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Öz 
 

Türkiye’de İstanbul ve diğer büyük şehirlerin büyüme ve ulaştırma sorunlarının 
makroekonomik politikalar, özel koşulları ve uygulamalar doğrultusunda oluştuğu 
görülür. Büyük şehirlerin ulaştırma sorunları önemli ölçüde Türkiye’nin 
makroekonomik büyüme sorunlarına, nüfusuna, ulaştırma alt yapısı ve talep dağılımına 
bağlı bulunmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul’un, büyüme ve ulaştırma sorunları şöyle 
tanımlanabilir; 

• kısa dönemli acil yönetim sorunları, 
• öncelikli orta ve uzun dönemli sorunları, 
• önemli sermaye gerektiren sorunlar,  
• önemli özgün örgütlenme gerektiren sorunlar,  
• iç ve dış sistemlerin etkilerine ilişkin sorunlar, 
• eğitim, bilinçlenme ve güvenlik hizmetleri gerektiren sorunlar, 
• standartlar ve planlama sorunları.  

 
Çalışmada İstanbul’un ve büyük şehirlerin bu sorunlarının çözümü, sektörlerin uzun 
dönemli yatırım politikaları ve planları ile ülkenin ve büyük şehirlerin sermaye 
kaynaklarının verimli ve uyumlu kullanılması, ülkenin dengeli kalkınması 
amaçlanmıştır. Aynı yönde öncelikle kısa, orta ve uzun dönemli planlama yaklaşımları 
doğrultusunda sorunlar bütünlük içinde açıklanmaya, irdelenmeye çalışıldı. İstanbul’un 
kısa ve orta dönemli büyüme ve ulaştırma sorunları teknik ve ekonomik kapasite 
ölçütleri ile uygun talep, uygun kapasite yönetimi yaklaşımları doğrultusunda ele 
alınmaya çalışıldı.  

 
İstanbul’un ve büyük şehirlerin uzun dönemli sorunları ise ülke düzeyinde 
makroekonomik planlama, talep ve yatırım yönetimi, bugünkü net değer yaklaşımları 
doğrultusunda dengeleme, sınırlandırma biçiminde çözümler üzerinde duruldu. Aynı 
yönde uzun dönemde yatırımları, ulusal makroekonomik kalkınma politikalarına, 
dengeli büyüme hızlarına ve büyüklüklerine bağlı olarak büyük şehirlerin bölgeler ve 
halkalar halinde limit büyüklüklerine yaklaşması yönünde ele alındı. Yine aynı yönde 
büyük şehirlerin büyüme politikalarının büyük şehirler çevresinde hizmet ve imalat 
sektörlerinin arsa spekülasyonu ve parselasyonu, yapılaşma genişlemelerinin alt yapıları 
ile birlikte uygun ve planlı biçimde sınırlandırılarak geliştirilmesi öngörüldü.  

 
Uzun dönemde Türkiye’de İstanbul’un ve diğer büyük şehirlerin nüfusunun, toplam 
nüfusa oranın belirli yüzde değerlere yaklaştırılması görüşü belirginlik ve önem 
kazanmıştır. Ülkenin yatırım ve işletme büyüklüklerinin ülkenin sosyoekonomik yapısı, 
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genel yatırım dağılımları ve büyüklükleri ile uyumlu, dengeli geliştirilmesi ölçütünün 
önemli ve öncelikli olduğu saptanmıştır. 

 
 

Giriş 
 

Türkiye’nin 1950’li yıllardan itibaren ABD ve AB’nin genel politikaları doğrultusunda 
serbest özel sektör yatırımları, teşvik ve destekleme uygulamaları gelişmeye devam 
etmiş, devam etmektedir. Türkiye’nin özellikle 1980’den sonra özelleştirme teşvikleri 
ve uygulamaları, isabetliliği tartışmalı olan kararları ve yatırımları bölgeler arasında 
gelir dağılımlarının bozulmasına; Marmara, İstanbul ve diğer büyük şehir bölgelerine 
yeni nüfus ve sermaye hareketlerine yol açmıştır. İstanbul ve diğer büyük şehirler 
özellikle 1980-2000 yılları arasında yıllık nüfus artışları % 3,3-3,4 değerleri ile plansız 
ve alt yapısız hızlı büyümeler göstermiştir[1],[2]. Plansız ve altyapısız olarak bir yandan 
büyük şehirler içinde ve etrafında sanayileşme, imalathane, bakım onarım ve iş merkezi 
yatırımları, bir yandan da konut inşaatları, gecekondular yaygınlaşmıştır. Aynı yönde 
İstanbul ve diğer büyük şehirlerin belirtilen sorunlarının artışı yönünde ülke düzeyinde 
yatırım ve gelir dağılımı bozulmaları artmıştır. Bu gelir ve sermaye dağılımı 
bozulmasına ve yine Türkiye’nin Güney-doğu kırsal kesim bölgelerinde terör olaylarına 
bağlı olarak Diyarbakır, Urfa, Muş, Şırnak şehirlerinde de yıllık nüfus artışları % 2,3-
3,0 değerleri ile plansız ve alt yapısız hızlı büyümeler ortaya çıkmıştır[1],[2]. 

