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Özet

Abstract

Ulaşım, İnsanların veya üretilen mal ve hizmetlerin bir yerden
başka bir yere taşınmasıyla ilgilidir. Arazi kullanımı ve ulaşım
kavramı yakın ilişki içerisindedir ve birlikte düşünülmesi
gerekir. Günümüzde Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen
gelişmeler, ulaşım sistemlerini de etkileyerek bu sistemlerin
değişim ve gelişimleri için gerekli ortamı yaratmıştır. Genel
olarak ulaşım sistemlerinde yaşanan bu gelişimler çerçevesinde
çevre ile uyum kriterleri göz önünde bulundurulmadan yapılan
ulaşım alt yapısı tasarımı ve ulaşım sistemleri uygulama
planları birçok çevre sorununu da beraberinde getirmektedir.
Ekosistemlerin kuralsızca tüketilmesinin sorumlularından
birisi plansız kentleşmedir. Kentleşmenin önemli olgularından
olan ulaştırma sistemlerinin uygulanmasında doğal çevrenin
önemsenmemesi; ekolojik dengenin bozulması, tarımsal
toprak kayıplarının yaşanması vb. ciddi çevre sorunlarını
oluşturmaktadır.

Transportation is related with moving people or produced
goods and services from a location to another. Land usage
and transportation concept are in close relation and have to
be evaluate together. Today, developments in science and
technology also affect transportation systems and result with
improvements for these systems. Designing transportation
infrastructure and transportation systems within the
framework of these improvements without considering
environmental compliance comes up with many environmental
problems. One of the main causes of irregular exhausting of
ecosystems is unplanned urbanization.

Bu çalışmada, Türkiye ölçeğinde İstanbul ve Ankara kentleri
çalışma alanları olarak seçilerek bazı ulaşım sistemleri
çeşitlerinin uygulamalarında arazinin yanlış kullanımından
doğan çevre problemleri ortaya konulmuştur. Bu uygulamaların
çevre üzerindeki etkileri, metropoliten alan planları,
çevre düzeni planları, plan not ve raporları, ilgili kurum ve
kuruluşlardan alınan görüşler ışığında incelenip kuramsal ve
nedensel yöntemler kullanılarak çevre dostu sürdürülebilir
ulaşım politikaları geliştirmek amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ulaşım sistemleri, Çevre, Arazi Kullanımı,
Sürdürülebilirlik

Not paying attention to environment during application of
transportation systems, one of the most substantial key point
for urbanization, causes critical environmental problems like
losing ecological balance and agricultural lands.
In this study in scale of Turkiye, Istanbul and Ankara
metropolitans are chosen as case studies and environmental
problems presented which are rising from misuse of land.
Environmental impacts of these applications are investigated
according to metropolitan planning, environmental planning,
planning reports and remarks taken form relevant authorities.
Then environmentally friendly and sustained transportation
policies are aimed to be developed according to these
investigations.
Keywords: Transportation systems, environment, land usage,
sustainability
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1. Giriş
Ulaşımın çevresel koşulları belirleyen etmenlerin başında
geldiği uzun zamandır bilinen bir gerçektir. Tele-iletişim,
yakınlık gibi erişilebililiği sağlayan etkenlerden farklı olarak,
ulaşım sektörü çevre kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Kentsel ve/veya bölgesel ölçekte, bugünkü yapısına müdahale
edilmezse ulaşım, fiziksel çevreyi onarılmaz biçimde bozan
en önemli etkenlerden biri konumundadır. Artan taşıt trafiği
talebini karşılamak için bilinçsizce yapılan yeni yollar,
yol genişletmeleri, katlı kavşaklar ve tüneller gibi ulaşım
yapıları ve plansız arazi kullanımları kentlerin ve bunları
çevreleyen kırsal alanların giderek betonlaşmasına ve doğal
çevrenin bozulmasına yol açmaktadır. Bu çalışma ile ulaşım
sistemlerinin uygulamalarında arazi kullanımından doğan
birtakım çevre sorunları İstanbul ve Ankara kentlerinde yer
alan yanlış uygulamalar üzerinden değerlendirilecektir.

boğazdan geçen taşıt sayısı % 1180 artarken, yolcu sayısındaki
artış sadece % 170 olmuştur. İlk köprüde de benzer bir
tablonun yaşanmış olması, ne kadar köprü yapılırsa yapılsın
artan değerin, köprüden geçen insanların değil araçların sayısı
olduğunu tekrar göstermiştir”[2]. Ayrıca her iki köprüde de
yaşanan bu durum köprülerin yapım amaçlarının tam anlamıyla
gerçekleştirilememiş olmasıyla beraber gürültü kirliliği, karbon
ayak izinin artmasına bağlı hava kirliliği, doğal habitata verilen
zarar vb. birçok olumsuz çevresel etkiyi de oluşturmuştur.

