Öz
Dünya genelinde yaşayan nüfusun kentlerde
yoğunlaşması kentte mekânsal ve sosyoekonomik baskı oluşturmakta ve bu baskı
kentin sürdürülebilir yaşam standartlarını
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma
için özellikle kentsel toplu ulaşım
sistemlerinin kentin nüfus artışıyla paralel
olarak planlanmaması, kentte kontrolsüz
mekânsal büyümeyi etkilemesi temel sorun
olarak görülmüştür. Sürdürülebilir kentsel
gelişme ve sürdürülebilir ulaşım olgularının
ikisini de kapsayan ve entegrasyonunu
sağlayan ‘’Toplu Taşıma Odaklı Kentsel
Gelişme Modeli (Transit-oriented
Development - TOD)’’ söz konusu ulaşım
kaynaklı kentsel bozulmaların çözülmesi için
uygun kuram olarak seçilmiştir. Dünyada
yapılan çalışmalarda TOD yaklaşımı
genellikle kentin yeni gelişme bölgelerindeki
planlama politikaları kapsamında
uygulanmaktadır. Bu çalışma halihazırda
kentleşmiş bir bölge olan Marmaray Hattı
çevresinde incelenmesiyle özgünlük
oluşturmaktadır. Hat uzunluğunun fazla
olmasından dolayı etki alanının daha fazla
olduğu düşünülerek, Anadolu Yakası’ndaki
istasyonlara yoğunlaşılmıştır. Hat çevresinin
özellikle şehir içi yolculuklar için tercih
edilen bir hat olmasının sağlanması için
TOD uygulamasının uygunluğu
ölçülmektedir. Yöntem olarak, Cervero’nun
5D (density, diversity, design, destination
accessibility, distance to transit) yaklaşımı
temel alınmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda
çalışma alanı için dört temel değerlendirme
kategorisi bulunmaktadır. Yoğunluğu
artırılmış yapılaşmış çevre, arazi kullanım
çeşitliliği, erişilebilirlik ve yaya odaklı
kentsel tasarım ile toplu ulaşım sistemlerine
olan mesafe belirlenen kategorilerdir. Bu
başlıklar altında on iki parametrenin
hesaplaması yapılmıştır. Ardından
hesaplanan değerler analitik hiyerarşi süreci
ile değerlendirilip, her istasyon için farklı bir
TOD endeksi hesaplanmıştır. Endeks
değerlerine göre incelenen istasyonların
TOD uygulaması için uygun olup
olmadıkları gözlemlenmiştir.
Abstract
The concentration of the population living in
the world in the cities creates spatial and
socio-economic pressure in the city and this
pressure negatively affects the city’s
sustainable living standards. For this study,
it was seen as the main problem that the
urban public transportation systems were
not planned in parallel with the population
growth and that the uncontrolled spatial
growth in the city affected. The ‘Transitoriented Development (TOD)’, which covers
both sustainable urban development and
sustainable transportation phenomena and
provides its integration, was chosen as the
appropriate theory for the resolution of
urban disruptions in question. In studies
carried out in the world, the TOD approach
is generally applied within the scope of
planning policies in the new development
regions of the city. This study creates
originality by examining the Marmaray Line,
which is already an urbanized region.
Considering that the effective area is more
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Giriş
Küresel olarak değerlendirildiğinde, kentsel ulaşım sistemleri içinde %47’lik oranla
özel araç kullanımının hakim olduğu şehirlerde, dünya genelinde günde yaklaşık 8
milyar yolculuk yapılmaktadır (Pourbaix 2011
a, 8-10). Kentsel alanlarda özel otomobillerle yapılan günlük yolculukların, 2005’ten
2025’e kadar %80’lik bir artış göstereceği tahmin edilmektedir (Pourbaix 2011 b,
8-10). Bu bilgilerin ışığında ulaşılan sonuç
kentlerin gelişiminin otomobil bağımlı bir
süreci takip edeceğidir. Kentlerin mevcut
durumu ve geleceği için hava kirliliği, gürültü kirliliği, doğal kaynak kullanımı gibi
birçok farklı olumsuz etkisi olan yaygın
otomobil kullanımı, kentlerin gelişimini
yönlendiren bir kuvvet olmamalıdır.
Kentlerin maruz kaldığı olumsuz etkileri
en aza indirmek ve gelecek nesillere de
yaşanabilir kentler bırakmak için sürdürülebilir şehircilik anlayışı bahsedilen problemlerin çözümü olarak görülmektedir.
Sürdürülebilir şehircilik kentlerin doğal,
yapılaşmış ve sosyo-ekonomik bileşenleri arasında optimum dengeyi sağlamayı
hedeflemektedir. Yine benzer bir hedef
sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının alt
kümesi olarak tanımlanabilecek sürdürülebilir ulaşım yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda
da kentlerde yaşayan insanların yolculuk
davranışlarının çevresel, sosyal ve eko-

