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Özet 
 

Kent içi toplu ulaşım sistemlerinde sefer sıklıklarının belirlenmesi, sefer sayılarının tespiti ve bu seferlerin 
hangi zaman dilimlerinde gerçekleşmesi gerektiği toplu taşımanın en önemli araştırma konularındandır. Bu 
noktada sefer sayıları ve sefer sıklıkları tüm sistemi önemli ölçüde etkilemekte ve bu sayılar sistemin 
bulunduğu ulaşım ağında yaşayan her canlıya etki etmektedir. 
Ülkemizde ve dünyada sürekli artan nüfusla birlikte toplu taşıma ve ulaşım sistemlerinin önemi gün geçtikçe 
daha da ön plana çıkmaktadır. Artan nüfusla birlikte kişisel araçların da artması trafik sorunlarına yol açmakta, 
fosil yakıtlara bağlı olarak çalışan araçların oluşturduğu çevre kirliliği, gürültü vb. etkenler ise yaşam kalitesine 
direk etki etmektedir. Bu konuların çözümü ve sürdürülebilirlikleri üzerine çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. 
Toplu taşıma ve ulaşım sistemlerinin planlanması ve sürdürülebilirliği bu çözümlerin başında gelmektedir. 
Toplu taşıma ve ulaşıma yapılacak yatırımların ekonomik maliyetlerinin fazla olması, idareleri karar almakta 
zor durumda bırakmaktadır. Bununla birlikte yapılan yatırımların iyi işletilmesi ve planlı hareket edilmesi 
işletme maliyetlerini düşürebilmektedir. Planlama, toplu taşıma ve ulaşım sistemlerinin sürdürülebilirliği için 
büyük rol oynamaktadır. 
Sürdürülebilir bir toplu taşıma ve ulaşım sistemi için günlük sefer sıklıkları yüksek önem arz etmekte özellikle 
gün içerisinde zirve saatlerde yapılması gereken seferlerin yolcu taleplerine göre hesaplanması gerekmektedir. 
Bu gereklilik önerilen modelimizde doğrusal en iyileme mantığa göre hesaplanmış ve günlük sefer sayıları 
veriler göre yeniden tespit edilmiştir. Çalışmamızın içeriğinde, Denizli ilinde otobüs işletmesinin günlük 
seferleri incelenmekte ve günlük seferlerin sıklıkları ile ilgili önerilerde bulunulmaktadır. Bu noktada önerilen 
yeni sefer sayıları ile önemli ölçüde ekonomik ve çevresel iyileme sağlanabileceği düşünülmektedir. 
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1.Genel 

Ulaştırma, insanların, bir yerden bir yere belirli bir amaç için yer değiştirmesi, eşyanın bir yerden bir yere 
taşınması işidir. Medeniyetlerin gelişmesinde ve birbirine etki yapmasında ulaşımın büyük rolü görülür. 
Ulaşım araçları geliştikçe insanlar birbirine daha çok yaklaşmış, karşılıklı ilişkileri günden güne artmıştır.  
Toplu taşıma ise bireylerin özel araçları kullanılmadan yapılan tüm ulaşım sistemlerinin genel adıdır. Bu 
şekilde yapılan taşımalarda birden fazla yolcu taşınması ile enerji tasarrufu sağlanmış olur. Toplu taşıma şehir 
içi ve şehirlerarası olabilir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için toplu taşımanın tercih 
edilmesi dünya için gün geçtikçe daha çok önem arz etmektedir. Toplu taşıma kullanımı ile birlikte ulaşım 
problemlerinde azalma görülmekte, kişi başına düşen egzoz gazı salımı azalmakta, gürültü kirliliği ve 
ekonomik maliyetlerde düşüş göze çarpmaktadır. Ancak toplu ulaşımın verimli ve sürdürülebilir olması için 
iyi planlanmalı ve toplumun ihtiyacını en iyi seviyede karşılamalıdır. 



1nd International Turkish World Enginering and Scince Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey 

 

 

 Çalışmanın temel amacı ülkemizde ve dünyada toplu ulaşım sistemlerinin günlük seferlerinin ve sefer 
sıklıklarının incelenmesidir. Çalışma kapsamı, toplu ulaşım sistemi alt yapısından elde edilen verilerin hedef 
programlamada oluşturulan model ile analiz edilmesine dayanarak en uygun günlük otobüs toplu ulaşım 
seferlerinin belirlenmesi ve toplu taşıma sistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde tesisi için gereken adımların 
tespit edilmesi olarak özetlenebilir. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ye ait verilere 
yer verilmekte ve bu veriler ışığında mevcut günlük seferlerin yeniden incelenmesiyle sistem veriminin 
arttırılması düşünülmüştür. 
 
