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sözcüklerimle ifade ettiğim hususları da istisnasız olarak kaynak göstererek 

belirttiğimi, 
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ÖZET 

Yaklaşık beş bin yıllık bir geçmişi olan simülasyon günümüz rekabet ve 

sürdürebilirlik açısından hayatımızda giderek artan bir şekilde yer almaktadır ve 

güvenlik mühendisliği, test, eğitim, öğretim ve video oyunları gibi birçok alanlarda 

benzetim teknikleri kullanılmaktadır.  

Günümüzde hızla gelişen teknolojiyle birlikte şehirlerde metro kullanım ihtiyacı 

artmış bulunmaktadır.  Yapılacak yerin zemin şartlıları bakımından metro yapımında 

farklı yöntemler kullanılmaktadır. Hangi tip istasyonun yapılmasının seçimi 

konusunda bakılması gereken üç nokta mevcuttur. Birincisi, yapılacak istasyon için 

iki tünel tipinin yapılma süreleri bakımından incelenmesi, ikincisi yapılacak istasyon 

için iki tünel tipinin de maliyetlerinin analizi ve üçüncü olarak ise yapılacak olan 

istasyonların yolcu yoğunluk bakımından analizi ile hangisinin yapılacağına karar 

verilmesidir. Bu projede iki farklı tünel tipinin sadece yolcu yoğunluk bakımından 

hangisinin daha efektif olacağına karar verilmiştir. Bu projenin temel amacı, yapımı 

gerçekleştirilen Çakmak istasyonu ile yerine yapılması planlanan alternatif 

istasyonun yolcu yoğunluğu bakımından mukayese edilerek bir sonraki yapılacak 

olan istasyonlara örnek teşkil edip hangisinin yapılmasının daha uygun olduğunun 

tespit edilmesidir.  

Projede uygulanacak simülasyon uygulaması ise İstanbul’da yapılmakta olan 

Üsküdar - Ümraniye – Çekmeköy metro hattının bir istasyon durağı olan Çakmak 

istasyonun ve onun yerine yapılması düşünülen alternatif istasyonun MassMotion 

programda çizilip simülasyonu yapılmıştır.  Simülasyon belirlenen koşul ve şartlarda 

yani Çakmak istasyonun AutoCAD çizimi ve yerine yapılması planlanan alternatif 

istasyonun SketchUp çizimlerindeki ölçüler baz alınarak MassMotion programında 

istasyonlar çizilip, yolcu veri setleri girilip çalıştırılmasıyla sonuçlar analiz edilmiştir. 

Yolcu yoğunluk haritalarına bakılarak yoğunluğun olmadığı tespit edilmiştir. Aynı 

zamanda simülasyonda mevcut olan yürüyen merdiven ve asansör sayılarının 

kullanımları incelenerek yolcu yoğunluğu bakımından az ya da fazla olduğu tespit 

edilmiş olup alternatif istasyondaki iki adet asansör ve iki adet yürüyen merdiven 

azaltılabilir sonucuna ulaşılmıştır. Peronlara ulaşma süreleri ve peronlardan yüzeye 

ulaşma süreleri incelenerek Çakmak istasyonu yerine alternatif istasyonun yapılacağı 

görülmektedir. 

  

Anahtar kelimeler: Simülasyon, Metro, İstasyon, Çakmak İstasyonu, 

MassMotion 

vi
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1. GİRİŞ  

"Simülasyon" terimi, "benzer" anlamındaki “similis” kelimesinden gelmiş olup, bir 

şeyin taklidini, yani benzerini yapabilmek anlamına gelir ve 14. yüzyıl itibariyle 

Latince'de kullanılmaya başlayan “simulare” kelimesinden türetilmiştir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Simülasyon). 

Simülasyon, gerçek ya da tasarlanan bir sistemin temsil edilebilecek olan modeli 

oluşturma ve analiz etme yaklaşımıdır. 

Farklı bir tanımla bakacak olursak benzetim (simülasyon); gerçek hayatta var olan 

sistemlerin benzerlerinin farklı ortamlarda kurulması ve düşük maliyetle sistemin 

nasıl çalışabildiğinin anlaşılabilmesi için yapılmakta olan faaliyetlerdir. Simülasyon 

tekniği çoğu alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

 Askeri eğitimdeki harp oyunları. 

 Uçak modeli çalışmaları. 

 Bilgisayar sistemleri sayesinde pilot kabininin yapısı üzerinden uçuş 

eğitimi yapılması. 

 Özel pistlerde şoför adaylarının sürücülük eğitimi yapmaları. 

 Siyaset biliminin meclis sınıf ortamlarında canlandırılması. 

