
 

117 
Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi, 1(2) 

 Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi 2021; 1(2) 

ARAŞTIRMA MAKALESİ   

 

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ALTYAPI FAKTÖRLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMA: MANİSA İLİ 

ÖRNEĞİ*† 

 

1.Burak ÖZKAN1 

2.Hakan ÖZKAN2 

3.Mehmet ÖZKAN3 

 

ÖZ 

Günümüzde insanların hem bir yerden bir yere ulaşım isteği hem de ihtiyaçları nedeniyle yapılan yük taşımacılığı, 

ulaştırma sistemlerinin önemini gözler önüne sermektedir. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak ulaşım ağının 

genişlemesi, teknolojinin gelişmesi ve zaman gibi birtakım etkenler ulaştırma sistemlerinin önemini daha da 

arttırmıştır. Ancak, belirli bir altyapı planlaması çerçevesinde inşa edilmeyen ulaştırma sistemleri hem gereksiz 

maliyetlere neden olmakta hem de boşa harcanmış bir yatırıma dönüşerek ülke kaynaklarının israf olmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle ülke kaynaklarının israfa dönüşmemesi için iyi bir alt yapı planlaması gerekmektedir. 

Bilimsel araştırmalara dayalı, geçerli bir altyapı planının hazırlanması ve izlenmesi durumunda ise daha dayanıklı 

ve uzun vade de kendisini yenileyebilen ulaştırma sistemleri oluşturulabilecektir. Bunun için ulaştırma alt yapı 

sistemlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin önem derecelerinin bilinmesi ulaştırma alt yapı 

sistemlerinin planlanmasında oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada; ulaştırma altyapı sistemini etkileyen faktörlerin ve önem derecelerinin belirlenmesi amacıyla 

Manisa Merkez, Soma, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde 

görev yapan 255 inşaat mühendisine 5 demografik bilgi olmak üzere toplam 30 soruluk bir anket uygulanmıştır. 

Anket ile elde edilen veriler önce SPSS programında daha sonra ise çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri 

olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi ile değerlendirilmiştir. SPSS paket programı ile yapılan faktör 

analiziyle 6 adet faktör elde edilmiştir. Daha sonra faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesi için Super Decision 

paket programı ile AHS yöntemi uygulanmıştır. Uygulama sonuçlarında ise en önemli faktörün kapasite 

planlaması olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: AHS, Alt Yapı, Kentsel Lojistik, Lojistik, Ulaştırma Sistemleri 

 

APPLICATION TO EVALUATE INFRASTRUCTURE FACTORS OF 

TRANSPORTATION SYSTEMS: CASE OF MANİSA 

 

ABSTRACT 

Today, freight transportation, which is carried out due to both the desire of people to transport from one place to 

another and their needs, reveals the importance of transportation systems. Depending on the rapid population 

growth, a number of factors such as the expansion of the transportation network, the development of technology 

and time increase the importance of transportation systems. However, transportation systems that are not built 

within the framework of a specific infrastructure planning both cause unnecessary costs and turn into a wasted 

investment and cause the country's resources to be wasted. For this reason, a good infrastructure planning is 
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required in order not to turn the country's resources into waste. In the event that a valid infrastructure plan based 

on scientific research is prepared and followed, more durable transportation systems that can renew themselves in 

the long term can be established. Therefore, determining the factors affecting transportation infrastructure systems 

and knowing the importance of these factors are very important in planning transportation infrastructure systems. 

In this study; In order to determine the factors affecting the transportation infrastructure system and their degree 

of importance, a questionnaire consisting of 5 demographic information and a total of 30 questions was applied to 

255 civil engineers working in Manisa Merkez, Soma, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, 

Alaşehir and Sarıgöl districts. The data obtained with the questionnaire were evaluated first in the SPSS program 

and then with the Analytical Hierarchy Process (AHS) method, which is one of the multi-criteria decision-making 

methods. Six factors were obtained by factor analysis with the SPSS package program. Then, the AHP method 

was applied with the Super Decision package program to determine the importance of the factors. In the results of 

the application, it has been determined that the most important factor is capacity planning. 

