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KENTİÇİ ULAŞIM
ÖZEL İHTİSAS ALT KOMİSYON RAPORU
1. ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Bu rapor, Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõ çerçevesinde kurulan özel ihtisas komisyonlarõndan Ulaştõrma, Kentiçi Ulaşõm ve Ulaştõrma
Altyapõsõ (Kara, Deniz, Hava, Demir Yollarõ ve Boru Hatlarõ) Komisyonu'nun
Kentiçi Ulaşõm Alt Komisyonu çalõşmalarõnõn sonuçlarõnõ toplamaktadõr.
1995-1999 dönemini kapsayacak Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ için kurulan
komisyonlarõn "ülkenin gelişme potansiyalinin belirlenmesine, yönlendirilmesine
ve Plan'a ilişkin ilke ve politikalarõn tesbitine yardõmcõ olmasõ" beklenmekte;
"çalõşmalarõn, toplumun çeşitli kesimlerinin genel olarak üzerinde uzlaştõğõ
politikalarõn saptanmasõ ve planlanmasõna katkõda bulunmaya yönelik olmasõ"
istenmektedir.
Ülkemizi 2000'li yõllara taşõyacak Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn kentiçi
ulaşõm konusundaki hedef ve önerilerini ortaya koymak amacõyla yapõlan çalõşmalarõ özetleyen bu rapor kentiçi ulaşõmdaki mevcut ve beklenen sorunlarõn
çözülmesi amacõyla geliştirilen önerileri kapsamaktadõr.
2. KENTİÇİ ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN TANIMI
Kentiçi ulaşõm, ülkemizde hõzla büyüyen kentli nüfusun günlük faaliyetlerini sürdürmek amacõyla gerçekleştirdiği yolcu ve mal hareketlerini kapsamaktadõr. Ülkemizin 1990 yõlõnda yaklaşõk 56 milyon olan nüfusunun %60'õ (33 milyon) il ve ilçe
merkezlerinde yaşamakta ve kentlerdeki ekonomik, sosyal ve kültürel işlevlerini
sürdürmek amacõyla bir günde yaklaşõk 40 milyon düzeyinde yolculuk yapmaktadõr. Kentlerimizde bir günde gerçekleştirilen 40 milyon düzeyindeki yolculuk,
kentler arasõnda kara, demir, deniz ve hava yollarõyla bir günde gerçekleştirilen
yolculuk sayõsõnõn (yaklaşõk 2.8 milyon yolculuk) yaklaşõk onbeş katõdõr. Bu
değer, kentiçi ulaşõm sektörünün boyutlarõnõn gerçekçi bir biçimde
algõlanmadõğõnõ ve gereken önemin verilmediğini vurgulamaktadõr.
Ülke nüfusunundaki artõşõn yanõsõra, kentsel nüfus oranõnõn hõzla büyümesi ve
gelişen ekonomik eylemlerle birlikte kişi başõna yapõlan günlük yolculuk oranlarõnõn yükselmekte oluşu, toplam kentsel yolculuk sayõlarõnda büyük artõşlar
ortaya çõkarmaktadõr. Sonuçta kentiçi ulaşõm sektörünün boyutlarõ hõzla artarken
kapsamõ genişlemekte, her geçen gün biraz daha yayõlan ve sayõlarõ artan
kentsel alanlardaki yolculuklarõn uzunluklarõ da artmakta ve daha çok yaya yolculuğu motorlu taşõt yolculuğuna dönüşmektedir.
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3. KENTİÇİ ULAŞIMDA GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ GELİŞMELERİN GENEL
DEĞERLENDİRİLMESİ
Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Kentiçi Ulaşõm Özel İhtisas Komisyon Raporu’nda da belirtildiği üzere, tarihsel çizgisi içinde teknolojik gelişmeleri yakõndan
izleyen ülkemizdeki kentiçi ulaşõm sektörü, batõdaki gelişmeleri belirli bir gecikme
ile takibetmektedir. "..18. yüzyõla kadar yaya ulaşõmõna dayalõ olarak gelişen
kentlerimizde, ağõrlõkla İstanbul ve İzmir'de ilk toplutaşõm işletmeleri çevre yerleşmelerle kent arasõnda sağlanan kayõkçõlõk biçiminde görülmüş ve daha sonra
yabancõ girişimcilere sağlanan imtiyazlarla ilk demiryolu, tramvay, tünel ve vapur
işletmeleri görülmüştür. Zamanla tramvay işletmeleri otobüs ve troleybüse
dönüştürülmüş, mevcut şebekeler sökülmüştür. Kamu işletmesi niteliğine
dönüşen toplutaşõm sistemlerinin geliştirilmesi yerine bir yandan otomobilleşme
sürecine girilmiş ve diğer yandan da hõzla artan yolculuk talebini karşõlayabilmek
için kaptõkaçtõ adõyla başlayan aratoplutaşõm türleri yaygõnlaşarak dolmuş,
minibüs ve son yõllarda halk otobüsünü de içeren bir yelpaze oluşturmuştur.
Toplutaşõm sistemlerinin yetersizliği sebebiyle ortaya çõkan bu ara türler kentiçi
ulaşõmda en büyük paya sahip olmuşlar ve etkinliklerini artõrmõşlardõr.
Ellili yõllardan bu yana izlenen karayolu ve bireysel ulaşõm öncelikli politikalar hala
ağõrlõğõnõ sürdürmekte olup kentsel ulaşõm yatõrõmlarõndan en büyük pay karayolu
altyapõsõnõn geliştirilmesine ayrõlmaktadõr. Diğer ülkelerde yetmişli yõllardan bu yana benimsenen yeni toplutaşõmcõ politika ve tercihler ülkemizde henüz yeterli düzeyde ve ağõrlõkla benimsenip uygulanma aşamasõna gelmemiştir."
4. KENTİÇİ ULAŞIMDA MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
4.1 Genel Konular
Alt Komisyon çalõşmalarõ sõrasõnda kentiçi ulaşõm konusundaki inceleme ve önerilerin ulaşõm türlerine ilişkin olarak yapõlmasõ, herhangi bir türü doğrudan ilgilendirmeyen, ya da birden fazla türle ilişkili konularõn genel konular başlõğõ altõnda
toplanmasõ kararlaştõrõlmõş ve çalõşma gruplarõ bu çerçevede oluşturulmuştur.
Genel Konular başlõğõ altõnda değerlendirilen konular ise aşağõda sõralanan
altbaşlõklar çevresinde gruplandõrõlmõş bulunmaktadõr.
Kentiçi ulaşõmda mevcut durum ve sorunlar incelendiğinde, Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Kentiçi Ulaşõm Özel İhtisas Komisyon Raporu’nda belirtilen sorunlardan önemli farklõlõklar ortaya çõkmadõğõ; aynõ sorunlarõn, üstelik boyutlarõ daha da
büyümüş olarak, gündemde kaldõğõ görülmektedir.
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4.1.1 Planlama
Kentsel ulaşõm, kentle ilgili pek çok konu ile doğrudan ilişkili olup, bunlarla birlikte
bir bütün olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu çerçevede kentiçi ulaşõm
planlarõnõn kentsel arazi kullanõm planlarõ ile bütünleşik olarak hazõrlanmasõ
şimdiye kadar hiçbir kentimizde mümkün olamamõştõr. Birkaç kentte arazi
kullanõm planlarõndan sonra hazõrlanan ulaşõm planlarõnõn ise uygulanma şansõ
olmamõş, arazi kullanõm planõ ve ulaşõm bütünlüğü sürdürülememiştir.
Ulaşõm planlama ve işletmeciliğine yol gösterecek, plan ve uygulamalarõn
çizgisini belirleyecek bir hedef/amaç/ilkeler dizisi oluşturulamamõş; çeşitli
çalõşmalarda ortaya konmuş önerilerle çelişen uygulamalar yaygõnlaşmõştõr.
4.1.2 Organizasyon
Kentiçi ulaşõm konusundaki en önemli eksikliklerden biri olan organizasyon
sorunu, diğer tüm sorunlarõn çözümünü geciktirmektedir. Organizasyon, kentiçi
ulaşõmdaki örgüt yapõlarõ ile başlayõp, bu örgütlerin ilişkilerini, işlemlerin örgütler
arasõ işleyişini belirleyen yöntemlerin, karar verme süreçlerinin ve aşamalarõn
tanõmlanmasõ olarak düşünülebilir. Gerek kentiçi ulaşõmla doğrudan ilişkili olan
yerel düzeylerde, ve gerekse ulusal düzeyde kentiçi ulaşõm sisteminin
organizasyonu konusunda hala çok ciddi belirsizlik ve boşluklar bulunmaktadõr.
