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ÖZET 

Türk eğitim sisteminde taşımalı ilköğretim sistemi önemli yer tutmaktadır. Bu sistemde, nüfusu az ve dağınık 
yerleşim birimlerinde (kırsal alanlarda), zorunlu öğrenim çağındaki öğrenciler merkez ilköğretim kurumlarına 
günübirlik olarak servis araçları ile taşınmaktadır. Bu sistemin amacı; ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli 
nedenlerle eğitim-öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, 
taşıma merkezi ilköğretim okullarına günübirlik taşınarak kaliteli bir eğitim-öğretim görmelerini sağlamak 
olarak ifade edilmektedir. Türkiye’de aşırı nüfus artışı ve bu nüfusun şehirlere hızlı bir şekilde göç etmesi, kırsal 
yerleşim düzeninin çok dağınık olması ve nüfus yoğunluğunun az olması gibi nedenlerden dolayı ülkemizde 
kırsal alanlar için taşımalı eğitim bir zorunluluktur. Mevcut durumda taşıma yapan 41.354 araç günde ortalama 
1,2 milyon km. yol kat etmektedir. Ortalama yakıt gideri yaklaşık olarak günlük 300.000 TL, yıllık 50 milyon 
TL’dir. Bu sistemde özellikle maliyetlerin azaltılabilmesi için etkin bir tahsis ve taşıma modeline gereksinim 
vardır. Taşıma yapılacak en uygun okulun (okul kapasitelerine göre) ve bu okullara ulaşım için en uygun 
güzergâhın öncelikle belirlenmesi gerekmektedir. Bu, temelde konumsal bir problemdir. Bu konumsal problemin 
çözümü için gerekli konumsal veriler ve bu verileri ait öznitelik bilgileri güncel olarak elde edilmeli, 
veritabanlarına aktarılmalı ve analiz edilmelidir. Bu anlamda gelişen teknolojiler içinde Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) uygun araçlardan biridir. İl bazında oluşturulacak konumsal veritabanlarında idari sınırlar (yerleşim 
merkezleri, ilçe ve köy sınırları), yol ağı, okul yerleri, topografya, akarsu vb. gibi konumsal bilgiler; okul 
bilgileri, araç bilgileri, eğitim-öğretim bilgileri vb. gibi konumsal olmayan bilgiler bulunmalıdır. Türkiye’de bu 
tür veritabanları henüz hazırlanmamıştır. Bu bağlamda ilçe bazında yetkili kişiler tarafından hangi köyün hangi 
okula taşınacağının doğru olarak belirlenmesi mümkün görülmemektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada 
Trabzon İli için pilot bir uygulama gerçekleştirilmiş ve CBS tabanlı etkin bir taşıma modeli oluşturulmuştur. 
Çalışma ile taşımalı sistemde yer alan yollar, okullar, öğrenci ve taşıt sayısı ile mali bütçe hakkında bulgular 
elde edilmiştir. Sonuçlar mevcut taşımalı eğitim sistemi ile karşılaştırılmış ve CBS tabanlı model üzerinden 
yapılan taşımalı eğitimin hem maliyet hem de uygulanabilirlik açısından daha avantajlı olduğu görülmüştür.   
 

Anahtar Sözcükler: Taşımalı Eğitim, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ağ Analizleri 
 

A GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM BASED SPATIAL DATABASE MODEL 
FOR BUSSED EDUCATION SYSTEM 

 
ABSTRACT 

In Turkish Education system bussed primary education has a big place. In this system, at low population and 
untidy settlings (rural zones) the students at obligatory learning ages are daily transported to central primary 
schools by special school busses. The aim of this system is defined as; transporting the students daily to central 
school which hasn’t any primary school or there is school but closed to education in case of many problems or 
the students which were obliged to read in gathered classes , this is made for teaching-educating them in a 
quality system. In Turkey; fast population growing and migration of this population to cities, rural zones untidy 
structure and having low population problem makes transported education necessary. At present transporting 
41,354 vehicle travels 1,2 million kilometers averagely. Average daily oil expense is 300.000 TL and 50 million 
TL for year. In this system there is need of an active transportation and appropriation model. The most suitable 
school for transportation (according to school capacities) en the best route for transportation is need to be 
known firstly. This problem is mainly a spatial problem. For solving this spatial problem required spatial data 
and current non-spatial data of these places must be gathered, loaded into databases and analyzed. At this 
meaning, in improving technologies Geographical Information Systems (GIS) is one of the most suitable tools. 
Spatial databases for cities must include non spatial data like regional boundaries (settling centers, town and 
village boundaries) road network, school places, topography, rivers etc.. These databases are not ready in 
Turkey yet. At this point in town scale which village will be transported to which school is cannot be determined 
by component people.  In this realized work in Trabzon city, a pilot application is realized and GIS based active 
transportation is constituted. At the end of this work optimum findings are obtained about the roads, schools 
student number, vehicle number and financial budgets in system. Findings were compared with existing 
transported education systems, it is seen that transportation made by GIS based model is more advantageous for 
financial and applicationable . 
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1. GİRİŞ  
 
Türk eğitim sisteminde taşımalı ilköğretim eğitimi önemli yer tutmaktadır. Bu sistemde, nüfusu az ve 
dağınık yerleşim birimlerinde (kırsal alanlarda), zorunlu öğrenim çağındaki öğrenciler merkez 
ilköğretim kurumlarına günübirlik olarak servis araçları ile taşınmaktadır. Bu sistemin amacı; 
ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması 
yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına taşınarak kaliteli bir 
eğitim-öğretim görmelerini sağlamak olarak ifade edilmektedir (Recepoğlu, 2009). 

 ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya’da uygulanan, UNESCO’nun katkıları ile yürürlüğe konan 
Taşımalı Eğitim uygulamasına, 1989-1990 Öğretim Yılında deneme mahiyetinde ilk olarak, Kırıkkale 
ve Kocaeli illerinde başlanmıştır. Bugün Türkiye’de 80 il, 800 ilçe ve 34.581 kırsal yerleşim 
biriminden 5851 okula, 41.354 araç ile 683.415 öğrenci taşınmaktadır. Bu sistemin ülke ekonomisine 
maliyeti yaklaşık 230 milyon dolardır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde eğitim için harcanan bu 
paranın fazlalığı ekonomik sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır (Koçak, 2007).  

 Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği’ne göre; ilköğretim okulu 
bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim 
okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günübirlik taşınarak kaliteli bir 
eğitim-öğretim görmelerini sağlamaktır (MEB, 2000). Taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler 
nüfusu az, dağınık, kırsal yerleşim birimlerinde veya öğretime uygun olmayan eğitim kurumlarının 
bulunduğu yerlerde bulunmaktadır (Küçüksüleymanoğlu, 2006).  

 Taşımalı Eğitim Sisteminde (TES) temel amaç öğrencilerin eğitim alacakları okula en kısa 
sürede ve en güvenilir şekilde ulaştırılmasıdır. Okul taşımacılığı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik 
boyutlarıyla yönetilmesi gereken bir süreçtir. Her yıl, çok sayıdaki okul yöneticisi, öğrencileri için 
taşıma ihtiyaçlarını değerlendirmekte ve yeni yöntemler geliştirmektedir. Birçok durumda öğrenciler 
ikamet ettikleri yerlerden çok uzaklardaki okullara gitmek zorunda kalmaktadır (Belcher et al., 2005). 
Bu durum okul taşımacılığını daha önemli hale getirmektedir. Çok sayıda okul servis güzergâhlarını 
kendi yöntemleriyle ve klasik metotlar kullanarak belirlemektedir. Çoğu durumda ise bu güzergâhlar 
optimum olmamaktadır. Klasik yöntemlerle belirlenen güzergâhlar çoğu zaman alıcı ve ekonomik 
olarak maliyetlidir. Güzergâh belirleme çalışmalarında ekonomik faktörler, zamansal sorunlar, 
güzergâh yararlılığı, sosyolojik faktörler, öğrenci rahatlığı vb. etkenlerin birlikte irdelenmesi 
gerekmektedir (Belcher et al., 2005). 

