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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ulaşım hizmetlerindeki temel amaç sunulan hizmetin, hizmetin sağlandığı çevredeki 

bileşenler dikkate alınarak, yolcu beklentilerine cevap verebilir düzeye erişmesini ve 

sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca bütünleşik ve entegre bir ulaşım 

ağındaki her bir toplu taşıma sisteminin farklı gereksinimler ve kazanımlara sahip 

olması; sistemlerin kapasitesi, sunduğu hizmetin niteliğinin farklı olması, bulundukları 

güzergahtaki kısıtlı yol kapasitesi ve yol paylaşımı, mobilitenin devamlı olarak 

mevcudiyeti ve kontrol edilmesinin zorlaşması, ulaşım sistemlerinde talep dengesinin 

değişmesine neden olmakta ve bütüncül bir yönetim ihtiyacını beraberinde 

getirmektedir. Ayrıca günlük yaşamda ulaşım ağının ilgili toplu taşıma araçları ve 

sistemlerinde geçirilen zaman diliminin niteliğinin yaşam kalitesine ve standartlarına 

ontolojik açıdan etkisi uzun bir süre boyunca hissedilmektedir. Bu noktada ilgili 

kuruluşların konuyla ilgili raporları incelendiğinde, tüm toplu ulaşım ağında araçlardaki 

yoğunluktan kaynaklanan memnuniyetsizliğin mevcut olduğu ve bu 

memnuniyetsizliğin özellikle Metrobüs Sistemi’nde yüksek oranı göze çarpmaktadır. 

Bu projede ise tespit edilen bu soruna yönelik olarak, İstanbul’da görece daha yoğun bir 

şekilde tercih edilen Metrobüs Sistemi’nin hem duraklarda hem de araç içlerindeki 

yoğunluğunun azaltılmasını sağlayacak farklı bir matematiksel modelleme tabanlı 

yaklaşım önerilecektir. Bu bağlamda Metrobüs Sistemi’nde etken bir çizelgelemeyle 

sistemin çalışmasını sağlayacak metodolojinin Endüstri 4.0 bileşenlerinden biri olan 

simülasyon programı aracılığıyla tesis edilmesi amaçlanmıştır. Sistemdeki araç 

sayısının değiştirilmesi ile sistem içerisindeki yoğunluğun nasıl etkilendiği ve 

azaltılması için nasıl bir revizyon yapılması gerektiği simülasyon aracılığı ile 

modellenecek ve nihayetinde bu işlemlerin maliyetinin kabul edilebilir olup olmayacağı 

irdelenecektir. Bu kapsamda AnyLogic simülasyon programı kullanılmıştır.  

Bu belgenin içeriği ise projenin yapılmasını gerektiren nedenler, bu nedenlere yönelik 

çözüm önerisi, bu önerinin metodolojisi ve uygulama sonrasında elde edilen çıktıların 

yorumlanması adımlarını kapsamaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Metrobüs hattı hızlı ulaşım ve sık sefer imkânı ve diğer toplu taşıma sistemleri ile 

entegre olması dolayısıyla alternatiflerine göre daha avantajlı bir konumdadır ve yoğun 

bir şekilde tercih edilmektedir. Bu durumda da yolcu yoğunluğu günün her saatinde 

yüksektir. Bu koşullar altında sistemi kullanan yolcular hem araç içlerinde hem de 

duraklarda yoğun kalabalıklar oluşturmaktadır ve bu durum konfor noktasında 

memnuniyetsizliğe yol açarak günlük yaşantısının önemli bir kısmını toplu taşımada 

geçiren kesim için yaşam kalitesinin düşmesine neden olmakta ve bir problem olarak 

algılanmaktadır.  