nomik boyutları arasında denge sağlamak
hedeflenir. Daha açık bir ifadeyle sürdürülebilir ulaşım yüksek düzeyde erişilebilirlik, çevresel açıdan verimli ulaşım türleri,
etkin toplu taşıma sistemleri ve sosyal
eşitlik hedeflerini içerir.
Toplu taşıma odaklı kentsel gelişme yaklaşımı sürdürülebilir şehircilik yaklaşımı
ile sürdürülebilir ulaşım yaklaşımının bir
sentezi niteliğindedir. Toplu taşıma istasyonunu merkeze alan bir kentsel alanda
uygulanan kompakt (yüksek yoğunluklu),
yüksek yoğunluklu ve arazi kullanım
çeşitliliğinin fazla olduğu alanlar oluşturularak erişilebilirlik en üst seviyede sağlanır.
Böylece özel araç kullanımı azalır ve özel
araç kullanımından kaynaklanan kontrolsüz kentsel büyüme kontrol altına alınır.
Bu çalışmada İstanbul’un güney sahili
boyunca doğu-batı aksında devam eden,
yüksek kapasiteli bir raylı sistem hattı
olan Marmaray hattı istasyonlarında toplu
taşıma odaklı kentsel gelişme yaklaşımının
uygunluğu ölçülmeye çalışılmıştır. Anadolu Yakası’ndaki 23 istasyonda çalışma
alanları belirlenerek analizler yapılmıştır.
2.

Toplu Taşıma Odaklı Kentsel
Gelişme Yaklaşımı

Toplu Taşıma Odaklı Kentsel Gelişme
(TOD-Transit Oriented Development)’nin, farklı
dönemlerde çeşitli planlamacılar tara-
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due to the long line length, the stations on
the Anatolian Side is concentrated. The
suitability of the TOD application is
measured to ensure that the line environment
is a preferred line, especially for urban trips.
As a method, Cervero’s 5D (density,
diversity, design, destination accessibility,
distance to transit) approach is based on. In
line with this approach, there are four main
evaluation categories for the study area.
Increased density of built environment,
variety of land use, accessibility and
pedestrian-oriented urban design, and
distance to public transportation systems are
determined categories. Twelve parameters
were calculated under these headings. The
calculated values were then evaluated by the
analytical hierarchy process and a different
TOD index was calculated for each station.
It was observed whether the stations
examined according to the index values are
suitable for TOD application.
Anahtar Kelimeler: Marmaray hattı, toplu
taşıma odaklı gelişme, TOD endeksi.
Keywords: Marmaray line, transit-oriented
development, TOD index.

Şekil: 1
Calthorpe’a göre TOD alanı modeli (Url-1).

fından tanımlaması yapılmıştır. ABD’de
1990’lı yıllarda ortaya çıkan TOD kavramı,
sürdürülebilir şehir hedefleri doğrultusunda
kentsel gelişim şekli olarak ilk kez Amerikalı mimar Calthorpe (1993, 3-6) tarafından
önerilmiştir.
TOD, bir “akıllı büyüme” stratejisi olarak,
kontrolsüz kentsel yayılma ve şehir içi
ulaşımda otomobil bağımlılığının olumsuz
etkilerini en aza indirme hedefiyle geliştirilmiştir. Bu hedefler kapsamında değerlendirilmesinin sebepleri başta bölgesel
sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Ek olarak
arazi kullanım dokusu ile ulaşım planlama
stratejilerinin birlikte değerlendirilip kararlar alınması ve kentsel ulaşım sistemlerinin
kapasitelerine uygun kullanılması gibi
kriterleri de temel almaktadır (Lukman a 2014,
1-6).
TOD, planlama aracı olarak arazi kullanımı politikaları ve kentsel ulaşım sistemini
bir arada değerlendirir. TOD uygulanan
kentsel bölgelerde, yaya ve bisiklete
uygun çevre dostu bölgeler ve mahalleler
yaratılmaktadır (CTOD 2009, 1-5). Böylece,
insanlar uzun özel araç yolculukları yerine
toplu taşıma kullanmaya teşvik edilir.
TOD’un daha geniş kabul görmüş bir
tanımlaması da bir toplu taşıma istasyonu
etrafında, kolay yürünebilir bir alanda bulunan kompakt ve karma arazi kullanımına