 Mevcut durumda taşıma yapan 41.354 araç günde ortalama 1,2 milyon km. yol kat etmektedir. 
Ortalama yakıt gideri günlük 300.000 TL, yıllık 50 milyon liradır. Bu sistemde özellikle maliyetlerin 
azaltılabilmesi için etkin bir tahsis ve taşıma modeline gereksinim vardır. Taşıma yapılacak en uygun 
okulun (okul kapasitelerine göre) ve bu okullara ulaşım için en uygun güzergâhın öncelikle 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu işlem temelde bir konumsal problemdir. Bu konumsal analiz 
probleminin çözümü için gerekli konumsal veriler ve bu verilere ait sözel bilgiler güncel elde edilmeli, 
veritabanlarına aktarılmalı ve analiz edilmelidir. Bu bağlamda gelişen bilgi teknolojileri içinde Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) uygun araçlardan biridir. İl bazında oluşturulacak konumsal veritabanlarında 
idari sınırlar (yerleşim merkezleri, ilçe ve köy sınırları), yol ağı, okul yerleri, topografya, akarsu vb. 
gibi konumsal bilgiler; okul bilgileri, araç bilgileri, eğitim-öğretim bilgileri vb. gibi konumsal olmayan 
bilgiler bulunmalıdır. Türkiye’de bu tür veritabanları henüz hazırlanmamıştır.  

 Bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte uygulanmaya başlanan CBS, birçok meslek dalında 
ve iş kolunda, takip ve planlama için kullanılmaktadır. CBS en genel tanımıyla, her türlü konumsal 
veriyi birbirleriyle ve coğrafi konumları ile ilişkilendirerek bilgisayar ortamında toplamak, analiz 
etmek, sorgulamak ve bunları grafik ya da basılı olarak izlemektir. Kent bilgi sistemi uygulamalarında, 
acil durumlarda; ambulans, itfaiye ve polis araçlarının istenen noktaya en kısa sürede ulaşması, 
zamana bağlı çalışan otobüs, okul taşıtları, metro, çöp toplama, dağıtım ve benzeri hizmetleri 
sorgulama ve izleme ihtiyacı vardır. Bütün bu analiz işlemleri CBS’nin alt bileşeni olan ağ analizi ile 
mümkündür (Yomralıoğlu, 2000). Ağ analizleri uygulamada üç şekildedir: Optimum güzergâh 
belirleme (route optimization), Adres belirleme (address matching) ve Kaynak tahsisi (resource 
allocation). 

 Optimum güzergâh, iki nokta arasındaki projenin yapımına, işletilmesine ve 
sürdürülebilirliliğine etki edebilecek bütün faktörlerin irdelenmesi suretiyle belirlenen en düşük 
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maliyetli güzergâh optimum güzergâh olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, projenin amacına 
göre, ekonomik, çevresel, sosyolojik maliyetlerin herhangi birinin ya da birkaçının aynı anda 
minimum olduğu güzergâhlar olarak da tanımlanabilir (Zhang, 2003). 

 Ağ analizleri teknikleri kullanılarak güzergâh belirleme yöntemi, dünyada bir çok uygulamada 
farklı şekillerde kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar boru hattı güzergâhını belirlemek için CBS 
teknolojilerini ve ağ analizi teknikleri kullanmış ve güzergâh belirleme sürecinde bir çok faktörü bir 
bütün içinde irdelemiştir (Rylsky 2004, Delevar and Naghibi 2003, Yusof and Baban 2004, Glasgow 
vd. 2004). Bazılar ise yol, demiryolu, otoyol sulama/kurutma kanalları gibi çizgisel yapıların 
güzergâhlarını CBS tabanlı modeller uygulayarak belirlemiştir (Mackenzie and Walker 2004, Malpica 
ve Pedraza 2000; Yusof and Baban 2004, Smith 2006). 

 En uygun güzergâh seçimi en eski konumsal problemlerden biridir. Son zamanlarda bu 
problem, CBS ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri kullanılarak etkin olarak çözülebilmektedir. Son 
birkaç yıldır CBS teknolojileri kullanılarak bir otomasyon süreci içinde güzergâh planlama ile ilgili bir 
çok girişim yapılmıştır (Yıldırım et al., 2006). CBS teknikleri/teknolojileri kullanılarak okul 
servislerinin öğrenci yoğunluğuna göre durak yerlerinin belirlenmesi, yol bilgilerine ve kısıtlamalarına 
göre gitmesi gereken yerler, ekonomik öngörüler, yol kaplama şartları, mesafe vb. kritler dikkate 
alınarak okul servis güzergâhları belirlenmektedir (Nayati, 2008; Yıldırım. ve Aydınoğlu, 2007). 