 Doktor adaylarının kadavra üzerinde eğitim görmeleri. 

Yaya Simülasyonu, yayaların önceden belirlenmiş mekanlar üzerinde 

sergileyecekleri davranış biçimlerinin önceden tahmin edilmesi olarak tanımlanabilir 

(Cem Kırlangıçoğlu, Ferdi Tatar, M. Tarık Dündar, Selim Çevik,1). 

2. SİMÜLASYON (BENZETİM)  

2.1. Simülasyonun Tarihçesi 

Simülasyon, tarihte “WEİCH“ diye adlandırmış olan Çin Savaşı Oyunlarından, yani 

yaklaşık olarak 5000 yıl öncesinden gelmekte ve 1780’li yıllara kadar devam 

etmektedir. Prusyalılar ordularının trenlerinde bu oyunları kullanana kadar devam 

etmiştir. Askeri güçlerin başkanları o zamandan beri savaş oyunlarını belirli çevre 

şartları altında simule edilmiş askeri stratejilerini test edebilmek için kullanmışlardır. 
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II. Dünya Savaşı’nda ünlü bir matematikçi olarak bilinen John Van Neumann Monte 

Carlo Simülasyon Tekniğini geliştirmiştir. Neumann, Los Alamos Scientific 

Laboratuvarında nötronla çalışırken fizik problemlerinin çözümünün elle veya 

fiziksel modelle analizinin pahalı ve karmaşık olduğunu tespit ederek simülasyonu 

kullanmıştır. 1950‘li yıllarda bilgisayarların gelişi ve kullanımıyla simülasyon, 

yönetim aracı olarak gelişmiştir ( http://bilgibirikimi.tripod.com/simulasyon.htm).  

Özelleşen bilgisayar dilleri uzmanlaşarak, daha kapsamlı problemleri etkili bir 

şekilde ele alabilmek için 1960’larda geliştirilmiştir. XCELL, SLAM, WITNESS, 

MAP / 1 gibi farklı isimleri mevcuttur. 

2.2. Simülasyonun Özellikleri  

Simülasyon, sistemin dizayn ve analizinde popüler olan bir araçtır. Planlamacılara ve 

mühendislere sistem dizaynı ve sistemin işletilmesi ile ilgili olarak zamanında ve 

zeki kararları vermelerine yardım etmektedir. 

Bilgisayarda sistemi modellemek yeni bir sistem kurmadan veya işletme süreçlerini 

test etmeden sistemin ilk çalıştırılmasında karşımıza çıkabilecek birçok engel ve 

sorunu daha önce görebilmemize yardımcı olmaktadır. 

Simülasyonun kullanıldığı durumlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Sistem tasarım durumundaysa, 

 Sistem deney yapmak için müsait değilse, 

 Sistem veya problem karmaşıksa, 

 Sistemin veya problemin davranışı analiz edilmesi gerekiyorsa, 

 Bilgisayar mevcut ise kullanılır. 

İyi bir simülasyon aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır: 

 Kullanıcı tarafından kolayca anlaşılabilir olmalıdır. 

 Amaca veya hedefe uygun olmalıdır. 

 Kullanıcı tarafından işletilmesi, denetimi kolay olmalıdır. 

 Eksiksiz yani tam olmalıdır. 

 Model değişikliği ve güncelleştirilme açısından oldukça kolay 

uyarlanabilir olmalıdır. 

 Basit bir şekilde başlayarak giderek karmaşıklaşmalı yani evrimsel 

olmalıdır (www.yildiz.edu.tr/~hsahin/, s.9). 

Simülasyonun genel olarak dört çeşidi vardır: Fiziksel Simülasyon, Yöntem 

Simülasyonu, Prosedürel Simülasyon ve İşlevsel Simülasyon. 
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2.2.1. Fiziksel Simülasyonlar 

Buzulların hareketi, lens ve prizmalar arası ışığın hareketi veya güç çizgileri 

vasıtasıyla elektriğin iletilmesi fiziksel simülasyonun örnekleridir. 

Örneğin, mekanik deneyde bir kurşunun açısını, hızını veya diğer parametrelerini 

değiştirerek öğrencilerin cismin hareketlerinin izlenmesini sağlar. Bu kurşunun 

yolunu ve grafiksel bilgilerini gösterir. Öğrenciler cismin açısının sonsuza giderken 

ki hareketlerinin araştırmasını yapabilmesine imkan sağlarken, laboratuvarlarda 

gerçek cisimlerle çok fazla enerji sarf etmeden deneylerin kolayca yapabilmesini 

sağlar. Cisimlerin farklı durumlar altında kolayca mukayese edilmesini sağlar. 

