sanat yapılarında %15 seviyesinde ilerleme sağlanmış bulunmaktadır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yukarıda da tartışıldığı gibi, yeni otoban, özellikle TEM ve D-100 İstanbul’un boyuna karayolu eksenleri 
üzerinde ve ilk iki Boğaz köprüsünde trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azaltacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu 
ayrıca İstanbul’un Üçüncü Uluslararası Havalimanı’na 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.

ÖZELLİKLER

Tüm kesimleri tamamlandığında Kuzey Marmara Otoyolu 367 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 raylı hatta sahip olan 1,4 km’lik 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’dür. 59 m genişliğiyle dünyanın en geniş 
asma köprüsü olmasının yanı sıra dünyanın en uzun, üzerinden raylı 
hat 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 alanı İş türü Zaman planı

1 KMO Kınalı-Odayeri bölümü
Ön tasarım
Ayrıntılı tasarım
Yapım

7/2016 - 1/2017
1/2017 - 7/2017
12/2017 - 12/2020

2 KMO Kurtköy-Akyazı bölümü
Ön tasarım
Ayrıntılı tasarım
Yapım

7/2016 - 1/2017
1/2017 - 7/2017
12/2017 - 12/2020
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RD2 Uzunluk
39,72 kmDolmabahçe ve Kilyos arasındaki tüneller sistemi 

İnşaat tipi Başlangıç Son Uzunluk (km)

Tünel Dolmabahçe Levazım 7,45

Tünel Levazım Armutlu 7,1 1

Tünel Armutlu Cendere yolu 4,82

Tünel Cendere yolu Ayazağa 1,78

Tünel Ayazağa Çayırbaşı 4,51

Tünel Sarıyer Kilyos 14,05

Toplam 39,72

Devam eden
Dolmabahçe - Levazım tüneli

PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
3,10 milyar TL (818 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

1.Kısım: 2019
2.Kısım: 2019 sonrası

PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Söz konusu karayolu 
tünelleri; İstanbul’un 
Avrupa yakasında, 
Dolmabahçe ile Kilyos 
arasında kuzey-güney 
bağlantısını sağlayan, 
Büyükdere Caddesi ile 
Sahil Yolu’nu rahatlatan 
önemli bir ulaşım aksıdır. 
Proje güzergâhı, toplam 
40 km uzunluğundaki 
ardışık tünellerden 
oluşmaktadır. PROJE DURUMU

Karayolu tünel güzergâhı toplam 6 adet tünelden oluşmaktadır. İlk tünel olan 
Dolmabahçe - Levazım Tüneli’nin inşaatına başlanmış olup, 2019 yılında 
bitirilmesi planlanmaktadır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hâlihazırda, Sarıyer yönündeki yolculuklarda Büyükdere Caddesi ve Sahil Yolu 
kullanılmaktadır. Özellikle zirve saatlerde her iki yolda yapılan yolculuklarda da güçlükler 
yaşanmaktadır. Tünel sistemi, kuzey-güney bağlantısını sağlayarak, mevcut karayolu 
ağındaki trafiğin rahatlamasına ve yolculuk sürelerinin kısalmasına yardımcı olacaktır.

Ulaşım Ana Planı’na göre, projenin getirdiği ekonomik faydanın günlük 7 milyon TL 
olduğu tahmin edilmektedir. Proje ile araçların günlük kat ettiği yol yaklaşık 635.000 
km, trafikte harcanan zaman ise 372.000 saat azalacaktır. Böylece, ülke ekonomisine 
olan faydalarının yanında insan sağlığına ve doğanın korunmasına büyük katkı 
sağlamaktadır.

ÖZELLİKLER

Proje güzergâhında, “6 çift 
tüp tünel bulunmaktadır.

Proje tamamlandığında, 
Dolmabahçe ile Kilyos 
arasında kesintisiz yolculuk 
yapmak mümkün olacaktır. 
Her tüpte, 3,5 m genişliğinde 
iki karayolu şeridi, 2 m 
genişliğinde emniyet şeridi 
ile her iki yanda devam 
eden 1 m genişliğinde yaya 
kaldırımları bulunmaktadır.

Fatih

Beyoğlu

Şişli

Kağıthane

Beşiktaş

Üsküdar Ümraniye

Beykoz

Sarıyer

Sultangazi

Gaziosmanpaşa

Eyüpsultan

Bayrampaşa

Güngören

Esenler
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RD3Uzunluk
74 km Kayaşehir’de karayolu ağının geliştirilmesi

Devam etmekte 
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
563 miliyon TL (149 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
453 milyon TL (119,60 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2018
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

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.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

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 imkânı 
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.

ÖZELLİKLER

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

PROJE DURUMU

Yol ve sanat yapısı imalatlarının yaklaşık %70’i tamamlanmıştır. 