 Bu çalışmada, taşımalı eğitim sisteminin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için, CBS 
Teknolojileri kullanılarak konumsal veritabanı modeli oluşturulmuştur. Bu model Trabzon İli’nde 
pilot bir çalışma gerçekleştirilerek uygulanmıştır. Ayrıca mevcut taşıma sistemi ile CBS teknikleri 
kullanılarak oluşturulan taşıma sistemi karşılaştırılmış ve istatistiksel analizler sonucunda ortaya çıkan 
ekonomik kazanımlar irdelenmiştir. Bu çalışmada ArcGIS 9.3 yazılımı ve ilgili modülleri 
kullanılmıştır. 
 
2. KONUMSAL VERİTABANI MODELİ 
 
CBS tabanlı TES modelinde, gerekli olan bütün konumsal ve sözel bilgilerin işlenerek depolandığı bir 
veritabanı ve bu veritabanı üzerinden kullanıcıyı doğru ve etkin sonuçlara ulaştıran CBS araçları 
vardır. Bu araçlar kullanılarak yapılan analizlerden elde edilen sonuçların doğruluğu veritabanında 
kayıtlı bilgilerin güncelliğine ve doğruluğuna bağlıdır. CBS tabanlı TES modelinin kavramsal tasarımı 
Şekil 1’de gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. CBS Tabanlı TES modelinin kavramsal tasarımı 
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3. PİLOT ÇALIŞMA BÖLGESİ 
 

CBS Tabanlı TES Modelinin uygulaması Trabzon İli’nde gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Kent merkezi 
haricindeki bütün alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilköğretim okullarını kapsayan bu 
uygulamada taşımalı eğitim için çözümler sunulmuş ve modelin etkinliği irdelenmiştir. 
 

 
Şekil 2. CBS tabanlı TES modelinin uygulama alanı 

 

4. KONUMSAL VERİLER 
4.1. İdari Birimler 
Trabzon ili idari sınırlarına ilişkin veriler; il sınırları, ilçe sınırları, bucak-belde-köy sınırları ile bu 
yerleşim birimlerinin merkezlerini içermektedir. Trabzon ili idari sınırlarını doğru ve güncel olarak 
gösteren bir harita altlığı, herhangi bir kurum bünyesinde mevcut değildir. Birçok kurum kendi 
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla idari sınır haritası oluşturmuştur. Kurumlar tarafından üretilmiş olan 
bu haritalar,  koordinattan bağımsız veya güncelliğini yitirmiş nitelikteki haritalardır. Planlama ve 
yönetim faaliyetleri için önemli bir altlık olan, kağıt altlıklarda ve yazılı dokümanlarda tutulan idari 
sınır bilgilerinin güncel ve doğru olarak bütünleştirilmesi ve kontrollerinin yapılıp veri tabanına 
aktarılması gerekmiştir. İdari sınır haritası İl Özel İdaresinden temin edilen 1/50.000 ölçekli hizmet 
haritasındaki sınırların, 1/25.000 ölçekli topografik haritalar üzerine işlenmesi ve doğal sınırlara göre 
düzeltmeler yapılması sonucunda oluşturulmuştur.  
 