sahip, yaya dostu kentsel bir ortamdır
(Parker ve diğerleri 2002, 1-4). Kompakt ve
karma arazi kullanımı dokusu otomobil ile
yapılan yolculukları azaltmaktadır (Belzer
ve Autler 2002, 3-8).
Calthorpe tarafından geliştirilen TOD modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. Uygulama
yapılacak bir toplu taşıma hattı istasyonu
çevresinde merkezi ticaret alanı ve 800
metrelik yarıçaplı alan içinde de kentsel
yeşil/açık alanlar ile konut alanlarının
planlanması öngörülmüştür. Yeraltı metro
hatları için oluşturulan model, özellikle
düşey yöndeki besleme hatları ile TOD alanındaki erişilebilirliği artırmaktadır.
2.1. Toplu Taşıma Odaklı Kentsel
Gelişme Bileşenleri
Kentler fiziksel yapıları ve yapılanmaları
bakımından, insanların seyahat davranışları üzerinde etkili olur. Sürdürülebilir
kalkınmanın üç boyutu olarak kabul edilen
“3D” yaklaşımı (Density, Diversity, Design)
yoğunluk, çeşitlilik ve tasarım kapsamında yapılaşmış kentsel çevrede yapılması
gereken analizlerin ana başlıklarıdır. Bu
analizlerin sonucuna göre TOD olarak
belirlenmek istenen alanlarda uygunluk
ölçümü yapılabilir (Cervero ve Kockelman 1997
a, 199-219). İlerleyen dönemlerde yapılan
çalışmalar sonucu yapılaşmış çevrenin
analizi için iki boyut daha söz konusu
yaklaşıma eklenmiştir. Böylece model
yoğunluk, çeşitlilik, tasarım, toplu ulaşım
sistemlerine yakınlık ve konum erişilebilirliği (Density, Diversity, Design, Distance
to transit, Destination accessibility) başlıkları
kapsamında “5D” adını almıştır. (Cervero ve
Murakami 2008, 21-30).
Yoğunluk, yapılaşma yoğunluğu, konut
yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu kullanılarak ölçülmektedir.
Arazi kullanım çeşitliliği, TOD alanındaki
farklı arazi kullanım fonksiyonlarının birbirine yakın olarak yerleştirilme derecesi
olarak tanımlanmaktadır. Günlük yolculuk
amaçları için yakın alanın dışına çıkma
ihtiyacını azaltmaktadır (Cervero ve Kockelman
b 1997, 199-201).
Tasarım ilkesini gerçekleştirmek için
kentsel tasarım aracının etkili bir şekilde
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kullanılması gerekmektedir. Bu ilkeden
kentsel tasarım aracıyla yaya erişimi odaklı
bir kentsel doku yaratma amacı anlaşılabilir. Bir TOD alanındaki kentsel tasarım
uygulamaları, insanlar ile kentsel mekanlar,
kentsel hareketlilik ile kentsel yapı ve doğal
çevre ile yapılı çevre arasında bağlantı kurulması konusunda yüksek öneme sahiptir.
Erişilebilirlik, TOD alanlarında hareketlilik
ve erişilebilirliği artırır ve böylece yolcuların hattı tercih etmelerini sağlar. Hedef erişilebilirliği ise bir TOD alandaki perakende
mağazalara, etkinlik merkezlerine ve diğer
fonksiyonel alanlara ne kadar iyi bağlandığı ile ilgilidir.
Toplu ulaşım sistemlerine yakınlık, toplu
taşıma istasyonu çevresinde 400 ila 800
metre yarıçapındaki alanlarda, yaya erişiminin yüksek olması gerektiğini vurgular
(Cervero 1998, 23-26). TOD alanı içinde yer
alan ve yerel duraklar olarak tanımlanan
toplu ulaşım hatlarının etkin hizmeti için,
5 dakikalık yürüme mesafesini temsil
eden 400 metre yaya toplama alanı kullanılır.

Gebze ilçesinde son bulmaktadır. Şekil
2’de tamamı görülen hat 76 kilometre
uzunluğundadır.
Hatta eklenen yeni istasyonlar ile beraber
tren hatlarının tamamlanması ile 43 istasyonun bulunacağı Gebze-Halkalı arasında
seyahat süresi 105 dakika olacaktır. Şekil
3’te ayrıntılı olarak görülen hatta; Gebze,
Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında
şehirlerarası tren hatları ile; 7 istasyonda
da kent içi raylı sistemlerle entegrasyon
sağlanacaktır.
2013 yılında kapatılan banliyö hattının yenilenme süreci beklenenden uzun sürmüştür. Sürecin uzaması, hat üzerinde yer alan
kentsel yapılaşmış çevre ve yolcu davranışları üzerinde değişimlere sebep olmuştur.