Esenyurt

Başakşehir

Bağcılar
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Uzunluk
20 kmRD4 Olimpiyat Yolu ve bağlantıları

Uygulama projesi devam etmekte
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
370 milyon TL (97 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2019 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

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 D-100 
yolunun güneyinde, İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi’nin Ayamama Deresi boyunca sahil 
yolu ile olan bağlantısını artıracaktır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mevcutta, Olimpiyat Stadyumu ile Atatürk Uluslararası Havalimanı 
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 Havalimanı 
arasında önemli bir alternatif yol erişimi sağlayacaktır. Proje alanının 
çevresinde D-100’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.

ÖZELLİKLER

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 DURUMU

Etüd projeleri hazırlanmıştır. Uygulama 
projesi devam etmektedir. 

Bağcılar

Bakırköy

Küçükçekmece

Avcılar

Esenler

Güngören

Bahçelievler

Başakşehir
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Uzunluk
6 km RD5Başıbüyük ile Samandıra arasındaki karayolu bağlantısı 

Tasarım tamamlandı/ Keşif devam etmekte
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
52,60 milyon TL (13,90 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
15 milyon TL (4 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2018
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Söz konusu proje kapsamında, D-100 
Karayolu ile TEM Otoyolu’nu birbirine 
bağlayan alternatif bir bağlantı yolu 
projelendirilmiştir. Başıbüyük Kavşağı ile 
Samandıra Kavşağı arasında planlanan 
güzergâh hayata geçtiğinde, İstanbul’un Asya 
yakasındaki karayolu ağını ve yol kapasitesini 
artıran önemli bir ulaşım aksı hizmete girmiş 
olacaktır. 

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Söz konusu bölgede, hem kuzey-güney bağlantısını sağlayan, 
hem de bölge trafiğini D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu üzerinden 
dağıtıp-toplayan yeni bir bağlantı yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. 
İmar fonksiyonları, yapılaşma ve nüfus artışı bu ihtiyacı artıran 
önemli etkenlerden sadece bir kaçını oluşturmaktadır. Maltepe 
ilçesi (D-100 Karayolu) ile Sancaktepe ilçesi (TEM Otoyolu) arasında 
yüksek standartlı bir yol mevcut değildir. Kentin güneyinde yer alan 
Maltepe ilçesi ile kuzeyinde yer alan Sancaktepe ve Sultanbeyli 
ilçeleri arasında yolculuk etmek isteyen sürücüler, D-100 Karayolu 
ile yerel karayolu ağını kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu da 
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 
büyük yerleşkeler de gelişmiş bağlantı imkânları gerektirmektedir. 
Projenin yukarıdaki zorluklara çözüm getireceği ve bölge trafiğine 
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

ÖZELLİKLER

Söz konusu proje güzergâhı 6 km uzunluğunda olup 24 m 
genişliğinde 2x2 şerit bölünmüş karayolu olarak planlanmıştır. 
Karayolu şeritleri 3,5 m emniyet şeritleri ile yaya kaldırımları ise 
2 m genişliğinde projelendirilmiştir.

PROJE DURUMU

Söz konusu projenin imalatına başlanmış olup 
imalatın seyri, kamulaştırma durumuna göre 
şekillenmektedir. 

Ataşehir

Maltepe
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RD6 Uzunluk
8 km

D-100 Beylikdüzü kavşağı ile TEM Hadımköy kavşağı arasındaki yol 
bağlantısının geliştirilerek yenilenmesi 

Ön tasarım tamamlandı
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
80 milyon TL (21 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2018 - 2019
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

D-100 Beylikdüzü kavşağı - TEM 
Büyükçekmece Hadımköy kavşağı arasındaki 
mevcut 8 km’lik yol bağlantısı, D-100 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 güzergâh 
üzerinde bulunan yerleşim yerlerine düzgün 
bir şekilde erişim sağlanacaktır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Geliştirilerek yenilenmiş yol, Büyükçekmece’deki D-100 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.

ÖZELLİKLER

Proje, Büyükçekmece’de 
D-100 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 DURUMU

Ön tasarım çalışması tamamlanmıştır. Kamulaştırma çalışmaları 
kısmen tamamlanmıştır. Uygulama projeleri hazırlanacaktır.

Esenyurt

Beylikdüzü
Avcılar
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RD7Uzunluk
28 km

Gazi Kavşağı - Bahçeşehir Ispartakule arası TEM Otoyolu kuzey ve 
güney yan yolları tek yön düzenleme, köprü ve altgeçit projesi

1.kısım: Uygulama projesi tamamlandı
2.kısım: Ön proje çalışması tamamlandı

PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
210 milyon TL (55,45 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

1. kısım: 2018 - 2020
2. kısım: 2020 - 2022

PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

TEM Otoyolu’nun Gaziosmanpaşa Kavşağı 
ile Bahçeşehir arasında kalan kesiminde, 
otoyol boyunca sürekli olarak büyüyen yoğun 
yerleşim alanlarının bulunması nedeniyle, bu 
kesimde ciddi boyutta trafik yoğunluğu ve 
sıkışıklığı yaşanmaktadır. TEM Otoyolu’nun 
bu kesiminde sürekli bir kuzey-güney yan 
yol koridorunun da bulunmaması nedeniyle, 
otoyol üzerindeki kavşak noktalarında sürekli 
olarak trafik tıkanıklıkları yaşanmaktadır. 
Hazırlanan projeler ile, TEM Otoyolu’nun bu 
kesiminde kesintisiz olarak kuzey ve güney yan 
yollar oluşturulmakta ve bu yan yollar arasında 
planlanan geçişler vasıtasıyla yan yolların tek yön 
olarak çalışması amaçlanmaktadır. 

