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Özet
Ulaşım sektörünün sürekliliği üzerine yapılacak çalışmaların
önemi ve gerekliliği bir yana, izlenen yanlış politikalar çevre
ve insan sağlığını iyiden iyiye tehdit eder hale gelmiştir. Bu
sektörün küresel, kentsel ve yerel bazdaki etkileri ayrı
ayrı sınıflandırılabilir. Bildiride öncelikle, ulaşım sistemleri
bakımından bu etkilerin nasıl şekillendiği analiz edilerek,
tüm sorunların ulaşımdaki çarpık sistemden kaynaklandığı ve
mevcut durumun yapısını düzelterek olumsuzlukların minimize
edilebileceği vurgulanmaktadır. Sorunun doğru tespitiyle
birlikte bu olumsuzluklar üzerine geliştirilen planlama ve
uygulamaların, ulaşımın zararlı etkilerini büyük ölçüde azalttığı
kanıtlanmaktadır. Ayrıca ulaşım türlerinin küresel ısınma
sürecine direkt veya dolaylı yoldan yaptıkları etkiler de daha
önce birçok araştırmada ortaya konulmuştur. Kara, deniz, demir
ve havayolunun hangi ölçekte bu sürece katkı yaptıklarına
ve hangi ulaşım türüne daha fazla yönelmek gerektiğine dair
çalışmalar bu bildiride yer almaktadır. Mevcut sorunların en aza
indirgenmesi için ülkemizde de kullanılabilecek bazı stratejiler
çalışma içeriğinde sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sistem, Olumsuzluk, Küresel
Abstract
Apart from importance and necessity of workings on continuity
of transportation sector, wrong policies that is followed
become completely a threat for environment and human health.
Global, urban and local effects of this sector can be classified
separately. First, in this report, by analyzing how this effects
take shape in point of transportation systems, it’s emphasized

that all of the problems stem from irregular system in
transportation and by fixing the build of current situation, all of
the negations can be minimized. It is proved that plannings and
implementations that is developed for those negations reduce
the harmful effects of transportation on a large scale. Besides,
in many researches, it is put forth that transportation types
affect the global warming directly or indirectly. In this report,
it is mentioned that what scale highway, seaway, railway and
airway contribute this process and which type of transportation
need to be tended. In content of this study, it is presented some
strategies that may be used in our country to reduce current
problems to minimum.
Keywords: System, Negation, Global
1. Taşımacılığın Çevresel Etkileri
Ulaşım ve çevre arasında mantığa pek uygun olmayan bir
ilişki söz konusudur. Çünkü ulaşım sosyo-ekonomik faydalar
sağlarken, aynı zamanda çevreye de belli ölçüde etki
etmektedir. Taşımacılık aktiviteleri bir yandan yük ve yolcu için
artan hareketlilik talebini desteklerken, diğer yandan çevresel
dışsallıkların git gide artan seviyesi ile ilişkilendirilebilir. Bu
durum taşımacılığın, çoğu kirliliğin yayılmasında etkin bir
kaynak olduğu ve çevre üzerinde çoklu etkilerinin bulunduğu
sonuçlarına ulaşmamızı sağlamaktadır.
Ulaşım-Çevre kalitesi göz önüne alındığında 3 farklı etki
türünden söz etmek mümkündür. Bunları küresel, kentsel ve
yerel olarak sınıflandırabiliriz.
Küresel etkilerden bahsedilecek olursa, ulaşım yarattığı sera
gazı ile küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Ulaşım sektörü
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toplam dünya enerjisinin %25’ini, toplam petrol üretiminin
yarısını kullanmaktadır (Gorham, 2002). Bu da, ulaşımın
dünyadaki sera gazı üretiminin yaklaşık %25’inin kaynağı
olmasına neden olmaktadır. Bugünkü haliyle ulaşım, elektrik
üretiminden sonra, dünyadaki en büyük sera gazı kaynağıdır
(EPA, 2006).
Kentsel etkilerde ise, artan taşıt trafiği talebini karşılamak
için bilinçsizce yapılan yeni yollar, yol genişletmeleri, katlı
kavşaklar ve tüneller gibi ulaşım yapıları kentlerin ve bunları
çevreleyen kırsal alanların giderek betonlaşmasına ve
kültürel mirasımız sayılabilecek binaların ve kentsel dokunun
yitirilmesine yol açmaktadır.

gideri 8 kat fazladır. Ayrıca, gün boyu hizmet vermeyi sürdüren
toplu taşım araçlarının tersine, otomobilin günün büyük bir
bölümünde çoğunlukla kent merkezi gibi alan kısıtlılığı bulunan
yerlerde kullanılmadan beklediği de gözden kaçırılmamalıdır.
Ulaşımın ve özellikle motorlu taşıtların küresel, kentsel ve yerel
ölçeklerde çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ulaşım
sistemlerinin küresel ısınmaya etkileri açısından yarattıkları
sera gazları ile ilgili karşılaştırması Tablo 2’de verilmektedir.