2. İstanbul Kenti Örneği, 3. Köprü ve Bağlantı Yolları
3. Boğaz Köprüsü ile boğaz geçişlerinin kentin arazi kullanımı,
ulaşım yapısı, ulaşım sistemleri, ulaşım tercihleri ve kent
gelişimi üzerinde büyük ve geri dönülemez etkiler yaratacağı
bir gerçektir.
İstanbul İli, 1950’lilerden bu yana sürekli artan nüfus,
istihdam ve arazi kullanım yapısıyla her geçen gün ulaşım
ihtiyaçlarının çeşitlenerek arttığı bir kenttir. Genel olarak
bakıldığında İstanbul kent içi ulaşım politikasında daha çok
özel araç kullanımlarının teşvik edildiği karayolu sistemleri
öncelik kazanmış, toplu taşıma dayalı deniz ve raylı ulaşım
sistemleri ise ikinci planda kalarak bu konularda sınırlı
projeler geliştirilmiştir. Bu bağlamda karayolu geliştirme
projeleri içerisinde İstanbul kenti özelinde ikisi kullanımda
biride inşaat yapım sürecinde olan Asya ve Avrupa yakalarını
birbirine bağlayan 3 adet köprü bulunmaktadır. Bunlardan
ilki 1973 yılında birinci köprü (Boğaziçi Köprüsü) ve çevre
yolları olmuştur. Boğaziçi Köprüsü’nün işletmeye alınmasıyla
birlikte kent içerisinde köklü bir değişiklik yaşanmış ve kent,
arazi kullanım yapısı bakımından yoğunlaşarak daha kuzeye
kaymaya başlamıştır. “Köprü yapımıyla birlikte özel otomobil
sahipliliğinin 1970-1990 yılları arasındaki % 230’luk artışının
sağladığı hareketlilik, kentin merkezden uzak kesimlerinin
yerleşime açılmasını hızlandırmış ve köprünün iki yaka
arasındaki insan odaklı geçişler için değil, araç geçişleri için
yarar sağladığını ortaya çıkarmıştır”[1].
1988’da transit trafiği kentin daha kuzeyine taşıyarak kent içi
trafik rahatlatılmak istenmiş ve bu amaçla 2. Boğaz Köprüsü
(Fatih Sultan Mehmet) ve TEM (Trans-European Motorway)
bağlantı yolları yapılmış ve işletmeye açılmıştır. Bu durum,
yanlış bir arazi kullanımının uygulanarak kentin kuzeyindeki
içme suyu kaynakları, orman alanları, su havzaları, kırsal
yerleşimler ve tarım alanları üzerinde yapılaşma sorununu
ortaya çıkarmıştır. “2. Boğaz Köprüsü yapıldıktan sonra

Şekil 1. İstanbul’da Nüfus, Toplam Araçlı Yolculuklar ve
Boğazı Geçen Araç Sayılarının Karşılaştırması,
Hızla büyümeye devam eden İstanbul’da, arazi kullanım
kararları ve ulaşım sistemleri arasındaki uyumsuzluk ve
yanlış politikalar, kentin hava koridoru olan kuzey kesimine
doğru giderek artan yayılmasına ivme kazandırmış ve 3. Köprü
projesi gündeme gelmiştir. Aşağıda verilen uydu görüntüsünde
yapımına başlanan 3.Köprü’nün konumlanacağı mahal
verilmiştir.