Gerçek bir laboratuvar deneyinde ise öğrenciler yalnız cisimlerin sınırlı hareketlerini 

izlemektedirler, diğer parametrelerinin değişmesinde ve sürtünmede hareketleri 

kolayca izleyememektedirler. 

2.2.2. Yöntem Simülasyonları 

Yöntem simülasyonları olaylar hakkında bilgi verebilme konusunda fiziksel 

simülasyonlara benzemektedirler. Yöntem simülasyonları genellikle kendi kendine 

açıkça karar verilemediği olaylar hakkında metotlar ya da genel düşünceleri 

verebilmek için kullanılmaktadır. Örneğin, ekonomi çalışmaları, adaleti sağlamak 

veya nüfusun artması veya azalması gibi. 

Yöntem simülasyonları ve fiziksel simülasyonlar interaktif olmaları sayesinde diğer 

iki simülasyon türünden farklıdır. İşlevsel ve prosedürel simülasyonlarda, başlangıç 

değerleri seçilir ve sonra simülasyona hiç bir şekilde müdahale etmeden sistemde ne 

olup bittiği izlenir. Daha sonra yapılan işlemler sıfırlanarak, değişik değerler 

kullanılıp işleme devam edilir. Yani değer vererek sonuçlarda oluşan değişikler 

izlenilir. 

2.2.3. Prosedürel Simülasyonlar 

Prosedürel simülasyonda amaç, prosedürleri oluşturan olayların sonuçlarını 

öğretebilmektir. Yaygın örnekler arasında performanslardaki seyreklikler, iyi 

çalışmayan bir malzemenin tespitini sağlamak veya uzay mekiğini indirebilmek 

gösterilebilir (http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr). 

Prosedürel simülasyonlar çok sık olarak fiziksel nesne simülasyonlarını içermektedir. 

İşleyen gerçek prosedürlerde öğrenci performansları örnek alınmalıdır. 

Yaygın bir çeşidi de tanı simülasyonudur. Amacı bireyleri problemlerin çözüm 

yollarıyla tanıştırarak prosedürlerin ayarlanmasında ve çözümde karar verebilmektir. 

Prosedürel simülasyonlarda; bireylerin işlemleriyle gerçekte dünyada olayların nasıl 

sonuçlanabileceği hakkında geri besleme yapmak veya bilgi vermesiyle bilgisayar 

programları işlem yapmaktadır. Örneğin tıpta bir tanı simülasyonunda, öğrencilerin 
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hastaya yüksek ateş, deri korelasyonu ve kendini güçsüz hissetmesi gibi teşhis veya 

tanılarda hastaneye yatması gerektiğini anlatması gibi.  

Prosedürel simülasyonların başlıca karakteristiği, bir veya birden çok doğruları veya 

bireylerin performansını öğrenirken ki bir dizi basamağı sunmaktır. Aynı sonuçlarda 

uzlaşmanın farklı yolları olabildiği gibi hepsinden eşit verim alınamamaktadır. 

Prosedürel bir simülasyon bu farklı yolları araştırmayı ve sonuçları birleştirmeyi 

sağlamaktadır. 

2.2.4. İşlevsel Simülasyonlar 

İşlevsel simülasyon farklı durumlardaki insanların davranışlarının ve görüşlerinin bir 

noktada birleşmesini sağlamaktadır. Kuralların belirlenmesini öğretmiş olan 

prosedürel simülasyondan farklı olarak işlevsel simülasyonlar genellikle konumlara 

farklı yaklaşımların sonuçlarının araştırmasında veya konumlarda farklı roller 

üstlenmelerinde bireylere izin verir. (http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr) 

Genel olarak işlevsel simülasyonda bireyler simülasyon için gerekli bir parça 

olmasıyla daha önemli rol almaktadır. Macera oyunları buna örnek verilmektedir. 

2.3. Simülasyon Tekniğinin Kullanım Amaçları 

Simülasyonun kullanım amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Gözlemlenen sonuçların sebeplerinin belirlenmesi 

 Belirlenmiş kararların sonucunu ve gidişatını tahmin edebilmek 

 Problem alanlarını yatırım yapmadan tespit etmek 

 Sistem değişkenlerinin bulunmasının sağlanması 

 Değişikliklerin etkilerinin ortaya çıkarılması 

 Fikirlerin değerlendirilmesinde ve verimsizliklerin bulunması 

 Yeni fikir geliştirmek ve yeni düşünceler teşvik etmek 

 Planların bütünlüğünü ve fizibilitesini test etmek 

Simülasyon, karmaşık sistemlerin içyapısını veya karmaşık sistemlerdeki alt 

sistemleri incelemede kullanılabilir. Bu sayede; 