Yerel etkiler ele alındığında, yayalar yerine otomobillere
öncelik veren uygulamalar sadece fiziksel çevreyi değil,
toplumun sosyal ve kültürel iletişimini, trafik kazaları yoluyla
can güvenliğini ve solunan kirli hava nedeniyle insan sağlığını
da olumsuz yönde etkilemektedir.

2. Ulaşımın Bugünkü Yapısı
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Kentliler yolculuklarını, ya bireysel ulaşım olarak
adlandırılabilecek özel otomobillerle, ya da minibüs, otobüs,
tramvay, tren, metro, vapur gibi toplu taşım araçlarıyla
yapmaktadır. Son yıllarda ülkemizde yapılmış sayımlara göre
bir otomobilde ortalama 2 kişi bulunduğu gerçeği dikkate
alınırsa, tenha bir otobüsün 30 otomobil, dolu bir otobüsün
ise 50 otomobil kadar yolcu taşıyabildiği ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdaki tabloda ulaşım sistemlerinin bazı fiziksel ve
ekonomik özellikleri karşılaştırılmaktadır.

Tablo 1. Ulaşım Sistemlerinin Fiziksel ve Ekonomik
Karşılaştırması
(Şerit kapasitesi dışındaki karşılaştırmalarda “otomobil=100”
değeri alınmıştır) (Kaynak: Elker 2002)
Tablodan da anlaşılacağı gibi, çoğunlukla hor görülen dolmuşminibüsün bile otomobil kullanımına göre önemli üstünlükleri
bulunmaktadır. Dünyadaki en yaygın toplu taşım sistemi olan
otobüsle karşılaştırıldığında ise, otomobille “bir yolcunun bir
km taşınması” için, otobüse göre yaklaşık 5 kat daha fazla
enerji tüketildiği ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, otomobil için
yolcu-km başına yol yatırım gideri otobüse göre 16 kat, işletme

Tablo 2. Motorlu Taşıtların Yarattıkları Sera Gazları
Açısından Karşılaştırması
(Kaynak: Hook ve Write, 2002)
Tablonun incelenmesinden, tipik benzinli bir otomobilin normal
büyüklükteki bir dizel motorlu otobüse göre, bir yolcuyu bir km
taşımak için 16 kat daha fazla kirlilik yarattığı anlaşılmaktadır.

3. Çevresel Boyutlar
Taşımacılık aktiviteleri özellikle kentsel bölgelerde yolcu ve
yük hareketliliği talebini artırsa da, motorizasyon ve trafik
sıkışıklığı gibi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Bunun
sonucunda, ulaştırma sektörü çevresel problemlerle daha
da bağlantılı hale gelmektedir. Ulaşımın çevresel boyutları
incelendiğinde birçok değişken ön plana çıkmaktadır. Bunların
en önemlileri : İklim değişikliği, hava kalitesi, gürültü kirliliği,
su kalitesi, toprak kalitesi, biyoçeşitlilik ve arazi kullanımıdır.
Özellikle iklim değişikliği ve hava kalitesini ele alırsak ulaşım
endüstrisi her yıl atmosfere birkaç milyon ton gaz yaymaktadır.
Bunların içinde;
Kurşun (Pb), Karbon-Monoksit (CO), Karbondioksit (CO2),
Metan, Azot Oksit, Nitröz Oksit, Kloro-flor Karbon, Perfloro
Karbon, Silikon Tetraflorür, Benzen, Uçucu bileşenler, Çinko,
Krom, Bakır, Kadmiyum gibi ağır metaller, kül ve toz gibi
partikül maddeler bulunmaktadır.
Özellikle Nitröz Oksit başta olmak üzere bu gazlardan bazıları
ozon tabakasını tüketen en büyük etkenlerden bazılarıdır.
Dolayısıyla bu durum iklim değişikliğini de beraberinde getirdiği
için ulaşım sistemlerinin bu değişiklikte bizzat rolü olduğunu
söyleyebiliriz.
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Kokusuz, renksiz ve öldürücü bir gaz olan karbon monoksitin
kentlerdeki üretiminin %85-95’i motorlu taşıtlar, bunun %90’ı
da otomobiller tarafından yaratılmaktadır. Kentlerin üzerinde
gözlenen kızıl kahve duman genellikle nitrojen dioksittir.
Almanya’da yapılan bir araştırmada, motorlu taşıtlar içinde
otomobillerin payının nitrojen oksitler üretiminde %65 ve PM10
(toz, kir, duman gibi tanecikler) üretiminde %60 olduğu ortaya
konulmuştur (Kühlwein ve Friedrich, 2005).