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Proje hayata geçirildiğinde; TEM Otoyolu’nun Gaziosmanpaşa 
Kavşağı ile Bahçeşehir Girişi arasında kalan kısmında kesintisiz 
ve tek yönlü olarak kuzey güney yan yollar oluşacağından, TEM 
Otoyolu’nun trafik yükü azalacak, koridor üzerindeki tüm giriş ve 
çıkışlar trafik düzeni açısından emniyetli ve konforlu hale gelecektir. 
Sürücülerin yolculuk süreleri kısalacak, yakıt tüketimi azalacak, 
amortisman giderleri düşecektir. Ayrıca kolay erişim nedeniyle 
bölgenin ekonomik değeri artacak, bölgede yaşayanların hayat 
standardı yükselecektir. 

ÖZELLİKLER

Projenin toplam uzunluğu: 28 km

Projede planlanan yol genişliği: 10 m

Projede planlanan şerit sayısı: 2 şerit, tek yön

PROJE DURUMU

Proje iki kısımdan oluşmaktadır: 

1. kısım: Uygulama projeleri tamamlanmıştır. 

2. kısım: Ön proje çalışmaları tamamlanmış olup 
uygulama projeleri hazırlanacaktır.

Avcılar

Esenyurt

Başakşehir

Sultangazi

Bağcılar

Küçükçekmece

Bakırköy

Bahçelievler

Güngören

Bayrampaşa

Zeytinburnu

Fatih

Esenler

Gaziosmanpaşa

Eyüpsultan

Beyoğlu
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RD8
Kâğıthane - Büyükçekmece İlçeleri Arası Karayolu Tünelleri ile 
Karayolu Asma Köprüsünden Oluşan Sistem 

Uzunluk
58,44 km

Tasarım tamamlandı
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
6,50 milyar TL (1,70 milyar ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2019 - 2020
PROJE 

SÜRESİ

Fatih

Beyoğlu

Şişli
Eyüpsultan

Bayrampaşa

Güngören

Zeytinburnu

Bahçelievler

Küçükçekmece

Bakırköy

Avcılar

Beylikdüzü

Esenyurt
Bağcılar

Esenler

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Beşiktaş

Sultangazi

Başakşehir

Üsküdar

Kadıköy
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İnşaat tipi Başlangıç Son
Uzunluk (çift tüp 
toplamı) (km)

Tünel Kâğıthane (Cendere) Gaziosmanpaşa-Eyüp (Gaziosmanpaşa Cad. ) 6,00

Tünel Gaziosmanpaşa (Gaziosmanpaşa Cad.) Eyüp (İslambey Cad.) 4,37

Tünel Gaziosmanpaşa-Eyüp Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) 5,57

Tünel Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) 6,00

Tünel Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) 5,00

 Tünel Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) 5,60

Tünel Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Küçükçekmece (Gümrük Yolu) 5,92

Köprü Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü 1,90

Tünel Avcılar Esenyurt (Haramidere) 6,30

Tünel Esenyurt (Haramidere) Büyükçekmece (TÜYAP) 11,78

Toplam 58,44

AMAÇ

İstanbul’un Avrupa yakasında, TEM Otoyolu 
ile D-100 Karayolu’nun arasında, her iki yola 
paralel devam eden alternatif bir ulaşım aksı 
olarak planlanmıştır. Söz konusu proje ile Avrupa 
yakasındaki ulaşım ağının uzunluğu ve kapasitesi 
artırılmıştır. Kağıthane ilçesinde, hem “Kağıthane 
- Bomontialtı Karayolu Tüneli” hem de “O2 
Bağlantı Yolu’ndan başlayarak, Büyükçekmece 
ilçesi, “Kıraç - TEM Bağlantı Yolu”nda son bulan 
tünel güzergâhı sırasıyla, Eyüp, Gaziosmanpaşa, 
Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Bağcılar, 
Bahçelievler, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt 
ilçelerinden geçmektedir. 58,44 km’lik ardışık tüneller 
ile Küçükçekmece Gölü üzerinden geçen karayolu 
asma köprüsünden oluşmaktadır.