Şekil 2.3. Köprü Boğaz Geçiş Hattı
3. Köprü Boğaz Geçiş Hattı’nın yer aldığı İstanbul’un mevcut
yerleşim alanları ile Karadeniz kıyısı arasında kalan kesimde,
önemli orman alanları, su havzaları, kumullar, barajlar, bentler,
tabiat parkları, rekreasyon (eğlence-dinlence) alanları ile çok
sayıda endemik hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin
bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alan yer almaktadır. Bu
alan birçok farklı nitelikteki orman alanlarını da kapsamaktadır
ve bu orman alanları Türkiye ölçeğinde önemsenecek boyutta
hacim kaplamaktadır. İstanbul Kenti’nin kuzeyinde yer alan bu
yeşil alanların;
•

Odun ve diğer orman ürünlerinin kaynağı olması,

•

Su üretimini, su varlığını koruma ve düzenlemesi,

•

toprağı koruyabilme kabiliyeti,
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•

Biyolojik çeşitliliği içinde barındırması ve geliştirilmesine
kaynak sağlaması,

•

İklime artı yönde katkıları,

•

İnsan sağlığı üzerindeki büyük yararı (atmosfere salınan
kirletici gazları azaltıcı etkisi)

•

Ulusal savunma ve güvenlik yönünden yararı,

•

İş alanı ve geçim kaynağı sağlaması ve daha birçok yararları
bulunmaktadır[3].

Hatalı arazi kullanımının bir sonucu olan 3.Köprü projesinin
tamamlanmasıyla birlikte söz konusu orman alanlarının
önemli bir kısmının kaybedileceği bilinmektedir. 3. Boğaz
Köprüsü ve bağlantı yollarının doğal çevre ile ilişkisindeki en
önemli hususlardan biri de, İstanbul’da yapılan üst ölçekli
arazi kullanımı ve ulaşım projelerinin doğal çevre üzerindeki
tahribatları ve teşvik ettikleri yeni yapılaşmaların mikro klima
üzerinde yarattığı “ısı adası” etkisidir. Mikro klima üzerinde
serinletici etkisi olan orman alanlarının, doğal bitki örtüleriyle
kaplı alanların ve yapılaşmamış-açık alanların tahribatı, ısı
adası etkisini daha da arttırmaktadır[4].
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İstanbul kentinde özellikle ulaşım sistemleri uygulamalarında;
yetersiz altyapı, uygun olmayan projeler, teknikle bağdaşmayan
imar uygulamaları, tarım arazilerinin el değiştirmesi ve tarım
topraklarının parçalanması, kırsalın özgün yapısının bozulması,
yanlış 2B politikaları vb. plansız arazi kullanımından
doğmaktadır. Tüm bu süreçlerin de ortak özelliğinin de çevreye
yapılan olumsuz etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Günümüze
kadar gelen süreçte ulaşım yatırımlarının, arazi kullanım
kararlarının destekleyici ve tetikleyicisi olarak akılcı kullanımı
ve talep yönetiminin etkinleştirilememesi durumu ise tüm
sonuçların asıl nedeni olarak görülmelidir.
2.1. 3. Boğaz Köprüsü’nün Arazi Kullanımından Doğan/
Doğacak Çevre Sorunları
3. Boğaz Köprüsü’nün arazi kullanımından doğan/doğacak
çevre sorunlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
•

3. Boğaz Köprüsü güzergahına bağlanacak ana ve
ikincil yollar, kuzey ormanları ve çevresindeki yaban
hayatı olumsuz etkileyecektir. Kenarları bariyerle çevrili
otoyollar doğrudan yaban hayvanlarının yaşam alanlarını
parçalayarak, hayvan türlerinin İstanbul’un kuzeyindeki
yayılış alanlarını sınırlayacaktır.

•

İstanbul’un kuzeyinde bulunan ormanlardan proje
dahilinde kalan kısımları yok edilecek bu durumda bahsi
geçen ormanlık alanların miktarındaki azalma havadaki
zehirli karbon çekimini azaltma ile doğru orantılı olacaktır.

•

Ormanların içerisinden geçirilecek yollar yangın riskini
kuvvetlendirecektir.

•

Yolların bu yeşil alanlar arasından geçmesiyle birlikte bu

yolu kullanacak araçların varlığı gündeme gelmektedir.
Buda önemli bir sorun olan araç egzozlarından çıkan
kirletici ve zehirli gazların çevreye olan zararlı etkilerini
ortaya çıkaracaktır.
•

Çok büyük bir kısmı su toplama havzalarında kalan 3.
Boğaz Köprüsü bağlantı yolları İstanbul’un önemli içme
suyu rezervleri olan Ömerli, Elmalı, Darlık, Alibeyköy,
Büyükçekmece, Sazlıdere ve Terkos havzalarını yoğun
yapılaşma baskısı altında bırakacak ve doğal çevreye
olumsuz etkide bulunacaktır.