Deniz Taşımacılığı - 0.0403 kg CO2 (Ton-Mil)
Zeplin - 0.0887 kg CO2 (Ton-Mil)
Ulaştırma alt sistemlerinin ortalama yakıt tüketimleri ve
CO2 emisyonlarını (gram / ton-km) cinsinden gösteren grafik
aşağıdaki gibidir :

4. Çeşitli Taşımacılık Modlarının Yaydığı CO2 Miktarları
4.1. Demiryolu
Demiryolunda banliyö ve metro trenleri ortalama yolcu-mil
başına 0,16 kg CO2 yaymaktadır. Uzun mesafeli taşımacılık
yapan trenlerde ise bu rakam yolcu-mil başına 0,19 kg’dır.
Karayolunda yakıt olarak yaygın olarak benzin kullanılırken,
demiryolunda ise dizel yakıt ve elektrik kullanılmaktadır.
Elektrikli taşıma sırasında hemen hemen hiç kirletici emisyon
oluşmaz ancak santralde elektrik üretimi sırasında oluşan bir
kirlilik söz konusudur.
Demiryollarının hava kirliliğindeki payı ortalama %5 iken,
karayollarının payı %85’dir.
4.2. Nakliye Filoları
Nakliye filolarının çevre üzerindeki etkisi ise bu sektörde
kullanılan kamyonet, kamyon veya daha büyük teçhizatlarda,
dizel tüketiminde galon başına ortalama 10,17 kg CO2
yaymaktadır.
Kamyonet ve kamyonlarda mil başına ortalama 1,3 kg, büyük
teçhizatlarda ise 1,92 kg CO2 yaymaktadır.
4.3. Havacılık

Grafik 1. Ulaştırma alt sistemlerinin ortalama yakıt
tüketimleri ve CO2 emisyonları (gram / ton-km)

Grafik 1.’de görüldüğü gibi ulaştırma alt sistemleri içerisinde
yakıt tüketimi en fazla olan ve doğaya en fazla karbondioksit
gazı veren taşımacılık türü karayoludur.

5. Yük ve Yolcu Taşımacılığı İçin Hava Kirletici Ve CO2
Emisyonları

Havacılık emisyon çeşitliliği ise uçuş uzunluğuna göre
değişmektedir. Uzun uçuşlar, çok kısa uçuşlara göre enerji
maliyet yatırımları açısından daha iyidir, ancak uzunluklarının
doğası nedeniyle kaçınılmaz olarak daha fazla enerji kullanırlar.
CO2 emisyonu kısa uçuşlarda yolcu-mil başına 0,24 kg iken,
uzun uçuşlarda bu rakam 0,18 kg’dır.
İklim bilimci Kevin Anderson İngiltere hava yolculuğundaki
artışın azalması ve hükümetin diğer enerji kullanılan sektörlerde
emisyon azaltılmasını hedeflemesine rağmen, 2030’a kadar
havacılığın İngiltere’de ki izin verilen CO2 emisyonunun yüzde
70’ini oluşturacağını vurgulamıştır.
Bazı ulaşım araçlarının ton-mil başına yaydığı CO2 miktarları
ise şu şekildedir :
Uçak Kargosu- 0.8063 kg CO2 (Ton-Mil)
Kamyon - 0.1693 kg CO2 (Ton-Mil)
Tren - 0.1048 kg CO2 (Ton-Mil)

Tablo 3. Yük taşımacılığı için hava kirletici ve CO2
emisyonları (gram / ton-km)
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Demiryolu ve havayolu ulaşımından kaynaklanan gürültüler,
ulaştırma sisteminin belli bölgelerde bulunmasından dolayı dar
bir alanda etkilidir ancak karayolundan kaynaklanan gürültü,
karayolu ağı özellikle kent içinde her yere dağıldığı için diğer
ulaştırma alt sistemlerine göre daha geniş bir alanda etkilidir.
Gürültü kirliliğinin yarattığı dışsallıklar ise aşağıdaki tabloda
kısaca özetlenmiştir :