Keywords: AHP, Infrastructure, Urban Logistics, Logistics, Transportation Systems 

  

GİRİŞ 

Ulaştırma sistemleri, bir ülkede başta ekonomi olmak üzere sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin canlanmasında rol oynayan önemli bir faktördür. Bu nedenle ülkelerin doğal 

kaynaklarından maksimum fayda sağlanması, mal ve hizmetlerin güvenli ve hızlı bir şekilde 

alıcısına ulaştırılması gerek ulusal gerekse uluslararası ticaretin gelişmesi ancak ulaştırma 

sistemlerinin doğru planlanması ve düzenli ulaştırma ağının oluşturulması ile sağlanabilir 

(Akgüngör ve Demirel, 2004). Dolayısıyla sağlıklı bir ulaştırma hizmeti için bütün kaynaklar, 

ihtiyaçlar, sosyal ve kültürel etkileşimler bir planlama çerçevesinde ele alınmalı ve iyi 

değerlendirilmelidir (Yenidünya, 2008). 

Ulaştırma sektörünün ana hedefi, ulaştırma talebini en kısa zamanda ve en düşük 

maliyetle, güvenli bir şekilde karşılamaktır (Baytar,2014). Bu amaç doğrultusunda ulaştırma 

sistemlerinin avantajlarını maksimum, dezavantajlarını ise minimum seviyeye düşürecek 

şekilde ulaştırma sistemleri arasında koordinasyonu sağlayacak ulaştırma alt yapısının 

oluşturulması gerekmektedir (Akgüngör ve Demirel, 2004).  

Endüstriyel gelişmelerin kentlerde yaşanması nedeniyle kırsal kesimlerden kentlere 

yoğun göç olmaktadır. Bu göç yoğunluğu kentsel yaşamı olumsuz etkilemektedir. Çünkü artan 

nüfus için gerekli olan ulaşım talebinin karşılanması ve ihtiyaç duyulan tüketim mallarının, yapı 

malzemelerinin, ev eşyalarının taşınması gibi faktörler kentlerdeki lojistik faaliyetlerin 

artmasına neden olmaktadır. Bu durum ise kentlerde trafik yoğunluğu, trafik yoğunluğuna bağlı 

olarak hız, zaman ve yakıt (enerji) kaybı, trafik kazaları, ağır araçlardan dolayı yolların 

bozulması ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklara neden olmaktadır. Kentlerde yaşanan bu tür 

sorunların ortadan kaldırılması ve kentlerdeki yaşam kalitesinin arttırılması düşüncesi ise 

kentsel lojistik kavramının oluşmasını sağlamıştır (Özkan, 2020).  

Kentlerdeki lojistik faaliyetlerden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması 

konusunu ele alan kentsel lojistik kavramı, kentlerdeki lojistik faaliyetlerin oluşturduğu 

olumsuzlukların önüne geçebilmek için lojistik köy, lojistik üs gibi farklı kavramlarla da ifade 

edilen lojistik merkezleri gündeme getirmiştir. Lojistik merkezler, her türlü taşımacılık türüyle 

etkin bağlantıları olan, lojistik faaliyetlerin (depolama, gümrükleme vb.) gerçekleştirildiği, kent 

içi trafik hacminin azaltılmasını sağlayan, hızlı, az maliyetli ve daha sağlıklı lojistik hizmetlerin 

verilebilmesi için kent merkezlerine erişme kolaylığı sağlayacak şekilde yakın yerlere kurulan 

planlanmış lojistik üslerdir (Elgün, 2011).  