Projede ise bahsedilen yoğunluk problemine dair sorunlar tespit edilerek alternatif 

çözüm önerileri geliştirmiştir. 
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Mevcut durumda uygulanan çözümler yolcu yoğunluğunun özellikle yoğun olduğu iş 

saatlerine ek seferler koyarak yoğunluğu azaltmak şeklinde olsa da bu önlem palyatif 

bir durum oluşturmaktadır. Nitekim yoğunluğu azaltmaya yetecek sayıda aracın 

sistemde hizmet vermesi, belirli bir noktadan sonra araç sayısının fazlalığından dolayı 

duraklarda ve duraklar arasındaki seyir yollarında bir trafik oluşturacaktır. Böyle bir 

durum ise yolcuların Metrobüs’ü tercih etme davranışında önemli rol oynayan hız 

faktörünün ortadan kalkmasına neden olacak ve sistemin kullanım amacına ters 

düşecektir. Dolayısıyla mevcut çözüm önerileri yetersiz kalabilmektedir ve uzun vadede 

daha etken sonuçlar üretecek ve maliyetinin de kontrol altında tutulabileceği bir öneriye 

ihtiyaç vardır. Bu kapsamda ele alınan problemin çözüm önerisi, hem 

araçlarda/duraklarda yolcu yoğunluğunun belirli bir seviyeyi geçmesine izin vermeyen 

kapasiteye sahip olan hem de duraklarda ve duraklar arasındaki seyir yollarında araç 

kuyruğu oluşturmayan bir sefer çizelgelemesi yapılmasını sağlayacak bir simülasyon 

çalışmasıdır.  

 

3. Çözüm  

Ele alınan problemi çözmek için yolcu yoğunluğunu belirli bir düzeyde tutacak şekilde 

araç/sefer çizelgelemesini hassas bir şekilde belirli kısıtlar altında yapmak 

gerekmektedir. Bu işlem çok sayıda faktörün de dikkate alınmasını gerektirir (sisteme 

sonradan eklenecek araç maliyetleri, yoğunluğu azaltacak araç sayısının kuyruklara 

neden olmaması için kapasite sınırının sağlanması vb.). Dolayısıyla bu işlemin manuel 

olarak yapılması oldukça zordur ve problemin çözüm uzayında çok daha iyi sonuçlar 

bulunmasına rağmen bu olasılıkları göz ardı etme ihtimali de mevcuttur. Dolayısıyla 

yoğun bir şekilde kullanılan Metrobüs Sistemi’nin kullanıcıları için daha iyi bir 

seviyede hizmet vermesi için bahsedilen çizelge, simülasyon programı üzerinde 

işlenmiştir. Bu sayede gerçek sistemin simülasyon programı üzerinde modellenmesi ve 

değişen parametrelere göre farklı senaryolarda araç içi yolcu sayısı ve yolcuların araç 

bekleme süreleri incelenerek en iyi seçeneği üreten çizelge oluşturulmuştur.   

Şekil 1 Metrobüs Durakları ve Araçlardaki Yoğunluk 
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Görselde simülasyon programının bileşenlerini gösteren animasyondan bir kesit 

paylaşılmıştır.  

 

4. Yöntem 

Projede ele alınan problem, birkaç aşamayla incelenmiştir. Öncelikle araç/sefer 

planlamasının yapılması için gerekli veriler ilgili kurumlardan talep edilmiştir. Buna 

göre; belirlenen bir saat dilimi için, ilk duraktan (Söğütlüçeşme) kalkan araç sayısı ve 

kapasiteleri, durak bazlı yolcu sayıları, araçların duraklar arasındaki mesafeyi kat etmesi 

için gereken sürelerle ilgili veriler toplanmıştır. Yolcu sayılarıyla ilgili veriler, 

yolcuların akbil kullanarak turnikelerden geçtikleri esnada kaydedilerek ilgili kurum 

tarafından toplanmaktadır. Fakat Metrobüs hattı içerisinde duraklar arasında aktarma 

yapan yolcular tekrardan akbil kullanmadıklarından ötürü bu yolcuların takibi 

yapılamamaktadır. Bu durum araç içlerindeki yolcu sayısını çok düşük bir oranla 

etkilemekle birlikte çok yoğun rastlanan bir durum olmadığından kurum tarafından göz 

ardı edilmektedir. Dolayısıyla projenin çıktılarına yönelik bir problem teşkil 

etmemektedir. 