 
Yine 1995’lerden itibaren bir yandan ‘köyüne geri dön teşvik projesi’ devam ederken 
bir yandan da özellikle 2002’den sonra İstanbul ve diğer büyük şehirlerde su, enerji ve 
ulaştırma altyapı olanakları tam planlanmadan yine konut inşaatı, yol inşaatı 
sektörlerinde önemli ve hızlı gelişmeler gözlenmiş; gözlenmeye devam edilmektedir. 
Bu uygulamalar çelişkili, dengesiz politikalar izlendiği görüntüsü vermektedir. 
 
Bu gelişmeler doğrultusunda İstanbul’un nüfusu ve ulaştırma talebi; genel ölçekte her 
geçen gün İstanbul’un Kuzeyine, kara tarafına doğru; Doğu ve Batı taraflarına doğru 
büyümesine paralel olarak artışlar göstermiştir. Bu büyümelere paralel olarak büyük 
sermayeli ve kapasiteli yatırımlar, trafik talebi ve ulaştırma sistemleri yapıları hızlı 
gelişmeye devam etmektedir. Aynı yönde İstanbul trafiğine hızlı biçimde her gün 500-
600 araç, zaman-zaman 1000 araç, her yıl 200.000–250.000 araç katılmakta; yolların 
yoğunlukları, kapasite kullanım oranları artmaktadır. Aynı kapasite kullanım oranlarını 
ve yoğunluklarını koruyabilmek için her yıl ortalama 1000-1200 km’lik yol ve park 
yapımı gerekli olmaktadır.  
 
İstanbul’un bu ulaştırma talebi ve karayolu trafiği artışı ile ulaştırma sistemleri 
başlangıç terminallerinde ve ana duraklarda toplanma ve bekleme zaman kayıpları, 
hatlar üzerinde sıkışıklığa bağlı gecikme zaman kayıpları her geçen gün artmaktadır. 
İstanbul’un kent içi karayolu hatlarında pik saatlerde darboğaz ve tıkanıklıklar 
oluşmakta; bazı hatlarda, kavşaklarda yeni yatırımlara, iyileştirme ve düzenleme 
çalışmalarına rağmen yine ileri yıllarda sıkışıklıklar ve tıkanmalar oluşması 
beklenmektedir.   
 
İstanbul’un kent içi ulaştırma hareketlerini Kuzeye doğru kaymasına bağlı olarak 
1970’li yıllar öncesine kadar trafik talebi payı önemli görülen hatların giderek trafik 
payı önemlerinde azalma eğilimi gözlenmektedir. İstanbul’un kent içi yolcu 
ulaştırmasında son 40-45 yıldan bu yana artan karayolu trafiğinin etkisi ile denizyolu ve 
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demiryolu trafiği miktarında artışlara karşın paylarında azalmalar gözlenmektedir. Bazı  
karayolların da zaman-zaman kapasite kullanım oranları bire yaklaşmaktadır. Aynı 
yönde İstanbul’un kent içi ana yollarında seyahat süresi trafik hacmi artışına, taşıtların 
birbirini etkilemelerine bağlı olarak 5-6 kat, hafta başı ve sonu trafik akımlarında 9-10 
kat daha büyük değerler alabilmektedir[3],[4]. Bu durum taşıt hızlarının trafik hacmi 
yoğunluğunun etkisiyle seyahat hızlarının düşmesine ve duraklamalı trafik akımına 
bağlı olarak belirmektedir. 
 
Bu saptamalar, İstanbul’un ve büyük şehirlerin büyüme ve ulaştırma sorunlarının ve 
çözüm yaklaşımlarının öncelikle Türkiye’nin dengeli makroekonomik politikalar, uzun 
dönemli stratejik planlar doğrultusunda ele alınmasını gündeme getirmektedir. Dolayısı 
ile çalışma İstanbul ve Marmara Denizi kıyıları boyunca yerleşme merkezleri arası 
ulaştırma sistemlerinin ekonomik/uygun hatlarının, karayolu hatlarının karşılaştırmalı 
uygun kullanımlarının belirlenmesini amaçlamış bulunmaktadır. 
 