Kentleşme oranı, bir toplumun ekonomik, sosyal gelişmişlik ve refah seviyesinin 

göstergesi olarak algılanmaktadır. Ancak planlı kentleşme, mevcut altyapı ve taşıma 

altyapısıyla birlikte bir bütünü oluşturmaktadır. Ulaştırma hizmetlerine ve hizmet sağlayanlara 
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sistemin sürdürülebilirliği için gerekli ve yeterli altyapılar inşa edilmelidir. Bu nedenle ulaşım 

ve ulaşımın bir parçası olan trafik ile ilgili planlamalar ve çözüm önerileri bir bütün olarak 

değerlendirilmelidir. Devlet ve kent yönetimlerinin temel görevleri arasında; ekonomik ve 

toplumsal gelişmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde ulaştırma sistemlerinin 

kapasitelerini oluşturmak, ülkenin ulaştırma sistemleri için altyapı durumuna ve toplum 

çıkarına uygun ulaştırma sistemleri inşa etmek ve bu sistemleri kendi içinde entegre etmektir 

(Özkan, 2019). 

Bu çalışmada kullanılan ve çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan Analitik 

Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi, problemin çözümünde yer alan alternatif karar seçeneklerinin 

tercih sıralamasında kullanılmaktadır. Bu yöntem en yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar 

verme tekniğidir (Özbek, 2017). Farklı amaçlar arasında korelasyona sahip karmaşık ve 

tanımsız problemlerin çözümünde etkili bir metottur (Vikas vd., 2017). Bu yöntem dört 

aşamada uygulanmaktadır. Yöntemin birinci aşamasında söz konusu problemin anlaşılabilir 

olması için problem hiyerarşik yapıya ayrılır. İkinci aşamasında kriterlerin ve alternatiflerin 

önem derecelerine göre ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulur. Bu ikili karşılaştırmalar için 

tablo 1’ deki tercih ölçeğinden yararlanılır. AHS’nin üçüncü aşamasında ise oluşturulan ikili 

karşılaştırma matrislerinin normalize edilmesi ve önem derecelerinin kabul edilebilir olduğunu 

belirlemek amacıyla tutarlılık testi yapılır. Bu aşamada tutarlılık testi sonucunun 0,1’den küçük 

çıkması ikili karşılaştırma matrisinde verilen önem derecelerinin kullanılabilir olduğunu 

gösterir(Saaty, 2000). Tersi durumda, ikili karşılaştırma matrisinde verilen önem derecelerinin 

tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. AHS’nin dördüncü aşaması ise sentezleme sürecidir. 

Bu süreçte her bir unsur için; ilgili unsurun bir kriterden aldığı göreceli önem derecesiyle, ilgili 

kriterin göreceli önem derecesi değerinin çarpımının tüm kriterler için yapılarak, çarpımların 

toplanması sonucunda birleştirilmiş önem ağırlığına ulaşılır. 

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ulaştırma altyapı 

sistemlerinin önemine, kentsel lojistik, lojistik merkez ve çalışmada kullanılan AHS yöntemiyle 

ilgili olarak genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde çalışmanın yöntemine, üçüncü 

bölümünde Manisa ili uygulamasına ve dördüncü bölümde ise çalışmanın sonuçlarına yer 

verilmiştir. 
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METOD 

Çalışmada 255 katılımcıya anket uygulanmıştır. Anket uygulamasında elde edilen 

veriler ilk adımda SPSS programında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sürecinde frekans 

dağılımı, faktör analizi ve güvenilirlik testi uygulanmıştır. Ankette yer alan sorular faktör 

analizi sonucunda gruplandırılarak faktörler belirlenmiştir. İkinci adımda, bu faktörlerin 

öncelik değerlerinin belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılmıştır. Analitik 

Hiyerarşi Sürecinin uygulanmasında faktörlerin ikili karşılaştırılması karar takımı olarak kabul 

edilen anket katılımcılarının vermiş oldukları cevaplara göre belirlenmiştir. Katılımcıların 

verdikleri cevapların oranı doğrultusunda Super Decision paket programına işlenmiş ve 

faktörlerin önem derecelerine göre sıralaması yapılmıştır. Çalışmanın yöntem akış diyagramı 

şekil 1’ de yer almaktadır. 