Bu sürecin ardından simülasyon programında gerçek sistem modellenmiştir. Bu 

modelleme sistemin tüm bileşenlerini (araç, yolcu, durak, durak giriş/çıkışları vb.) 

doğru oranlarla içerecek şekilde gerçekleştirilmiştir. İlgili modüllerin kullanılmasıyla 

gerçekleştirilen tüm eylemlerin süreleri (yolcuların duraklarda araç bekleme süresi vb.) 

ile araçlardaki yolcu sayılarının hesaplanması sağlanmıştır. Böylelikle farklı 

senaryolarda sistemdeki yolcuların bekleme süreleri ile araçlardaki yolcu sayıları tespit 

edilerek en iyi senaryo seçilebilecektir. Yapılan çalışmalarda, sistemdeki araç sayısının 

değiştirilmesiyle; araçlardaki yolcu sayısı ile yolcuların duraklarda bekleme sürelerinin 

nasıl değiştiği tablo ve grafiklerde görüldüğü gibidir:  

Şekil 2 Simülasyon Programında Modelin Çalıştırılması 
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Grafiğe bakıldığında, araç sayısının artmasıyla yolcu sayısının ilk etapta hızla düştüğü 

fakat belirli bir noktadan sonra bu düşüşün ivmesinin azaldığı söylenebilir. Bu sebeple 

belirli bir noktadan sonra sistemde yapılan iyileştirmenin yolcu açısından çok fazla bir 

değişiklik yapmayacağı yorumu yapılabilir. Bunun yanı sıra araç sayısının belirli bir 

sayıya ulaşması duraklarda ve duraklar arası yollarda uzun araç kuyruklarına yol 

açacağı için tabloda görülen araç sayılarının üstüne çıkılmamıştır. 

 MALİYET KONFOR 

Gelişler Arası Süre 

(Saniye) 

Metrobüs 

Sayısı 

Yolcu Bekleme süresi 

(Saniye) 

Ortalama yolcu 

sayısı 

36 100 19,10 75,06 

25 140 12,91 50,89 

22 160 11,21 44,66 

20 176 10,17 40,26 

18 196 9,17 36,89 

17 208 8,63 34,95 

16 221 8,20 32,36 

15 235 7,67 30,31 

14 251 7,12 28,49 

Şekil 3 Araç Sayısı ile Yolcu Sayısı ve Bekleme Süresinin Değişimi 



6 

 

13 272 6,68 26,76 

Tablo 1 Araç Sayısının Artması ile Yolcu Sayısı ve Bekleme Sürelerinin Değişimi 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Metrobüs Sistemi’nin yönetimi ve iyileştirme konusunda mevcut yaklaşımlar belirli 

saatlerde ek sefer koyarak yoğunluğu dengeleme şeklindedir fakat bu durum etken bir 

sonuç oluşturmamaktadır, bunun yanı sıra kimi zaman planlanan ve uygulamaya konan 

ek seferler sistemi kullanan yolcu sayısını artırarak bir noktadan sonra yine yetersiz 

kalmakta ve ters bir etki oluşturmaktadır. Bu projede ise böyle bir durumun oluşması 

engellenecek şekilde bir metodoloji kurulmuş ve ele alınmıştır. Bu durumun yanı sıra 

iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bu çalışmada önerilen doğru araç 

sayısını ve çizelgelemesini içeren ve bu çizelgeyi maliyetle ilişkilendiren bir yöntem 

yine ilgili kurum tarafından kullanılmamaktadır. Dolayısıyla bahsedilen hedefler, bu 

çalışmanın ana çıktılarını oluşturarak projenin yenilikçi yönünü oluşturmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje ek bir maliyet oluşturmadan ve çalışan bir sistemi durdurmaya gerek duymadan 

sistem üzerinde iyileştirme yapabilecek bir metodolojiye sahiptir. Dolayısıyla 

uygulanabilirlik noktasında herhangi bir sorun teşkil etmesi beklenmemektedir. Proje; 

değişen yolcu sayısı ve metrobüs kapasitesi gibi farklı durumlara adapte edilerek en 

uygun çıktıyı alacak şekilde uygulanarak hayata geçirilebilir. Ayrıca ulaşım, lojistik, 

kapasite problemleri, robotik/akıllı depolama sistemleri gibi pek çok farklı disiplinde 

kullanıma uygundur.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin maliyeti ile ilgili sürecin herhangi bir aşamasında somut maliyetlerin ortay 

acıkması beklenmemektir. Nitekim projenin en temel amacı, Metrobüs Sistemi’nin sefer 

çizelgesinde olabilecek en düşük maliyetle hizmet vermesini sağlamaktır. Dolayısıyla 

proje, uygulanma noktasında mevcut haliyle en düşük maliyet planı ile çalışmaktadır. 