•

İnşaat aşamasında bulunan 3. Boğaz Köprüsü ve
bağlantı yollarının her iki yönde 5 km’lik etki kuşağında
İstanbul’daki özel orman alanlarının % 34’ü, orman
alanlarının % 46’sı, 2B alanlarının % 38’i, tarım alanlarının
% 43’ü yer almaktadır (şekil 3). Buradan anlaşılacağı üzere
İstanbul’un kuzeyinde kalan yeşil alanlar büyük bir tehdit
altında bırakılacaktır[5].

Şekil 3.3. Boğaz Köprüsü Güzergahının 5 km.’lik Etki Kuşağında Etkilenebilecek Doğal Alanlar
•

Köprü ve bağlantı güzergahları için düşünülen 150 metrelik
kamulaştırma işlemi sonucunda hattın geçtiği ve doğrudan
etkilenecek olan bölgede ise 680 ha doğal sit alanı, 931
ha tarım alanı ve 2,5 milyondan fazla ağaç barındıran 1453
ha’lık orman alanı tamamen yok olacaktır[6].

•

Ekolojik yaşam alanlarını ve biyoçeşitliliği tehdit eden
etkenlerin başında, büyük yaşam ortamlarının yapılacak
yollar ile daha küçük yaşam ortamlarına bölünmesi, bu
nedenle de söz konusu ortamların kullanım şekillerinin
değişmesi gelmektedir. Bunun yanı sıra yoğun trafiğin
gürültüsü ve egzoz salımı bu bölgelerde yaşayan canlıların
yaşam alanlarını terk etmesine neden olacaktır.

İstanbul kentine ait doğal yapı analiziyle ortaya çıkan ve fiziksel
etkilerin ne derece tolere edilebileceğini gösteren 1/100.000
Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu’nda yer alan bir
doğal yapı tolerans derecelendirilmesi haritası bulunmaktadır.
Bu haritada, insan faaliyetlerinin doğal kaynaklar üzerinde geri
dönüşü olmayan sonuçlara neden olmasının önüne geçebilmek
kaygısı ön planda yer almaktadır. Çalışmada derecelendirme;
Geniş Toleranslı Alan, Toleranslı Alan, Sınırlı Toleranslı Alan ve
Toleranssız Alan başlıkları altında dört grupta gerçekleştirilmiş
olup, tolerans sınıflandırmasına temel teşkil eden veriler;
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•

Arazi yapısına ilişkin eğim, arazi kullanım kabiliyet sınıfları,
şimdiki arazi kullanım verileri,

•

Doğal bitki örtüsüne ilişin veriler kapsamında orman
alanları ve fonksiyonları ile önemli bitki alanları,

•

Sit alanlar başta olmak üzere statülü koruma alanları,

•

Akarsular, göller, barajlar gibi yüzey suyu kaynakları ile
söz konusu kaynaklara ait koruma alanları,

•

Yeraltı su kaynakları,

•

Sel ve taşkın alanları ile erozyon durumunu gösterir doğal
risk verileridir.

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Beşinci
Bölüm – Sentez 417 Çalışma kapsamında üretilen “İstanbul
İli Doğal Yapı Tolerans Derecelendirmesi” ile “İstanbul İli’nde
Toleranssız Alanların Yoğunlaştığı Bölgeler” şekil-4 ve şekil5’de verilmektedir.
Şekil-4’de
koyu
kahverengiyle
tanımlanan
alanlar,
doğanın insanın her türlü faaliyetine toleransı olmayan
özel coğrafyalardır. Bu alanların doğal haliyle bırakılması
gerekmektedir. Bir ton açık kahverengi alanlar, çok sınırlı
insan faaliyetine izin verir. Bu faaliyetler düşük yoğunluklu
kullanımlar (tarım, rekreasyon vb.) olmak zorundadır. Toleranslı
alanlar genelde tek bir faaliyet için geniş tolerans sahası
sunar. Açık sarı alanlar ise insanın her türlü faaliyetine uygun
coğrafyaları tanımlamaktadır [7].

Şekil 4. Doğal Yapı Tolerans Derecelendirmesi
Bu analiz yeni bir boğaz köprüsünün ve olası yanlış arazi
kullanım kararlarının önündeki en büyük engellerden biri
durumunda olmakla birlikte ilgili ulaşım projesi için gözardı
edildiği görülmektedir. (Şekil-4).