PROJE DURUMU

Söz konusu projenin, ön projeleri ile uygulama projeleri tamamlanmış olup proje güzergahı ile kavşak noktalarının 
1/1.000 ve 1/5.000 Ölçekli İmar Planları’na tadilen işlenmesi için plan değişikliği teklif paftaları hazırlanarak “kurum 
görüşlerinin alınması” aşamasına geçilmiştir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İstanbul’un (Avrupa Yakası) doğu -batı aksında yolculuk yapanlar için D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu’na alternatif önemli bir 
ulaşım aksıdır. Proje tamamlandığında D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu’ndaki trafiğin azalması ve yolculuk sürelerini kısalması 
beklenmektedir.

Ulaşım Ana Planı’na göre, projenin getirdiği ekonomik faydanın günlük 4 milyon TL olduğu tahmin edilmektedir. Proje ile araçların 
günlük katettiği yol yaklaşık 500.000 km, trafikte harcanan zaman ise 185.000 saat azalacaktır. Böylece, ülke ekonomisine olan 
faydalarının yanında insan sağlığına ve doğanın korunmasına büyük katkı sağlamaktadır.

ÖZELLİKLER

Proje güzergâhında, “9 çift” tüp tünel ile 
Küçükçekmece Gölü üzerinden geçen karayolu 
asma köprüsü bulunmakta olup her tüpte 3,5 m 
genişliğinde iki karayolu şeridi, 2 m genişliğinde 
emniyet şeridi ile her iki yanda devam eden 1 m 
genişliğinde yaya kaldırımları bulunmaktadır. Proje 
kapsamında planlanan kavşak sayısı 12’dir.
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GELECEKTE KARAYOLU AĞIMIZ

RD9 Uzunluk
44 km

Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı ile Kınalı Kavşağı Arası 
D-100 ve Yan Yolların Projesi

M a r m a r a  D e n i z i

Ön tasarım devam etmekte
PROJENİN 

DURUMU

İBB
SORUMLU 

KURUM

2020 - 2022
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Mevcut D-100 Karayolu’nun Hadımköy Kavşağı’ndan sonraki kesiminde 
şerit sayısı azalmakta ve bu kesimde hemzemin kavşaklar bulunmaktadır. 
Hazırlanan proje ile; D-100 Karayolu İstanbul il sınırına kadar (Kınalı mevkii) 2x2 
şeride genişletilip, kuzey ve güneyinde yan yollar oluşturulmakta ve bütün 
kavşaklar katlı kavşak haline getirilerek yolun kapasitesi ve konforu önemli 
ölçüde arttırılmaktadır. Ayrıca, yolun orta hattında 2 şeritlik Metrobüs güzergâhı 
planlanarak, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinin toplu ulaşım ihtiyacını 
karşılayacak önemli bir altyapı oluşturulmaktadır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Proje hayata geçirildiğinde; 
Büyükçekmece ilçesi TÜYAP 
mevkii ile Silivri ilçesi Kınalı mevkii 
arasındaki yaklaşık 44 km’lik 
güzergâhta kesintisiz ve konforlu 
bir karayolu bağlantısı sağlanmış 
olacaktır. Mevcut durumdaki 
sinyal noktalarındaki beklemeler 
ortadan kalkacaktır. Koridor 
üzerindeki tüm giriş ve çıkışlar 
trafik düzeni açısından emniyetli 
ve konforlu hale gelecektir. 
Sürücülerin yolculuk süreleri 
kısalacak, yakıt tüketimi azalacak, 
amortisman giderleri düşecektir. 
Ayrıca kolay erişim nedeniyle 
bölgenin ekonomik değeri 
artacak, bölgede yaşayanların 
hayat standardı yükselecektir. 
Proje ile birlikte planlanan 
Metrobüs hattıyla birlikte bölgenin 
toplu ulaşım ihtiyacını karşılayacak 
önemli bir alternatif sağlanmış 
olacaktır.

ÖZELLİKLER

Projenin toplam uzunluğu: 44 km

Projede planlanan yol genişliği: 51 m

Projede planlanan şerit sayısı: 2x2 
şerit ana yol - 1x1 Metrobüs güzergâhı 
- 2x2 şerit yan yollar

Projede planlanan katlı kavşak, köprü 
ve altgeçit sayısı: 23

PROJE DURUMU

Ön tasarım çalışması devam etmekte olup detaylı tasarıma geçilecektir. Kamulaştırma 
dosyası hazırlanmaktadır. 