Her yõl çok büyük yatõrõmlara kaynak aktarõlan kentiçi ulaşõm konusundaki
kaynak dağõtõmõ konusunda karar verici olan DPT bünyesinde kentiçi ulaşõm
konusunda görevli bir kişinin bile bulunmamasõ, organizasyonsuzluğun en
çarpõcõ örneklerinden biridir. Diğer yandan organizasyon sorunlarõnõn yerel
düzeylerde de aynõ ciddiyette olduğu görülmektedir. Birçok büyük kentimizde
3030 sayõlõ yasa gereğince kurulmasõ gereken UKOME'ler hala işleyişe
geçirilmemiş bulunurken, işletilmeye çalõşõlan UKOME' lerden de beklenen verim
alõnamamaktadõr.
Bu gün herhangibir ulaşõm yatõrõmõ konusunda alõnacak kararõn hangi ön
çalõşmalardan sonra, hangi aşamalardan geçilerek alõnacağõ, bu kararõn nasõl ve
kim tarafõndan onaylanacağõ, parasal kaynaklarõn nereden ve nasõl sağlanacağõ
ve giderek bu yatõrõmõn hangi yöntemlerle ve kim tarafõndan gerçekleştirileceği
konusundaki belirsizlikler hala süregelmektedir.
4.1.3 Yetki ve Sorumluluk
Organizasyon konusundaki belirsizlik ve eksikliklere paralel olarak ortaya
çõkan yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik de kentiçi ulaşõm sektörünün
en önemli sorunlarõndan biridir. Nüfusu milyonu geçmiş kentlerimizde
bile ulaşõm konusundaki yetkilerin dağõlõmõnda hala belirsizlikler ve
çelişkiler bulunmaktadõr. Birden fazla kuruluş tarafõndan üslenilen bazõ
görevlerde yetki ve sorumluluklar çelişkili bir biçimde çakõşõrken (İl
Trafik Komisyonu ve UKOME gibi), bazõ konulardaki görev ve sorum
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luluklarda boşluklar bulunmakta, önemli bazõ görevler ise hiçbir kuruluş tarafõndan üstlenilmemektedir. Kentiçi ulaşõm konusundaki bu çelişkili yapõ yõllardõr
sürmesine karşõlõk çözümü için somut bir çaba gösterilmemektedir.
4.1.4 Finansman
Her yõl boyutlarõ giderek artan kentiçi ulaşõm sorunlarõnõn çözümü için gereken
önlemlerin maliyeti de katlanarak artmakta, çözümler için gerekli parasal kaynaklar yaratõlmamaktadõr. Kentiçi ulaşõmda kullanõlacak parasal kaynaklarõn
nereden, nasõl, hangi oranlarda ve miktarlarda, kim tarafõndan toplanacağõ, hangi
öncelikler ve kriterlerle, kim tarafõndan, nasõl, hangi konularda ve kime
dağõtõlacağõ konusunda hiç bir yasal ve akõlcõ kural bulunmamaktadõr. İşletme ve
yatõrõm için gerekli kaynaklar, tüm bu sorularõn cevaplarõ bilinmeden, her projede
ayrõ bir yöntem ve işleyişle projelere aktarõlmaya çalõşõlmaktadõr. Tüm bu
belirsizlikler içinde yeterli kaynaklarõn yaratõlmasõ ve akõlcõ bir biçimde
kullanõlmasõ ise mümkün olmamaktadõr.
4.1.5 Eğitim ve Araştõrma
Kentiçi ulaşõm sektöründe iki hedefe yönelik olarak yoğunlaşmasõ gereken eğitim
konusundaki çalõşmalar ise yok denecek kadar azdõr. Bu hedeflerden ilki kentiçi
ulaşõmdaki "taraflar" olup, kentiçi ulaşõmõn daha sorunsuz gerçekleşmesi için
yayalarõn, sürücülerin özel ve kamu işleticilerinin diğer bir deyişle kentiçi
ulaşõmda rol üstlenen tüm gruplarõn sürekli bir program çerçevesinde eğitilmesi
gerekmektedir.
İkinci eğitim gereksinmesi ise kentiçi ulaşõmõn her düzeyinde gerekli uzmanlõk
eğitimidir. Kentiçi ulaşõm ve toplutaşõm sistemlerinin planlamasõ, projelendirmesi,
uygulamasõ ve işletilmesi konusunda gereken uzmanlõk bilgilerini sağlayan
herhangibir eğitim ve öğretim kuruluşu bulunmamakta; bu görevler günlük
sorunlar içinde kendilerini yetiştirmeye çalõşan kişilerce üstlenilmekte ve sonuçta
çağdaş bilim ve teknolojiyi yakalayamayan uygulamalarla verimsiz bir sisteme
dönüşmektedir.
Kentiçi ulaşõm konusunda ülkemizde bilimsel ve uygulamaya yönelik araştõrmalarõn yapõldõğõ söylenemez. Üniversitelerimiz ve diğer araştõrma kuruluşlarõ kentiçi
ulaşõma hizmet verecek biçimde örgütleşmedikleri ve bu konularda uzmanlaşmõş
kadrolara sahip olmadõklarõ için, yeni araştõrmalar yapõlmasõ bir yana, yurt dõşõnda
yapõlmõş araştõrma sonuçlarõ izlenerek ülkemiz koşullarõna uyarlanmasõ bile
yapõlamamaktadõr.
4.1.6 Özelleştirme
Tarihsel gelişim içinde batõ dünyasõnda son yõllarda ikinci kez gündeme gelen özelleştirme eğilimleri kapsamõnda tartõşõlan kentiçi ulaşõmda özelleştirme konusu,
gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de yõllardõr belirli bir oranda uygulanmakta-
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dõr. Bireysel girişimcilerin dolmuş, minibüs, halk otobüsü ve özel servis
araçlarõyla kentiçi ulaşõmda üstlendikleri rol, kentlerimizde genellikle kamu
işletmelerinden daha büyük bir orana ulaşmõştõr.
Özelleştirme yaklaşõmõnõ savunanlar kentiçi ulaşõmda verimsiz işletmecilik nedeniyle her yõl büyük parasal kayõplar ortaya çõkararak bütçeleri açõk veren kamu işletmeleri ile sürekli kar eden bireysel girişimcileri kõyaslamaktadõr. Bu yaklaşõm
çerçevesinde özel girişimcilerin kentiçi ulaşõma daha fazla katõlõmõyla hizmet
sunmada kamu ağõrlõğõnõn kalkacağõ, ortaya çõkacak yarõşmacõ ortam içinde hem
kamu açõklarõnõn ortadan kalkacağõ, hem de kentlilere sunulan hizmetin
iyileşeceği savõ vurgulanmaktadõr.
Ancak ülkemizde uygulandõğõ biçimiyle, kentiçi ulaşõmdaki bireysel özel girişim
kamu açõsõndan ulaşõm sisteminin verimliliğinin yükselmesine katkõda bulunmamakta, sadece örgütleşme düzeyi nedeniyle ortaya çõkmayan bazõ maliyetlerden dolayõ karlõ bir işletmecilik yapabilmektedir. Diğer yandan bireysel özel
girişimciler belirli bir baskõ grubu oluşturarak, kurallarõ açõkça tanõmlanmamõş
karar mekanizmalarõnõ etkileyerek, akõlcõ olmayan ve bilimsel gerçeklerle çelişen
bazõ konularda kendi çõkarlarõ doğrultusunda bazõ kararlar (güzergah ve terminal
seçimi gibi) aldõklarõ görülmektedir.
Özel girişimin kent içindeki katkõsõ ve payõnõn hangi koşullarda ve ne şekilde olacağõnõn açõkça belirlenmemiş olmasõ sebebiyle, mevcut durumuyla özel girişimin
bu sektördeki olumlu katkõlarõ kadar sakõncalarõ da ortaya çõkarmaktadõr.