Marmaray Hattının TOD Açısından
Değerlendirilmesi

Hattın hizmete açılmasıyla yüksek kapasiteli bir raylı sistem hattı kentin güney sahili
boyunca kentsel ulaşım sistemine katılmıştır. Bu hattın, diğer raylı sistemlerle
entegrasyonunun sağlanması halinde, hem
güzergâh koridoru hem de entegrasyon
sağlanan diğer raylı sistem hatları boyunca
özel araçlarla yapılan yolculukları önemli
ölçüde azaltacağı öngörülmektedir.

Marmaray hattı, İstanbul metropoliten
alanında Avrupa ve Anadolu yakalarında,
kesintiye uğramadan devam eden entegre
bir raylı toplu taşıma sistemi olma özelliği taşımaktadır. Proje Avrupa Yakası’nda
Halkalı’dan başlamakta ve Kocaeli’nin

Belirtilen amacın gerçekleşmesi için, hattın
kapandığı süre boyunca değişen ve bozulan
arazi kullanım dokusu etkili politikalarla
yeniden planlanarak, yolcu davranışı üzerinde etkili olacaktır. Toplu taşıma hatlarının kullanımı cazip hale getirilecek ve bu

3.

Şekil: 2
Gebze – Halkalı banliyö hattı (Url-2).
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Şekil: 3
Marmaray hattı aktarma istasyonlarının
durumu (Url-3).

sayede özel araç kullanımı kaynaklı oluşan
otomobil bağımlı kent dokusu kontrol
altına alınabilecektir. Hattın kapasitesinin
etkin kullanımı sağlanacak ve oluşan çevresel olumsuz etkiler de bu sayede en aza
indirilecektir.
Marmaray hattı boyunca belirlenen olumsuz durumların çözümü doğrultusunda
belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi
için, çalışma alanındaki yapılaşmış ve
sosyo-ekonomik çevre verileri kullanılarak
parametreler belirlenmiştir. TOD modeli
ile çözüleceği savunulan problemler için
kullanılan yapılaşmış çevre unsurları Cervero’nun belirlediği 5D yaklaşımı, hesaplama yöntemi ise literatür olarak incelenen
örnek projelerde kullanılan yöntemler baz
alınarak oluşturulmuştur.
3.1. TOD Değerlendirme Modeli
Bir alanın TOD olarak belirlenmeden
önce değerlendirilmesi sistematik ve
kapsamlı bir yöntem gerektirir. Analitik
Hiyerarşi Süreci (AHS) verilerin kısıtlı
olması ve parametrelerin yüzdesel olarak
hesaplanması sebebiyle bu çalışmada,
değerlendirme yöntemi olarak seçilmiştir.
Ek olarak literatür taramasıyla öne çıkan
TOD hesaplamasında kullanılacak olan
mekansal veriler gerçeğe en yakın hesaplama için birçok farklı disipline ait uzmanlar
tarafından değerlendirilmelidir. AHS bu