 
İstanbul’un Ulaştırmasını Karakteristik Özellikleri ve Sorunları 

 
Ulaştırma Sistemleri Karakteristik Özellikleri 
 
Ulaştırma sistemleri içinde genel olarak denizyolu ulaştırma sistemi karayolu, 
demiryolu ulaştırma sistemlerine göre daha yavaş bir ulaştırma sistemidir[5],[6],[7]. 
Denizyolu ulaştırma sisteminde deniz aracı ile su ortamı arasında harekete karşı oluşan 
sürtünme direnci özellikle belirli bir hızdan sonra deniz aracının en kesit alanına, ıslak 
yüzeyine, hızın karesine bağlı olarak büyük oranda artma eğilimi gösterir[6],[7]. Bu 
durum ise büyük hızlarda yakıt tüketiminin ve maliyetinin artmasına, birim taşıma 
maliyetlerinin kara ulaştırma sistemlerine kıyasla büyük olmasına neden olabilmektedir. 
Ayrıca deniz taşıma araçlarının belirli tip ve büyüklüklerde bir deniz aracındaki gemi 
adamı personel sayısı; bir kara ulaştırma aracının, otobüs ve kamyonun personel 
sayısından daha fazla olması dolayısı ile bazı hallerde denizyolu aracının kara aracına 
göre birim maliyetlerinin yüksek olmasına yol açabilmektedir[7]. 
 
Buna karşın denizyolu iskeleler dışında taşıma yolu yatırımı gerektirmeyen bir ulaştırma 
sistemidir[4],[5],[6]. Yine denizyolunda seyahat hızının küçük olmasına karşın uç 
noktalarının konumuna bağlı olarak seyahat süresinin karayolu hatlarından daha küçük 
olmasına yol açabilmektedir. Denizyolu ulaştırma sistemi, zaman değeri küçük, yavaş, 
büyük hacimli kitle taşımaları için ekonomik olabilen bir ulaştırma sistemidir. Bu haller 
denizyolunun hem birim taşıma maliyetinin küçük olmasına; hem de kullanıcıların, 
yolcuların seyahatte geçen zaman maliyetlerinin daha küçük olmasına yol 
açabilmektedir[4],[5],[6]. Bu özellikler denizyolu ulaştırma sisteminin kara ulaştırma 
sistemlerine göre ekonomik ve üstün olmasına olanak sağlayabilmektedir.  
 
Diğer yandan karayolu ulaştırmasında bir yönde bir şeritte taşıt yoğunluğunun taşıt 
trafik akımının kapasiteye yaklaşması hallerinde trafik akımı hızının yavaşlamasına, 
sıkışma bekleme ve toplam seyahat sürelerinin artmasına neden olabilmektedir[6],[8]. 
Buna karşın Metro ve raylı ulaştırma sistemlerinin taşıma kapasiteleri yüksek, sıkışıklık 
bekleme zaman kayıpları küçük olmasına karşın, altyapı yatırım maliyetleri, toplanma 
zaman maliyetleri büyük olabilmektedir. 
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İstanbul’da Karakteristik Ulaştırma Sorunları 
 
İstanbul’un karakteristik ulaştırma sorunları genel olarak uzun dönemde Türkiye’nin 
plansız makroekonomik büyüme ve ulaştırma kararlarına, özel durumlarına ve 
uygulamalarına bağlıdır. İstanbul’un ulaştırma sorunları yönetilemeyen plansız hızlı 
nüfus, özel yatırım ve otomobil sahipliği artışları yönünde karayolu ağırlıklıdır.  
 
Günümüzde ise İstanbul kentinin iki yakası boyunca gerek kent içi gerekse merkez ile 
yeni gelişen kenar bölgeler arasındaki çevre ve devlet karayolları kent içi ulaştırma yolu 
gibi kullanılmaktadır. Birinci ve ikinci boğaz köprülerinin ana ve yan yolları deniz 
kıyısına paralel trafik hacmi ve payı yüksek; kapasiteleri belirli saatlerde yetersiz olan 
yollardır. İstanbul’da bu karakterde Doğu-batı ve Kuzey kara tarafı doğrultularında çok 
sayıda ana yolu bulunmaktadır. Yine İstanbul’un Doğu-batı yönünde gişeler önünde 
tıkanmaların ve kuyrukların oluşumu ise özellikle talebin şerit kapasitelerinin, gişe 
kapasitelerinden büyük olmalarına bağlı olarak belirmektedir. 
 
Bu yönde Marmara Denizi, Gemlik, İzmit Körfezi kıyıları boyunca karayolu hatlarında 
trafik akımının kapasiteye yaklaşması, bekleme ve toplam seyahat sürelerinin çok 
artması halleri karayoluna ve kıyıya paralel denizyolu hatlarının kullanımını gündeme 
getirebilmektedir. Yine özel olarak İstanbul ve Marmara Denizi kıyıları boyunca 
yerleşme ve trafik merkezlerinin birbirlerine denizden uzaklıkları, karayolu ile 
uzaklıklarına göre önemli ölçüde küçük, kısa olabilmektedir.  
İstanbul’da bu sorunlar Doğu-batı ve Kuzey kara tarafı doğrultularında ya karayolunda 
şerit sayısının, katlı kavşak sayısının arttırılmasını, ya ulaştırma talebinin bastırılmasını, 
ya da toplu taşımacılığın zamanla oluşturulmasını ve talebin başka ulaştırma 
sistemlerine kaydırılmasını zorunlu kılabilmektedir. 