2. Literatür 
 
Sefer sıklığı belirlenmesi yöntemleri, sayımlarla elde edilen verilerin, kalabalıklık seviyesi ve minimum sefer 
sıklığı standartlarıyla analizini içermektedir. Uygun hizmet kalitesine ve en uygun sefer sıklığına ulaşılması 
sağlanırken, uygun yolcu-yükleme verilerinin toplanması için ayrılacak bütçenin de göz önüne alınması 
gerekmektedir. Bu noktada ülkemizde ve dünya genelinde konu ile ilgili birçok çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalar doğrultusunda sefer sayıları yeniden bulunmuş ve sefer çizelgeleri oluşturulmuştur. Daha önce 
yapılan çalışmalar incelendiğinde, Sefer sayılarının, sıklıklarının ve çizelgelerinin belirlenmesine yönelik 
birçok toplu ulaşım analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde en uygun sefer sayısı, bu sefer sayılarına göre 
belirli zaman aralıklarında sıklıkların belirlenmesi ve oluşturulabilecek çizelgeler ile ilgili çalışmalardan 
bazıları şu şekildedir. Vuchic (2005) geliştirmiş olduğu ampirik bağıntıların kullanıldığı yöntemde her hattın 
zirve saat içerisinde maksimum yolcu yükünün bulunduğu kesim belirlenmekte, bu kesimdeki yolcu sayısı ve 
otobüs kapasitesinden yararlanılarak her hat için en ideal sefer sıklığını geliştirdiği denklemler yardımı ile 
bulmuştur. Chakroborty (2017) henüz devam eden toplu ulaşım sistemleri üzerine yaptığı araştırmada, otobüs 
rotalarını ve sefer sıklıklarını genetik algoritma ile optimizasyonu hakkında çözümler ortaya sunmuştur. Bu 
araştırmada, otobüs sistemlerinin planlanmasında sefer sıklıklarının birkaç güzergah üzerinde denenerek, tüm 
duraklar ve yolcu bekleme süreleri göz önünde bulundurularak bu sürenin en aza indirilmesi gerektiği 
düşüncesi üzerinde durulmuştur. Yolcuların durakta bekleme süreleri ve yolculuk süresince harcadıkları süre, 
toplam yolculuk süresi olarak sefer sıklığı hesaplamasında kriter olarak ele alınmıştır. Bu kriterin yani yolculuk 
süresinin belirlenmesinde, otobüs filosu, otobüslerin kapasiteleri, otobüslerin durma zamanı, otobüslerin rota 
üzerindeki en hızlı ve en yavaş sefer sıklıkları ile çalışılmıştır. Ceder (2002) gerçekleştirdiği sefer sayılarının 
tespiti çalışmasında, otobüs sefer sıklıklarının ve aralık değerlerinin verimli olarak belirlenebilmesi için uygun 
veri toplama yaklaşımları tanımlanmış ve analiz edilmiştir. Araçta yapılan ölçüm ve noktasal ölçüm teknikleri 
incelenmiştir. Alternatif tarife çizelgelerinin minimum otobüs sefer sıkılığını sağlayacak şekilde oluşturulması 
için bu verilerin önemi ortaya konulmuştur. Verilerin toplanması için harcanacak bütçe ve bu tür çalışmaların 
getirileri incelenerek kullanılacak veri toplama yönteminin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sefer sıklığının 
belirlenmesi yönündeki metodlar genel olarak, bu verilerin elde edilmesi yönünde yapılan sayımlara göre 
sınıflandırılmaktadır. Ceder (2007) başka bir çalışmasında, maliyet açısından verimli ve rasyonel bir sefer 
çizelgeleme sistemi, yolcu konforu ile servis maliyeti arasında bir denge kurmaktadır. Yolcu talebi ile araç arzı 
arasında uygun eşleşme yapıldığında, kullanılan araç sayısını minimize edecek ve mevcut yolcu talebine cevap 
verebilecek bir sefer çizelgeleme yapılmış olacaktır. Bu yaklaşım toplam işletme maliyetinin minimize 
edilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca Ceder (2007) servis kalitesini sağlayacak ve araç sayısını minimize 
edecek şekilde bir sefer çizelgeleme yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntemde kullanılan temel yolculuk sayısı 
verileri, "noktasal ölçüm" ve "araçta ölçüm" yöntemleriyle toplanarak elde edilmektedir. Sabit bir durakta 
bekleyen kişi tarafından yapılan ölçüm ve sayımlar genellikle "noktasal ölçüm" olarak adlandırılmaktadır. 
Ölçüm; seçilen hatta ait duraklar arasındaki kesimlerde en yüksek yolcu sayısının elde edileceği durakta 
yapılmaktadır. Ölçümün yapılacağı durak ya daha önceden yapılmış sayımlar incelenerek ya da güzergahın 
daha önceden etüt edilmesi ile belirlenmektedir. Ölçüm formu duraktan geçen her araç için doldurulmaktadır. 
Ölçüm formunda ölçümün yapıldığı nokta, yolcu yükü sayımları, aracın durağa varış ve ayrılış zamanları, araç 
ve hat bilgileri yer almaktadır. Ayrıca noktasal ölçümler birden çok durakta da yapılabilmektedir. Ölçümler, 
stratejik öneme sahip olan son duraklarda, aktarma noktalarında, merkezi iş alanları ve eğitim ve sağlık 
tesislerinin bulunduğu duraklarda hatların ayrılma birleşme noktalarındaki duraklarda ve yolcu talebinin büyük 
ölçüde değişim gösterdiği diğer noktalardaki duraklarda da yapılabilmektedir. Alp (2008) yapmış olduğu 
çalışmada önce çok amaçlı karar verme kavramını açıklanmış, sonra çeşitli hedef programlama modelleri ile 
İETT’ye bağlı Kağıthane garajı verilerini kullanarak yolcu talebini, filodaki araç sayısını, araç tiplerini ve sefer 
sürelerini dikkate alarak otobüs hatları için optimum sefer sıklık değerlerini belirlemiştir. Bu çalışma ile 
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dağıtım problemleri için DHP yöntemi ile etkin çözüm elde edilebileceği gösterilmiştir. Kullanılan hedef 
kısıtları, farklı öncelik ve ağırlıklar kullanarak bir araya getirilip farklı modeller elde edilebileceği, sistemi 
etkileyen diğer faktörler dikkate alınarak oluşturulan farklı modellerle daha etkin sonuçlar elde edilebileceği 
ortaya konmuştur. Uludağ (2010), doktora çalışmasında İzmir ili kent içi otobüs ağı durak yerleri ve otobüs 
sıklık değerleri yolcu ve işletmeler açısından hizmet seviyesinin yükseltilmesi adına incelenmiştir. Çalışma 
kapsamında İzmir İli otobüs ağında yer alan Lozan ve Montrö duraklarını kullanan toplam 26 adet hatta ait 
yolcu talep değerleri, seyahat süreleri, araç kapasite ve filo parametreleri kullanılarak doğrusal hedef 
programlama modeli geliştirilmiş, en uygun sefer sıklık değerleri elde edilmeye çalışılmıştır. Deri (2012), 
İzmir ilinin toplu ulaşım verilerini derleyip, gün içerisinde değişen yolcu talebini dikkate alan optimum sefer 
sıklığının belirlemeye çalışmıştır. Yapılan çalışmada, İzmir güney-batı bölgesi ile Konak-Halkapınar arasında 
hizmet veren otobüs hatları örneği üzerinde durulmuştur. Sabah zirve saati içerisinde kent merkezine gidiş 
yönündeki talebe cevap verecek en uygun otobüs sefer sıklıkları, hafta ortası bir güne ait yolculuk verileri 
kullanılarak Doğrusal Hedef Programlama (DHP) yöntemi ve ampirik bağıntılar yardımıyla hesaplanmış ve 
elde edilen sefer sayıları işletmenin yaptığı sefer sayılarıyla karşılaştırılmıştır. 