 Çevresel değişikliklerin simülasyonu yapılıp, modelin davranışı 

üzerindeki değişikliklerin etkileri incelenebilir, 

 Simülasyon modeli tasarımından elde edilecek bilgiler, incelenen 

sistemlerin geliştirilmesinde yarar sağlayabilir, 
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 Simülasyonun girdilerinin değiştirilmesi ve sonuçlarının incelenmesiyle 

bizim için hangi değişkenlerin önemli olduğunu ve değişkenlerin 

birbirlerini nasıl etkilediklerinin bilgisini elde edebiliriz, 

 Simülasyonun uygulamasından önce yeni tasarımlar denenerek durumun 

ne olacağını görebilmek için kullanılabilir, 

 Analitik sonuçlar test edilebilir.  

2.4. Simülasyonun Avantajları ve Dezavantajları 

Simülasyonun avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Simülasyon sistemin uzun bir zaman çalışmasına ve sonuçlarının 

incelenmesine imkan tanır. 

 Simülasyon sistem verilerinin yeterince detaylı olmadığı durumlarda da 

kullanılabilir. 

 Simülasyon modelinde sonradan yapılacak analizler için veri, çoğu zaman 

gerçek hayattakinden daha ucuz elde edilebilir. 

 Simülasyon bir sistem içindeki karmaşık etkileşimleri, analizlerin ve hatta 

bunlar üzerinde deney yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

 Simülasyonu yapılan sistemin ayrıntılı incelenmesi, sistemin daha iyi 

olarak anlaşılabilmesini, daha önce görülememiş eksikliklerinin 

giderilmesine dolayısıyla daha etkin fiziksel ve operasyonel bir sistemin 

kurulması sağlanabilir. 

 Simülasyon, değişik koşul ve şartlar altında sistemin nasıl olabileceği 

hakkında veya herhangi bir veriye sahip olamadığımız yeni durumlarda 

ise deney yapmak için kullanılabiliriz. 

 Simülasyon analistleri genel düşünmesi için zorlamaktadır. 

Simülasyonun dezavantajları da aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Simülasyon modelleri pahalı olmakla birlikte geliştirilmesi de zor 

modellerdir.  

 Simülasyon modellerinde stokastik yapı gereği, gerçek sistemle ilgili 

ancak tahmin ve tespitte bulunmayı sağlar.  

 Simülasyon modellerinde problemin en iyi çözümü bulmak yerine 

alternatif çözümleri karşılaştırmaktadır.  

 Simülasyon sonuçları incelenen sistemi doğru yansıtabilmesi için modelin 

geçerliliği son derece önemlidir.  
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 Simülasyonda bilgisayara olan ihtiyaç ve bağımlılık, çalışmaların uzun 

sürmesine aynı zamanda pahalı olmasına neden olur. 

3. OASYS MASSMOTION (KİTLE YOĞUNLUK 

PROGRAMI) 

Oasys MassMotion, yaya simülasyon yazılımıdır. MassMotion ile yepyeni analiz 

araçlarına ulaşarak yaya simülasyonları yapılabilir. Yepyeni kullanıcı ara yüzü, 

geliştirilmiş araçlar, 3D model doğrulama, analiz sonucu çıkarma gibi özellikleri 

bulunmaktadır. Oasys MassMotion güçlü 3D düzenleme ve simülasyon ortamı sunar. 

BIM uyumluluğu mevcuttur. Zaman kontrolü içerir ve karmaşık hesaplamalardan en 

az yanılma payı ile çıkar. 3D davranışları gerçek zamanlı olarak da yorumlayabilir. 

MassMotion hareketli 3D simülasyonlar oluşturabilecek kapsamlı bir yazılımdır. 3D 

simülasyondan kasıt ise alışveriş merkezlerinde, internet sitelerinde, reklamlarda 

veya binaların tanıtımı yapılırken yürüyen insanlar, parklar sanal olarak çizilip 

hareket ettirilmektedir. MassMotion programında bu şekilde çizimler ve hareketler 

yapılabilmektedir. MassMotion`da yürüyen insanlar, kalabalık yerlerin çizimleri 

animasyonlu olarak hazırlanabilir. MassMotion farklı kontrol panellerine sahiptir. 