Şekil 5. İstanbul İli’nde Toleranssız Alanların Yoğunlaştığı
Bölgeler
2.2. 3. Boğaz Köprüsü’nün Arazi Kullanımından Doğan/
Doğacak Çevre Sorunlarını Azaltıcı Önlemler
Bu çalışma ile önümüzdeki süreçte, İstanbul’un sağlıklı
bir kentsel gelişim ve bu gelişmeyi destekleyen ulaşım
politikalarının hayata geçirilebilmesi için, arazi kullanım planları
(ÇDP, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve alt ölçekli planlar) ve
ulaşım ana planının birbiriyle uyumlu olarak geliştirilmesi, yerel
ve merkezi yönetimlerin bu uyumu destekleyici ve sürdürülebilir
kent politikaları ile bir arada işleyebilen uygulamalarının ağırlık
kazanması gerektiği, geçmişten günümüze kadar yapılan her
yeni köprü projesinin kendisinden önce yapılmış olan köprülerin
kent ile olan etkileşimlerini dikkate alarak geliştirilmesi ve tüm
boyutlarıyla ele alınmasının gerekliliği,
Boğaz geçişlerini en aza indirecek arazi kullanımı-ulaşım
ilişkisi oluşturulması önceliği, İstanbul’un tüm yaşam
kaynakları (ormanlar, su havzaları ve tarım alanları) kuzeyde
olduğundan, bu alanların ve Boğaziçi’nin korunması için
kent kuzeye doğru daha fazla büyümesinin doğru olmadığı
ve Kent, Marmara Denizi’ne paralel, doğu-batı ekseninde
çizgisel olarak büyümesinin gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca
3. Köprü Projesi ve bağlantı yollarının kısa süre sonra kendi
trafiğini yaratarak egzoz salınımlarını arttıracağı ve yeni yol
ve bina yapılaşmalarını tetikleyerek doğal alan tahribatına
yol açacağı düşünüldüğünde, İstanbul üzerindeki ısı adası
etkisinin katlanarak artacağı öngörülmektedir. Son yıllarda
mevsim normalleri üzerine çıkan ortalama sıcaklık değerleri ve
barajlardaki su seviyelerinin kritik seviyelere kadar inmesiyle
açıkça görülen ısı adası etkisi, havzalardaki su kalitesi ve
miktarının, orman alanlarının bütünlüğünün korunmasını ve
gerek kentsel gerekse kırsal alanlarda açık alan kullanımlarının
planlanmasını gerektiği de unutulmamalıdır.
Kısaca özetleyecek olursak İstanbul’un fiziksel yapısının ve
kentsel gelişiminin planlı-kontrollü ve çevreci bir biçimde
şekillenmesi için temel arazi kullanım ve ulaşım politikalarının
birbiriyle uyumlu ve destekleyici olması gerekmektedir. Bu
yapıyı belirleyen en temel planlama rehberleri, İstanbul
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Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanarak 2009
yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı
(ÇDP) ile çevre ile uyumlu sürdürülebilir ulaşım politikalarıdır.

yolların 100.Yıl ve Çiğdem mahallelerinin sosyal dokusu
ve fiziksel çevresi üzerinde gürültü kirliliği ve hava kirliliği
başta olmak üzere birtakım olumsuz etkiler yarattığı
düşünülmektedir.

3. Ankara Kenti-ODTÜ Yolu Örneği
2007 yılında onaylanan 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara
Nazım İmar Planı, bir ulaşım etüdü ile desteklenmemesine
rağmen ulaşıma ilişkin kararları değiştirmiştir. Yolculuk
talep tahmin modeli kullanılarak yolculuk projeksiyonlarının
yapıldığı bir ulaşım etüdünü kapsamadığı için 2023 Başkent
Ankara Nazım İmar Planının ulaşım kararları, şehircilik ve
ulaşım planlama prensiplerine ve tekniğine uygun bulunduğu
söylenememektedir [8]. Bu çalışma ile Ankara Nazım İmar
planıyla kabul edilen ve yapımı tamamlanan ODTÜ Kavşağı ve
Bağlantı Yolları’nın çevresel etkileri incelenmiş olup ulaşım
ana planıyla tam anlamıyla bağdaştırılmadan, teknik analizlere
dayandırılmadan hazırlanan nazım imar planlarının ulaşım
sistemlerinin uygulamalarında yanlış arazi kullanımlarını
doğurduğu ve bu kullanımların doğal çevre üzerinde olumsuz
etkiler yarattığı gözlemlenmiştir.