4.1.7 Verimlilik ve Standardizasyon
Ülkemizde kentiçi ulaşõmla ilgili konularda verimliliğin saptanmasõ, ölçülmesi ve
artõrõlmasõ konusundaki çabalar çok yetersiz düzeydedir. Verimliliğin ölçülebilmesi için öncelikle sağlõklõ bilgi toplanmasõ gerekli olmakla birlikte, kentsel
ulaşõm konusunda yeterli istatistiki bilgi toplanamamaktadõr.
Kentiçi ulaşõmdaki organizasyon sorunlarõnõn bir parçasõ olarak kentsel ulaşõmla
ilgili olarak bilgi toplanmasõ, verimlilik ölçütlerinin belirlenmesi, yerel düzeydeki işletmelerin verimliliklerinin sürekli ölçülerek izlenmesi ve geliştirilmesi konusunda
hiçbir örgüt görevli bulunmamakta ve kentiçi ulaşõmõn asõl sorumlusu olan yerel
yönetimler ise bu tür bir çalõşma için çaba göstermemektedirler.
Kentiçi ulaşõmla ilgili standardizasyon sorunlarõ, konunun her aşamasõnda ortaya
çõkmaktadõr. Planlama aşamasõndan başlayarak projelendirme, yapõm ve işletme
konusundaki standartlar ülkemizde çok yetersiz düzeyde bulunmaktadõr.
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4.1.8 Kentiçi Karayolu Altyapõsõ
Kentiçi ulaşõm sisteminin en önemli parçasõ olan karayolu sistemi, bireysel ulaşõmõn yanõsõra lastik tekerlekli toplutaşõm türlerine ve zaman zaman kentlerarasõ
trafiğe de hizmet etmektedir. Kentlerimizdeki karayolu sistemi belirli bir kademelenmeye uygun olarak yapõlmadõğõndan; yapõlanlar ise kullanõlmadõğõndan
altyapõnõn verimli ve güvenli kullanõmõ sağlanamamaktadõr. Yanlõş yol kademelenmenin en yaygõn ve çarpõcõ örneği ise kentlerarasõ karayolu şebekesinin
kentiçinde kalan kesimlerinde ortaya çõkmaktadõr. Yerleşmelerin karayolu
yönünde gelişmesi sonucu karayolunu kentsel amaçla kullanõmõ çok sõk görülen
bir örnek olmaktadõr. Bu tür bir kullanõm ise beraberinde önemli güvenlik
sorunlarõnõ getirmektedir.
4.2 Ulaşõm Türleri
Aşağõdaki gruplar altõnda toplanan çeşitli kentiçi ulaşõm türlerinde ortaya çõkan
mevcut sorunlar bu alt bölümde özetlenmektedir.
4.2.1 Yaya ve Bisiklet
Kentlerimizde yaya ulaşõmõ pek çok engelle karşõlaşmakta ve yaya hareketleri
motorlu taşõtlarõn baskõsõ sebebiyle gelişememektedir. Yayalarõn kullanõmõ için
ayrõlmõş olmasõ gereken kaldõrõmlar otomobillerin park yeri olarak kullanõlmakta;
altyapõ ve tesisat elemanlarõ ve büfeler tarafõndan, seyyar satõcõlar ve yol
boyunca yer alan dükkan sahipleri tarafõndan işgal edilmekte, yaya hareketlerinin
sürekliliği engellenmektedir.
Diğer yandan kentlerimizin büyük bir bölümünü kaplayan imarsõz konut alanlarõnda ise genellikle yaya kaldõrõmlarõ hiç bulunmamakta, yayalar motorlu araçlarla
aynõ yol yüzeyini paylaşmak zorunda kalmaktadõr.
Kentler büyüyüp geliştikçe, günlük yolculuklarõn büyük bölümünü oluşturan iş-konut ve okul-konut hareketleri yaya ulaşõmõnõn erişim sõnõrlarõ dõşõna çõkmakta, giderek yaya ulaşõmõnõn etkinliği azalmakta ve payõ düşmektedir. Bu gelişme son
yõllarda yapõlan kentiçi ulaşõm etütleri ile de açõkça ortaya çõkmaktadõr. Kentsel
gelişmeye ve nüfus artõşõna paralalel olarak kent içindeki yolculuklardaki yaya
hareketlerinin payõ azalmaktadõr. Yaya yolculuklarõnõn payõ Kayseri'de %72,
Bursa'da %50, Adana'da %44 olarak bulunurken, nüfus ve kent büyüklüğü
arttõkça İzmir' de %41'e, Ankara'da %35'e ve ÿstanbul'da %33'e düşmektedir. Bu
durum açõkça göstermektedir ki, kentler büyüyüp kapladõklarõ alanlar
genişledikçe yaya yolculuklarõnõn daha etkin bir şekilde desteklenme ve korunma
ihtiyacõ ortaya çõkmaktadõr. Aksi halde artan otomobilleşmeye paralel olarak en
sağlõklõ ve en ekonomik ulaşõm biçimi olan yaya hareketleri geri kazanõlmasõ zor
bir biçimde taşõt trafiğine dönüşmektedir.
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Kentiçi ulaşõm türleri içinde enerjiyi en verimli biçimde kullanan ve çevreyi en az
kirleten ulaşõm biçimi olmasõna karşõlõk, ülkemizde bisikletin kentiçi ulaşõm amacõyla kullanõmõ çok sõnõrlõdõr. İklim ve topografik koşullarõ uygun olan Konya, Adana, İskenderun, İzmit gibi birkaç kentimiz dõşõnda kentiçi yolculuk amacõyla kullanõmõ belirginleşememektedir. Bu kentlerimizde bile bisiklet ulaşõmõnõn payõ %15 gibi yetersiz düzeylerde kalõrken, bu ulaşõm biçiminin etkin olarak
kullanõlabileceği diğer kentlerde bisiklet tamamen ortadan kalkmõş
bulunmaktadõr. Ülkemiz kentlerindeki bisiklet ulaşõmõ konusunda yapõlmõş
herhangibir araştõrma ve inceleme bulunmadõğõ için, mevcut kullanõma ilişkin
sayõsal veriler bilinmemektedir.
4.2.2 Bireysel Ulaşõm (Otomobil/Taksi)
Ülkemizde giderek hõzlanan otomobilleşme sonucunda kentiçi karayolu altyapõsõ
üzerinde büyük bir baskõ oluşmakta, özellikle tarihi kent dokusu içinde yer alan
yollar tõkanma noktasõna gelmektedir. Toplutaşõm hizmetlerinin yeterli düzeye ulaştõrõlamamasõ, otomobilin bir ulaşõm aracõ ötesinde bir yatõrõm aracõna dönüşmesi, otomobilin kent merkezinde kullanõmõnõ yönlendiren politika ve uygulamalarõn bulunmayõşõ sadece otomobil ulaşõmõnõn değil, tüm türlerin olumsuz yönde
etkilenmesine sebep olmaktadõr. Otomobil sahipliliği ve kullanõmõnõn artõşõyla birlikte kent ulaşõm altyapõsõnõn kullanõmõndaki verimsizlikler de artmakta; ses, hava
ve görsel kirlenme düzeylerinde ciddi artõşlar görülmektedir.
Hareket halindeki otomobillerin yarattõğõ sorunlardan çok daha büyük sorunlar ise
park eden araçlar tarafõndan yaratõlmaktadõr. Trafiğin akmasõ için yapõlan yollar,
yayalarõn kullanõmõ için ayrõlan kaldõrõmlar, çocuklarõn oynamasõ için ayrõlabilecek
çok sõnõrlõ açõk alanlar otopark olarak kullanõlmakta, kentin ulaşõm altyapõsõ bir çöküş içine girmekte ve kentsel çevre giderek bozulmaktadõr.
Kentlerin yayõlarak gelişmesine yol açan ve bir kõsmõ kamu kuruluşlarõ aracõlõğõyla
gerçekleştirilerek üst gelir grubuna sunulan, düşük yoğunluklu ve toplutaşõmla
bütünleştirilmemiş toplu konut alanlarõ otomobillerin kentiçinde daha uzun yolculuklar yapmasõna yol açarken, kent merkezlerinde dikey büyüme ile ortaya çõkan
ve yine toplutaşõmla desteklenmeyen gökdelen işmerkezleri merkezi iş alanõ üzerindeki otomobil baskõsõnõ artõrmaktadõr.