Silivri

Çatalca

Büyükçekmece
Esenyurt

Beylikdüzü Avcılar

M a r m a r a  D e n i z i
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RD10Uzunluk
40 km

Samandıra Kavşağı ile Şekerpınar Kavşağı arası TEM 
kuzey-güney yan yolları projesi

Devam etmekte 
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
79 milyon TL (20,90 milyon ABD Doları)
Bugüne kadar harcanan: 
44 milyon TL (11,60 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2017 - 2019
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Sancaktepe ilçesi Samandıra Kavşağı ile Tuzla ilçesi Şekerpınar Kavşağı arasında 
kalan TEM kuzey ve güney yan yolların halihazırda bir sürekliliği bulunmadığı 
gibi, çift yön olarak hizmet vermesi nedeniyle kavşak noktalarında tıkanmalar 
yaşanmakta ve akıcılık sağlanamamaktadır. Proje alanının; bölgesel olarak 
konut yapılaşması yoğunlaşmamış olsa da genel olarak büyük ölçekli sanayi 
alanları, işletmeler, lojistik alanlar gibi ağır taşıt trafiği barındıran bir bölge olması 
trafik yoğunluğunu önemli ölçüde arttırmaktadır. Özellikle TEM Otoyolu’nun 
güneyinde Organize Deri Sanayi Bölgesi, Serbest Gümrük Bölgesi ve TEM 
Otoyolu’nun kuzeyinde Boya Vernik Organize Sanayi Sitesi, Mermerciler Sitesi, 
Kimya Organize Sanayi Sitesi gibi büyük ölçekli sanayi bölgeleri bulunduğu gibi 
Sabancı Üniversitesi kampüsü ve Havalimanı Kavşağına doğru TEM kuzeyinde 
Koç Üniversitesi kampüsü bulunmaktadır. Meri imar planları incelendiğinde 
proje alnının büyük kısmı şu ana mevcutta yerleşik olan sanayi siteleri büyük 
bir kısmı da konut alanı olarak belirlenmiş olup, bölgenin ileride yapılaşmasını 
tamamlaması durumunda mevcuttaki yolların bölgenin trafik yükünü karşılaması 
mümkün görülmemektedir. Hazırlanan proje ile; TEM Otoyolu’nun kuzeyindeki ve 
güneyindeki yan yollar 2 şeritli olarak kesintisiz hale getirilmekte, TEM Otoyolu 
üzerinde planlanan altgeçit ve köprüler vasıtasıyla yan yollar birbirine bağlanarak 
tek yönlü sirkülasyon sağlanmakta, bu vesileyle de trafiğin kavşak noktalarındaki 
kesişmeleri ortadan kaldırılarak akıcı ve konforlu bir trafik oluşturulması 
amaçlanmaktadır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Proje hayata geçirildiğinde; TEM 
Otoyolu’nun Samandıra Kavşağı 
ile Şekerpınar Kavşağı arasında 
kalan kısmında kesintisiz ve 
tek yönlü olarak kuzey güney 
yan yollar oluşacağından, TEM 
Otoyolu’nun trafik yükü azalacak, 
koridor üzerindeki tüm giriş ve 
çıkışlar trafik düzeni açısından 
emniyetli ve konforlu hale 
gelecektir. Sürücülerin yolculuk 
süreleri kısalacak, yakıt tüketimi 
azalacak, amortisman giderleri 
düşecektir. Ayrıca kolay erişim 
nedeniyle bölgenin ekonomik 
değeri artacak, bölgede 
yaşayanların hayat standardı 
yükselecektir. 

ÖZELLİKLER

Projenin toplam uzunluğu: 40 km

Projede planlanan yol genişliği: 15 m

Projede planlanan şerit sayısı: 2 şerit, tek yön

Projede planlanan katlı kavşak, köprü ve altgeçit sayısı: 30

PROJE DURUMU

2017 yılı sonu itibariyle 
proje imalatının %50’lik 
kısmı tamamlanmıştır.

Sultanbeyli

Pendik

Tuzla
Kartal
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RD11 Yenisahra - Bostancı - Küçükyalı Tüneli Uzunluk
12,7 km

Uygulama projesi devam etmekte
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
1,13 milyar TL (297 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2020 - 2022
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

D-100 Karayolu ile Sahil Yolu arasında 
kesintisiz bir bölünmüş yol oluşturularak, 
D-100 Karayolu’na alternatif güzergâh 
oluşturulması amaçlanmaktadır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Proje hayata geçirildiğinde; D-100 Karayolu’na alternatif bir 
güzergâh oluşacağından, D-100 Karayolu’nun trafik yükü azalacak, 
Sahil Yolu ile kesintisiz bir bağlantı sağlanmış olacaktır. Sürücülerin 
yolculuk süreleri kısalacak, yakıt tüketimi azalacak, amortisman 
giderleri düşecektir. Ayrıca kolay erişim nedeniyle bölgenin 
ekonomik değeri artacak, bölgede yaşayanların hayat standardı 
yükselecektir. 

ÖZELLİKLER

Projedeki tünel sayısı: 2 (çift yönde toplam 4 tünel 
bulunmaktadır.)