3. Karma Trafikte Otobüs Sistemleri 

Kent içi toplu ulaşım politikaları kapsamında dünya üzerinde en çok bilinen ve kullanılan toplu ulaşım türü 
otobüs sistemleridir. Otobüs sistemleri, belirli hatlarda belirli zaman aralıklarıyla işletilen, esnek, konforlu ve 
yüksek kapasiteye sahip toplu ulaşım sistemleri olmakla birlikte, özellikle gelişmemiş ya da gelişmekte olan 
ülkelerde ulaşım alt yapısını oluşturmaktadır. Ulaşım alt yapısının geliştirilmesi toplu ulaşım verilerinin 
incelenip yeni çözümlerin ortaya konması adına en uygun sistemdir. 

3.1. Denizli Toplu Ulaşımında Otobüs Sistemi 

1881’de kurulan Denizli 12 Kasım 2012 tarihi itibarıyla Büyükşehir yasa tasarısının kabulü ile Denizli 
Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Büyükşehir belediyelerine tanınan hak ile Denizli Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım A.Ş. 16.01.2014 Tarihinde kurulmuş ve otobüs işletmesini 01.08.2014 tarihinde resmen devir almıştır. 
Sadece kent merkezine hizmet veren işletmede 60 Adet 9 m, 62 adet 12 m ve 28 adet 18 m körüklü araçla 
birlikte toplam 150 araçla, 42 güzergahta günde 1.367 gidiş, 1.375 dönüş seferi olmak üzere toplam 2.742 sefer 
ile Denizli ulaşım sektöründe hizmet vermektedir. Şirket 2015 yılında hafta içi sabit 121 ve 13 takviye araçla 
toplamda 134 araçla hafta sonu ise 116 araç ile toplam 26.948.866 kişi taşımıştır. Yine 2015 yılı içerisinde 
toplam 13.049.959 km yol kat edilmiştir. Bunun anlamı günlük ortalama 35.750 km kadar yol kat edilmektedir. 
Hatların 1 turunu ortalama tamamlama süreleri ve tek seferde kat ettikleri Km incelendiğinde sistemin ortalama 
işletim hızının 18,75 km/sa olduğu tespit edilmiştir. Sistemde gidiş güzergahlarında tek seferde hatlar toplam 
1.572 durağa uğramakta, dönüş seferlerinde ise 1.600 durak bulunmaktadır. Bunlar ile birlikte tek seferde 
hatların tümü gidiş yönünde 516 trafik lambalı sinyalizasyon görmekte, bu rakam dönüş seferleri için ise 567 
trafik lambalı sinyalizasyon olarak bulunmaktadır. Denizli Ulaşım A.Ş. otobüslerinin sefer güzergahlarına ait 
haritaya göre, güzergah ağını oluşturan toplam 42 hattın uzunluğu 1245,5 Km olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
ağın 621,5 Km gidiş ve 624 Km dönüş güzergahı olduğu tespit edilmiştir. Güzergahlar şehrin coğrafi yapısına 
göre bir çok noktaya ulaşmaktadır. Denizli’nin otobüs ağı toplam 1.245,5 km olarak hesaplanmıştır. Bununla 
birlikte şehirde ulaşılan halka sunulan hizmet alanı yaklaşık olarak 151.102 m² olarak görülmektedir. Bu rakam 
yaklaşık olarak merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi’nin kapladığı toplam alana eşittir. Denizli’de 
otobüslerin işletilmesi için 151.102 m² alan içerisinde 1.470 durak bulunmaktadır. Şehir içinde hizmet olarak 
1 Km² alana ortalama 9,73 durak düşmektedir. Bununla birlikte seferlerin hat bazlı toplam uzunluğunun durak 
sayısına bölümü ile ortalama durak mesafesi 375 m olarak bulunmaktadır. Duraklar uluslararası standartlara 
göre şehir içinde oldukça yakın mesafelerde bulunmaktadır. Duraklar arası mesafenin oldukça yakın olması 
hem yolculuk süresini hem de maliyetini etkilemektedir. 

3.2. Denizli İli 2015 Yılının Toplu Ulaşım Verilerinin İncelenmesi 

Denizli’de 2015 yılı içerisinde toplu ulaşımda otobüsü tercih edenlerin sayısı 26.948.866 kişidir. 2015 Yılı 
içerisinde en çok yolcunun taşındığı ay 2.563.187 kişinin taşındığı Nisan ayı olmuştur. Bu ay içerisinde taşınan 
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yolcu grafiğine bakıldığında hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde taşınan yolcu sayısının düştüğü 
görülmüş. Bununla birlikte ay içerisinde bulunan resmi tatil 23 Nisan’da da aynı düşüş eğilimi göze çarpmıştır. 
Ortalama kapasiteye bakılarak ay içerisinde taşınan yolcunun, toplam taşınabilir yolcu kapasitesine oranının 
0,49 olduğu bulunmaktadır. 27 Nisan 2015 gününde yıl içinde taşınan en yoğun yolcu sayısına ulaşılmıştır. 
Ortalama saatlik kapasite 10.000 kişi olarak hesaplar doğrultusunda ortalama kabul edilmiştir. Gün içerisinde 
toplam taşınan yolcu sayısı 98.653 kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Gün içerisinde taşınan yolcunun toplam 
kapasiteye oranı 0,52 olarak tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 1. 2015 yılı aylık yolcu binişleri grafiği. 

Kış ve Yaz sezonu olmak üzere sefer sayıları ve kapasitede değişiklikler görülmektedir. Bu bilgiler 
doğrultusunda ortalama yıllık kapasiteye, taşınan yolcu oranı 0,47 olarak bulunmaktadır. Yıl içerisinde 
okulların tatil olduğu zaman diliminde yolcu sayılarında belirgin düşüşler gözlemlenmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 2015 yılı nisan ayı taşınan yolcu grafiği. 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 2015 yılı en çok yolcu taşınan günün saatlik grafiği. 

Aşağıdaki grafikten anlaşılacağı gibi gün içerisinde en yoğun zaman aralıkları işe gidiş saatleri ve iş çıkış 
saatleri olarak bildiğimiz saatler olarak görülmektedir. Pik saatler olarak tanımladığımız bu saatlerde toplu 
ulaşım talebi en üst seviyeye ulaşmakta ve kapasite kullanımının en verimli olduğu zaman aralıkları olarak 
görülmektedir. Bununla birlikte sabah seferlere başlandığı saat 6:00 ila 7:00 arasında ve gece iş çıkışı 
tamamlandıktan sonraki saatlerde 20:00 ila 24:00 arasında kapasite verimli olarak kullanılamamakta ve genel 
manada toplumsal fayda mantığı ile zaruri çalışma yapılmaktadır. Bu zaruret ise toplu ulaşımın maddi anlamda 
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zarar etmesine sebep olmakta gibi görünse de toplumsal fayda bakımından devlet tarafından sübvanse 
edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 2015 yılı saatlik biniş verileri grafiği. 