Taksiler ise kentiçi trafik kompozisyunundaki paylarõna oranlõ bir taşõmacõlõk
yapamamakta, özellikle zirve dõşõ saatlerde boş dolaşma oranlarõ çok yüksek
olmaktadõr. Düşük doluluk oranlarõ nedeniyle artan maliyetler ise zaman zaman
yapõlan fiyat artõşlarõyla kullanõcõya yansõtõlmakta, sonuçta taksilerin örgütsüzlüğü
ve düzensiz işletmecilik nedeniyle yaptõklarõ boş dolaşõm maliyetleri müşteriye
yansõtõlmõş olmaktadõr. Dolayõsõyle taksiye binen her yolcu, taksinin boş olarak
yaptõğõ kilometrenin de bedelini ödemektedir.
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Taksi türünde yaşanan bir diğer sorun ise pazara girişe getirilmiş bulunan
sõnõrlamalar sebebiyle yükselen plaka bedelleridir. Yapõlmõş çeşitli düzenlemeler
ve ihale sistemi sonuçta kullanõcõlarõn (yolcularõn) ödediği büyük rantlarõn
oluşmasõna yol açmakta, diğer sektörlerde oluşmayan bir rant kentiçi ulaşõm
sektöründe kamu eliyle ortaya çõkarõlmaktadõr.
4.2.3 Lastik Tekerlekli Toplutaşõm
Dolmuş, minibüs ve özel halk otobüsü ile (standart, körüklü ve iki katlõ) belediye
otobüslerinden oluşan bu gruptaki toplutaşõm ve aratoplutaşõm araçlarõ ülkemiz
kentlerindeki yolculuklarõn en büyük bölümüne cevap vermektedir.
Bu grupta ortaya çõkan sorunlarõn başõnda, bu gruptaki araç türlerinin işleticileri
ve örgütleri arasõnda yaşanan hat ve alan paylaşma çekişmesi bulunmaktadõr.
Kentiçi ulaşõmda belirli bir plan çerçevesinde ve tek bir merkezden eşgüdüm
sağlanamadõğõ için özel işleticiler pazar içindeki paylarõnõ korumak, artõrmak ve
daha karlõ alanlara ve hatlara hizmet etmek için baskõ gruplarõ oluşturma yoluna
gitmektedir. Ancak yoğun talep oluşan ve daha yüksek kapasiteli araçlarla hizmet
edilmesi gereken merkez alanlarõnda yüksek araç kapasiteli kamu işleticilerinin
hizmet vermesi gerekmektedir. Bu çaba içinde bulunan kamu işleticileriyle özel
girişimciler arasõnda birçok kentimizde sorunlar ortaya çõkmaktadõr.
Yasal çerçeve içinde görevlendirilmiş bulunan çeşitli ulaşõm türleri arasõndaki bu
alan ve hat paylaşõm çatõşmasõnõn yanõsõra bir diğer paylaşõm da yasal olmayan
işleticilerle (korsan işleticiler) yasal işleticiler arasõnda yaşanmaktadõr. Kentler
büyüyüp, talebe cevap vermek ve denetim zorlaştõkça, “yasal olmayan işleticiler
sorunu” giderek daha önemli bir boyuta ulaşmaktadõr.
Nüfusu bir milyona yaklaşan kentlerimizde lastik tekerlekli toplutaşõm
sistemlerinin en yaygõn sorunu, talep düzeylerinin bu türün kapasitesinin üstüne
çõktõğõ koridorlarda bile, hala talebe bu araçlarla cevap vermeye çalõşõlmasõdõr.
Sonuçta ortaya çõkan otobüs yõğõlmasõ, otobüslerin kendi kendilerinin hareketini
aksatacak düzeye ulaşabilmektedir. Raylõ sistemlerle cevap verilecek talep
düzeylerine ulaşõlmõş koridorlarda otobüslerle hizmet vermeye çalõşmanõn
getirdiği verimsizlikler kadar, tersi durumlarda ortaya çõkan verimsizlikler de
sözkonusudur. Henüz otobüslerle taşõnabilecek talep düzeylerindeki koridorlarda,
olanaklarõn mevcut olmasõ halinde bile otobüs öncelikli uygulamalarõn
avantajlarõnõ kullanmadan raylõ sistemler önerilmesi de ciddi verimsizlikler ortaya
çõkarmaktadõr.
4.2.4 Raylõ Toplutaşõm
Büyük kentlerimizde bazõ koridorlarda yolculuk taleplerinin ulaştõğõ düzey, raylõ
sistemlerle hizmet verilmesini zorunlu kõlmakta, kentsel raylõ sistemlerin uygulanmasõnda gecikilmiş olmasõ büyük kentlerimizde yaşanan sorunlarõn temelini oluş
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turmaktadõr. Son yõllarda girişilen çabalarla yapõmõna başlanan kentiçi raylõ
toplutaşõm hatlarõ gecikmiş ve birikmiş bir yatõrõm talebini gündeme getirmekte,
sõnõrlõ kaynaklar üzerinde büyük bir baskõ oluşturmaktadõr.
Kentlerimizdeki mevcut raylõ toplutaşõm sistemlerinin geliştirilmesi ve yeni
sistemlerin planlanõp uygulamaya geçirilmesi sõrasõnda bir çok sorun ortaya
çõkmaktadõr. Yerel yönetimlerin kentiçi ulaşõmda giderek daha özerk ve yetkin bir
niteliğe ulaşmasõna karşõlõk, uzun yõllardõr kent içinde yeni raylõ sistemlerin devreye
girmemiş oluşu sebebiyle, merkezi yönetim ve özellikle de yerel yönetim
düzeyinde çok önemli boyutlarda deneyim ve bilgi eksikliği bulunmaktadõr. Hõzla
gelişen teknolojilerin yakõndan izlenememesi ve kentlerimizde çağdaş
uygulamalarõn bulunmayõşõ nedeniyle, kentsel raylõ sistemler konusunda
ülkemizde her ölçekte bir birikim yetersizliği bulunmaktadõr.
Kentiçi raylõ sistemler konusundaki bu eksiklik sadece teknik konularda değil; raylõ
sistemlerin planlamasõ, projelendirilmesi, yapõmõ ve işletilmesi, yapõm ve işletme
finansmanõnõn sağlanmasõ gibi konularõndaki yöntem ve işlemlerin belirsizliğinde
de kendini göstermektedir. Kentlerine raylõ sistem yapõlmasõnõ öneren yerel
yöneticilerin, hangi gerekçelerle, nasõl bir yöntemle, hangi aşamalardan geçerek,
ne tür teknik çalõşmalar sonucunda, hangi finansman olanaklarõyla raylõ sistemlerin
yapõmõnõ gerçekleştirecekleri konusundaki işlem, aşama ve standartlar henüz
belirlenmemiştir.
Bu güne kadar planlama, projelendirme ve yapõm aşamalarõna gelmiş raylõ
sistemlerin her birinda farklõ aşama, işlem ve kriterlerin uygulandõğõ; merkezi ve
yerel yönetim düzeylerindeki işlemler ve değerlendirmelerin ağõrlõkla kişisel ve
politik görüşlerle yönlendirildiği gözlenmektedir. Akõlcõ, çağdaş ve tarafsõz teknik
gerekçelere dayandõrõlmõş ölçütler ve standartlar bulunmayõşõndan, her aşamadaki
yetki ve sorumluluklarõn belirlenmemiş oluşundan dolayõ, bu tür değerlendirme ve
uygulamalar teknik ve ekonomik açõdan yanlõş kararlar alõnmasõna yol
açabilmektedir.
Yetki ve sorumluluklarõn, teknik ölçüt ve standartlarõn açõkça belirlenmemiş oluşu
sebebiyle, hõzlõ bir şekilde bir çok kentte uygulanmaya başlayan kentsel raylõ
sistemlerin teknoloji seçimlerinde yanlõş kararlar alõnabilmektedir. Aynõ kentte
birbiri ile hiç bir uyum göstermeyen farklõ özelliklerde birçok teknoloji seçilerek
yanyana işletilmesi yoluna gidilebilmekte, ya da modasõ geçmiş eski teknolojiler
benimsenerek kent ve ülke kaynaklarõ yanlõş şekilde kullanõlabilmektedir.