•

Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu’na bağlayan bu yolda, konut
alanları arasından geçirilen ve yük taşıtlarının ağırlıkta
olacağı bir kompozisyona sahip trafiğin yaşam alanları
üzerindeki olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir.

•

Yapılan sayımlarda iş günlerinde trafiğin %10 ile %25
arasında yük taşıtlarının bulunduğu görülmüş olup bu
durumun köprü altı mekanlarına dönüştürülen çevre
içindeki olumsuzlukları daha da artıracağı açıktır [9].

•

Anadolu Bulvarını Konya Yoluna bağlayan yol Eskişehir
Bulvarı üzerindeki sıkışıklıkları ortadan kaldıracak bir çözüm
değildir, çünkü Eskişehir Yolundan ve Anadolu Bulvarından
gelerek kente giden trafik içinde bu yolu kullanacakların
oranı çok düşük düzeydedir. Eskişehir Yolu’ndaki sıkışıklık
bu yolun Söğütözü Kavşağı ile Çukurambar Kavşağı
arasındaki kesimin yanlış tasarımından ve kullanılmasından
kaynaklanmaktadır [9]. Buradan anlaşılacağı üzere teknik
veri ve bulgulara dayandırılmadan yapılan trafik ve yol
tasarımları hatalı arazi kullanımını doğururken kentlinin
ve doğal çevrenin de olumsuz etkilenmesine yol açarak
zincirleme bir zarar oluşturmaktadır.

3.2. ODTÜ Yolu ve Bağlantı Yolları’nın Arazi Kullanımından
Doğan/Doğacak Çevre Sorunlarını Azaltıcı Önlemler
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3.1. Çevreye Etkileri
Ankara İli’nde yer alan Anadolu Bulvarı’nın devamı olarak Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’ne ait arazinin doğu sınır bölgesinden
ve 100. Yıl-Çiğdem Mahallesi’nden geçen yapımı tamamlanmış
ve trafiğe açılmış olan ODTÜ Kavşağı ve Bağlantı Yolları
uygulamalarının çevreye etkileri;
•

Bahsi geçen karayolu tasarım uygulamalarının inşaatı
sırasında yaklaşık 3000 ağacın kesilmesi söz konusu
olmuştur. Bu durum Ankara gibi bitki örtüsü yönünden zayıf
karakterli bir kent için yeşil alan anlamında önemsenecek
boyutta bir kayıptır.

•

Söz konusu yollar ile ilgili olarak konut alanlarından
geçen trafiğin hava kirliliğine, ses düzeylerine, vibrasyon
düzeylerine olası etkileri konusunda herhangi bir modelleme
ve değerlendirme yapmadan ve gerekli önlemler alınmadan
inşaatlara başlanmış ve oluşan bu olumsuz etkilerin
yönetmeliklerle belirlenen yasal sınırları aşıp aşmadığı
bile kontrol edilmemiştir [9]. Yapımı gerçekleştirilen bu

Ankara İli’nin sağlıklı kentleşmesi, arazi ve ulaşım ihtiyaçlarının
planlı şekilde karşılanmasına ve bu kapsamda toplu taşım
sistemlerinin bir an önce yeterli düzeye getirilmesine bağlıdır.
Benzer ölçekli kentler karşılaştırıldığında Ankara ili ulaşım
alt yapısının ve ulaşım sistemlerinin özellikle raylı sistemler
başta olmak üzere toplu taşım olanaklarının çok yetersiz
olduğu görülmektedir. Nüfüsu 5 milyona yaklaşan Ankara
ili’nde ulaşım sistemlerinde özellikle raylı sistemler ve toplu
taşım sistemlerindeki eksiklikler giderilmediği sürece kentin
sosyal dokusu ve kısıtlı olan yeşil alanları arazinin yanlış
kullanımından doğan bu sonuçlardan dolayı kaybedilecektir.
Özetle; Arazi kullanım plan kararlarıyla ulaşım plan kararlarını
ve kent ölçeğinde farklı ulaşım türlerini, dengeli bir şekilde
bütünleştirerek çağdaş teknolojinin kullanıldığı, çevreye
ve insani değerlere duyarlı, ekonomik, modern, güvenli,
konforlu ve hızlı erişimin sağlandığı; ulaşımda insan odaklılığı
destekleyerek, kentsel yaşam kalitesini arttırma amaçlı
sürdürülebilir bir Ulaşım Ana Planını oluşturulmalıdır.
4. Sonuç
Genel anlamda ulaşım sistemleri uygulamalarında arazi
kullanımından doğan çevre sorunlarını Ankara Kenti ve İstanbul
Kenti örnekleri üzerinden değerlendirilmiş ve bu bağlamda,
çevre dostu sürdürülebilir ulaşım politikaları geliştirilmek
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istenmiş olup, Söz konusu ulaşım politikalarını aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür;

