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ÖNSÖZ 

Kentiçi ulaşım, hızla büyüyen kentli nüfusun günlük yaşamını sürdürmek 

amacıyla gerçekleştirdiği yük ve yolcu hareketlerini kapsar. Nüfus artışı ile beraber 

kentlerin kapladıkları alanların genişlemesi, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 

çeşitlenmesi ile kentlilerin ulaşım ihtiyaçları her geçen gün artmakta, mesafeler 

uzadıkça yaya yolculuklar araçlı yolculuklara, daha çok otomobil ile ulaşıma 

dönüşmektedir. Ulaşım talebindeki artış ile beraber birçok sorun da kentsel yaşamı 

derinden etkilemektedir.  

İnsanlar yürürken dinlenmek eğlenmek, hoş vakit geçirmek için geldikleri 

kent merkezinde gürültü, kirlilik ve insanlardan çok araç kalabalığı ile karşı karşıya 

kalmakta ve kent mekânı sosyal olayların paylaşıldığı insanların çeşitli amaçlar ile 

geldiği bir mekândan çıkıp, araçların gelip geçtiği, belediye otobüslerinin 

duraklarının bulunduğu bir alan olarak işlev görmeye başlamıştır.  

Araştırmanın konusu olan Malatya Kenti’nin kentiçi ulaşımla ilgili mevcut 

durumu ortaya konmuş, kentiçi ulaşımdan kaynaklanan sorunları irdelenmiştir. 

Malatya’ya özgü sorunların yanına tüm dünyanın karşı karşıya olduğu çevre 

sorunları da kentiçi ulaşımla doğrudan ilişkilidir. Bedel ödenerek kullanılan petrol 

gibi doğal kaynakların yanında, bedel ödemeden kullanıldığı için sınırsızmış gibi 

görülen hava ve su gibi doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Fosil yakıtların 

yanması sonucu oluşan sera gazlarının atmosferdeki oranı hızla artmakta ve 

yerkürenin daha çok ısınmasına neden olmaktadır. Petrol türevi yakıtlardan başka 

enerji kaynaklarının her alanda olduğu gibi ulaşım araçlarında da vazgeçilmelidir. 

Geleceğin kentiçi ulaşımı raylı dizge ile yapılacaktır. Malatya gibi büyüyen kentlerin 

otomobile verecek tavizi kalmamıştır. 

Öneriler oluşturulurken 21. Yüzyılda yaşanabilir bir Malatya Kenti esas 

alınmış olup; kentli haklarına saygı duyan, çevreyi koruyan ve gelişimine katkı 

sağlayan, olumlu yaşam koşulları ve yaşam biçimi sunan, ulaşım, yaşama, çalışma, 

dinlenme gibi ihtiyaçları bir arada uyum içinde sağlayan yaşam yeri olması 

hedeflenmiştir.   
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ÖZET 
VE ANAHTAR SÖZCÜKLER 

 

Kentler toplumsal yaşamın çekim merkezi olarak tarihi, sosyal ve ekonomik 

özelliklere sahiptirler. 19. yüzyılda başlayan sanayileşme süreciyle birlikte kent 

nüfusları artmaya, kentlerin kapladıkları alanlar hızla genişlemeye başlamıştır. Motorlu 

araçların yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile kentlerde arazi kullanımına 

yönelik düzenlemeler arabalara göre yapılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra 

başlatılan demiryolu hamlesi İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile terk edilmiş, 

kentiçi ulaşımda kullanılan raylı dizgeler otomobillerin önünde engel olarak görülmüş 

ve kaldırılmıştır. Daha geniş yolların yapılması, daha çok otomobilin trafiğe çıkmasına 

neden olmuş, otomobil sayısı artarken trafik kazaları ve ekonomik kayıplarda araç 

sayısı ile beraber artmıştır. Kentlerdeki toplu taşıma dizgelerinin artan talep karşısında 

yetersizliği otomobili vazgeçilmez duruma getirmiştir.  

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ekonomik ve sosyal olanaklarıyla nüfusu 

500.000 sınırına gelmiş büyük bir kenttir. Kentin gelişimiyle yaşanan plansız gelişim 

süreci, günümüzdeki ulaşım sorunlarının kaynağını oluşturmaktadır. Kentte yayalar 

neredeyse tamamen dışlanmış, hatta kent merkezinde bile yayalar için yeterli yer 

bırakılmamıştır.   

Ulaşımın asıl gayesi olan insanların yer değiştirmesini sağlayan motorlu 

araçların önemli oranda çevresel maliyetleri vardır. Kent merkezindeki hava 

kirliliğinin en büyük sebebi egzozlardan çıkan gazlardır. Fosil yakıtların yanması 

sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar küresel ısınmaya sebep olmakta, aynı zamanda insan 

sağlığına doğrudan etki yapmaktadır. Kentin içinde ve kıyısında bulunan yeşillik 

alanlar, yeni yerleşim yerleri kurmak, yol inşa etmek maksadıyla yok edildiğinden, 

doğanın kendini yenileme, oksijen üretme kabiliyeti azalmıştır. 
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Malatya ulaşım dizgesinin, ulaşım çeşitleri arasında yayalara, toplu taşıma ve 

bisikletlilere öncelik veren, raylı ulaşıma geçmiş, temiz enerji kaynakları ve yeşil 

çevresi ile huzurlu ve güvenle yaşanabilir bir kent olması için araştırmada öneriler 

sıralanmıştır. 
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ABSTRACT AND KEY WORDS 

 

 

Being the gravity centers of social life, cities have historical, social and 

economic features. The populations and the coverage areas of the cities began to 

increase along with the industrialization process which started in the 19th century. As 

the usage of the motor vehicles expanded, the regulations regarding the land usage 

were carried out in accordance with the cars. The railway attempt, initiated after the 

declaration of the Republic, was quitted following the end of the Word War II and the 

railway systems used in urban transportation were considered objectives against 

automobiles and therefore uninstalled. The construction of broader motorways caused 

more automobiles to join the traffic; along with the increase in the number of 

automobiles, traffic accidents and economic losses increased as well. The insufficiency 

of the urban mass transportation systems against the growing demand has made the 

automobile inevitable.  

Malatya is a big city in Eastern Anatolian Region with a rising population of 

nearly 500.000 through economic and social facilities. The unplanned development 

process as a result of the improvement of the city forms the basis of the transportation 

problems experienced nowadays. In the city, the pedestrians have almost been outcast; 

furthermore, there are not enough places for pedestrians even within the city center.   

The motor vehicles, which provide the movement of people from one place to 

another as the main goal of transportation, have a considerable amount of 

environmental costs. The greatest reason of the air pollution in the city center is the 

gasses emitted from exhausts. The toxic gasses emitted through the burning of fossil 

fuels cause global warming, and at the same time, directly influence the human health. 
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Since the green areas within and around the city have been destroyed due to 

establishing new residential areas and constructing roads, the renewability and oxygen 

productability of the nature have been reduced.  

Suggestions have been mentioned in the research in order for Malatya to 

become a city which prioritizes pedestrians, mass transportation and bicycles; applies 

railway transportation; and one which is a securely livable city with its clean energy 

resources and green environment.  
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DOĞAYA VE İNSANA DUYARLI KENTİÇİ ULAŞIM MODELİ: 

MALATYA ÖRNEĞİ 

 

Mustafa SEVİM 

 

BİRİNCİ KESİM 

ARAŞTIRMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

Kentler insan topluluklarının buluştuğu mekan olarak toplumsal hayatın 

temel çekirdeği ve karakterini oluşturan tarihi ve sosyal bir oluşumdur. Kentler 

öteden beri, insanın sosyal yaşamının değişim merkezini oluşturmuşlardır. Kentlerin 

coğrafi olarak yayılması ve gelişmesi ile yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıldan 

başlayarak endüstri devrimiyle birlikte, binlerce insan yeni iş olanakları ve refahın 

çekimine kapılarak, kentlere akın etmişler ve hâlâ etmektedirler. Bu akın nedeniyle, 

birçok kent halen toplumsal sıkıntıları ve gelişmenin beraberinde getirdiği sorunları 

yaşamaktadır. 

Ulaşım, kente özgü, kentlileri derinden etkileyen ve günlük yaşantılarının 

içinde önemli bir yer tutan faaliyetlerin başında gelmektedir. Büyüyen kent ölçeğinde 

yaya ulaşımının neredeyse yok olması ile ulaşım ihtiyaçlarını insanlar araçlar 

olmadan gideremez hale gelmişlerdir. Daha fazla araç, daha geniş ve uzun yol 

şebekesi sorunları çözmek yerine, ulaşımı büyük kentlerde kilitlenme noktasına 

getirmiştir. Otomobilin cazibesi, kendini özel ve güçlü hissettirmesi gibi nedenlerle 

özel araç sahipliği son on yıl içinde önü alınamaz bir tırmanışa geçmiştir. Araçları bir 

yerden başka yere ulaştıralım derken, asıl ulaştırılması gerekenin insan olduğu 

unutulmuş, binalardan geriye kalan tüm boş alanlar araçlara göre düzenlenir 

olmuştur.  

Ulaşımda insan dışlanırken aynı zamanda araçların kullanımından ötürü 

ortaya çıkan bir çevresel maliyet, kentte yaşayan insanların sağlıksız çevre 
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koşullarına mahkum olmalarına yol açılmıştır. Bütün bu olumsuzluğu giderebilmek, 

21. yüzyıl kentini yaşanabilir, uyumlu, güzel ve sağlıklı hale getirebilmek için 

gerekli kararları bugünden vermek gerekmektedir. 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖNEMİ, DENENCELERİ, AMACI 

VE YÖNTEMİ 

Birinci kesim bir bölüm olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın bu kesiminde 

konunun önemi vurgulanmış, araştırmanın amacı açıklanmış, kullanılan yöntem ve 

tekniklerden söz edilmiştir. Bu bölümünde “Doğaya ve İnsana Duyarlı Kentiçi 

Ulaşım Modeli: Malatya Örneği” başlıklı Yüksek Lisans Tezi’nin önemi 

araştırmanın denencesi, amacı ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. 

1.1. Konunun Önemi  

Günlük kentsel yaşantımızda, yaşam kalitesini belirleyen etmenlerin 

başında gelen ulaşım, sahip olduğu nitelikler ve ulaştığı nicelikler itibariyle, Malatya 

gibi büyüme yolundaki kentlerin başta gelen sorunlarından birini oluşturmaktadır. 

Nüfus yapısı itibarı ile Malatya’da 2000 yılı verilerine göre nüfusun % 58’i ( 381.081 

kişi) kent merkezinde yaşamaktadır (DİE, 2000). Ayrıca kentlilerin ekonomik, sosyal 

ve diğer nedenler ile kent içinde yapacakları yolculuğun artarak ve en az günde kişi 

başına bir yolculuğa ulaşacağı tahmin edilmektedir (DPT, 1995). Malatya’da kentiçi 

ulaşımın hem planlanması, projelendirilmesi ve işletiminde, hem de sosyal ve 

çevresel etkileri ile önemli sorunlar içerdiği ve bu sorunların kentsel yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesi bakımından çözümlenmesi gerekmektedir. 

Ülkemizin doğusu ile batısı arasında bir geçiş noktası olma özelliği taşıyan 

Malatya, özellikle göç alan ve sahip olduğu kaynaklar dolayısıyla cazibe merkezi 

haline gelmiştir. İnönü Üniversitesi’nin de katkılarıyla eğitim ve kültür düzeyinin 

yükselmesi ile çeşitlenen ekonomik ve sosyal faaliyetler, artan gelir, refah düzeyi ve 

özel otomobil sayısı, kentiçi ulaşım taleplerinin kentsel nüfustan daha hızlı artmasına 

yol açmaktadır. Kentlilerin hızla artan bu hareketliği ve ulaşım talebinin 

karşılanamaması ise gelişmenin önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır.  

Kentiçi ulaşım hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve denetiminden 

sorumlu yerel yönetim ile merkezi hükümete bağlı kurum ve kuruluşların çokluğu ve  

19 



 

sahip olduğu yetkiler,  ulaşım sorununun sağlıklı bir planlama yaklaşımı içinde 

kavranılmasını ve değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Kentiçi ulaşım planları 

yapılırken ve uygulamada önemsenmeyen yayaların kent merkezindeki hareketleri 

artık daha da önem kazanmıştır. Daha fazla araç için açılan yollar kısa bir zaman 

sonra artan araç sayısı nedeniyle trafiğin akışında yetersiz kalacaktır.   

İşte bu nedenlerle “Doğaya ve İnsana Duyarlı Kentiçi Ulaşım Modeli: 

Malatya Örneği” tez konusunu inceleyerek, Malatya’da insanlara ve doğaya 

ulaşımda gösterilmesi gereken duyarlılık düzeyinde bugünkü eksikleri ortaya 

koymak ve yapılacak değişiklikleri belirlemek son derece önem taşımaktadır. 

1.2. Araştırmanın Denenceleri 

“Doğaya ve İnsana Duyarlı Kentiçi Ulaşım Modeli: Malatya Örneği ” 

başlıklı bu araştırmanın iki ana denencesi bulunmaktadır. 

Denence 1: Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da özel otomobil 

sahipliğinin artması ile birlikte araçların ulaştırılması önem kazanmış, asıl ulaşımdan 

faydalanması gereken insan unsuru geri plana itilmiştir. 

Denence 2:  Kentiçi ulaşım için altyapı yatırımları yapılırken ve ulaşım 

araçları seçilirken, sağladıkları yarar dikkate alınmakta,  doğaya ve çevreye olan 

etkileri göz ardı edilmektedir. 

1.3. Araştırmanın Amacı 

Malatya Kenti’nde 1990-2000 yılları arasında % 20 artan nüfus ile birlikte 

binek tipi araç fiyatlarının ucuzlaması ve araba sahipliğinin vazgeçilmez bir 

gereksinim gibi algılandığı kentte giderek artan bir trafik karmaşası yaratmaktadır 

(DİE,2000). Günün belli saatlerinde hareket halinde olan araçlar geriye kalan 

zamanda yol kenarlarında durmakta veya yaya kaldırımlarını işgal etmektedirler. 

Yoğun araç kullanımı ile beraber yoğun bir hava kirliliğine maruz kalan insanlar, 

kent merkezinde eğlenme ve dinlenme gayesiyle değil, zorunlu ihtiyaçlarını 

gidermek için gelmektedirler.  
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Kentin sosyal bir mekan olması, sadece iş ve alışveriş amacıyla değil 

değişik amaçlarla insanlarla beraber olma duygusuyla kent merkezine gelişler 

kaçınılmazdır. Oysa artık insanlar yürürken sokakta diğer insanlarla aynı mekanı 

paylaşma isteğinden uzaklaşmaktadırlar. Kentin cadde ve sokaklarını araçlara terk 

eden kentliler, apartmanlarda neredeyse hapis hayatı yaşamaktadırlar. 

Bu araştırmanın amacı kentiçi ulaşımda şimdiye kadar önemsenmeyen insan 

ve doğa unsurunu ön plana çıkartarak, Malatya kent merkezinde yaşayan insanlara 

huzurlu, güvenli, süratli, temiz bir kent içi ulaşım ortamı hazırlayacak bir öneri 

sunmak, ayrıca ilgililere yeni bir görüş açısı kazandırmaktır.     

1.4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada, betimsel ve tarihsel araştırma yöntemi birlikte kullanılmıştır. 

Araştırmada kentiçi ulaşıma ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak, çevreye 

duyarlı, insanı ön planda tutan bir öneri hazırlanmıştır.  

1.5. Bilgi Derleme ve İşleme Araçları 

Araştırmayı konu alan yayımlanmış her türlü kitap, makale, inceleme, 

çeviri, istatistiksel bilgi, rapor, gazete yazısı ile sanal ortamdaki her türlü veri 

incelenmiştir. Araştırma için basılı ve elektronik ortamdaki yazılı kaynaklar 

taranarak bilgi toplanmıştır. Elde edilen bilgiler; sınıflandırma, karşılaştırma, 

ilişkilendirme teknikleriyle işlenmiştir.  

1.6. Kavram Tanımları 

Araştırmada sık kullanılacağı düşünülen başlıca anahtar kavramlar ve bu 

kavramların tanımları ile araştırmada kullanılacak öteki kavramların dizelgesi 

aşağıda verilmiştir.  

Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı 

olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel 

ortam (ÇED Yönetmeliği, Madde 4). 
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Doğa:  İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden 

yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsidir. Doğa 

kelimesine eş anlamlı kelime olarak tabiat sözcüğünü de kullanabiliriz (TDK,2005). 

İnsan: Araştırmada insan kavramı toplumsal yaşam içinde yer alan, kentte 

yaşayan bireyleri ifade etmek maksadıyla kullanılmıştır.  

Ulaşım: İnsan ve eşyaların bir yerden başka bir yere aktarılmasına ulaşım 

denir.  Ulaşım, arazi kullanımları arasında bağlantı kurar ve onların işlevsel olmasını 

sağlar ( Çakılcıoğlu, Cebeci, 2001, 143). 

Kentiçi ulaşım: Kentlilerin günlük faaliyetlerini sürdürmek amacıyla, 

kentiçi yolları üzerinde, çeşitli araçları kullanarak gerçekleştirdikleri yolcu ve yük 

hareketleridir (DPT, 1995, 1). 

Toplu taşıma: Kentiçi ve kent ile banliyöleri (kent etrafındaki yerleşim 

yerleri) arasında insanların, zaman ve mekan içinde toplu olarak yer 

değiştirmelerine olanak sağlayacak öğeler; bunların özellikleri ve aralarındaki 

ilişkiler kümesine toplu taşıma denir (Özatağ, 1995, 16 ).  

Trafik: İnsanların, hayvanların, motorlu ve motorsuz araçların 

karayolları üzerinde yapmış oldukları hareketlere trafik denir (Karayolu Trafik 

Kanunu, Md:5). 

1.7. Araştırmanın Sunuş Sırası 

Bu araştırma dört kesim yaklaşımına göre hazırlanmıştır.  Araştırma, sekiz 

bölümden oluşmaktadır. Birinci kesim; bir bölüm olarak hazırlanmış olup, 

araştırmanın konusu, amacı ve yöntemini içermektedir. Bu bölümde çalışma ile ilgili 

denence ortaya konmuş ve kavram tanımları verilmiştir. 

İkinci kesim üç bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde Malatya’da kentiçi 

ulaşım dizgesi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde kentiçi ulaşım ile ilgili mevzuat 

açıklanmış yasal çelişkiler ortaya konmuştur.  Kentiçi ulaşımdan sorumlu olan kurum 

ve kuruluşlar dördüncü bölümde  açıklanmıştır. 
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Araştırmanın üçüncü kesiminde doğaya ve insana verilen önem ele alınmış 

olup beşinci bölümde kentiçi ulaşımdan kaynaklanan sorunlar ele alınmış, altıncı 

bölümde Avrupa Kentsel Şartı’nın ulaşımla ilgili ilkeleri ışığında, alınması gereken 

önlemler ortaya konmuştur. Yedinci bölümde otomobilsiz Malatya Kenti’nde raylı 

dizgesi ile doğaya ve insana duyarlı ulaşım için gerçekleştirilebilir projeler 

sunulmuştur. Dördüncü kesimde araştırmanın genel bir değerlendirmesi yapılmış, 

araştırma ile ilgili bulgular ve öneriler sıralanmıştır. 
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İKİNCİ KESİM 

 KENTİÇİ ULAŞIMIN TANITILMASI 

Yirminci yüzyılın başında; kentleşmenin hızlanması, kentlerin kapladıkları 

alanların büyümesi, nüfusun artması, ihtiyaçların değişmesi, motorlu araçların 

kullanımının yaygınlaşması gibi nedenlerle kentlilerin yaşamı, ulaşıma dayalı biçime 

dönüşmüştür. Ulaşım yüklendiği işlev ile ekonomik ve sosyal bir içeriğe sahiptir. 

Günümüzde birçok sanayi, ticaret, eğitim, sağlık gibi daha birçok işlevi barındıran 

kentler, bu işlevleri ulaşım dizgeleri sayesinde yerine getirmektedir.  

Son elli yılda kentlerdeki ulaşım ihtiyacı artarken, karşılaşılan sorunlara 

yöneticiler mühendislik yaklaşımları ile çözüm arayışlarını sürdürmüşlerdir. Motorlu 

araçların sayısının artması ile bireysel yolculuk istemlerine yanıt verebilmek karşı 

konulmaz bir durum olarak algılanmış ve daha geniş yollar yapılmıştır. Yapılan 

yollar talebe cevap veremez olduğunda, yeni yolların yapılması gündeme gelmiştir. 

Mühendislik çözümler araçlara daha güzel yollar açma çabasını sürdürürken, 

ulaşımın insan ihtiyaçları için olduğu ve insan ulaşımının yürüme ile başladığı olgusu 

unutulmuştur. 

2. MALATYA’DA KENTİÇİ ULAŞIM 

Malatya Kenti, Doğu Anadolu Bölgesi’nde coğrafi konumu itibarı ile çok 

önemli bir kavşak noktasındadır. Bölgedeki merkezi konumu ve sağladığı olanaklar 

ile hem ilçe ve köylerinden, hem de çevre illerden aldığı yoğun göçler ile nüfusu 

500.000 sınırına dayanmıştır. Malatya kent nüfusunun 2015 yılında 760.000 olacağı 

tahmin edilmektedir (RMT Limited, 1997, 8). Hızla büyüyen kentlerde yaşanan 

plansızlık sorunu Malatya’da da kendini göstermiş, yeterli altyapı olanakları 

sağlanamadan büyükşehir olmaya aday bir kent haline gelmiştir. Otuz yıl öncesinde 

Malatya Kenti’nde, yollar araba sayısına göre oldukça geniş iken günümüzde ulaşım 

ihtiyacına cevap veremez olmuştur. Ulaşım planlaması yapılırken gelecekteki 

ihtiyaçları dikkate alınmadan, öngörüsüz planlanma yapılmıştır. 

Kentsel ulaşım, kent planının omurgasını ve arazi kullanım kararlarını 

birbirine bağlayan ağını oluşturmaktadır. Ulaşım kararları; politik, ekonomik, 
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toplumsal ve fiziki mekâna ilişkin sonuçlar doğurmaktadır. Arazi kullanım şekli ve 

yoğunluğu ulaşım talebini arttırır. Ayrıca ulaşım altyapısı bağlantıları ve hizmetin 

kalitesi kentin gelişmesine etki eder. Yollar aynı zamanda temiz su, pis su, doğalgaz, 

telefon, elektrik gibi altyapı unsurlarının da taşıyıcısı durumundadır. Altyapı ile ilgili 

yapılan çalışmalar doğrudan ulaşımı etkiler. Bu nedenle, ulaşım planlaması ve 

politikaları mutlaka iyi yönlendirilmelidir (Çelikhan, 1995, 127). 

Hızla büyüyen kentlerde artan ulaşım ihtiyacı ile birlikte ulaşım olanakları 

da gelişmiş, yeni araçların kullanılmaya başlaması ile çeşitli kesimlere hitap eden 

ulaşım türleri boy göstermiştir. Daha önceden toplu taşıma araçları ve yaya 

yolculuklar oransal olarak ağırlık kazanırken, giderek bireysel ulaşım şekli olan özel 

otomobiller diğer ulaşım şekillerinin yerini almıştır. Özel otomobil sahipliği kentin 

etrafında yeni yerleşim yerlerinin oluşmasına, giderek yakın temasın ve ilişkilerin 

kaybolmasına neden olmaktadır. Ulaşım türleri ve araçları gelişir ve çeşitlenirken 

yayaların kent içinde hareketliliği azalmış ve yürüyüş yolları ve her türlü boş alanın 

araçlara terk edilmesi ile ulaşım araçları kentlerimizi neredeyse teslim almıştır. 

2.1. Kent Planları ve Ulaşım Plancılığının Gelişimi   

Kent planlamasının amacı: geleceği planlanan kentlerin bugünkü durumunu 

ortaya koyarak, ihtiyaçları her yönüyle tespit etmek ve planı onaylayacak ve 

uygulayacak siyasi otoriteye en doğru kararları verebilmesini sağlamaktır. Kent 

planlaması yapılırken; coğrafi verileri (doğal yapıları, iklim elemanları, jeoloji, yapı 

gereçleri, toprak varlığı), toprağın kullanılış biçimi (tarihi yapılar, konutlar, 

gecekondular, sanayi, ticaret ve iş merkezleri), donatımı (yönetim, öğretim, spor, 

sağlık, dini tesisler, enerji, su kanalizasyon hatları, kent trafiği ve kara deniz hava 

yolları), mali bilgiler (belediye bütçesi, toprak sahipliği, arsa durumu) mutlaka ortaya 

konmalıdır. Verilerin sürekli güncel tutulması, olacak değişikliklere göre planında 

ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekir (Keleş, 1997, 140). Kent 

planlaması, mühendislik bir çalışma alanı olarak yerel yönetimin dilek ve istekleri 

doğrultusunda yürütülmektedir. 

Ancak kentiçi ulaşım planlarının kentsel arazi kullanım planları ile 

bütünleşik olarak hazırlanması şimdiye kadar hiçbir kentimizde mümkün olmamıştır. 
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Birkaç kentte arazi kullanım planlarından sonra hazırlanan ulaşım planlarının ise 

uygulanma şansı olmamış, arazi kullanım planı ve ulaşım bütünlüğü sürdürüleme-

miştir. Ulaşım planlama ve işletmeciliğine yol gösterecek, plan ve uygulamaların çiz-

gisini belirleyecek bir hedef/amaç/ilkeler dizisi oluşturulamamış; çeşitli çalışmalarda 

ortaya konmuş önerilerle çelişen uygulamalar yaygınlaşmıştır (DPT, 1995, 3). 

Cumhuriyet sonrası Atatürk’ün başlattığı demiryolu inşa çalışmaları ile kısa 

sürede ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar bir demiryolu ağına sahip olunmuş, 

taşımacılığın omurgası oluşturulmuştur. İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda 

motorlu taşıtların ülkemize girmesi ve ulaşım politikalarının demiryolundan 

karayoluna dönülmesi, daha doğru dürüst ulaşım planı yapmamış kentlerin 

sorunlarının başlangıcını oluşturmuştur. Büyük kentlerde varolan raylı ulaşım ve 

elektrikle çalışan tramvay, troleybüs gibi toplu taşım araçları otomobilin önünde 

engel olarak görülmüş ve kaldırılmıştır. Karayolu taşımacılığının % 95 düzeyinde 

seyrettiği, diğer taşıma çeşitlerinin neredeyse yok edildiği Türkiye’de, ulaşım 

plancılığı dört evreden geçmiştir. Beş yıllık kalkınma planlarına, alınan kararlara ve 

yapılan uygulamalara yansıyan bu dört evreyi otomobilin yoğun olarak ülkemize 

girdiği 1950’li yıllardan başlayarak, kabaca onar yıllık zaman dilimlerine ayırmak 

mümkündür (Acar, 2001, 18). 

Karayolcu Yaklaşım: II. Dünya Savaşını takip eden otomotiv sanayiinin 

canlandığı 1950’li yıllarda, otomobil üretiminin hızlı artışı karşısında, taşıtların 

hareketi hedef seçilmişti (Acar, 2001, 17). Özel araç sayısında yaşanan ani artışlar ile 

demiryolu ve toplu taşımacılık birdenbire dışlanmıştır. O dönemde raylı ulaşımın 

öncüsü ve altyapısı olabilecek tramvay hatları sökülmüş, yollar otomobilin hızına ve 

esnekliğine terkedilmiştir. Bu yaklaşım içinde yeni yollar açılmış, yaya kaldırımları 

taşıtlara daha fazla yol sathı sağlamak için daraltılmış, yaya ve yolcu hareketleri 

dışlanmış, toplu taşımacılık geri plana itilmiş, yayalar yok farz edilerek her boş 

mekan otomobilin geçeceği, duracağı, park edeceği alan olarak düşünülmüş ve 

ulaşım planlarına da öyle yansımıştır (Çubuk, Türkmen, 2003, 127). 

Trafikçi Yaklaşım: 1960’lı yıllara gelindiğinde dünyadaki teknik 

ilerlemenin gücüne kapılarak, ortaya çıkan her sorun gibi trafik sorununun da teknik 

gelişmeler ile çözümlenebileceğine inanılmıştır. Ancak bu yıllarda kaleme alınan bir 
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raporda ilk kez bireysel taşımacılık ile kentiçi ulaşıma çözüm getirmenin çok pahalı 

olduğu ve ortaya ciddi problemler çıkacağı vurgulanmıştır (Acar, 2001, 17). Bu 

uyarıları yapan yabancı kent plancıları pek ciddiye alınmamıştır. Teknolojinin 

sunduğu olanaklardan faydalanılarak ulaşım sorunlarına çözümler üretilmeye gayret 

edilmiş, otoyol, ekspres yolların yanında tek yön yol uygulamaları ve belediye 

otobüs yolları tahsis edilmiştir (Acar, 2001, 18). 

 Tüm bu çabalar araçların büyük şehirlerde yarattığı hava ve gürültü 

kirliliğinin su yüzüne çıkmasına engel olamamıştır. Sorunu yalnız kapasite sorunu 

olarak algılayıp tıkanan yolların yerine daha geniş ve hızlı yollar yapmanın çözüm 

olacağı düşüncesi, kısa bir zaman sonra başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çünkü artan 

kapasite daha çok arabanın trafiğe çıkması ve yine tıkanan trafiğe sebep olmuştur 

(Çubuk, Türkmen, 2003, 128). 

Erişim Odaklı Yaklaşım: 1970’lere gelindiğinde ulaşım ve trafik sorununa 

gerçekçi ve ekonomik kurallar içinde bakma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Petrol 

krizi ile birlikte ortaya çıkan enerji tasarrufu kavramı ve geçen 20 yılda yapılan 

uygulamalardan elde edilen tecrübeler, ulaşımda özel otomobilin, kişilere sağladığı 

ferdi olanaklara rağmen, topluma her geçen gün daha pahalıya mal olduğu, kentlerde 

aşırı yer kapladığı, çevre kirliliğine ve gürültüye neden olduğu görülmeye 

başlanmıştır. Kentlerde temel amacın taşıtların değil, insanların erişimi olduğu, 

taşıtların amaç değil, birer araç olduğu bilinci uyanmıştır (Acar, 2001, 18). 

1970’li yıllar, toplu taşımanın faydalarının önemsendiği, yolculuk talep 

yönetimi deneyimleri ile insanları önemseyen ve onların ihtiyaçlarını gidermeye 

çalışan bir ulaşım plancılığı dönemi ortaya çıkmıştır. Yapılan hataların farkına 

varılarak uygulanabilir ve ekonomik projeler kabul görmeye başlamıştır. Otomobil 

sayısının artmasına rağmen, hâlâ toplu taşımacılığa ihtiyaç duyan kitlelerin varlığı 

yönetici ve plancıları ister istemez, toplu taşımayı içeren çözüm arayışına itmiştir 

(Çubuk, Türkmen, 2003, 130). Konunun önemini daha güzel vurgulamak adına, 

Ankara’da 1978 yılında toplanan I. Toplu Taşım Kongresinde tartışılmış ve gelecekte 

kentlerin özel araç sayısının artışıyla alacağı manzara tahmin edilerek, toplu taşımaya 

önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
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Toplu Taşıma: 1980 sonrasında toplu taşımanın büyük kentler için artık 

vazgeçilmez bir yol olduğu ve özel araç sahiplerini teşvik ederek veya caydırarak 

toplu taşıma araçlarına çekilmesine gayret edilmiştir (Çubuk, Türkmen, 2003, 131). 

Kent merkezindeki yoğunlaşma yaşanan sorunlar nedeniyle ve kent çevresindeki 

yeni yerleşim yerlerinin sunduğu olanaklar sayesinde kent dışına yaşamaya 

başlamıştır. Yapılan araştırmalar otobüs hattı uzunluklarının ortalama 15- 25 km 

arasında olması gerektiğini ortaya koymuştur. Ancak, kentlerde toplu taşıma yapan 

kurumların büyük oranda bu mesafeleri aşacak hat uzunlukları ile taşıma yaptıkları 

bilinmektedir. İş ortamı, eğitim kurumları, perakende ticarethanelerin sayısı, kültür 

tesislerinin çekiciliği ve atmosferi, nüfus büyüklüğü,  hastane ve sağlık kurumları 

ulaşım taleplerini arttıran unsurlardır. Toplu taşıma araçlarını kullananlar için 

beklerken kaybedilen zaman, araçların kalabalık ve verilen hizmetin kalitesiz oluşu, 

toplu taşıma araçlarının kişi başı maliyeti gibi faktörler toplu ulaşımdan vazgeçiren 

olumsuz unsurlardır (Çelikhan, 1995, 130).  

Geçmişte uygulanan geleneksel ulaşım planlama yaklaşımları ile 

günümüzde tercih edilen çağdaş ulaşım yaklaşımları arasındaki farkın, zaman içinde 

edinilen tecrübelerden faydalanılarak bir değişim içinde olduğu gözlenmektedir. Bu 

yavaş gelişen, motorlu araçların egemenliğinin kırılamadığı süreç içinde insanlara 

düşen görev; kendi kentlerinde gelecekte nasıl bir ulaşım dizgesi olmasını 

istediklerini ortaya koymak ve tercihlerini yapmaktır.  

2.2. Malatya Kenti’nde Ulaşım   

Kentsel ulaşım: kentli veya kente gelen nüfusun günlük faaliyetlerini 

sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği yolculuk ve eşya hareketlerini kapsamaktadır. 

Kentlerin hızlı gelişimi ile birlikte kentsel hizmetlere duyulan ihtiyaç, özellikle 

büyük kentlerde önemli bir sorun haline gelmektedir. Malatya Kenti’nin nüfus 

gelişimine bakıldığında, 40 yıllık süreçte nüfusun 2 katına çıktığı görülmektedir. 

Nüfusa her 5 yılda ortalama 50.000 kişi eklenmiştir (DİE, 2000). Kent konumu ve 

sahip olduğu kaynaklar dolayısıyla hem konut alanı, hem de ekonomik ve sanayii 

alanlarında büyüme göstermiştir. Kentin çekirdeği etrafında doğu, batı istikametinde 

genişlemesi, motorlu araçların kullanılma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.  
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2.2.1. Malatya Kenti Hakkında Genel Bilgiler 

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Fırat Havzası'nın Yukarı Fırat 

Bölümü’nde yer alır. Hatay-Maraş çöküntü oluğunun kuzey ucunda; Tohma, Fırat ve 

Kuruçay vadileri ile bunları çevreleyen dağlar ve platolar üzerine yayılan il 

topraklarının yüzölçümü 12.412 km²'dir. Sultan Suyu ve Sürgü Çayı vadileriyle 

Akdeniz'e, Tohma Vadisi'yle İç Anadolu'ya, Fırat Vadisi'yle Doğu Anadolu'ya açılan 

il alanı, bu üç bölge arasında bir geçiş bölgesi oluşturur. 37° 54' ve 39° 03' kuzey 

enlemleri ile 38° 45' ve 39° 08' doğu boylamları arasında kalan Malatya'da, il 

merkezinin yükseltisi 900 metredir. İl alanını, yönetsel bakımdan, doğudan Elazığ’ın 

Sivrice, Baskil, Keban ve Ağın, kuzeyden Erzincan'ın Kemaliye, kuzey ve 

kuzeybatıdan Sivas'ın Divriği, Kangal, batıdan Kahramanmaraş'ın Elbistan, Pazarcık 

ve Sivas'ın Gürün, güneyden Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Merkez, Kahta ve Gerger, 

güneydoğudan Diyarbakır'ın Çüngüş ilçeleri çevrelemektedir (Yakar, Fırat, 2004, 2). 

Malatya’nın en yakın komşusu olan Elazığ’a 101 Km, en uzak komşusu Erzincan’a 

364 Km mesafededir. Malatya, yeryüzü şekilleri bakımından, kuzeyden Karakaya 

Barajı, batı ve güney batıdan Nurhak Dağları ve uzantıları, güneyden Beydağı, 

doğudan Fırat Vadisi'yle kuşatılmıştır. Merkez İlçenin Yüzölçümü: 968 Km²’dir. 

12.412. km²’lik il yüzölçümünün % 7,80’nu merkez ilçe, kaplamaktadır (Yakar, 

Fırat, 2004, 93). 

Merkez İlçe nüfusu 381.081, Köy Nüfusu 76.485’tir. Yıllık nüfus artış hızı 

(Binde); 32,61, nüfus yoğunluğu (Kişi/Km²) 473’tür (DİE, 2000). Malatya kenti 

merkez ilçe ve yakın ilçe ve köylerinin nüfusu dikkate alındığında 500.000 nüfuslu 

büyük bir şehirdir. Yakın ilçe ve köylerde oturan insanlar her gün başta iş ve eğitim 

olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, kendi belediyelerinin sağladığı toplu 

taşıma araçları ve özel arabaları ile rahatlıkla kent merkezine gelip gitmektedirler. 

Nüfusun dağılımını gösteren aşağıdaki çizelgede; merkez ilçe ile neredeyse 

bütünleşmiş ilçe ve belediyelerin nüfus sayıları da gösterilmiştir. Çevre yerleşim 

birimleri ile kent nüfusu 500.000 sınırına gelmiştir. 
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Çizelge 1: Malatya Merkez ve Yakın İlçeler Toplam Nüfusu 
 

İlçe Adı Belediye Adı 
2000 Genel Nüfus 

Sayımı Kesin Nüfusu 
Merkez  Malatya  381.081

  Hanımınçiftliği    11.576
  Konak   6.064
  Orduzu   11.031
  Şahnahan   2.958
  Topsöğüt   5.346
  Dilek   8.168
  Erenli   3.601
  Yaygın   5.142
  Beydağı   2.833
Battalgazi  Battalgazi   15.154
  Hasırcılar   2.368
  Hatunsuyu   4.210
Yeşilyurt  Yeşilyurt   11.998
  Bostanbaşı   4.092
  Gündüzbey   5.456
  Yakınca   13.727
 TOPLAM    494.805

Kaynak: (DİE,2000, http://www.die.gov.tr/konular/nufussayımı.htm) 

2.2.2. Malatya Kenti’nde Arazi Kullanımı  

Malatya Kenti’nin gelişimine bakıldığında, kentsel alanların yerleşebileceği 

mekânların doğal ve sosyo-ekonomik verilerle de sınırlandığı görülmektedir. Fiziksel 

veriler açısından, kentin güneyi ve batısının Beydağları ve Beyler Deresi ile sınırlı 

olduğu görülmektedir. Kentin kuzeyi ise baraj gölü ve ekonomik yönden verimli 

tarım arazileri ile sınırlıdır. Bu sınırlandırma kentin kuzey, güney yönünde gelişimini 

engellemektedir.  

Cumhuriyet sonrasında il merkezi olan Malatya’nın gelişimi, 1931 yılında 

demiryolunun kente ulaşması ile başlamıştır. 1930 ile 1950 yılları arasında kente 

birçok kamu yatırımı yapılarak, kentin canlanması ve ticari hayatın gelişimi 

sağlanmıştır. Kamu kurumlarının taşıma ihtiyaçlarını karşılamak ve banliyö treni 

hizmeti verebilmek amacıyla tren hattı kent merkezine kadar getirilmişken, artan 

motorlu araç trafiği nedeniyle daha sonra demiryolu hattı sökülerek çevre yolu 
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yapılmıştır. 1968 yılında Malatya, kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmış ve 

1970 sonrasında kent hayatı yeniden canlanmaya başlamıştır. 1955 yılında başlayan 

gecekondulaşma artarak bu dönemde de devam etmiştir (RMT Limited Şirketi, 

1999,4). 

Kentin ilk imar planı, 1940 yılında H. Prost tarafından yapılmıştır. İller 

Bankası, Malatya çevre düzeni ve imar planı araştırmalarını 1979 yılında başlatmış 

ve 1982’de bakanlık tarafından onaylanmıştır. Bu çalışmanın bir bölümünü oluşturan 

1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında, Malatya Kenti’nin işlevleri ve konumlanış 

şekli dikkate alınarak 2000 yılı için tek merkezli, çizgisel kent biçimi önerilmiş, 

merkezi iş alanı olarak mevcut kentsel merkezin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

plandan sonra 1981 yılında hazırlanan yeni imar planı 1987 yılında tamamlanarak 

bakanlıkça onaylanmıştır (RMT Limited Şirketi, 1999, 4) . 