Projedeki tünel uzunluğu (çift yön toplamı): 12,7 km

Şerit sayısı: 2 (tek yönde)

Tünel genişliği: 11,5 m

Üsküdar

Ataşehir
Kadıköy

PROJE DURUMU

Ön tasarım çalışmaları tamamlanmış olup uygulama 
proje çalışmaları devam etmektedir.
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RD12Uzunluk
7,4 km Halkalı - Olimpiyat Tüneli 

Ön tasarım devam etmekte
PROJENİN 

DURUMU

Toplam maliyet:
642 milyon TL (169,5 milyon ABD Doları)

TAHMİNİ 

PROJE 

MALİYETİ

İBB
SORUMLU 

KURUM

2020 - 2022
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Hazırlanan proje ile; bölgenin Basın Ekspres Yolu 
ile TEM güneyi arasında kesintisiz bir bağlantı 
kurularak bu bölgedeki anaarterlerin yükünü almak 
ve Olimpiyat Yolu’nun kuzey kesimine de alternatif 
bir bağlantı sunmak amaçlanmıştır.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Proje hayata geçirildiğinde; Basın Ekspres Yolu’na 
ve bölgedeki anaarter yollara alternatif bir güzergâh 
oluşacağından, yerleşim alanlarındaki trafik yükü azalacak 
ve kesintisiz bir bağlantı sağlanmış olacaktır. Sürücülerin 
yolculuk süreleri kısalacak, yakıt tüketimi azalacak, 
amortisman giderleri düşecektir. Ayrıca kolay erişim 
nedeniyle bölgenin ekonomik değeri artacak, bölgede 
yaşayanların hayat standardı yükselecektir. 

ÖZELLİKLER

Projedeki tünel sayısı: 2 (çift yönde 
toplam 4 tünel bulunmaktadır.)

Projedeki tünel uzunluğu (çift yön 
toplamı): 7,4 km

Şerit sayısı: 2 (tek yönde)

Tünel genişliği: 11,5 m

PROJE DURUMU

Ön tasarım çalışmaları devam etmektedir.

Bağcılar

Küçükçekmece

Bakırköy

Bahçelievler

Esenler

Güngören
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RD13 Uzunluk
18,28 kmHarem - Beylerbeyi - Çengelköy - Küçüksu Tünelleri

Ön tasarım devam etmekte
PROJENİN 

DURUMU

İBB
SORUMLU 

KURUM

2020 - 2023
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Söz konusu proje; İstanbul Boğazı’na paralel 
ilerleyen ve kuzey-güney bağlantısını sağlayan 
Sahil Yolu’na alternatif olma özelliğinin yanı 
sıra, D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu’nu 
birbirine bağlayan önemli bir ulaşım aksı olarak 
planlanmıştır.

Söz konusu tünel projesi; Üsküdar İlçesi Harem 
Otogarı önünden başlayarak, Beykoz İlçesi “Küçüksu 
Caddesi”nde sona ermektedir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Asya yakasındaki ulaşım ağının uzunluğunu ve kapasitesini 
artıran “Harem - Beylerbeyi - Çengelköy - Küçüksu 
Tünelleri”, Sahil Yolu transit geçişlerini azaltarak trafik yükünü 
hafifletmektedir. 

ÖZELLİKLER

Toplam 18,28 km 
uzunluğundaki 
güzergâhta her tüpte 
3,5 m genişliğinde iki 
karayolu şeridi, 2 m genişliğinde 
emniyet şeridi ile her iki yanda 
devam eden 1 m genişliğinde yaya 
kaldırımları bulunmaktadır. Proje 
kapsamında planlanan kavşak 
sayısı ise 4’tür.

PROJE DURUMU

Ön tasarım 
çalışması devam 
etmektedir. 

Şişli

Üsküdar

Beşiktaş

Kağıthane
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RD14Uzunluk
5,46 km Kavacık-Çubuklu Tüneli 

Ön tasarım devam etmekte
PROJENİN 

DURUMU

İBB
SORUMLU 

KURUM

2020 - 2023
PROJE 

SÜRESİ

AMAÇ

Söz konusu proje; Sahil Yolu’na alternatif 
olarak düşünülen “Harem - Beylerbeyi - 
Çengelköy - Küçüksu Tünelleri”nin devamı 
niteliğindedir.

Söz konusu tünel projesi; Beykoz ilçesi 
“Atatürk Caddesi”nden başlayarak, Beykoz ilçesi 
“Kiremitdere Caddesi”nde sona ermektedir.

YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Asya yakasındaki ulaşım ağının uzunluğunu ve kapasitesini artıran 
ve “Harem - Beylerbeyi - Çengelköy - Küçüksu Tünelleri”nin 
devamı niteliğindeki “Kavacık-Çubuklu Tüneli”, transit geçişleri 
baypas ederek Sahil Yolu’nun trafik yükünü hafifletmektedir.

ÖZELLİKLER

Toplam 5,46 km uzunluğundaki güzergâhta çift tüp 
tünel bulunmakta olup her tüpte 3,5 m genişliğinde 
iki karayolu şeridi, 2 m genişliğinde emniyet şeridi 
ile her iki yanda devam eden 1 m genişliğinde 
yaya kaldırımları bulunmaktadır. Proje kapsamında 
planlanan kavşak sayısı ise 2’dir.