Nesneler ve 3D sahneler rahatlıkla değiştirilip müdahalelerde bulunulabilir, kısa 

sürede simülasyon hazırlanabilir. MassMotion programının bilinen en yaygın 

örnekleri olarak Kabe, Tottenham Hotspurs stadyumu ve Pekin`deki havaalanıdır. 
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Şekil 3.1. Kabe Fotoğrafı 

 

Şekil 3.2. Kabe Fotoğrafının MassMotion`da Çizimi 
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Şekil 2.3. Kabe`nin Yakınlaştırılmış Fotoğrafı 

 

Şekil 3.4. Tottenham Hotspurs Stadyumu Çizimi (https://www.oasys-

software.com,2017) 
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Şekil 3.5. Tottenham Hotspurs Stadyumunun MassMotion`da Çizimi 

(https://www.oasys-software.com,2017) 

 

Şekil 3.6. Pekin Havaalanı Fotoğrafı (https://www.oasys-software.com,2017) 
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Şekil 3.7. Pekin Havaalanının MassMotion`da Çizimi (https://www.oasys-

software.com,2017) 

 

Şekil 3.8. Pekin Havaalanının MassMotion`da Analizi(https://www.oasys-

software.com,2017) 
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3.1. İstatistiksel Analiz Aracı 

MassMotion programıyla çeşitli istatistik veri setleri oluşturabilir. Örneğin tablolar, 

grafikler veya haritalar gibi. Bu sayede yoğunluğun mevcut olduğu durumlarda bu 

istatistiklerden faydalanılabilmektedir. Örneğin nüfus sayımında olduğu gibi. 

MassMotion programı Autodesk Softimage ile birlikte çalışabilir ve ayrıca birçok 

dosya formatlarını, 3D araçlarını destekleyip açabilmektedir. Programın açabildiği 

dosya uzantıları kısaca; IFC, FBX, DAE, OBJ,XSI ve EMDL’dir. 

Simülasyon programında yapmış olduğumuz simülasyonu video çıktısında 

izleyebilmekteyiz. 

MassMotion hızla dünya çapında mühendisler, mimarlar ve altyapı yöneticileri için 

tercih yaya simülasyon yazılımı haline gelmiştir. Bu sadece kendi türünün en 

sezgisel araçlardan biri olarak kabul edilir ama endüstri standartlarına kalibre edilir 

ve eşsiz simülasyon hızı sunmaktadır. MassMotion küresel kentsel altyapı ve ulaşım 

merkezi projelerinde yerini almıştır ve her boyuttaki altyapı projelerinin gerekli bir 

unsuru olarak 3D yaya simülasyon kurulmasına vesile olmuştur. 

Tüm önde gelen dosya takas formatları için destek MassMotion herhangi bir CAD 

programında oluşturulan bilgilerle sorunsuz çalışmasını sağlar. Farklı CAD 

programlarında oluşturulan 3D ve 2D varlıklar, ithal ve tek MassMotion model 

oluşturmak için bir araya getirilebilir. 

Bu metodoloji, çok büyük kalabalıklar için ve birden fazla gün kapsayacak 

simülasyon senaryoları için yüksek ölçeklenebilir. MassMotion 3D sayesinde 

insanların çevreleri, mekansal, zamansal, operasyonel ve kişisel özelliklerine dayalı 

özel analizleri geliştirmek için olanak sağlar. Aynı anda birden çok sonuç kümesi 

birleştirmek ve tek bir analizde görmek de mümkündür. Alternatif senaryolar test 

ederek riskleri azaltmamızı sağlar. MassMotion planlama, inşaat ve yapı ömrü 

işletme aşamalarında zaman, para ve insan gücü tasarrufu sağlar. 

3.2. MassMotion Nerede Kullanılır? 

MassMotion planlama aşamasında ya da bir projenin detaylı tasarım aşamasında 

yaya konularında geniş bir yelpazede uyacak şekilde uyarlanabilir. 

Havaalanı Terminal Tasarım ve Planlama: Araçların yolcu hareketi ve işleme, 

bagaj taşıma, zemin operasyonları modelleme ile kaldırım da dahildir. 

Raylı & Transit Terminali Planlama: Büyük, yüksek yoğunluklu, kalabalık ve 

zamanlama tabanlı aktivite, sinyal yol geçişler de dahildir. Ontario, Kanada, San 

Francisco, ABD ve Toronto Union Station Transbay Terminali buna örnektir. 

Bölge Modelleme ve Özel Etkinlikler: Benzersiz ölçeklenebilirlik sayesinde 

kentsel alanlarda da simülasyonunu sağlayacaktır. 
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Asansörlerin Dahil Olduğu Merdivenle Çok Katlı Tahliye, Tahliyeler, 

Yangın ve Tahliye Planlama: Tasarımları net görselleştirmelerinin sonuçları ile 

hızla birçok alternatif çıkış senaryoları analiz ederek tahliye şartları uygulamayı 

mümkün kılar. 