2.2.3.  Malatya’da Yeni Yerleşim Alanları ve Ulaşım Olanakları 

Malatya, tek merkezli ve doğu batı istikametinde uzanan yollar boyunca 

doğrusal olarak gelişmiş bir kent görünümündedir. Merkezden güneye veya kuzeye 

doğru gidildikçe yerleşme yoğunluğu düşmekte olup, doğu – batı doğrultusunda ise 

yeni yerleşmeler yoğun alt merkezler oluşturmaktadır. Yakınca Onbin Konutlar gibi 

gerçekleşmiş alt merkezlerin yanında, Beydağı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) gibi yeni 

alt merkezler inşa edilmeye devam edilmektedir. Bunun yanında kent merkezine 

yakın Karakavak gibi mahallelerde bulunan tarım arazisi ve meyve bahçeleri de 

imara açılarak bu bölgelerde büyük yerleşim yerleri yapılmıştır. Diğer taraftan, 

kentin ana ekonomik faaliyet kolları olan tarıma dayalı ticari pazarlama ve 

toptancılık kent merkezinden uzaklaştırılmıştır. Ancak, yakın yerleşim birimlerinde 

yaşayan nüfus işlevsel olarak kentle bütünleşik bir yapı sergilemektedir (RMT 

Limited Şirketi, 1999, 5).  

Kent merkezi, kentin aşağı yukarı geometrik sayılabilecek bir noktasında 

olup, merkez işlevlerinin en çok yoğunlaştığı bölge; Çevre Yolu, Milli Egemenlik 

Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi’nin çevrelediği 

alandır. Bu alanı doğu batı yönünde kesen İnönü (İstasyon) Caddesi ile merkezin 

güneydoğu ucundan, İnönü Caddesi’ne yönelen Fuzuli Caddesi perakende mağazalar 

ile serbest meslek işyerlerinin yoğunlaştığı bölgelerdir. Fuzuli Caddesi’nin İnönü 

31



 

Caddesi’ne bağlandığı bölgede; Vilayet, Belediye, Kapalı Çarşı yer almaktadır. 

Banka şubelerinin büyük bir kısmı ve PTT’de bu bölgede hizmet vermektedirler. 

Perakende alışveriş yapılan mağaza ve dükkânlar, merkezden batı istikametine doğru 

İstasyon Caddesinin çevresinde yoğunlaşmıştır. 

Pek çok faaliyet kolunun ve idari işlevlerin tek bir merkezde yer alması ve 

merkezin aynı zamanda toplu taşım araçlarının ana kalkış ve bitiş noktası olması ve 

duraklarının da bu dar sokak yapısı içinde yer alması, geçmişten günümüze olumsuz 

etkileri giderek artan nitelikte sorunlu bir kent merkezi yaratmıştır. Gelecekte tek 

merkezli gelişimin etkileri daha da önlenemez boyutlara ulaşmadan, ortaya çıkan, 

başta ulaşım altyapısı ile ilgili problemlere şimdiden bir çözüm bulabilmek amacıyla 

ikincil alt merkezlerin gelişimleri için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. 

Kentin yapılmış imar planlarında ulaşım ağı planlanırken yollar arasında bir 

kademelenme yapılmamış, ana güzergâhlar dışında diğer yolların da ihtiyaç halinde 

trafik yükünü taşıyacağı düşünülmemiştir. Kent zaman içinde merkez etrafında doğu 

batı yönünde gelişmiştir. Tek merkezli kent oluşumundan kurtulmak için alt 

merkezlerin gelişimine yönelik kararlar alınmış olsa da kentin ulaşım altyapısının 

gelişimi ve ulaşım ağı ile ilgili alınan tüm kararlar tek merkezli yapıyı destekler 

biçimde ortaya çıkmıştır (RMT Limited Şirketi, 1999, 5).  

Kenti ikiye bölen idari ve ticari merkezin ve önemli ticari kuruluşlarının 

üzerinde yer aldığı kentin en önemli yolu İstasyon Caddesi’dir. İstasyon Caddesi’ni 

dik olarak kesen Milli Egemenlik Caddesi’nin, alt katların işyeri, üst katların konut 

olarak kullanıldığı bir yerleşim yapısı vardır. İstasyon Caddesi’ne paralel olarak 

uzanan Cengiz Topel Caddesi ise gelişmekte olan konut alanlarının yer aldığı trafik 

yönünden İstasyon Caddesine alternatif olamayacak kadar dar bir yoldur. Eski 

Malatya çıkışı, Yeşiltepe ve Sivas çıkışları yol şebekesi içinde önemli ağırlıklar 

taşımakta ve kentiçi taşımacılığına yönelik işlevler üstlenmiş bulunmaktadır (RMT 

Limited Şirketi, 1999, 7). 

Kentte farklı arazi kullanımlarının dağılımına bakıldığında, önemli bir 

dengesizlik göze çarpmaktadır. Kentin önemli bir bölümünde yer alan askeri alanlar, 

kentin gelişimi ile kentin içinde kalmıştır.  
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2.2.4. Ulaşım Ağı ve Kentiçi Yollar 

Kent planlarında yollar ve ulaşımla ilgili diğer tesisler için kentin kapladığı 

alanın en az % 30’unun ayrılması gerekir. Yollar, önemlerine, taşıdıkları yük ve 

yolcu durumuna göre gruplara ayrılırlar (Keleş, 1996, 161). Ancak Malatya’da yol 

hiyerarşisinin olmaması nedeniyle gün içinde her tür taşıt kentin çeşitli yerlerine 

kısıtlama olmaksızın girip çıkmaktadır. Yollar tasarlanma amaçlarına göre değil, 

kentin içinde yer aldıkları konuma göre kullanılmaktadır. Kenti ikiye bölen Çevre 

Yolu, at arabaları ve traktörler dahil her türlü araç tarafından kullanılmakta, bu 

durum trafik akımı ile ilgili sorunlar meydana getirmektedir. Kentin kuzey–güney 

doğrultusunda önemli bir taşıma talebi olmasına karşın sürekli ve yeterli bir yol ağı 

bulunmamaktadır. Kentte mevcut yol ağını üç grupta incelemek gerekir. 

1) İmar planına uygun olarak oluşmuş cadde ve sokaklar, 

2) Gecekondu bölgelerinde mevcut duruma göre açılmış yollar, 

3) İmar planında olan ancak arazide henüz oluşturulmamış yollar (RMT 

Limited Şirketi, 1999, 16). 

Kentin karayolu ulaşım alt yapısını oluşturan ulaşım ağı, kentin gelişimine 

paralel olarak sağlıklı bir biçimde gelişmemiştir. 1930-1940 yılları arasında yapılan 

İstasyon Caddesi gibi geniş bir cadde ve onu destekleyici hemen hiçbir bağlantı yolu 

yapılmamıştır. Hızlı kentleşmenin oldukça gerisinde kalan bu yol ağı yapısı sürekli 

merkeze ulaşmaya çalışan kent görünümündedir. 

Malatya ulaşım şemasının, tarihsel gelişim süreci içerisinde yarattığı ve 

bugün sahip olduğu önemli bir diğer sorun da kavşaklardır. Malatya içindeki önemli 

kavşak ve geçitlerin tamamı hemzemin olarak dar alanlarda, bazıları ışıklı işaretlerle 

yönetilen şekilde hizmet vermektedir. Malatya Belediyesi, 2004 yılında üç ay içinde 

26 güzergâhta toplam 8,8 km. yol açma ve genişletme çalışması yapmıştır (Mert, 

2004). Kentte karayolu ağı içerisinde genişliği 35 metre olarak planlanan güney 

çevre yolunun ise ancak bir bölümü hizmete açılabilmiştir. Malatya kentinin 

güneyinde yer alan dağlar zemin yapısı ve arazi kullanım özelliği bu yolun 

gerçekleştirilmesine izin vermeyen önemli bir topografik ve jeolojik engel 
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oluşturmaktadır. Bu nedenle Güney Çevre Yolu’nun teknik açıdan inşasının zor 

olduğu tespit edilmiştir. Malatya Belediyesi’nin tamamen kendi olanakları ile 

yapmaya çalıştığı Güney Çevre Yolu daha çok kentin güneyinde imara açılan yeni 

yerleşim alanları için ulaşım olanağı sağlayacaktır. Çevre Yoluna alternatif olmak 

üzere, kentin kuzeyinden geçecek bir çevre yolu önerisi kapsamlı bir şekilde ele 

alınmıştır. Geliştirilen bu yeni yol önerisi kentin tek merkezli doğrusal gelişimini 

kırma amacını da gütmektedir (RMT Limited Şirketi, 1999, 7). Henüz proje 

aşamasında olan Kuzey Çevre Yolu, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. 

Malatya Kenti’nin mevcut ulaşım bağlantıları incelendiğinde, kentin içinde 

geçen 50 metre genişliğindeki Çevre Yolu ile İstasyon Caddesi’ne doğrusal bir 

şekilde açılan ana yolların oluşturduğu ulaşım ağı çerçevesinde geliştiği 

görülmektedir. Doğrusal gelişimin temel nedeni merkeze ulaşmayı sağlamaktır. Bu 

nedenle, merkezin giderek yoğunlaşma eğilimi göstermesi de kaçınılmaz bir 

durumdur. Çevre Yolu, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü önünden itibaren Miş Miş 

Parkı’na kadar 2x2 bölünmüş yol olarak kenti doğu – batı istikametinde kesmektedir. 

Çevre Yolu’nun yanlarına paralel olarak inşa edilmiş yan yolların zeminleri, hız 

yapmaya müsait olmadığı için taşıt yolu olmaktan çok park alanı olarak 

kullanılmaktadır.  

İkinci ana yol İstasyon Caddesi’dir. Üzerinde belli başlı idari ve ticari 

kurum ve kuruluşlarla, çeşitli eğitim kurumlarının yer aldığı bu cadde, orta emniyet 

adası olmayan 2x2 şeritli bulvar olarak işletilmektedir. Genel olarak sağlı sollu Milli 

Egemenlik Caddesi Kavşağı’na kadar park yasağına rağmen, araçların park etmesi 

nedeniyle faydalı alan 1x1 şeride düşmektedir. Sıtmapınarı ve Milli Egemenlik 

Caddesi Kavşakları’nın da alt geçit yapılmasıyla kentin, trafik yoğunluğunu 

rahatlatmayı amaçlamaktadır. Ağustos 2005 itibarı ile başlayan ve doksan günde 

hizmete açılması planlanan geçitler, altı ay sonunda inşaat çalışmaları 

bitirilebilmiştir. İnşaat çalışmaları sırasında çevre ve su kirliliği önlenememiştir. 

İçme suyunun, inşaat bölgesinde yapılan kazı çalışmaları esnasında kirlenmesi 

sonucu yüzlerce insanda sindirim sistemi enfeksiyonları görülmüştür.  

 

34



 

 

Harita 1: Malatya Kentiçi Yollar 

 

 

Kaynak: (Malatya Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, 2001) 
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Yapılan alt geçitler, İstasyon Caddesi geçişini kolaylaştırırken,  Çevre Yolu 

kavşakları toplayıcı görevi yaparak daha büyük trafik yoğunluğu yaratacaktır. Daha 

açık ifade etmek gerekirse, art arda birçok ışıklı kavşağı olan bir anayol üzerindeki 

trafik sıkışıklığını rahatlatmak ve çözmek için bir kavşağın katlı kavşak olarak 

düzenlenmesi sorunun bu kavşaktan bir sonrakine ötelemekten başka bir anlam 

taşımaz. Böyle bir anayolun kapasitesi, sahip olduğu en düşük kapasiteli kavşağın 

kapasitesi kadardır. Trafik sıkışıklığı yaşanan kavşağı, katlı kavşağa çevirip 

kapasitesini artırdığınızda bu yolun kapasitesi en düşük kapasiteli ikinci kavşağın 

kapasitesine yükselir (Gedizoğlu, 2004, 21). Kentiçi trafiği rahatlatmak amacıyla 

yapılan alt geçitler ise bir sonraki kavşakta daha büyük yığılmalara sebep olacaktır. 

Ayrıca alt geçit içindeki; gabari, şerit darlığı, geçit içindeki geometrik bozukluklar ve 

manevra yerinin olmaması büyük araçların hareketlerini zorlaştıracak, belli 

kısıtlamalar uygulanmasını gerektirecektir. 

Çizelge 2: Malatya Kenti Yol Ağının Trafikteki Payları 

Yolun Cinsi Ağdaki payı (%) Trafikteki Payı (%) Uzunluğu (km) 
Ana cadde 8,5 60  28 
Toplayıcı Yol 5,6 15     18,5 
Tali Sokaklar 85,9 .               25 281 

Kaynak: (RMT Limited Şirketi, 1999, 17) 

Kentte toplayıcı yollar ve sokaklardan başlayan trafik, ana yolları kullanarak 

devam etmektedir. Neredeyse yolculukların tümü bu istikameti kullanarak 

yapılmaktadır. Yukarıdaki çizelgede ana yol olarak işlev gören Çevre Yolu ve 

İstasyon Caddesi’nin kentiçi trafik yoğunluğundaki payının % 60 olduğu 

görülmektedir.  

2.2.5. Kent Merkezinde Trafik İşaretleri 

Belediyeler, kendi sorumluluk alanları içindeki kentiçi yolların yapımı ve 

bakımı ile bu yolların trafik işaretlerinin uygun biçimde yerleştirilmesinden 

sorumludurlar. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda kazaları önlemek, yolun araç 

sürücüleri tarafından belli bir düzen içinde sola ve sağa dönüşlerde emniyetli 

kullanımı için trafik işaret levhaları ile ışıkları kullanılır. Işıklı işaretler, aynı 
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zamanda hızlı akan trafiği denetlemek, belli bölgelerden geçen araç sayısını 

sınırlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Aksi halde gereksiz konulmuş ışıklar; çevre 

kirliliği, gürültü, zaman kaybı ve yakıt israfı gibi istenmeyen sonuçlar 

doğurmaktadır. Kent içinde trafik ışıklarının tesis edilmesinin önemli sebeplerinden 

biri yayalardır. Yayaların cadde ve sokaklarda alt ve üst geçitlerin olmadığı yerlerde 

güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişleri kolaylaştırır.  

Malatya Kenti’nde Çevre Yolu ve İstasyon Caddesi üzerinde ağırlıklı olmak 

üzere trafik ışığı ile denetlenen 27 adet kavşak noktası bulunmaktadır (Malatya 

Belediyesi Kent Trafik Müdürlüğü, 2006). Tali yolların kent merkezine yaklaştıkça 

çoğalması ve daralması trafik ışığıyla düzenlenen kavşaklarda trafiğin aksamasına 

sebep olmaktadır. Yaya yoğun merkezlerde trafik ışığı ile denetimin amacı, trafiğin 

yayaların rahatlıkla hareket edebilecekleri bir ortam yaratmaktır. Araç sürücüleri, 

yaya yoğun bir yolu tercih ettiklerinde yayaların öncelikli oldukları için daha fazla 

bekleyeceğini, seyahat süresinin uzayacağını ve ekonomik hızın oldukça düşeceğini 

bilerek girmelidir. Kent merkezinde durum neredeyse tam tersidir. Her kavşakta ve 

trafik ışığında yapılan düzenlemeler araçların sıra ile sağa veya sola dönüşleri için 

ayarlanmıştır. Aynı anda tüm trafiğin durduğu ve yayaların, araç hareketi yok iken 

geçebildiği yaya geçidi çok sınırlıdır. Dönüş yapan araç sürücüleri karşıdan karşıya 

geçen yayalar için emniyetsiz bir durum oluşturmaktadır.  

Çevre yolunda ekonomik hız 60- 70 km./saatten az olursa, dur-kalk yapan 

araçlar hem çok fazla yakıt harcayacaklar, hem çevreyi kirletecekler, hem de 

harcanan zamanı telafi edemeyeceklerdir. Üzerinde önemli kavşakların yer aldığı bu 

cadde, öncelikle birbiriyle bağlantılı olmayan tekil sinyalizasyon uygulamalarıyla 

trafiği düzenlemekten çok, karmaşaya neden olmaktadır. Sabah ve akşam trafiğin 

yoğun olduğu saatlerde emniyet şeritlerini de işgal ederek, 2 şeritli yolun kavşak 

yaklaşımlarında genişleyen alandan istifade ederek aynı anda bir kavşakta kırmızı 

ışık yandığında 5 aracın yan yana durması normal karşılanmaktadır. 

Çevre Yolu üzerinde Dede Korkut Parkı ile Çöşnük Kavşağı arasında her 

500- 800 metre arasında trafik ışığı bulunmaktadır. Yol boyunca karşıdan karşıya 

geçmeye çalışan insanlar trafik ışıklarına uzak olan bölgelerde, kavşağa kadar 

yürümek yerine bulundukları bölgeden karşıya geçmeye çalışmakta ve hızlı akan 
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trafikte tehlike ile karşılaşmaktadır. Tevfik Temelli Kavşağı ile Battalgazi Kavşağı 

arasında yayaların denetimsiz geçişlerini önlemek için bölünmüş yolun ortasına kafes 

tel konmuştur. Yayaları bu engellerle kavşak noktasına yönlendirilmesi bile kafes 

tellerin arasından geçişlere engel olamamıştır. 

2.2.6. Otopark Yerleri 

Kullanım süresinin % 90’ını durarak geçiren otomobillerin ev ve iş 

yerlerinde özel otoparkları yok ise sokak ve caddeler en doğal park yerleridir. 

Çevrede ücretli park yerleri çok az miktarda da olsa park ücreti ödememek için 

kullanılmamaktadır. Araç sahipleri park etmeye uygun olmayan cadde ve sokak 

aralarını, bazen yaya kaldırımını kullanılmaktadırlar. Malatya İl merkezinde; 3 tanesi 

kapalı, 72 tanesi açık olmak üzere 75 adet otoparkta, toplam 4575 araçlık otopark 

kapasitesi vardır (Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 2006). Çarşı merkezi ve civarında 

bulunan otoparklar zeminleri düzeltilerek sağlanan arsalarda, iş yeri açma ruhsatı ile 

izin alınarak hizmet vermeye çalışmaktadırlar.  

Bazı otoparklar park etmiş araçların arkasındaki, ortadaki boş alanları 

kullanarak araç park ettirmekte, sürücülerden anahtarları istemektedirler. Otopark 

işletmecilerinin yükümlülüklerini belirten bir yönetmelik olmadığı için, araç sahipleri 

tarafından anahtar teslim edecek kadar emniyetli yerler olarak görülmemektedir. 

Otopark açmak isteyen arsa sahibinden noterden onaylı taahhütname alınmakta, 

otoparkta park etmiş araca yönelik hırsızlık, yangın, herhangi bir hasar ve doğal afet 

durumlarında; otopark işletmecisi hasardan doğan sorumluluğu üzerine almaktadır.   

İstasyon Caddesi boyunca Milli Egemenlik Caddesi’ne kadar olan bölgede, 

Vilayet binası arkası ve çevresi dâhil tüm ara sokaklar otopark olarak 

kullanılmaktadır. Araç sahipleri, merkezi bölgede bulunan otoparkları kullanmak 

yerine park yasaklarının olmadığı, trafik denetimlerinin az olduğu yol kenarlarını 

kullanmaktadırlar. Kısa süreli park ihtiyaçları olduğu gibi tam gün süreli park eden 

araçlar da vardır. Yoğun araç trafiği ve park etmiş araçların arasında yürümeye 

çalışan insanlar eziyet görmektedirler. Gün içinde trafik polislerinin yol kenarlarına 

park etmeyi önlemek amacıyla yaptıkları ikazlar başarısız olmaktadır. 

Konutların sakinleri, bina içinde özel park yerleri bulunmadığı için 

sokakları doğal park yeri olarak görmektedirler. Tüm kentlerde olduğu gibi 
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Malatya’da da konut, iş ve alışveriş projelerinde genellikle otoparklar bir ihtiyaç 

olarak görülmemektedir. Kent merkezinde arsanın her metrekaresi değerli olduğu 

için inşaat yapılırken araçlara yer bırakılmamaktadır. Oysa sokağa terk edilen araç 

her türlü tehlikeye açıktır.  

Gerçekte konut inşa edenler özel park alanı belirlemedikleri takdirde 

belediyeye belirli bir ödemede bulunmaktadırlar. Belediye ise tahsil ettiği bu paralar 

ile park alanı yapmak yerine, diğer harcamalarında kullanmaktadır. 

Kentteki trafik yönünden tüm bu olumsuzluklara rağmen sokakların park 

yeri olarak kullanılması belediye tarafından teşvik edilmektedir. Malatya Belediyesi 

tarafından yaptırılan trafik yönetim etüdünde, otopark olanakları bakımından merkezi 

alan 11 bölgeye bölünerek, sokak ve caddelerin sağ ve sol şeritleri, park yeri 

kapasiteleri açısından yol boyunca park edebilecek araç sayısı yönünden 

incelenmiştir. Toplam 20 km.’lik bir yol ağı içinde cadde ve sokakların her iki 

tarafına araç park edecek şekilde yapılan hesaplamalarda 2460 araçlık bir park yeri 

olduğu bulunmuştur (RMT Limited Şirketi, 1999, 13).  

İnsanların yaya olarak dolaştığı bu alanın tamamen araçların park etme 

ihtiyaçlarına öncelik verilerek incelenmesi,  belediyenin trafik ve ulaşıma bakışını 

göstermektedir. Otopark Yönetmeliği’nin gereği olan konut ve iş yerlerine otopark 

mecburiyeti koşmayan, buna ilave olarak yerleşim yerlerinde yeterli bölgesel 

otoparklar üretemeyen belediye, duran araçlara ulaşım için kullanılan ve her geçen 

gün daha geniş yollara ihtiyaç duyulan kentte, yolların kenarlarını otopark olarak 

tahsis etmektedir. Fuzuli Caddesi, Atatürk Caddesi gibi yollara İl Trafik 

Komisyonu’nda alınan kararla ihale edilerek, söz konusu yolların bir şeritlerini 

ücretli otopark olarak işletmesi kentiçi ulaşımda çözüm konusunda atılacak adımların 

ne kadar zor olduğunu göstermektedir.  

Merkezi alanda çeşitli maksatlarla kısa süreli de olsa duraklama ve park 

etme yasağı olan bölgelerde bazı sürücüler, yolun ortasına veya kenarına aracını 

bırakarak trafiğin tıkanmasına neden olmaktadırlar. Trafik cezaları bile sürücüleri 

davranışlarından vazgeçirememektedir. Zaten otomobil, bireyselliğin ve bencilliğin 

zirveye çıktığı yüzyılımızda insanları daha bencil davranmaya teşvik eden bir araçtır.  
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2.3. Malatya Kenti’nde Ulaşım Gereksinimi ve Kullanılan Ulaşım 

Türleri 

Kent merkezinin etrafında konut ve iş alanlarının çoğalması ve yürünebilir 

mesafelerin dışına çıkması asıl motorlu araçla ulaşım gereksinimi yaratan nedendir. 

Örneğin 50.000 nüfuslu bir kent merkezinde tüm ulaşım talepleri 2-3 km.lik 

mesafede olduğu için motorlu araçlara ve geniş yollara gereksinim duyulmaz. Böyle 

kentlerde insanlar çok fazla araç trafiği olmadığı için yolları bile yürümek amacıyla 

kullanırlar.  

İnsanların iş, eğitim gibi zamana bağlı gereksinimleri ve sağlık, alışveriş, 

eğlence, sosyal etkinlik gibi isteğe bağlı, herhangi bir saat dilimine dayanmayan 

gereksinimleri olabilir. Bunu gidermek için çoğu zaman kent içinde yer değiştirmesi 

zorunludur. Bazen kısa mesafelere yaya olarak, bazen de iki veya üç ulaşım aracı 

değiştirerek insanlar gidecekleri yere varabilmektedirler. Günlük yaşamda tercih 

edilen ulaşım aracı türü değişebilir. Her bireyin ulaşım konusundaki tercihleri ile 

trafikte bir yoğunluk yaratır. 

Çizim 1: Kentiçi Ulaşımda Araçların Kapasiteleri ve Yollarda Yarattığı 
Trafik Yoğunluğu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: (Elker, 2004, 25) 

Çizim-1’de görüldüğü üzere Özel aracı ile işe gitmeyi tercih eden 250 kişi 

(araç başına iki kişi ) 125 araçla yola çıkarsa 2 şeritli bir bölünmüş karayolunda arka 

 
3 Vagonlu Raylı Sistem 
 
 
3 Otobüs 

18Minibüs 
 
 
 
125 Özel Araç 
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arkaya 60 sıra yapmak zorunda kalır. Kentiçi trafikte 50 km/saat hızla giden araçlar 

için takip mesafesi 25 metre olarak hesap edilirse, araç dizisi yolda 2 kilometrelik 

mesafeyi kaplar. Aynı yolcu miktarı raylı dizgenin 3 vagonu ile 3 adet körüklü 

otobüs ile veya 18 adet minibüs ile taşınabilmektedir. Kentte yaşayan her insan 

ulaşım konusunda yaptığı tercihler ile yollarda yerini almaktadır.  

2.3.1. Yaya ve Bisiklet İle Ulaşım  

Kentiçi ulaşımın temel öğesi yayadır. Kent içinde kısa mesafelerde yapılan 

yolculukların büyük bir kısmı yaya olarak yapılmaktadır. Yolculuk yapıp da ücret 

ödenmeyen, çevreye zarar vermeyen tek yolculuk şekli olarak, artık büyük 

kentlerimizde toplam yolculuklar içinde ağırlığı azalan duruma gelmiştir (Ulusay, 

1995, 23). İster özel araç sürücüsü, isterse toplu taşıma yolcusu olsun tüm yolculuk 

yapanlar araçlara binmeden önce ve indikten sonra birer yayadır. Kentiçi ulaşım 

düzenlemelerinde insana öncelik verebilmek için yaya trafiğini tanımak, düzenlemek 

ve önemsemek gerekir. Kent içinde araç trafiğinin artması, kentin merkezi 

dokusunda yayalar için öngörülen alanların azalmasına neden olmuştur. Yayaların 

rahat hareket etme kabiliyeti kısıtlanırken,  kişi başına düşen alan azalmakta ve yaya 

kaldırımlarında yaya yoğunluğu gün geçtikçe artmaktadır. Yaya yoğunluğunun artışı, 

yayaların serbest hareket kabiliyeti ve emniyetinin de azalmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca yoğun araç trafiğinin yaratmış olduğu gürültü ve egzoz kirliliği yayalar 

üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bunun yanında araçlara ayrılmış yollarda 

karşıdan karşıya geçilmesi de başlı başına bir tehlikeli durum yaratır. Yaya 

geçitlerinde yayalara yeşil ışık o kadar kısa süre yanar ki, insanlar karşıdan karşıya 

geçmek için neredeyse yüz metre dünya rekoru kırmak zorunda kalırlar. Bu süreler; 

çocuk, yaşlı, hasta ve özürlüler için kesinlikle yeterli değildir. Yaya yollarını kesen 

caddelerde nedense ya üst geçitten ya da alt geçitten geçmek zorunda olan hep 

yayadır. Araçlar her zaman düz yolu kullanırken, merdiven inip çıkmasını sevmeyen, 

hatta sağlığı buna elvermeyen insanlar tehlikeye rağmen alt ve üst geçitler yerine 

caddeden geçmeyi tercih etmektedirler. 

Yaya-taşıt çatışmalarının yaşandığı bölgelerde yapılması gereken yaya 

geçitleri önemlidir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre her kavşakta köşe başları 

doğal yaya geçididir. İşaret ile belirtilmese bile taşıt sürücülerinin buralarda yayalara 
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dikkat etmeleri, sağa ya da sola dönüşlerde ilk geçiş hakkını yayalara vermeleri 

gerekmektedir (Karayolları Trafik Kanunu; Md. 53/d). Kanun düzenlemesine rağmen 

uygulamada önceliği her zaman araçlar almaktadır.  

Malatya’da kentiçi yollar nerede ise yayalar yokmuş farz edilerek yapılmış, 

dar kaldırımlarda; özellikle şehir merkezinde otobüs durağı, dükkânların tezgâhları, 

seyyar satıcı, reklâm tabelası, trafik levhası, çeşitli kuruluşların açtığı çukurlar, 

bozuk ve yürümeye elverişli olmayan kaldırımlar gibi engellerle kesilerek, insanların 

kent merkezinde yaya dolaşmaları engellenmiştir. Buna ek olarak kaldırımlar o kadar 

genişmiş gibi çevre güzelleştirme adına kaldırımların ortasına dikilen bitkiler yaya 

yolunu geçilmez yapmaktadır. Yayaları önemsemeyen bu düzenlemeler, sokakları 

sosyal mekân olarak kullanmaktan uzaklaştırırken, araçlara özel alanlar haline 

getirmiştir.  

Yaya yürüyüş yollarının genişliğini ve fiziki özelliklerini orayı kullanan ve 

bölgeden geçen yaya sayısı belirler. Kent merkezinde insanlar adeta üst üste 

yaşamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye zorlanmaktadır. Yayalar güvenlik endişeleri 

olmadan rahatlıkla kentte yürüyebilmelidir. Son yıllarda her büyük kentte yaşanan 

kapkaç olayları yol kenarından araç ile yapılan gasp eylemleri insanları yolda 

yürüyemez hale getirmiştir. Can ve mal güvenliği olmayan insanların kentte yaya 

olarak sosyal yaşama katılmalarını sağlamak zordur. Yürünecek mesafede olan 

yerlere insanlar yaya yolu olmadığı için araçla gitmek zorunda kalmaktadırlar 

(Çakılcıoğlu, Cebeci, 2001, 145).   

Malatya Belediyesi tarafından yaptırılan Trafik Yönetim Etüdü kapsamında 

yapılan ev anketlerinde; kentte günlük yolculukların % 17,85’inin yaya olarak 

yapıldığı tespit edilmiştir. Anketlerden çıkan sonuca göre bir genelleme yapılacak 

olursa, kentte günlük olarak yaya ulaşımını sağlayan insan sayısı yaklaşık 56.000’dir. 

Hafta sonlarında merkezi alana alışveriş yapmak, gezmek, eğlenmek amacıyla gelen 

insanların büyük bir kısmı araçlarını park ettikten sonra aynı bölgede yaya olarak 

dolaşmaktadır. 2015 yılında nüfusun artışıyla birlikte günlük yaya yolculukların 

sayısı 133.000 civarında olacağı tahmin edilmektedir (RMT Limited Şirketi,1999, 

12).  
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Çizelge 3: Ev Anketlerine Göre Malatya Kenti Yolculuk Amaçları 

Yolculuk Amacı
Toplam Yolculuklar 
İçindeki Oranı %

İş 25,98
Okul  4,41
Sosyal  8,14
Kültürel 0,6
Alışveriş   7,24
Sağlık   1,64
Kişisel İş   1,57
Aktarma   2,98
Eve Dönüş 47,42
Toplam 100       .  

Kaynak: (RMT Limited Şirketi, 1999, 8) 

Anketin sonuçlarına göre Malatya kent merkezinin büyük oranda yaya 

trafiğini çektiği ortaya çıkmaktadır. İş seyahatlerinin yarısı olan % 13’ünün, sosyal 

ve kültürel amaçlı yolculukların tamamı olan % 8,74’ü, alışveriş amaçlı 

yolculukların tamamı olan % 7,24’ün ve aktarma amaçlı yolculukların tamamı olan 

% 24,82’sinin merkeze doğru odaklandığı tespit edilmiştir. Toplam ulaşım talebinin 

% 56,78’i kent merkezine yöneliktir. Bu tespite göre, evinden çıkan her iki kişiden 

biri mutlaka merkezden geçmektedir. Gün içinde yaya ulaşım talepleri farklı 

saatlerde değişik amaçlar için yapılmaktadır. Sabah saatlerinde yaya trafiğinin         

% 31,88’i iş, okul ve aktarma amaçlıdır. Zirve dışı saatlerde kent merkezinde oluşan 

yaya trafiği büyük ölçüde sosyal, kültürel, sağlık, alışveriş ve kişisel iş amaçlıdır. 

Akşam saatlerinde oluşan eve dönüş ve aktarma amaçlı yaya yolculuklar ise % 48,91 

civarındadır (RMT Limited, 1999, 14). Bu kadar yoğun bir yaya trafiğinin olduğu 

kent merkezinde yayalara ayrılan yürüyüş yollarının genişlikleri faydalı alan 2 

metreden fazla değildir. Bu kadar dar bir şerit üzerinde ilerlemeye çalışan insanlar 

sık sık yön değiştirerek ilerlemekte, çoğu zaman fiziksel temasla yollarına devam 

etmektedirler.   

Kentte ulaşım türleri içinde enerjiyi en verimli biçimde kullanan ve çevreyi 

en az kirleten, yaya ulaşıma göre daha hızlı bir ulaşım biçimi olan bisikletin kentiçi 

ulaşımda kullanımı çok sınırlıdır. Bisiklet, Türkiye’de çocukların oyun amacıyla 
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kullandıkları bir oyuncak olarak görülmektedir. Bisikleti oyun oynarken kullanan 

çocuklar bile can güvenliği olmadığı için okullarına gitmek amacıyla okul 

servislerini kullanmaktadırlar. İklimi ve topografik durumu uygun olan kentlerimizde  

bisikletin toplam yolculuklar içindeki payı % 1-5 düzeylerinde kalmaktadır (DPT, 

1995, 6). Bisiklet kullanıcıları için genellikle yollarda herhangi bir yer ayrılmaz. 

Sürücüler tarafından dikkate alınmamaları nedeniyle bisiklet kullanmak tehlikelidir.  

Bisiklet, ulaşım özellikleri açısından otomobile benzeyen bir bireysel 

ulaşım aracıdır. Otomobil yolculuklarında olduğu gibi, bisiklet sürücüsü herhangi bir 

zaman tarifesine bağlı olmadan (otobüs, metro vb. toplu taşım araçlarında olduğu 

gibi aracın kalkış ve geçiş saatlerini beklemeden) kendi istediği zamanda yolculuk 

yapabilmektedir. Sürücü güzergâhını kendi belirlemekte, otomobilde olduğu gibi 

kapıdan kapıya beklemesiz ve aktarmasız yolculuk yapabilmektedir. Bu özellikleri 

sayesinde bisiklet hızlı ve gecikmesiz seyahat olanağı sağlamaktadır.  

Bisiklet, gerek hareket halinde gerekse durduğunda fazla bir alan 

kaplamadığı için diğer taşıtlardan daha az alan gereksinimi ortaya çıkmakta, yol 

yüzeyleri ve park alanı çok daha verimli ve yüksek kapasitede kullanılabilmektedir. 

Karayolu şebekesinde 3 m. genişliğindeki bir şeritte saatte 400-600 otomobil ve 600-

800 kişi taşınabilirken, aynı genişlikte 6-7 bin bisikletli ulaşımını sağlayabilmektedir. 

Bisiklet park alanlarını da daha verimli kullanmakta ve bir tek otomobilin park ettiği 

alana 16 – 20 bisiklet park edebilmektedir (Karaşahin, 2004, 42).  

Motosiklet, iki tekerlekli motorlu araç olarak bisiklete benzemekle beraber 

sahip olduğu iki zamanlı motoru ile insan gücü olmaksızın otomobil hızında yolculuk 

olanağı sunmaktadır. Motorlu araçlar ile aynı yolu paylaşan ve hızı oranında 

emniyetsiz ve güvenliği olmayan bu araçlar Çin’den ithal edilen ucuz motosikletler 

sayesinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Motorlu araçlara göre daha fazla havayı 

kirleten motosikletler kentiçi ulaşımda kesinlikle bisikletle aynı kategoride 

değerlendirilemez.  

Malatya kentinde bisikletli ulaşıma yönelik yapılmış tek çalışma Malatya 

Belediyesi tarafından yaptırılan Trafik Yönetim Etüdüdür. Bu araştırmada kentin 

bisikletli ulaşıma en müsait bölgelerinde bile bisikletli ulaşım talebi % 2,5’i 

geçmemektedir (RMT Limited,1999, 9). Kent çapında bisiklet kullanımını teşvik 

edecek güzergah belirlemesi, özel yol tahsisi gibi çalışmalar henüz yapılmamıştır.  
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2.3.2. Özel Otomobiller 

Karayolu Trafik Kanunu’nda Otomobil, sürücü hariç en çok yedi oturma 

yeri bulunan yolcu taşıma aracı olarak tanımlanmıştır (Karayolu Trafik Kanunu, 

Madde 3). Esnek ve özgürce seyahat olanağı tanıyan otomobil, artan talepler 

karşısında yetersiz kalan toplu taşıma dizgesi karşısında büyük bir üstünlüğe sahiptir. 

İnsanlar beklemeksizin konforlu bir ortamda diğer insanlardan ayrı gizliliklerini 

koruyarak seyahat olanağı her zaman tercih etmektedirler. Otomobil, bireysel 

özgürlüğün ve toplum içinde bir yer edinmenin simgesidir. Otomobili aynı zamanda 

yatırım aracı olarak gören alım satımından para kazanan büyük bir kesim mevcuttur. 

Kısa zaman aralıkları içinde el değiştiren araçların getirdiği kazanç otomobilin 

çekiciliğini iyice arttırmaktadır. Otomobilin bireylerin kendini kanıtlama, toplumda 

bir yer edinme, sosyal yaşama arabanın verdiği güvenle katılma gibi ulaşım amacı 

dışında işlevleri de vardır. Her yıl yeni çıkan araçların özellikleri değiştirilerek 

müşterilerin ulaşım amacından çok, aracın özelliklerine sahip olma amacına 

yönelmeleri sağlanmaktadır. Otomobil sahipleri için sınırsız müşteri memnuniyeti 

ilkesi otomobil alımını da teşvik etmektedir (Türksever, Dökmeci, 2001, 173). 

Otomobilin icadından sonra en hızlı ve yaygın biçimde kullanıldığı 

ABD’de şehir plancısı Lewis Mumford demiryolunun icadından sonra yapılan 

hataların benzerinin otomobil çağında tekrarlandığını, iş, rahatlık ve eğlence için en 

çok kentliye sunulma fikriyle yapılan yolların kentleri birer mezbaha haline 

getirdiğini ifade etmiştir (Keskin, 1975, 37). İkinci Dünya Savaşı sonrasında ilk 

motorlu araçlar ülkemize girmeye başlamış, 1970’li yıllarda kurulan otomobil 

fabrikaları sayesinde otomobil sahipliği ve kullanımı yaygın hale gelmiştir. Gümrük 

Birliği süreci, yeni araç alımını teşvik eden kampanyalar ve ithal araçların da devreye 

girmesi ile ülkemizde kısa zaman içinde özel araç sayısı Şubat 2005 rakamları ile 

Türkiye çapında 5.436.123’e ulaşmıştır (DİE, 2005). 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi Malatya iline tescil edilmiş toplam araç sayısı 

2005 Aralık ayı rakamlarına göre 76.720’dir. Bu rakamlara ilave olarak başka iller 

adına tescil edilmiş ancak daimi olarak kent merkezinde ikamet eden araç sahipleri 

mevcuttur. Diğer il trafik şubelerine kayıtlı araçların sayısı tam olarak belli 

olmamakla beraber 10.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir (Malatya İl 

Emniyet Müdürlüğü, 2006).  
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Çizelge 4: Malatya İline Kayıtlı Araç Sayısında Yıllar İtibarı İle Artış 

 Toplam Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet 
Diğer 

Araçlar 
Aralık 1997  34.411  21.586  2.179   744  2.244  2.644  4.256       758 

Temmuz 2000  42.413  26.397  2.750   857  4.073  2.923  4.552       856 

Şubat 2005  71.913  35.313  3.419   830  8.138  4.167  5.361  14.685 

Aralık 2005  76.720  37.374  4.501  1079  8.240  5.414  4.931  15.181 

Kaynak: (DİE, 2006) 

Çizelge 4’te Malatya iline kayıtlı araç sayısının 5 yıl içinde % 43 arttığı 

görülmektedir. İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş, birinci el araçların satışlarında 

sağlanan kolaylıklar araç sahipliğini hızla tırmandırmaktadır. Gelecek on yıl içinde 

araç sayısı aynı hızla artmaya devam ederse Malatya iline kayıtlı araç sayısı 130.000 

civarında olacağı tahmin edilmektedir (Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 2006). Eğer 

şimdiden gerekli tedbirler alınmaz ise on yıl sonra Malatya kenti de diğer büyük 

şehirlerde yaşanan trafik sorunları ile karşılaşacaktır. 