Projedeki nihai ürünün tasarım, üretim ve çalıştırılmasında kullanılan materyal, 

simülasyon programının kendisidir, dolayısıyla geliştirilme aşamasında kullanılan 

programın herhangi bir maliyeti bulunmadığı için maddi bir destek gerektirmemektir. 

Ek olarak sadece AnyLogic simülasyon programı kullanılmaktadır. Bu programın da 

erişim noktasında bir kısıtı bulunmamaktadır, her kesim tarafından kullanıma açıktır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projenin kullanıcıları hem Metrobüs Sistemi’nin kendi kullanıcıları hem de bu sistemle 

entegre olan diğer toplu ulaşım sistemlerinin yolcularıdır. İşletmeci kurum tarafından 

yapılan anketlerin sonuçlarına göre, özellikle Metrobüs Sistemi’ndeki yoğunluk, 

sistemin kullanıcıları tarafından konfor açısından bir memnuniyetsizlik olarak 

algılanmaktadır. Bu anketlerde projenin hedef kitlesinin talepleri dikkate alınarak proje 

fikri belirlenmiştir. 

  

 

 

 

9. Riskler 

Projenin amacı mevcut sistemin gerçek durumdaki risklerini ortadan kaldırmaya 

yöneliktir. Söz konusu riskler, bu projenin içeriğinden ziyade sistemin işletmecisi 

kurumla ilişkilidir. Örneğin; Metrobüs durakları arasında aktarma yapan fakat bu 

eylemin yolcu takip sistemi tarafından tespit edilememesi nedeniyle bazı aktarma 

yolcuları, veri setinin oluşturulması sırasında dikkate alınamamaktadır. Bu durum, 

sistemin farklı duraklar arasında ücretsiz aktarma imkânı sunmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu oran oldukça düşük olduğundan ötürü proje sonuçlarına 

anlamlı bir etkide bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte sistem içerisinde arıza yapan araçların, seyir yollarında arızalanması 

Şekil 4 İş Zaman Çizelgesi 

Tablo 2 Yolcu Talep ve Beklentileri Anketi Sonuçları 
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nedeniyle bakım onarım süreleri gibi bazı parametrelerin dikkate alınmaması durumu 

olduğundan kimi zaman gerçek durumla bağdaşmayan koşullar ortaya çıkabilir. Bu 

durum, sistemdeki güzergahın tek şeritli olmasından kaynaklanmaktadır. Ek bir şerit 

olmadığından araçlar seyir yolları veya duraklarda bekletilir ve bu durum uzun araç 

kuyrukları oluşmasına neden olur. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla az sayıdaki 

belirli duraklara en az üç aracın yan yana geçebileceği şekilde şerit benzeri alanlar 

ilave edilerek araçların farklı bir noktada bakım onarım işlemleri gerçekleştirilebilir.  

Projenin hayata geçirilmesi sırasında, simülasyon programında tanımlanması mümkün 

olmayan çevresel faktörlerden kaynaklanan beklenmedik durumlar da oluşabilir.  

 

OLASILIK ŞİDDET 

Çok Hafif Hafif Orta Yüksek Çok Yüksek 

Çok Düşük Aktarma 

Yolcularının 

Takibinin 

Yapılmaması 

ve Veri 

Setini 

Etkilemesi 

 Simülasyon 

Programında 

Tanımlanamayacak 

Çevresel 

Faktörlerin Etkili 

Olması 

  

Düşük  Araçların 

Arızalanma 

Durumunun 

Ortaya 

Çıkması 

   

Orta      

Yüksek      

Çok 

Yüksek 

     

                  Tablo 3 Olasılık Etki Matrisi 

 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

Yararlanılan web sitesi: https://stackoverflow.com/  
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