 
 

Büyük Şehirlerin Büyüme ve Ulaştırma Politikaları Yöntemi 
 
Büyükşehir Ekonomisi ve Yönetimi 
 
Büyükşehirler kültür, bilim, teknoloji, sermaye ve emek girdilerinin belirli zaman 
dönemi içinde deterministik ve sistemli olarak organize olabildiği; mal ve hizmet 
üreterek kar sağlamayı amaçlayan ve bu bağlamda ikamet alanı oluşturan büyük bir 
sistemdir, örgüttür. Bu yönde büyük şehirlerin örgüt büyüklüğü değişkenin özgün nicel 
ve nitel yanlarının oluştuğu görülmektedir. 

 
Genel olarak büyük şehirlerin maliyeti, Şekil 1.’de verildiği gibi, şehrin ölçeği ile aynı 
yönde artan maliyetler, ters yönde azalan maliyetler biçimde iki kısma ayrılabilir. 
Büyük şehirlerde iletişim, ulaştırma, diğer hizmetler sıkışıklık maliyetleri yüksek ve 
artarken sabit sermaye ve nitelikli personel girdi maliyetleri birlikte bakım onarım 
maliyetleri de düşük ve azalma eğiliminde olabilmektedir. Buna karşın küçük ve orta 
boy şehir seçeneklerde ise sabit sermaye ve nitelikli personel girdi maliyetleri yüksek 
olabilirken düz işçi, bakım onarım maliyetleri; iletişim, ulaştırma, diğer hizmetler 
sıkışıklık maliyetleri daha düşük olabilmektedir. Yine büyük şehirlerde örgütlenme, 
iletişim, sıkışıklık, karar verme ve yönetişim süreleri ve maliyetleri aynı yönde giderek 
artabilmektedir. Büyük şehir ölçeği değişkenine bağlı toplam birim maliyet fonksiyonu 
Şekil 1.’de verildiği biçimde, şehir girdi maliyeti bileşeni ile iletişim, ulaştırma, diğer 
hizmetler sıkışıklık ve yönetişim girdi maliyeti bileşeni toplamından oluşur[8],[9]. 
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Büyük şehir ölçeği değişkeninin çok büyük olduğu durumlarda iletişim, ulaştırma, diğer 
hizmetler sıkışıklık ve yönetişim girdi maliyeti bileşeni çok büyük değerler alabilirken 
nitelikli personel sermaye ve fiziksel malzeme girdi maliyeti düşme eğilimi 
gösterebilmektedir. Dolayısı ile arada bir uygun/optimum şehir büyüklüğü kararlarının 
gündeme geldiği ortaya çıkar.  

 
Türkiye’de plansız özel girişimcilik, serbest piyasa ekonomisi uygulamaları 
doğrultusunda özellikle İstanbul, Marmara Ege ve Akdeniz Bölgelerine talep ve 
altyapılar, yeni nüfus ve sermayeler toplanmış;  toplanmaya devam etmektedir. Aynı 
yönde İstanbul ve diğer büyük şehirlerin sorunları artarken ülke düzeyinde yatırım ve 
gelir dağılımı bozulmakta, bozulmaya devam etmektedir. Yine aynı yönde İstanbul’un 
nüfusu, iletişim, ulaştırma ve diğer hizmet ve yönetişim sorunları, sosyal maliyetleri 
büyümeye devam ederken diğer yandan üniter devlet yapısını dengeli geliştirme ve 
koruma sorunları, sosyal maliyetleri de belirli oranda büyümüş ve büyümeye devam 
etmektedir.  

 
 
         Maliyet 

   
 
                                               toplam maliyet 
                                  
                                                                                               örgüt iletişim, ulaştırma  
                             örgüt  sabit                                                        ve sıkışıklık maliyeti 
                             girdi maliyeti 
 
 
                                      
                                                      uygun büyüklük             örgüt ölçek büyüklüğü 
  

 
Şekil 1. Büyükşehirler Büyüklüğü ve Maliyet Fonksiyonu 

 
Aynı yönde kendine özgü koşullara bağlı olarak uygun/optimum büyük şehir büyüme 
kararları ön görülmesi gerektiği ortaya çıkar. Uygun büyük şehir kararları, sektörlere, 
genel makroekonomik ve sosyoekonomik koşullara, genel amaçlara ve merkezi 
kararlara,  talep kesiminin uzun dönemli ekonomik ve istatistik analizlerine, maliyet ve 
fayda fonksiyonları değerlendirmelerine bağlı olarak belirlenebilir.  
 