değerlendirmeye olanak vermektedir. Bu
çalışma kapsamında uzman grubu değerlendirmesi alınmamıştır. Bunun yerine, literatür taramasında incelenen ve daha önce
TOD uygunluk çalışması yapılmış olan
şehirlerde kullanılan uzman değerlendirme
sonuçlarının ortalama değerleri alınmıştır.
Elde edilen ortalama değerler,belirlenen
parametrelerin ağırlık değerleri olarak
kullanılmıştır.
AHS hesaplaması için ilk adımı oluşturan
parametrelerin ağırlıklarının belirlenmesinden sonraki aşamada parametre değerleri ağırlıklar ile çarpılacak ve ulaşılan
değerlerin standardizasyonu yapılacaktır.
Parametreler hesaplanırken farklı formüller
kullanıldığı için bulunan sonuçlar maksimum-minimum metodu kullanılarak standartlaştırılmıştır (BPS 2010 51-55). Son olarak
yapılan ön hesaplamalar kullanılarak TOD
endeksi hesaplanmıştır.
3.2. Çalışma Alanına Dair Genel Bilgiler
Yapılan çalışma kapsamında incelenen
istasyon alanlarında, kullanılan alansal
veriler ArcGIS programı kullanılarak
mekânsal veriye dönüştürülmüştür. Coğrafi
analizler, veri güncelleme, veri yönetimi
ve görüntüleme işlemlerinin gerçekleştirilebildiği entegre bir coğrafi bilgi sistemi
yazılımı olan ArcGIS yazılımı, bu çalışmada kullanılan verileri aynı anda bütün aks
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üzerinde hesaplama olanağı sunmaktadır.
Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bütün
istasyonların çevrelerinde 1.000 metre
yarıçaplı alanlar oluşturulmuştur. Arazi
kullanımı, sosyo-ekonomik yapı ve ulaşım
analizleri yapılmıştır. Mevcut verilerin
niteliğine göre, 5D yaklaşımından yola
çıkarak, İstanbul’da yaya hareketliliğini
ve ulaşım davranışını etkileyen dört temel
kategori belirlenmiştir. Verilerin gruplandırılmasıyla oluşan TOD kategorileri ve
parametrelerine ilişkin kodlama Tablo 1’de
gösterilmektedir.
3.3. Kategoriler ve Parametrelerin
Hesaplanması
Yoğunluk kategorisi kapsamında nüfus,
istihdam ve ticaret alanı verisinin hektar
başına yoğunluğu hesaplanmıştır.
Arazi kullanımının çeşitliliği ulaşım
davranışını ve talebi, insanlar kentsel
fonksiyon alanlarına kısa süren yolculuklarla ulaşabildikleri için etkilemektedir.
Arazi kullanım çeşitliliği seviyesi 1, 2 ve 3
denklemleri ile gösterilen entropi formülü
ile hesaplanmıştır (Fard 2013, 23-24).

LUd (i) = i istasyonundaki arazi kullanımı
çeşitlilik değeri
Qlui = i istasyon alanındaki belirli arazi
kullanımının payı
Qai. Qbi … Qni. = a,b...n arazi kullanım sınıf-

MI = i istasyonu için karmalık oranı
Sc = i istasyonundaki konut dışı kentsel
arazi kullanımlarının toplam alanı
Sr = i istasyonu içindeki toplam konut alanı
Yaya erişimi ile ilgili bir parametre olan
yaya erişim alanı oranı, yaya yürüme mesafesi alanından türetilmiştir. Yaya yürüme
mesafesi parametresinin çıkış noktası PCA
(pedestrian catcment area) olarak bilinen “yaya
yakalama alanları” dır. Bu analiz ArcGIS
yazılımındaki network analizi ile yapıl-

Kategori

Parametre Adı

Kod

Yoğunluk

1. İstihdam yoğunluğu (kişi/ha)

A1

2. Nüfus yoğunluğu (kişi/ha)

A2

Çeşitlilik
Erişilebilirlik ve tasarım

Toplu ulaşım sistemlerine mesafe

154

ları için bulunan belirli arazi kullanım payı
n = istasyondaki toplam arazi kullanım
sınıfı sayısı
Slui = i istasyonundaki incelenen arazi kullanımının toplam alanı
Si = i istasyonunun toplam çalışma alanı i
Erişilebilirlik ve tasarım kategorisi kapsamında her bir istasyon için belirlenen
çalışma alanı içinde mevcut erişilebilirlik
seviyesi ve destekleyici olarak yaya dolaşımını etkileyen fiziksel çevre faktörleri
analiz edilmiştir. Karmalık Oranı (Mixedness index) parametresi, analiz alanındaki
yaya erişiminin ve bisiklet kullanımının
uygunluğunu ölçmek amacıyla 4 numaralı
formüle göre hesaplanmıştır (Zhang ve Guindon 2006, 149-164). Konut kullanımının diğer
arazi kullanım türleriyle karmalık oranının
artması durumunda, yolculuk tercihinin
yaya ya da bisikletle yapılabileceği sonucuna varılmıştır.
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3. Ticaret alanı yoğunluğu