Stadyum Planlama ve Bakım: Hızla zirve giriş ve çıkış saatlerinde yaya akışı 

tahmin etmek için büyük kalabalıklar, yarım saat boyunca veya tahliye 

senaryoları test etmek için kullanır. 

Yapıların Yeniden Geliştirilmesi: Kalabalık davranışlarını hızlı ve kolay analiz 

eder. Bu yüzden eğer bir değişiklik gerekir ise, simülasyondaki düzeni 

değiştirmek, dinlenme alanı eklemek ve hatta kısmi bir kapatma gibi değişiklerde 

hızlı çözümler vermektedir.  

Ofis geliştirme: Sakinler ve ziyaretçiler binayı kullanırken yaşanabilecek 

yoğunluğu ve konfor seviyeleri simüle edilir. 

4. MASSMOTION PROGRAMINDA ÇİZİLEN 

İSTASYONLAR  

4.1. Çakmak İstasyonu 

Bu projenin amacı, Çakmak istasyonunu MassMotion programında çizip gerekli 

analizleri yapmaktır. Konum olarak Çakmak istasyonu Armağan Evler Mahallesi, 

Alemdağ Caddesi, 34760 Dudullu Organize Sanayi 

Bölgesi/Ümraniye/İstanbul’dadır. Buradaki amaç, Çakmak istasyonunun yapımı 

uzun sürdüğü için onun yerine planlanan alternatif istasyonun yapılıp 

yapılmayacağına karar vermektir. Çakmak istasyonu simülasyonunda yoğunluk 

haritası oluşturulup istasyonun hangi bölgelerinde yoğunluğun olduğuna ve oluşan 

yoğunluğun nasıl çözüleceği belirlenecektir. Aynı zamanda yolcularında perona 

ulaşma süreleri veya peronlardan yeryüzüne ulaşma süreleri kıyaslanacaktır.   
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Şekil 4.1.1. Çakmak İstasyonu 3D Çizimi 

 

Şekil 4.1.2. Çakmak İstasyonun MassMotin`da Çizimi 



14 
 

 

Şekil 4.1.3. Çakmak İstasyonun MassMotion`da Detaylı Çizimi 

 

Şekil 4.1.4. Çakmak İstasyonun Simülasyonu 

4.2. Planlanan Alternatif İstasyon 

Planlanan alternatif istasyonunun MassMotion programında çizip gerekli analizler 

yapılacaktır. Konum olarak Çakmak istasyonu Armağan Evler Mahallesi, Alemdağ 

Caddesi, 34760 Dudullu Organize Sanayi Bölgesi/Ümraniye/İstanbul’dadır. Konumu 

ve çevre koşullarından dolayı yapım aşaması uzun süren Çakmak istasyonunun 

yerine daha kısa sürede yapılabilecek alternatif istasyonun çizimi yapılmıştır. 

Buradaki amaç, iki istasyondaki çizim farklılıkları yani asansörler, yürüyen 

merdivenler ve turnikeler gibi yolcu bazında herhangi bir yoğunluk olup olmadığını 

test ederek daha sonraki yapılacak istasyonlara örnek teşkil edecek olmasıdır. 
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Planlanan alternatif istasyonun simülasyonunda yoğunluk haritası oluşturulup 

istasyonun hangi bölgelerinde yoğunluğun olduğuna ve oluşan yoğunluğun nasıl 

çözüleceği belirlenecektir. Aynı zamanda yolcularında perona ulaşma süreleri veya 

peronlardan yeryüzüne ulaşma süreleri kıyaslanacaktır.    

 

Şekil 4.2.1. Planlanan Alternatif İstasyonun Önden Görünüşü 

 

Şekil 4.2.2. Planlanan Alternatif İstasyonun Yandan Görünüşü 

 

Şekil 4.2.3. Planlanan Alternatif İstasyonun Arkadan Görünüşü  
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Şekil 4.2.4. Planlanan Alternatif İstasyonun MassMotion`da Çizimi 

 

Şekil 4.2.5. Planlanan Alternatif İstasyonun MassMotin`da Detaylı Çizimi 

 

Şekil 4.2.6. Planlanan Alternatif İstasyonun Simülasyonu 



17 
 

5. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Yolcu verileri 14/05/2017 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Planlama 

Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. 

5.1. Yolcu Verileri 

Tablo 5.1.1`deki yolcu verileri zirve yoğunluk saatinde Üsküdar – Çakmak 

istasyonundan binen ve inen yolcu sayıları ile Çakmak – Üsküdar istasyonunda binen 

ve inen yolcu sayılarını göstermektedir. Tablo 5.1.2`de ise tablo 5.1.1`deki binen ve 

inen yolcu sayılarındaki maksimum yolcu sayılarını alarak tablo oluşturulmuştur. 