Bireysel ulaşımın bir başka çeşidi olarak kentiçi ulaşımda ticari taksiler 

faaliyet göstermektedirler. Sahip oldukları kapasiteye oranlı taşıma yapamayan 

taksiler, zirve dışı saatlerde kent içinde müşteri bulmak amacıyla boş dolaşarak 

trafikte gereksiz yoğunluk yaratmakta, hem de ekonomiye zarar vermektedirler. 

Ticari taksiler, diğer ulaşım türlerinin maliyetlerine göre daha pahalı oldukları için 

çok özel durumlar haricinde kent sakinleri tarafından tercih edilmemektedir. Malatya 

kent merkezinde 874 adet ticari taksi çalışmaktadır. Söz konusu ticari taksiler 84 adet 

sabit durakta hizmet vermektedirler (Malatya Belediyesi Kent Trafik Müdürlüğü, 

2006). Kentin geneli ve ulaşım tercihleri göz önüne alındığında ticari taksi sayısı 

ihtiyaçtan fazla olduğu görülmektedir. Kentiçi ulaşıma kapasiteleri oranında bir katkı 

yapmamalarına rağmen taksi sahipleri ve işletenleri ısrarla ruhsat ve durak 

konusundaki sahip oldukları konumlarını korumaktadırlar. 

2.3.3. Toplu Taşıma Dizgeleri 

Belediye otobüsleri, dolmuş, minibüs, özel halk otobüsü, servis araçları 

ülkemizde en yaygın kullanılan lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarıdır. Lastik 

tekerlekli toplu taşıma araçlarının kent ulaşımına çok büyük katkıları vardır. Yerel 

yönetimlerce seçilmesinin başlıca nedenleri esnek güzergâh olanağı vermesi, işletme 
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ve bakım maliyeti dışında ilave bir yük getirmemesi ve ilk yatırım maliyetinin düşük 

olmasıdır (DPT, 1995, 8). Malatya’da toplam seyahatler içinde toplu taşıma 

araçlarının kullanılma oranı % 66,24 tür. Bu da kentte her 3 kişiden 2’sinin toplu 

taşıma araçlarını kullandığını göstermektedir (RMT Limited Şirketi, 1999, 3). Ara 

toplu taşım aracı olarak minibüsler bütün kentlerin vazgeçilmez ulaşım araçlarıdır. 

Normal taşıma kapasiteleri 14 –18 yolcu olmasına rağmen ayakta aldıkları yolcular 

ile kapasiteleri 30 yolcuya kadar çıkmaktadır. Kentlerde artan yolculuk taleplerin 

tamamının belediye olanakları ile karşılanamaması minibüslerin sunduğu hizmet ile 

aşılmaya çalışılmaktadır. İlk başta belediyelerin ana hatlarına ulaşan duraklara taşıma 

yapan besleyici bir dizge olarak düşünülen minibüsler, zamanla belediyeler ile aynı 

güzergâhlarda taşıma yaparak belediye toplu taşım araçlarının rakibi olmuşlardır. 

Ana hat olarak kent merkezine giren yollarda dolmuş ve minibüslerin sayısının fazla 

olması trafik sıkışıklıklarına sebep olmaktadır. 

Toplu taşıma dizgesinde kamu hizmeti gören araçların çok dolu olması, 

istenen güzergâh ve saatte çalışan personeli işyerine veya okula getirememesi kurum 

ve okulları kendi başlarının çaresine bakma zorunluluğuna itmiştir. Kurumların 

servis araçları kendi belirledikleri güzergâh üzerinde dolaşıp yolcularını alarak en 

kestirme yoldan kuruma varmaya çalışırlar. Çalışanların işbaşında oldukları 08:00 ile 

akşam 18:00 saatleri arasında servis araçları otopark ve yol kenarlarında 

bekletilmektedir. Kamu kurumlarının çoğu ihale ile taşıma işini özel firmalara 

vererek, servis araçlarının ve şoförlerinin masrafından kurtulma yoluna gitmiştir.  

Kentteki toplu taşıma dizgelerini Malatya Belediyesi MOTAŞ Otobüs 

İşletmesi, özel halk otobüsleri, minibüsler, servis araçları ve diğer belediyelere ait 

toplu taşıma araçlarının ayrı ayrı değerlendirilmesiyle ortaya konmuştur. 

2.3.3.1. MOTAŞ Otobüs İşletmesi Genel Müdürlüğü 

MOTAŞ,  5 ortağı bulunan ve Ticaret Kanunu’na göre faaliyette bulunan 

bir anonim şirkettir. MOTAŞ’ın % 25 hissesi Malatya Belediyesi, % 25 Esenlik Ltd. 

Şti. , % 25 Fuarcılık A.Ş., % 20 hissesi Malatya Ekmek Gıda Sanayi (MEGSAŞ 

A.Ş.), % 5 hissesi de Yakınca Belediyesi’ne aittir. Şirket 1999 yılında 50 milyarlık 
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bir sermaye ile kurulmuştur (MOTAŞ Genel Müdürlüğü, 2005). 280 Personelin 

çalıştığı MOTAŞ’ta görevlilerin dağılımı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  

Çizelge 5: MOTAŞ Personel Durumu 

Personel Görevi Personel 
 Sayısı 

Şoför  160 

Tamirhane  54 

Bilet Satan Personel  34 

İdari Bina, Garaj Personeli 
ve Diğer Personel Sayısı  

32 

Toplam 280 

Kaynak: (MOTAŞ Genel Müdürlüğü, 2005) 

66 adet solo tipi otobüs ile 10 adet körüklü olmak üzere toplam 76 adet 

otobüs ulaşım faaliyetinde kullanılmaktadır. Hizmet verdiği otobüslerin büyük 

çoğunluğunun eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış olması en büyük sorunudur .  

Çizelge 6:  MOTAŞ’ın Güzergahları ve Otobüs Sayısı 

S.No Güzergâhlar Araç Sayısı 
1 İstasyon- Beydağı Hastanesi 4 
2 Şoför Okulu 4 
3 Maşti- Ş.Okulu- Organize Sanayi 1 
4 Maşti – Öğrenci Yurdu 1 
5 Yeşiltepe – Öğrenci Yurdu 5 
6 Temelli – Devlet Hastanesi 5 
7 Şehir Mezarlığı- Yaka Köyü 1 
8 Karakavak – Devlet Hastanesi 1 
9 T.Özal Mah. - Öğr. Yurdu 1 
10 Çarmuzu – Sivas Caddesi 1 
11 2.ci Ordu – Hava Lojmanları 3 
12 Merkez – Çilesiz 3 
13 Çilesiz- İpek C. Beydağı H. Devlet.H. 1 
14 Kernek – Çöşnük- İnderesi 2 
15 Beydağı - C. Gürsel 3 
16 Melekbaba- Taştepe 1 
17 H.Halil Çiftliği - Kapıkaya 1 
18 İnönü Üniversitesi 3 
19 T.Özal Tıp Merkezi 5 
20 Organize Sanayii 1 

Kaynak: (MOTAŞ Genel Müdürlüğü, 2005) 
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Araçların bakım, onarım ve temizlikleri MOTAŞ’a ait tesislerde 

yapılmaktadır. MOTAŞ halen 20 güzergahta hizmet vermektedir. Belediye 

otobüslerinin hizmet verdiği güzergâhlar Çizelge 6’da gösterilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde birçok hattın başlangıç yeri olarak aynı güzergâhı (İstasyon Caddesi) 

kullandığı görülmektedir. Otobüslerin kullandığı yolları daha iyi göstermek için 

hatların işlendiği haritaya bakmak yeterli olacaktır. Dokuz hattın merkezi alandan 

başlayarak İstasyon Caddesi’ni kullanarak devam ettiği görülmektedir. Bu durum 

merkeze yaklaştıkça artan bir otobüs trafiğini beraberinde getirmektedir.  

Kent merkezindeki otobüs durakları trafik ve yayalar açısından sorun 

yaratmaktadır. Kent meydanındaki aşırı otobüs yoğunluğu nedeniyle, gün boyunca 

kent merkezine alışveriş etmek, kenti gezmek için gelen insanlar araçların 

gürültüsüne ve egzoz gazına maruz kalmaktadırlar. Belediye otobüs güzergâhlarının 

özellikle kent merkezi için yedeğinin olmaması, çevre yolunun biraz uzak olması 

sorunun çözümünü geciktirmektedir. 

Harita 2: MOTAŞ Otobüs Hatlarının Genel Güzergâhları 

 

Kaynak : (RMT Limited Şirketi, 1999, 48) 

Kent 
merkezi 
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İnönü Üniversitesi’ne gönderilen 10 adet körüklü otobüs sabah ve akşam 

saatlerindeki öğrencilerin yoğun yolculuk taleplerini karşılayamamaktadır. Gece saat 

21.00’den sonra yolculuk talepleri azaldığı için birçok hatta otobüsün sefer 

yapmaması, o saatlerde yolculuk yapmak isteyenlerin bir saat gibi uzun süre otobüs 

beklemelerine neden olmaktadır.  

Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular için araçların güzergâhları ve 

zaman tarifesi ile ilgili bilgilendirme eksikliği vardır. Kabaca hangi hatta hangi 

aralıklar ile otobüs seferlerinin olduğu bilinmekle beraber, zaman tarifelerine kesin 

olarak uyulmamaktadır. Otobüslerin yolcu alması için yol dışında durak alanı 

olmadığı için otobüsler yol ortasında durup trafiği engelleyerek yolcu almaktadır.  

MOTAŞ Otobüs şoförlerinin yolculara karşı davranışları ve trafik 

kurallarına uyumu konusunda aksaklıklar vardır. Şoförler kuralları istedikleri gibi 

ihlal edebilecekleri düşüncesi içindedir. Hızlı araç kullanma, kırmızı ışıkta geçme, 

hatalı sollama, duraklara yanaşmadan yolcu alma sürücülerin alışkanlık haline 

getirdikleri hareketlerdir.  

2.3.3.2.Özel Halk Otobüsleri 

Malatya kentinde özel halk otobüsü uygulaması bulunmamakla beraber 

MOTAŞ’ın artan toplu taşım taleplerine yeni otobüs alarak cevap verememesi ve 

eskiyen otobüslerin arıza yapması nedeni ile özel halk otobüsü kiralanması için 

gerekli çalışmalar başlatılmıştır. İlk etapta 20 araçlık bir kiralama yapılarak, eski 

nesil araçlar hizmetten çekilmesi beklenmektedir (Malatya Belediyesi Kent Trafik 

Müdürlüğü, 2006). Özel halk otobüsleri, MOTAŞ’a ait otobüsler ile aynı yönetim 

altında işletilmesi ve denetlenmesi planlanmaktadır. 

Özel halk otobüslerinin işletilmeye başlanmasından önce diğer 

belediyelerin karşılaştıkları sorunların bilinmesi gerekir. Başlangıçta kamu hizmeti 

yapmak amacıyla tesis edilen özel halk otobüsleri daha sonra işletenlerin kar 

güdüsüyle yolcu potansiyeli büyük ve getirisi yüksek hat ve güzergahlarda çalışmaya 

başlamışlardır. Taşıdığı yolcu sayısını arttırmak amacıyla duraklarda aşırı bekleme, 

trafik ortamında çok hızlı ve tehlikeli araç kullanma gibi olumsuzluklarla kentiçi 

trafiği olumsuz etkilemektedirler. Doruk saatler olan sabah ve akşam saatleri hariç 

50



 

günün diğer saatlerinde az yolcu ile sefere çıkmak istememektedirler. Hatların 

kiralanması ile belediyelerce beklenen gelirler birçok kentte elde edilememiştir. Özel 

halk otobüsleri sözleşme ile işletmeye başlanmadan önce yapılacak ihale 

şartnamesine yaşanabilecek her türlü olumsuz durum yansıtılmaz ise işleticiler 

belediyelerin denetiminden uzaklaşmakta, hizmet yerine keyfiyet hakim olmaktadır 

(DPT, 2001, 31). 

2.3.3.3.  Minibüs, Dolmuş 

Orta ve düşük gelir gruplarının yaşamlarını kolaylaştıran bir çözüm olarak 

ortaya çıkan minibüs taşımacılığı bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Minibüslerde yolcu bindirme ve indirmede bir disiplin kurulamadığı için durak tahsis 

edilmiş olsa bile istedikleri yerden yolcu almaya devam etmektedirler. Bu yüzden 

kentiçi trafik akışı aksamaktadır. Minibüslerin zaman tarifesinden uzak, yeterli yolcu 

binene kadar bekleyerek, sürücüye göre keyfi hareket etme, yoldan binecek yolcuları 

alma bahanesi ile yavaş gitme gibi davranışlar sergilemektedirler. Bütün bu olumsuz 

yanlarına rağmen minibüsler kentiçi ulaşımda MOTAŞ’ın yaptığı taşımaya yakın bir 

katkı sağlamaktadır.   

Kentte pek çok mahalleye hizmet veren minibüslerin zaman ve hat 

bakımından daha esnek olması ve otobüslerle aynı fiyat tarifesini uygulamaları 

nedeniyle halk tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Minibüsler, kentiçi trafikte 

sürücülerinin kural tanımaz tavırları dolayısıyla önemli ölçüde düzensizliğe ve 

sıkışıklığa neden olmaktadır. Ayrıca durak ve depolama yerleri olarak da kent 

merkezinde özellikle Cezmi Kartay Caddesi katlı otopark ile PTT’nin yanı, Belediye 

ve Vilayet Binası arkasında yer seçilmiş olması, dar sokaklarda yayalar için tehlike 

yaratmaktadır. 

Cadde boylarında ya da ana caddelerde açılan sokakların üzerinde sıralanan 

dolmuş durakları kentiçi trafiğin akışının ağırlaşmasında önemli etkenlerden birisidir. 

Kent sınırları içinde 27 hatta çalışan 270 adet minibüs vardır. Çizelge 7’de 

minibüslerin güzergâhları ve çalışan araç sayıları verilmiştir. Çalışan araçların 9 

adedi 24 yolcu kapasiteli midibüs araçları olup Üniversite hattında çalışmaktadır. 

Diğer araçlar 14 yolcu kapasiteli minibüslerden oluşmaktadır (Malatya Belediyesi 

Kent Trafik Müdürlüğü, 2006).  
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Çizelge 7: Malatya Kenti Minibüs Güzergâhları 

S. No Güzergâh 
Araç 
Sayısı 

1  Aşağı Çöşnük                         7 
2  Başharık                                  7 
3  Beydağı                                     8 
4 Cemal Gürsel – Kuyuönü   6 
 5 Çarmuzu                                    9 
 6 Çilesiz                                         14 
 7 Fırat – Yamaç                          6 
 8 Hançukuru                               8 
 9 Hayvan Pazarı                        6 
10 Hilaltepe – Battalgazi      7 
11 İnderesi – Hastane               10 
12 İnönü Üniversitesi               9 
13 İstasyon                                    13 
14 İzollutepe                                7 
15 Karakavak                              6 
16 Kayalık                                      4 
17 Kiltepe                                        10 
18 Koyunoğlu                              11 
19 Melekbaba                               8 
20 Organize Sanayi                   4 
21 Özalper                                     14 
22 Sanayi                                        17 
23 Şentepe                                      5 
24 Şoför Okulu                           21 
25 Taştepe                                      13 
26 Tecde                                          8 
27 Yeşiltepe                                  21 

Kaynak: (Malatya Belediyesi Kent Trafik Müdürlüğü, 2006) 

2.3.3.4.Okul ve İşletmelerin Servis Araçları 

Malatya kentinde; okul servisi, kamu kurumları, ticari işletme ve 

fabrikaların kullandıkları servis araçlarının sayısı, çalışma ruhsatı almayan araçların 

çokluğu yüzünden tam olarak bilinmemektedir. Kent Trafik Müdürlüğü, okul 

servislerinde tekdüzelik sağlamak maksadıyla bir yönetmelik hazırlamış ve 

uygulamaya geçerek 2005-2006 öğrenim yılı için okul servislerinde aranacak 

özellikleri uzmanlar vasıtasıyla muayene ederek işletme ruhsatı vermiştir. Özel 

işletme ve fabrikaların servis araçları çalışma ruhsatı alırken yaşı ve teknik özellikleri 
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bakımından denetimden geçmeden faaliyetlerini yürütmektedirler. Kamu 

kuruluşlarının personel servislerinin yaşının 19’dan küçük olması gerekirken, 

kullanılan araçların çoğu bu şartı sağlamamaktadır. Kent Trafik Müdürlüğü, 

Organize Sanayi bölgesindeki fabrikaların servis araçlarına yönelik işletme ve 

denetim yönetmeliği çıkarma çalışmaları devam etmektedir (Malatya Belediyesi 

Kent Trafik Müdürlüğü, 2006). 

2.3.4. Raylı Dizge 

Raylı dizgeler, tramvay, hafif metro, metro ve banliyö trenleri olmak üzere 

dört sınıfa ayrılmaktadır. Tramvay cadde üzerinde giden düşük kapasiteli, eğim ve 

düşük dönüş yarıçapı ile kent içinde rahat hareket eden bir araçtır. Metro özel yolu 

olan çoğunlukla yeraltından giden, karayolu ve bölgesel demiryolu ile kesişmeyen 

yüksek hız ve yolcu kapasiteli kente özgü bir dizgedir. Hafif metro ise tramvay ve 

metronun etkin yanlarını birleştiren, metronun yüksek hız ve yolcu kapasitesi ile 

tramvayın karayoluyla aynı zemini paylaşma ve düşük dönüş yarıçapı ve eğim 

tırmanma özelliğini aynı anda uygulayabilen bir araçtır (Ankara Belediyesi EGO 

Genel Müdürlüğü, 1978, 282). 

Büyük şehirlerimizde metro ve hafif metrolar, ulaşım ihtiyacının yoğun 

olduğu güzergahlarda belediyeler tarafından işletilmektedir. Bir hat üzerinde 

yolculuk taleplerinin belli seviyelerin üzerine çıkması durumunda o hat üzerinde 

raylı dizgelerin kurulması gerektiği düşünülmektedir. Sırf bizim de raylı dizgemiz 

olsun zihniyeti ile metro inşaatına başlamak yerel yönetimleri içinden çıkılmaz bir 

ekonomik sıkıntıya sokmaktadır.  

Yapım ve işletme anlayışı ile sabit ulaşım dizgeleri esnek ulaşım dizgeleri 

ile bütünleşik bir planlama yapılmaz ise tercih sebebi olamazlar. Bugün, çeşitli 

kaynaklarda raylı dizgelerin altyapı araç ve işletme maliyetleri ile ilgili yapılmış 

çalışmalara rastlamak mümkündür. Bunun yanında yakın zamanda metro ile tanışmış 

şehirlerimizin harcadığı paralar da kaynak olarak alınabilir. Karşımıza öyle her 

belediyenin tek başına kaldırabileceği bir rakam çıkmamaktadır. Raylı dizgelerin 

tercih edilmesinin nedeni hız, güven ve konfor ve ekonomik bir yolculuk sunmak 

olarak sayabiliriz. Eğer yatırım aşamasında ortaya çıkan maliyetler, işletme 
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esnasında yolculara doğrudan yansıtılır ise insanlar istemeyerek de olsa diğer ulaşım 

türlerini tercih edeceklerdir. 

Bazı yerel yönetimler raylı dizge inşaatına başlamadan araçlarını almakta, 

raylı dizge inşaatı bitene kadar atıl vaziyete bekleyen araçlar garanti süresini hiç 

işletilmeden doldurmaktadır. Aynı kent içinde değişik teknoloji ve altyapı ile inşa 

edilmiş raylı dizgeler geçen zaman içinde işletme ve bakım maliyetlerini 

arttırmaktadır. İthal edilen araçların makinist bölümünün sadece yan aynaları 

binlerce dolarla ifade edilmektedir. Hafif raylı dizgelerin lastik tekerlekli ulaşımla 

aynı yolu kullanması durumunda kaza riski çok büyüktür. 

Çizelge 8: Malatya İli Bağlantılı Demiryolu Hatları 
 

Güzergâhlar Açıldığı tarih Hattın uzunluğu 
(Metre) 

   
Gölbaşı – Doğanşehir  1930 56.014 
Doğanşehir – Malatya 1931 56.745 
Malatya-Fırat(Elazığ) 1932 32.531 
Malatya-Yazıhan  1936 33.230 
Yazıhan-Hekimhan  1936 36.960 
Hekimhan-Çetinkaya(Sivas)  1937 69.586 
Malatya-Malatya Şehir 
Merkezi  

1944 2.964 

Battalgazi-Bekirhüseyin 
Varyantı 

1986 24.500 

Kaynak: (TCDD, 2005) 

Malatya demiryolu şebekesine, 1931 yılında bağlanmıştır. İl Kuzeyden 

Malatya-Sivas hattı, güneyden ise Malatya –Adana hattı ile Batı Anadolu’da; 

Malatya –Elazığ-Muş hattı ile doğuya; Malatya–Elazığ-Diyarbakır hattı ile Güney 

doğu Anadolu’ya ve Malatya-Çetinkaya (Sivas)-Erzincan hattı ile kuzey doğu 

Anadolu’ya bağlanmaktadır. TCDD verilerine göre Malatya ilindeki toplam 

demiryolu hattı uzunluğu 258 km.’si elektrikli hat, 39 km.’si elektriksiz hat olmak 

üzere 297 km.’dir (TCDD, 2005). Malatya İli içinden geçen demiryolu ağının yapım 

yılları ve hat uzunlukları Çizelge 8’de gösterilmiştir. 

Malatya’da TCDD’ye ait demiryolu hattı olmasına rağmen bu hat kentiçi 

ulaşım amacıyla kullanılmamaktadır. Daha önce kent merkezine kadar uzanan raylar 

Çevre Yolu’nun yapılması ile sökülmüş ve kaldırılmıştır. Kent çevresinde ve 
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merkezine yakın yerlerde istasyon bulunmaması raylı taşımacılığın yapılmasını 

engellemektedir. Kentin ulaşacağı nüfus büyüklüğü ve ulaşım talepleri ile 

Malatya’da raylı ulaşım bir ihtiyaç olarak ortaya çıkacaktır.  

2.3.5.  Yük Taşıma Araçları 

Kentte küçük ticarethaneler ile perakende satış hizmeti veren birimlerin 

çokluğu gün içerisinde en az yolcu taşıyan araçların sayısı kadar yük aracının trafiğe 

katılmasını sağlamaktadır. Her ürün ve markanın dağıtım kanalının farklı olmasının 

yanında girişimcilerin küçük yük araçları ile mahallelere yaptıkları dağıtımlar kent 

trafiğini olumsuz yönde etkilemektedir. Evlere servis hizmeti ile çalışan tüpçü, su 

satıcısı gibi dağıtım kanalları günde en az bir defa belli güzergâhları kullanarak trafik 

yoğunluğunu arttırmaktadır. Diğer kentlerden gelen ve transit geçen araçlar da Çevre 

Yolu’nun kent merkezinden geçmesi dolayısıyla kente yönelmekte ve olumsuz bir 

kamyon trafiği yaşanmaktadır.  

Malatya Kenti’nde taşımacılık yapan yük araçlarının toplu bulunduğu 

kamyon garajı kent merkezinden şehir mezarlığı yanına taşınarak, merkezi bölge 

kamyonlardan kurtarılmış, dar yollar boyunca park etmeleri sorun olan bu araçlar 

özel park yerlerinde daha iyi olanaklar sunularak bir araya toplanmıştır. Bunların 

yanında ticari araç olarak minibüs şasisi üzerine yük taşımak amacıyla imal edilmiş 

ticari araçlarda kent içinde perakende satış yapan mağazalara yapılan yük 

taşımalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. 

2.3.6. Suyolu Ulaşımı 

Denize kıyısı bulunan ve ırmak ve göl kenarındaki kentlerimizde kentiçi 

ulaşım amacıyla suyolları yaygın olarak kullanılmamaktadır. Altyapı maliyeti olarak 

suyolu aracı (gemi, vapur, feribot) ve iskeleden ibaret olan suyolu taşımacılığı 

ülkemizde durumu en uygun olan İstanbul, İzmir gibi kentlerde bile toplam taşımalar 

içindeki payı oldukça düşüktür (DPT,1995,10). 

Malatya etrafı barajlar ve nehirler ile çevrilmiş bir il olarak iç suyolu 

ulaşımına en elverişli kent konumundadır. Ancak Karakaya Baraj Gölü kentin 

kıyısında olmasına rağmen göl kıyısında yerleşim bölgeleri arasında ulaşım talebinin 

oluşmaması dolayısıyla, üç tarafı su ile çevrili olan kentte suyolu ulaşımı hiç 

55



 

kullanılmamaktadır. Karakaya Baraj Gölü’nde gezinti amaçlı küçük tekneler talep 

olursa hizmet vermektedirler. Tarifeli seferler ile belli noktalar arasında ulaşım 

amacıyla söz konusu tekneler kullanılmamaktadır.   

2.4. Çevre İlçe Belediyelerinin Kentiçi Ulaşıma Katkıları 

Kentin doğu ucunda, Doğu garajı olarak hizmet veren garajdan Elazığ ve 

Diyarbakır istikametlerine 30 dakikada bir araç hareket etmektedir. Sanayi 

kavşağında bulunan eski garajdan yakın illere ve ilçelere her 15 dakikada bir yolcu 

taşınmaktadır. Ayrıca, Malatya kentine yakın belediyelerin MOTAŞ’a ait Çevre Yolu 

üzerindeki durakların hemen yanından hareket eden belediyelere ait toplu taşım 

araçları Çevre Yolu üzerinde ve kavşaklarda ilave bir yük getirmektedir. Kent içinde 

yolcu almamaları gereken bu araçlar uyguladıkları şehir içi esnek ücret tarifesi ile 

Çevre Yolu üzerinde bekleyen yolcuların tercih sebebi olmaktadırlar. 
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3. KENTİÇİ ULAŞIMA İLİŞKİN MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 

Birden çok kamu kurumunu ilgilendiren kentiçi ulaşım ve diğer hizmetleri 

kapsayan mevzuat, zaman içinde ulaşım alanında artan ve değişen ihtiyaçlara cevap 

verebilmek amacıyla yeniden düzenlenmiş, karşılaşılan sorunlara çözüm bulunmaya 

çalışılmıştır. Kanun ve yönetmeliklere eklenen her madde, bir kuruma düzenleme 

için verilen yetki ve sorumluluk kısmen faydalı olurken, beraberinde sorunlar 

doğurmuştur. 2005 yılında değişen 5393 Belediye Yasası, kentiçi ulaşımla ilgili 

olarak belediyelere planlama, karar alma, uygulama ve denetim konusunda geniş 

yetkiler verirken, kurumsal olarak yapılanma konusunda zafiyetler doğmuştur. 

Kentiçi ulaşımdan sorumlu bakanlık ve genel müdürlük gibi kurum ve kuruluşların 

görev ve yetkileri ve bu kurumlar ile ilgili kanun, yönetmelikler dördüncü bölümde 

ele alınıp incelenmiştir.   

3.1. Yasalar 

(1) 5393 Sayılı Belediye Yasası: 5393 Sayılı Belediye Yasası ile 

belediyelerin kentiçi ulaşım konusunda yetkileri ve sorumlulukları arttırılmıştır. 

Belediyeler kentiçi trafik ve ulaşım hizmetleri ile ilgili ulaşım altyapısı ve kentiçi 

ulaşım hizmetlerini yürütme görevi ve kentiçinde toplu taşıma yapmak; bu amaçla 

otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı ulaşım dâhil her türlü toplu taşıma 

dizgelerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek yetkisine sahiptirler. Kara, 

deniz, suyolu ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları 

ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirleyebilir. 

Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç 

park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; yasaların 

belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmeyi görev 

olarak belediyelere vermiştir ( 5393 Sayılı Belediye Yasası, Md:15).  

5393 Sayılı Belediye Yasası’nda kentiçi ulaşımla ilgili yetki ve görevlerin 

belediye kent trafik şubeleri/müdürlüklerince kullanılacağı belirtilmemiştir. Ancak 

Trafik Yasası’nda her belediyenin trafik hizmetlerini yürütmek maksadı ile bir trafik 

birimi kurması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 

getirdiği yeni düzenleme ile trafik komisyonlarının yapmış oldukları görevlerin bir 

kısmı belediyelerin trafik birimlerine verilmiştir. Buna ilave olarak Trafik Yasası’nda 
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trafik komisyonlarının kapatılması ile ilgili bir değişiklik öngörülmemiştir. Trafik 

düzenlemesi ile ilgili yetki yerel yönetimlere verilmiş olmasına rağmen, trafik ile 

ilgili yapılacak düzenlemelerde kent trafik müdürlüğünün tek başına karar alması 

yerine bir komisyon kararı olması İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile uygun 

görüldüğü için trafik komisyonları toplanmaya ve bu konularda karar almaya devam 

edecektir (İçişleri Bakanlığı, 2005). 

(2) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası: Yetki ve sorumluluk 

alanlarını Belediye Yasası ile karşılaştırmak için Büyükşehir Belediyesi Yasası’nı 

incelemek gerekir.  Büyükşehir belediyelerinin kentiçi ulaşım ile ilgili görev, yetki 

ve sorumlulukları yasanın 7 ve 9’uncu maddelerinde sıralanmıştır. Kanun ulaşımla 

ilgili konularda büyükşehir belediyelerine geniş yetkiler tanımıştır. Büyükşehir 

içindeki kara, deniz, suyolu, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık 

hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye 

başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu 

kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi 

(UKOME)  kurulacağı belirtilmiştir.  

UKOME’nin alacağı kararlar belediye başkanının onayı ile yürürlüğe 

girmektedir. Alınan bu kararlar belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

ilgililer için bağlayıcıdır. Büyükşehir Belediye Kanunu, Trafik Kanunun trafik ile 

ilgili kurum ve kuruluşlara verdiği görevlerle çelişen maddelerinin 

uygulanmayacağını belirtmektedir (Büyükşehir Belediye Yasası, Madde:9). 

 Büyükşehir belediyeleri ile 5393 sayılı Kanuna tabi belediyelerin kentiçi 

ulaşımla ilgili yetki kullanma konusunda bir farklılık meydana gelmiştir. 

UKOME’nin aldığı kararlarda onay makamı büyükşehir belediye başkanı iken 

belediyelerde böyle bir kurum olmadığı için il trafik komisyonları vasıtası ile hala 

valilik olarak kalmaktadır. Alınacak kararlarda il trafik komisyonunda sadece bir oy 

hakkı olan belediye temsilcisinin, UKOME’de 6 oy temsil hakkı vardır (Büyükşehir 

Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliği, 1985). Buna karşın İl ve 

ilçe belediyelerin kentiçi trafik ve ulaşım ile ilgili olarak kadrolu kurulmuş bir 

birimlerinin olmaması ve var olan ekiplerin yetkisiz ve başka kadrolardan idari tedbir 

olarak meydana gelmesi belediyelere verilmiş olan bu yetki ve sorumluluğun tam 
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olarak yerine getirilmesine engel olacaktır. Örneğin, daha önce il trafik komisyonları 

tarafından verilen ticari taşıt işletme ruhsatları artık belediye kent trafik 

müdürlüğünce verilmeye başlanmıştır. 

(3) 2918 Sayılı Karayolu Trafik Yasası: Trafik ile ilgili olarak çeşitli kamu 

kurum ve kuruluşlarına belli alanlarda görev ve yetkiler vermiştir. Karayolu Trafik 

Kanunu ile belediyelere verilmiş olan görevlerin İl ve İlçe Trafik Komisyonları ile 

koordine edilerek yürütüleceğini belirtmektedir. Trafik Yasası’nda belediyelerin 

büyüklüğüne göre trafik birimleri kuracaklarını, sorumlu olduğu yollarda trafik 

düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmaktan sorumlu olduğu ifade 

edilmiştir. Belediye trafik birimleri gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı 

işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak, karayolu yapısında 

ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve 

denetlemekle görevlendirilmiştir. Ayrıca trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece 

veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan 

kaldırmak, yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku 

bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(4) 2872 Sayılı Çevre Yasası: 1983 yılında çıkarılan Çevre Yasası her iki üç 

yılda bir yapılan değişiklikler ve eklemeler ile kuşa döndürülmüş ve işlemez hale 

getirilerek içi boş bir çerçeveye benzetilmiştir. Yasa çevreyi korumaktan çok 

çevrenin talan edilmesine yol açan düzenlemeler ile günümüze kadar gelmiştir. Yasa 

en son halini 26 Nisan 2006 tarihinde almıştır. Neredeyse içindeki tüm maddeler 

değiştiği halde yeni yasa yapmak yerine eski yasanın içinin değiştirilmesi yoluna 

gidilmiştir. 

Yasanın amacı, sürdürülebilir kalkınma olarak iki kelime ile özetlenmiştir. 

Çevrenin korunması başlığını taşıyan 9. maddesinde, doğal çevreyi oluşturan 

biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esas olduğu 

açıklanmıştır. Ülke fizikî mekânında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, 

koruma-kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, 

dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaçların karşılanması sonucu oluşabilecek çevre kirliliğini 

önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar plânlarına esas teşkil etmek üzere bölge 

ve havza bazında 1/50.000-1/100.000 ölçekli çevre düzeni plânları Bakanlıkça 

59



 

yapılıp, onaylanacağı ifade edilmiştir. Gürültü başlığı altında kişilerin huzur ve 

sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen 

ölçütün üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulmasının yasaklandığı, ulaşım araçları, 

fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin 

yönetmeliklerle belirlenen ölçüte  indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli 

tedbirler alınması gerektiği belirtilmiştir.  

3.2. Tüzük ve Yönetmelikler 

(1) Otopark Yönetmeliği: 3194 sayılı İmar Kanunu’nda otopark ihtiyacının 

yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. 1993 yılında çıkarılan yönetmelik ile 

düzenleme yapılmıştır. Yönetmelikte iki tür otoparktan bahsedilmektedir. Bir binayı 

çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için, 

bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak 

düzenlenen otoparklara bina otoparkları adı verilemektedir. Şehir veya bölgenin 

mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak imar planları 

ile düzenlenen ihtiyaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer 

kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparklara bölge 

otoparkları veya genel otoparklar denilmektedir. Yönetmelik bina sahiplerine olduğu 

kadar belediye ve kamu kuruluşlarına da otoparkların imar planlarında gösterilmesi 

ve yapılması görevini vermektedir. 

 Kentiçi ulaşımda, özel araç sahipleri ile konut ve işyeri sahiplerini 

ilgilendiren otopark yönetmeliğine göre son nüfus sayımında, nüfusu 10.000’in 

üzerinde olan yerleşim yerlerinde meskenler için 100 metrekareye kadar 4 daireye 1 

adet, işyerleri için 50 metrekareye kadar 1 adet otopark yapılması zorunludur. Bir 

otomobile ayrılacak otopark alanı 20 metrekare üzerinden, binalar için otopark 

ihtiyacı kendi parselinde ön ve yan bahçeleri mesafelerini kullanmadan hesap edilir. 

Bina inşa edilirken otopark alanları tahsis edilmediği sürece yapı izni ve ruhsatı 

verilmez (Otopark Yönetmeliği, Madde: 5). Kullanma izni alındıktan sonra otopark 

alanı farklı bir amaç için tahsis edilemez (İmar Kanunu, Madde:37). Bir yapıyı 

kullananların yapı içinde otopark yeri ayırmak zorunluluğu vardır. Yapı içi 

otoparkları, kat mülkiyeti yasasında belirtilen ortak alanlardan biridir. Otoparklar 

satılamaz, kiralanamaz veya amacı dışında kullanılamaz (Keleş, 1997, 164). 
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Yönetmelik ile getirilen bu katı kurallara rağmen uygulamaya bakıldığında 

yapılan her yeni binada otopark yeri için tahsis edilmiş alan bulmak olanaksızdır. 

İnşaat firmaları evleri inşa ederken karşılaştıkları sorunları yerel yönetimler ile ikili 

ilişkiler ile çözerek bu yönetmeliği işlemez hale getirmişlerdir. Sonuç olarak, yeni 

yerleşim alanları açılırken bile kâğıt üzerinde yeşil alan, çocuk oyun parkı, otopark 

gibi ayrılmış alanlar bile zamanla imara açılarak binaya dönüştürülmektedir. Kendine 

ait otoparkı olan apartman ve iş yeri sayısı bütün büyük kentlerimizde % 5’i 

geçmemektedir (DPT, 2001, 41). Yeni yapılan binalarda arsa çok kıymetli olduğu 

için mümkün olan en büyük oranla yapılar inşa edilmekte, binanın arta kalan kısmına 

araçların park yeri olarak gösterilmektedir.  

(2) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği: Bu yönetmelik havaya zararlı 

gazlar bırakan tesisleri ve motorlu taşıtları ilgilendirmektedir. Hava kalitesinin 

belirlenmesinde, emisyon değerleri önemlidir. Emisyonlar, yakıt ve benzerlerinin 

yanmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, 

ayrılması, taşınması ve bu gibi diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere 

yayılan hava kirleticilerdir. Motorlu kara taşıtları, demiryolu taşıtları ve su 

taşıtlarından kaynaklanan emisyonlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

belirlenen sınırların altında tutulur. Motorlu kara taşıtların egzoz emisyonlarının 

azaltılması amacıyla bu taşıtların yapısı ve donanımlarıyla ilgili esaslar, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nca belirlenir. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla trafikte 

kullanılmakta olan benzinli ve dizel motorlu taşıtlar için egzoz emisyonlarının 

ölçümü, ölçüm esaslarının tayini ve denetlenmesi Çevre Bakanlığı tarafından yapılır.   

Hava kalitesinin belirli kritik değerlere ulaşması halinde veya hava 

akımlarının sınırlı olduğu bölgelerde Valilikler geçici veya sürekli olarak trafiği 

sınırlandırabilir veya yasaklayabilir (Madde 48). 

(3) Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı 

Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, trafikte seyreden 

motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava 

kirliliğinden ve tehlikelerinden, canlıları ve çevreyi korumak amacıyla egzoz gazı 

kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak ve ölçümler yaparak kontrol etmek maksadı ile 

hazırlanmıştır. Bütün motorlu araçlar cins ve yaşlarına göre belirli aralıklar ile egzoz 
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emisyon ölçümü yaptırmak zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu uygun 

olan taşıt sahibine, sadece bakanlık tarafından bastırılan egzoz gazı emisyon ölçüm 

pulu ve egzoz gazı emisyon ruhsatı verilir. Egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmayan 

ve sınır değerleri sağlamayan   hiçbir araca egzoz gazı emisyon ölçüm pulu verilmez 

ve motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatı onaylanmaz. Egzoz gazı emisyon ölçüm 

işlemi sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt işleteni, taşıtının gerekli bakımını 

ve egzoz emisyon ölçümünü bir ay içerisinde yaptırmakla yükümlüdür. 

Bu yönetmeliğin en önemli uygulamaya dönük maddesi; hava kirliliğinin 

kritik değerlere ulaşması halinde, kritik meteorolojik şartların oluştuğu veya kirliliğin 

artış gösterdiği bölgelerde, en büyük mülki amirlikçe trafik geçici/sürekli olarak 

sınırlandırma veya yasaklama ile ilgili maddesidir. Böyle bir karar verebilmek için 

kentin çeşitli yerlerinde hava kirlilik değerlerini ölçen ve kayıt altına alan aletlerin 

olması gerekir.  Yönetmelikte görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek 

derecede duman veya gürültü çıkaran taşıtları kullanan sürücülere para cezası 

verileceği belirtilmektedir. Belirlenen şartlara uymayan ve uyumsuzluğu trafiği 

tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olan taşıtların şartlara uygun duruma getirilmesi 

için tutanak tutularak bir aylık süre verileceği, sürenin bitiminden itibaren taşıtların 

uygun duruma getirilmemesinin tespiti halinde, taşıtın trafikten men edileceği açıkça 

belirtilmiştir (Madde 15). Trafik polislerinin yaptıkları yol denetimlerinde tespit 

ettikleri kural ihlalleri arasında egzoz gazı ölçümü ve trafikten men cezası 

verilmesine uygulamada pek sık rastlanmamaktadır.  

(4) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği: 

Yönetmelik, ulaşım araçları, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu trafiği, 

açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri ve benzeri ile eğlence 

yerlerinden çevreye yayılan, istenmeyen veya zararlı açık hava seslerinin bütünü ile 

yapı içindeki kaynaklardan doğan ve diğer bir mekan içinde bulunan insanları 

olumsuz etkileyen gürültüleri çevresel gürültü olarak tanımlamıştır. 