PROJE DURUMU

Ön tasarım çalışması devam etmektedir. 

Beşiktaş
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ALTYAPININ ÖTESİNDE BİR PLANLAMA 

6
ALTYAPININ 
ÖTESİNDE BİR 
PLANLAMA

TOPLU TAŞIMA ANA PLANIMIZ KUSURSUZ BİR HAREKETLİLİK DENEYİMİ HEDEFLİYOR 

Toplu Taşıma Ana Planımız, toplu taşıma türleri arasındaki çeşitli aktarma noktalarını da göz 
önünde bulundurarak İstanbul’un sürekli genişleyen toplu taşıma ağına yönelik entegre bir 
strateji belirlemeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemlerine 
yapılan devam eden yatırımlardan azami ölçüde istifade edilebilecektir. 

2017 yılında, Toplu Taşıma Ana Planının oluşturulması açısından önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Toplu taşıma türlerinin tamamına yönelik olarak güzergâhlara, istasyonlara 
ve saatlik bindi sayılarına ilişkin verileri, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) platformu üzerinde 
toplayarak analiz edilmiştir. İstanbulkart’ın kullanılmadığı minibüslere ilişkin olarak ise, yolcu 
talebini tahmin etmek amacıyla yerinde yolcu sayım anketleri başlatılmıştır.

Tüm ulaşım paydaşlarımızın katılımıyla düzenlediğimiz çalıştayda İstanbul’un toplu taşıma 
vizyonunu belirlenmiştir. Bu özel çalıştayda farklı ulaşım türleri arasında entegrasyona ilişkin 

politikaların yanı sıra toplu taşıma organizasyonu, toplu taşıma bölgeleri, bilet ücreti ve 
güzergâh planlama gibi önemli stratejik konular ele alınmıştır.

Kentimizin toplu taşıma ağına yönelik güçlü ve entegre bir yol haritası geliştirme 
çalışmalarımıza 2018’de de devam edilmektedir.

İBB KENT LOJİSTİĞİNE YÖNELİK ÖNCÜ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYOR

Kent lojistiği kentimizi işler hale getirmektedir. Perakende mağazalara, işyerlerine, evlere mal 
tedarik etmekte, yük ve inşaat malzemeleri taşımakta, limanlarımıza ve havalimanlarımıza 
hizmet etmektedir. Ayrıca, kentimizden 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, kent lojistiğinin akışını düzene sokmak ve vatandaşlarımızın 
yaşantısı ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için öncü bir proje olan İstanbul 
Lojistik Ana Planını (İSTLAP) geliştirmektedir.

İSTLAP aşağıdaki aşamaları içermektedir:

• Ön çalışma: Kent lojistiği yönetiminin kapsamı, faydaları ve uygulanabilirliğinin 
irdelenmesi

• Veri toplama: Sosyoekonomik ve konumsal veriler ile trafik ve çevreyle ilgili verilerin 
toplanarak CBS temelli bir sisteme eklenmesi
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ALTYAPININ ÖTESİNDE BİR PLANLAMA 

• Sentez: GZTF (SWOT) analizi ile verilerin değerlendirilmesi

• Lojistik ana planı modelinin oluşturulması: lojistik faaliyetlerin tahmin edilmesi ve karar 
desteği için kullanılacak sofistike bir model geliştirilmesi

• Lojistik ana plan senaryolarının oluşturulması ve değerlendirilmesi: performans 
kriterleri temelinde senaryoların oluşturularak değerlendirilmesi 

• Lojistik ana planı stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesi, uygulama planının 
oluşturulması: kısa (2023), orta (2035) ve uzun vadeli (2050) stratejilerin, politikaların ve 
planların belirlenmesi

• Lojistik faaliyetlere ilişkin standartların belirlenmesi ve bunlara ilişkin kılavuz 
hazırlanması: bir dizi teknik standardın ve bunlara ilişkin değerlendirme/onay 
prosedürlerinin oluşturulması.

Ön çalışma, veri toplama ve sentez olmak üzere projenin ilk üç aşamasını tamamlanmıştır. 
Toplanan veriler, a) lojistik hizmet sağlayıcıları ve müşterilerinin katılımıyla yapılan anketler 
ile b) lojistik odak ve terminallerde ve perde noktalarında lojistik trafiği sayımı için yapılan 
alan çalışmalarını içermektedir. 45.000 katılımcıyla anket yapılarak, 7 perde noktasındaki 
33 lojistik odak, 5 terminal ve 109 lokasyonda araç trafiği sayımları yapılmıştır. Ayrıca lojistik 
merkezleri, lojistik terminaller, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler dahil 
olmak üzere kilit lojistik paydaşlarla 100 kapsamlı görüşme gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılı Mayıs ayında çeşitli İBB Müdürlükleri, Bakanlıklar, ilçe belediyeleri, İBB iştirakleri, 
öğretim üyeleri, özel sektör ve çeşitli meslek odaları ve birliklerden temsilcilerin katılımıyla 

İstanbul Lojistik Ana Planı Ortak Akıl Konferansı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Londra, 
Amsterdam ve Rotterdam’daki belediye otoriteleri ile en iyi uygulamalar konusunda fikir 
alışverişi yapma fırsatı da bulunmuş, yapılan yerinde ziyaretler çerçevesinde, lojistik zorluklar 
ile kentsel çevrede alınan tedbirleri görüşerek ilgili karşılaştırma çalışmaları paylaşılmıştır.