Buradaki amaç, yolcu sayısının maksimum olduğu durumda simülasyonda değişim 

gözlenip gözlenemeyeceğinin tespitini sağlamaktır. Tablo 5.1.3`deki yolcu verileri 

zirve yoğunluk saatinde Üsküdar – Çarşı istasyonundan binen ve inen yolcu sayıları 

ile Çarşı – Üsküdar istasyonunda binen ve inen yolcu sayılarını göstermektedir. 

Tablo 5.1.4`de ise tablo 5.1.3`deki binen ve inen yolcu sayılarındaki maksimum 

yolcu sayılarını alarak tablo oluşturulmuştur. Çarsı istasyonunun alınmasındaki 

amaç, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattındaki 16 istasyondan en fazla yolcu 

taşıma kapasitesine sahip olmasıdır. 

Tablo 5.1.1. Çakmak İstasyonunun Yolcu Verileri 

2040 Saatlik Yolcu Verileri 

  (Üsküdar – Çakmak) 

İstasyonu 

(Çakmak – Üsküdar) 

İstasyonu 

Binen Yolcu 1.826 2.279 

İnen Yolcu 685 769 

Toplam Yolcu Sayısı 5.559 

Tablo 5.1.2. Çakmak İstasyonunun Maksimum Yolcu Verileri 

2040 Saatlik Yolcu Verileri 

  (Üsküdar – Çakmak) 

İstasyonu 

(Çakmak – Üsküdar) 

İstasyonu 

Binen Yolcu 2.779 2.279 

İnen Yolcu 769 769 

Toplam Yolcu Sayısı 7.096 
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Tablo 5.1.3. Çarşı İstasyonunun Yolcu Verileri 

2040 Saatlik Yolcu Verileri 

   (Üsküdar – Çarşı) 

İstasyonu 

(Çarşı- Üsküdar) 

İstasyonu  

Binen Yolcu 4.523 12.807 

İnen Yolcu 756  809 

Toplam Yolcu Sayısı 18.895 

Tablo 5.1.4 Çarşı İstasyonunun Maksimum Yolcu Verileri 

2040 Saatlik Yolcu Verileri 

   (Üsküdar – Çarşı) 

İstasyonu 

(Çarşı- Üsküdar) 

İstasyonu  

Binen Yolcu 12.807 12.807 

İnen Yolcu 809 809 

Toplam Yolcu Sayısı 27.232 

5.2. Simülasyon Çıktısı 

Tablo 5.1.1 ve tablo 5.1.2 yolcu verileri girilip yani tablo 5.1.1 için; 1.200 asansör 

yolucusu ve 5896 yürüyen merdivenleri kullanarak 1 saatlik toplam 7.096 yolcu ile 

tablo 5.1.2 için asansör yolcu sayısı 1.200 ve 4.359 yürüyen merdivenleri kullanarak 

1 saatlik toplam 5.559 yolcuyla çakmak istasyonun simülasyonu gerçekleştirilmiştir.  

Girilen yolcu verileri ile çakmak istasyonun gerçekleştirilebileceği sonucuna 

varılmıştır.  
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Şekil 5.2.1. Çakmak İstasyonun Çizimi 

Tablo 5.1.1 ve tablo 5.1.2 yolcu verileri girilip yani tablo 5.1.1 için; 1.200 asansör 

yolucusu ve 5896 yürüyen merdivenleri kullanarak 1 saatlik toplam 7.096 yolcu ile 

tablo 5.1.2 için asansör yolcu sayısı 1.200 ve 4.359 yürüyen merdivenleri kullanarak 

1 saatlik toplam 5.559 yolcuyla alternatif istasyonun simülasyonu 

gerçekleştirilmiştir.  Girilen yolcu verileri ile alternatif istasyonun 

gerçekleştirilebileceği sonucuna varılmıştır.  

 

Şekil 5.2.2. Planlanan Alternatif İstasyonun Çizimi 
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5.3. Sonuç ve Öneriler 