4.2. Yol Ağı 
Çalışma alanı için kullanılacak olan karayolu katmanları Harita Genel Komutanlığı (HGK) tarafından 
üretilen 1/25.000 ölçekli sayısal topografik haritalar kullanılarak elde edilmiştir (Şekil 3). Çok 
sayıdaki veri katmanından servis araçlarının gidebileceği standartlardaki yollar alınarak yol ağı 
oluşturulmuştur. Yollara ait öznitelik bilgileri İl Özel İdare Müdürlüğünden ve Karayolları Bölge 
Müdürlüğünden kısmen temin edilmiştir. HGK tarafından üretilen dijital yol verisinden elde edilen 
veri katmanlarına ait özet bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 1.Yol güzergâhında kullanılan katmanlar 
 

F_NAME  F_CODE  SEMBOL SINIFI TİPİ  KATMAN 
KARAYOLU_DAY AP01001 346 TRA L TRA_L 
KARAYOLU_YAY AP01002 324 TRA L TRA_L 
KARAYOLU_BOLUNMUS AP03001  340 TRA L TRA_L 
KARAYOLU_S1 AP03003 341 TRA L TRA_L 
KARAYOLU_S2 AP03004 342 TRA L TRA_L 
KARAYOLU_S3 AP03005 343 TRA L TRA_L 
KARAYOLU_G1 AP03006 345 TRA L TRA_L 
 KARAYOLU_G2 AP03007 337 TRA L TRA_L 
KARAYOLU_G3 AP03008 338 TRA L TRA_L 
KARAYOLU_(YAPILMAKTA) AP03010  350 TRA L TRA_L 
KARAYOLU_YERLESIM_ICI AP03012 356 TRA L TRA_L 
VIYADUK AQ04024 438 TRA L TRA_L 
KOPRU_TAS/BETON AQ04039 481 TRA L TRA_L 
KOPRU AQ04044 361 TRA L TRA_L 
TUNEL AQ13001 480 TRA L TRA_L 
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Şekil 3. Trabzon ili yol ağı 
 
4.3. Okul Verisi 
İl bazında eğitim tesislerine ait konuma dayalı bilgiler toplu halde mevcut değildir. Bu nedenle 
okullara ait konumsal bilgiler, halihazır haritalar, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve 1/25.000 
ölçekli topografik haritalar kullanılarak üretilmiştir. Yeni yapılan bazı okullara ait konum verileri 
Topcon GSM-2 marka metre altı hassasiyetteki El GPS’i kullanılarak elde edilmiştir.Trabzon İli’ne ait 
ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim bilgileri bu şekilde oluşturulmuştur. Okullara ait sözel 
bilgiler ise Trabzon İl Milli eğitim Müdürlüğünden temin edilerek veritabanlarına aktarılmıştır (Şekil 
4). 
 

 
 

 
Şekil 3. Trabzon İlindeki ilköğretim okullarına ait veritabanları 

 
4.4. Topografya 
Yüksekliği temsil eden coğrafi veriler yeryüzünün topografyasını ifade etmekte, altlık haritalarda ve 
birçok haritacılık uygulamasında temel veri olarak kullanılabilmektedir. Optimum yol güzergâhlarının 
belirlenmesinde önemli veri kaynaklarından biride topografyadır. Aynı uzunluktaki düz bir yol ile 
eğimli bir yol maliyet açısından aynı şekilde değerlendirilemez. Bu bağlamda, servis araçlarının daha 
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az yakıt harcayarak daha ekonomik güzergâhları kullanabilmesi için bu çalışmada topografya verisi de 
kullanılmıştır. Bu amaçla, eşyükselti verisi kullanılarak, CBS yazılımlarının sağladığı konumsal analiz 
fonksiyonları ile Trabzon İli’ne ait 3B arazi modeli üretilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4. Trabzon İli topografik haritası 
 
5. ANALİZ VE SORGULAMALAR 
 
Çalışmanın analiz ve sorgulama aşamasında 17 ilçeye dağılmış, taşınan 338 adet ilköğretim okulu ve 
bunlara tahsis edilmiş 117 adet merkez ilköğretim okulu için ilçe bazında analizler gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan bu analizlerde ilçe bazında taşınacak okullara en yakın merkezi okullar, üç alternatifli şekilde 
tespit edilmiştir. Bu alternatifler arasından, okulun kapasitesi, öğretmen durumu, fiziksel imkânlar gibi 
kriterler değerlendirilerek en uygun merkezi okul tespit edilmiş ve bu merkezi okul için en uygun 
güzergâh belirlenmiştir. Güzergâh tespitinde yol ile ilgili bütün kısıtlamalar veri tabanına girilmiştir. 
Maliyet faktörü olarak yol uzunluğu kriteri belirlenmiştir. Her bir güzergâh için ortalama eğim değeri 
de ayrıca hesaplanmış ve analizlerde dikkate alınmıştır. 