Bir çok kentimizde gündeme gelen kentiçi raylõ sistem projeleri, doksanlõ yõllarla
birlikte ülkemiz kentlerinde kentiçi ulaşõmda yeni bir eğilimi başlatmõş ve pek çok
kentin yöneticileri raylõ sistem konusunu kentleri için bir prestij unsuru yapmaya
başlamõştõr. Yerel yöneticilerin eğilimlerine bakõldõğõnda, nüfusu henüz yüz bin
düzeyinde bulunan kentlerimizde bile raylõ sistemlerin sõk sõk gündeme gelmekte
olduğu ve bunlarõn sayõsõnõn her geçen gün artmakta olduğu anlaşõlmaktadõr. Oysa
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ki ulusal düzeyde belirlenmiş ölçütler ve öncelikler bulunmadõğõ için, ulaşõm talep
düzeyleri raylõtaşõmõ gerekli kõlacak bazõ kentler için etüt ve proje hazõrlanamaz,
yapõm için kaynak bulunamazken, yolculuk taleplerinin daha ucuz şekillerde karşõlanabilecek bazõ kentlerde ve bazõ kentsel koridorlarda raylõ sistemlerin uygulanabildiği görülmektedir.
Hazõrlamõş bulunan etüt ve projelere finansman temini konusunda da ciddi sorunlar yaşanmaktadõr. Raylõ sistemlerin üretilmesi ve inşaatõ konusunda çalõşan yerli
ve yabancõ firmalarõn sağladõğõ finansman olanaklarõ ile tüm sorunlarõn
çözüleceğine inanan yönetimler, önerilen çeşitli kredi paketleri ile hemen
uygulamaya geçmek için çabalamaktadõr. Oysa ki, kentlerin büyüklüğü itibariyle
daha ucuz bir işletmecilik sağlayan otobüs işletmelerinin her yõl ortaya çõkardõğõ
finansman açõklarõnõ bile karşõlayamayan yönetimler, raylõ sistemlerin işletmeye
açõlmasõyla mevcut boyutlarõnõ katlayacak şekilde ortaya çõkacak işletme açõklarõnõ
yeterli ciddiyetle değerlendirmemektedir.
Raylõ sistemlerin gerekli ve zorunlu olduğu kentlerde ve koridorlarda ise projelerin
uygulanmasõnõn geciktirilmemesi, yatõrõmlarõn bir an önce işletmeye alõnmasõ gereklidir. Raylõ sistemlerin uygulanmasõndaki en önemli sorunlardan biri kaynak yetersizliği ve belirsizliğidir. Diğer kentiçi ulaşõm yatõrõmlarõnõ da kapsayan bu belirsiz
çerçeve içinde, tüm kentiçi ulaşõm yatõrõmlarõ ve özellikle de büyük yatõrõm tutarlarõ
gerektiren raylõ sistemler için gerekli parasal kaynaklarõn toplanmasõ, dağõtõlmasõ
konusunda belirsizlikler bulunmakta, ayrõlan kaynaklar da çok yetersiz kalmaktadõr.
Kentiçi raylõ sistemlerin bir diğer uygulamasõ olan banliyö demiryolu sistemleri ise
kentlerimizde etkin bir şekilde işletilememektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki
banliyö işletmeciliği yoğun talep ve mevcut altyapõya karşõlõk taşõdõğõ en yüksek
yolcu sayõlarõyla sadece bir otobüs şeridi kapasitesinde hizmet verebilmektedir.
Anahat yolcu ve yük trafiği ile aynõ altyapõyõ paylaşan banliyö işletmeciliği, çağdaş
teknolojilere uyum sağlayamadõğõ için beklenen görevi üstlenememekte; bilet ödeme yöntemleri, altyapõ ve araç yetersizlikleri, tehlike yaratan hemzemin geçişler
gibi sorunlarõ çözecek kaynaklar ayrõlamamaktadõr.
4.2.5 Denizyolu
Büyük kentlerimizden özellikle İstanbul ve İzmir'de kentiçi deniz taşõmacõlõğõ geçtiğimiz dönemlerde önemli bir pay üstlenirken, ortaya çõkan gelişmelerle deniz
taşõmalarõnõn payõ giderek azalmõş ve işletmelerin zararõ sürekli artmõştõr. Tarihsel
gelişim içinde kentlerin yerleşim alanlarõnõn kõyõlardan içerlere yayõlmasõyla birlikte,
daha yaygõn olarak geliştirilen karayolu altyapõsõ ve bu altyapõ üzerinde otomobil
ulaşõmõnõn ve lastik tekerlekli toplutaşõm türlerinin sağladõğõ aktarmasõz ulaşõm hizmeti deniz ulaşõmõnõ tercih eden kentlilerin giderek azalmasõna yol açmõştõr. Yolcu
talebindeki bu azalma işletmelerin yapõsõndaki klasik kõsõr döngünün başlamasõna
sebep olmuş, işletme açõklarõ artmõş, çözüm olarak seferler ve iskeleler azaltõlmõş,
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bu uygulama giderek yolcu sayõsõnõ daha da düşürmüştür. Mevcut durumu ile
kentlerimizdeki deniz ulaşõmõ yaşam savaşõ verme aşamasõna gelmiş olup,
giderek kentiçi ulaşõmdaki rolünü bitirip, sadece tarihi ve turistik bir kent unsuru
olma tehdidiyle karşõ karşõya kalmõştõr.
4.2.6 Yük Taşõmalarõ
Kentlerimizdeki yük taşõmalarõ şimdiye kadar yeterince ilgi gösterilmemiş ancak
bünyesinde bir çok verimsiz unsuru içeren bir konudur. Kentlerimizdeki ekonomik
yapõnõn küçük ve bireysel girişimciliğe dayanmasõ nedeniyle mal akõmlarõ çok ve
küçük parçalõ, dağõnõk bir şekilde gerçekleşmektedir. Her sokak başõnda ve apartmanõn altõndaki bakkal, kasap, manav ve diğer parekende ticaret birimlerinin mal
dağõtõmlarõ parçacõ bir şekilde gerçekleştirilmekte, üstelik üretim ve dağõtõm şirketlerinin ürün bazõnda örgütlenmiş oluşu mal akõmlarõnõn da üstüste binen bir yapõya
dönüşmesine yol açmaktadõr. Örneğin bir bakkal dükkanõna şise sütü, paket süt
ve süt ürünleri, meşrubat çeşitleri, ekmek vb mallarõn hepsi ayrõ firmalara ait kamyon ve kamyonetlerle yapõlmakta; her parekende ticaret birimine gün içinde pek
çok araç tarafõndan servis verilmektedir.
Yük taşõmalarõnda bir diğer sorun da büyük araçlarõn kentin belirli alanlarõna, belirli
saatlerde girişlerinin yasaklanmasõ sonucu, bu alanlardaki parekende ticaret birimlerinin yük taşõma amacõyla birer küçük kapasiteli araca sahip olmalarõ ve bu
araçlarõ aynõ zamanda bir özel otomobil gibi kullanmalarõdõr. Bu gelişme ile büyük
kapasiteleriyle toplu yük taşõmacõlõğõ yapan araçlar kamu tarafõndan yasaklanarak,
girişimciler küçük ve bireysel taşõmacõlõğa yönlendilmektedir.
5. KENTİÇİ ULAŞIMDA MEVCUT DURUMUN ALTINCI PLAN HEDEFLERİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Kentiçi Ulaşõm Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda yer alan birçok öneriden yalnõzca ikisi Plan'a, diğer bazõlarõ ise yõllõk tedbirlere
yansõyabilmiş ancak bunlarõn uygulamaya konulabilmesi mümkün olmamõştõr. Bu
bölümde Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Kentiçi Ulaşõm Özel İhtisas Komisyonu
Raporu’nda yer alan önerilerin geçen dönem içindeki uygulanma düzeyleri
özetlenmektedir.
5.1 Ulaşõm Planlama Yöntem ve Aşamalarõ
Uzun dönemli, beş yõllõk ve yõllõk ulaşõm planlarõnõn yerel yönetimler tarafõndan
arazi kullanõm planlarõ ile birlikte hazõrlanmasõ ve bu planlarõn hazõrlanma koşullarõnõ belirleyecek yönetmeliğin uygulanmaya konmasõ önerisine karşõlõk, aradan geçen sürede hiç bir kentimizde belirtilen niteliklerde ulaşõm planõ hazõrlanmamõş,
ancak raylõ sistem projelerinin gerekçesini oluşturmak üzere İzmir, Adana, Bursa
ve Kayseri'de ulaşõm etütleri gerçekleştirilmiştir.