 
Türkiye’de büyük şehirlerin politika ve uzun dönemli stratejik planlama karar 
ölçütlerinin başında Türkiye’nin ve ana sektörlerinin makroekonomik politikaları 
gelmektedir. Bu büyük şehirlerin politikalarının belirlenmesi yönünde Türkiye’nin ve 
ana sektörlerinin makroekonomik politikaları yanı sıra projelerin net bugünkü değer 
ölçütleri gelmekte ve belirtilen diğer karar verme yöntemleri ise net bugünkü değer 
ölçütü ve yöntemi içerisinde anlamlı ve önemli görünmektedir.  
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Büyüme ve Ulaştırma Politikaları Yöntemi 
 
Büyükşehirlerin büyüme ve ulaştırma sorunları ve politikaları, daha önce Türkiye’nin 
makroekonomik ve ana sektör politikaları bağlamında oluşmakta olduğu belirtilmişti. 
Türkiye’nin makroekonomik ve ana sektör politikaları ise Şekil 2’de verilen bakış acısı 
doğrultusunda 

 

Politikalar ={ Amaçlar x Üretim Olanakları x Koşullar x Teoriler x Yöntemler }
  

biçiminde belirlenebilir. Bu politikalar olayların uzantıları, insanların gereksinimleri ve 
amaçları yönünde bilimsel ilkeler, yöntemler ve üretim olanakları ile bu olaylardan 
yararlanılması çerçevesinde belirlenmektedir. Türkiye’nin üretim olanakları, 
sosyoekonomik yapıları, büyüme ve kalkınma teorileri ve yöntemleri, Türkiye’nin ana 
amaçları bağlamında belirlenmesi önem kazanmaktadır. Aynı yönde büyüme ve 
ulaştırma politikaları belirleme yöntemleri ve politikalarının objektiflik, tutarlılık, 
çelişmezlik, bütünlük ilkeleri ve bilinci ile ele alınması gerektiği görülür. Bu 
yaklaşımda ayrıca somut deney, deneyim ve gözlem verilerine dayalı ilke ve teori 
geliştirmelerine yönelik tümevarım tez, antitez ve sentez akıl yürütmelerine; aynı yönde 
politika, plan ve program geliştirme çalışmalarında tümdengelim tez, antitez ve sentez 
akıl yürütmelerine önem ve öncelik verilmesi gerektiği görülür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Şekil 2. Sorun ve Politika Belirleme Yöntemi Akış Şeması 
 
Yine sorunlar ve politikalar mevcut ve gelecekte belirlenecek yöntemler, teknolojiler ile 
somut kullanılır olanaklar ile çözümlenebilecek şekilde ele alınıp tanımlanmalıdır. 
Türkiye’nin makroekonomik ve ana sektör politikaları, aynı yönde üniter devlet 
yönetimi, merkezi planlama, denk bütçe ve dış ticaret, bölgesel ve sektörel marjinal 
verimlilik ve gelir dağılımı ilkeleri ve yaklaşımları çerçevesinde belirlenmesinin gerekli 
olduğu görülür. Yine İstanbul büyüme ve ulaştırma önlemlerinde bu tümevarım, 
tümdengelim tez, antitez ve sentez akıl yürütmelerine önem ve öncelik verilmesi 
gerektiği görülür. 

 
 

OLGULAR, ÜRETİM 
OLANAKLARI 

İLKELER, 
TEORİLER 

AMAÇLAR 

POLİTİKALAR 
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Büyük Şehirlerin, İstanbul’un Büyüme ve Ulaştırma Politikaları 
 
Türkiye’nin Büyüme ve Gelişme Politikaları 
 
Türkiye genelinde ve bölgelerde arz ve talep ekonomik dengeleri,  bu dengelere bağlı 
olarak öngörülen işletme gelirlerini ve net sosyal faydaları artırması amaçlanmaktadır. 
Geliri ve net sosyal fayda düzeyi yüksek bölgelerde gelirin yüksekliği yatırımların 
yapılabilirlik koşulunu daha kolay biçimde gerçekleştirebileceğini açık hale 
getirmektedir[10],[11],[12]. Bu yönde ilk olarak Türkiye’nin ve ana sektörlerinin 
makroekonomik politikaları, yatırım öncelikleri araştırılması gelmektedir. Bu öncelikler 
Türkiye’nin üniter devlet yapısını dengeli geliştirme ve koruma sorunları ve sosyal 
maliyetleri de dikkate alınarak ülke düzeyinde denge içinde belirlenmesi gerekmektedir. 
Türkiye’nin bekası için ileri ulusal üretim teknolojilerinin, ülke ve sektör ölçeklerinde 
gelir dağılımlarının iyileştirilmesi, ulusal sermaye birikiminin sağlanması 
beklenmektedir. Bu bağlamda kısa dönemli çok acil ve ivedi yatırım kararlarında yurt 
dışı kredi ve borçlanmalar ile yap-işlet-devret yatırım teknikleri seçenekleri talebin 
büyüklüğüne ve yapılabilirliğine bağlı olarak uygun görülebilir. Ancak uzun dönemli 
yatırım kararlarında ülke içi olanaklarının harekete geçirilmesi ve bu şekilde 
oluşabilecek fon akışlarının ve kültür birikimlerinin, yine ülke içine yönelecek şekilde 
önlemlerin geliştirilmesi uygun görülmektedir. İşletme olanaklarının verimli ve etkin 
yönetimi ile sermaye birikimi, gelecekte daha büyük ve ileri teknolojili yatırım 
politikalarının, fon akışlarının ve planlamalarının geliştirilmesi için uygun 
görülmektedir.    