Bu projede, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının yapımında konumu 

itibariyle yapım sürecinin çevre şartlarından dolayı zorlaştığı bir durak olan Çakmak 

istasyonunun ve Çakmak istasyonun yerine yapılması planlanan alternatif istasyonun 

kitle yoğunluk programı çizilerek iki istasyonun yolcu yoğunluk bakımından 

mukayesesinin yapılması hedeflenmiştir. Bu simülasyondaki amaç sadece yolcu 

yoğunluğunun incelenmesidir. Çakmak istasyonunda kullanılan 3 asansör varken, 

alternatif istasyonda ise 6 asansör mevcuttur ve yine aynı şekilde yürüyen merdiven 

sayıları ve turnike sayıları da farklıdır. Aynı zamanda iki istasyon tipinin yapım 

maliyeti ve yapılma süreleri projeye dahil edilmemiştir. Simülasyonda çizilen iki 

istasyonun 2040 zirve yoğunluk saatinde tahmini yolcu verileri girilerek simülasyon 

gerçekleştirilmiştir. Simülasyondaki asansör yolcu sayısı toplam yolcunun %17`si 

hesaplanarak belirlenmiştir. Her bir istasyonun simülasyonu 4 veri seti kullanılarak 

simüle edilmiştir. İlk olarak 2040 yolcu talebindeki Üsküdar - Çakmak ve Çakmak - 

Üsküdar istasyonundaki binen ve inen yolcu sayıları ile yapılmıştır. İkinci olarak 

Üsküdar - Çakmak ve Çakmak - Üsküdar istasyonunun en fazla binen ve inen 

yolcuları baz alınarak yapılmıştır. Üçüncü olarak çarşı istasyonunun binen ve inen 

yolcu sayıları ile yapılmıştır ve dördüncü olarak ise çarşı istasyonunun en fazla binen 

ve inen yolcuları baz alınarak yapılmıştır. Buradaki 4 farklı veri setini kullanarak 

simülasyon yapılmasının amacı istasyonun yolcu yoğunluğunu kaldırıp 

kaldıramamasını test etmektir. Bu uygulamaların hepsi hem çakmak istasyonu hem 

de alternatif istasyon için tek tek yapılmıştır. Gerçekleştirilen simülasyonlarda 

asansörlerde, yürüyen merdivenlerde, peron önlerinde ve turnikelerde her hangi bir 

yoğunluk veya kuyruk oluşmadığı görülmüştür. Eğer aksi durumlar oluşsaydı 

yoğunluğun oluştuğu yerlere göre çözümler üretilmesi söz konusu olacaktı. Mesela 

peron önü yığılmalar için 6 vagon yerine 8 vagon yapılması gibi veya asansör 

önünde oluşan kuyruklar için ya asansör sayısını arttırmak ya da asansör hızını 

arttırmak gibi aynı şeyleri yürüyen merdivenler ve turnikeler için de söylenebilir. 

Ayrıca trene giriş ve çıkışları engelleyerek nasıl bir yoğunluk olduğu test edilmiştir. 

Metroya kaçak geçişleri engellemek için bariyerler konulmuştur. Şekil 5.1.3.1 ve 

Şekil 5.1.3.3`de görüldüğü gibi yoğunluk haritasında herhangi bir yoğunluk veya 

yığılma görülmemektedir, sadece asansörde bekleme durumundan dolayı kırmızılık 

vardır. Şekil 5.1.3.2 ve Şekil 5.1.3.4`de ise bütün simülasyonda yolcuların en çok 

hangi bölgeleri kullanıldığının yoğunluk haritasıdır. Şekil 5.1.3.5`de görülen 

perondan yürüyen merdivenle yüzeye çıkma süreleri olarak Çakmak istasyonunun 

6:54 dakika sürerken alternatif istasyonda ise 6:23 dakikada yüzeye ulaşım 

sağlanmıştır. Şekil 5.1.3.6`da görülen perondan asansörle yüzeye çıkışta ise Çakmak 

istasyonunun 8:14 dakika sürerken alternatif istasyonda ise 3:05 dakikada yüzeye 

ulaşım sağlanmıştır. Asansör süresindeki bu büyük fark alternatif istasyondaki fazla 

asansörlerden kaynaklanmaktadır.   Sonuç olarak yolcu verileri ile gerçekleştirilen 
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simülasyonda çakmak istasyonunun yerine yapılması planlanan alternatif 

istasyonunun yapılabileceği görülmüştür. 

 

Şekil 5.1.3.1. Çakmak İstasyonu Yoğunluk Haritası 

 

Şekil 5.1.3.2. Çakmak İstasyonu Yolcuların En Çok Kullandığı Alanların Yoğunluk 

Haritası 
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Şekil 5.1.3.3. Planlanan Alternatif İstasyonun Yoğunluk Haritası 

 

Şekil 5.1.3.4. Planlanan Alternatif İstasyonun Yolcuların En Çok Kullandığı 

Alanların Yoğunluk Haritası 
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Şekil 5.1.3.5. Perondan Yürüyen Merdivenle Yüzeye Çıkma Süreleri 

 

Şekil 5.1.3.6. Perondan Asansörle Yüzeye Çıkma Süreleri 
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