 Şekil 5’de Trabzon İli’nin doğusunda bulunan Yomra ve Arsin ilçeleri için gerçekleştirilen 
analizler görülmektedir. Bu analizlerde, taşınan okulların hangi merkezi okula taşınacağı, güzergâh 
bilgileri ve maliyet bilgileri görülmektedir.  
 

      
 

Şekil 5. Yomra ve Arsin İlçelerinde CBS tabanlı taşımalı eğitim modeli sonuçları 
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6. BULGULAR 
 

CBS Tabanlı Taşımalı Eğitim Sistemi ve konumsal veritabanı üzerinden gerçekleştirilen uygulama 
çalışması sonucunda Trabzon İli’nde mevcut durumda yapılan taşımalı eğitime ait istatistiksel bilgiler 
(Tablo 2) ve bu çalışmada bulunan güzergâhlara ait istatistiksel bilgiler (Tablo 3) karşılaştırılmıştır.  
 

Tablo 2. Mevcut durumda yapılan taşımalı eğitime ait bilgiler 
 

İlçe Adı Öğrenci 
Sayısı 

Taşıt 
Sayısı 

Merkez 
Okul Sayısı 

Taşımalı 
Okul Sayısı

Toplam Yol 
Uzunluğu 

(Km) 

Toplam 
Maliyet 

(TL) 
AKÇAABAT 1528 117 57 33 394,9 5174,82 
ARAKLI  890 59 49 17 280,5 3764,88 
ARSİN 451 27 29 9 163,5 1644 
BEŞİKDÜZÜ 408 35 14 4 171 2079,53 
ÇARŞIBAŞI 391 29 12 8 76,7 1433,7 
ÇAYKARA 336 31 23 5 97,4 1594,7 
DERNEKPAZARI 137 12 9 1 57,6 481,68 
DÜZKÖY 81 7 4 2 9,5 231,12 
KÖPRÜBAŞI 11 1 1 1 3 31 
MAÇKA 98 7 10 3 52,2 408,78 
OF 997 72 24 14 230,3 3916 
ŞALPAZARI 396 33 12 5 126,5 1463 
SÜRMENE 640 47 25 10 47 2881 
TONYA 246 21 18 7 67,1 897,2 
VAKFIKEBİR 607 49 26 6 178,5 2579 
YOMRA 402 24 25 6 131,7 1332,84 
        

TOPLAM 7619 571 131 338 2087,4 29913,25 
 

Tablo 3. CBS tabanlı TES modeli sonucunda elde edilen bilgiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu çalışmanın sonucunda 7619 öğrencinin mevcut durumda 571 araçla, oluşturulan CBS tabanlı 
taşıma modeli ile 510 araçla taşınabileceği görülmüştür. Mevcut durumda servis araçlarının günlük 
yaklaşık 2087 km. yol gittiği, bu çalışma ile bu mesafenin 1700 km.’ye kadar düşebileceği 
anlaşılmıştır. Mevcut durumda günlük maliyet 29.913 TL iken bu sistem üzerinden yapılan 
planlamayla bu maliyetin 22.107 TL ‘ye kadar düşebileceği de görülmüştür.  
 
7. SONUÇLAR 
 
Son yıllarda farklı meslek disiplinleri tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanan CBS 
teknolojileri yöneticiler için önemli bir karar-destek aracıdır. CBS’nin kullanım alanlarından biri de 
eğitim sektörüdür. Okul kayıt alanlarının belirlenmesi, servis güzergâhlarının tespiti, durak yerlerinin 
belirlenmesi, otomatik kayıt sistemleri, sınıf içi düzenlemeler vb. uygulamalara buna örnek olarak 
gösterilebilir. 