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5.2 Projelendirme ve Yapõm Standardizasyonu
Toplutaşõm sistemi önerileri ve ulaşõm amaçlõ diğer fiziksel düzenlemeler için gerekli tipik ve standart projelerin geliştirilerek uygulmaya konulmasõ önerisi gerçekleştirilememiştir. Bu konuda yapõlan tek çalõşma, ülkemizde yapõmõna geçilecek
hafif raylõ sistemlerin tasarõm kriterlerini belirleyen bir dökümanõn Ulaştõrma Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanmasõdõr.
5.3 Parasal Kaynaklar
Bu başlõk altõnda kentiçi ulaşõm için özel bir fon oluşturulmasõ, kaynaklarõn geliştirilmesi, toplutaşõm işletmelerinin gelir kaçaklarõnõn ortadan kaldõrõlmasõ amacõyla
bir dizi öneri sõralanmõş, ancak bu önerilerden hiç birinin uygulamaya geçilmediği
görülmüştür.
5.4 İşletmenin Geliştirilmesi
Bu konuda hazõrlanan öneriler arasõnda kentiçi ulaşõm sistemlerinde planlama, işletme, tarife ve ücret eşdüdümünün sağlanmasõ, toplutaşõm öncelik projelerinin
yaygõnlaştõrõlmasõ, toplutaşõm projelerinin yaya projeleri ile bütünleştirilmesi, toplutaşõm işletmelerinde hizmet ve performansõn ölçümünde uluslararasõ ölçütlerin
kullanõlmaya başlanmasõ, işletmecilikte bilgisayar kullanõmõna geçilmesi, servis
araçlarõnõn, özel halk otobüslerinin ve taksilerin daha akõlcõ bir biçimde işletilmesi
gibi somut ve uygulamaya yönelik öneriler bulunmaktadõr. Bu öneriler ve kentlerimizdeki ulaşõm sistemlerinin mevcut durumu karşõlaştõrõldõğõnda, aradan geçen
sürede önerilerden hiç birinin uygulanamadõğõ ortaya çõkmaktadõr.
5.5 Araç Tasarõmõ ve Üretimi
Kentiçi kullanõma uygun otobüs ve raylõ sistemlerin tasarõmõ ve yurt içinde üretimi,
yerel yönetimlerin otobüs üretimine katõlõmõ ve daha az kirleten araçlarõn kullanõmõ
konusundaki önerilerden sadece sonuncusu çok sõnõrlõ kapsamda uygulama alanõ
bulmuş; İstanbul ve Ankara'da doğal gazla işleyen otobüslerin kullanõmõna başlanmõştõr.
5.6 Eğitim ve Öğretim
Bu konuda Rapor'da yer alan ayrõntõlõ önerilerden hiçbiri uygulmaya konamamõş
ve somut bir gerçekleşme ortaya çõkmamõştõr. Ulaşõm konusundaki yetersiz eğitim
ve öğretim uygulamalarõ nedeniyle önümüzdeki yõllardaki olumlu gelişme olasõlõklarõ da azaltõlmõştõr.
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5.7 Araştõrma ve Geliştirme
Ulaşõm konusunda uygulamalõ ve teorik araştõrma ve geliştirme projelerinin hazõrlanmasõ, bu amaçla örgütlenilmesi ve yurt dõşõndan teknoloji transferi konusundaki
öneriler de uygulanamayan öneriler arasõnda bulunmaktadõr.
5.8 Kararlara Katõlõm
Tüm ulaşõm kararlarõna ilgili kesimlerin katõlõmõnõn sağlanmasõ ile geliştirilmesi beklenen demokratik karar süreçleri önerisi de uygulamaya geçilemeyen öneriler arasõnda kalmõştõr.
5.9 Çevre Duyarlõlõğõ
Ulaşõm planlama ve işletmeciliğinde tarihi, sosyal, fiziki ve doğal çevrenin korunmasõ ve geliştirilmesi amacõyla sõralanan önerilerden pek azõ gerçekleştirilebilmiş,
daha az kirleten doğal gazlõ otobüslerin ve raylõ sistemlerin kentiçi ulaşõma kazandõrõlmasõ sağlanabilirken, daha ucuz ve kolay çözümler olan bisiklet ve yaya ulaşõmõnõn geliştirilmesi, otomobilin kõsõtlanmasõ konusunda önemli bir gelişme sağlanamamõştõr.
5.10 Enerji Kullanõmõ
Enerjinin daha akõlcõ kullanõmõ konusunda yapõlan çalõşmalar da sõnõrlõ bir kapsamda kalmõş ve raylõ sistemlerin yapõmõ ve sõnõrlõ kapsamda ve mevcut talepleri karşõlamak amacõyla yeni otobüs alõmlarõ dõşõnda bir gelişme olamamõştõr.
5.11 Örgütlenme ve Yasal Düzenlemeler
Raporda çok ayrõntõlõ olarak açõklanan iki farklõ örgüt ve organizasyon önerisinden
hiç biri uygulamaya konmamõş, aradan geçen sürede daha da artan sorunlarõ çözecek bir kurumlaşmaya ve kadrolaşmaya gidilememiştir.
6. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE EĞİLİMLER
Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Kentiçi Ulaşõm Özel İhtisas Komisyon Raporu’nda
belirtilen geleceğe yönelik eğilimlerin hala geçerliliğini sürdürmekte olduğu, bu
gelişmelerin batõ ülkelerinde yaygõnlaşõrken ülkemizde ise bir kõsmõnõn henüz uygulamaya geçilmeye başladõğõ görülmektedir.
Özetle sõralandõğõnda önümüzdeki dönemdeki gelişme beklentileri arasõnda planlama yöntem ve tekniklerinde, toplutaşõm işletmeciliğinde bilgisayara dayalõ uygulamalarõn yaygõnlaşmasõ, bireysel ve toplutaşõm araçlarõnda teknolojik gelişme
ve buluşlarõn uygulamaya konmasõ, özellikle raylõ sistemlerde otomasyon, güvenlik
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ve konfor düzeylerinin artmasõ, raylõ sistemlerin daha düşük düzeylerdeki talebe
ekonomik bir şekilde hizmet edebilmesini sağlayacak yeni türlerin (kişisel
otomatatik taşõyõcõlar = “people mover” gibi) kullanõmõnõn artõşõ ve mevcut türlerde
etkinliği arttõracak düzenlemelerin (alçak platformlu Hafif Raylõ Sistem araçlarõ
gibi), türler arasõ bütünleşmeyi sağlayan birleşik bilet kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõ,
akõllõ yol ve araç konularõnda deneysel uygulamalarõn başlatõlmasõ gibi teknolojiye
dayalõ örnekler sayõlabilir.
Diğer yandan teknolojik buluşlara dayanmayan bazõ uygulamalarõn da yaygõnlaşmasõ beklenmelidir. Örnekleri şimdiden yaygõnlaşmaya başlayan "talep yönetimi
(demand management)", "ulaşõm sistemileri yönetimi (transportation systems
management)", özelleştirme projelerinin ülkemiz kentlerinde uygulanmaya başlanmasõ beklenmelidir.
Batõda belirli bir doyum noktasõna ulaşan otomobilleşmenin, ülkemizde ve diğer
gelişmekte olan ülkelerde bir süre daha hõzõnõ arttõrarak sürdürmesi kaçõnõlmazdõr.
Sanayileşmiş ülkelerde daralan pazar payõna seçenek olarak görülen gelişmekte
olan ülkelerde pazarlama çalõşmalarõnõ yoğunlaştõran otomotiv sanayi, kirletme
oranlarõ düşürülmüş, boyutlarõ küçültülmüş ve dolayõsõyla yakõt tüketimi azaltõlmõş
modelleri ile kentlerimizdeki otomobil sahipliliğinin artõşõna sebep olmasõ
beklenmelidir.
2000'li yõllara girilirken ülke nüfusunun yaklaşõk 70 milyona ulaşacağõ ve bu nüfusun % 75'inin kentlerde yaşayacağõ tahmin edilmektedir. Kentlilerin artan gelir
düzeyleri, çeşitlenen ve zenginleşen kentsel eylemler ve ulaşõm olanaklarõnõn gelişmesine paralel olarak kişi başõna yapõlan yolculuklarõn da artmasõ beklendiğinden, plan dönemi sonlarõnda kentlerimizde yapõlacak günlük yolculuk sayõsõ 90
milyon düzeyine, diğer bir deyişle bugünkü düzeyin iki katõna ulaşacaktõr. Gerekli
önlemlerin alõnmamasõ ve altyapõnõn hazõrlanmamasõ durumunda bu artõş beklentisi altõnda kentiçi ulaşõm sistemlerinin ve dolayõsõyla kentlerimizin işlemez duruma
gelmesi kaçõnõlmaz olabilecektir.
7. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİ İÇİN HEDEF VE POLİTİKALAR
7.2.1 Genel Yaklaşõm
Kentiçi ulaşõm konusunda Yedinci Beş Yõllõk Plan döneminde ulaşõlmasõ beklenen
sayõsal hedeflerin belirlenmesi olanaksõz bulunmakla beraber, bu dönemde
gerçekleştirilmesi gerekli ve zorunlu olan konular belirlenebilmektedir. Bu konularõn gerçekleştirilmesi sektör hedefleri olarak değerlendirilmeli ve plan dönemi
içinde gerçekleştirilmeleri sağlanmalõdõr.
Kentiçi ulaşõmda amaçlarõn;
* güvenli, konforlu ve güvenilir bir ulaşõm sağlanmasõ,
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* ulaşõm süresinin azaltõlmasõ,
* ulaşõm maliyetinin azaltõlmasõ,
* ulaşõmda ve ulaşõm aracõlõğõyla kentli gruplar arasõnda eşitliğin sağlanmasõ,
* ulaşõmõn çevreye olumsuz etkilerinin azaltõlmasõ ve ulaşõm aracõlõğõyla çevre
nin geliştirilmesi,
* ulaşõmda dõşa bağõmlõlõğõn azaltõlmasõ,
olduğu gözden kaçõrõlmadan aşağõda sõralanan konulardaki hedeflerin gerçekleştirilmesi planlanmalõdõr.
7.2.2 Organizasyon, Yasal ve Mali Düzenlemeler
Plan döneminde kentiçi ulaşõm konusundaki organizasyon sorunlarõnõ çözecek düzenlemeler öncelikle gerçekleştirilmelidir. Gerek ulusal ve gerekse yerel düzeyde
kurulacak yeni örgütlerle mevcut sorunlarõn çözümü için ilk adõm atõlmalõdõr. Yeni
örgüt yapõlarõ, gereken yasal düzenlemelerle desteklenip güçlendirilmeli, finansman kaynaklarõnõ ve kaynak akõşlarõnõ ve sistemin tüm işleyişini akõlcõ bir şekle dönüştürecek yeni yapõ ile bütünleştirilmelidir.
Yerel düzeyde kent büyüklükleri ve özelliklerine göre farklõlaşabilecek şekilde tanõmlanacak yeni örgütler, kentiçi ulaşõm türlerinin tek elden planlanmasõ ve eşgüdüm içinde geliştirilmesi, işletilmesi ve denetimini sağlayacak nitelikte olmalõdõr.
Yeni biçimiyle yerel ulaşõm örgütleri katõlõmcõ ve demokratik karar almaya olanak
tanõyan yapõlarõ ile bölgelerine ilişkin ulaşõm kararlarõnõn alõnmasõ ve uygulamaya
konulmasõnda tek yetkili birim olmalõdõrlar. Bu örgütler, yerel karar mekanizmalarõ
çerçevesinde kentiçi ulaşõmda kullanõlacak yeni kaynaklarõn oluşturulmasõ ve yerel
düzeydeki ulaşõmla ilgili kaynaklarõn toplanmasõ ve kullanõmõ konusunda yetkili olmalõdõrlar.
Ulusal düzeyde oluşturulacak örgüt ise tüm kentleri ilgilendiren genel konularda
politikalar oluşturacak, araştõrma ve geliştirme işlevlerini gerçekleştirecek, istatistiki
bilgi toplayacak, standartlarõ belirleyecek ve bunlara uyumu denetleyecek, ulusal
düzeyde toplanan kaynaklarõn yerel projelere ve araştõrma projelerine aktarõmõnõ
sağlayacak bir kuruluş olmalõdõr. Ulusal düzeyde ve özellikte olmakla birlikte yerel
yönetimlerin ve diğer ilgili kuruluşlarõn da karar mekanizmalarõna katõlõmõnõn sağlayacak nitelikte yapõlandõrõlmalõdõr.
7.2.3 Teknolojik Gelişmeler
Kentiçi ulaşõmda çağdaş teknolojiyi izlemekte geri kalmõş toplutaşõm işletmelerinin
plan döneminde hõzla artacak yolculuk taleplerine etkin bir şekilde cevap verebilmesi için hõzlõ bir modernleşme dönemine girmesi gereklidir. Planlama ve projelendirme aşamalarõndan başlayarak, işletmenin ve denetimin sağlanmasõnda çağdaş
teknolojik olanaklarõn kullanõmõna bir an önce geçilmelidir. Bu çerçevede hat
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larõn, araçlarõn hatlara dağõlõmõnõn, personel görevlendirmesinin optimizasyonu gibi
konularla, türler arasõ bütünleşik bilet sistemi ile bilgi toplama sistemleri gibi konularda bilgisayar teknolojisine dayalõ çağdaş teknolojik düzeye kõsa sürede geçilmeli ve bu amaçla gerekli kaynaklar ayrõlmalõ, teşvik ve muafiyet gibi ayrõcalõklar
sağlanmalõdõr.
7.2.4 Özelleştirme
Kentiçi ulaşõmda özel kesim katkõsõ yeni ve çağdaş bir yaklaşõmla değerlendirilerek, bir yandan özel girişimcilerin kentiçi ulaşõmda daha üst düzeydeki örgüt
yapõlarõna geçişi desteklenmeli, diğer yandan bu kurumsallaşmõş girişimciler
kanalõyla özel kesim kaynaklarõnõn kentiçi ulaşõm sektöründe kullanõmõ
sağlanmalõdõr.
Mevcut yapõsõ ile dağõnõk bireysel girişimcilerden oluşan özel kesimin kentiçi ulaşõmda etkin bir görev üstlenebilmesi ve çağdaş teknolojiyi kullanabilecek yapõya
ulaşarak sektöre katkõda bulunabilmesi için gerekli yöntemler belirlenmeli ve uygulanmalõdõr. Kentiçi ulaşõmda hizmet veren kamu işletmelerinin bütçe açõklarõnõn
azaltõlmasõ, performans ve verimliliğin artõrõlmasõ, kentsel ulaşõmda her işletmenin
kendi içindeki verimliliğin artmasõna yönelik yarõşma ortamõnõn yaratõlmasõ için kurumlaşmõş özel girişim bir olanak olarak değerlendirilmelidir. Özel kesim katkõsõ
beklenen alanlarda ve hatlarda önceden belirlenecek performans göstergeleri ve
standarlarla hizmet düzeyi denetlenerek, hizmette süreklilik, konfor ve verim sağlanmalõdõr.
7.2.5 Çevre Bilinci
Kentlerimizdeki tarihi, sosyal, kentsel, kültürel ve doğal çevre değerlerinin ulaşõmdan dolayõ herhangibir kayba uğramamasõ, tersine ulaşõm aracõlõğõyla geliştirilip
zenginleştirilmesi kentiçi ulaşõmõn temel amaçlarõndan biri olmaktadõr. Bunun sağlanabilmesi için bir yandan kişilerin ulaşõm kararlarõna katõlõmõ ve bu kararlarõ denetimine olanak verilmeli, diğer yandan da planlama ve projelendirme
aşamalarõnda çevresel etkilerin dikkate alõnarak olumsuz unsurlarõn azaltõlmasõ ve
ortadan kaldõrõlmasõ sağlanmalõdõr. Tüm ulaşõm projelerinde çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) yapõlmasõ koşulu, plan döneminin ilk yõllarõndan itibaren
her yatõrõm projesinde kesinlikle aranmalõdõr.
8. ÖNERİLER
Yukarõda belirtilen genel hedeflere ulaşõlabilmesi için aşağõdaki ana başlõklar çerçevesinde toplanan bir dizi önerinin plan dönemi içinde gerçekleştirilmesi gerekli
görülmektedir. Aşağõda çeşitli kentiçi ulaşõm türlerine ilişkin olan önerilerle birden
çok türü kapsayan ve genel nitelikli konular ayrõ ayrõ değerlendirilmektedir.