Motorlu araçların yarattığı gürültünün denetimi ve alınacak tedbirleri içeren 

yönetmelikte, araçların çıkardığı gürültünün sınır değerleri belirlenmiştir. Yılda üç 

milyonun altında taşıtın geçtiği karayolunun bulunduğu karayolundan kaynaklanan 

gürültü nedeniyle yaşanan şikâyetin yoğunluğu dikkate alınarak karayollarının azami 

çevresel gürültü düzeyinin gündüz 68 dbA’yı aştığı yerlerde tedbir alınır. Demiryolu 
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yakınında çevresel gürültü 55- 65 dbA’yı aşamaz. İşletmeci kurum tarafından, 

karayolu civarında var olan evlerin mevcut yollardan etkilenmemesi için; kara yolu 

ve çevresinde trafik akışı, yol kaplaması ve yol kenarlarına TSE standartlarına uygun 

gürültü perdeleme teknikleri dikkate alınarak etkin ve uygulanabilir tedbirler alınır. 

Demiryolu ve havayolu araçlarının üst gürültü seviyelerini tespit etmek ve 

denetlemek görevi Ulaştırma Bakanlığı’na, denizyolu araçlarının ise Denizcilik 

Müsteşarlığı’na verilmiştir (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği, 2005, Madde:12-14).  

Farklı kaynaklardan gelen gürültülerin değerlendirilmesi için nüfusu 

150.000’den fazla olan yerleşim yerlerinde, yılda 6.000.000’dan fazla aracın geçtiği 

yollarda ve yılda 60.000’den fazla trenin geçtiği raylı dizgelerin bulunduğu 

bölgelerde stratejik gürültü haritaları oluşturulur. Stratejik gürültü haritalarının 

yapılması için tanınan zaman 2011 yılıdır. Eylem planının hazırlanması ve 

bakanlığın onayına sunulması için 2019 gibi çok ileri bir tarih verilmiştir. Gürültüyü 

önlemek için alınabilecek tedbirler arasında trafik planlaması, arazi kullanım 

planlaması, gürültü kaynaklarında teknik önlemler, daha az gürültü üreten 

kaynakların seçilmesi gösterilmiştir (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği, 2005, Madde:32-33). 

(5) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği: Kentlerin nüfuslarının 

artması ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okul sayısı da 

artmıştır.  Kentlerde açılan okul sayısı arttıkça okulların kalitesi ve verdiği eğitim 

birbirlerine kıyaslanmaya başlanmış, daha iyi şartlarda çocuklarının öğrenim 

görmesini isteyen veliler, kendi yaşadıkları semtlerden uzaktaki okulları tercih eder 

olmuşlardır. Bu talep de kısa zaman içinde kentiçinde okul servis taşımacılığını 

gündeme getirmiş ve giderek büyüyen bir toplu taşıma kolu oluşmuştur. Okul 

servislerinde başlayan rekabet ortamı bu konuyla ilgili düzenlemeye gidilmesi 

gereğini ortaya çıkarmış ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği ilk olarak 1993 yılında 

yürürlüğe girmiş ve 2003 yılında ise değiştirilmiştir. Neticede okul servislerinin 

sayısı o kadar artmıştır ki kentlerde trafik ile ilgili soruların başını çeker duruma 

gelmiştir.  
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Yönetmeliğe göre, okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” 

yazısı ile öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında 

kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde 

siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı olmalıdır. Kullanılacak taşıtların yaşları 

on yaşından küçük olmalıdır. Şoförlerin E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı 

Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olma zorunluluğu vardır. 

Yönetmelik Trafik denetleme şube veya bürolarından özel izin belgesi verileceğini 

söylüyorsa da bu yetki 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin trafik 

birimlerince yapılmaya başlanmıştır.  

Okul servis araçlarının kiralanması; her yıl okul-aile birliği yönetim kurulu 

başkanının başkanlığında, okul-aile birliğinden bir temsilci, yönetim kurulunca tespit 

edilecek dört veli, okul koruma derneği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci 

ile varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin 

katılımlarıyla oluşturulacak komisyon tarafından yapılır. Öğrenci velileri, seçtikleri 

okul servislerine bir yıl boyunca çocuklarını trafik ortamında emanet etmektedirler. 

Eğer bu hizmet sıkı bir şekilde denetlenmez ise istenmeyen birçok kaza meydana 

gelebilir. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu yönetmeliğin uygulanmasını 

denetlemekten sorumludur.  

(6) Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği: Kent 

merkezi ve çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarının ulaşım ihtiyaçları belediyelerin 

toplu taşıma araçları ile karşılanamayınca kamu kurumları kendi ulaşımlarını 

yapmaya başlamışlardır. Ulaştırma Bakanlığı, zamanla çoğalan kamuya ait servis 

araçlarının düzenlemesini bu yönetmelik ile yapmıştır. Trafiğin yoğun olduğu kent 

merkezlerinde işletilen toplu taşıma araçlarının çalışan personelin zamanında 

işbaşında bulunmalarını sağlayacak yeterlilikte bulunmadığı hallerde, kamu kurum 

ve kuruluşlarının yetkili organlarının, personelini işe götürüp getirmek amacıyla 

kiralama yoluyla veya kendi taşıtlarıyla personel servis hizmeti oluşturmasına, 

işletmesine ve bu hizmetin sürekli ve düzenli şekilde yürütülmesi gerekir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, personel servis hizmeti koyup, işletebilmeleri 

için, ilgili belediyeden tarifeli toplu taşıma araçları ile personelin getirilip 

götürülmesinin olanaklı olmadığına dair bir yazı, kullanılacak araç ve güzergâh, 
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taşınacak personel sayısı ve zaman tarifesini belirten bilgi ve belgeler ile Ulaştırma 

Bakanlığı’na müracaat ederler. Bakanlık ilgili kamu kurumuna iki yıllığına verilen 

izin her iki yılda bir tekrarlanır. Taşıma hizmetini kiralama yoluyla temin edecek 

kamu kurum ve kuruluşları yaklaşık maliyet tespitinde, minibüsçüler odasının 

belirlediği ücret tarifelerini dikkate alırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın personel servis hizmeti bu kurumların 

bağlı olduğu bakanlıklar tarafından verilir (Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel 

Servis Hizmet Yönetmeliği, Madde: 9). 

Kamu kurum ve kuruluşları, personel servis hizmetleri ile ilgili olarak trafik 

komisyonlarının kararlarına uymakla yükümlüdür. Servis araçlarından ilgili kamu 

kurum ve kuruluşunda çalışan personel kimlik kartı göstermek kaydıyla yararlanır. 

Okul servis yönetmeliğinden farklı olarak,  servis aracının on dokuz yaşından küçük 

olması şartı aranır. 

Bu yönetmeliğe aykırı davranışlara ilişkin şikâyetler, emniyet ve jandarma 

trafik ekipleri ile belediye zabıta ekiplerince tutanakla tespit edilir. Denetim veya 

şikâyetler sonucu düzenlenen tutanaklar gereği için güzergâh izni veren belediyeye 

gönderilir. Bir yıl içerisinde beş kez kural ihlali yapan servis taşımacılarının 

güzergâh izni, ilgili belediye tarafından iptal edilir. 

Kentiçi ulaşım konusu ile ilişkilendirilebilecek başka yönetmelik ve 

genelge ve talimatlar da vardır. Araştırma konusu açısından en önemli olan kanun ve 

yönetmelikler incelenmiştir. Bunların yanında Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 

kentiçi yolların düzenlemesi ile ilgili birçok standardı mevcuttur. Ancak birçok 

konuyu düzenleyen bu standartlar yerel yönetimler tarafından yol inşaatlarında 

dikkate alınmamaktadır. 

3.3. Diğer Düzenlemeler 

Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklik ve düzenlemeler nedeniyle 

sorumlu kentiçi ulaşım ve trafiğin düzenlenmesi konusunda kurum ve kuruluşlar 

arasında yetki ve sorumluluk paylaşımı ile ilgili anlaşmazlıklar doğmaktadır. Bu 

anlaşmazlıkları İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeler ile çözmeye çalışmakta 

bazen kurumlar arasında yaşanan sorunlar mahkemelerde çözülmektedir. Belediye 

Kanunu’nda yapılan değişiklikten sonra, valilikler tarafından; Karayolu Trafik 
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Kanunu’nun kentiçi trafik ve trafik komisyonlarının durumu ile ilgili olan 

maddelerin uygulamasının nasıl olacağını sorulmuştur. İçişleri Bakanlığı, 28 Eylül 

2005 tarihli genelgesi ile konu ile ilgili düzenlemelerin nasıl olacağını açıklamıştır. 

5393 Sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra belediyeler, sınırları içinde kara, 

deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 

taksi sayılarını, bilet ücretlerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemekle 

görevlendirilmiştir. Toplu taşıma dizgelerinin durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, 

sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerleri tespit etmek ve işletmek, 

işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek görevi belediyelere verilmiştir. 

Ancak belediye sınırları içinde trafik akışının belirlenmesi konusunda 

büyükşehir sınırları içinde tek, çift yön uygulaması ile yoğun trafiğe kapatılması 

konusunda büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkili iken, 

diğer il ve ilçe belediyelerinde bu tür uygulamaların ilgili trafik komisyonlarının 

kararıyla yapılması gerekmektedir (İçişleri Bakanlığı, 2005).  
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4. TÜRKİYE’DE KENTİÇİ ULAŞIMDAN SORUMLU ÖRGÜTLER 

Türkiye’de kentiçi ulaşımla ilgili yerel yönetim, merkezi yönetim ve 

merkezi yönetimin taşra teşkilatları arasındaki görev, sorumluluk ve yetki 

paylaşımına ilişkin durum belirgin değildir. Aynı alan ile ilgili birden çok kurum söz 

sahibi veya onay makamıdır. Yerel yönetimlerin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve 

kuruluşları ulaşım ile ilgili etüt, planlama-projelendirme, ihale, yapım, bakım, 

işletme, güvenlik ve finansman konularında yetkilidir. Bu kuruluşların ulaşımla ilgili 

belli başlı görev ve yetkileri aşağıda özetlenmiştir. 

4.1.Kentiçi Ulaşımla Görevli Merkeze Bağlı Örgütler  

Kentiçi ulaşıma ilişkin yasal ve kurumsal düzenlemelere yönelik 

çalışmaların yapılması, ulusal standartların ve politikaların geliştirilmesi, büyük 

ölçekli kentiçi ulaşım projelerinin değerlendirilmesi ve denetlenmesi ülke düzeyinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu çerçeve içinde Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Ulaştırma, 

Bayındırlık ve İskan, İçişleri, Maliye ve Çevre Bakanlıkları çeşitli kademelerde 

kentiçi ulaşımla ilgili konularda yetkili olan başlıca kuruluşlardır.  

4.1.1. Ulaştırma Bakanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı’nın 3348 Sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanuna göre; kentiçi ulaşım dahil ulaştırma konusunda ulaştırma dizgelerinin 

düzenlenmesi, teknik nitelikleriyle, çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi 

konularında temel prensip ve politikayı saptamak ve bu konularda koordinasyonu 

sağlamak, devletin ulaştırma politikalarının saptanması ve uygulanması amacıyla 

gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak, ulaştırma işletmeciliği yapan veya 

yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik şartlarını ve hizmet esaslarını 

belirlemek görevleri bakanlığa verilmiştir.  

Kentiçi raylı ulaşımın ülke ihtiyaçlarına uygun standartlaştırılması ve 

bakım birimleri ile ilgili düzenleyici önlemlerin alınması Bakanlık ana hizmet 

birimlerinden Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel 
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Müdürlüğü tarafından sağlanır. Yasa ile DLH Genel Müdürlüğü’nün bu konudaki 

görevleri şu şekilde tanımlanmıştır: “Devletçe yaptırılacak demiryolları ve bunlarla 

ilgili teçhizat ve tesislerin alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak plan ve programlarını 

hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve imkanları sağlamak, 

araştırma, etüt, proje, keşif, şartname ve inşaatları bakım ve onarımlarını yapmak 

veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, yapılmış 

olanların bakım ve onarımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak” (Ulaştırma 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde: 9/a), kamu kurum ve 

kuruluşları, belediye, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılacak tünel, 

teleferik, finiküler, kentiçi raylı ulaşım ve yeraltı treni (metro) gibi tesislerin proje ve 

şartnamelerini incelemek ve onaylamak, kentiçi raylı ulaşım dizgelerinin ülke 

ihtiyaçlarına uygun standartlaştırılması ve bakım üniteleri ile ilgili düzenleyici 

tedbirlerin alınmasını sağlamak, bu işlerden her türlü kamu kurum ve kuruluşların, 

belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılacak olanların etüt, 

proje ve şartnamelerini incelemek, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak 

(Ulaştırma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde:10/c).  

Yukarıdaki yetki ve görevlere bakıldığında Ulaştırma Bakanlığı’nın kentiçi 

ulaşım konusunda da merkezi düzeyde önemli görev ve sorumluluklarla donatıldığı 

görülmektedir. Ancak bu geniş görevlendirmenin ne derece işlerlik kazanacağı, 

işlerlik kazandırılamayan görevlerin yapılamama nedenleri araştırılmalıdır. Özellikle 

Ulaştırma Bakanlığı’nın işlevinin yeniden tanımlanması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bakanlık mevcut yasal görevlerine göre, sadece belediyelere ait belli kentiçi raylı 

ulaşım yatırım projeleri ile ilgilenmekte, bu projeleri değerlendirirken de, projeye 

esas teşkil etmesi gereken kentsel gelişim planı ve ulaşım ana planı kararlarını göz 

ardı ederek parçacı bir yaklaşım sergilemektedir.  

4.1.2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı  

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı olan Karayolları Genel Müdürlüğü 

(KGM) 5539 sayılı Kuruluş Kanunu ile devlet yol ağına giren karayolları ile il yolları 

konusunda görevli kılınmıştır. Bu kapsamda çevre yolları, kent geçişleri gibi kentiçi 

ulaşımı ilgilendiren konular da kısmen görev alanında kalmaktadır (Karayolları 
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Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde:2). Özellikle, 

giderek daha fazla kentiçi ulaşıma hizmet veren karayolu kesimlerinin ilgili yerel 

yönetime devri konusunda ve kentler arası yollar ile kentiçi yolların kesişme 

alanlarında belirli sorunlar bulunmaktadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı 

kuruluş olan İller Bankası Genel Müdürlüğü ise yıllık programlarda yer alan 

beldelerin, imar planlarını kısmen veya tamamen hazırlamak veya hazırlatmakla 

görevli olduğu için bu belediyelerin imar planlaması bağlamında kentiçi ulaşım 

kararlarında rol almaktadır (İller Bankası Kanunu, Madde:7).  

4.1.3. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kentlerde trafik zabıtası 

vasıtasıyla karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, yerel yönetimleri 

ve bunların merkezi yönetim ile olan ilişkilerini düzenlemek, yerel yönetimlerin iş ve 

işleyişleri ile ilgili çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmaları yapmakla 

görevlidir. Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla karayollarında trafiği düzenlemek ve 

kontrol etmek, kayıt ve tescile bağlı taşıtların fenni muayenelerini yaptırmak, şoför 

ve sürücülere ehliyet vermekle ilgili işlemleri yürütür (Karayolu Trafik kanunu, 

Madde:5).  Araştırma alanımız Malatya’da ise İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi 

109 trafik polisi ile Malatya kent merkezinde görev yapmaktadır. Trafik Şube 

Müdürlüğü’ne bağlı çalışan 7 araç, 1 radar aracı ve bir çekici aracı görev 

yapmaktadır. Trafik polislerinin büyük bir kısmı cadde ve sokaklarda yaya olarak 

trafik hizmetini yürütmektedir (Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 2006). 

4.1.4. Çevre Bakanlığı  

Çevre Bakanlığı hava kirliliği ve gürültü gibi çevre sorunları nedeniyle 

kentiçi ulaşımla ilgilidir. Bakanlığa kirlenmenin mevcut olduğu veya olabileceği 

kesimleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman 

bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek 

veya yönlendirmek görevi verilmiştir. Ayrıca bu Bakanlığa Çevreye olumsuz etki 

yapabilecek her türlü plan ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların 

ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki 
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değerlendirmesi çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve 

izlemek konularında yetki ve sorumluluklar verilmiştir (Çevre Kanunu, Madde: 3). 

4.1.5. Devlet Planlama Teşkilatı 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluş ve görevleri 540 sayılı KHK’nın 2. 

maddesi ile düzenlenmiştir.  "Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve 

olanaklarını tespit ederek sektörel olarak ulusal politikaların ve hedeflerin 

belirlenmesi, uygulamaların izlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşları arasında 

eşgüdümün sağlanması konularında Hükümete danışmanlık yapmak, Hükümetçe 

belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ve yıllık programları hazırlamak, 

gerekli durumlarda kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanabilmesi için 

ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin 

iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak, kalkınma planları ve yıllık 

programların uygulamasını izlemek ve koordine etmek, değerlendirmek ve 

gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun 

değişiklikler yapmak” DPT’nin görev alanı içinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda DPT 

kentiçi ulaşım dahil tüm sektörler için makro ölçekli politikaları oluşturmakta, kamu 

kuruluşlarının yıllık yatırım programlarını hazırlamaktadır. Belediyelerin dış kredi 

kullanarak yürütmek istedikleri kentiçi ulaşım projelerinin değerlendirmesini yaparak 

yıllık yatırım programına almaktadır (DPT Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK, 

Madde: 2). 

4.1.6. Maliye Bakanlığı  

Maliye Bakanlığı mahalli idare gelirleri ile ilgili düzenlemelerin devlet gelir 

politikasına uygunluğunu sağlamakla görevlidir. Hazine Müsteşarlığı ülkenin dış 

borçlanmasından sorumlu kurum olarak belediyelerin dış kredili ulaşım 

yatırımlarının dış kredi şartlarının değerlendirmesini yapmaktadır. Hazinenin borçlu 

veya garantör olması yatırım sahibi kuruluşun hukuki statüsüne bağlıdır. Belediye 

projelerinin finansmanında Hazine Müsteşarlığı genellikle borçlu değil garantör 

olmaktadır (Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Madde 9).  
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Kentiçi ulaşımdan sorumlu merkezi kurum ve kuruluşların yetki ve 

sorumluluk alanlarını gösteren çizelge aşağıdadır. Bu çizelgede taralı alanların 

çokluğu yapının ne kadar karmaşık olduğunu açıkça göstermektedir. 

Çizelge 9:  Kentiçi Ulaşımla İlgili Merkezi Kuruluşların Görev Dağılımı  

Kaynak: (DPT, 2001, 11) 

Ayrıca yukarıdaki çizelgede gösterilen sorumlulukların yanında merkezi 

yönetim kentiçi ulaşım hizmetlerinde TCDD vasıtasıyla banliyö trenlerini ve Türkiye 

Denizcilik İşletmeleri’nin (TDİ) şehir hatları vapurları vasıtasıyla da deniz 

ulaşımında işletmecilikte de yapmaktadır. 

4.2.  Kentiçi Ulaşımdan Sorumlu Yerel Kurumlar ve Kuruluşlar 

Kentsel ulaşımla ilgili her girişimin başlangıç noktası ulaşım plancılığı 

kavramıdır. Kentsel ulaşımla ilgilenen kişilerin arazi kullanım biçim ve kararlarıyla, 

ulaşım arasındaki ayrılmaz ilişkiyi çok iyi bilmesi gerekir. Kentsel ulaşım aslında, 

var olan kaynakları kullanma ve olabilecek kaynakları kullanılır hale getirme olayı, 

yani bir yönetim konusudur. Kaynaklar ise kentsel araziden yol üstü yapılarına, 

dolmuştan otobüse kadar uzanan ulaşım olanaklarından bunları işleten kişilerden, 

ulaşıma kaydırılan kişisel ya da kurumsal para kaynaklarından oluşur. Aslında 
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kentsel ulaşımın ana konusu toplam maliyeti en az olacak ama etkenliği en fazlaya 

yükseltecek bir ulaşım dizgesi tesis etmek ve başarıyla yürütebilmektir. Bu da iyi bir 

planlama ve yönetim kültürünü gerektirir. Kentsel projelerin gerek planlama, gerekse 

uygulama sürecinde katılım temel koşuldur. Ayrıca kentsel ulaşımda başarılı olmak 

için; düşünceleri, sorunları, çözümleri halka ve ilgililere dönük olarak 

biçimlendirmek ve ifade etmek gerekmektedir. 

Bir kentteki ulaşım ve diğer konulardaki sorunların belirlenmesinde 

çözülmesinde ilk görev, o kentin yönetiminden sorumlu olan kişi ve kurumlara 

düşmektedir. Kentlerdeki ulaşım isteminin karşılanabilmesi ve gerekli ulaşım 

olanaklarının sunulabilmesi, uzun ve kısa erimli ulaştırma planlarının yapılarak 

uygulamaya sokulması, ulaşım ağının ve trafiğin yönetim ve denetimi, toplu taşıma 

dizgelerinin yönetim ve denetim gibi görevlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesi ile 

sağlanabilir.  Yerel düzeyde belediye, özel teşebbüs işletmelerinin kentiçi ulaşıma 

katkılarının neler olduğu aşağıdaki alt başlıklarda incelenmektedir. 

4.2.1. Malatya Belediyesi 

Her kentin kendine özgün kentiçi ulaşım sorunları varken bu sorunları 

çözme yaklaşımları da belediyeden belediyeye değişkenlik göstermektedir. 

Belediyelerin toplu taşım için sunduğu olanaklar tek başına yeterli olmadığı için 

ülkenin her yanında özel girişimcilere toplu taşıma görevleri verilmiştir. Malatya 

Belediyesi, kentiçi ulaşım alanında sunduğu hizmetleri teşkilat yapısı içinde kurduğu 

müdürlük ve şirketler vasıtası ile yürütmektedir. MOTAŞ ile ilgili gerekli bilgiler 

ikinci bölüm başlığı altında verilmiştir. Bu bölümde belediyenin diğer birimlerinin 

kentiçi ulaşım altyapı ve düzenleme işlevleri anlatılmaktadır. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş olan Kent 

Trafik Müdürlüğü, il trafik komisyonu tarafından kullanılan yetkilerin bir kısmını 

üzerine almıştır. Kanun değişikliği ile sorumluluğu ve yetkileri artan Kent Trafik 

Müdürlüğü’nün henüz personel kadrosu yeterli sayıda değildir. Kent Trafik 

Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile ilgili bir yönetmeliği henüz 

bulunmamaktadır. Belediye başkanlığı bu hizmetlerin yürütülmesi için Kent Trafik 

Müdürlüğü’ne belediyenin zabıta kadrosundan 8 personel görevlendirmiştir. Trafiğin 
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düzenlenmesi ile ilgili yetkileri olan birim, yaptırım gücü olmadan zabıta cezalarını 

kullanarak faaliyetlerini yürütmekte, genellikle trafik polislerini yanlarına alarak 

kentiçi uygulamalar yapmaktadırlar. Aynı anda binlerce aracın yollarda olduğu bu 

kentte yasal dayanağı olmayan, yetkisiz ve yetersiz sayıda personel ile yapılacak 

denetimlerin bir faydası yoktur (Malatya Belediyesi Kent Trafik Müdürlüğü, 2006). 

Yeni Belediye Kanunu’nun uygulaması esnasında daha çok personele 

ihtiyaç duyulacaktır. İlk safhada işe alınması planlanan 30 personel ile Kent Trafik 

Müdürlüğü’nün hizmetlerinde iyileşme beklenmektedir (Malatya Belediyesi Kent 

Trafik Müdürlüğü, 2006). Ancak hiç bir özel eğitim kuruluşu ve üniversite yerel 

yönetimler için trafik hizmetlerini yürütebilecek hazır eleman yetiştirmemektedir. Bu 

konuda mesleki deneyimi olan sadece trafik polisleri vardır. Yeni alınacak personelin 

trafik denetleme ve düzenleme ile ilgili olarak eğitime ihtiyaçları olacaktır. 

Belediyenin kadrolu olarak personel temin etmesi yakın zamanda çok zordur. 

Belediyenin personel temini konusunda çözümü sözleşmeli personel alımıdır. Trafik 

hizmetleri gibi halkla doğrudan ilişki içinde olacak bir birimde sözleşmesi hemen 

fesih edilebilecek personel çalıştırmak sorunlara yol açabilir. Aynı kentte 

hemşehrilik ilişkileri olan insanlar ile muhatap olacak memurlar görevlerini yaparken 

zorlanabilirler. 

Kentiçi trafik hizmetlerinin tamamen yerel yönetimlere devredilmesi ile 

ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 2003 yılında tüm il belediyelerini kapsayan bir çalışma 

yapmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın ulaşım ve trafik hizmetlerinin yerel yönetimlere 

devredilmesi ile ilgili yapmış olduğu araştırmada özellikle büyükşehir 

belediyelerinin, kentiçi trafiğin yönetimi ve denetimini devralmak için hazır 

olduklarını belirtmişlerdir. Ancak, nüfus sayısı az olan belediyelerde böyle 

hizmetlerin devralınmasının doğuracağı sonuçlar ortaya konarak trafik hizmetlerinin 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kalması gerektiği vurgulanmıştır (İçişleri Bakanlığı, 

2003, 326). 

4.2.2. Özel Teşebbüsün Kentiçi Ulaşımdaki Sorumlulukları 

Toplu taşıma hizmeti veren belediye işletmelerinin yanında il/ilçe trafik 

komisyonlarından alınan izinle özel girişimciler de kentiçi ulaşıma katkı 

sağlamaktadır.  Verilen ruhsat ve izinler ile yerel yönetimlere gelir kaynağı olan özel 
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teşebbüsün doğrudan belediyeye bağlı olmaksızın kendi kurdukları meslek odaları 

vasıtasıyla örgütlenmektedirler. 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’na göre esnaf ve sanatkârlarca üretilen 

mal ve hizmetlerin ücret tarifeleri bağlı bulundukları odaların önerisi ve birliklerin 

onayı ile belirlenir. Taksi, dolmuş ve servis ücretleri buna göre belirlenmektedir. 

Özel halk otobüsleri, belediye otobüsleri ile aynı fiyat tarifesi üzerinden hizmet 

üretmektedir.  

Minibüsler, belediye otobüslerine oranla kentiçinde yolları daha fazla işgal 

etmektedirler. Trafik kurallarına uymamaları, ayakta ve kapasitesinden fazla yolcu 

almaları, yolcu alma ve indirme ile ilgili belli bir kurallarının olmaması gibi 

sebeplerden kentiçi ulaşıma katkı sağlarken aynı zamanda sorunları da beraberinde 

taşımaktadır. 

4.3.  Örgütler Arası Eşgüdüm Birimleri  

Trafik Komisyonu, İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik 

düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar 

çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında kurulur.  Emniyet, 

Jandarma, Belediye ve Karayolları, şoförler ve otomobilciler odası kuruluşlarının 

uzman veya teknik temsilcilerinden oluşan İl Trafik Komisyonu, ilçelerde de 

kaymakamın başkanlığında aynı kuruluşların üst düzey yöneticileri veya 

görevlendirdikleri uzman veya teknik temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu 

kurulur (Karayolu Trafik Yasası, Madde:12).  

İl ve ilçe trafik komisyonlarına; il sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara 

göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, 

karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve 

güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük 

taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile 

güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek hususlarında görev verilmiştir 

(Karayolu Trafik Yasası, Madde:12). 

Ancak belediye sınırları içinde trafik komisyonlarının yetki ve sorumluluk 

alanına giren konular 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 15’inci Maddesi ile 

belediyelere verilmiştir. Buna rağmen trafik komisyonlarını tamamen kaldırılmamış, 
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belediye sınırları içinde tek- çift yön uygulaması ve yolun trafiğe kapatılması gibi 

çok önemli olmayan konularda karar organı olarak bırakılmıştır (İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2005). Gelinen son nokta itibarı ile karar alacak, 

alınan kararların uygulanmasını ve eşgüdümü sağlayacak bir trafik komisyonundan 

bahsetmek oldukça zordur. Merkeze bağlı kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin 

eşgüdümü konusundaki belirsizlik ve eksikliklere paralel olarak ortaya çıkan yetki ve 

sorumluluklardaki belirsizlik de kentiçi ulaşım sektörünün en önemli sorunlarından 

biridir.  

Nüfusu milyonu geçmiş kentlerimizde bile ulaşım konusundaki yetkilerin 

dağılımında hala belirsizlikler ve çelişkiler bulunmaktadır. Birden fazla kuruluş 

tarafından üslenilen bazı görevlerde yetki ve sorumluluklar çelişkili bir biçimde 

çakışırken (İl Trafik Komisyonu ve UKOME gibi), bazı konulardaki görev ve sorum-

luluklarda boşluklar bulunmakta, önemli bazı görevler ise hiçbir kuruluş tarafından 

üstlenilmemektedir. Kentiçi ulaşım konusundaki bu çelişkili yapı yıllardır sürmesine 

karşılık çözümü için somut bir çaba gösterilmemektedir (DPT, 1995, 4). Kentiçi 

ulaşım konusunda bu kadar çok örgüt içinde eşgüdümü sağlayacak bir kurumun 

olmaması sorunların her geçen gün daha da büyümesine neden olmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ KESİM 

MALATYA’DA KENTİÇİ ULAŞIMINDA İNSAN VE DOĞAYA 

VERİLEN ÖNEM 

Yaşam birimi büyüdükçe, ulaşımla ilgili olarak karşılaşılan sorunlar 

çoğalmakta, sorunların boyutları da büyümektedir. Köyde yaşanan ulaşım sorunu en 

fazla hala toprak olan yollar iken, kentte yaşanan ulaşım sorunları trafik 

tıkanıklıklarından kazalara, çevre kirliliğinden enerji kullanımına, toplu taşıma 

dizgesinin yetersizliğinden yeni yollar ve altyapı için ayrılacak kaynaklara kadar 

değişiklikler göstermektedir. Kentte duran araçlar için otopark sorunu, ulaşımın 

durma noktasına gelmesindeki en büyük sebeplerden biri olmasına rağmen 

çözümlenemeyen bir sorundur. Araç sayısındaki artış devam ettikçe, insanlar yaşam 

alanından, çocukların oyun alanlarından, dinlenme ve eğlenme mekanlarından, en 

kötüsü kolayca yok edilebilen yeşil alanlardan birer parça vermek zorunda 

kalacaklardır.  

5. MALATYA KENTİ’NDE KENTİÇİ ULAŞIMA İLİŞKİN 

SORUNLAR 

Kentiçi ulaşım sorunları, yapıları ve ulaşım çeşitleri birbirine benzeyen 

şehirlerde hemen hemen aynıdır. Özellikle Türkiye’de, ulaşım konusunda yapılmış 

tüm yatırımlar karayolu ağırlıklı olduğu için trafik ve çevre sorunlarını da 

beraberinde getiren sonuçlar doğurmuştur. Kentiçi ulaşım sorunları aşağıdaki 

başlıklar altında incelenmiştir. 

5.1. Yönetimle İlgili Sorunlar 

Dördüncü bölümde incelenen kentiçi ulaşımdan sorumlu örgütlerin 

çokluğu, yönetim alanında oluşan sorunların ana nedenlerinden birini teşkil 

etmektedir. Kentiçi ulaşım alanında merkezi ve yerel düzeyde görev,  yetki ve 

sorumluluk paylaşımı açık değildir. Konunun asıl sahibi olması gereken 

belediyelerin, ulaşım altyapısı,  ulaşım dizgelerinin işletmesi ve trafik yönetimi 

konularında sorumluluğu sınırlı kalmakta; mevcut yapıdaki görev ve sorumlulukların 
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yerine getirilmesinde de ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yönetim, planlama, 

uygulama denetim, yatırım gibi konularda sürekli aksaklıklar yaşanmakta, kurumlar 

arasında oluşan yetki ve sorumluluk karmaşası, kamu kurumları arasında konusu 

davalara kadar giden sürtüşmeler yaşanmaktadır. Bakanlık seviyesinden belediyelere 

kadar olan zincir içinde konumu ve işlevi hala tartışılan birçok kurum vardır. 

Örneğin, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Ulaştırma Bakanlığı yerine Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı’na bağlı olması kurulduğu günden bu yana hala tartışılmaktadır. 

5393 Sayılı Belediye Yasası’nda, belediyelere verilen yetkiler ile trafik 

komisyonlarının yetkileri örtüşmektedir. Her ne kadar İçişleri Bakanlığı, bir genelge 

ile sorunu çözmüş olsa da kentiçi ulaşımla ilgili sorunlar büyüdükçe kurumların 

örgüt kültürleri, olaylara bakış açıları farklı olduğu için yasal düzenleme yapılmadığı 

sürece yerel düzeyde yetki sorunu artarak devam edecektir. 

Her seçim döneminde el değiştiren belediyeler, yeni yöneticilerin geçmişte 

yapılan planları ve uygulamaları dikkate almadan, çoğu zaman bilgisiz ve bilinçsizce 

harekete geçmesi geri dönülemez hatalar büyük zararları beraberinde getirmektedir. 

Bu kadar karmaşık yapıda olan kentiçi, ulaşım konusunda belediyelerin yönetimleri 

çoğu zaman hangi kurumdan ne bilgi ve yardım alacaklarını, mali konularda nasıl 

davranacaklarını bilememekte ve yapılan hatalar çok pahalıya ödenmektedir. 

Malatya Belediyesi Kent Trafik Müdürlüğü çok kısıtlı kadrosu ve trafik düzenleme 

sorumluluğunu yerine getirmede yetkisiz konumdadır. Günümüz trafik koşulları göz 

önüne alındığında, sorun yokmuş gibi gözükse de artan ulaşım talepleri karşısında bu 

ekibin personel, donanım, eğitim yönlerinden yetersiz kalacağı açıktır. 

5.2. Trafik Yoğunluğuna Bağlı Sorunlar 

Trafik yoğunluğu, belli bir anda trafiğe açık olan yolların birim uzunluğu 

içinde bulunan taşıt sayısını gösterir. Yolun kapasitesi ise, belli bir zaman dilimi 

içinde (1 saat)  yolun bir kesiminden geçmesi beklenen en fazla taşıt sayısıdır 

(Durukan,1994, 4). Yol kapasitesinin üzerinde bir yoğunluk seviyesinde kullanılıyor 

ise, yolun verimli bir şekilde kullanıldığı söylenemez. Bu durum, trafik 

tıkanıklıklarını beraberinde getirir. Örneğin, 60 km/saat sabit hızla gidilen iki şeritli 

yolda bir aracın 55 km/saat hızla gitmesi durumunda 1 saatlik zaman dilimi içinde 5 
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kilometrelik bir kuyruk oluşacaktır. Aşırı yoğunluk, sürücülerin hata yapmasına 

sebep olmaktadır. Trafik kazası veya yol çalışması nedeniyle bir şeridin kapanması 

durumunda trafik artık kilitlenme noktasına gelmekte, 1 saatlik yolculuk süresi 2 

saate çıkmaktadır. Basit bir hesap ile yılda 200 gün işe giden bir çalışan her gün bir 

saat fazladan trafik sıkışıklığında bekleyerek, bir yıl içinde yaklaşık 25 iş gününü 

yolda geçirmektedir. Bu süre çalışanların yıllık izin ve tatil sürelerine eşdeğerdir. 

İnsanlar farkında olmadan çok değerli zamanlarını trafikte ve ulaşımda 

harcamaktadırlar. 

Trafik içinde toplu taşıma araçlarının yetersizliği, özel araç kullanımını 

teşvik etmekte, esnek kullanım ve konfor trafik sıkışıklığı içinde beklemeye tercih 

edilmektedir. Ayrıca, yolların çoğunun standart bir şerit genişliği olmadığı için yolun 

daralan kesimleri trafiğin en çok tıkandığı yerler olmaktadır. Trafik ortamında, sabah 

07:30- 09:00 ile akşam 17:00- 19:00 arası doruk saatler iş, okul, alışverişten dönüş 

saatleridir. Bu saatler arasında kentsel toplu taşıma dizgeleri yetersiz kalmakta ve 

yolculuk taleplerine cevap verememektedir. Belediye otobüslerinde kalabalık, 

insanları rahatsız ederken, yoldaki trafik tıkanıklıkları normal seyahat süresini iki 

katına çıkarmaktadır. Bu nedenle maddi durumu iyi olan insanlar özel otoya binmeyi 

tercih etmektedirler. Bu saatlerde yolların büyük bir kısmı özel otolar tarafından işgal 

edilmektedir. Sürücülerin yaptığı kural tanımaz davranışlar nedeniyle trafik daha da 

ağırlaşmaktadır. Kentlerin büyüklüğü, arazi kullanım özellikleri, kentin sosyo-

ekonomik yapısı, iş ve konut bölgelerinin ulaşılabilirliği doruk saatlerin uzamasına 

sebep olmaktadır. 

Trafik ile bağıntılı sorunların biri de otopark sorunudur. Gün içinde sadece 

sabah ve akşam işe gidiş ve gelişlerde kullanılan otomobil kullanım süresinin 

%90’ını durarak geçirmektedirler.  İş merkezinde de konut alanında da araç için eğer 

özel bir yer ayrılmadı ise gelişigüzel park edilmiş araçlar kent içindeki trafik 

tıkanıklarına artan oranlarda katkı yapmaktadır. Kent merkezinde yapılan binaların 

yüksek getirimi sebebi ile otopark yapmaktan yükleniciler kaçınmakta belediyelere 

para cezası ödemeyi yeğlemektedirler.  

Kent merkezindeki ulaşım için açık olması gereken yolun sağ şeritleri duran 

araçların mekânı olmuştur. Ayrıca bir türlü önlenemeyen kaldırımların araçlar 

78



 

tarafından işgal edilmesi durumu, yayaları yolun ortasına itmekte ve onları 

sürücülerin insafına bırakmaktadır. Paralı olarak işletilen otoparklar mevcut alanları 

ve kapasiteleri hızla artan özel araç talebine cevap vermekten çok uzaktır. Ayrıca 

sürücüler, park parası vermemek için trafik denetimlerinin pek uğramadığı arka 

sokak ve caddeleri kullanmayı tercih etmektedirler. Ara sokakların park yeri olarak 

kullanılması anayollarda trafik yoğunluğu arttığında onlara alternatif olmasını 

olanaksız hale getirmektedir. Sürücüler tıkanan trafikte çaresiz bir şekilde saatlerini 

geçirmektedirler. 

Otopark yönetmeliği, her bina için belli metrekareler esas alınarak araçlar 

için otopark özgülenmesini istemiştir. Yönetmelik, yürürlüğe girmeden önce 

yapılmış binalar için müdahalenin söz konusu olmadığı kentlerde yeni yapılan 

binalar da belediyeye ödenen cüzi cezalar ile bina içi otopark tahsisinden 

kurtarılmaktadır. Yol boyu araç park etmek, o kadar yaygın hale gelmiştir ki 

kanunsuz bir şekilde cadde üzeri park yerinden para alan, vermeyenin arabasına zarar 

veren insanlar çoğalmaktadır.   

5.3. Trafik Kazaları 

Bireysel ulaşımın doğal sonucu olarak araç ve sürücü sayısındaki artış ile 

hata yapma riski de yükselmiştir. Türkiye’de trafik kazaları ile birlikte neredeyse her 

aile ve bireyi yakından etkileyecek kadar çok ölümlü ve yaralanmalı kaza 

yaşanmıştır. 1995 yılından sonra yeni yolların yapılması ve mevzuatta yapılan 

değişikler ile kayıp oranlarına yansıyan ölü ve yaralı sayısında önemli bir düşüş 

sağlanmış olsa da, kaza sayısı ve kazalardaki maddi hasar miktarı artmaya devam 

etmektedir. Her yıl ortalama 100.000 yaralı ve 4.000 insanın can verdiği trafik 

kazalarında sadece son 10 yılda 30.000 insan hayatını kaybederken, yaklaşık bir 

milyon yaralı ve sakat insan geride kalmıştır.  Yerleşim yerlerindeki trafik kazaları 

incelendiğinde, bu kazalarda en fazla yayaların mağdur olduğu görülmektedir (EGM 

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 1998, 6).  