 
Bu bağlamda ülke makroekonomik dengelerinin ve politikalarının, ülkenin alt yapı, 
talep, yatırım ve işletme olanakları ile uyumlu olarak yukarıda belirtilen yaklaşımlara ve 
önceliklere bağlı araştırılması gerektiği görülür. Bu yaklaşımlar ile Türkiye’de 
makroekonomik büyüme ve ulaştırma politikaları, zincirleme ekonomik büyüme ve 
kalkınma yaratacak sektörlerin verimli ve öncelikli yatırımlarının isabetli ve ilişkili 
olarak belirlenmesi biçiminde belirlenebilir. İstanbul’un büyüme ve ulaştırma 
politikaları da Türkiye’nin bu makroekonomik büyüme ve ulaştırma politikaları ile 
uyumlu biçimde geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi doğrultusunda olanaklı olabilir. 

Büyük şehirlerin, İstanbul’un Büyüme ve Gelişme Politikaları 

İstanbul kent merkezi etrafında beliren olumsuz sosyoekonomik, makroekonomik 
oluşumların, Şekil 1 ve 2. bakış açıları ile optimum sistem ve şehir planlaması bulguları 
doğrultusunda yönlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Büyük şehirlerin ve 
İstanbul’un sektörel yatırım ve işletme standartları uygulanabilir olacak şekilde yeterli 
ve uygun büyüklükte olmalıdır. İstanbul’un önemli yatırım politikaları ve planlama 
yaklaşımlarından biri de kaynakların uzun ve kısa dönemli planlama, maksimum sosyal 
faydayı sağlama ölçütleridir. Büyük şehirler ve İstanbul büyüme ve ulaştırma 
politikalarının, Türkiye’de makroekonomik büyüme ve ulaştırma politikaları 
çerçevesinde büyük şehirler çevresinde hizmet ve imalat sektörlerinin, arsa 
parselasyonu ve konut inşaatı genişlemelerinin alt yapıları ile birlikte planlı biçimde 
geliştirilmesi gerektiği belirginlik kazanır. Büyük şehirlerin dengeli büyüme hızlarına ve 
uygun büyüklüklerine bağlı olarak sürekli halkalar halinde büyümelerinin ulusal 
makroekonomik kalkınma politikaları çerçevesinde limit büyüklüklerini alarak 
biçimlenmesi gerektiği görülür. 
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Büyük şehirlerin politika ve uzun dönemli planlama çalışmalarının, Şekil 1 ve 2 bakış 
açıları ile dünyanın ve Türkiye’nin makroekonomik dengelerini, katma değerlerini 
olabildiğince artırması beklenir. Dünyanın ve Türkiye’nin zincirleme ekonomik büyüme 
ve kalkınma yaratacak sektörlerin ve yatırımların geliştirilmemesine yönelik olması 
beklenir. Bu bağlamda İstanbul’un politikalarının geliştirilmesinde ayrıca aşağıdaki 
yaklaşımlara önem ve öncelik verilmelidir:  

•    Ekonomik gelişme hızları ve büyüklükleri optimum olmalıdır.  
• Gelişme politikaları, sosyoekonomik limit büyüklükleri ile ülkenin makro 

ekonomik politikaları arasında belirli bir uyum sağlamalıdır 
• Yeni göçler üretecek yatırımlardan kaçınılmalıdır.  
• Bölgeler ve şehirlerin ortalama mal ve hizmet üretimi standartları, ortalama 

fiyatları, gelir dağılımı farklılıkları ile uyumlu olmalıdır. 
•    Kişi başına gelir düzeyi yüksek bölgeler ile gelir düzeyi düşük bölgelerin 

teknolojileri ve teknikleri arasındaki farklılık ve uyumluluk bir bütünlük 
oluşturmalıdır.     