Tablo 4. Yolcu taşımacılığı için hava kirletici ve CO2
emisyonları (gr / yolcu-km)
İstatistiklere göre yolcu taşımacılığı için yılda en çok yol yapan
araçlar otomobiller, en çok yolcu taşıyan araçlar ise otobüslerdir.
Otomobillerin çok yol yapmalarına karsın taşıdıkları yolcu
sayısı en fazla değildir. Bu nedenle otomobillerde yolcu-km
‘ye düsen yakıt tüketimi ve meydana gelen hava kirliliği diğer
karayolu araçlarından daha fazladır. Karayolu araçlarında
düşük miktarda dizel, daha çok miktarda ise benzinli taşıt
kullanılmaktadır.
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Egzoz emisyonu bileşimi dizel ve benzinli motorlarda farklıdır.
Herhangi bir çevre koruma önlemi alınmamış dizel motorun
çevreye saldığı CO, HC gibi zararlı gazlar emisyonu, aynı
koşullardaki benzinli araçlara göre daha azdır. Bir litre benzinin
kullanımı ile havaya atılan zararlı maddelerin miktarı, dizel
aracın yaklaşık sekiz katıdır. Ancak gerekli önlemler alındığı
taktirde, benzinli motorlar dizel motorlara göre daha az
çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle çevre kirliliğini
önlemek için taşıtlar üzerinde yapılan çalışmalar, daha çok
benzinli motorlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Karayolunda taşıtların yakıt tüketimlerinin azaltılması için
üzerinde çalışılan baslıca teknolojik alanlar; taşıt boyutunun
ve kütlesinin azaltılması, motor performansının iyileştirilmesi,
lastik performansının iyileştirilmesi, aerodinamik form,
transmisyon-motor uyumudur. İnsan ve çevre sağlığı söz
konusu olduğunda, meydana gelen kirleticilerin yanı sıra yakıtın
yanabilmesi için tüketilen oksijen miktarları da göz önüne
alınmalıdır. Bunun sebebi, bir litre yakıtın yanması sırasında 10
kişinin birer günlük oksijen tüketimine denk olacak miktarda
oksijen tüketilmesidir.
6. Gürültü Kirliliğinin Dışsallıkları
Ulaştırma sistemlerinin çevresel olarak diğer bir olumsuz etkisi
de gürültü kirliliğidir.
Gürültü insan sağlığı üzerinde kan basıncının yükselmesi,
sinirlilik gibi geçici etkilerin yanı sıra işitme kaybı gibi kalıcı
hasarlar da yaratabilen ciddi bir çevresel problemdir.

Tablo 5. Gürültü Kirliliğinin Dışsallıkları

6.1.Ekonomik Maliyetler
Hava alanı civarındaki mülkler üzerinde yapılan bazı
araştırmalar, gürültünün mülk değerlerine ciddi derecede etki
ettiğini göstermiştir. Ancak etkinin ölçüsü arazi kullanımının
şekline göre çeşitlenmektedir.
Yerleşim bölgelerindeki mülk değerlerinde oluşan düşüşler
desibel başına yüzde 0,4-1,1 arasında değişmektedir. Ortalama
değer yüzde 0,62’dir. Karayolu civarında yapılan deneylerde ise
bu oran yüzde 8 ila 10 arasındadır.
6.2.Sosyal Maliyetler
Gürültü emisyonuna bağlı sağlık maliyetleri ile bilgiler daha
sınırlıdır. Sadece yüksek seviyede işitme kaybına yol açtığına
dair spekülasyonlar vardır. Ayrıca buna gürültüye bağlı
olarak stres seviyesinin artmasını ve uykusuzluk sorunlarını
ekleyebiliriz.
6.3.Çevresel Maliyetler
Gürültü emisyonlarına bağlı çevresel maliyetlerin belirlenmesi
oldukça zordur. Farklı taşımacılık modlarının yaydığı yüksek
gürültü seviyesinin bazı yaşam alanlarına erişimi imkansız
kıldığı sanılmaktadır.
7. Çevresel Etkinin Hafifletilmesine Yönelik Yol-Demiryolu
Paralel Düzeni (Road-Rail Parallel Layout)
Bu sistem, karayolunun yanına bir demiryolu hattı yerleştirerek
yeni ulaşım güzergahlarının çevresel etkilerini düşürmek için
tasarlanmış bir seçenektir.
1984’te Paris – Lyon yüksek hızlı demiryolunun yüzde 14’ü
karayolu ile paralel düzende iken, 2002 yılında, Köln – Frankfurt
yüksek hızlı tren hattında bu sistem yüzde 70 oranında
başarıyla uygulanmıştır.
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8. Çağdaş Ulaşım Politikaları