4. Günlük Sefer Sayısı Modeli (GSMOD) ile Denizli Otobüs Hatlarının Sefer Sayılarının İncelenmesi 

2015 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 43 otobüs hattının yıl içerisinde kış sezonu 
çalışma diliminde, yaz sezonu çalışma diliminde ve pazar günleri arasında yolcu taşımacılığına bakıldığında 
en yoğun günlerde 150 otobüsle taşıdığı yolcu sayıları ve yapılan sefer sayılarının incelenmesi üzerine 
gerçekleştirilmiştir. Otobüs hatlarının sefer sayılarının doğrusal hedef programlama tekniği yardımıyla 
hesaplanması ile en yoğun yolcu taşınan günlerde hangi sıklıkla ve hangi sayıda sefer yapılabileceği 
bulunmuştur. Böylece hatların hali hazırda yaptığı fazladan seferler bulunmuş ve maksimum fayda göz önünde 
bulundurularak yeni sefer sayıları tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda azalacak sefer sayıları ile hem 
yapılacak olan sefer sayıları optimize edilmiş hem de kar maksimizasyonu sağlanması düşünülmüştür. Model 
oluşturulurken toplumsal fayda göz önünde bulundurulmadan sistemin en yüksek karlılıkla çalışması gerektiği 
düşünülmüştür. Oluşturduğumuz sistem gidiş yönünde, dönüş yönünde ve her iki yönde birlikte olmak üzere 
üç farklı şekilde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede yolculuk kapasiteleri, hat güzergah süreleri ve hat 
güzergahlarının uzunlukları temel parametreler olarak ele alınmıştır. 
Denizli ili merkezinde toplu ulaşımda kullanılan 150 araçlık filo ile kent içi otobüs talebinin karşılanması 
düşünülmektedir. Bu talep için hali hazırda 43 otobüs hattının verileri kullanılmıştır. Veriler doğrultusunda 
günlük, aylık ve yıllık kapasiteler hesaplanmıştır. 2015 yılı içerisinde en çok yolcunun taşındığı gün olan 27 
Nisan 2015, yaz sezonu içerisinde en çok yolcunun taşındığı 18.09.2015 ve Pazar günleri arasında en çok 
yolcunun taşındığı 19.04.2015’te taşınan toplam yolcu verileri temel alınarak, otobüs filo büyüklüğü, 
otobüslerin kapasiteleri, hatların sefer süreleri, hatların güzergah uzunlukları göz önünde bulundurularak ve 
güzergah yönlerinde oluşan yolculuk taleplerine göre hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplar yapılırken 
WinQSB bilgisayar programından yararlanılarak, doğrusal hedef programla ilkelerine göre yolculuk 
taleplerinin yönlerine göre toplam değerlendirmeleri yapılmış, bununla birlikte talebe karşılamak için gerekli 
sefer bulunmuştur. 
 
4.1. Günlük Sefer Sayısı Modeli (GSMOD) 
 
Bu çalışmada en ideal sefer sayısını veren doğrusal hedef programlama modeli, Günlük Sefer Sayısı Modeli 
(GSMOD) oluşturulmuştur. Karar değişkenleri, sistem ve hedef kısıtları, amaç fonksiyonu belirlenerek 
oluşturulan sistem windows tabanlı WinQSB programı yardımıyla çözülmüştür. Çözümler öncelikle hatların 
her iki yönünde, yani hem gidiş hem de dönüş yönünde yapılmıştır. Son olarak her iki yön birlikte 
değerlendirilerek sistem çözümü gerçekleştirilerek en uygun çözüm bulunmaya çalışılmıştır. 
Modelimizin karar değişkenleri, Denizli ilinde bulunan toplam 42 otobüs hattına aittir. Bu veriler 
doğrultusunda 2015 yılında kış sezonu, yaz sezonu ve pazar günleri içerisinde en çok yolcunun taşındığı günler 
ele alınmıştır. Kısacası kış sezonunun en yoğun günü 27 Nisan 2015, yaz sezonunun en yoğun günü 18.09.2015 

0
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000

2015 Yılı Saat Bazlı Yolcu Sayıları



1nd International Turkish World Enginering and Scince Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey 

 

 