Trafik kazalarından kaynaklanan sosyo-ekonomik zararlar; ölü ve 

yaralıların üretim kaybı, ilaç ve tedavi masrafı, araç tamir ve yenileme giderleri, 

şahıslara ait mallardaki kayıplar, taşınan yükün zarar görmesi vb. birçok hususlarla 
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ilgilidir. Trafik kazalarından kaynaklanan diğer önemli sorun da, kazaların mağdur 

ve yakınları üzerinde bıraktığı ruhsal ve fiziksel etkileridir. Ülkemizde trafik 

kazalarının sosyo-ekonomik maliyet hesapları henüz yapılmamaktadır. Kazayı 

inceleyen trafik polislerimiz, sadece aracın masrafını tahminen yazmaktadır. 1997 

yılında yapılan trafik kazalarında ölen ve yaralananların maliyet hesabına göre; ölen 

bir kişinin maliyetini bulmak için, kişinin 35 yıllık iş gücü sürecinde çalışamayacağı 

varsayılarak, asgari ücret temelinde maddi kaybı saptanmıştır. Bir hesaplamaya göre 

bir yaralının maliyeti hesaplanırken de, işgücü kaybı dikkate alınmaktadır. Toplam 

yaralı kişilerden % 40’ının 1 Ay,  % 30’unun 3 Ay, % 20’sinin 6 Ay ve % 10 ‘unun 

ise hiçbir zaman çalışamayacağı varsayıldığında, 1997 rakamlarıyla ölen 5134 

kişinin maliyeti, 39milyon dolar ($) , 111.056 yaralının sosyo-ekonomik maliyeti ise 

1.15 milyon dolar ($)dır (EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 1998, 10). Bu 

hesaplamalarda yaralıların hastane ve tedavi masrafları görünmemektedir.  

Çizelge 10: Malatya’da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Kusur Dağılımı  

Kusur Dağılımı Kaza Sayısı Yüzde 

Sürücü Kusurları 2083 92,8 

Yaya Kusurları 139 6,2 

Yoldan Kaynaklanan Kusurlar 16 0,7 

Teknik Arıza Kusurları 2 0,1 

Yolcu Kusurları 5 0,2 

Toplam 2245 100  . 

Kaynak : (Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 2006) 

Meydana gelen trafik kazalarındaki kusur dağılımları içinde sürücü 

kusurları % 92,8 ile ilk sırada yer aldığı yukarıdaki çizelgede görülmektedir. Yaya 

kusurları % 6,2 ile ikinci sırada yer almaktadır (Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 

2006). Ancak kaza nedenleri arasında gösterilmeyen, kaza tespit tutanaklarına da pek 

fazla yansımayan altyapı eksikliği ve yolların fiziki durumu önemli neden olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Malatya’da meydana gelen trafik kazalarının yoğun olarak 

görüldüğü kavşak ve caddeler tek tek incelenmiş ve Çizelge 11’de gösterilmiştir.   
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Çizelge 11: Malatya’da Trafik Kazalarının En Çok Meydana Geldiği         

Kavşaklar 

 Yer Adı 

Yıllık 
Kaza 
Sayısı 

Kesim 
Uzunluğu 

(km) 
1 Üniversite Sonrası Çevre Yolu 217 14   .. 
2 Üniversite- Malatyaspor Kavşağı 100 3   .. 
3 Malatyaspor- Devlet Hastanesi 20 0,75 
4 Devlet Hastanesi Kavşağı - Çöşnük Kavşağı 22 1,3.. 
5 Çöşnük Kavşağı- Eski Malatya Kavşağı  21 1,95 
6 Eski Malatya Kavşağı - Battalgazi Yolu 25 1,1.. 
7 Eski Malatya Kavşağı - Kanalboyu Kavşağı 46 1,1.. 
8 Benzin İstasyonu Kavşağı- Akpınar Kavşağı 27 2,3.. 
9 Arap Osman Kavşağı - Yeni Sanayi Kavşağı 12 2,2.. 

10 Yeni Sanayi Kavşağı- Viraj Kavşağı 21 1,15 
11 Viraj Kavşağı Hekimhan Kavşağı 11 2,7.. 

Kaynak: ( RMT Limited Şirketi, 1999, 39) 

Yukarıdaki çizelgede trafik kazalarının meydana geldiği yerler 

incelendiğinde, kazaların % 20’sinin Çevre Yolu ( D-300 Karayolu) üzerinde olduğu 

görülmektedir. Bu caddeyi, trafik yoğunluğu bakımından kentin ikinci anayolu olan 

İstasyon Caddesi izlemektedir. Kazaların yoğun olarak yaşandığı kavşaklar ise eski 

Terminal Kavşağı, Turgut Temelli Kavşağı, Viraj Kavşağı ve Şeker İlköğretim 

Okulu önünde olduğu görülmektedir.  

5.4.  Sosyo-Ekonomik Kayıplar 

Bir ulaştırma dizgesinden beklenen, en iyi biçimde hizmet sunarken ülkeye 

en ucuza mal olmasıdır. Bu ifade, ulaştırma dizgelerinin dar anlamda taşıyıcı kuruluş 

karı ölçütü ile değil; enerji savurganlığı ve dışa bağımlılığı, trafik kazaları, çevre 

kirliliği, gürültü vb. etkilerinin ülkeye maliyetini de içeren sosyal maliyet ölçütü ile 

değerlendirilmesi gereğini vurgulamaktadır (Çubuk, Cansız, 2001, 1). Her ulaştırma 

dizgesi sahip olduğu özellikler ile üstün ve zayıf taraflarına göre tercih edilirler. 

Günlük  1000  yolcu  taşınan  bir  güzergaha  raylı  dizge  konmayacağı  gibi,  günlük  
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50.000 yolcunun taşındığı bir hatta minibüsleri kullanmakta hiçbir zaman kabul 

edilemez.  

Ulaşım dizgeleri altyapı, işletme ve yolcu tarifeleri açısından karşılatılmalı 

ve ulaşım planları yapılırken en uygun olan dizge tercih edilerek, yerel yönetimler 

kentin omurgasını onun üzerine oturtmalıdır. Ulaşım hizmetlerinin sağlanmasında 

karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları, köprüler, tüneller, duraklar ve 

bunlara ait araçlar altyapı yatırım maliyeti olarak karşımıza çıkar. İşletme maliyeti 

ise hizmetlerin yürütülmesi için gereken enerji, personel, bakım onarım ve diğer 

harcamalardır. Bunun yanında trafik kazaları, yaralıların tedavi masrafları, hava, su 

kirliliği, yorgunluk gibi özel maliyetler de ortaya çıkmaktadır (Usta, 2001, 103).    

Ulaşım dizgelerini yatırım maliyetleri ülkeden ülkeye, kentten kente, hatta 

kentin bir bölgesinden diğer bölgesine göre değişim gösterebilir. Ancak belli başlı 

özelliklerin değişmediğini kabul ederek maliyetleri karlılaştırmak olanaklıdır. 

Altyapı yatırım maliyetleri karşılaştırıldığında,  karayolunun hiç ucuz bir yatırım 

olmadığı ortaya çıkmaktadır. Çift hatlı ve sinyalizasyon sistemli bir raylı dizgenin 

ortalama maliyeti 2.850.000 $/km., aynı kapasiteye sahip altı şeritli bir otoyolun 

ortalama maliyeti ise 8.000.000 $/km.’dir. Hem daha fazla bir alan işgal eden, 

yatırım maliyeti hem de daha pahalı olan karayolunun tercih edilmesinin en büyük 

sebebi otomobil endüstrisinin karşı konulmaz gücüdür (Usta, 2001, 104). Alan 

kullanımı açısından yapılan kıyaslama ikinci bölümde Çizim 1’de ulaşım dizgeleri 

arasında ne kadar büyük farklar olduğunu göstermektedir.  

İşletmecilik açısından yolcuların beklentisi hızlı, ferah, güvenli ve ucuz bir 

ulaşım dizgesidir. Eğer sunulan hizmet yolcuların beklentilerini karşılamıyorsa özel 

otomobillere doğru kayma çabucak başlar. İstemin 400-500 yolcu/saat’ten düşük 

olduğu durumlarda minibüs, 6000-7000 yolcu/saat’e kadar otobüs, 30.000’e kadar 

tramvay, bu büyüklükten sonra metro ekonomik ulaşım dizgesi olmaktadır (Elker, 

1981, 22) 

Araçların harcadıkları yakıt dikkate alınarak yapılan bir hesaplama ulaşımın 

ekonomik boyutunu daha çarpıcı bir şekilde göz önüne sermektedir. Kentiçi trafikte 

bir motorlu araç 100 km. mesafede ortalama 8 litre yakıt harcamaktadır. Her gün 
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mevcut araçların yarısının kentiçi trafikte 50 km yol yapması durumunda Malatya’da 

günlük harcanan toplam yakıt miktarı 154 ton, aylık 4,450 ton olmaktadır. Tüm 

ülkenin motorlu araç sayısı dikkate alınarak aynı yöntem ile yapılacak yakıt tüketim 

tahmini sonucu günlük yaklaşık 10.872 ton olmaktadır. Bu tüketimin büyük bir 

kısmının özel araçlar tarafından yapıldığı, her aracın bir ya da iki yolcuyla hareket 

ettiği hesaba katılırsa ulaşım için ne kadar çok enerji israfı yapıldığı ortaya 

çıkmaktadır. 

Özellikle, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik tıkanıklıkları nedeniyle 

araç hızlarının 15 km/saat’e düşmesi neticesinde yakıt tüketimi 3 kat artmaktadır. 

Her yıl, artan araç sayısı ve ulaşım talebi nedeniyle, ulaştırma dizgelerinin tükettiği 

enerji miktarı % 4 artmaktadır. 20 yılda yakıt tüketim miktarı 2 katından fazla 

olacağı tahmin edilmektedir (Durukan, 1994, 14).  

Çizelge 12:  Karayollarında Birim Yolcu-Km İçin Enerji Tüketimi 

Araç Cinsi Enerji Tüketimi 
 (Tren =100) 
Otomobil 515 
Minibüs 241 
Otobüs 96 
Tramvay 112 
Metro  97 
Tren  100 

Kaynak: (Elker, 1981,17) 

Karayollarında kullanılan araçların harcadığı enerji, taşıdığı yolcu, gittiği 

mesafe değeri esas alınarak hazırlanmış olan Çizelge 12’de diğer toplu taşıma 

araçlarına göre otomobillerin tükettiği enerjinin büyüklüğü dikkat çekicidir.  

Otomobilin kullanıcısına sağladığı faydanın karşılığı olarak mutlaka toplumsal 

maliyetinin hesap edilmesi ve kullanıcılarına bu maliyetin yansıtılması 

gerekmektedir.  

Demiryolu, ulaşım dizgeleri içinde en ekonomik olanıdır. Demiryollarında 

dizel yakıt veya elektrik kullanılmaktadır. Dizel yakıtın meydana getirdiği kirlilik 

benzine göre oldukça azdır. Elektrikte ise kirlilik yaratan emisyon oluşmamaktadır. 
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Demiryolunda birim işe düşen enerji tüketimi karayoluna göre 1/ 4-7 oranında daha 

azdır (Çubuk, Cansız, 2001).  

5.5.  Çevre Kirliliği  

Ulaşım dizgesinin yarattığı çevre sorunlarının başında, hava kirliliği göze 

çarpmaktadır. Başlıca kirletici gazlar; karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar (HCx), 

azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx), sülfirik asit (H2S) ve karbon (C) 

parçacıklarıdır. Bu gazlardan insan sağlığı için en tehlikelisi renksiz ve kokusuz bir 

gaz olan karbon monoksittir. Hidro karbon (HC) ve azot oksit (NOX) gazları benzinli 

motorlardan, kükürt dioksit (SO2) ve sülfürik asit (H2S) dizel motorlu taşıtlardan 

dışarı atılmaktadır. Benzinle çalışan motorlar dizel motorlara göre 12 kat daha fazla 

kirletici gaz yaymaktadırlar (Elker, 1981, 32).  

Asit yağmurlarının da ana nedeni olan azot oksit (NOx) kirliliğinin %50’si 

karayolu ulaşımından kaynaklanmaktadır. Karayolu taşıtları karbon monoksitin 

yaklaşık % 90’ını üretirler. Dünya üzerinde ulaşım araçları tarafından toplam karbon 

dioksit miktarının % 25’i araçlar tarafından üretilmektedir. Araçların ürettikleri bu 

zararlı gaz emisyonları her yıl trafiğe çıkan araç sayısına bağlı olarak artış 

göstermektedir (Wright, 2005, 9). Araçlardan kaynaklanan bu emisyonlar aracın yaşı, 

motorun çalışma devri, çalışma sıcaklığı, ortam sıcaklığı, ortam basıncı, yakıt türü ve 

kalitesi gibi değişkenlere bağlıdır. Açığa çıkan bu emisyonlar nedeniyle meydana 

gelebilecek olan asitlenme de toprak ve su kaynaklarına etkileri bakımından 

önemlidir (Dülgeroğlu, 2002, 4). 

Çizelge 13: Taşıtlar ve Karbon monoksit (CO) Kirlenme İlişkisi  

Taşıt Cinsi 
CO Kirlenmesi 

 (Gr/yolcu-km) 

Toplam Kirlenme 

(Gr/yolcu-km) 

Otomobil 27,500        .. 33,9548         ..         

Minibüs 11,000        ..  13,5820         ..          

Otobüs  0,281   . 0,2818  ..  

Kaynak: (Durukan, 1994, 11)  
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Çizelge13 incelendiğinde, taşıdığı yolcu ölçütüne göre otomobilin, 

otobüsten 120 kat daha fazla karbon monoksit (CO) ile havayı kirlettiği 

görülmektedir. İnsan sağlığını etkileyen hava kirliliğinin boyutunu kullanılan yakıtın 

türü ve kalitesi doğrudan etkilemektedir. Türkiye’de yoğun olarak kullanılan 

kurşunlu benzin çocukların sinir sisteminin gelişmesine etki etmekte ve kalıcı 

rahatsızlıklar yaratmaktadır. Egzoz emisyonları özellikle çocuk ve yaşlılar üzerinde 

hastalık etkileri görülecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Bunun yanında 

egzozlardan çıkan gazlar insan sağlığının yanında ekolojik çevreye çok büyük 

zararlar vermektedir. Petrol türevi yakıtların yanması sonucu oluşan zararlı gazlar 

akciğer kanseri olma riskini % 40 arttırdığı tespit edilmiştir (Dora, Phillips, 2000, 

20). 

Karayolunda seyreden araçların trafik yoğunluğu nedeniyle oluşturduğu 

başlıca olumsuz etkilerden birisi gürültü kirliliğidir. Trafik kaynaklı gürültü 

genellikle araçların motor, egzoz ve süspansiyonlarından kaynaklanır. Trafik 

gürültüsü, yola olan uzaklığa, kullanılan araçların hızına ve cinsine, yolun yarmada 

veya dolguda olmasına, yolun kaplamasına, eğimlerin dikliğine ve yol boyunda 

bulunan bitki örtüsüne bağlı olarak değişim göstermektedir. Gürültüyü etkileyen 

faktörlerin başında yer alan yol ile alıcı arasındaki uzaklık tabii ki gürültünün 

hissedilebilirliği ve etkilerinin az ya da çok olması açısından etkilidir (Dülgeroğlu, 

2002, 3). 

Araçlardan kaynaklanan gürültü seviyesini tespit etmek amacıyla yapılan 

araştırmalarda, taşıt sayısı arttıkça ulaşım gürültüsünün arttığı, trafikteki araçların 

türlerine göre de gürültü seviyesinin değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Taşıtların 

yaşı da gürültü seviyesini arttıran unsurlardandır. Eski araçların yıpranmadan ötürü 

yeni araçlara göre daha fazla gürültü çıkardığı saptanmıştır. Örneğin Renault marka 

bir binek aracının 2,5 m. mesafeden motoru rölantide çalışırken ölçülen gürültü 

seviyesi ortalama 55 dbA’dır. Aynı aracın 7,5 m.’den ölçülen gürültü seviyesi ise 

ortalama 50 dbA’dır (Çetin, Eroğlu, Aktürk, 2002, 2). Çizelge 14’te karayolunda 

olabilecek gürültü seviyelerinin üst sınırı gösterilmiştir. İnsanlar, 0-130 dbA arasını 

duyabilmektedir. 140 dbA’den sonrası insan sağlığı için tehlikelidir.   
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Çizelge 14: Karayolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri  
Alanlar Onarılmış yollar  Mevcut yollar 

 Lgündüz 
(dBA) 

Lgece 

(dBA) 
Lgündüz 
(dBA) 

Lgece 
(dBA) 

Kırsal alanlar  55 45 60 50 
Gürültüye duyarlı alanlar 
(eğitim, kültür ve sağlık alanları),  60 50 65 55 
Yerleşim alanları  63 53 68 58 
İş alanları ve yerleşim alanları  65 55 70 60 
Endüstriyel alanlar  67 57 72 62 

Kaynak: (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi  

Yönetmeliği, 2005, Madde: 21) 

Genel olarak araçların yarattığı ses düzeyi çeşitli devir ve çalışma 

şartlarında ölçülmüş ve otomobilin yarattığı gürültü 50-70 dbA arasında olduğu 

tespit edilmiştir (Çetin, Eroğlu, Aktürk, 2002, 9). Otobüsün gürültü seviyesi yapılan 

ölçümlerde 90 dbA olarak kayıt edilmiştir (Durukan, 1994, 12). İnsanlarda 50 dBA 

ses seviyesinden yüksek sesler, uykusuzluk, aşırı sinirlilik yaratır, kalp ve işitme 

rahatsızlıklarına sebep olduğu yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir (Dora, Phillips, 

2000, 9).  

Ulaşım dizgelerinin yaratmış olduğu çevre kirliliğinin maliyeti dışsal 

maliyet olarak adlandırılmaktadır. Doğal kaynakları kullanırken para ödenmiyorsa 

hesaba çoğu zaman katılmaz. Ancak çevresel kirliliğin bize çok ağır maliyetlerinin 

olduğu yapılan hesaplamalar ile ortaya konmuştur. Yapılan bir hesaplamaya göre 

ulaşımdan kaynaklanan dışsal maliyetler, Avrupa Birliği kesintisiz yıllık gelirinin  % 

4,1’ine eşittir. Bu maliyetlerin de % 90’ı karayolu ulaşımından kaynaklanmaktadır 

(Usta, 2001,112). 
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6. KENTİÇİ ULAŞIMDA İNSAN VE ÇEVRE ÖĞESİ 

Kentleşme sürecinde yaşanan plansızlık, acelecilik ve aşırı kazanç istemi 

nedeniyle çağdaş kentler yaratılması için ele geçen fırsat kaçırılmıştır. Kentler koyu 

gri bir beton örgüsüne dönüşürken, insanlar bu yığının altında ezilip kaldıklarının 

farkına varamamaktadır. Yerleşim yerlerinin kapladıkları alan büyürken, ağaçlık ve 

ormanlık alanlar tahrip edilmekte, akciğer vazifesi gören, oksijen deposu yeşil 

örtünün yerine hiçbir şey konmamaktadır. Aksine ormanların işgal ve talan edilmesi 

resmileştirilerek yasa değişiklikleri ile orman arazileri yapılaşmaya açılmaktadır. 

Orman arazilerini işgal eden şahıs ve kurumlara satışına olanak tanıyan kanun 

değişikliği kabul edilirse kent çevresinde kalan son ağaçlar da kesilerek ormanların 

yok edilmesinin yolu açılacaktır. Bu düzenlemenin gerekçesi olarak, orman özelliğini 

yitirmiş bölgelerin artık geri kazanmanın mümkün olmaması ve satıştan kazanılacak 

parasal kaynağın büyüklüğü gösterilmektedir. Ancak, kentlerin akciğerlerinin 

tıkanmasının ve doğal çevrenin yok edilmesinin maliyeti hiç hesap edilmemektedir 

(Erdin, 2001, 142).  

Doğa ile teması kopan insanlar, mesafelerin de uzamasıyla sağlıklı 

yaşamanın bir unsuru olan yaya ulaşımdan uzaklaştırılmış ve motorlu araçlar 

olmadan yaşayamaz hale getirilmiştir. İnsanların en yoğun bulundukları kent 

merkezlerinde ulaşım ve trafikle ilgili tüm düzenlemeler motorlu araçlara göre 

yapılmaktadır. Her boş alanın araçlara tahsis edilmesiyle kentler, bina ve motorlu 

araç kalabalığına dönüşmüştür. Kentlerin büyümesi, gidilecek yerlerin birbirinden 

uzaklaşması motorlu araçlarla yapılan yolculukların oranını arttırmış, yaya ulaşım 

yok edilmiştir. Büyük kentlerde durum öyle bir hal almıştır ki, sürücüler arabaları ile 

trafik ortamında saatlerce bekleme ve park etmeye ulaşımda geçirdikleri süreden 

daha çok vakit ayırır duruma gelmişlerdir.   

6.1.  Ulaşımda Ön Planda Olması Gereken İnsan 

Ulaşım ile ilgili genel tanımı “insan” merkezli düşünerek şöyle 

değiştirilebilir; insanların bir yerden başka bir yere aktarılmasını (iş-konut-eğlence 

gibi) sağlamak için ulaşım seçeneklerinin bireylerin kullanımına sunulmasına ulaşım 
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denir. Yaya ulaşımını ise; varmak istedikleri yere (işyeri, konut, alış-veriş merkezi, 

park, okul, sportif etkinlikler, kültürel etkinlikler) veya ona en yakın noktaya 

yürüyerek ulaşmayı yeğleyenler için, özel olarak tasarlanmış, tamamı yayalara 

ayrılmış, yayaların gereksinmeleri için gerekli altyapı hizmetleri ile donatılmış, araç 

trafiği ile mümkün olduğunca kesişmeyen güvenilir, temiz, kendine özgü altyapısı 

olan bir ulaşım dizgesi olarak tanımlanabilir (Çakılcıoğlu, Cebeci, 2001, 143). 

Ulaşımın araçlar için değil insanlar için olduğu ne yazık ki planlama 

gücünü elinde tutan birçok insan ve kurum tarafından bilerek veya bilmeyerek ihmal 

edilmektedir. Ülkemizde, ulaşım sorununu gidermek için üretilen çözümler hep araç 

trafiğini rahatlatmaya yönelik olmuştur ve ne yazık ki olmaya da devam etmektedir. 

Yayaları göz ardı eden çözümler gerçek anlamda başka sorunlar yaratmaktadır. Bu 

durum, kent ve ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Kentlerimizde 

yaya ulaşımı pek çok engelle karşılaşmakta ve yaya hareketleri motorlu taşıtların 

baskısı sebebiyle gelişememektedir. Yayaların kullanımı için ayrılmış olması 

gereken kaldırımlar, yaya hareketlerinin sürekliliği sağlayamamaktadır. Diğer 

yandan kentlerimizin büyük bir bölümünü kaplayan imarsız konut alanlarında ise 

genellikle yaya kaldırımları hiç bulunmamakta, yayalar can güvenliğinin olmadığı 

motorlu araçlarla aynı yol yüzeyini paylaşmaktadır. Araç sürücüleri önlerindeki 

yayaları hızlarını kesen bir engel olarak görmektedir.  

Yaşlılar ve çocuklar sokaklarda en çok risk altında olan kümelerdir. 

Çocukların kapı önünde sokakta oynamaları 20 –30 yıl önce doğal karşılanırken, 

günümüzde cadde ve sokaklar çocuklar açısından emniyetsiz ve tehlikeli duruma 

gelmiştir. Kent merkezinde çocuklara oyun alanı bırakılmadığı için apartmanlarda 

fiziksel hareket ve spordan uzak büyüyen çocuklar, bedensel gelişimlerini 

tamamlayamamaktadırlar.  

Kentler büyüyüp geliştikçe, günlük yolculukların büyük bölümünü 

oluşturan iş-konut ve okul-konut hareketleri yaya ulaşımının erişim sınırları dışına 

çıkmakta, giderek yaya ulaşımının etkinliği azalmakta ve payı düşmektedir 

(Çakılcıoğlu, Cebeci, 2001, 145). Kentiçi ulaşım planlamasında, insanların ulaşım 

ihtiyaçlarının karşılanmasında seçilen türün, yer seçiminin sadece iki noktayı 
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birbirine bağlaması olarak düşünülmemelidir. Seçilen ulaşım ve araç türünün diğer 

türlerle karşılaştırıldığında ekonomikliği, projelendirme ve yatırım maliyeti olarak 

değil, çevresel ve toplumsal maliyetleriyle de değerlendirilmelidir. Yaya ulaşımın, 

kısa mesafelerde yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan toplumsal birliktelik bireyler 

arası iletişimin kurulmasına da yardımcı olacaktır. Sokağı yaya olarak paylaşmayan 

insanlar, selam bile vermeden özel arabalarına bindiklerinde birbirlerini yoldaki 

rakipleri olarak algılamaktadırlar.  

Yaya ulaşımında amaç; öncelikle bir ulaşım türü olarak yaya yolculuklarına 

mekan açmak ve aynı zamanda trafik karmaşasından, araç işgalinden arındırılmış, 

toplumsal ve kültürel yaşamı zenginleştiren mekanlar oluşturmak olmalıdır. Çünkü, 

gelişen kent yaşamı ile birlikte yayaların bilinçlenmesi sonucunda, yaya mekanları ve 

ulaşım aksları, ekonomik olduğu kadar toplumsal bir etkinlik alanı olmaktadır. Kent 

içindeki yollar ve yaya bölgeleri, toplumsal etkileşimi genişletecek, çeşitlendirecek 

biçimde bir iletişim mekanı olarak düşünülmeli ve tasarlanmalıdır. Aksi takdirde, 

sakin ve huzurlu bir kent, bir süre sonra yolların kesip-biçtiği, karmaşık bir yapıya 

dönüşmektedir. Yapılan ulaşım düzenlemelerinde, kullanım ve erişebilirlik 

ölçütlerinin bazen tümüyle göz ardı edildiği görülmektedir. Karayolu trafiğine 

katılan her özel araca kent merkezinde yol ve otopark sağlamak artık mümkün 

değildir. Kentlerin insanlar için olduğu, taşıtların ise ulaşımı sağlayan araçlar olduğu 

unutulmamalıdır.   

6.2. Avrupa Kentsel Şartı ve Ulaşımda Yeni Yaklaşımlar 

Kentli hakları alanında, Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul ve 

ilan edilen Avrupa Kentsel Şartı, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkaran kentlerin, 

gelecekte alacağı şekli ortaya koyması açısından önemli bir adımdır. Avrupa Kentsel 

Şartı metni, 20 maddelik bir bildirge ve 13 maddelik şart ilkelerinden oluşmaktadır. 

Bildirgenin başlıkları;  güvenlik,  kirletilmemiş, sağlıklı bir çevre, istihdam,  konut,  

dolaşım,  sağlık,  spor ve dinlence, kültür, kültürler arası kaynaşma, kaliteli bir 

mimari ve fiziksel çevre, işlevlerin uyumu, katılım,  ekonomik ve sürdürülebilir 

kalkınma, mal ve hizmetler, doğal zenginlikler ve kaynaklar,  kişisel bütünlük, 

belediyeler arası işbirliği,  mali yapı ve mekanizmalar,  eşitlik şeklindedir (Öndül, 
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1998). Avrupa Kentsel Şartı’nı Türkiye Yerel yönetimlerin imzasına sunduğu için 

henüz imzalamamıştır. 

Çağlardan beri insanoğlu, faaliyetlerinin çapını genişletmek, uzaklardaki 

kaynakları elde etmek ve bunları taşımak için mücadele etmiş ve bu da ulaşım 

tekniklerinin sürekli gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Ulaşımdaki her 

ilerlemeyle, insan yaşamı biraz daha değişmiş, bugünün kentlerinde; yaya, at, raylı 

taşıma, otomobil, otobüs, ticari araçlar gibi ulaşım dizgelerinin çok ötesine 

erişilmiştir. Otomobil, ilk icat edildiği 1884’den beri, ulaşım politikalarını 

yönlendirmiş, hatta etkisiyle toplu taşıma araçların dahi gözden düşürmüştür. Yavaş 

ama kesin bir biçimde, otomobil kentleri öldürmektedir. Öyle ki artık 2000’li 

yıllarda, ikisi bir arada olamayacağından, otomobil ya da insandan birinin seçimini 

zorunlu kılacaktır. Bugünden bir şey yapılmaz, yeni düzenlemeler getirilmezse, araç 

trafiği, özellikle de özel araçlar ve kamyonlar, sadece kentleri tahrip etmekle 

kalmayacak, sera gazı etkisiyle tüm çevrenin zarar görmesine de hatırı sayılır bir 

katkıda bulunacaktır (Zeren, Arapkiroğlu,1996, 6).  

Avrupa Kentsel Şartı, ulaşımla ilgili konuları dönüşüm programı başlığı 

altında açıklamıştır. Ulaşımda Dönüşüm Programı, Avrupa Kentsel Şartı’nın Ulaşım 

ve Hareketlilik ile ilgili dört ilkesine odaklanarak açıklanmıştır. 

İlke-1: Özel araçlarla seyahat hacminin azaltılması gerekliliği; otomobil 

ağırlıklı ulaşımın olumsuz yönleri özellikle sürdürülebilirlik kavramının ortaya 

çıkması ile görülmeye başlanmıştır. Bu olumsuzluğun kamu tarafından 

anlaşılabilmesi için, kentlerde otomobil adedinin doygunluk noktasına erişmesi ve 

otomobilin çevreye hasar veren yönlerinin açığa çıkması gerekmiştir: Kentlerde 

yürütülmeye çalışılan otomobile dayalı ulaşım politikaları, sürdürülebilir kalkınma 

anlayışının üç dayanağı olan ekonomiklik, toplumsallık ve çevresel olma 

özelliklerinin üçünü de karşısına almaktadır.  Ekonomik açıdan otomobil ile ulaşımın 

ekonomik olmadığı, aksine ömrünün yüzde doksanını durarak geçirmesi, kalan yüzde 

onunda ise en çok beş kişilik taşımaya yönelik gücü keşfedilen en verimsiz araç 

sıfatını hak etmektedir. Toplumsal açıdan, aşırı otomobil kullanımından kaynaklanan 

trafik sıkışıklığının toplumun, özellikle toplu ulaşım dizgelerini kullanan çoğunluğa 

90



 

zarar verdiği, önemli toplumsal dengesizliklere ve kayıplara yol açtığı görülmektedir. 

Çevresel yönden de, otomobilin en büyük çevre kirleticisi olduğu bilinmektedir. Bu 

toplumsal gerçeğe rağmen, tercih serbest bırakıldığında, kişilerin ulaşımda 

kullanmaya eğilimli oldukları araç türü yine otomobil olmaktadır (Acar, 2004,18).  

İlke-2: Hareketlilik; kentler, yaşanabilir bir mekan oluşturmaya yönelik bir 

biçimde düzenlenmeli ve değişik ulaşım türlerine olanak tanınmalıdır. Açıkça, 

ulaşımı yok farz etmek mümkün olmayacağı gibi tasfiye de edilmez. Aksine, belirli 

bir ulaşım çeşidine yönelik politikalar izlemek yerine, yaşamanın keyif verdiği bir 

kent yaratmayı hedefleyen değişik ulaşım biçimleri sunmak daha yararlıdır. Bu, toplu 

taşıma, bisiklet, yaya gibi ulaşım çeşitleriyle, kişi ve hizmetlerin bireysel ulaşımına 

öncelik vermek, ağır trafiği kısıtlamak, yol kullanımına örneğin; zaman ve mekanın 

dönüşümlü kullanımı; yarı zamanlı yaya dolaşımı, dönüşümlü saat, gün, hafta ve yıl 

dilimi uygulamaları gibi yenilikçi kontrol kıstasları koymak; bisiklet yolları ve 

titizlikle düzenlenmiş yaya yolları oluşturmak ve kent dışı otopark yerleriyle birlikte 

merkeze ulaşımda düşük maliyetli, sık, güvenli toplu taşım dizgeleri yaratmak 

anlamına gelir (Acar, 2004, 18). 

İlke-3: Sokağın sosyal bir mekan olarak düzenlenmesi; kentlerimizde yaya 

kaldırımı düzenlemeleri daima geri plana itilmektedir. Önceliğin araçlara verilmesi 

nedeniyle, araçlara ayrılan mekanların dışında kalan; tanımsız, ölçeksiz, dar, 

sürekliliği olmayan bantlar kaldırım olarak adlandırılıp, yayalara sözde 

bırakılmaktadır. Daima otomobile yönelik çözümler üretilmeye şartlanıldığı için 

kentsel tasarımlarda kentlilere yaya mekanları bırakma gereksinmesi, iskan 

alanlarının içinden geçen yollarda bile araçlar lehine feda edilmekte veya araçlarca 

işgaline izin verilmektedir (Acar, 2004, 18). 

Sokağın yaşanabilir sosyal bir mekan olarak kaybı, kentte güvensizliğin 

artması ve kentsel bozulmayı da beraberinde getirir. Artan güvenlik, asayiş ve sosyal 

uyum; geniş kaldırımlar, yaya bölgeleri ile sokakların iyileştirilmesi, doğru sokak 

düzenlemesi ve planlaması ile trafik akımlarının kontrolü ve tek yönlü yolların 

dikkatli kullanımı demektir. Bu aynı zamanda açık alanların; yüksek kaliteli ve 

dayanaklı malzeme kullanılarak; kaliteli kent mobilyası, yol levhaları, ticari 

tabelalar, cephe düzenlemeleri; yeşillendirme, su, heykel, çeşme ve anıtlarla 
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donatılarak, korunması ve iyileştirilmesi demektir. Yapılacak tüm bu düzenlemeler 

yaya kaldırımlarında ve dükkan önlerinde; çekici, kaliteli, özel, ticari ve kamu 

aktivitelerini özendirecektir. Böyle bir düzenleme rahatsızlık veren gürültülerin 

olabildiğince yok edilmesi demektir (Zeren, Arapkiroğlu,1996, 6). 

İlke-4: Sürekli bir eğitim ve öğretim çabası gerekliliği; sürdürülebilir 

ulaşımın toplumsal olarak kabulü için politik ve ekonomik değişim ve dönüşüm 

sürecine girilmesi gerekmektedir. Toplumun tümüne hitap eden ulaşım dizgelerine 

kavuşulabilmesi için, ulaşımı ve kamusal mekanı biçimleyen kesiminin ve piyasa 

ortamının politik gücünün azaltılması ön koşuludur. Ulaşımın geleceği konusu, 

yaşam tarzının değişmesine dayandığından kamunun bilinçlenmesine, bu değişimi 

gerçekleştirecek olan politik iradenin güçlenmesine bağlıdır. Kamunun 

bilinçlenmesinde en büyük görev, doğruları ortaya koyacak ve savunacak yönetici 

(yerel yönetimler), mühendis ve plancılara düşmektedir. Ortaya konulan doğruların 

uygulamaya konulabilmesi ise, toplumun genel çıkarlarını, bireysel veya belirli 

kitlelerin çıkarlarının üstünde tutan yeni bir politikacı tipi ortaya çıkmalıdır (Acar, 

2001,18) 

Kentsel Şart’ın bir başka başlığı da doğa ve çevre ile ilgilidir. Genelde 

günümüz kentlerinin birçoğu; taş, beton, çelik, cam ve asfalt yığını olup, bunların 

yanında ise yeterince kullanılamayan monoton yeşil kuşaklar veya alanlardan 

oluşmaktadır. Sanayi tesisleri, enerji üretim alanları, trafik ve konutların ürettiği her 

tür atık, havayı ve toprağı kirletmekte; doğal yaşam kentlerin ve meskun alanların 

dışına kaymaktadır. Kente özgü doğal koruma alanları, peyzaj düzenlemeleri kente 

kimlik ve karakter kazandıran, kent görüntüsüne özellik katan ve hatırı sayılır bir 

etkisi olan yerlerdir. Kentlerin, boğucu havasından kaçan insanlara, doğayla baş başa 

kalabilecekleri soluma alanları sunması gerekir. Yeşil alanlar ve buradaki canlılar, 

kişinin kendini geliştirmesine birer araçtır. Çocuklara kentsel mekanlarda dünyaya 

gelip aynı zamanda doğayla ilişkiye girebilme fırsatı tanırlar. Yerel yönetimler, doğal 

miraslarını dikkatle koruyan ev sahipleri olmalıdır. Ayrıca, kaynak kullanımını 

iyileştirmek, çevre kalitesini yükseltmek, temiz ve sağlıklı yerel üretim, ulaşım ve 

tüketimi teşvik ederek, doğal yapıları korumakla yükümlüdürler. Hepsinin üzerinde, 

kent ve doğanın birbirini dışlayan kavramlar olmamalıdır (Zeren, Arapkiroğlu, 1996, 

8). 
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Kentsel Şart’ın, “Kentlerdeki Özürlü ve Sosyo-ekonomik Bakımdan 

Engelliler” başlıklı bölümünde; yolculuk, iletişim ve kamu ulaşımı tüm insanlar için 

yapılabilir ve erişilebilir olması gerektiği vurgulanmaktadır. İnsanların ve malların 

serbest dolaşımı, temel kişisel haklardan olmakla birlikte, toplumun bazı grupları için 

yolculuk ve iletişim sorun olmaya devam etmektedir. Söz konusu haklar, 

yaşlarından, bedensel ve zihinsel yeteneklerinden kaynaklanan engelleri olan grupları 

kapsar. Bu nedenle, bu kişilerin değişik olanak ve faaliyetleri kullanımı; evrensel 

resimli anlatımlar, tercümeler, yaya ve bisikletliler için yollarda uygun işaretlemeler 

kullanılarak teşvik edilmelidir (Acar, 2001, 21). 

6.3. Ulaşım ve Çevre İlişkisi  

Dünyamızın sahip olduğu kaynaklar sınırsızmış gibi görünse de dünya 

nüfusuna ve isteme göre aslında çok yetersizdir. İnsanoğlunun, varolan kaynakların 

bir gün tükeneceğini düşünmeden savurganca tüketmesinin nedenlerinin başında 

güncel ihtiyaçlarını ne pahasına olursa olsun giderme isteği yatmaktadır. Hızlı nüfus 

artışı ve kişi başına düşen tüketim miktarındaki olağanüstü artış, insanların doğal 

kaynaklar üzerindeki baskısını artırmakta; zengin ülkeler ihtiyaçlarından çok daha 

fazlasını tüketmekte, sonuçta diğer insanların yaşam kalitesinin düşmesine neden 

olmaktadırlar. Üretim için gereken hammadde ve enerjinin kullanımı ile tüketimin 

sonuncu ve bedeli de çevre kirliliği olarak ortaya çıkmaktadır. Hammaddeleri temin 

etme yöntemi, kullanılan enerji türü ve üretim sonrası atıkların bertaraf edilme biçimi 

çevre kirliliğinin artmasında çarpan etkisi yapan unsurlardır.  

Yerleşme alanlarında var olan ekonomik, sosyal, kültürel olanaklar belirli 

bir çekim gücü yaratmaktadır. Kentsel alanlarda arazinin kullanılış biçimleri, 

insanların hayatlarına biçim verirken, doğayı da kalıcı olarak değiştirmektedir. 

Varolan insan-doğa ilişkilerinin değişmesi, doğal yapının kaybolmasına, doğada var 

olan dengenin bozulmasına ve yeniden düzenlenmesi güç hatta olanaksız duruma 

gelmesine neden olmaktadır. Kentlerdeki nüfus artışı nedeniyle insanların yerleşme 

için yeni alan kullanma ihtiyacı doğmaktadır. Doğal çevrenin bozulması neticesinde; 

havanın ve suyun kirlenmesi, gürültü kaynaklarının çoğalması yaşanan sorunların 

büyümesine yol açmaktadır (Giritoğlu, 1992, 226). Çevre kirliliğinin yarattığı etkiler 
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kentlileri rahatsız edecek, yaşamlarını etkileyecek, sağlığını tehdit edecek boyuta 

gelmediği sürece tedbir almak, varolan gidişata tepki göstermek çoğu zaman görünen 

bir davranış değildir.  

Çevre sorunları; fabrikalar, konutlar, ticaret merkezleri ve ulaşım dizgeleri 

ile araçların sayıca çok olduğu kentlerde daha yoğun görülmektedir. Ekonomik 

kesimlerin havayı kirletme oranları incelendiğinde ulaşımın, sanayi tesislerine göre 

daha az kirletme oranı olduğu görülmektedir. Ancak kentlerin çevresinde yer alan 

fabrikaların, kent merkezinde yaşayan insanlara etkisi ile kent merkezinde sürekli 

binlerce aracın egzozundan çıkan gazlara maruz kalan insanların etkilenme durumları 

karşılaştırıldığında, araçlardan çıkan zehirli gazların insanlara olan etkisinin daha 

fazla olduğu söylenebilir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Avrupa ülkelerinde 

trafikten kaynaklanan hava kirliliğine bağlı ölümlerin oranı % 35’tir (Dora, Phillips, 

2000, 23). Kentlerde bina içinde günlerini geçiren insanlar açısından da durum iç 

açıcı değildir. Dışarıdaki havanın kalitesi bina içindeki havanın kalitesi ile doğrudan 

bağlantılıdır. Kirli havayı kentteki herkes solumaktadır. 