Şekil 1. Yöntem Akış Diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi 

Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’deki ulaştırma sistemlerinin alt yapı faktörlerine 

yönelik görüşler oluşturmaktadır. Bu bağlamda Marmara Bölgesi ve İzmir İli arasında önemli 

bir geçiş konumuna sahip olan ve sanayileşme yönünden gelişmiş olan Manisa ilinde görev 

yapan İnşaat Mühendislerinin görüşleri ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Regresyon dahi olmak üzere çok değişkenli analiz için örnek büyüklüğünün çalışmada 

kullanılan değişken sayısının birkaç katı (tercihen en az 10 katı veya daha fazlası) olmasına 

özen gösterilmelidir (Altunışık vd.2012). Anket çalışmasında 25 sorunun olması ve hata 

oranının minimum seviyede olması için soru sayısının en az 10 katı kadar anket uygulanmalıdır. 

Bu nedenle anket çalışması 255 katılımcıya yapılmıştır. 

 

Veri Toplama Yöntemi  

Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli olan veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. 5’li 

likert ölçeğine göre hazırlanan anket formunda, beş adet demografik bilgilere yönelik ve yirmi 

beş adet de çalışmanın amacına yönelik olmak üzere toplam 30 adet soru yöneltilmiştir. 

Çalışmanın hedefine yönelik hazırlanan anket formu, Manisa ilinde farklı kurumlar ve 

pozisyonlarda görev alan ve ulaştırma sistemlerinin inşası açısından gerekli bilgi ve görüşlere 

sahip olan 255 inşaat mühendisine uygulanmıştır. 

 

 

Anket ile Verilerin Toplanması 

Anket Verilerinin Derlenmesi 

SPSS ile Faktör Analizi Uygulaması 

Super Decision ile Karar Uygulaması 

 

Kriter Derecelerinin Belirlenmesi ve Sıralanması 
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Araştırmanın Ön Kabulleri ve Yöntemi 

Örneklem grubunda yer alan inşaat mühendislerinin anket formlarında yer alan ifadeleri 

doğru algılayıp cevaplayabilecek sosyo-kültürel seviyeye sahip oldukları kabul edilmiştir. 

Anket uygulamasında yer alan katılımcılara, ankette yer alan sorulara yönelik verecekleri 

cevapların sadece akademik amaçla kullanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, anket formlarının yanlış 

doldurulması ihtimali göz önünde bulundurulmuş ve çalışmanın amacından uzaklaşmaması için 

uygulanan her anket titizlikle kontrol edilmiştir. Son olarak, bu çalışmada elde edilen veriler 

“IBM SPSS Statistics 25” paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sürecinde 

katılımcıların demografik bilgilerine yönelik frekans dağılımlarının yanı sıra, güvenilirlik 

analizi ve faktör analizi yapılmıştır.  

 

DEMOGRAFİK BULGULAR 

Demografik Bilgilerin Frekans Dağılımı 

Tablo 2. Demografik Bilgilere Göre Frekans Dağılımları 

Çalışılan Sektör Katılımcı Sayısı Oran 

Özel 199 78.0 

Kamu 56 22.0 

Toplam 255 100.0 

Cinsiyet Katılımcı Sayısı Oran 

Erkek 195 76.5 

Kadın 60 23.5 

Toplam 255 100.0 

Sektör Tecrübesi Katılımcı Sayısı Oran 

0-2 yıl 132 51.8 

3-5 yıl 56 22.0 

5 ve üzeri yıl 67 26.2 

Toplam 255 100.0 

Eğitim Düzeyi Katılımcı Sayısı Oran 

Lisans 213 83.5 

Yüksek Lisans 38 14.9 

Doktora 4 1.6 

Toplam 255 100.0 

Yaş Aralığı Katılımcı Sayısı Oran 

23-27 yaş 162 63.5 

28-32 yaş 49 19.2 

33 ve üzeri 44 17.3 

Toplam 255 100.0 

Tablo 2’de katılımcıların görev yaptıkları sektöre göre frekans dağılımları yer 

almaktadır. İlgili tabloda 199 katılımcının özel sektörde, 56 katılımcının ise kamu sektöründe 

görev yaptığı görülmektedir. Buna göre katılımcıların %78’inin özel sektörde görev yaptığı 

görülmektedir.  