ve pazar günleri içerisinde en yoğun gün olan 19.04.2015 tarihlerine ait sefer sayıları ve yolcu adetleri doğru 
olarak kabul edilmiştir. 
Modelin sistem kısıtları belirlenirken, her hattın otobüs sefer sürelerini, her otobüs hattının aldığı yol 
uzunluğunu ve otobüs taşıma kapasitesinin o hattaki yolcu talebini karşılaması düşünülerek hazırlanmıştır. Bir 
başka ifadeyle, mevcut olarak kullanılan otobüs filosunun belirlenecek olan sefer sayısı değerlerinde çalışarak, 
o hatlardaki yolcuların tamamına hizmet edebilmesi model sistem kısıtı olarak alınmıştır. 
Burada sistem kısıtları; 
S1, S2,…Si    : Hatlar için sefer sıklık değerlerini, 
C1, C2,…Ci   : Her hatta kullanılan otobüs tipinin kapasite değerlerini, 
K1, K2,…Ki   : Her hatta bulunan yolcu talep değerlerini göstermek üzere, 
Si*Ci ≥ Ki                                                                                                                                                               (1)   
bağıntısı ile ifade edilebilir. 
Modelin hedef kısıtları, süre hedef kısıtı, alınan yol hedef kısıtı ve kapasite hedef kısıtı olarak belirlenmiştir. 
Süre hedef kısıtları düzenlenirken, ele alınan tarihteki 1 günlük süreçte filo çalışan otobüs sayısının, her hattın 
bir seferi için gerekli olan süre, her hattın her iki yönde (Gidiş ve Dönüş) ve toplam aldığı mesafe ve bu hattaki 
sefer sayısı değeri ile karşılanabilmesi esas alınmıştır. Literatürde, buna benzer çalışmalarda sefer sıklık 
değerleri günün yoğun saatlerine göre incelenmiştir. Bulunan değerlere göre sefer sayılarının yolcu talebine 
göre azaldığı gözlemlenmiş ve bu değişimin maliyet üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Ancak daha önce 
yapılan otobüs sefer sıklıkları ile ilgili çalışmalar sadece günün belirli zaman dilimlerine göre hesaplanmıştır 
(Örneğin 180 dakikalık sabah pik saatleri) (Alp 2008). 
Süre Hedef Kısıtı için kullanılan bağıntı; 

𝑡 𝑋 − 𝑑 + 𝑑 = 𝑇 ∗ 𝐵                                                                                                                                            (2) 

olup, burada; 
ti  : Her bir otobüs hattının sefer süresi, B : Mevcut otobüs sayısı, Xi :i hattı için yapılması gereken sefer sayısı, 
T  : Zaman aralığı (1 Gün), dt :Sapma değişkenleri, + pozitif, - negatif ifade etmektedir. 
Kapasite Hedef Kısıtı için kullanılan bağıntı; 

𝐶 𝑋 − 𝑑 + 𝑑 = 𝐾                                                                                                                                           (3) 

şeklindedir. Burada; 
Ci  : Her hatta kullanılan otobüs tipinin kapasite değeri, Ki : Her hatta bulunan yolcu talep değeri, Xi :i hattı 
için yapılması gereken sefer sayısı, dt  :Sapma değişkenleri, + pozitif, - negatif olmaktadır. 
Mesafe Hedef Kısıtı için kullanılan bağıntı; 

𝑚 𝑋 − 𝑑 + 𝑑 = 𝑀                                                                                                                                               (4) 

Burada ise; 
mi: Her hattın kat ettiği mesafe, MT: Sistemin günlük kat ettiği mesafe, Xi: i hattı için yapılması gereken sefer 
sayısı, dt: Sapma değişkenleri,+ pozitif, - negatif olmaktadır. 
Oluşturduğumuz hedef programlama modelimizde başarı fonksiyonlarında sadece negatif sapma değişkenleri 
(dt-) kullanılmıştır, çünkü pozitif sapma değişkenleri (dt+) konu ile ilgili kısıtlarımızın kapasite fazlalığını 
ifade etmektedir. Süre hedef kısıtı için (d1+) fazla süre değerini; kapasite hedef kısıtı için (d2+) kapasite fazlası 
değerini; mesafe hedef kısıtı için (d3+) mesafe fazlası değerini göstermektedir. Başarı fonksiyonlarında yer 
alan (d1-) daha ne kadar süre seyahat edilebileceğini (d2-) ise daha ne kadar yolcu taşınabileceğini (d3-) ise 
daha ne kadar mesafe yol alınabileceğini göstermektedir. 
Bu bilgiler doğrultusunda modelde amaç fonksiyonu oluşturulurken, süre, kapasite ve mesafe hedef kısıtları 
eşit öncelikli olarak kabul edilmiştir. Oluşturulan amaç fonksiyonu bu üç kısıta ait negatif sapma toplamının 
minimize edilmesi şeklinde oluşmuştur aşağıda gösterilmiştir. 
𝑚𝑖𝑛 𝑆 = 𝑑 + 𝑑 + 𝑑                                                                                                                                                     (5) 
Amaç fonksiyonumuz doğrultusunda ve belirlediğimiz kısıtlarımızla birlikte belirlemiş olduğumuz hedef 
programlama modelimizi hatların her iki yönünde ve genel olarak windows tabanlı WinQSB programı yardımı 
ile çözülmüştür. 
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4.2. Günlük Sefer Sayısı Modelinin Sonuçları 
 