GELİŞMİŞ TEKNİKLERDEN YARARLANARAK OTOBÜS AĞIMIZI OPTİMİZE EDİYORUZ 

İETT, “Toplu Ulaşım Modelinin Güncellenmesi ve Ana Hat Besleme Hat Simülasyonlarının 
Oluşturulması” projesini hayata geçirmektedir. Proje; İstanbul otobüs ağını modelleme, 
düzenleme, analiz ve optimize etme süreçlerinde en son teknolojiye sahip VISUM ve VISSIM 
yazılımlarının kullanılmasını içermektedir.

2017 yılında toplu taşıma verilerine odaklanarak, modele İstanbulkart kullanımı temelinde toplu 
taşıma kullanıcılarının hareket ve varış noktalarına ilişkin 24 saatlik veriler eklenmiştir. Bunun 
yanı sıra otobüs durak noktalarının yerleri, sefer tarifeleri ve duraklar arası yolculuk süreleri de 
güncellenmiştir. Halihazırda model düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, model 
ulaşım işletmelerinin sağladığı parametreler temel alınarak çeşitli senaryolarda test edilmiştir. 

VISUM ve VISSIM gibi modelleme araçlarının kullanılması İETT’ye mevcut durumu 
değerlendirme, darboğazları tespit ederek ortadan kaldırma, gelecek projelere yönelik 
güçlü planlar geliştirme ve alternatifleri kısa bir süre içinde değerlendirme olanağı tanımıştır. 
Senaryoların test edilmesi sonucunda, bir yandan aktarmaları en aza indirirken diğer yandan 
yüksek kapasiteli toplu taşıma türlerinin kullanım oranını en üst seviyeye çıkararak konforlu 
ve kullanıcıya dost otobüs hizmetleri planlanabilecektir.
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İSTANBUL BİSİKLET ANA PLANI

İstanbul’da şu anda 120 km bisiklet yolu bulunmakta olup 
2023 yılı itibariyle kent genelinde 1.053 km uzunluğunda 
bisiklet yolunun kullanıcıların hizmetine açılması 
hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda yapılacak 
bisiklet yolu güzergâhlarının belirlenmesi için Bisiklet Ana 
Planı yapılmaktadır. Söz konusu güzergâhların kent içi 
ulaşımında bisikletin alternatif bir erişim aracı olması için;

• Kent içi toplu ulaşım sistemlerine erişimi sağlayan,

• Mevcut bisiklet yolu güzergâhları ile entegre,

• Kent içi ulaşım odakları olarak tanımlanabilecek okul, 
iş, alışveriş vb. hizmetlere erişimi sağlaması gerektiği 
göz önüne alınarak, bu niteliklere sahip yolların 
belirlenmesi, uygulama projelerinin hazırlanması ve 
uygulama projesi tamamlanan bisiklet yollarının sahada 
uygulama etaplarının belirlenmesi için Bisiklet Ana 
Planı hazırlanmaktadır.

Bisiklet kullanımı sadece bir fiziki planlama projesi 
olmadığı, aynı zamanda sosyal bir proje olduğu 
için bisiklet kullanımını teşvik edici sosyal projelerin 
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oluşturulması, organize edilmesi, 
sorumlu kurumların belirlenmesi 
ve projelerin hayata geçirilmesi 
konuları da ana plan çerçevesinde 
ele alınacak diğer konulardır.

Yıl içerisinde; İstanbul Bisiklet Yolları 
Ana Planı çalışması kapsamında 
tüm İlçe Belediyeleri ile bağlantıya 
geçilmiş ve İlçe Belediyeleri 
yetkililerinin katıldığı kapsamlı 
toplantılar yapılmıştır.

Planlarımıza göre, İSBIKE bisiklet 
sayısını 2018'de 1.500'e, 2019'da 
3.000'e, 2023'te 5.000'e 
çıkaracaktır. Bu bisiklet alımının ilk 
2.800’üne dair ihale 2017 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Mevcutta 
200 adet bisikletin işletilmesi 
sürdürülmektedir. 2019 yılı sonu 
itibariyle toplam bisiklet yolu 
uzunluğu 303 km, 2019-2023 yılları 
arasında imalatı yapılacak bisiklet 
yolu uzunluğu ise 750 km olacaktır. 
2023 yılında İstanbul genelinde 
toplam uygulanacak bisiklet yolu 
uzunluğunun 1.053 km olması 
hedeflenmektedir. 
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