İlçe Öğrenci 
Sayısı 

Taşıt 
Sayısı 

Merkez 
Okul Sayısı

Taşımalı 
Okul Sayısı 

Toplam Yol 
Uzunluğu 

(Km) 

Toplam 
Maliyet 

(TL) 
AKÇAABAT 1528 87 27 33 358,4 4659,2 
ARAKLI  890 57 13 17 240,87 3131,13 
ARSİN 451 27 7 9 147,12 1912,56 
BEŞİKDÜZÜ 408 35 3 4 87,29 1134,77 
ÇARŞIBAŞI 391 29 6 8 63,56 826,28 
ÇAYKARA 336 31 4 5 85,40 1110,2 
DERNEKPAZARI 137 11 1 1 42,50 552,5 
DÜZKÖY 81 6 4 2 5,5 71,5 
KÖPRÜBAŞI 11 1 3 1 2,2 28,6 
MAÇKA 98 7 7 3 41,44 538,72 
OF 997 69 14 14 156,77 2038,01 
ŞALPAZARI 396 24 5 5 106,76 1387,88 
SÜRMENE 640 40 8 10 34,89 453,57 
TONYA 246 15 7 7 57,7 750,1 
VAKFIKEBİR 607 46 5 6 157,31 2045,03 
YOMRA 402 25 3 6 112,90 1467,7 
        

TOPLAM 7619 510 117 338 1700,61 22107,75 
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 Bu çalışmada Türk Milli Eğitim Sisteminin önemli bir parçası olan Taşımalı İlköğretim 
Sistemi için CBS tabanlı bir model geliştirilmiştir. Bu modelde kırsal alanlarda taşınan okulların 
optimum olarak hangi merkezi okula taşınması gerektiği tespit edilebilmektedir. Taşınan okullardaki 
öğrenci sayısı ve merkezi okulların fiziki kapasiteleri, öğretmen sayısı, derslik sayısı vb. kriterlerde 
gözetilerek her bir taşınan okul için alternatifli olarak üç farklı merkezi okul seçilmektedir.  

 Geliştirilen model Trabzon İli’nde uygulanmıştır. Kırsal alanda bulunan 338 adet okul 117 
adet merkezi okulla eşleştirilmiştir. Taşınan bu okulların hangi merkezi okullara gitmesi gerektiği, 
öğrenci sayısı, servis sayısı, mesafe ve maliyet bilgileri ayrıntılı bir tablo halinde oluşturulmuştur. 
Analiz ve sorgulama aşamasında ArcGIS yazılımının Ağ Analizi uzantısı içindeki “En Yakın Özellik” 
aracı kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda mevcut durumda yapılan taşıma sisteminin, önerilen bu 
sisteme göre çok daha fazla ekonomik külfet getirdiği ispatlanmıştır. 

 CBS tabanlı bütün uygulamalarda olduğu gibi taşımalı ilköğretim sisteminde de elde edilen 
sonuçlar verilerin doğruluğu ve güncelliği ile doğru orantılıdır. Özellikle yol verisinin bütün öznitelik 
bilgileri (kaplama türü, şerit sayısı, dönüş bilgisi, tek yön, sürüş zamanı, kavşak bilgisi vb.) ile birlikte 
başlangıçta hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca bu verilerin grafik veri ile doğru bir şekilde 
ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir. Aksi durumda güzergâhlar yanlış tespit edilebilir. Bunun yanı 
sıra okullara ait grafik ve öznitelik bilgilerinin de güncel bir şekilde toplanması gerekmektedir. Bu 
bilgilerin arazi çalışmaları ile toplanmasında yüksek çözünürlüklü El GPS’lerinin yeterli hassasiyeti 
sağlayacağı görülmüştür. 

 Mevcut durumda taşımalı ilköğretim sisteminde, okul tahsisleri ilçe bazında idari sınırlara 
göre yapılmaktadır. İdari sınır olarak farklı ilçe merkezlerinde olan, fakat yakınlık olarak farklı bir ilçe 
sınırında kalan okullara tahsis işlemlerinde sorunlar yaşanmaktadır. Taşıma hizmeti ilçe bazında ihale 
edildiği için bazı durumlarda öğrenciler daha uzaktaki okullara taşınmak zorunda kalabilmektedir. Bu 
sorunun yönetmelik bağlamında ortadan kaldırılması ve ilçe/köy bazında idari sınırların yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar Haziran 2010’da Trabzon İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne sunulmuş ve önerilen bu sistemin avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. 
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