Çizelge 15: Türkiye’de 1990 ve 1999 Yıllarında Fosil Kaynaklı Yakıtlardan 

Kaynaklanan Karbon dioksit (CO2) Emisyonlarının Sektörel Dağılımları 

(Milyon ton -Mt)  

SEKTÖRLER  1990  1999  

  
Toplam 
Miktar  
(Mt) 

Toplam 
İçindeki 
Pay (%) 

Toplam 
Miktar  
(Mt)  

Toplam 
İçindeki 
Pay (%)  

Enerji ve Çevrim  
İmalat Sanayi ve Konut  
Ulaştırma  
Diğer  

39.45  
33.63  
28.25  
27.48  

30.63  
26.11  
21.93  
21.33  

73.75  
43.33  
33.76  
30.35  

40.70  
23.92  
18.63  
16.75  

TOPLAM  128.80  100  181.19  100  

Kaynak: (Karakaya, Özçağ, 2003, 9) 

Son yüzyılda ciddi bir artış gösteren küresel ısınmanın en önemli nedeni, 

sera gazlarının sanayileşmeyle birlikte atmosfer içindeki emisyonlarının çok yaygın 

oranlarda artmasıdır. Yapılan çalışmalar sonucu yer yüzeyinin ortalama ısısının son 

yüzyılda 0.6 C° (Avrupa’da ise 1.2 C°) artış gösterdiği gözlenmiştir. Dünya 

Meteoroloji Örgütü verilerine göre, son 150 yılın en sıcak yılı 1998, en sıcak ikinci 
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yılı ise 2002 olmuştur. 1990 yılından 2100 yılına kadar küresel anlamda yer 

yüzeyinin ortalama ısı değerinin 1.4 – 5.8 C° artış göstereceği tahmin edilmektedir. 

Küresel ısınma sonucu Kuzey ve Güney Kutupları’nda, özellikle yaz aylarında 

buzulların kalınlığının % 40 azaldığı ve çok büyük buzul kütlelerinin koptuğu 

görülmüş, ayrıca dünya deniz seviyesinin 0.1–0.2 metre artış gösterdiği gözlenmiştir 

(Karakaya, Özçağ, 2003, 2). Son yüzyılda önemli bir artış gösteren küresel ısınmanın 

temel sebebi yukarıda açıklandığı üzere sera gazlarıdır. 

İklim değişikliğine neden olan sera gazlarından karbon dioksit (CO2) 

gazının toplam sera gazı miktarı içindeki payı % 80 civarındadır. Karbon dioksit 

(CO2) gazı salınımı, çok önemli oranda ekonominin her sektöründe kullanılan fosil 

yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) yakılması sonucu ortaya çıkmaktadır. 

(Karakaya, Özçağ, 2003, 3). Havadaki karbondioksit miktarı son 30- 60 yıl içinde iki 

katına çıkarak toplam gazlar içindeki oranı % 6’ya yükseleceği tahmin edilmektedir 

(Kışlalıoğlu, Berkes, 2003, 67).  

1992 Rio Konferansı’ndan sonra sera gazlarının salınımını denetlemek ve 

gelişmiş ülkelerin meydana getirdikleri kirliliği 1990 yılı öncesine çekilmesini 

sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) üye ülkelerce, Kyoto Protokolü 

oluşturulmuştur. Sera gazlarına en büyük katkısı olan ABD anlaşmayı imzalamaya 

yanaşmayarak temiz bir çevre için atılan adımların boşa gitmesine neden olmuştur. 

Protokolde üye ülkelerin yerine getireceği yükümlülüklere göre iki ayrı liste 

oluşturulmuştur. Türkiye, OECD üyesi olduğu için Kyoto Protokolü’nde, sera 

gazlarının azaltılması konusunda sera gazı salınımlarını 1990 öncesine çekmek üzere 

asıl yükümlülüğü yerine getirecek Ek-I listesi ve az gelişmiş ülkelere teknolojik 

yardım sağlaması gereken ülkelerin bulunduğu Ek-II listesinde yer almıştır. Türkiye, 

1992 Rio Zirvesi’nden beri, ilke olarak emisyon oranlarının azaltılması fikrine sıcak 

baktığını belirtmekle beraber, her iki ekte bulunması ve ekonomik kalkınmasını 

yavaşlatacağı endişesiyle ve OECD ülkesi olarak üzerine çok fazla yükümlülük 

yüklendiğini iddia ettiği için bu protokole imza atmamıştır. Uzun uğraşılar sonucu 

2001 Marakeş Konferansı’nda Ek II grubundan çıkartılan Türkiye, özellikle Avrupa 

Birliği’ne tam üyelik sürecinde önemli bir önkoşul sayılabilecek Kyoto Protokolü’ne 
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yoğun müzakereler sonunda 16 Şubat 2005 tarihinde katılmıştır (Karakaya, Özçağ, 

2003, 7).  

Demiryolu ve deniz taşımacılığı, karayolu ve havayolu taşımacılığına göre 

çevreye daha az zarar vermektedir. Ulaşım sektörü, yenilenemeyen enerji 

kaynaklarının baş tüketicisidir. Ulaşım sektöründe kullanılan gazların emisyonları, 

hava kirliliğine, iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Ulaştırma tesisleri, doğal 

alanların geri dönüşü olmayacak biçimde zarar görmesine yol açar. Açılan yollar 

doğal toprak örtüsünü, bitkileri, toprağa bağımlı canlıları ve hayvanları yok 

etmektedir. Ulaşım planları yapılırken, yapılan uygulamanın çevresel etkilerini 

denetim altına almak çevreye ve doğal kaynaklara verdiği zarar tamamen ortadan 

kaldırılamasa bile, azaltmak için etki değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır.  

1983 yılında çıkarılmış 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 10’uncu maddesi 

gereğince çıkarılması gereken Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmeliği ilk kez 

Şubat 1993 tarihinde yürürlüğe girmiş, en son değişikliği 2003 yılının Aralık ayında 

yayımlanmıştır. Yönetmelikte sağlanan muafiyetler ile asıl ÇED uygulanması 

gereken birçok altyapı çalışmasında ÇED süreci Türkiye’de yıllardır iyi 

işletilmemiştir. ÇED’i yöneticiler ve inşaatı yapan müteahhitler gelişimin önünde bir 

engel olarak görmüşlerdir. Oysa ÇED, projenin ortaya çıkacak etkilerini önceden 

değerlendirerek, uygulamadan doğacak toplumsal maliyetlerin hesaplanması, 

oluşacak zararların görülüp baştan tedbir alınması için önemli bir süreçtir. Eğer bir 

proje çevresel açıdan sakıncalı ise, ekonomik açıdan da sakat olmakta, beklenen 

faydayı verememektedir (Kışlalıoğlu, Berkes, 2003, 251). Bu konuda dünyada 

tecrübe birikimi yeterli seviyededir. Güzel ve faydalı olanlar örnek uygulamalar ile 

ülkemize getirilerek süratle kullanılmalı, çevresel maliyetleri yüksek olan projeler 

işliyor olsa bile durdurulmalıdır. 
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7. MALATYA’DA DOĞAYA VE İNSANA DUYARLI KENTİÇİ 

ULAŞIM İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR PROJELER 

Geçmişten günümüze kadar insanların yaşam biçimlerinin ve yöneticilerin 

karar ve uygulamalarının ürünü olan kentlerin tamamen yıkılıp, geleceğin 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni baştan inşa edilmesi olanaksızdır. Ancak, her 

geçen gün daha da içinden çıkılmaz duruma gelen, insanların tüm faaliyetlerini 

etkileyen ulaşım sorunun çözülmesi için köklü öneriler gerekmektedir. 

Evin penceresi açıldığında, dışarıdan sadece insanların ve çocukların 

seslerinin duyulduğu, ağaçların altında sokakta çocukların güvenle oynadığı, oyun ve 

dinlenme alanlarında trafik ve araba tehlikesinden uzak insanların yürüdüğü veya 

bisiklete bindiği bir ortamda yaşamak herkesin hayali ve özlemidir. Böyle bir kent, 

eğer insanlar isterse gerçek olabilir. Yeter ki kentin ulaşım ihtiyacı doğru tespit 

edilerek, ulaşım planları otomobile göre değil de insanlara öncelik verilerek yapılsın. 

7.1.  Ulaşımda Yönetim Dizgesinin Yeniden Yapılandırılması   

Kentiçi ulaşıma yönelik olarak kanun ve yönetmelikler ile merkezi ve 

yerel kurum ve kuruluşlara çeşitli yetki ve görevler verilmiştir. Yetki ve görev 

verilmiş örgütlerin sayısının çokluğunun yanında yetki ve sorumluluk alanları 

çakışan kurumlar bulunmaktadır. Yerel düzeyde alınacak kararlar ile ulusal 

seviyede yönlendirilecek politikaların birbirinden kesin çizgiler ile ayrılmamış 

olması karmaşayı arttırmaktadır.  

Merkezi yönetim düzeyinde (örneğin Ulaştırma Bakanlığı) kentiçi ulaşım 

konusunda merkezi örgütler arasında eşgüdümü sağlayacak, yerel yönetimleri 

yapacakları projeler konusunda destekleyecek, denetleyecek ve yönlendirecek 

bünyesinde bir yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu sayede kentiçi ulaşım konusunda 

yerel yönetimler merkezi düzeyde tek bir kuruluşla muhatap olacaklar ve bu 

düzeydeki her türlü işlem ve işbirliği tek bir birimin eşgüdümünde 

gerçekleştirilebilecektir. 

5393 sayılı kanunla etkinliği artan ve kentiçi ulaşım dizgesini yerel 
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seviyede yönetecek olan belediyenin üç adet desteğe ihtiyacı vardır.  

(1) Kurumun sorumluluklarını tanımlayan ve cezai yaptırımları içeren 

kentiçi trafik yönetimi ile ilgili kanun ve yönetmelik,  

(2) Planları uygulayabilmek için mali kaynak, 

(3) Kentiçi ulaşım konusunda uzmanlaşmış kadrolu personele ihtiyaç 

vardır. 

Günümüz kentiçi ulaşımda trafik sıkışıklığını azaltmak için kentiçi toplu 

taşımacılığı, daha sağlam bir yönetim yapısı altında kurumsallaştırmak ve toplu 

taşıma araçlarını cazip hale getirmek gerekmektedir. Kentiçi ulaşımda başarı için 

ölçüt olarak alınması gereken hızlı, ekonomik, güvenlikli, konforlu ve çevreyi en az 

kirleten ulaşım dizgesinin tesis edilmesidir.  

7.2. Malatya Belediyesi Tarafından Yapılması Öngörülen 

Düzenlemeler  

Malatya, hızla gelişen nüfusu ile büyükşehir belediyesi olmaya aday bir 

kent olarak bu yönde çalışmalarını hızlandırması ve altyapısını hazırlaması gerekir. 

Böylece nüfusun yanında, kentin fiziki durumu ve ekonomik gelişmişlik düzeyi 

istenen seviyeye ulaşmış olacaktır. Avrupa’da kentlilerin geçmişte yapılan hatalardan 

ders çıkararak, gelecekte otomobile yer olmadığını ortaya koyan Avrupa Kentsel 

Şartı’nın ilkelerinin çok iyi incelenmesi, ulaşım alanında alınacak kararların bu 

ilkeler ışığında alınması gerekmektedir. Otomobil üreticileri, özellikle Avrupa 

ülkelerindeki bu tutum değişikliğinin farkına vardıkları için gelişmekte olan Türkiye 

gibi ülkelere, otomobilleri en uygun fiyatlar ile satarak kazançlarını sürdürmeyi 

planlamaktadırlar. Yöneticiler, insanı ön planda tutan, toplu taşımayı destekleyen 

çözümler üretmek zorundadır. Kent merkezine katlı otopark, cadde üstü otopark, 

katlı kavşak, kaldırımların daraltılması gibi çalışma ve uygulamalar ulaşımı kısa bir 

süre sonra durma noktasına getirecektir. 

Ulaşımın can damarları olan sokaklar yaşayan ve yaşanan mekanlar 

olmalıdır.  Kente hayat vermesi gereken bu damarlar tıkanır ve işlemez hale gelirse, 

vücudun hasta olması gibi toplumsal sorunlar baş gösterir. Artan özel araç trafiği ve 

yarattığı trafik tıkanıklıklarını aşmak için yeni yollar yapmak veya yolları 
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genişletmek sorunu bir süre ertelemesini sağlar. Ancak, bir süre sonra trafik yeni 

açılan yollarda tıkanıklıklara yol açar. Bu kısır döngüden çıkmak için alınacak 

kararlarda yöneticilerin hata yapma lüksü yoktur. Sel olup akan trafiğin önünü 

açılmasına, doğayı acımasızca tahrip etmesine izin verilmemelidir.  

 7.2.1. Planlama Çalışmaları 

Malatya’da ticari ve ekonomik faaliyet alanlarının çoğu kent merkezinde 

yer aldığı için, bütün ulaşım istemleri merkeze doğru olmaktadır. Doğu-Batı 

istikametinde uzanan kentin merkezine ulaşan iki adet ana yolu dışında, bir yol 

seçeneği olmalıdır. Kentte halen toplam yolculukların 2/3’ü toplu taşıma araçları ile 

yapılırken, ulaşım planlarının özel araçların kullanımını teşvik edecek şekilde 

yapılması düşünülemez. Ulaşım planı; toplu taşımaya, özellikle raylı ulaşıma öncelik 

veren, yayalaştırılmış bölgelerle beraber, yaya yollarını fiziki durumlarının 

iyileştirilmesini içeren, sokağı bir sosyal mekan olarak tekrar insanların kullanımına 

sunan bir plan olmalıdır. İmara açılan ve yeni kurulan toplu konut bölgelerinde, alt 

merkezler oluşturularak kent merkezine doğru yönelen ulaşım taleplerinin dağılması 

sağlanmalıdır. Yeni yerleşim yerlerinin cadde genişlikleri, park yerleri, yeşillik alan 

ve meydanlar insanları ferahlatan bir anlayışla planlanmalıdır. Alt merkezlerin 

sağladığı olanaklar içinde mutlaka iş, okul, alışveriş, eğlence mekanları için uygun 

ve yeterli alan bırakılmalıdır.  

Çevre Yolu olarak adlandırılan D-300 Karayolu, şehirlerarası trafikten daha 

çok kentiçi yol işlevi görmektedir. Kentin içinden geçen şehirlerarası taşımacılık 

yapan yük ve yolcu araçları için ikinci ve üçüncü çevre yollarının yapılması 

yaşamsal bir zorunluluktur. Kentin çevresinden geçecek olan Güney Çevre Yolu, 

Malatya Belediyesi tarafından inşa edilmeye devam edilmektedir. Yapısı, yeri ve 

geometrisi itibarı ile çevre yolu kapasitesinde olmayacak olan bu yolun en azından 

kentin güney kesiminde oturan insanların belli ölçüde ulaşım ihtiyacını karşılayabilir. 

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Kuzey Çevre Yolu Projesi 

gündemde olmasına rağmen hayata bir türlü geçirilememektedir. Yaklaşık uzunluğu 

20 km. olacak  Kuzey Çevre Yolu erişme kontrollü yol olarak inşa edilmelidir.  

Kentte bulunan kamu iktisadi teşebbüslerinden Sümer İşletmeleri 
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kapatılmış, arazisi Malatya Belediyesi’ne devredilmiştir. Bu alandaki tesislerin 

büyük bir kısmı yıkılarak temizlenmiştir. Kent merkezine çok yakın bir mevkide 

yerel yönetim kentin çehresini ve geleceğini değiştirebilecek önemli bir alan 

kazanmıştır. Bu bölgede aynı zamanda Tekel işletmelerinin de fabrika ve tesisleri 

bulunmaktadır. Yapılan projeler ile kazanılan Sümer arazisinde; kültür, eğlence, 

spor, alışveriş ve yeşil alanları ihtiva eden bir mekan tasarlanmıştır. Belediye, Sümer 

arazisini kentin çekim merkezi yapma düşüncesini, bu proje ile gerçekleştirmek 

istemektedir. Projenin sosyal ve kültürel yapılarının maliyetini desteklemek için aynı 

alan içinde; toplu konut, alışveriş merkezi ve otel inşaatı da öngörülmüştür. Dar bir 

alana sıkışmış olan kent, Sümer Parkı ve Şeker Fabrikası gibi alanlar ile nefes alma 

şansı yakalamış iken, yoğun olarak yapılaşmaya yönelik bu alanın kullanılması 

ilerleyen yıllarda kentin yaşam kalitesine olan katkısını azaltacaktır. Ayrıca bu 

bölgeyi çekim merkezi yapacak projeler gerçekleştiği takdirde,  özel araçla ulaşım 

talebine paralel olarak ortaya çıkacak otopark sorunu inşaatlar başlamadan 

çözülmelidir. Şeker Fabrikası’nın üretim amaçlı kullanmadığı arazilerin belediye 

tarafından devir alınarak kullanılması konusu hala netlik kazanmamıştır. Benzer bir 

projenin Şeker Fabrikası arazisine uygulanması ile kent merkezinden kentlilerin 

kullanımına açık yeşil alanlar yaratılacaktır.  

7.2.2. Malatya Kent Trafik Müdürlüğü 

Malatya Belediyesi Kent Trafik Müdürlüğü yeni dönemdeki yetki, görev ve 

sorumluluklarına göre sayısı az olan personeli mutlaka takviye edilmelidir. Diğer 

belediyeler gibi Malatya Belediyesi de trafik hizmetleri için sözleşmeli personel 

temin yoluna gidebilir. Trafik ve ulaşım hizmetleri ile ilgili yüksekokul ve üniversite 

düzeyinde eğitim verilmediği için alınacak personelin hemen işe başlatılması uygun 

değildir. Kent trafik birimlerine alınacak yeni personelin eğitim ihtiyaçları Emniyet 

Genel Müdürlüğü trafik birimleri veya üniversiteler vasıtasıyla giderilebilir. Belediye 

trafik ekiplerinin; kentiçi trafik denetimi, uygulama ve ceza yetkilerinin belirsizlikten 

kurtarılması, aldıkları görevlerde kendilerine güvenle işleri yapmaları sağlamalıdır. 

Belediye trafik denetim ekipleri, yanlarında trafik polisi olmadan da görevlerini 

yerine getirebilmelidirler. 
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Belediye teşkilatlanması içinde hala internette belediyenin sayfasında Kent 

Trafik Müdürlüğü ve MOTAŞ’a ait bir bilgi yoktur. Kentli günlük faaliyetlerinin 

artık bir kısmını interneti kullanarak yapmaktadır. İnternette verilecek bilgiler ile 

park etme yasağı olan yerleri, tek yön uygulamalarını, yol çalışması yapılacak 

güzergâhlar ve bu yönde çalışan toplu taşıma araçlarının geçici güzergâhlarını 

duyurabilir. Ticari araç ve servislerin işletme ruhsatlarının verilme şartlarını, istenen 

belgeleri internet ortamında yayınlayabilir. Bunun yanında trafik ve ulaşımla ilgili 

halkın dilek ve şikâyetlerini elektronik posta ile rahatlıkla yapması sağlanmalıdır. 

Malatya Belediyesi tarafından kentte ulaşım alanında yapılacak 

düzenlemeler kentlilere düzenlenecek konferans, televizyon programları, okullarda 

seminerler, gazete haber ve ilanları ile anlatılmalı, bilgilendirme ve bilinçlendirme 

uygun biçimde yapılarak insanların kentteki faaliyetlerden haberdar olmaları ve 

alınacak kararlara anketler vasıtasıyla katılmaları sağlanmalıdır. 

Çevre Yolu üzerindeki trafik ışıkları birbirini tamamlayacak şekilde 50- 60 

km/saat sabit hızla hareket edildiğinde, hiç durmadan kentin bir ucundan diğer ucuna 

ulaşma olanağı tanımalıdır. Hızlı giden sürücüler için hız denetimleri belirgin olarak 

yapılmalıdır. Çevre Yolu üzerinde yayaların karşıdan karşıya geçmek için 

kullandıkları kavşaklarda yayaların geçişleri için alt geçit uygulaması yapılmalı, her 

an tehlikeye maruz kalabilecek insanlar ile araçların yol üzerindeki teması bu 

bölgede kesilmelidir. 

7.2.3. Toplu Taşıma Dizgesinde MOTAŞ’ın Yeniden Yapılandırılması 

MOTAŞ Otobüs İşletmesi şirket anlayışı içinde Malatya Belediyesi’nin bir 

birimi olarak kamu hizmeti vermektedir. Kamu hizmeti olarak ulaşım alanında 

verilen hizmetin bedelinin olduğu ve hizmetin devamlılığının bu kaynaktan elde 

edilecek gelirle sağlanacağı unutulmamalıdır. Toplu taşıma dizgelerine yapılacak 

yatırım sadece onu kullanacak olanlara değil, tüm ulaşım dizgesinin kullanıcılarına 

yarar sağlayacaktır. Toplu taşıma alanında yeni yatırım maliyetleri, yerel 

yönetimlerin tek başına karşılayabileceği seviyenin çok üzerindedir. Maliyetlerin 

daha alt seviyelere indirilmesi için yatırım kararları verilmeden önce hesaplamalar 

geleceğe dönük işletme planları, gelir tahminleri ve yatırımın geri ödemesinin nasıl 
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yapılacağı düşünülmelidir. Birçok yerel yönetim, dış kredi ile yapılacak toplu taşıma 

özellikle raylı dizgelerin büyüsüne kapılmakta, yatırım tutarları ile işletme giderleri 

birleşince yatırımın kendi geri ödemesini yapamayacağı anlaşılınca zor durumlara 

düşmektedirler.  

Kent meydanı ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliklerin olduğu bir alandan 

çok otobüs durağı görünümü vermektedir. Otobüs durakları kent merkezinden 

kaldırılarak, Çevre Yolu kenarı ile adliye binasının arasındaki boş alana taşınmalıdır. 

Şimdiki otobüs durakları ile teklif edilen yer arasındaki mesafe 500 metredir. 

Boşaltılan alanlar araç hareketinin olmadığı, dinlenme, eğlenme ve yürüyüş 

mekanları olarak düşünülmelidir. Çevre Yolu’ndan karşıya geçiş için üst geçit yerine 

Üniversite Otobüs duraklarının olduğu bölgede yol seviye farkından faydalanarak 

yolu seviyesinin yükseltilmesi veya yol seviyesinin aşağı alınarak karşıdan karşıya 

geçişler kolaylaştırılabilir. İzmir Konak Meydanında iskele ile Kemeraltı arasındaki 

sahil yolu geçişi yolu seviyesinin düşürülmesi ve yayalar için yol üzerinde dinlenme 

mekânları da içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi ile çağdaş bir ortam 

yaratılmıştır. Üst geçitler dik merdivenleri ile kentiçinde hareketliliği kısıtlayan bir 

unsurdur. Diğer kavşaklarda yapılacak düzenlemelerde, yayalara öncelik verilmeli, 

yaya geçitlerinde trafik ışıklarında yaya için yanan süre en yaşlı insanın adım hızına 

göre ayarlanmalıdır. Çevre Yolu’ndan karşıya geçişleri kolaylaştırmak için bu 

kesimde yolun 50 metrelik kısmı yerin altına alınarak yaya bölgesinin otobüs 

durakları ile daha rahat bütünleşmesi temin edilebilir. 
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Harita 3: MOTAŞ Otobüs Duraklarının Taşınması Önerilen Yeri  

 

Kaynak: (Malatya Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, 2001) 

Belediye otobüs güzergâhları incelendiğinde aynı yolları kısmen veya 

tamamen kullanan birden çok hat olduğu gözlenmektedir. Bu hatlar birleştirilerek, 

Çöşnük-MAŞTİ arasında otobüsler ana hat olarak çalıştırılır ise bu güzergâhlar 

üzerinde sefer sayılar artacaktır. Ana hatlar semt içinde ulaşımı sağlayan yardımcı 

hatlar ile desteklenmelidir. Bu sayede daha sık ve daha kısa mesafelerde daha çok 

yolcu taşıma olanağı olacaktır. Böylece, kapasitesinin yarısını bile dolduramamış 

otobüslerin birbiri ardına aynı durakları kullanmaları önlenmiş olacaktır. Ana hatlara 

paralel çalıştırılan minibüs ve dolmuşlar bu düzenleme ile kent merkezine ulaşan 

güzergâhlardan çekilerek asıl toplu taşımanın belkemiğini oluşturacak gelecekte de 

hafif raylı dizgelerin yerini alacak ana hatları besleyici güzergâhlara kaydırılmalıdır. 

Böyle bir uygulama başlarsa, tek bilet ile gidilen aynı noktaya çift ücret ödeme 

konusunda itirazlar olabilir.  

Otobüs 
Duraklarının 
Önerilen Yeri 
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Kısa mesafelerde, belli bir süre içinde (30-60 dakika) indi - bindi 

yapıldığında indirimli tahsilat yapılmalıdır. Bu uygulama özellikle besleyici hatları 

kullanarak ana güzergâh üzerine gelecek yolcular için özendirici olacaktır. Taklidi ve 

basımı oldukça kolay olan kâğıt bilet uygulamadan tamamen kaldırılmalı, elektronik 

bilet uygulamasına geçilmelidir. Okuyucuya yerleştirilecek hafızalar ile hangi 

istikamette, hangi araçta, günün herhangi bir saatinde taşınan yolcu miktarlarını 

düzenli olarak takip etmek mümkün olacaktır. Toplanan bu bilgiler değerlendirilerek 

ihtiyaç olan güzergâhlara yeni hatlar ve araçlar tesis etmek için karar almak daha 

kolay olacaktır. 

Kent merkezinden, Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) 

istikametine kadar olan bölüm için tek şerit toplu taşıma vasıtalarına tahsis edilecek 

şekilde bir yol düzenlemesine gidildiği takdirde, daha çok otobüsün daha sık 

aralıklarla hizmet vermesi mümkün olacaktır. Yolcu durakları için yaya kaldırımını 

işgal etmeyecek şekilde durak cepleri düzenlenmelidir. 

Çevreyi kirleten, ekonomik ömrünü tamamlamış, artık belediyeye yük 

olmaya başlayan eski otobüslerin yenilenmesi gerekmektedir. Yeni alınacak 

otobüslerin, havayı daha az kirleten emisyon oranları düşük araçlar veya doğal gazla 

çalışan motorlara sahip modellerden seçilmesine özen gösterilmelidir. Alımı 

düşünülen araçların fiyatları, şirketin bütçesi ile ödenecek seviyenin üzerindedir. 

Banka kredisi kullanılarak vadeli araç alımı için ödeme planı çıkarılmalı, yeni 

alınmış araç, çalışarak kendi maliyetini ödeyebilmelidir. Bu kapsamda elektrikle 

çalışan otobüslerin alım, işletme ve bakım olanakları da düşünülmelidir. 

MOTAŞ, halka yüz yüze hizmet veren bir kuruluş olarak kendini ve 

hizmetlerini tanıtıcı bilgilendirme faaliyetlerine çok cüzi maliyetler ile hemen 

başlayabilir. Durakta bekleyen yolcuların ne kadar bekleyeceğini açıklayan otobüs 

tarifelerini ve güzergâh haritalarını gösteren ilanlar duraklara asılması ilk safhada 

kolayca gerçekleştirilebilecek bir yeniliktir. Kentiçi ulaşım konusunda öneri ve 

şikâyetler için ücretsiz bir telefon hattı tesis edilerek, yolcuların verilen hizmetle 

ilgili duygu ve düşüncelerini MOTAŞ’a iletmeleri kolaylaştırılmalıdır. Bunun 

yanında daha ileri seviyede teknoloji kullanılarak yolcular bilgilendirilebilir. Toplu 
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taşıma araçlarına uydu izleme ve iletişim aletleri takılabilir, aracın yeri, istikameti 

gerçek zamanlı olarak görülebilir, bu sayede gerekli müdahaleler anında yapılabilir. 

Duraklara uydu izleme araçları ile iletişim kuran ışıklı ilan tabelalarından beklenen 

aracın kaç dakika içinde durakta olacağı bekleyen yolculara iletilebilir.  

Belediye otobüslerinin sayı ve nitelik olarak eksikliğini özel halk otobüsleri 

MOTAŞ’a ait otobüsler ile aynı toplu taşıma hizmeti anlayışıyla işletilerek toplu 

taşıma hizmetine katkı yapması hedef alınmalıdır. Özel halk otobüslerinin motor ve 

yakıt donanımları çevreyi ve havayı en az kirleten egzoz emisyon değerlerine sahip 

araçlardan seçilmelidir. Yeni araçlar yolcu potansiyeli dolgun olan birkaç hatta değil, 

tüm hatlara eşit oranda ve gerekirse sırayla çalışmaları sağlanmalıdır. 

Yolcu kapasitesi düşük, mevcut sayı ihtiyaçtan fazla olan minibüslerin 

yerine 23-25 yolcu kapasiteli midibüsler hizmete konulmalıdır. İşletmeye alınacak 

midibüslerin özel işletme prensiplerine göre ihale edilmeli, işletme ruhsatları 

öncelikle dolmuş hattı eski sahiplerine vererek, araç değiştirerek toplu taşıma 

görevlerini yürütmeleri sağlanmalıdır. Belediye otobüslerinde uygulanacak 

elektronik bilet uygulaması bu araçlarda da geçerli ücret ödeme şekli yapılmalıdır. 

Elektronik bilet sahibi olmayan yolcular için bozuk para karşılığı otobüs şoförünün 

kart basmasına olanak tanınmalı, özellikle geçiş aşamasında yolcular mağdur 

edilmemelidir. Elektronik bilet uygulamasına teşvik etmek için normal seyahat 

ücretinden % 10 gibi bir indirim yapılabilir. 

7.3. Ulaşım Türlerine Yönelik Düzenlemeler 

İkinci bölümde irdelenen Malatya’da kullanılan ulaşım türleri ve 

karşılaşılan sorunlara yönelik yapılması gereken düzenlemeler bu alt başlık altında 

sıralanmıştır. 

7.3.1.  Yayalar İçin Yapılacak Düzenlemeler 

Ulaştırma planları yapılırken genelde sürücü taşıt ve yol ağı dikkate 

alınmış, yayalar belediyelerin yaptığı uygulamalar ile engelleyici, araçların hızını 
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yavaşlatıcı, yok edilmesi gereken bir unsur olarak görülmüştür. Yaya ulaşımı son 

dönemlere kadar önemsenmemiş, taşıtların trafik içinde sıkışıklığa maruz kalmadan 

yollardan faydalanması amaçlanmıştır. Yaya ulaşımı sağlayan yaya yollarının 

planlanmasında, araç trafiği ile mümkün olduğunca kesişmeyen, her türlü mevsim 

şartında insanların yürümesine olanak tanıyan, zemini düzgün ve sağlam, yağışlı 

havalarda su ve çamur birikintisi oluşmasını engelleyen, yeterli aydınlatma yapılmış, 

çözümler üretilmelidir. Yaya ile araçların karşılaşmasının zorunlu olduğu durumlarda 

öncelik kesinlikle yayaya verilmelidir. Yaya yolu üzerindeki insan sayısı artınca 

oluşan yoğunluktan birey başına düşen alan azalarak, yayaların hızları da 

düşmektedir. İki yayanın yan yana geçebilmesi için en az 1,5 m. genişliğe ihtiyaç 

vardır. Belediyeler Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yaya kaldırımlarının 

genişliği ve fiziksel özellikleri ile ilgili yayınlamış olduğu standartlara 

uymamaktadır. Cadde genişletme ve düzenleme çalışmaları yaya yürüyüş yollarının 

zamanla daraltılması ile sonuçlanmıştır. 

Yayaların, motorlu araç trafiğinin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla 

gerekli yasal, yönetsel ve fiziksel tüm önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Kentiçi 

ulaşım aksları ve yaya bölgeleri, toplumsal etkileşimi genişletecek, çeşitlendirecek 

biçimde bir iletişim mekânı olarak düşünülmeli ve tasarlanmalıdır. Yaya ulaşım 

aksları ve yaya bölgeleri yayaların olası gereksinmeleri için gerekli altyapı hizmetleri 

ile donatılmalıdır. Yürürken dinlenmeli, yürümenin faydalı ve zevkli yanlarını 

insanlar keşfedebilmelidir. Yaya kaldırımları, geniş ve düzgün zeminli, ağaçlar ve 

diğer donatılar ile güzelleştirilirse insanların hoşuna gider. Daracık kaldırımda binbir 

türlü engelle karşılaşan yaya 500 m. yürüyünce 5 km. yürümüş gibi kendini yorgun 

hissedecektir. Motorlu araçların gürültüsü, egzoz dumanı içinde yayaların çok uzun 

süre kalmaları sağlıklarını bozacağı için mümkün olduğunca yaya yürüyüşler için 

trafiğin az veya hiç olmadığı yollar yaya yürüyüşler için tercih edilmelidir. Yaya 

ulaşımı ve yaya bölgeleri ile ilgili kararlar alınırken, gerçek kullanıcı olan yayaların 

kararlara katılmaları sağlanmalıdır. 
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Yaya bölgeleri, kentlerde yoğun motorlu araç ve yaya trafiğinin 

karmaşıklığının azaltılması amacıyla; alış-veriş merkezleri ile ticaret bölgelerinde, 

alanın günün belli saatlerinde taşıt trafiğine kapatılması, konut yerleşim alanlarında 

ise taşıt trafiğinin yavaşlatılarak yönlendirilmesi ile oluşturulur. Yaya dolaşım ve 

alış-veriş merkezi olarak oluşturulan bu alanlar, çeşitli yaş gruplarındaki insanlara 

güvenli ve rahat hareket olanağı sunan çok yönlü işlevlerle donatılmış kentsel açık 

alanlardır. Birden fazla yaya yolunu kapsadıklarından yaya yolu ağı olarak 

düşünülmelidir (Yıldırım,  Özel, Oktay, 2005). 

Malatya kent merkezinde yaya bölgesi olarak, İnönü Meydanı dahil olmak 

üzere, Milli Egemenlik Caddesi, Akpınar Caddesi, Atatürk Caddesi ve Çevre Yolu 

arasında kalan bölge sabah 07:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında araç trafiğine 

kapatılarak yaya dolaşım alanları oluşturulmalıdır. Bu alanlar kent dokusuna uygun 

mobilya ve donatılarla düzenlenerek belirtilen saatler arasında araç trafiğine 

kapatılarak yaya dolaşımına açılmalıdır. Trafiğe kapatılan alanlarda giriş ve çıkışlar 

kapalı tutularak araç giriş çıkışları kontrol altına alınmalıdır. Güvenlik, motosikletli 

polis ekiplerince sağlanırken, acil durumlarda yaya bölgesine itfaiye ve ambulansın 

girmesini kolaylaştıracak tedbirler önceden alınmalıdır. İşyerleri malzeme taşıma ve 

diğer ihtiyaçları için akşam 19.00’dan sonra sabah 07.00 kadar olan zamanı 

kullanmaya zorlanmalıdırlar. Aynı bölge içinde ikamet edenler, belediyeden o 

bölgede oturduğunu kanıtladıktan sonra alacağı bir izin belgesi ile araçlarını akşam 

saat 19.00’dan sonra yaya bölgesinde tahsis edilecek yerlere sabah en geç 07.00’da 

almak üzere park etmesine izin verilebilir. 

Valilik binası ve çevresi otobüs minibüs durakları ile yol kenarına park 

etmiş araçlarla doludur. Otobüs duraklarının taşınması, minibüs duraklarının bu 

bölgeden uzaklaştırılmasıyla belediye binası çevresi dâhil olmak üzere araçlardan 

arındırılmış bir yaya bölgesi daha elde edilecektir. Yaya bölgesinin içinde kalan özel 

otoparklar öncelikle o bölgede ikamet edenlere ücreti karşılığında tahsis edilmeli, 

konumu itibarı ile dinlenme mekânı olabilecek diğer otoparklar belediye tarafından 

kamulaştırılarak çocuk parkı ve oyun alanı haline getirilmelidir.  
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Yaya bölgesi oluşturulurken yapılacak yer döşemesi renk ve desen olarak 

motorlu araçların kullandığı asfalt zeminden farklı renk ve desende, olmalıdır. Yaya 

bölgesini kullananlara yeterli güvenlik tedbirlerinin alındığı gösterilmeli, mekândan 

huzur içinde faydalanmaları sağlanmalıdır. Güvenliğin yeterli düzeyde olmadığı 

bölgelerde insanlar yürümeyi tercih etmemektedirler.  Aydınlatma yeterli düzeyde 

olmalı, oturma yerleri, ilgi çekici su öğeleri ve plastik elemanları uygun şekilde 

yerleştirilmelidir. Yaya bölgesi temiz ve kullananları rahatsız etmeyecek bir çöp 

biriktirme ve taşıma yöntemi ile temizlenmelidir.  

Harita 4: Kent Merkezinde Oluşturulacak Yaya Bölgesi 

 

 

 

Kaynak: (Malatya Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, 2001) 
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Yaya bölgesini yaşatacak eğlence, kültür, spor, sanat etkinliklerine olanak 

vermek amacıyla kent merkezinde, İnönü Kapalı Çarşısının üzeri ve Yeni Cami 

arasında kalan alanda uygun tesisler oluşturulmalıdır. Çeşitli etkinliklerle bu 

tesislerin işlevselliği desteklenmeli, halkın etkinliklere katılımı sağlamak için etkinlik 

günlerinde toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Yaya bölgesinin başlangıç ve bitiş 

noktaları belirgin olmalı, işaret ve yazılarla insanlar uyarılmalı, bitki ve ağaçlar ile 

mekan güzelleştirilmelidir. 

Malatya kent merkezinde yaz aylarında belirli zaman aralıkları ile araç 

trafiğine kapatılan Kanalboyu Caddesi’nin yayalara tahsis edilmesi ile oluşturulan 

yaya yolu vardır. İnsanların yürüyerek geçtikleri yollar sosyal bir mekân olarak 

hizmet etmekte, kaybolan sokak işlevlerinin tekrar başka boyutlarda kazanılmasına 

yardımcı olmaktadır. Binalarda hapis olan insanlar açık havada oturma başka 

insanlar ile bir arada olma, onlarla yaşantıyı paylaşma alışkanlıklarını tekrar 

kazanmaktadırlar. Çocuklar için apartmandan inip açık alanda, araç tehlikesinden 

uzak oyun oynama olanağı yaratılmaktadır. Kanalboyu Caddesi kendine has 

özellikleri ile yaz aylarında yürüyüş yapmak isteyen insanlar için bir çekim merkezi 

olmaktadır. Gerçekte Kanalboyu Caddesi’nin iki yanındaki alanın konutlara tahsisi 

yanlış bir uygulamadır.  

Yaya yolu bölgesi ile toplu taşım ilişkisi iyi kurulmalı, insanlar zahmetsizce 

toplu taşım vasıtalarına ulaşabilmelidirler. Böylece bölgenin ticari ve kültürel 

katkılarından ötürü yaya bölgesinin cazibesi artmış olacaktır.  

7.3.2.  Engelliler İçin Yapılacak Düzenlemeler 

Engelliler için ulaşım kavramından daha çok ulaşılabilirlik kavramına 

değinmek gerekir. Ulaşılabilirlik, yapıların ve mekânların girilebilirlik, erişilebilirlik, 

kullanılabilirlik seviyelerini belirtir. Ulaşım dizgeleri, hangi durumda bulunurlarsa 

bulunsunlar, bütün insanlar için açık, erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Bu 

kavram, fiziksel erişim anlayışının da ötesinde; toplumsal hayatın, toplumsal 

katmanların tamamının ve mutluluk tablolarının tümünün bütün insanlara açık olması 

demektir. 
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Bedensel, duyusal ya da zihinsel güç ve kapasitelerinin bir kısmını 

kaybetmiş özürlü dediğimiz insanlar için çevre ve hayat şartları daha büyük etkiler 

taşır. Aslında şehirsel çevre şartları özürlü olsun olmasın bütün insanlar için belli 

zorluklarla dolu olabilir. Özellikle de yaşlılar, çocuklar, çocuklu anneler, hamile 

kadınlar, hasta ve zayıf bünyeli insanlar için şehirsel çevre önemli zahmetler getirici 

olabilir. Kentlerde caddeleri, binaları, eşyaları, araçları tasarlarken, inşa ederken ve 

üretirken çok özenli davranarak, elde edilmiş olan bütün bilgiler engelli insanların 

kentte sosyal yaşantıya katılmaları için kullanılmalıdır.  