Tablo 2’e göre araştırmaya katılanların %76.5’lik kısmını erkek katılımcıların 

oluşturduğu görülmektedir.  

Katılımcıların sektör tecrübesine göre yapılan frekans dağılımı tablo 2’de yer 

almaktadır. Bu tabloya göre katılımcıların 132’si 0-2 yıl, 56’sı 3-5 yıl, 67’si ise 5 ve üzeri 

deneyime sahip olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2’deki eğitim düzeyine göre yapılan frekans dağılımında ise katılımcıların 

%83.5’nin lisans, %14.9’unu yüksek lisans ve %1.6’sınında doktora seviyesinde eğitim aldığı 

görülmektedir. 

Katılımcıların %63.5’i 23-27 yaş, %19.2’si 28-32 yaş ve %17.3’ünü 33 ve üzeri yaş 

grubunda olduğu tablo 2’de görülmektedir.  

 

Faktör Analizi  

Tablo 3’te görüldüğü gibi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) yeterlilik katsayısının 1’e yakın 

olması faktör değişkenlerinin uyumlu olduğunu ifade etmektedir. Bartlett testinin anlamlılık 

değerinin p < 0,05 olması ise, faktör analizinin bu değişkenler için uygunluğunu belirtmektedir. 

Tablo 3. KMO ve Barlett Testleri. 

KMO ve Bartlett Testi 

Örneklem Yeterliliğinin Kaiser-Meyer-Olkin Ölçümü 0,817 

Bartlett Testi Anlamlılığı 0,000 

 

Tablo 4’te yer alan faktörler kendilerini oluşturan soruların özelliklerine göre 

adlandırılmıştır. Bunlar sırasıyla “Kapasite Planlaması”, “Yeryüzü Yapısı”, “İklim”, “Proje 

Uygulaması”, “Diğer Altyapı Planlamaları”, “Endüstriyel Durum” ve “Nüfus” olarak 

nitelendirilmiştir. Oluşan faktörlerin uygunluğunu kontrol etmek için de Kaiser-Meyer-Olkin 

ve Barlett testleri kullanılmıştır. Bulunan KMO test değerinin 0.5 den büyük ve Bartlett testinde 

ise anlamlılık değerinin p < 0.05 olması gerekir. Bu koşullara bağlı olarak faktör analizi 

uygulanabilir (Özdemir, 2010). 

Tablo 4. Faktör Tablosu ve Faktör Yük Değerleri. 

Boyut 1.Faktör 2.Faktör 3.Faktör 4.Faktör 5.Faktör 6.Faktör 7.Faktör 

Bölgenin turizm 

alanındaki 

gelişmişliği 

,730       

Bölgedeki 

sanayileşme düzeyi 

,810       

Bölgenin ticaret 

alanındaki 

gelişmişliği 

,758       

Bölgenin iklimi  ,612      

Bölgenin bitki örtüsü  ,558      

Bölgenin yıllık 

ortalama yağış 

miktarı 

 ,793      

Bölgedeki yağış tipi  ,774      

Bölgenin ortalama 

eğimi 
  ,725     

Bölgenin yükseltisi 

(rakımı) 
  ,841     

Bölgedeki yer 

şekilleri 
  ,761     

Yatırımın ekonomik 

olması 
   ,616    
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Konum itibariyle 

diğer ulaşım 

sistemleri ile 

bağlantısı 

   ,668    

Projede görev alacak 

personelin niteliği 

   ,638    

Alt yapının yapımı 

için kullanılan 

teknoloji 

   ,559    

Nüfusun bölgedeki 

yerleşim şekli 

    ,704   

Bölgedeki nüfusun 

yoğunluğu 

    ,750   

Bölgedeki nüfusun 

talep düzeyi 

    ,711   

Bölgedeki nüfusun 

seyahat oranı 

(hareketliliği) 

     ,637  

Altyapıyı kullanması 

planlanan ortalama 

taşıt sayısı 

     ,703  

Doğal zeminin taşıma 

gücü 
      ,654 

Bölgedeki planlanan 

sanat yapıları (köprü, 

tünel vb.) 