Çalışma kapsamında kurduğumuz doğrusal hedef programlama modeli olan Günlük Sefer Sayısı (GSMOD) 
ile 1 gün içerisinde yapılması gereken en uygun sefer sayısının bulunmasına çalışıldı. Bu sefer sayıları 
bulunurken hatların başlangıçtan bitişe, bitişten başlangıç noktasına yani gidiş ve dönüş istikametinde 
yaptıkları sefer sayılarına göre model uygulandı ve en uygun sefer sayıları her iki yönde de bulundu. Bununla 
birlikte sistemin bir bütün olarak toplam incelemesi yapılıp her iki yönde ortaya çıkan veriler ile toplam veri 
karşılaştırıldı. Hatların tek yönde yapacakları seferlerin genel olarak tam tersi seferler yaparak bir bütünü 
oluşturduğu göz önünde bulundurularak, gidiş ve dönüş yönlerinde bulunan verilerin iki katı ile sitemin genel 
incelemesi ile bulunan sefer sayıları karşılaştırıldı. Bu sayede yapılabilecek en uygun sefer sayıları tespit 
edilmeye çalışıldı. 
Denizli ili otobüs ağı içerisinde yer alan 43 adet hattın, 1 gün içerisinde, otobüs filo büyüklüğü, otobüs 
kapasiteleri, hat sefer süreleri ve yolcu talepleri doğrultusunda incelenerek doğrusal hedef programlama ile en 
uygun sefer sayısı değerlerinin elde edilmesine yönelik geliştirilen GSMOD Modeli ile elde edilen sefer 
sayıları değerleri ile mevcut durumdaki sefer sayıları değerleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafiklerde 
bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 6. 27.04.2015 Mevcut Sistem ve Model Sefer Sıklıkları Grafiği. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. 18.09.2015 Mevcut Sistem ve Model Sefer Sıklıkları Grafiği. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 8. 19.04.2015 Mevcut Sistem ve Model Sefer Sıklıkları Grafiği. 
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Verilerimiz yıl içerisinde taşınan yolcu sayılarının en çok olduğu günlerden alındığı için yıl içerisindeki diğer 
tarihlerde bulunan sefer rakamları daha da düşük olacaktır. 

Çizelge 1. Ayakta duran yolcu alanı, konforu ve koşulları. 
Ayakta Duran Yolcu 

Alanı 
Yolcuların Konforu İşletmelerin Koşulları 

>1.00 m²/Yolcu 

1) Yolcular istedikleri gibi 
hareket edebilirler.                                                
2) Yolcuların oturma oranı 
yüksektir. Örnek: Raylı sistemler 

1) Zirve yüklemelere göre bakıldığında toplu 
ulaşım işletmesinin verimsiz hizmet sunumu.                                                              
2) Belli bir yöndeki hizmete göre dönüşü 
düşüldüğünde daha verimsiz olabilir. 

0.50-1.0 m²/Yolcu 
1) Yolcular arası rahatlık alanı 
yüksek bir yolcu taşıma 
yüklemesi 

1) Yeni tasarlanan raylı sistemler için yüksek 
kalitede hizmet sunulur.                                                                              
2) Araç içinde kolay hareket sağlanmış olur. 

0.40-0.49 m²/Yolcu 

1) Yolcuların ayakta birbirine 
temas etmeden yolculuk edebilir.                                        
2) Ayaktakilerin ve oturanların 
kapladıkları alan eşittir. 

1) Kapasite ve konfor açısından dengeli bir 
işletme koşulu.                                                                            
2) Kapılara hareket zorlaşmaya başlar 
bekleme sürelerini arttırır. 

0.30-0.39 m²/Yolcu 

1) Yolcular ara ara birbirlerine 
temas eder.                                                          
2) Ayaktaki yolcular oturanlardan 
daha az alana sahiptir. 

1) Araç içinde yeterli hareket alanı sağlanmış 
olur. 

0.20-0.29 m²/Yolcu 

1) İnsanlar arası rahatsızlık 
verecek yakınlık.                                                   
2) Sık sık vücut teması olur ve 
insanlar çantaları ile ilerleyemez. 

1) Hesaplamalar için kullanılan en yüksek 
taşıma kapasitesi.                                                                                  
2) Kapılara arası hareket oldukça zor ve 
durakta bekleme süreleri artar.                                          
3) Yolcular binmek için araçtaki yolcuların 
boşlukara hareketini bekler. 

<0.20 m²/Yolcu 
1) İnsanların aşırı derecede sıkışık 
yolculuk etmesi. 

1) Araç içinde hareket etmek neredeyse 
imkansızlaşır.                                                                         
2) İnsanlar binmek için araç içindeki 
yolcuların boşluk bulup hareket etmesini 
bekler.                                                         
3) İnsanlar araca binmek yerine bir sonraki 
aracı beklerler. 

Not: Toplu ulaşım araçları genellikle ayaktaki yolcuların %50 daha fazla olmasına yönelik hesaplanır. Bu 
hesaplama özellikle hafif raylı sistemler, metro ve monoray sistemler bu şekilde hesaplanmaktadır. 