 
Bu belirlemeler yönünde büyük şehirlerin alt yapı yatırım seçenekleri, yukarıda 
belirtilen yaklaşım, ilke ve yöntemler ile ülkeye katkıları göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmelidir. Büyük şehirlerin yatırımları, iç talebe yönelik hizmet üreten 
hizmet ihracatı sınırlı olan yatırımlar olduğundan yabancı finansman yap-işlet-devret 
teknikleri ile yapımı ülke ekonomisi ve kalkınması açısından en son uygun görülmelidir. 
Çünkü yabancı finansman yap-işlet-devret finansman teknikleri, yapılan yatırımların 
amortisman ve faiz girdileri ile kar payları belirli oranda dışarıya transfer olmaktadır.  
Dolayısı ile yakın zaman dönemleri için yatırım ve işletme sermayesi ve yeni 
teknolojiler geliştirecek ve işletecek yabancı kuruluş ortaklıkları için yabancı finansman 
yap-işlet-devret teknikleri uygun çözüm seçenekleri olarak düşünülmelidir. 
 
İstanbul’un Uygun Büyüme ve Ulaştırma Önlemleri 
 

İstanbul ve büyük şehirlerin uzun dönemli ulaştırma alt yapı yatırımlarının planlama 
çalışmaları, yukarıda belirtildiği biçimde Türkiye’nin büyüme, üretim, kalkınma, 
ulaştırma ve lojistik politikaları içinde ele alınmalıdır. Bu bağlamda İstanbul’un 
ulaştırma alt yapı yatırımları kapasite yetersizliğine bağlı olarak birimlerin servis 
sistemlerinde bekleme kayıpları ve maliyetleri ile kapasite fazlalığından kaynaklanan 
servis sistemlerinin boş kalma maliyetleri toplamının minimum/ekonomik olacak 
şekilde gerçekleştirilmelidir.  

Bu yönde ayrıca şu politikalara ve önlemlere önem ve öncelik 
verilmedir[4],[5],[10],[11], [12],[13].  

 

• Ulaştırma politikaları koşullara dayalı bilimsel ileri bakış açılarına, amaç ve 
uygulama bütünlüğüne, bilimsel düşünme ahlakına bağlı olarak belirlenmelidir.  

• Kazaların ve kayıpların azaltılması yönünde sürücüler, operatörler ve gemi 
adamları bu süreksizliklere ve kazalara karşı; bilgili olma, deneyimli olma, 
planlı olma, tedbirli ve hazırlıklı olma, dikkatli olma, duyarlı ve kontrollü olma 
durumunda olmalıdırlar, bu yönde eğitilmelidirler.  

• Karayolu ulaştırması, otomobil sahipliği ve kullanımının sosyo-psikolojik ve 
ekonomik nedenleri, bilinçlenmenin katkı biçimleri araştırılmalı ve gerekenler 
yapılmalıdır. 
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• Kentiçi konut inşaatı ve ulaştırma politikaları ve yatırımları kentin büyüme 
biçimine, nüfus artışına bağlı olmalıdır; yeni göçler üretmemelidir. 

• Özel otomobil kullanımı gerekirciliğe ve bilimselliğe dayandırılmalıdır.  
• Ulaştırma politikaları talebe uygun özel, toplu ve kombine taşımacılığı ana 

ulaştırma alt yapılarını ve ağlarını, arazi kullanımı ve çevre ile uyumlu gelişme 
önceliklerini kapsamalıdır. 

• Toplu ve kombine taşımacılık tercihi için bekleme ve toplanma zaman kayıpları 
maliyetleri özel otomobil taşıma maliyetlerine ve fiyatlarına yansıtılmalıdır. 

• Belirli hatların belirli saatlerinde tek–çift otomobil trafiği uygulamaları ve 
kültürü yaygınlaştırılmalıdır.  

• Toplu taşımacılık ile kombine taşımacılık tercihlerinin sosyo-psikolojik ve 
ekonomik nedenleri, bilinçlenmenin katkı biçimleri ve yöntemleri araştırılmalı; 
gerekirciliğe, ekonomikliğe ve eğitime önem verilmelidir.  

• Ulaştırma yatırımlarında yabancı finansman yap-işlet-devret biçimleri en son 
düşünülmeli; net bugünkü değeri, kullanıcı rantı yeterince büyük değerler için 
düşünülmelidir. 

• Ulaştırma sektöründe önemli sermaye gerektiren sorunların ve çözümlerin 
belirlenmesinde öncelikle somut, etkin bir organizasyon ve koordinasyon 
çalışmalarından başlanmalıdır.  

• İstanbul düzeyinde araçlarrın uygun filolarının ön görülmesine yönelik “hat ve 
filo planlama” merkezi oluşturulmalıdır. 