      ,682 

Bölgedeki planlanan 

diğer alt yapılar (su, 

elektrik vb.) 

      ,621 

 

Güvenilirlik Analizi 

Çalışmanın amacına uygun olarak yöneltilen 25 adet soruya faktör analizi uygulanmış 

ve belirlenen 7 faktör tablo 5 ‘te verilmiştir. Bölgedeki doğal kaynaklara ve arazinin zemin 

cinsine yönelik sorular yeterli faktör yüküne sahip olmadığı için faktör analizi sonunda 

çalışmadan çıkartılarak güvenirlik analizine dâhil edilmemiştir. Arazinin kullanım durumuna 

(tarım arazisi, imarlı arazi vb.) yönelik sorunun faktör değeri 0,908 çıkmasına rağmen faktör 

oluşumu tek soru ile sağlanamadığı için değerlendirmeye alınmamıştır.  

AHS uygulamasına geçebilmek için oluşan 7 adet faktöre güvenirlik analizi 

uygulanmıştır. Güvenirliğin belirlenmesinde ise Cronbach Alpha Sayısı dikkate alınmıştır. 

Tablo 5’te görüldüğü gibi faktörlere ait Alpha katsayılarının 0.6’dan büyük olması oluşan 

faktörlerin güvenirlik seviyelerinin oldukça güvenilir olduğunu ifade etmektedir (Kalaycı, 

2010). 

Tablo 5. Faktörlerin Alpha Sayıları. 

Faktör Adı Cronbach Alpha Sayısı 

Endüstriyel Durum 0,859 

İklim 0,758 

Yeryüzü Yapısı 0,758 

Proje Uygulaması 0,690 

Nüfus 0,761 

Kapasite Planlaması 0,618 

Diğer Altyapı Planlamaları 0,675 
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AHS Uygulaması 

Ankete katılan 255 İnşaat Mühendisinin anket uygulamasında etkili (4) ve çok etkili (5) 

görüşlerini verenlerin sayıları SPSS programı ile belirlenmiştir. Bu katılım sayılarına göre ise 

faktörlerin anket sonucuna göre önem yüzdeleri tablo 6’ da görülmektedir. Faktörlerin ise ikili 

karşılaştırma değerleri tablo 5’ teki yüzdelik değerler dikkate alınarak tercih ölçeğine göre 

önem dereceleri belirlenmiştir. Örneğin; kapasite planlama ve iklim faktörlerini karşılaştıracak 

olursak, 71.8-28.2 = 43.6 iki faktör için B/A’nın yüzde farkı 43.6 bulunmuştur.  Daha sonra 

tablo 1’ deki önem dereceleri tablosunda toplam 9 değer verildiği için B/A yüzdesi 9’ a 

bölünmüş (43.6/9) ve 4.844 değeri bulunmuştur. Her 4.844’te bir önem derecesi arttırılmıştır. 

Kısaca ikili kıyaslamalarda B/A yüzde farkının 4.844’e bölünmesiyle o faktörün önem derecesi 

belirlenmiştir. 

Tablo 6. Karşılaştırma Matrisi İçin Önem Derecesi Ataması 

Faktörler 
Ankete Katılan Kişi 

Sayısı (A) 

Etkili (4) ve Çok Etkili 

( 5) Görüşü sayısı (B) 
AB

 %’ si 

İklim 255 72 % 28,2 

Endüstriyel Etmenler 255 121 % 47,5 

Yeryüzü Yapısı 255 124 % 48,6 

Nüfus 255 136 % 53,3 

Proje Uygulaması 255 171 % 67,1 

Diğer Altyapı Planlamaları 255 173 % 67,8 

Kapasite Planlama 255 183 % 71,8 

 

Şekil 2’de ve şekil 3’te faktör analizi sonucunda ulaştırma altyapısında etki eden 

faktörlerin ikili karşılaştırma matrisi yer almaktadır. Örneğin, kapasite planlama faktörünün 

önem derecesi, endüstriyel önem derecesinden 5 kat daha önemlidir. 
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Şekil 2. Faktörlerin İkili Karşılaştırma Matrisi -1 