Kaynak: (TCRP 2013) 
Denizli Ulaşım A.Ş.’ye ait olan otobüslerin ise ayakta seyahat edecek yolculara göre incelemesi yapıldığında, 
18 metre uzunluğundaki 150 kişi kapasiteli otobüslerin 115 ayakta yolcu taşıyabileceği, her bir yolcunun tam 
dolulukta 0,29 m² alan sahip olacağı, 12 metre uzunluğundaki 100 kişi kapasiteli otobüslerin 73 ayakta yolcu 
alabileceği, her bir yolcunun tam dolulukta 0,27 m² alana sahip olacağı ve 9 metre uzunluğundaki 65 kişi 
kapasiteli otobüslerin ayakta 40 yolcu alabileceği ve her bir yolcunun 0,30 m² alana sahip olacağı 
hesaplamalarla tespit edilmiştir. Buna göre sistem tam kapasite ile çalıştığında 0,25 m² ila 0,30 m² aralığında 
bir ayakta taşınabilen yolcu konforu sunabilmektedir. 
Bu veriler ile birlikte GSMOD ile hesaplanan sefer sayıları, sistem olarak %100 tam dolu taşımacılık 
yapılacağı düşünülerek hesaplanmış Fayda/Maliyet üzerinden hareket edilerek maksimum fayda göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu nedenle konforun ve kaliteli taşımacılığın sağlanması için Toplumsal Faydanın da 
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hesaba katılması gerekmektedir. Bu nedenle modelimizde bulunan GSMOD sefer sayıları %30luk ve %50lik 
toplumsal faydalar oranında arttırılmıştır. Yine de toplumsal fayda artırımına rağmen mevcut sefer sayılarının 
hesaplanandan daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 
Çizelge 2. Mevcut Durum Sefer Sıklık Değeri – GSMOD + %30 ve +%50 Toplumsal Fayda Artırımlı Sefer 

Sıklıkları 27.04.2015 Kış Sezonu. 

HAT NO SİSTEM SEFER SAYISI MODEL +%30 SEFER SAYISI 
MO 
DEL +%50 SEFER SAYISI 

1 62 38 42 
2 28 16 18 
3 146 82 94 
4 24 6 6 
5 81 52 60 
6 46 26 30 
6/1 10 6 6 
7 66 52 60 
7/1 64 52 60 
7/2 60 52 60 
7/3 11 11 11 
8 98 56 64 
9 106 52 60 
9/2 24 20 22 
10 31 30 31 
11 59 46 52 
11/3 62 42 48 
12 95 76 88 
13 66 56 64 
14 138 76 88 
14/1 10 10 10 
15 29 20 22 
17 15 6 6 
18 101 56 64 
19 136 66 76 
20 128 124 128 
21 100 68 78 
22 61 46 52 
23 72 52 60 
24 99 50 58 
25 28 20 22 
26 103 56 64 
27 65 42 48 
28 39 22 24 
29 102 56 64 
30 102 64 72 
31 30 14 16 
32 28 20 22 
33 74 46 52 
34 132 78 90 
35 10 10 10 
36 15 6 6 
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5. Model Sonuçlarının Maliyet Analizi 

Oluşturulan model ile en uygun sefer sayılarının toplumsal fayda dahil edilerek bulunması ile mevcut sefer 
sayıları ile bulunan sefer sayıları arasında bir fark göze çarpmaktadır. Bu farkın getirisi ise daha az yakıt 
tüketimi, daha az şoför maliyeti, trafikte rahatlama ile birlikte çevreye verilen zararın minimuma indirilmesi 
bunlarla birlikte şirketin kasasından daha az para çıkışı olarak söylenebilir. Sefer sayısındaki azalmadan 
kaynaklanan maliyet değişimi ve sefer başına işletme maliyet değeri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 3. İncelenen günlerin toplumsal faydaya göre düzenlenen seferlerinin maliyetleri tablosu. 

 
Görüldüğü üzere seferlerin değişmesi üzerine oluşabilecek maliyet farkları oldukça yüksek rakamlar olarak 
göze çarpıyor. Gün içerisinde yapılan boş seferler sonucu büyük bir maliyet oluşuyor ve bu da sistemin 
veriminin az olduğunu gösteriyor. Bunlarla birlikte personel ihtiyacı, hava kirliliği ve özellikle trafik 
yoğunluğuna araçların yaptığı seferlerin direk yada dolaylı olarak etkilemesi bakımından seferlerin optimum 
seviyede yapılması bir çok fayda sağlayacaktır. 
Sefer sıklıkları saatlik, durak bazında biniş iniş, gün içerisinde yoğunluk taleplerine göre hat hat incelenerek 
tekrar belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle hafta sonu ve tatil günleri ile günün geç saatlerinde düşen yolcu 
taleplerine karşın sefer sayıları günlere ve saatlere özel olarak belirlenmeli ve gereksiz maliyetlerin önüne 
geçilmelidir. 
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27.04.2015 TOPLAM MALİYET FARKI 21.877,50 ₺ 16.695,45 ₺ 

18.09.2015 TOPLAM MALİYET FARKI 34.636,29 ₺ 31.319,28 ₺ 

19.04.2015 TOPLAM MALİYET FARKI 31.471,82 ₺ 29.444,66 ₺ 