Engelli vatandaşların, günlük yaşamlarının büyük bir kısmı evde 

geçmektedir. Engellilerin ev dışında yaşamlarını kolaylaştıracak bir düzenleme kent 

merkezlerinde yapılmadığı için onların tek başına hareket etme şansları pek yoktur. 

Avrupa Kentsel Şartı’nın Kentteki Özürlü ve Sosyo-ekonomik Bakımdan Engelliler 

başlıklı bölümünde “Yolculuk, iletişim ve kamu ulaşımı tüm insanlar için yapılabilir 

ve erişilebilir olmalıdır.” ilkesi çerçevesinde özürlülerin kentsel mekânlarda hareket 

etmelerinin kolaylaştıran her türlü standardın uygulanmasına yönelik önlemlerin 

alınması gerekir. 

Günlük hayatta yer almadıkları için görünmeyen, varlıkları bilinmeyen 

engelli sayısı sağlıklı bir kayıt ve belgeleme alışkanlığı olmadığı için tam olarak 

bilinmemektedir. İş, eğitim, sağlık, eğlence gibi değişik amaçlar ile dışarı çıkan bir 

engelli eğer kendi aracı yok ise toplu taşıma araçlarını kullanması çok zordur. 

Tekerlekli sandalye ile binecekleri toplu taşım aracı Malatya kentinde sadece bir 

tanedir. Engelli vatandaşların günlük yaşamda bu tek otobüse bağımlı kalmamaları 

için sivil toplum örgütlerinin desteği ile Engelliler Derneğinin bünyesinde 

oluşturulacak bir yapılanma ile engellilerin tekerlekli sandalye ile taşınabileceği özel 

yapılmış araçlar satın alınabilir. Bu araçları kullanmak için derneğe üye olan 

engellilere gün içinde ticari taksi tarifesinden daha ucuza taşıma olanağı sağlanabilir. 

Bu araçları kullanmak isteyen engelliler telefonla araç isteyerek veya daha 

öncesinden planladığı işi için günün belli saatlerinde çağıracağı adrese gelmesini 

isteyebilir. Böyle bir uygulama için ticari araç satan firmalar bile gönüllü olarak araç 

bağışı yapabilirler. 
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Yaya yürüyüş yolları araçların park etmesini önlemek amacıyla gereğinden 

fazla yüksek yapılmaktadır. Yüksek kaldırımlar engelliler ve yaşlılar için iniş ve 

çıkışlarda zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Yollarda daha rahat hareket 

edebilmeleri için kaldırımlar üzerinde düzgün açı ile yapılmış rampalar olması 

gerekir. Rampalar, farklı yüksekliklerdeki düzlemleri birbirlerine bağlayan eğik 

düzlemlerdir. Kaldırım rampaları, özürlü ve yaşlı insanlarla, çocuk arabası süren 

annelerin, şehirdeki yürüyüşlerinin kesintisiz olmasını sağladığından çok önemlidir. 

Kentin içinde ve çevredeki rampaların varlığı ve yokluğu engelli insan için bazen, 

hayatın devam edişi veya hayatın durdurulup kişinin sosyal hayatın dışına itilişi 

anlamlarına gelmektedir. Tekerlekli sandalye ile rahatlıkla kullanılamayacak eğimde, 

göstermelik bir rampa yapmaktansa hiç olmaması daha iyidir. Çağdaş ulaşılabilirlik 

ölçütleri içinde rampaların yapılması kentteki kamuya açık tüm yapılar için 

tasarlanmalıdır.  

Görme engelliler yaya yolları üstündeki türlü engellere karşı korumasız 

durumdadırlar. Kaldırımlarda çukurlar ve türlü engeller görme engellilerin güvenliği 

için daha emniyetli hale getirilmelidir. Sesli uyarı yapan trafik ışıkları tek bir noktada 

kullanılmakta olup kent merkezinde yaygınlaştırılması halinde görme kusuru olan 

insanlara karşıdan karşıya geçişlerde yardımcı olacaktır. 

Toplum, engelli insanları hep başkalarına muhtaç olarak algılamaktadır. 

Kendi başına hiçbir şey yapamayan engellilerin yardımsız ve ilave ulaşım önlemleri 

ile kentiçinde hareket edecekleri kabul edilmektedir. Böyle bir yaklaşım tarzı 

engellileri günlük yaşantının dışına itmektedir. Malatya Kenti insan öncelikli bir 

ulaşım dizgesi ortaya koyarken engellileri mutlaka kapsayan bir plan yapmalıdır. 

7.3.3.  Bisiklet Kullananlara Yönelik Alınabilecek Önlemler 

Türkiye’de genellikle kent yöneticileri bisikleti kentiçi ulaşım aracı olarak 

görmedikleri için onlara yönelik düzenlemeler yapma gereğini de duymamışlardır. 

Bisikleti kent merkezinde kullanılabilecek bir ulaşım aracı olarak görmek ve ona 

uygun düzenlemeler yapmak gereklidir. Zaten dar olan yaya yollarında ise 

kullanılması yayalar açısından oldukça sakıncalıdır. Bisiklet yolları olmadan 

insanların bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanmaları tehlikelidir. Motorlu araçlar 
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ile aynı yolda kullanılması durumunda sürücülerin bisikletlilere karşı çok dikkatli ve 

saygılı olmaları gerekir. Aksi takdirde sürücüler bisikletlileri bir engel olarak görüp 

hızlı ve emniyetsiz araç kullanabilirler. Bisiklet yolları böyle emniyetsiz bir durumun 

bertaraf edilmesi için başlangıç olabilir.  

Malatya Belediyesi yapacağı bir kampanya ile Malatya kentini bisiklet 

dostu kent ilan ederek bisiklet kullananları bir dernek çatısı altında toplayarak, okul, 

işyerleri ve ticaret örgütlerini içine alan belediyenin desteklediği bir kurumsallaşma 

tesis edilebilir. Bisikletin, temel ulaşım araçlarından biri olarak yollarda kabul 

edildiği, sürücülere dönük yoğun afiş, ilan, broşür, televizyon ve radyo kampanyaları 

düzenlenebilir. Kent merkezine giden çevre yolunda yolun bir tarafındaki yan 

yolların bir şeridini bisiklete tahsis edilebilir. Çevre Yolu’ndan İstasyon Caddesi 

devamı ile kent merkezine doğru Sıtmapınarı Kavşağı’na kadar olan bölümde yaya 

yolunun bir tarafı sadece bisiklet kullananlara tahsis edilebilir. 

Kent merkezine yaklaştıkça hem yolun hem de kaldırımların daralması ile 

bisiklete hareket alanı arka caddelerden birine kaydırılarak devam ettirilmeli, kent 

merkezinde oluşturulacak yaya bölgesinde bisiklet yolu belirgin bir şeklide 

oluşturulmalıdır. Yapılacak bisiklet yolunun en az iki bisikletlinin karşılıklı olarak 

geçmesine yetecek genişlikte olması gerekir. Konacak trafik işaretleri ve uyarı 

levhaları ile yayaların bu yolu kullanmaları engellenmelidir. Zemin kaplaması yaya 

yolundan farklı yapılarak uzaktan bile olsa kolayca fark edilebilmelidir. 

Kent merkezine ulaşana kadar hem araç sürücüleri için, hem de yayalar için 

asılacak uyarı levhaları ile diğer insanların bisikletlilere tahsis edilmiş alanları 

kullanmaları önlenmelidir. Bisikleti; ulaşım, spor, eğlence, gezinti amacıyla kullanan 

insanlar kısa zaman içinde kent merkezine araçla gelmekten vazgeçeceklerdir. 

Bisikletin kent merkezinde kullanılmadığı zamanlarda emniyetinin alınması 

gereklidir. Böyle bir düzenleme için bisiklet alım satımı için gerekli olan 

belgelendirme işlemleri belediye birimleri tarafından yapılmalıdır. Bir çeşit ruhsat 

gibi işlem görecek olan bu belgeler ile çalınmış bisikletlerin kent içinde el 

değiştirmesi veya kullanılması önlenecektir. Bu uygulama ile birlikte kolayca 

çıkmayacak şekilde tanıtıcı bir numara vurulması gereklidir. Emniyeti alınacak 
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bölgelerde yapılacak bisiklet park yerleri sayesinde insanlar, çalınma korkusu 

duymadan rahatlıkla park etme olanağı bulacaklardır. Park yerlerinde bir otomobilin 

kaplayacağı alana 12 bisiklet park edebilirken, talep arttığında iki, üç katlı askılık ile 

bisikletlerin asılarak park edileceği iskelet yapılarak aynı alana 20-30 bisiklet park 

edilmesi sağlanabilir. 

Belgelendirme sürecinde, çalınma durumunda, telefonla polis merkezine 

bildirilerek bisiklete ait bilgilerin yayılması ve yapılacak kontrollerde aranması 

sağlanmalıdır. Bisikletliler açısından da kendi emniyetleri için tüm dünyada 

kullanılan kask ve fosfor bantlı yelekler giymeleri gerekir. Böylece trafik içinde 

rahatlıkla görülmeleri sağlanacaktır. Bu uygulamaya hemen geçerek insanların 

tepkisini ve olumsuz düşüncelerini toplamak yerine zamanla oluşacak ortak karar ve 

katılım ortamıyla, yardımcı gereçlerin ülkemiz şartlarında üretilip, çok rahatlıkla 

satın alınabilecek fiyatlara yaklaştığında zorunluluk haline getirilmesi gündeme 

getirilmelidir. 

Bisiklet yolları yatırımı ve uygulaması başlamadan önce her hafta Pazar 

günü kentin belli istikametlerindeki yollar araç trafiğine kapatılarak bisiklet ve 

yayalara tahsis edilebilir. İnsanların hem gezintilerini hem alışverişlerini yaparken 

aynı zamanda spor da yapmalarını teşvik edecek düzenlemeler yapılmalı, bisiklet 

yolları uygulaması başladığında bu yolları kullanacak ve hazır alışkanlığı olan 

bisikletli en az kent nüfusunun %5’lik bir kesimi ilk başlangıç için motive 

edilmelidir. 

Düzenlenecek kampanyalar ile bisiklet kullanmanın faydaları açıklanmalı 

gönüllü katılım için kentliler teşvik edilmelidir. Sadece bisiklet kullanarak, günlük 

spor faaliyeti içinde fazla kaloriler yakılarak vücudun zinde kalması sağlanır, kalp 

krizi geçirme ihtimali yarı yarıya azalmaktadır. Kan basıncı düzelir ve kalbin atışı 

spor sayesinde düzelir, stresten kurtulur ve rahat bir nefes alınır.   

7.3.4.  Kentiçi Trafikte Özel Araçlar ve Park Yerleri 

İnsanlar dinlenme, gezme, alışveriş ve eğlenme amacıyla kent merkezine 

geldikleri zaman araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman kilitlenme noktasına 

gelmektedir. Atatürk Caddesi ve Fuzuli Caddeleri üzerindeki yol üstü park yerleri 

olarak tahsis edilerek amacı dışında kullanılmaktadır. Kent merkezinde yollar park 
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amacıyla değil trafiğin daha rahat akması için kullanılmalıdır. Bu yollar üzerindeki 

parkmetreler kaldırılmalı, özel araç sahiplerinin özel otoparkları kullanması 

sağlanmalıdır. 

Kent merkezinde otopark kısıtlamaları yapılmalı, kent merkezine 

yaklaştıkça otopark ücreti artırılarak saat sınırlaması getirilmelidir. Kent merkezinde 

katlı otopark dahil yeni otoparkların yapılması, daha çok aracın kent merkezine 

gelmesine neden olacaktır. Bu boş alanları otopark yapmak yerine, çocuk oyun parkı 

yapılmalıdır. Standart zamanın üstünde bekleyen araçlar için ilave ücret istenmelidir. 

Belediyenin buradan elde ettiği gelir, bozulan yolların bakım ve onarımına 

harcanmalı, bir kısım kaynak ise toplu taşıma araçlarının sayısının arttırılması ve 

geliştirilmesi için oluşturulacak fona devredilmelidir. 

İl Trafik Komisyonu alacağı kararla, plakaların son rakamları tek çift olma 

durumuna göre trafiğe çıkma kısıtlaması getirmeli, ayrıca bunu sıkı bir şekilde 

denetlemelidir. Trafiğin bu uygulama ile özellikle doruk saatler olan sabah ve akşam 

saatlerinde en az  % 40 rahatlaması sağlanabilir.  

Avrupa kentlerinde etkinliklerle kutlanan arabasız gün etkinliği kente 

kazandırılarak bütün yollarda arabasız insanların özgür bir şekilde dolaşmaları 

sağlanmalıdır. Kentin arabalar olmadan daha ferah ve yaşanabilir olduğu kentlilere 

gösterilebilir. Bu günün etkinliklerinden bir tanesi de bisikletle kent turu olarak 

düzenlenmeli; bu durum ile gerek gezinti gerek yarışma havasında insanlara kentin 

sokaklarında değişik faaliyetler yapılabileceğini gösterilmelidir.   

Daha henüz bir envanteri çıkarılmamış olan otoparkların Belediye Kent 

Trafik Müdürlüğü’nce bir yönetmelikle ruhsatlandırılarak ücret, işletme güvenliği 

çerçevesinde, verilen hizmetler konusunda denetlenmeleri sağlanmalıdır. Kent 

merkezine daha az aracın girmesini sağlamak için park et devam et politikasına 

uygun yerler belirlenmeli, merkezi alan mümkün olduğunca mutlaka girmesi gereken 

araçlar dışında araç girişi kısıtlanmalıdır. Merkez dışında oluşturulacak bölgelerde 

araç park etmek ücretsiz veya merkeze taşıma ücretsiz olabilir. Otopark 

bölgelerinden uygun kapasitelerde toplu taşım araçlarının sık aralıklar ile 

planlanması suretiyle özel araçların sağladığı esnek ve süratli ulaşım sağlanmış 

olacaktır. 
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Kentin önemli kavşaklarına kameralar yerleştirilerek trafik kuralı ihlali 

yapan araçların plakaları tespit edilerek cezalandırılması sağlanmalıdır. Trafik 

polisinin olmadığı yer ve zamanları fırsat bilen sürücülerin keyfi hareketleri 

böylelikle önlenecektir. Aynı kamera düzeneği ile en çok kavşaklarda meydana gelen 

trafik kazalarının nasıl olduğu gözlenebilir, trafiğin herhangi bir yönde sıkışması 

durumunda merkezden yönetilen trafik ışıkları sayesinde sıkışan trafik 

yönlendirilebilir. Trafikte izlendiğini bilen sürücüler daha dikkatli davranacaklar, 

kural ihlali yaptıklarında görüntü belgeli olarak itiraza yer bırakılmadan ceza 

ödeyeceklerini bilerek hareket edeceklerdir. 

Elektronik yol yönlendirme dizgesi internet ortamı ile desteklenen bir bilgi 

ağı oluşturulabilir. Kameralardan elde edilen görüntüler internette yayınlanarak yola 

çıkacak sürücülere yol üzerindeki kavşaklarda oluşan trafik yoğunluğu gösterilebilir. 

Yolculuğa çıkmadan önce sürücüler güzergâhını bilgisayar ortamında haritadan 

görebilmeli, üzerinde yol çalışması, onarım olan güzergâhları görüp tali yolları 

seçebilmelidir. Bunun yanında, yol kenarı ışıklı bilgi tabelaları ile yolu kullanan 

sürücülere de yol, trafik, hava durumuna bağlı yol zemininin durumları anlık olarak 

iletilebilir. Trafik radyosu kurularak bilgi ekranı olan radyoların alıcılarına, 

okuyabilecekleri mesajlar iletilebilir.  

7.3.5. Malatya’da Hafif Raylı Ulaşım 

Malatya kentinin bütünü ele alındığında gelişme yönü olan doğu – batı 

yönünde uzanan bir hafif raylı dizgenin kurulması uygun olacağı söyelenebilir. Böyle 

bir raylı dizgenin kurulması ve işletilmesi, bu güzergâh boyunca gelişmenin teşvik 

edilmesi ile olanaklıdır. Kuzey – güney istikametinde yayılan yerleşim yerleri 

(bölgeler – mahalleler) mesafenin kısa olması ve bir noktadan yeterli talep 

olmayacağı düşünülerek her ne kadar teklif edilmese de kentin gelişmesinin kuzey ve 

güney çevre yollarının yapılması ile bu istikametlere kayması ile raylı ulaşım için 

yeterli bir yoğunluk yaratacağı göz ardı edilmemelidir. 

Kentin topografik olarak iki ucu arasında çok az yükseklik farkı olması 

dolayısıyla hiçbir bölgede eğim %10’un üzerinde değildir (RMT Limited, 1999, 16). 

İstasyon Caddesi ve Çevre Yolu yoğun trafik akımlarına sahiptir. Caddelerin dar 
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olması ve kamulaştırılması gereken alanların çok sınırlı olması hafif raylı dizge için 

tahsisli öncelikli hat oluşturulmasına olanak vermemektedir.   

Raylı ulaşımın kış mevsiminde lastik tekerlekli araçların yarattığı kaza riski 

dolayısıyla insanların evlerine çekilmeleri yerine ulaşım ihtiyaçlarını raylı ulaşımla 

sağlamaları daha kolay olacaktır. Yolculuk talepleri ve lastik tekerlekli toplu taşım 

araçlarının güzergâhları dikkate alındığında oluşturulacak raylı ulaşım güzergâhı 

ortaya çıkmaktadır. Malatya için raylı ulaşım dizgesi üç aşamalı olarak inşa edilmesi 

gerekmektedir. 

(1) Şehirlerarası Otobüs Terminali (Maşti)- Çöşnük Kavşağı, 8 km. 

(2) Şehirlerarası Otobüs Terminali (Maşti)- Yakınca- Organize Sanayi 

Bölgesi, 7.5 km. ( Beyler Deresi viyadükle geçiş olacak) 

(3) Çöşnük – İnönü Üniversitesi Yerleşkesi arasında 8 km. olmak üzere 

toplam 23.5 km.lik bir hat üzerinde tesis edilmelidir. Bu ana güzergahı destekleyecek 

kuzey - güney yönünde yeterli talep büyüklüklerine ulaşıldığında Fuzuli Caddesi 

esas olmak üzere 3 - 4 km.lik bir tramvay hattı tesis edilebilir.  

Raylı ulaşım otobüs ve minibüsler ile rekabet etmemeli, otobüs ve minibüs 

hat ve güzergahları raylı ulaşımı besleyecek şekilde tekrar düzenlenmelidir. Yerleşim 

yerlerinin yakınına kadar gelen tramvaydan inen yolcular belediyenin sağladığı 

ücretsiz otobüs seferleri ile evlerine kadar olan 3-5 km mesafeyi beklemeden 

gidebilmedirler. 
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Harita  5: Malatya Tramvay Güzergâhı Kent Merkezi Geçişi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Malatya Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, 2001) 

Mevcut durumda, otobüs ve minibüslerden oluşan toplu taşıma araçları 

ihtiyacı karşılıyor gibi gözükse de artan nüfus ve hareketlilikle beraber artan ulaşım 

talepleri raylı ulaşımın uygulanması için önerilen kapasitelere ulaştığında yatırım için 

yerel yönetim mutlaka gerekli çalışmaları yapmalıdır. 

Duraklar arası mesafenin en az 800-1000 m. olması en ekonomik işletme 

mesafesidir. Yolcuların raylı dizge durağına en fazla 400 m. Yürümeleri gerekir. Bu 

mesafenin üzerindeki uzaklıklar için lastik tekerlekli toplu taşıma araçları ile 

istasyonlarına taşıma yapılmalıdır.  

Tramvay hattı MAŞTİ’den Dede Korkut Parkı’na kadar olan bölümde 
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Çevre Yolu’na paralel gidecek, Dede Korkut Parkı’ndan sonra İstasyon Caddesi’ni 

takip edecektir. Bu cadde tramvayın inşası sonrası, hem motorlu araçları hem de 

tramvayı taşıyacak kadar geniş olmadığı için motorlu araçların belli noktalarda 

yapılacak geçiş yerleri dışında bu yolu kullanmalarına izin verilmemeli, bu bölgedeki 

işletme ve mağaza sahipleri yük aktarma işlerini akşam saatlerine kaydırmalıdır. 

Tramvay karayolu araçları ile aynı yüzeyi kullanacağından raylarının üst seviyesi yol 

kaplaması ile aynı seviyede olmalıdır. Tramvayın gabarisine göre cadde üzerindeki 

engeller temizlenmelidir. Tramvayın geçişi esnasında oluşacak titreşimi ve gürültüyü 

azaltmak için yol zemininde gerekli tedbirler alınmalıdır. Hattın işletme programı 

için ulaşım talebinin en yoğun olduğu doruk saatler dikkate alınmalıdır. 

Raylı dizgeler oldukça pahalı yatırımlardır. Seçilen raylı dizgenin çeşidine 

ve özelliklerine, araçların hızına, yerli- yabancı imalatın oranı gibi değişkenler 

maliyetleri yükseltmektedir. Aşağıda çeşitli kaynaklardan faydalanılarak raylı 

dizgelerin altyapı ve araç maliyetleri çıkarılmıştır. Rakamlar arasında görülen 

farklılıklar yanıltıcı olmaması gerekir. Mümkün olduğunca fazla örnek koyularak bu 

farklılık daha çarpıcı şekilde vurgulanmaya çalışılmıştır. 

1) 2. Ulusal Demiryolu Kongresi’nde sunulan maliyetlere göre cadde 

tramvayının maliyeti, karışık trafikte 3,5 milyon dolar $/km., tahsisli yolda 6-10 

milyon dolar $/km, metro hemzemin geçitle yapılacak ise 20-25 milyon $/km, 

viyadüklü geçiş olursa 40-55 milyon $/km, yeraltında inşa edilirse 80-105 $/km 

olarak hesap edilmiştir. Araç başına maliyetlerin tramvayda 300.000 -600.000 $/adet 

olduğu tespit edilmiştir (Usta, 2001, 103) 

2) Eskişehir tramvayının maliyeti aşağıdaki çizelgede 1995 Yılı Bayındırlık 

ve İskân Bakanlığı’nın birim fiyatları esas alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 

Tramvay araçlarının maliyeti 180 yolcu kapasiteli tek araç için 850.000 dolardır. 

Personel ücretleri hariç olmak üzere yıllık işletme ve bakım gideri ise 315.000 dolar 

olarak hesaplanmıştır. Ekonomik ömrünün 20 yıl olacağı kabul edilen tramvayın tüm 

yatırım maliyetlerini 300.000 civarında yolcu taşıyarak 12 yılda ödeyeceği ve kâra 

geçeceği hesap edilmiştir (Kırımtay, 1996, 116). 
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Çizelge 16: Eskişehir Tramvayının Yatırım Maliyetleri 

Yatırımın Cinsi Birim Maliyet 
(Milyon Dolar) 

Birim Toplam 
 Maliyetler 
(Milyon Dolar) 

Altyapı 0,34        . 25 km 8,50   . 
Üstyapı 0,71        . 26 km 17,25   . 
Elektrifikasyon 0,0862    . 27 km   2,155.. 
Sinyalizasyon ve 
 haberleşme  0,000835 50 Adet 0,042.. 
Yeni Durak Yerleri 0,002     . 35 Adet 0,07   . 
Bakım Yeri 1,50       . 1 Adet 1,5     . 
Depo Sahası 1,00       . 2 Adet 1        . 
Toplam Maliyet (Milyon Dolar)                                 30,517  . 

Kaynak: (Kırımtay, 1996,116) 

3) Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Bursaray 

tramvayının maliyeti 360 milyon dolar olarak hesap edilmiş ve kredi ile yapılmıştır. 

17 km.lik hat üzerinde 48 tramvay aracı bir Alman ve Türk firmaları tarafından ortak 

yapılmıştır (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2005). Adana Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yaptırılan hat uzunluğu 13,5 km olan metronun % 65’lik biten kısmının 

maliyeti 339.8 milyon dolardır. Bu hat üzerinde toplam 24 milyon dolara ($) mal 

olan 36 adet vagon hizmet vermesi planlanmıştır (Arısoy, 2005).  

4) Ülkemizde, kentsel raylı ulaşımın gelişimi konusunda İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nde yapılmış olan çalışmada nüfusu 200.000 üzerinde olan 21 kent 

incelenmiş ve kentlerin raylı ulaşım konusundaki ihtiyaçları tespit edilmiştir. 

Malatya Kenti için 60 km. tramvay hattı inşasının gerektiği,  158 tramvay aracına 

ihtiyaç olacağı belirtilmiştir. Çalışmada tramvaylar için alt yapı yatırım maliyetinin 

tramvay için km başına 2,5 milyon dolar olacağı, araç başına maliyetin ise 2 milyon 

dolar olacağı hesap edilmiştir. Bu tahminlere göre; Malatya Kenti’ne kurulacak olan 

tramvay hattının alt yapı maliyeti 148,33 milyon dolar ($), araç maliyeti 316,89 

milyon dolar ($) olmak üzere toplam maliyetinin 465,22 milyon dolar ($) olacağı 

tahmin edilmiştir (Evren, Öğüt, 1998).  

5) Malatya Belediyesi tarafından yaptırılan “Ulaşım ve Trafik Sistemi 
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İncelemesi” çalışmasında hafif raylı ulaşım Malatya Kenti için incelenmiş ve 

kilometre başına 5,150 milyon dolar ($) olmak üzere toplam 120,410 milyon dolar 

($)  maliyeti olacağı hesaplanmıştır (RMT Limited, 1999,16). 

Yararlanılan kaynaklar arasındaki maliyet farkı; hattın uzunluğu, kullanılan 

yerli-yabancı teknoloji, yeraltı ve yerüstü güzergâh, çeken araçların genel hızı, 

yaklaşık kamulaştırma bedelleri ve raylı ulaşım araçları ve diğer girdilerin yerli 

imalat oranlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.  

Yatırım maliyetlerinin çok yüksek olması, yerel yönetimleri mali kaynak 

bulma konusunda sıkıntıya sokmaktadır. Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve 

Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları’nın yapılacak projelere destek sağlaması 

gerekmektedir. Yabancı banka ve finans kurumlarının desteği; kullanılacak teknoloji 

konusunda öne sürecekleri şartlara bağlanmaktadır. Büyük yatırım gerektiren raylı 

taşıma dizgesinin yapılabilirlik araştırması bile zaman ve maliyet gerektirdiğinden 

raylı taşıma ile ilgili çalışmalar mali kaynakların yeterli olmamasından ötürü 

gerçekleştirilmesi yakın zaman içinde zor görünmektedir. Kentiçi ulaşımda ilk tesis 

maliyeti yüksek olmasına rağmen işletme ve bakım masrafları daha az olan ve yolcu 

kapasitesi daha yüksek olan raylı taşıma gelecekte kentiçi ulaşım dizgesi içindeki 

yerini almalıdır. 

Raylı ulaşımın tesisi ile ilgili en büyük engel; sadece Malatya için değil, 

tüm Türkiye için, yerli imalat teknolojisinin hâlâ yeterli seviyede olmayışıdır. 

Yurtdışından daha önce diğer belediyeler tarafından getirilen raylı dizgelerin yapım, 

işletim ve bakım aşamaları için her belediyenin farklı tercihleri olmuş, aynı 

şehirlerde bile farklı hatlarda değişik uygulamalar yapılmıştır. Bu karmaşa içinde 

raylı ulaşıma geçiş için karar alıp uygulamaya geçecek olan yerel yönetimlere Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi’nin eşgüdümünde toplanan raylı araçların yerli üretim 

yeterliliği ile ilgili oluşturulan kurul bu konuda yaptığı çalışma ile; TCDD’ye bağlı 

Tülomsaş, Tüvesaş gibi fabrikaların tramvay aracı üretimi yapabileceğini; ancak, 

raylı ulaşım yatırımlarına kredi veren bankaların, oluşturulan ihale şartnamelerine 

yerli firmaların katılımını zorlaştıran maddeler koydurarak, yapım, işletme ve bakım 

ile ilgili tüm sorumlulukların yabancı firmalarca üstlenmesini sağladıklarını ortaya 
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koymuştur (Akbulut, 2003). Böylece, daha ilk aşamadan itibaren özkaynaklar, yerli 

üretimi teşvik etmek yerine yabancı sermayeyi beslemek için harcanmaktadır. Bunu 

önlemek için Ulaştırma Bakanlığı, raylı ulaşım yatırımı yapacak olan belediyelere ve 

kredi kuruluşlarına mümkün olan en fazla oranda yerli yatırım ve yerel bakım 

garantisi ile anlaşmaları için bir yönetmelik yayınlamalıdır. Yatırım yapılmadan önce 

maliyeti ve gelirleri ile kullanılan krediyi ödeme şekli çok iyi hesap edilmeli, kentin 

geleceğine ipotek konulmamalıdır.  

Raylı dizgenin uygulanması ile elde edilecek faydalar şöyle ifade edilebilir: 

Kentiçi ulaşımda doruk saatlerde önemli rakamlara ulaşan yolculuk talepleri rahatça 

karşılanır. Ana caddelerdeki trafik yoğunluğu azalarak, kent merkezli tüm ulaşım 

talepleri raylı ulaşım ile yapılır. Trafik kazaları azalır, kentiçi ulaşım daha güvenli 

hale gelir. Çevre kirliliği ve gürültü azalır. Enerji tüketimi taşınan yolcu başına 

harcanan enerji diğer ulaşım araçlarına göre en düşüktür. Karayolu ulaşımıyla 

karşılaştırıldığında işletme giderleri en düşük ulaşım çeşididir. Petrole bağımlı 

olmayan enerji kullanımı ile hem hava kirliliği açısından hem de dışa bağımlı enerji 

ihtiyacı olmaması nedeniyle belediyeler için her zaman tercih sebebi olacaktır. 

7.4. Doğa Dostu Ulaşım  

Ulaşım araçlarında sanki ikamesi yokmuş gibi kullanılan petrol türevi 

yakıtlar çevre kirliliğini arttırmaktadır. Dünyada yapılan araştırmalar, petrol 

haricinde yakıtlarında verimli olarak araçlarda kullanılabileceğini göstermiştir. 

Çevreye duyarlı bir ulaşım modelinin hafif raylı ulaşım hattının tesis edilmesi ile ilk 

adımı atılırken, aynı zamanda karayolunda kullanılan araç ve yakıt teknolojisinin de 

süratle değiştirilmesi gerekmektedir. Ancak dışa bağımlı olan araç ve yakıt 

teknolojisi, Türkiye’de çevre ve enerji konularında verilecek kararları da temelden 

etkilemekte, atılacak adımları engellemektedir. Eski teknolojiye ve yorgun motorlara 

sahip, emisyon değerleri yüksek olan araçların trafiğe çıkması engellenmelidir.  

Yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen alternatif enerji kaynaklarının ulaşım 

araçlarında kullanılması çalışmalarına başlanmalıdır. Yenilenebilir enerji 
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kaynaklarına, emisyon değerleri oldukça düşük olan yakıt türlerine; biyokütle, 

bitkisel yakıtlar, alkol, hidrojen kaynaklı yakıtlar bunlara örnek olarak verilebilir. 

Alternatif enerji kaynakları ve kullanım şekilleri aşağıda açıklanmıştır.  

Bitkisel atıkların değerlendirilmesi ile elde edilen biyolojik yakıtlara 

biyokütle enerji denilmektedir. Biyokütle (biyomas) yeşil bitkilerin güneş enerjisini 

fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu meydana 

gelen enerji kaynağı biyolojik kütle olarak tanımlanmaktadır. Biyokütle enerjisi elde 

etmek için kullanılabilecek kaynaklar arasında ev ve sanayi atıkları ile odun, tezek ve 

fındıkkabukları vardır. Biyokütle yakıtlar yenilenebilir enerji kaynağı olarak çevre 

dostudur. Biyokütle enerji kaynağı açısından, tarımsal atıklardan elde edilebilecek 

enerji potansiyeli ile 5,4 milyon ton petrole eşdeğer zenginliğe sahip olan Türkiye, 

dünyanın en zengin ülkelerinden biridir (Kışlalıoğlu, Berkes, 2003, 232). Biyokütle 

yakıtları, enerji elde etmek amacıyla kullanıldığı gibi araçların yakıtı olarak ta çeşitli 

ülkelerde kullanılmaktadır. Biyokütle ile çalışan arabalar en az emisyon değerleri ile 

yollarda boy göstermektedir. 

Havagazı veya doğalgaza benzeyen biyogaz yakıtı, kimyasal açıdan büyük 

oranda metan gazı ihtiva eder. Dumanı ve kokusu olmayan bu gaz hayvan 

gübresinden elde edilmektedir. Tuğladan örülmüş mayalanma tankının içinde 

bakterilerin organik maddeyi parçalaması ile oluşmaktadır. Biyogaz oluşumundan 

sonra tankın içine konan gübre değerleri zenginleşmiş olarak tekrar tarımda 

kullanılmaktadır. Büyükbaş hayvanların gübresinden elde edildiği gibi tavukların 

gübresinden bile biyogaz elde edilmektedir. Biyogaz Hindistan’da petrole alternatif 

olarak ithal edilen yakıt miktarını azaltmıştır (Kışlalıoğlu, Berkes, 2003, 230). 

Biyogaz, araçlarda kullanılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Biyogazın yanında 

bitkilerden üretilen alkol de verimli bir yakıt türüdür. Fiyatı sürekli artan ve dış alıma 

bağımlılığı olan petrolün yerine alkol, üretim teknolojisi geliştirilirse hem temiz 

enerji kaynağı olarak, hem de ucuzluğu ile tercih edilecektir. Brezilya’da alkol 

üretimini 15 yılda 5 kat arttıran yönetim, 1986’dan beri araçların yarısının alkolle 

çalışmasını sağlamıştır (Kışlalıoğlu, Berkes, 2003, 231). Tüm bu yakıtların, 

ülkemizde petrol türevlerinin yerini alması hayal gibi gözükse de başlatılacak 
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kampanyalar ve üretim seferberliği ile kısa bir zaman dilimi içinde petrol ürünlerinin 

çevreyi kirletmesinden kurtulabilir, aynı zamanda büyük tasarruf elde edilebilir. 

Kullanılan yakıtlar açısından sürücüleri, çevreyi daha az kirleten yakıtları 

kullanmaları konusunda teşvik etmek oldukça zordur. Motorlu araçların kullandıkları 

teknoloji ve yakıt türlerinin vazgeçilmez olarak kabul edilmektedir.  

Kurşunsuz benzin ile normal benzin arasında bile havayı kirletme yönünden 

fark vardır. Benzinin içindeki kurşun miktarı rafineride yapılan işlemler ile 

azaltılabilmektedir. Ayrıca kurşunlu benzin kullanan araçlara katalitik dönüştürücü 

(katalitik konvertör) takılarak yakıt içindeki kurşunun çevreye ve insan sağlığına 

etkisi azaltılabilir. Bunun yanında benzin ve mazot yakıtlarından daha az çevreyi 

kirleten lpg ve doğal gaz ile çalışan motorlar mevcuttur. Aynı zamanda bu yakıtlar 

benzinden ve mazottan daha ucuzdur.  

Biyodizel yakıtlar ülkemizde yeni üretilmeye başlanan bir yakıt türüdür. 

Hayvansal ve bitkisel yağların işlenmesi ile elde edilen bir yakıt türü olan biyodizel 

tek başına kullanıldığı gibi, dizel yakıtlar ile karıştırılarak ta kullanılabilir. Biyodizel 

üretiminde ucuzluğu nedeniyle soya fasulyesi kullanılmaktadır. Biyodizelin yaratmış 

olduğu emisyon normal dizel yakıtlardan çok daha azdır. Emisyon değerleri düşük 

çevre dostu bu yakıtların yanında diğer enerji kaynakları da motorlu araçlarda 

kullanılmaktadır. Elektrikli arabalar genelde 12 veya 24 volt akü ile çalışan, akülerini 

elektriğe bağlı kalarak dolduran, bir elektrik motoru ve bir aküden oluşan araçlardır. 

Hiç emisyonu olmayan bu araçlar benzinli araçlar kadar hız yapabilmektedir. 

Elektrik ile çalışan otobüslerde kentiçinde kısa mesafelerde rahatlıkla 

kullanılabilmektedir. Benzinli ve elektrik motorlu melez (hibrid) araçlar düşük 

emisyonları ve yakıt tüketimleri ile büyük markalar tarafından seri üretimle 

satılmaktadır. Motor ana gücü benzinli motordan alırken hızlanma için elektrikli 

motordan destek almaktadır. Düşük hızlarda elektrik motorunun gücü ile hareket 

etmektedir. Türkiye’ye yeni yeni girmeye başlayan melez arabalar gelecekte 

kullanıcıların en çok tercih ettiği araçlar olacaktır (California Energy Commission, 

2002).   
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Bir başka alternatif yakıt türü hidrojendir. Hidrojen ile çalışan yakıt hücreli 

motorların emisyonu yoktur. Aracın yakıt tankında bulunan hidrojen ve oksijen 

birleşerek her hangi bir yanma işlemi olmadan aracın elektrik enerjisini 

karşılamaktadır. İşlem sonunda enerji ve su açığa çıkar. Çevreye zarar vermeyen bu 

araçların daha ucuz yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Hidrojen yakıtlı 

araçlar, benzinli araçlar ile maliyeti aynı seviyeye geldiğinde onların yerini alacaktır 

(California Energy Commission, 2002). 

ABD ve Japon araba firmaları bor yakıtı ile çalışan araba yapmışlardır. 

ABD, borla çalışan arabayı ülke çapında bir proje olarak değerlendirmekte ve bütün 

otomobil üreticilerinin oluşturduğu bir araştırma ekibi kurmuştur. Ülkemizde de 

Tübitak araç üreticisi firmalarla oluşturacağı bir arge grubu ile bor yakıt pilleri 

alanında araştırmalar yapmalıdır. Bu yakıt pili ile çalışan araba hem daha uzun yol 

kat etmekte, hem de yakıtın pili bitince çok küçük ve basit bir işlemle dolum 

yapılarak yoluna devam etmektedir. Motorlu araçların çevreye verdiği zararın 

farkında olan bilim adamları, geleceğin araçlarında petrol türevi yakıt kullanmayı 

önleyeceklerdir.  

Ulaşımın bir başka boyutu da, araçların gideceği yolların yapılması yani 

altyapı çalışmalarıdır. Ulaşım planlarının uygulanması ile geniş bir şerit halinde doğa 

tahrip edilmektedir. Altyapı faaliyetlerinde bir proje daha araştırma aşamasında iken 

çevreye olan etkileri tüm yönleri ile araştırılmalıdır. Kentiçi ulaşım projeleri ve 

özellikle katlı kavşaklar gibi çevreye olumsuz etkileri açıkça görülen altyapı 

yatırımları da ÇED kapsamına alınmalıdır.  

Kentte, çevre sağlığı açısından ağaçlandırma ve yeşil bir kuşağın 

oluşturulması çok önemlidir. Ağaçların, iklim kontrolü olarak bilinen güneş 

radyasyonunu kontrol etme, hava nemini yükseltme, çevre sıcaklığını ve rüzgar 

hızını ayarlama gibi işlevlerinin yanında, hava kirliliğini, havadaki toz miktarını ve 

gürültüyü azaltma ve havanın oksijen miktarını arttırma gibi önemli görevi vardır. 

Yeşil rengin ferahlatıcı ve dinlendirici özelliğinin, günlük yaşamın yoğunluğu ve 

stresi içerisinde boğulan insanı psikolojik olarak olumlu etkilediği de 

unutulmamalıdır. Bitkilendirme, gürültüyü azaltmada ve psikolojik olarak kişiyi 

gürültü kaynağından uzaklaştırmada etkindir. Kentlerde taşıt kaynaklı gürültü bina 
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yüzeylerinden yansıyarak daha da güç kazanır. Bitkiler yükselen ses dalgalarını 

kırarak sesin yankılanmasını önler.  Bitkilendirme, gürültüyü azaltmada ve psikolojik 

olarak kişiyi gürültü kaynağından uzaklaştırmada etkindir (Yıldırım, 2002, 3).  

Malatya Kenti’nde İstasyon Caddesi boyunca yapılmış kısmi ağaçlandırma 

kent merkezine yaklaşıldıkça seyrelmekte ve nihayet kaybolmaktadır. Kentin 

akciğerleri olan ağaçlar yeni açılan yol boylarına, genişliği müsait olan cadde ve 

sokaklara dikilmelidir. Yol kenarlarına yapılacak ağaçlandırmada trafik güvenliği 

açısından, dalları altında kısa sürede yeterli boş mekan bırakan, gövdesi düzgün, 2-

2.5 m. yükseklikten başlayarak (kamyon vb. araçlar için 4.5 m.) yükseklik ağaç 

türleri seçilmelidir. Araç sürücülerinin, trafik işaretlerini rahatça görebilmeleri için 

dikildiği anda en az 1.80 cm düz bir gövdeye sahip olmalıdır (Yıldırım, 2002, 3). 