 

 

Şekil 3’ te ulaştırma altyapısına etki eden faktörlerin göreceli öncelik değerleri ve 

tutarlılık oranı görülmektedir. Bu göre tutarlılık oranının 0.02380 olması şekil 2 ve şekil 3’teki 

faktörlerin ikili karşılaştırma matrisi için verilen değerlerinin uygun olduğu ve kabul edilebilir 

olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3. Faktörlerin Göreceli Değerleri ve Tutarlılık Oranı 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada Manisa il sınırında inşaat mühendisi olarak faaliyet gösteren 255 

katılımcıya 5’ i demografik bilgi olmak üzere toplamda 30 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. 

Ulaştırma alt yapısına etki eden faktörlerin belirlenebilmesi için SPSS programında faktör 

analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda katılımcılara yöneltilen sorular “İklim”, “Yeryüzü 

Yapısı”, “Proje Uygulaması”, “Nüfus”, “Kapasite Planlaması” ve “Diğer Alt Yapı 

Planlamaları” şeklinde gruplandırılarak faktörler elde edilmiştir. Faktörlerin güvenilirliklerini 

belirleyebilmek için Cronbach Alpha sayılarına bakılmıştır. Cronbach Alpha değerleri 0.6’ dan 

büyük olduğu için güvenilir olduğu kabul edilmiştir. 

AHS uygulaması için ikili karşılaştırma matrisinin ağırlıkları, katılımcıların anket 

uygulamasında vermiş oldukları cevaplar esas alınarak belirlenmiştir. Elde edilen ikili 

karşılaştırma matrisi Super Decision paket programında değerlendirilmiştir. İkili karşılaştırma 

matrisinin tutarlılık oranı 0.02380 olarak hesaplanmıştır. Tutarlılık oranı 0.1’ den küçük olduğu 

için ikili karşılaştırma matrisinde verilen ağırlık değerleri tutarlı olarak değerlendirilmiştir. 

AHS uygulaması sonucunda faktörlerin önem dereceleri; “İklim=0.02174”, “Yeryüzü 

Yapısı=0.06788”, “Proje Uygulaması=0.23757”, “Nüfus=0.08843”, “Diğer Alt Yapı 

Planlamaları=0.25517” ve “Kapasite Planlaması=0.27049” olarak hesaplanmıştır. Bu 

doğrultuda ulaştırma altyapısına etki eden faktörler önem derecelerine göre büyükten küçüğe 

doğru sıralaması ise, (1) kapasite planlaması, (2) diğer alt yapı planlamaları, (3) proje 

uygulaması, (4) nüfus, (5) yeryüzü yapısı ve (6) iklim sıralaması şeklinde tespit edilmiştir. Elde 

edilen sıralama, söz konusu çalışmada belirlenen kriterler ve önem dereceleri için geçerli olup, 

farklı önem derecelerinin verilmesi durumunda değişiklik gösterebilecektir.  

Analiz sonuçlarına göre elde edilen Şekil 3’ deki değerlere göre özellikle ilk üç sırada 

yer alan kapasite planlaması (0,27049), diğer alt yapı planlamaları (0,25517) ve proje 

uygulamaları (0,23757) kriterlerinin diğer kriterlere göre daha önemli olduğu görülmektedir. 

Buna göre ulaştırma sistemlerinin alt yapı planlamasının stratejik bir karar özelliği taşıdığı 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle tespit edilen bu kriterlerde yapılacak hata vb. durumlar geri dönüşü 

maliyetli sonuçlar doğuracaktır.  

Bu çalışma, ulaştırma sistemlerini yakından ilgilendiren sektörler açısından da 

değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. İlgili sektörün ihtiyaçlarını temel alan ve ulaştırma 

sistemlerinden beklentilerini ortaya koyan kriterler çalışmaya dâhil edilerek ya da yalnızca 

belirlenen kriterler ile uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle çalışma benzer 

alanlarda yapılacak diğer çalışmalara rehberlik etmesi yönünden, yolcu taşımacılığına ve 

lojistik sektörüne yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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