 
Bu saptamalar [3],[4],[3],[7]’de belirtildiği biçimde İstanbul ve Marmara Denizi kıyıları 
boyunca yerleşme ve trafik merkezleri arasında zamanla ulaştırma sistemlerinin 
ekonomik hatları, bu hatlara ait ekonomik talep; araç tipi ve işletme hızı büyüklükleri; 
bir gün ve saat içinde ekonomik ve optimum sıklık sorunları çözümlerinin önemini 
ortaya çıkartmaktadır. Bu çözümler ulaştırma sistemlerinin etkinliğini ve önemini 
arttırması; talebin kara yolundan denizyoluna, demiryoluna aktarılmasına olanak 
sağlayan önlemleri ortaya çıkartmaktadır. Yine yaz aylarında İstanbul kent içi ulaştırma 
hareketleri, Tekirdağ, Adapazarı, Adalar, Yalova, Çınarcık, Gemlik, Bandırma yerleşme 
merkezlerine yayılması, denizyolu ulaştırmasının önemini ve payını arttırmakta; yazın 
bu hatların düzenli ve ekonomik olarak planlanmasını, işletilmesini gerekli kılmaktadır. 

 
 

Sonuç ve Öneri 
 
Türkiye’de plansız özel girişimcilik, serbest piyasa ekonomisi uygulamaları 
doğrultusunda özellikle İstanbul, Marmara Ege ve Akdeniz Bölgelerine talep ve 
altyapılar, yeni nüfus ve sermayeler toplanmış ve toplanmaya devam etmektedir. Aynı 
yönde İstanbul ve diğer büyük şehirlerin sorunları artarken ülke düzeyinde yatırım ve 
gelir dağılımı bozulmakta, bozulmaya devam etmektedir. Yine aynı yönde İstanbul’un 
nüfusu, iletişim, ulaştırma ve diğer hizmetler yönetişim sorunları, sosyal maliyetleri 
büyümeye devam ederken diğer yandan üniter devlet yapısını dengeli geliştirme ve 
koruma sorunları, sosyal maliyetleri de belirli oranda büyümüş ve büyümeye devam 
etmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik ulusal makro ve sosyoekonomik çözüm 
politikalarının, uzun dönemli isabetli stratejik planların geliştirilmesinin önem kazandığı 
görülür. Bu yönde ülkelerin ve büyük şehirlerin politikaları, uzun dönemli planları 
isabetli, dengeli, uyumlu, stratejik ve zincirleme katma değerli olarak ön görülmelidir.  
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Bu bağlamda uzun dönemde öncelikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerin nüfuslarının 
toplam Türkiye nüfusuna oranın, alt yapı yatırımlarının belirli değerlere yaklaştırılması 
görüşünün, ilkesinin geliştirilmesi gerekli görülmektedir. İstanbul’un nüfusu, konut 
inşaatı ve alt yapı gelişimi sınırlı ve dengeli olmalıdır. Türkiye’nin ve İstanbul’un 
politikaları, uzun dönemli planları, zincirleme ekonomik büyüme ve kalkınma yaratacak 
sektörlerin ve yatırımların geliştirilmemesine yönelik olmalıdır. Yine aynı yönde 
İstanbul’un ulaştırma sistemleri planlamasında ikamet ve iş trafik merkezleri arasında 
yolcu ve toplu taşımacılığa yönelik karayolu, denizyolu, demiryolu ile kombine 
ulaştırma sistemi hatlarının, talebe ve ülke yatırım olanaklarına, ülkenin dengeli 
gelişimlerine uygun biçimde geliştirilmesinin ülke ve İstanbul yararına olduğu ön 
görülmektedir.  
 
Ayrıca büyük şehirlerin ulaştırma yatırım ve işletme önlemlerinin aşağıda sıralanan 
ekonomik kararlı ve dengeli ekonomik durumlara yaklaşması beklenir:  
 

• İstanbul kent içi ulaştırmasında belirli dönemler içinde ulaştırma hatları yatırım 
giderlerinin, arz ve talep yönetimine bağlı işletme giderlerinin ve gelirlerinin 
bugünkü toplam net değerinin sıfırdan büyük olacak biçimde planlanması. 

 
• İstanbul kent içi ulaştırma sisteminde toplu ve kombine ulaştırma sistemlerinin 

ekonomik üstünlüğü için kombine ulaştırma sistemlerinin taşıma süresi ve/veya 
bilet fiyatlarının karayolu ulaştırma hatları taşıma süresi ve/veya bilet fiyatından 
küçük planlanması, uygulanması. 

 
• Kombine ulaştırma sisteminin karayolu ulaştırma sisteminden trafik çekebilecek 

şekilde talebin beklentilerine, sosyoekonomik ve gelir düzeylerine ve standartlara 
uygun planlanması, uygulanması. 

 
• İstanbul kent içi karayolu kullanıcılarına sıkışıklık, toplanma ve bekleme zaman 

kayıplarını, maliyetlerini belirli ve makul ölçülerde üstlendirilmesi. 
 

• Belirli hatların pik saatlerinde tek-çift plaka sıkışıklık bedeli uygulanması. 
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