Mevcut yeşil alanlar tahrip edilmemeli, kente daha güzel mekânlar kazandırmak için 

boş alanlar yeşillendirilerek park ve bahçe durumuna getirilmeli, kentlilere nefes 

alma mekanları sunulmalıdır.   
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DÖRDÜNCÜ KESİM 

 GENEL DEĞERLENDİRME 

Kent, insanın temel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını en kolay karşıladığı 

yerdir. Kent, yapısı itibarı ile insanları rahatlatan, huzur veren, dinlendiren, sağlıklı 

yaşamasını sağlayan toplu yaşam mekanları olması gerekirken, günümüzde tam aksi 

özellikler taşımaktadır. Kentte ihtiyaçları gidermenin yolu ulaşımdır. Ulaşım ihtiyacı 

arttıkça, ona bağlı sorunlarda çeşitlenip büyümüştür. Otomobilin vazgeçilmez ulaşım 

aracı olarak dayatılması, sunduğu konfor ve hız insanların başını döndürmüştür. 

Otomobille yükselen bireysel ulaşım istekleri kenti şekillendirmeye başlamış, kısa 

bir süre sonra teslim almıştır. Karayolu ulaşımı ve otomobil kentlerin ve insanların 

kaderi değildir. Vazgeçilmez gibi görünen bu araçlar olmasa hayat duracakmış, 

ekonomi işlemez duruma gelecekmiş gibi bir kaygının olması doğaldır. İnsanları 

sahip oldukları konfor ve rahatlıktan vazgeçirmenin yolu onun yerine konacak, 

olanların en az onun kadar kabul edilebilir olmasından geçer. İşte bu nedenle, 

Malatya Kenti için ulaşım sorununa çözüm önerileri getirilirken insan ve doğa 

öncelikli olarak ele alınmış,  pansuman tedbirler ve öneriler yerine, mevcut kentiçi 

ulaşım dizgesini tamamen değiştirecek, sosyal faydası büyük yeni bir kentiçi ulaşım 

modeli önerilmiştir. 

8. BULGULAR, ÖNERİLER VE SONUÇ     

Bu bölümde Malatya’da kentiçi ulaşım sorunları bulgular alt başlığı altında 

araştırmanın içinde ayrıntılı olarak incelenen konular özetlenmiştir. Özellikle, kentiçi 

ulaşımda göz ardı edilen insanları ve ulaşımdan kaynaklanan çevre kirliliğini 

giderecek bir yapılanma ve yaşanan sorunları azaltacak öneriler sıralanmıştır. 

Araştırmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak araştırmanın iki denencesi;  “Tüm 

Türkiye’de olduğu gibi Malatya Kenti’nde de özel otomobil sahipliğinin artması ile 

birlikte araçların ulaştırılması önem kazanmış, asıl ulaşımdan faydalanması gereken 

insan unsuru geri plana itilmiştir.” ve “Kentiçi ulaşım için altyapı yatırımları 

yapılırken ve ulaşım araçları seçilirken yarattıkları fayda dikkate alınmakta,  doğaya 

ve çevreye olan etkileri göz ardı edilmektedir.”  sınanmıştır. 
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8.1. Bulgular   

Araştırmanın ikinci ve üçüncü kesimlerinde Malatya kentiçi ulaşımı ile 

ilgili tespit edilen mevcut durum ve sorunlar ve bulgular başlığı altında özetlenmiştir. 

Bulgu 1: Malatya Kenti, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, 500.000’ e yaklaşan 

nüfusu ve gelişen ekonomisi ile büyüyen bir kent konumundadır. Doğu illerine geçiş 

için aynı zamanda kavşak görevi gören Malatya ulaşım yönünden oldukça hareketli 

bir kenttir. 

Bulgu 2: Kentler büyüyüp ulaşım ihtiyacı arttıkça, ulaşım çeşitleri 

değişmiş,  yaya yolculuklar zamanla yok olmuş, otomobil kenti adeta esir almıştır. 

Bulgu 3: Kentiçi ulaşım 1950’li yıllar ile gündeme gelmiş ve 4 evreden 

geçerek cumhuriyet sonrası başlatılan demiryolu hamlesi terk edilerek, karayolu 

ağırlıklı bir ulaşım modeli benimsenmiş, özel otomobiller uğruna raylı toplu taşıma 

hatları sökülüp atılmıştır. 1931 yılında Malatya’ya demiryolunun gelmesi ile kentte 

gelişim başlamış, kamu iktisadi teşebbüslerinin açılması ile kent kısa zaman içinde 

büyümüştür. Kentin içine kadar inşa edilen raylar sökülmüş ve Çevre Yolu 

yapılmıştır. 

Bulgu 4:  Doğu-batı istikametinde doğrusal olarak gelişen kentin güneyde 

Beydağı, kuzeyde baraj gölü ile doğal olarak sınırlanmaktadır. Kentteki birçok 

faaliyet alanı ve iş kolu kent merkezindeki birkaç caddeye sıkışmıştır. 

Bulgu 5: Kentin ulaşım ağına katkı sağlayacak Güney Çevre Yolu inşası 

belediye tarafından yürütülmektedir. Kente şehirlerarası trafik yönünden asıl 

rahatlamayı sağlayacak olan kuzey çevre yolu projesi için henüz bir çalışma 

başlatılmamıştır. 

 Bulgu 6: Malatya kentinde iki ana cadde olan Çevre Yolu ve İstasyon 

Caddeleri, yol ağı içinde uzunlukları itibarı ile % 8.5’lik bir paya sahipken, araç 

trafiğinin % 60’ını taşımaktadır. Özellikle ana caddeler üzerindeki trafik ışıkları, 

trafiği düzenlemekten daha çok karmaşaya neden olmaktadır. Trafik ortamında 

araçlar sürekli dur-kalk yaparken, yayalar da karşıdan karşıya geçerken kendilerine 

tahsis edilen kısa süre içinde yolun öbür tarafına geçmek için adeta yarış 

etmektedirler. 
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Bulgu 7: Kent merkezinde, 75 adet otoparkta 4575 araçlık kapasite varken, 

park etmeye müsait her sokak ve cadde üzerleri ve kaldırımları araçlar tarafından 

işgal edilmiş durumdadır. Yol kenarına park etmeyi yerel yönetim ücretli park etme 

yöntemi ile meşrulaştırmıştır.  

Bulgu 8: İnsanlar, ulaşımda tercih ettikleri ulaşım araçlarıyla yerlerini 

alırlar. 250 yolcu tercih edecekleri araç türüne göre, 125 otomobil, 3 otobüs, 18 

minibüs veya bir tramvay katarı ile taşınabilir. 125 otomobil kentiçi trafikte 2 şeritli 

bir yolda 2 km’lik bir kesimi kaplamaktadır. 

Bulgu 9: Kentlerde, trafik sıkışıklıkları meydana geldiğinde, çare olarak 

yollar genişletilmekte, yayaların kullandıkları alanlar daraltılmakta veya yok 

edilmektedir. Gözden kaçan ise asıl ulaştırılması gerekenin “İnsan” olduğudur. Yaya 

kaldırımları işgal edildiği için insanlar kendilerine bırakılan dar bir şeritte yürümeleri 

istenmektedir. Malatya’da günlük yolculukların % 17,85’i yaya olarak yapılmaktadır. 

Toplam yolculukların % 56’lık bölümü kent merkezine doğru yapılmaktadır. 

Bulgu 10: Bisiklet, insan gücüne dayanan, yaya ulaşıma göre daha hızlı, 

çevreye hiçbir zararı olmayan bir araç olmasına rağmen, diğer kentlerde olduğu gibi 

bir ulaşım vasıtası olarak görülmemektedir. Kentiçi ulaşımda eğim müsait olduğu 

halde bisiklet ulaşım amacıyla kullanılmamaktadır. 

Bulgu 11: Otomobil, bireyselliğin ve bencilliğin zirveye ulaştığı bir araç 

olarak günümüzde yerini almıştır. Sağladığı konfor ve hızın yanında toplumda bir 

yer edinme aracı olarak kullanılmaktadır. Aslında otomobil taşıdığı yolcu adedi ile 

kullandığı enerjiye oranla icat edilmiş en verimsiz araçtır. Malatya İli Trafik Tescil 

Şubesi’ne kayıtlı 37.374 adet otomobil mevcuttur. Bu sayıya diğer illere kayıtlı olup 

sürekli olarak Malatya trafiğine çıkan yaklaşık 10.000 aracı da eklemek gerekir. 

Bulgu 12: Malatya Belediyesi toplu taşıma hizmetini MOTAŞ vasıtası ile 

yürütmektedir. 280 personel ve 76 araç ile 20 hat üzerinde çalışan MOTAŞ, çoğu 

eski nesil araçlar ile faaliyetlerini yürütmektedir. Kent merkezi, ortasında kurulmuş 

otobüs durakları ile adeta geniş bir durak ve otobüs park alanını andırmaktadır. 

Otobüslerin sefer sıklıkları yeterli olmadığı için birçok hatta yolcular balık istifi 

yolculuk yapmak zorunda kalmaktadır. 

Bulgu 13: Toplu taşıma araçlarının niteliğinin ve niceliğinin yeterli 

olmaması sıkıntı yaratmaktadır. Malatya Belediyesi, toplu taşıma hizmetinde 
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değişikliğe giderek kentte ilk safhada 20 aracın özel halk otobüsü olarak işletilmesi 

için izin verecektir.  Ancak bu sayı toplu taşıma ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır.  

Bulgu 14: Malatya’da minibüsler ara toplu taşıma aracı olarak hizmete 

girmiş ve zamanla yapılan değişikliler ve hat ilaveleri ile asıl unsurlara rakip 

olmuşlardır. 27 hat üzerinde 270 araçla hizmet veren minibüslerin kentiçi ulaşıma 

katkılarının yanında zararları olmaktadır. Minibüs sürücülerinin kural tanımaz 

hareketleri, tehlikeli şekilde araç kullanmaları trafik ortamında sürekli sorun 

yaratmaktadır.  

Bulgu 15: Okullar, özel işletme ve kamu kurumlarının personel taşıma 

ihtiyaçları, belediye otobüsleriyle karşılanamadığı için özel servis araçları 

kullanılmaktadır. Belediyenin denetim ve izin için henüz bir girişim yapmaması 

dolayısıyla servis araçları herhangi bir şarta bağlı olmaksızın serbestçe çalışmaktadır. 

2005 yılı başında çıkarılan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği sayesinde okul 

servislerinin belli standartlara ulaşması sağlanmıştır. 

Bulgu 16: Bir güzergahta ulaşım talepleri belli seviyelerin üzerine çıkarsa 

bu hatta raylı ulaşımın tesis edilmesi ve işletilmesi ekonomik olmaktadır. Özellikle 

elektrikle çalışan raylı araçlar emisyon üretmedikleri için çevre dostu ulaşım çeşidi 

olarak motorlu araçlara göre daha çok tercih edilmektedir. Malatya’da TCDD’ye ait 

trenler şehirlerarası yolcu ve yük taşıma amaçları ile kullanılmakta olup kentiçi 

ulaşıma herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. 

Bulgu 17: Belediyelerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile yetki ve 

sorumluluk alanları genişletilmiştir. Belediyeler, kentiçi trafik ve ulaşım hizmetleri 

ile ilgili ulaşım altyapısı ve kentiçi ulaşım hizmetlerini yürütme görevi ve kentiçinde 

toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı 

dizge dâhil her türlü toplu taşıma dizgesini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 

işlettirmek yetkisine sahip olmuşlardır. Karayolu Trafik Kanunu’nun geniş yetkiler 

ile görevlendirdiği trafik komisyonlarının karar alma ve uygulama konusunda kentiçi 

ulaşıma etkisi azalmış olmasına rağmen büyükşehir olmayan kentlerde belli alanlarda 

alınacak kararları görüşmek ve karara bağlamak üzere faaliyetlerine devam 

etmektedirler. 

Bulgu 18: İlgili bakanlıklarca çıkarılan yönetmeliklerle doğrudan veya 

dolaylı olarak ulaşıma yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Araçların emisyon 
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değerlerinden, gürültü seviyelerine, bina ve tesislerde araçlara ayrılması gereken 

otopark alanlarından, servis araçlarının özelliklerine ve işletilme esaslarına kadar 

geniş bir alanda düzenlemeler yapılmış uyulması gereken kurallar ortaya konmuştur. 

Ancak, yönetmeliklerin getirdiği kurallar uygulanamadığı için ulaşımdan 

kaynaklanan sorunlar zamanla büyümüştür.  

Bulgu 19: Kentiçi ulaşımla ilgili kurum ve kuruluşların çokluğu karmaşa 

yaratmaktadır. Mevzuat, bakanlık ve müsteşarlık ve genel müdürlük seviyesinde 

çeşitli kurumlara planlama, yatırım, finansman, işletme, denetim ve diğer konularda 

yetki ve sorumlulukları dağıtmıştır. Belediyelerin,  kentiçi ulaşım alanında atacakları 

adımlar, birbiriyle eşgüdüm olmadan çalışan kurumlar nedeniyle atılamamakta veya 

yanlış uygulamalar yapılmaktadır. 

Bulgu 20: Trafik kazaları, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biridir. Her 

yıl yollarda olan yüz binlerce kazada 4-5 bin insan hayatını kaybederken, 100.000 

insan yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. 2005 yılında Malatya’da meydana gelen  

2245 kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 764 kişi yaralanmıştır. 

Bulgu 21: Motorlu taşıtlardan kaynaklanan zehirli gazların içinde; karbon 

monoksit (CO), hidrokarbonlar (HCx), azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx), 

sülfirik asit (H2S) ve karbon (C) parçacıkları vardır. Bu gazlardan insan sağlığı için 

en tehlikelisi renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbon monoksittir.  Taşıdığı yolcu 

miktarına oranla havayı kirletme seviyesi karşılaştırıldığında otomobilin taşıdığı 

yolcu başına düşen karbon monoksit üretimi, otobüse göre 120 kat daha fazladır. 

Bulgu 22: Her yıl artan motorlu araç sayısı nedeniyle ülkenin petrol 

ihtiyacı % 4 artmaktadır. 20 yıl içinde bu ihtiyaç 2 katına çıkacaktır. Araçların 

kullandıkları enerji birimleri ile yaptıkları iş karşılaştırıldığında en verimli ulaşım 

türünün elektrikle çalışan raylı araçlar olduğu görülmüştür. Raylı ulaşım dizgesinin 

yatırım maliyetleri karar almada caydırıcı neden olurken, karayolu inşaatları ve 

yatırımlarının maliyetleri hiçbir zaman söz konusu bile edilmemektedir. Ulaşım 

çeşitlerinin hepsinin ilk yatırım, altyapı ve işletme maliyetleri hesap edilirken, 

çevresel maliyetlere herhangi bir ücret ödenmediği için doğaya en çok zarar veren 

ulaşım türleri tercih edilmekte ve yoğun olarak kullanılmaktadır.  
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8.2. Öneriler 

Doğaya ve insana duyarlı kentiçi ulaşımın Malatya Kenti’nde 

oluşturulabilmesi için yapılan öneriler aşağıda özetlenmiştir. 

Öneri 1: Kentiçi ulaşımın yönetimi ve kurumlar arası eşgüdümü sağlamak 

maksadıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın işlevi yeniden tanımlanmalı ve bu yeni 

tanımlamaya göre örgütlenme şeması gözden geçirilmelidir. Bu tanımlama, ülkesel 

düzeyde ulaşımın bakanlık veya genel müdürlük çatısı altında örgütlenmesini ve 

yerel düzeyde, yerel yönetimler ile kentiçi ulaşımın eşgüdümünü kapsaması önerilir. 

Öneri 2: Avrupa Kentsel Şartı’nın ortaya koyduğu ilkeler, Avrupa 

kentlerinin 100 yıllık deneyiminin eseridir. Artık ulaşımda otomobile açılacak alan 

ve motorlu araçlara verilecek taviz kalmamıştır. Kent yöneticilerinin ulaşım planları 

yaparken, geleceğe dönük kararlar verirken otomobilli ulaşımı destekleme ve teşvik 

etme lüksü yoktur. Yaratılacak mekanlar insanların kullanımına sunulmalıdır.  

Öneri 3: Kentte toplam yolculukların içinde toplu taşıma araçları ile 

yapılan yolculuklarının oranı 2/3’tür. Malatya Kenti’ni geleceğini şekillendirecek 

ulaşım planı toplu taşımaya, özellikle raylı ulaşıma öncelik veren, yayalaştırılmış 

bölgelerle beraber, yaya yollarının fiziki durumunun iyileştirilmesini içeren, sokağı 

bir sosyal mekan olarak tekrar insanların kullanımına sunan bir plan olmalıdır. 

Öneri 4: Kentin içinden geçen Çevre Yolu, kentiçi yol işlevi görmektedir. 

İnşası devam eden Güney Çevre Yolu şehirlerarası trafiği taşıyamayacak ölçüttedir. 

Kentiçi trafiğin rahatlaması ve alınacak yayalaştırma ve toplu taşıma kararlarının 

etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, doğu-batı yönünde yoğun olarak yük ve yolcu 

taşıyan araçların kullandığı çevre yolunun kuzeye kaydırılması ve hazır olan projenin 

bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Öneri 5: Sümer İşletmelerinin kapatılmasından sonra kazanılan arazinin 

kullanım şekli çok önemlidir. Rant elde etme uğruna yapılaşmaya açılan alan kent 

merkezinde trafik yoğunluğunu arttırmasına sebep olacaktır. Konumu ve büyüklüğü 

itibarı ile kente nefes alma, kültür, spor, eğlence, dinlenme ve sosyal yaşamı 

paylaşma mekanı yaratma fırsatı kaçırılmamalıdır. 
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Öneri 6: Belediyeye verilmiş sorumlulukları yerine getirecek Kent Trafik 

Müdürlüğü’nün yetkileri çıkarılacak kentiçi ulaşım hizmetleri ile ilgili yönetmelik ile 

tanımlanmalı, kentiçi ulaşım konusunda eğitimli personel ve mali kaynaklar ile 

desteklenmelidir. 

Öneri 7:  Kentliler ile sürekli yüz yüze olan Malatya Belediyesi’nin trafik 

ve toplu taşıma hizmetlerini yürüten birimleri, verilen hizmetle ilgili yeterli ve doğru 

bilgilendirmeli, dilek, istek ve şikayetler için kent merkezinde danışma masaları, 

ücretsiz telefon hatları ve internet sitesi veya elektronik posta adresi tesis edilerek 

ulaşım sorunlarının vakit kaybetmeden sorumlulara iletilmesi sağlanmalıdır. 

Öneri 8: Çevre Yolu’ndaki kavşaklarda yer alan trafik ışıkları her kavşak 

bağımsız çalıştığı için trafiği yönlendirmekten ziyade karmaşaya neden olmaktadır. 

Merkezi olarak yönlendirilen yeşil dalga uygulaması ile araçların sabit hızda 

gitmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Gündüz saatlerinde yoğun olan 

kavşaklarda bakım ve yenileştirme çalışmaları nedeniyle trafik ışıkları 

kapatıldığında, görevliler trafik kazalarını önlemek için gerekli tedbirleri 

almalıdırlar.  

Öneri 9: Kent meydanı, otobüs durağı ve park yeri olmaktan kurtarılmalı, 

otobüs durakları adliye binası ile Çevre Yolu arasındaki otoparka taşınmalıdır. Toplu 

taşıma araçlarını kullanmak isteyen yolcuların karşıdan karşıya geçişlerini 

kolaylaştırmak amacıyla Milli Egemenlik Caddesi kavşağı ile Akpınar Caddesi 

kavşağı arasında yolu alt geçit şekline getirerek, o bölgenin yayalar tarafından 

emniyetli bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. 

Öneri 10: Belediye otobüs güzergahları yeniden düzenlenerek, Çöşnük- 

MAŞTİ arasında bir ana hat ile onu besleyen yardımcı hatlar tesis edilmelidir. Kent 

merkezine doğru, olanaklı yerlerde otobüslere özel bir şerit veya ayrı yol tahsis 

ederek, düzenli aralıklarla geçen otobüslerle ekonomik ve hızlı bir ulaşım olanağı 

sağlanacaktır. Minibüsler de, belediye otobüslerinin hizmet verdiği güzergahlardan 

alınarak toplu taşıma dizgesini destekleyen tali hatlara yönlendirilmelidir. 

Öneri 11: Güzergah değişikliği ile beraber ücret ödeme şeklinde değişiklik 

yapmak gerekmektedir. Elektronik bilet uygulamasına geçilerek, hem normal bilete 
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göre daha ucuz seyahat imkanı sağlanmalı, hem de aktarmalı yolculuklar için 30-45 

dakika arasında başka bir yöne yapılan ikinci yolculuklarda ücret ödememe veya 

indirim imkanı sağlanmalıdır.   

Öneri 12: MOTAŞ’a ait çevreyi kirleten, arıza ve bakım masrafları yüksek 

eski otobüsler hizmetten çekilmeli, yerine temiz enerji kaynakları kullanan, emisyon 

değerleri düşük motorlara sahip otobüsler alınmalı veya sözleşme yoluyla 

kiralanmalıdır. Otobüslere takılacak uydu izleme cihazı ile hangi otobüsün nerede 

olduğu, kaç dakika sonra durakta olacağı elektronik bilgi panoları vasıtası ile durakta 

bekleyen yolculara iletilebilir. Bu sayede insanlar, vakitlerini durakta beklemek 

yerine başka işler yaparak değerlendirebilir.  

Öneri 13: Kentiçi ulaşımın asıl unsuru yaya ulaşımdır. Yaya ulaşımın tek 

dayanağı olan yaya yolları, yeterli genişlikte, engellerden arındırılmış, motorlu araç 

trafiği ile mümkün olduğunca kesişmeyen, her türlü mevsim şartında, insanların 

yürümesine olanak tanıyan, zemini düzgün ve sağlam, yağışlı havalarda su ve çamur 

birikintisi oluşmasını engelleyen, yeterli aydınlatma yapılmış olmalıdır. 

Öneri 14: Malatya kent merkezinde trafikten arındırılmış yaya bölgesi, 

İnönü Meydanı dahil, Milli Egemenlik Caddesi, Akpınar Caddesi, Atatürk Caddesi 

ve Çevre Yolu arasında kalan bölge sabah 07 ile akşam 19 saatleri arasında araç 

trafiğine kapatılarak oluşturulmalıdır. Bu alan kent dokusuna uygun mobilya ve 

donatılarla düzenlenerek belirtilen saatler arasında araç trafiğine kapatılmalı, giriş ve 

çıkışlar kapalı tutularak araç giriş çıkışları kontrol altına alınmalıdır. Araçların akşam 

19.00 ile  sabah 07.00  arasında bu alana girmesine izin verilmelidir.  

Öneri 15: Yaya bölgesinde zemin tamamen düzleştirilmeli, yaya kaldırımı 

ve diğer yükseltiler ortadan kaldırılmalıdır. Yaya bölgesini kullananlara yeterli 

güvenlik tedbirlerinin alındığı gösterilmelidir. Yaya bölgesini canlandıracak; 

eğlence, kültür, spor, sanat etkinliklerine olanak vermek amacıyla kent merkezinde, 

İnönü Kapalı Çarşısı’nın üzeri ve Yeni Cami arasında kalan alanda uygun mekanlar 

oluşturulmalıdır. Yaya bölgesinin başlangıç ve bitiş noktaları işaret ve yazılarla 

belirginleştirilmelidir. 
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Öneri 16: Engelliler için caddeleri, binaları, eşyaları, araçları tasarlarken, 

inşa ederken ve üretirken kentte sosyal yaşantıya katılmalarını sağlayacak şekilde 

düzenlenmelidir. Tekerlekli sandalye kullanan engeliler için düzenlenmiş belediye 

otobüs sayısı arttırılabilir. Bu kapsamda tekerlekli sandalye ile yolcu taşıyabilecek 

özel küçük minibüs tipi araçlar alınarak, engelliler derneği denetiminde belli bir aidat 

ve düşük bir taşıma ücreti ile hizmete sunulabilir.   

Öneri 17: Engelliler için kaldırımlar üzerindeki çukurlar, direkler, 

tezgâhlar temizlenmelidir. Tekerlekli sandalye ve bebek arabaları ile kent içinde 

hareketleri kolaylaştırmak için kavşaklarda kaldırım yüksekliğini düzgün eğimle yol 

seviyesine indirilmelidir.  

Öneri 18: Taşıtların kent merkezine girişi paralı hale getirilebilir. Girişin 

önlenmesi için kent merkezine giriş noktalarında çizgi ve işaretler ile merkeze 

girildiği ve bu noktadan geçecek sürücülerin ücret ödemek zorunda olduklarını 

belirtir levhalar konabilir. Ücret ödenmesi demek, aracın istediği yere park edebilir 

demek değildir. Yaya bölgesinde güvenliği motosikletli polisler sağlarken; itfaiye, 

cankurtaran ve hasta nakil araçlarının acil durumlarda bölgeye girişleri kesinlikle 

engellenmemelidir. 

Öneri 19: Kenti yönetenler bir yerden bir yere gitmek için en ekonomik, 

çevreye hiç zararı olmayan, en az yeri kaplayan bisikleti ulaşım aracı olarak kabul 

etmeli, bisiklet ulaşımını teşvik etmek için bisiklet yolları dahil olmak üzere çeşitli 

düzenlemeler yapmalıdır. Bisiklet kullanımın teşvik etmek için arabasız gün şenliği 

düzenlenerek, bisikletlilerin kent cadde ve sokaklarında özgürce dolaşmaları 

sağlanmalıdır. Sağlanan kolaylıklar bisiklet kullananların sayısını da kısa zaman 

içinde yükseltecektir. Kent merkezinde oluşturulacak yaya bölgesi içinde bisiklet 

kullananlar için yol tahsisi yapılarak, bu bölgeye yakın ikamet eden insanların araba 

yerine bisikletle gelmeleri özendirilmelidir.   

Öneri 20: Bisiklet kullananların emniyeti için ehliyet alma 

kolaylaştırılmalı, trafik kuralları bisiklet kullananlara öğretilmelidir. Can güvenliği 

için fosforlu yelek ve kask takmaları zorunlu tutulmalıdır. Bisikletlerin emniyeti için 

plaka benzeri işaretleme, ruhsat gibi işlem görecek faturası ve alım satım belgesi gibi 
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belgelerin taşınması mecburi tutulmalı, çalınmalara karşı motorlu araç otoparkları 

gibi güvenli alanlarda kilitli bisiklet park yerleri tahsis edilmelidir. 

Öneri 21: Cadde ve sokaklar trafiğin akması için yeterli seviyede 

yapılmamışken, araçların park etmesi ile yollarda araç yoğunluğu ve trafik 

tıkanıklıkları oluşmaktadır. Bunu önlemek için cadde üstü park etme yasakları sıkı 

bir şeklide takip edilmeli, uymayanlara ağır cezalar verilmelidir. Kent merkezine 

yakın otoparkların saatlik park ücretleri yüksek tutularak, özel araçla yolculuklar 

kısıtlanmalıdır. Yükseltilen park ücretleri ve park cezaları belediye bütçesine kentiçi 

ulaşım projelerinde kullanmak üzere aktarılmalıdır. 

Öneri 22: Malatya’da sürücüler genellikle trafik kurallarına uymamaktadır. 

Kentin önemli kavşaklarına kameralar yerleştirilerek trafik kurallarını ihlal eden 

sürücüler tespit edilerek cezalandırılmaları sağlanmalıdır. Aynı kameralar ile trafik 

kazaları ve tıkanıklıkları gözlenerek gerekli tedbirler süratle alınabilir.  

Öneri 23: Malatya ulaştığı nüfus büyüklüğü ve günlük ulaşım talebi ile ana 

güzergah olarak kabul edilen ilk etabı Çöşnük- Maşti arasında olmak üzere ikinci 

etabı Maşti – Organize Sanayi, üçüncü etabı Çöşnük – İnönü Üniversitesi arasında 

hafif raylı ulaşıma geçmeye hazırdır. Ancak raylı dizge yatırımlarının en ucuzu olan 

tramvayın 1 kilometresinin altyapı maliyeti 10 milyon dolardan başlamaktadır. Toplu 

taşıma hizmeti için otobüs almakta zorlanan Malatya Belediyesi devlet desteği 

olmadan böyle bir projeyi tek başına gerçekleştirmesi zordur.   

Öneri 24: Raylı araçların yerli olarak üretimi için üniversiteler, TCDD’ye 

bağlı kuruluşlar ve özel firmalar çalışmalarını sürdürmektedir. Altyapı ve raylı dizge 

araçlarının pahalı olmasının nedeni yabancı teknolojinin kullanılmasıdır. Raylı 

ulaşım yatırımı yapan belediyeler bankalarla yaptıkları kredi anlaşmalarında yerli 

teknoloji kullanımını mutlaka belirtmelidirler. Sadece Malatya değil, yakın gelecekte 

birçok kent bu alanda yatırım yapmak için çalışmalara başlayacaktır.  

Öneri 25: Motorlu araçların yarattığı hava kirliliğini azaltmak amacıyla 

yapılan araştırmalar, emisyon değerleri düşük yakıtlar ile alternatif enerji ve yakıt 

türlerinin de binek tipi araçlarda kullanılabileceğini göstermiştir. Biyokütle bitkisel 

kaynaklı, biyogaz ise hayvansal bir yakıt türüdür. Alkol ve doğal gaz ile çalışan 
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araçlar bazı ülkelerde otomobil fabrikalarında imal edilmekte ve yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Üzerinde araştırmaların sürdüğü ve geleceğin yakıtı olarak görülen 

bor ve hidrojen pilleriyle çalışan araçların denemeleri başarılı olmuştur. Kullanılan 

teknoloji bir araç için makul maliyetlere indirildiğinde seri üretime geçilebilir. 

Hammaddesi Türkiye’de olan bor madeni, petrolün ikame maddesi olarak 

görülmektedir. Maalesef Türkiye’deki otomobil üreticilerinin nerede ise tamamı 

montaj bandından öteye geçmemektedir. Asıl araştırma geliştirme faaliyetlerini 

yapacak, yeni teknolojileri deneyecek ve uygulayacak bir kurum olan TÜBİTAK bu 

araştırmalara derhal başlamalı, özel sektörün teşvikiyle motor ve yakıt 

donanımlarında yapılacak değişiklikler ile temiz yakıtlar ile çalışması sağlanmalıdır. 

Öneri 26: Yapılan egzoz emisyon ölçümlerinde değerleri üst sınırın 

üzerinde çıkan araçlar derhal trafikten men edilmelidir. Trafikte seyreden araçlardan 

habersiz denetimler ile yeterli önemi vermeyen sürücüler cezalandırılabilir. 

Ülkemizde yeni tip araçların, kurşunsuz benzinle çalışması ve araçlarda katalitik 

dönüştürücü (konverter) kullanılması zorunlu tutulmalıdır. Taşıtların bakım, fenni 

muayene, denetim kuralları ve şekilleri gözden geçirilmeli ve önemle taşıt yaşı 

ortalamasının düşürülmesi için teşvik programları geliştirilmelidir. Kent planlarında; 

trafik sıkışmasının önlenmesi, yeni trafiğe kapalı alanların kurulması gibi insan ve 

çevre sağlığını koruyacak planların yapılması gerekmektedir. 

Öneri 27: Trafik nedeniyle oluşan hava ve gürültü kirliliğinin dışında, ama 

bu faktörlerin etkisinde estetik ve görsel etkiler, arazi kullanımın düzenlenmesi gibi 

faktörlerde önem taşımaktadır. Sürekli olarak trafik ile iç içe yaşamak durumunda 

olan kişilerde fizyolojik olarak meydana gelen rahatsızlıklar dışında, çalışma 

verimini azaltan, hayat standardını düşüren psikolojik etkiler de göz ardı 

edilmemelidir. Kişilerin sağlıklı yaşama ortamlarını sağlayacak şekilde projeler 

geliştirilmelidir.  

Öneri 28: Tüm bu trafik etkilerinin değerlendirilmesi ve Çevre Etki 

Değerlendirmesi kapsamında tartışılması hem insan hem de çevre geleceği açısından 

önem kazanmaktadır. Bu nedenle bir karayolu projesi teknik raporları ve Çevre Etki 

Değerlendirme Raporları ile birlikte değerlendirilmelidir. Trafiğe açılacak olan yolun 

hem yapım hem de işletim aşamasından olabilecek olumsuz etkileri değerlendirilerek 
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ne gibi önlemlerin alınması gerektiğine ve olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla 

uygulanması gereken yöntemlerin neler olduğuna karar verilmelidir. Yapılan 

kestirimler dahilinde, ileride ortaya çıkması beklenen sonuçlar değerlendirilmeli, 

gerekli görülürse planlar düzenlenmelidir. Tüm bunlarla birlikte önemli olan bir 

diğer noktada halk tepkilerinin değerlendirilmesidir. Çevre Etki Değerlendirme 

kapsamında ortaya konulması gerekli olan bu önlemlerin, sadece yazılanlar olarak 

kalmaması için uygulama aşamasında da gerekli denetim ve özen mevzuatlar 

dahilinde yapılmalıdır. Ayrıca, geliştirilecek olan ulaştırma planlarında daha az hava 

ve gürültü kirliliği yaratacak raylı taşımacılığa da yer verilmelidir. Böylelikle, toplu 

taşımacılıkla birlikte azalan taşıt sayısıyla orantılı olarak çevreye olan zararlı 

etkilerin de azalacağı gözlenecektir. 

Öneri 29: Kentte insan sağlığı açısından ağaçların; iklim kontrolü olarak 

bilinen güneş radyasyonunu kontrol etme, hava nemini yükseltme, çevre sıcaklığını 

ve rüzgar hızını ayarlama gibi işlevlerinin yanında, hava kirliliğini, havadaki toz 

miktarını ve gürültüyü azaltma ve havanın oksijen miktarını arttırma gibi önemli 

görevi vardır. Malatya’nın içinde ve çevresine yeşil bir kuşak yaratmak için planlı ve 

düzenli bir ağaçlandırma faaliyeti başlatılmalı, dikilen ağaçlar sorumlular tarafından 

bakımları yapılarak büyümesi sağlanmalıdır. 

Alınacak olan bu önlemlerle, trafiğin çevre sorunu yaratan bir kavramdan 

çıkıp, insanların yaşam standardını yükselten bir kavram konumuna getirmek şimdi 

ve gelecek için temiz bir çevre ve yaşama ortamı sağlamak kaçınılmaz olacaktır. 

8.3.  Genel Sonuç        

  İnsanların günlük faaliyetlerini yürütmek için kullandıkları ulaşım; bir amaç 

değil, araçtır. Dolayısıyla ulaşımın, kentin sağlıklı işleyişine, kentlinin yaşam 

kalitesine ve kentsel çevre kalitesine hizmet etmesi ulaşımın ana amacı olmalıdır. 

21. Yüzyılın ideal kenti; kentli haklarını koruyan, olumlu yaşam koşulları 

sunan, çalışanlar ve ticaret yapanlar, ziyaretçiler ve eğlence arayanlar ile eğitim 

görenler için ulaşım, yaşama, çalışma, dinlenme gibi ihtiyaçları bir arada uyum 

içinde sağlayan yaşam yeridir. Aynı zamanda kent yöneticileri, modern gelişmeyle 
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tarihi mirasın korunması arasında denge kurmalı, eskiyi tahrip etmeden yeniyle 

bütünleştirmeli, gençlerin geçmişle olan bağlarını koparmamalıdır.  

Avrupa Kentsel Şartı ve çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde Malatya’da 

kentiçi ulaşım uygulamaları çağdaş yaklaşımlara ve politikalara dayanmalıdır. Bu 

politikalar çerçevesinde, taşıtlara değil, insana öncelik veren, yatırım ve 

işletmecilikte kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlayan, yatırım ve işletme 

giderlerini azaltan, mevcut altyapı ve tesislerin kapasitesini en üst düzeyde kullanan 

projelere öncelik verilmelidir. Çevresel, kentsel, insani ve tarihi değerleri bozmayan, 

koruyan ve destekleyen, toplumun çeşitli kesimleri arasında eşitlik ve hakkaniyetin 

sağlanmasına katkıda bulunan, toplumun ilgili kesimlerinin her aşamada kararlara 

katılımını sağlayan, çevreye duyarlı modern teknolojilerin kullanımında etkinliği 

gözeten ulaşım türleri, projeler, yöntem ve teknikler öncelikle kullanılmalıdır. 

Malatya’da kentiçi ulaşımda ve trafik planlamasında toplu taşımacılığın 

geliştirilmesi ve kent merkezlerinde bireysel ulaşımın sınırlandırılması artık vakit 

kaybetmeden atılması gereken adımlardır. Hareketlilik, yaşanabilir bir kent 

oluşturmaya yönelik biçimde düzenlenmeli ve yaya ulaşımın yanında bisikletle 

ulaşım izin vermeli ve teşvik edilmelidir. Sokaklar sadece araçların park ettiği 

yerlerden çok, sosyal mekan olarak algılanmalı ve düzenlenmelidir. Ulaşım, 

engelliler dahil tüm insanlar için yapılabilir ve erişilebilir olmalıdır.  

Dünyadaki ve ülkemizdeki kaynaklar toplam talebe göre oldukça sınırlıdır. 

Kaynaklar, eşit paylaşılmadığı için sağlıklı bir yaşamdan uzak yaşayan insanları 

unutmamak lazımdır. Bugün hayatın kaynağı olan suya ve havaya kolayca sahip 

olabilmek, yarında olacak anlamına gelmemektedir. Küresel ısınma ve hava, su, 

toprak kirliliği doğanın yaşam kaynağı olma özelliğini yok etmektedir. Oluşan bu 

kirlilik insanların sağlığını etkilemekte, eskiye oranla akciğer, kalp, damar 

hastalıkları ve kanser vakaları giderek artmaktadır.  

Otomobil firmalarının yaptıkları reklâmlarda; “Otobüs durağında bekleyen 

yolcuya göre otomobili içindeki adam kral gibidir” fikri işlenmektedir. Bencilliğin ve 

tüketim arsızlığının günümüzde en bariz aracı olan otomobil icat edilmiş en verimsiz 

araçtır. Harcadığı enerjiye, yollarda ve otoparklarda kapladığı alana, yaptığı işe göre 

çevreyi kirletmesi göz önüne alındığında toplumsal zararı çok büyüktür. Kentlerde 
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çocuklar oyun alanı, büyükler dinlenme mekanları bulamazken, en güzel yerler 

arabalara tahsis edilmesi akıl kârı değildir.  

Ekonomik olarak rahata ermiş, belli bir gelir seviyesindeki insanları 

otomobilden bir anda vazgeçirmek çok zor olacaktır. Kentlileri, doğaya ve insana 

önem veren kentiçi ulaşım modelini kitle iletişim araçları dahil olmak üzere çeşitli 

yollarla bilgilendirme çalışmaları yapılmalı, dilek ve şikayetler dikkatle 

değerlendirilmeli, İnönü Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrenci toplulukları ve 

gönüllü sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla değişimin daha geniş kitlelere 

yayılması ve benimsenmesi sağlanmalıdır. Zamanla toplu taşıma olanaklarının 

iyileştirilmesi, yüksek hız ve konforda raylı ulaşım araçlarının hizmete girmesi ve 

özel araçlara getirilecek kısıtlamalar, denetim ve ceza uygulamaları ile Malatya Kenti 

hayal edilen güzelliğe kavuşacaktır. Gelişmiş ülkeler gibi tümden bireysel ulaşıma 

kaymış, otomobillerin teslim aldığı bir durum şu anda söz konusu değildir. Hala 

Malatya’da insanların yarısından fazlası ulaşımlarını toplu taşıma araçları ile 

yapmaktadır. Zaman karar verme zamanıdır. Bütün sıkıntıları yaşamış ve sonunda 

farkına vararak değişimi başlatmış büyük kentlerin yaşadığı tecrübeleri yaşayarak 

mı, yoksa onların yaşadıklarından ders çıkararak mı karar verilecektir. Henüz 

kaybedilmiş çok şey yok iken Malatya, Türkiye’de doğaya ve insana duyarlı bir 

kentiçi ulaşımın ilk örneği olabilir.     
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