A3

4. Arazi kullanım çeşitliliği

B1

5. Yeşil alan yoğunluğu

C1

6. Yaya yolu yoğunluğu

C2

7. Karmalık indeksi

C3

8. Yaya yürüme mesafesi

C4

9. Otopark alanı yoğunluğu

C5

10. İETT hat yoğunluğu

C6

11. İETT durak yoğunluğu

D1

12. Diğer toplu taşıma istasyonlarının yoğunluğu

D2

Tablo: 1
Belirlenen kategori ve parametreler.
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mıştır. Yaya yakalama alanları, belirlenen
çalışma alanları içinde bir yayanın 10 dakika yürüyerek erişebileceği alanları göstermektedir. İETT Hat Yoğunluğu parametresi
literatür taraması yapılan bütün örnekler
içinde sadece Marmaray hattı için bulunan
ve kullanılan parametredir. Çalışma alanındaki banliyö hattına düşey olarak planlanan
İETT hatlarının sayıları ve uzunlukları
kullanılmıştır.
Toplu ulaşım sistemlerine mesafe kategorisinde çalışma alanlarındaki İETT duraklarının yoğunluğu ve farklı ulaşım duraklarının yoğunlukları hesaplanmıştır.
3.4. İstasyonların TOD Endekslerinin
Hesaplanması
Marmaray hattının Anadolu Yakası’ndaki 23 istasyon için hesaplanan, yolculuk
davranışını etkileyen parametreler, AHS
hesaplama yöntemi ile bütünleştirilip her
istasyon alanı için tek bir TOD endeks
değeri elde edilecektir.
Göstergelerin ağırlıklandırılmasında en
yaygın kullanılan yöntem, bu çalışma için
de seçilen yöntem olan AHS kapsamında,
tüm kategorilerin ve parametrelerin bir
veya daha fazla paydaş grubu tarafından
önem derecelerine göre sıralanmasıdır.
Bu çalışma kapsamında paydaş toplantıları yapılmamıştır. Bunun yerine literatür
çalışmasında üç farklı şehir incelenmiştir.
Bu şehirlerden ilki Endonezya’nın başkenti
Jakarta, ikincisi Çin’de bir liman kenti
olan Tianjin ve sonuncusu da Hollanda’da
Tablo: 2
Örnek çalışmalarda kullanılan ağırlık
değerleri.

Parametreler

Tianjin

bulunan Arnhem-Nijmegen metropoliten
alanıdır. Bu şehirlerde de raylı sistem istasyonlarında TOD endeksleri hesaplanmıştır.
Yapılan incelemede kullanılan parametreler
ve yapılan uzman toplantıları sonucu elde
edilen ağırlık değerleri Tablo 2’de görülmektedir. Görülen ağırlıkların ortalama
değerleri ile çalışmada kullanılan parametrelere ve kategorilere ağırlık değerleri atanmıştır (Zou ve diğerleri 2014, 3492-3494), (Lukman
c 2014, 41-42), (Taki ve diğerleri 2017 a, 29-30),
(Huang ve diğerleri 2018, 304-324).
Yapılan hesaplama sonucunda çalışma için
belirlenen kategori ve parametre ağırlıkları
Tablo 3’te görülmektedir. Özellikle erişilebilirlik ve tasarım ile toplu ulaşım sistemlerine mesafe kategorilerine ilişkin bir
hesaplama yapılamamış, bu kategorilere
önem sırasına göre ağırlık ataması yapılmıştır. Önem sırası, kategorilerin altındaki
parametre sayısı ile parametrelerin ağırlık
değerleriyle hesaplanması sonucu TOD
endeks değerini nasıl değiştirdiğine bağlı
olarak belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan parametreler farklı yöntemlerle hesaplandığından dolayı,
gösterge birimlerinin maksimum-minimum
metodu kullanılarak standart hale getirilmesi gerekmektedir. Bu yöntem, gerçek veri
değerlerini doğrusal olarak dönüştürür ve 5
numaralı formül ile elde edilen değer 0 ila 1
aralığındadır (Taki ve diğerleri b 2017, 29-30).

ri = standart değer

The Arnhem-Nijmegen

Yoğunluk

Jakarta

The Arnhem-Nijmegen

0,31

0,35
0,35

Arazi kullanım çeşitliliği

0,03

0,22

İstihdam Yoğunluğu (kişi/ha)

0,33

0,32

Nüfus Yoğunluğu (kişi/ha)

0,67

Yeşil Alan Yoğunluğu

0,04

Yaya Yolu Yoğunluğu

0,07

0,4

Karmalık indeksi

0,12

0,1

Yaya Yürüme Mesafesi

İETT Durak Yoğunluğu

0,2

0,3

Otopark Alanı Yoğunluğu
İETT Hat Yoğunluğu

0,48
0,09

0,08

0,12

0,1
0,1

Diğer Toplu Taşıma
İstasyonlarının Yoğunluğu
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Kategori