 insan ölçeğinde kentler,

1970’lerden başlayarak dünyada ulaşıma yönelik yeni politikalar
üretilmeye başlanmıştır. Çevre, enerji, sürdürülebilirlik, sosyal
denge gibi konulara duyarlılıktan kaynaklanan ve giderek
yaygınlaşarak adeta kentsel ulaşımla ilgili bir anayasaya
dönüşen ve bu yaklaşımın ana hatları şöyle özetlenebilir:

kısacası daha mutlu ve sağlıklı bir toplum anlamına da
gelmektedir. Küresel boyuttan yerel ölçeğe kadar, insanlığın
geleceği sürdürülebilir bir çevreye, çevrenin geleceği ise büyük
oranda ulaşımda yapılacak yapısal değişimlere bağlıdır.

Yeni yatırımlar yerine mevcut altyapının daha etkin kullanımı
(bugünkü koşullarda yetersiz kaldığı düşünülen bir yol
veya kavşak, ulaşım dengesi otomobilden toplu taşıma
kaydırıldığında azalan taşıt sayısı nedeniyle daha uzun yıllar
yeterli olabilmekte, dolayısıyla kamunun kıt kaynakları daha
öncelikli projelere ayrılabilmekte, kentler beton yığınlarıyla
dolmamaktadır.)
Toplu taşımın geliştirilmesi (sadece raylı sistemlerin
geliştirilmesi yeterli olmayıp bütün toplu taşım sistemlerinin
hizmet düzeyi arttırılmaktadır; böylece, otomobil yerine toplu
taşım araçları tercih edileceğinden trafik azalmakta ve mevcut
yollardan daha etkin ve uzun süre yararlanılabilmektedir.)

Bunların yanında ek olarak birkaç öneri sunmak gerekirse;
•

Ulaştırma sistemi tasarlanırken taşımacılık sistemi ve
altyapısının çevre ile uyumlu olması esas alınmalıdır.

•

Karayolu taşımacılığında hava kirliliğinin azaltılması
için taşıtlarda alternatif yakıt teknolojileri geliştirilmeli,
yolcu taşımacılığında toplu taşımayı özendirici tedbirler
alınmalı, gürültü kirliliğinin önlenmesi için araçlarda ve yol
kaplamalarında yapılabilecek teknolojik iyileştirmelerin
yanı sıra şehir planları insanların gürültüden
minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayacak şekilde
oluşturulmalıdır.

•

Bütün bunların ötesinde gerek yolcu, gerekse yük
taşımacılığı sadece karayoluna bağımlı halden
çıkarılmalıdır.

Otomobil kullanımını caydırıcı önlemler alınması (kent
merkezine girişlerin ücretlendirilmesi, otopark sayısının
kısıtlanması, yüksek otopark ücretleri, bazı yolların
otomobillere kapatılması, v.b.)
9. Sonuç Ve Öneriler
Özetle, toplumumuzun hemen hemen her kesiminde ulaşım
sorunun ve bunun çevreye etkilerinin tanımlanmasında,
dolayısıyla önerilen çözüm yollarında ciddi bir algılama
eksikliği söz konusudur. Koşullandırmaların yıkılması için geniş
kapsamlı ve farklı kesimleri hedefleyen bir “bilinçlendirme
programı”na gerek vardır. Nasıl enerjinin akılcı tüketimi,
erozyonla mücadele, trafik kazalarını azaltma, depreme hazırlık
gibi temalarda kampanyalar düzenleniyorsa, en az onlar kadar
önemli olan ulaşım konusunun da benzer biçimde ele alınması
gerekmektedir. İlk öğretimden başlayarak, mahalle toplantıları
gibi yerel ölçekten toplumun tamamını kapsayacak televizyon
programlarına kadar geniş bir yelpazede gönüllülerin işbirliği
ile “topyekun bir kampanya” konunun zaman içinde doğru
algılanmasını sağlayabilecektir.
Unutulmamalıdır ki, konu sadece ulaşımın daha verimli ve
insanca hale dönüştürülmesinden ibaret değildir. Bu alanda
uygulanacak olumlu politikalar aynı zamanda
•

daha az enerji tüketimi,

•

ekonomide daha akıllı kaynak kullanımı,

•

daha az trafik kazası,

ama hepsinden önemlisi:
•

daha temiz bir çevre,

•

daha az betonlaşmış ve
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