yasaklanmış geniş yaya alanları (bazı orta büyüklükteki
kentlerde merkezin tamamı), konut alanlarında trafik
yavaşlatma (traffic calming), ulaşım planları ile uyumlu
arazi kullanım uygulamaları vb. teknikleri biçiminde
olabilir. Hepsinin de temel amacı öncelikle fiziksel çevrenin
iyileştirilmesi, toplumun sosyal ve kültürel iletişiminin
arttırılması, trafik kazaları önlenerek can güvenliğinin
sağlanması ve solunan havanın daha temiz hale
getirilmesiyle insan sağlığının korunmasıdır.

1. Her iki örnekte de görüldüğü gibi ulaşım-çevre-arazi
kullanımı birbirleriyle bağlantılı kavramlardır. Daha
akılcı kentsel arazi kullanımı ile sürdürülebilir ulaşım ve
sürdürülebilir çevre sağlanabilir.
2. Ulaşım sistemleri uygulamalarında arazi kullanımından
doğan çevre sorunlarınının temelinde plansız kentleşme
uygulamaları bulunmaktadır. Ulaşım ana başlığında plansız
kentleşme sorunsalı daha küçük merkezli kompakt kentler
planlanarak çözümlenebilir.
3. Kentlerde çevresel ayak izini düşürmek ve enerji tüketimini
azaltmak için daha yoğun ve rasyonel bir arazi kullanımı
sağlanmalıdır.
4. Önemli arazi kullanım yasa ve yönetmelikleri çıkarılarak
arazi kullanımından doğan her türlü çevre sorununu azaltıcı
yasal dayanaklar oluşturulmalıdır.
5. Kent İmar planları, ulaşım planlarıyla bütünleşik olmalı;
sürdürülebilir çevre kavramıyla paralel olmalıdır.
6. Ulaşım türü seçiminin de arazinin tüketimi konusuna önemli
bir etkisi vardır buradan yola çıkılarak çevre ve ulaşım
yönünden sürdürülebilir bir kent için karayolu ulaşımında
toplu taşım sistemlerine önem verilerek kentiçi raylı
sistem projeleri çevre uygun tasarımlarla bağdaştırılarak
öncelik kazanmalıdır.
7. Toplu taşımı avantajlı hale getiren politikalar, özel araç
kullanımını özellikle yoğun koridorlarda ve kentin merkezi
alanlarına yapılan yolculuklarda “zorlaştırıcı/caydırıcı”
politikalarla beraber uygulanarak minimum arazi kullanımı
ile ulaşım olayı gerçekleştirilerek sürdürülebilir çevre
desteklenmelidir.
8. Ulaşım sistemleri uygulamalarında optimal arazi kullanımı
için yeni yatırımlar yerine mevcut altyapının daha etkin
kullanımı (bugünkü koşullarda yetersiz kaldığı düşünülen
bir yol veya kavşak, ulaşım dengesi otomobilden
toplutaşıma kaydırıldığında azalan taşıt sayısı nedeniyle
daha uzun yıllar yeterli olabilmekte, dolayısıyla kamunun
kıt kaynakları daha öncelikli projelere ayrılabilmekte,
kentler beton yığınlarıyla dolmamakta ve çevresel yönden
karbon ayak izi oluşumu azaltılmaktadır).
9. 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” geliştirilmelidir.
10. Söz konusu ulaşım politikalarının yerel ölçekteki
uygulamaları ise daha çok, kent merkezlerinde trafiğe

Unutulmamalıdır ki, konu sadece ulaşımda arazinin daha
verimli kullanılmasından 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

•

insan ölçeğinde kentler,

Kısaca, 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.
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