Ağırlık Değeri

Yoğunluk

0,33

Kod

Ağırlık Değeri

1. İstihdam yoğunluğu

A1

0,2

2. Nüfus yoğunluğu

A2

0,5

3. Ticaret alanı yoğunluğu

A3

0,3

Çeşitlilik

0,2

4. Arazi kullanım çeşitliliği

B1

1

Erişilebilirlik ve tasarım

0,31

5. Yeşil alan yoğunluğu

C1

0,09

6. Yaya yolu yoğunluğu

C2

0,2

7. Karmalık indeksi

C3

0,14

8. Yaya yürüme mesafesi

C4

0,3

9. Otopark alanı yoğunluğu

C5

0,1

10. İETT hat yoğunluğu

C6

0,17

11. İETT durak yoğunluğu

D1

0,1

12. Diğer toplu taşıma
istasyonlarının yoğunluğu

D2

0,9

Toplu ulaşım sistemlerine mesafe

0,16

min xi = En küçük parametre değeri
max xi = En büyük parametre değeri
Çalışmanın sonucunda oluşturulması hedeflenen TOD endeksi 6 numaralı formül
kullanarak hesaplanmıştır (Anane ve diğerleri
2012, 36-46).
İstasyonlar

156

Parametre Adı

Yoğunluk
endeksi

Çeşitlilik
endeksi

Ri = ∑ Wk rik

(6)

Ri = i istasyonu için TOD indeksi
Wk = ağırlık değeri
rik = k parametresi için hesaplanan standart
değer
Erişilebilirlik ve
Tasarım endeksi

Toplu ulaşım
sistemlerine
mesafe endeksi

TOD
Endeksi

Ayrılık Çeşmesi

0,16

0,20

0,15

0,15

0,66

Söğütlüçeşme

0,25

0,10

0,22

0,15

0,73

Feneryolu

0,19

0,08

0,08

0,00

0,36

Göztepe

0,27

0,06

0,08

0,15

0,56

Erenköy

0,25

0,02

0,05

0,00

0,32

Suadiye

0,30

0,07

0,09

0,14

0,61

Bostancı

0,32

0,13

0,16

0,23

0,84

Küçükyalı

0,27

0,10

0,11

0,08

0,56

İdealtepe

0,16

0,00

0,09

0,00

0,25

Süreyya Plajı

0,16

0,04

0,09

0,00

0,29

Maltepe

0,16

0,12

0,12

0,00

0,40

Cevizli

0,16

0,15

0,12

0,00

0,44

Atalar

0,17

0,05

0,12

0,01

0,35

Başak

0,19

0,13

0,11

0,15

0,59

Kartal

0,22

0,17

0,16

0,15

0,70

Yunus

0,12

0,17

0,08

0,00

0,37

Pendik

0,21

0,12

0,23

0,15

0,71

Kaynarca

0,16

0,18

0,09

0,00

0,43

Tersane

0,18

0,19

0,13

0,00

0,50

Güzelyalı

0,13

0,13

0,12

0,00

0,38

Aydıntepe

0,09

0,16

0,13

0,00

0,38

İçmeler

0,03

0,19

0,12

0,01

0,35

Tuzla

0,02

0,12

0,09

0,00

0,24
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Tablo: 3
Kategori ve parametrelerin ağırlık değerleri.

Tablo: 4
İstasyonların TOD endeksleri.
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Şekil: 4
Marmaray hattı Anadolu istasyonlarının
belirlenen aralıklara göre TOD endeks
değerleri.

3.5. İstasyonların TOD Endeksleri
İstasyon alanları için TOD endeksi hesaplanırken maksimum 1 puan üzerinden 0,75
veya daha yüksek bir değer alan istasyon
alanları, TOD için yüksek potansiyele
sahip alan olarak değerlendirilmiştir (Lukman b 2014, 17-18). Hesaplanan TOD endeks
değerleri Tablo 4’te gösterilmektedir.
Sonuçlara göre, Tuzla istasyonu 0,24 değeriyle en düşük, Bostancı istasyonu ise 0,84
değeriyle en yüksek değere sahiptir. Bu
bilgiler kullanılarak, TOD uygulamasına
uygun çıkmayan çalışma alanlarının hangi
parametreler kapsamında iyileştirilmesi
gerektiği belirlenebilir.
İstasyonların TOD değerleri, en düşük değer olan 0,24 ile en yüksek değer olan 0,84
arasında Şekil 3’te, bulunan değerler eşit
aralıklara bölünerek dengeli bir değerlendirme olanağı sunan doğal kırılım yöntemiyle gruplandırılmıştır. İstasyonların 14
tanesi ortalama değer olan 0,48’in altında
kalmıştır. TOD için uygun hale gelmesi
için parametre değerlerini artırıcı politikalar üretilmesi gerekmektedir. 9 istasyonun
ise ortalamanın üzerinde olması sebebiyle
iyi koşullara sahip olduğu söylenebilir.
Fakat TOD uygulamak için TOD endeks
değerini artırıcı plan ve politikalar bu istasyonlar için de gereklidir.

4.

Değerlendirme

Çalışma kapsamında hızla artan özel araç
bağımlı ulaşım talepleri ile kentlerin karşılaştığı sorunların tek başına sürdürülebilir
gelişme anlayışı ile değil, ulaşım planlaması ve arazi kullanım politikalarıyla entegre
bir şekilde yürütülerek çözülebileceğine
değinilmiştir.
Sürdürülebilir kentsel gelişme yaklaşımı
ile sürdürülebilir ulaşım planlamasının
kesiştiği nokta arazi kullanım politikalarıdır. Kentsel yapılaşmış alanlarda karma,
kompakt ve yaya erişilebilirliğinin yüksek
olduğu bir doku yaratılırsa toplu ulaşım
kullanımı artar ve otomobil bağımlı ulaşım
davranışları azalır. Toplu taşıma odaklı
kentsel gelişme yaklaşımı ile belirtilen
amaçlara uygun sonuçlara ulaşılabilmektedir. TOD yaklaşımı uygulandığı kentsel alanlarda; çevresel olumsuz etkileri
düşürücü, yolculuk süre ve mesafelerini
kısaltıcı, yaya dostu bir kentsel gelişme
modelidir.
Marmaray hattı boyunca, hattın yaklaşık
beş yıl yenilenme amacıyla kapalı kalması
sonucunda birçok olumsuz durum meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumların ortadan kaldırılması ve hattın tekrar cazip hale
gelmesi için TOD modelinin uygulanabilirSayı 32, Mart 2021
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liği test edilmiştir. Hesaplama sonucunda
TOD modelinin uygun olduğu istasyonlarda yoğunluğu artırılmış yapılaşmış çevre
planlanacak ve bu sayede yolculuk süreleri
kısalacaktır. Arazi kullanım çeşitliliği
artırılarak istasyon çevresinde yürüme
mesafesinde kentsel donatı, aktivite ve
dinlenme alanları sağlanabilecektir. Diğer
bir deyişle istasyon çevresinde çoklu varış
yerleri yaratılacaktır. Son olarak da TOD
planlama alanı içinde otomobil kullanımını en aza indirmek amacıyla çevre dostu
ulaşım yöntemleri geliştirilecektir. Yaya ve
bisikletli olarak TOD alanı içindeki her türlü fonksiyona güvenli ulaşım sağlanacaktır.
Alan içindeki farklı toplu ulaşım durak ve
istasyonları artırılarak istasyon alanı dışına
da erişim güçlendirilecektir. Marmaray
hattı boyunca yoğun bir yapılaşma dokusu
bulunmaktadır. Çalışma alanı yeni bir
şehirsel gelişim alanı olmadığı için yoğunluk artırıcı müdahalelerin yerine, arazi
kullanım çeşitliliğini artırıcı müdahaleler
ile TOD modeline uygun hale getirilmesi
önerilmektedir.
Hesaplama aşamasında Cervero tarafından
geliştirilen ve yolculuk davranışını etkileyen arazi kullanım unsurları olan 5D temel
alınmıştır. Marmaray hattı için dört temel
kategori ve bu kategorilerin kapsamında 12
alt parametre nihai TOD endeks değerini
oluşturmada katkı sağlamıştır. İstanbul
özelinde diğer çalışmalarda rastlanmayan
kentsel otobüs sistemleri ve farklı ulaşım
türlerine ait istasyon ve duraklar da işleme
sokulmuştur. Bu yönüyle ayırt edici özellik
gösteren Marmaray hattı Anadolu Yakası’ndaki istasyonların her biri için 1.000
metrelik yarıçapın kapladığı alanda yapılan
hesaplamalar sonucunda en yüksek TOD
değerine sahip istasyon çevresi Bostancı
olmuştur. En düşük değere sahip istasyon ise besleyici otobüs hatlarının düşük
yoğunlukta bulunduğu Tuzla istasyonudur.
Bu sonucun oluşmasında en etkili unsurun
erişilebilirlik olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle farklı ulaşım türlerine ait bağlantıların
bulunduğu Bostancı istasyonu erişilebilirliğinin yüksek olmasıyla diğer istasyonlardan daha yüksek bir potansiyele sahiptir.
Tuzla istasyonu ise sadece çok saz sayıda
farklı tür bağlantısına sahip olduğu için
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gerekli yoğunluk ve çeşitliliğe ulaşamamış
ve TOD modeli uygulaması için uygun bir
endeks değerine sahip olamamıştır

•
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