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8.1 Genel Konular
8.1.1 Planlama
Kentiçi ulaşõm planlamasõnõn fiziksel planlamanõn bir bölümü olduğu gözden kaçõrõlmadan, ulaşõm planlarõnõn kent nazõm ve uygulama imar planlarõ ile bütünleşik
olarak hazõrlanmasõ ilgili birimler tarafõndan sağlanmalõdõr.
Özellikle raylõ toplutaşõm sistemleri gibi önemli ve uzun dönemli ulaşõm projeleri
kent nazõm planõndan ayrõ ulaşõm etütleri ile değil, nazõm planõn bir parçasõ olarak
geliştirilmesi desteklenmeli ve zorlanmalõdõr. Böylece kentlerin ulaşõm ve arazi kullanõm planlarõnõn bir bütün olarak hazõrlanmasõ teşvik edilecek, nazõm imar planõ
bulunmayan bir kentin önemli ulaşõm yatõmlarõna girmesi önlenebilecektir.
Kentiçi ulaşõm konusunda planalama ve projelendirme standartlarõ en kõsa sürede
hazõrlanarak zorunlu olark uygulanmasõ sağlanmalõdõr.
8.1.2 Organizasyon, Yetki ve Sorumluluk
Yukarõda Bölüm 7.2.2'de ana çizgileri belirlenen yeni organizasyona geçilip yeni
örgütler kuruluncaya kadar, mevcut aksaklõklarõ gidermek amacõyla İl Trafik Komisyonlarõnõn Büyükşehir Belediye sõnõrlarõ içindeki görev ve yetkileri tümüyle
UKOME' ye devredilmelidir. Benzer şekilde Belediye sõnõrlarõ içinde Emniyet Genel
Müdürlüğüne bağlõ trafik zabõtasõ tarafõndan sağlanan görevler ve yetkileri de
kademeli olarak ve büyükşehir belediyelerinden başlanarak yerel yönetimlere
devredilmelidir.
8.1.3 Finansman
Toplutaşõm araçlarõndan ücretsiz ve indirimli olarak yararlanan PTT, polis, asker,
basõn mensubu, öğretmen vb kişilerin işletmelere getirdiği mali yükün ortadan kaldõrõlmasõ için gerekli yasal düzenlemeler yapõlarak, ya bu uygulamaya son verilmeli, ya da ilgili kuruluşlarõn ortaya çõkan indirim tutarlarõnõ işleticilere ödemeleri
sağlanmalõdõr.
Yukarõda Bölüm 7.2.2'de önerilen yeni yapõya geçilene kadar finansman konusunda sõnõrlõ bir rahatlama sağlamak amacõyla daha önce emlak vergilerinde yapõldõğõ
gibi ulaşõmla ilgili yerel vergilerin belediyeler tarafõndan toplanarak, sadece ulaşõmda kullanõlmasõnõ sağlayacak yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.
Mevcut işletmelerdeki verimliliğin arttõrõlmasõ konusununun şu andaki sübvansiyon
düzeylerini azaltmada en etkili yöntem olduğu, açõklarõ azalmak için fiyatlara zam
yapmak yerine verimliliğin artõlmasõnõn en kolay ve ucuz mali kaynak olduğu
unutulmamalõdõr.
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Gerek otobüs işletmelerinin hizmet vermeye başladõğõ kent çevresindeki yarõ kentsel alanlarda ve gerekse raylõ toplutaşõm sistemlerinin istasyonlarõ çevresinde ortaya çõkan yüksek erişilebilirlik nedeniyle oluşan kentsel değer artõşlarõnõn doğrudan
kamuya dönüşünü sağlayacak tüm önlemler en kõsa sürede alõnarak uygulmaya
konulmalõdõr.
8.1.4 Verimlilik ve Standardizasyon
İlki Altõncõ Beş Yõllõk Kalõnma Planõ Kentiçi Ulaşõm Özel İhtisas Komisyonu çalõşmalarõ ve ikincisi bu çalõşma sõrasõnda gerçekleştirilen belediyeler ulaşõm anketinin
sürekli ve periyodik bir şekilde geliştirilerek tekrar edilmesi ile kentiçi ulaşõm konusundaki bilgi eksikliği bir ölçüde giderilebilecektir. Diğer yandan DİE tarafõndan
başlatõlmakta olan benzer bir çalõşmanõn da kentiçi ulaşõm konusundaki bilgi eksikliğini azaltacak bir girişim olmasõ beklenmektedir. Söz konusu bilgi toplama çalõşmalarõnõn özellikle kentiçi ulaşõmdaki verimlilik ve performansõ ölçmeye yönelik
olarak yapõlmasõ sağlanmalõdõr.
Verimlilik ölçümü için değerlendirmelerin yapõlmasõ amacõyla öncelikle yerel örneklerden toplanacak bilgilerin ulusal düzeyde oluşturulacak bir formatta ve modern
bilgi akõş yöntemiyle derlenmesi gereklidir. Belirlenecek verimlilik ölçütlerinin
değerlendirilmesini sağlayacak bu bilgilerle kentiçi ulaşõm sistemlerinin verimliliklerinin yükseltilmesi ve daha etkin sistemlere dönüştürülmesi mümkün olabilecektir.
Kentiçi ulaşõmõn her aşamasõnda gerekli olan standartlarõn oluşturulmasõ için ilgili
kuruluşlarõn katõlõmõyla öncelikli bir çalõşma başlatõlmalõ, acil olarak hazõrlanmasõ
gereken standartlardan başlanarak tüm standartlar oluşturulmalõ ve uygulamaya
konulmalõdõr.
8.2 Ulaşõm Türleri
Çeşitli ulaşõm türlerine ilişkin olarak belirlenen öneriler aşağõda sõralanmaktadõr.
8.2.1 Yaya ve Bisiklet Ulaşõmõnõn Geliştirilmesi İçin Öneriler:
Kentiçi ulaşõmda yaya hareketlerinin geliştirilmesi amacõyla;
! kent merkezlerinde ve özellikle yüksek düzeyde yolculuk üreten-çeken noktalar
arasõnda yaya ulaşõmõ için uygun koşullar yaratan yaya yollarõ ve yaya alanõ
projeleri gerçekleştirilmelidir. Konut alanlarõnda da motorlu trafiğin olumsuz
etkilerinden korunmuş yaya bölgecikleri ve yaya dolaşõm şebekeleri yaratõlmalõdõr.
! bu amaçla yaya yollarõ ve yaya bölgeleri (ve bisiklete yönelik düzenleme) projelerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak ve bir çok kentte uygulamaya geçilme-
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sine imkan verecek genel bir yatõrõm projesi oluşturularak, yaya (ve bisiklet) ulaşõmõ etütleri, planlama, tasarõm ve yapõm için finansman kaynağõ yaratõlmalõdõr.
Ya da seçilmiş birkaç kent için yapõlacak öncelikli örnek projelerde diğer
kentleri de kapsayacak şekilde planlama/tasarõm/yapõm standartlarõ geliştirilmelidir. Daha sonra belirli bir plan ve finansman programõ çerçevesinde uygulamalar diğer kentlere yaygõnlaştõrõlmalõdõr. “Yaya ve Bisiklet Ulaşõmõ Genel Eylem
Planõ” olarak adlandõrõlabilecek bu proje ile farklõ büyüklüklerdeki ve özelliklerdeki kentlerde, ve bu kentlerin farklõ kentsel alanlarõnda uygulanabilecek düzenlemelerin genel ilkeleri ve uygulama yöntemleri belirlenmelidir. Bu çalõşmalar uygulamanõn geliştirilmesi ve başarõlõ bir işletme sağlanmasõ için gerekli yasal, örgütsel, idari ve mali düzenlemelerle desteklenmelidir.
! kentiçi raylõ sistemlerin büyük kentlerimizde kullanõma girmesiyle birlikte, raylõ
sistemlerin istasyonlarõndan kaynaklanan yüksek düzeydeki yaya hareketlerinin
çağdaş koşullar altõnda sürdürülmesi için gereken düzenlemelere şimdiden
başlanmalõdõr. Bu tür yaya yolculuk talepleri önümüzdeki yõllarda büyük
kentlerin merkezlerinde yaşanacak önemli sorunlardan biri olacaktõr.
! Mevcut koşullarda yaya güvenliğini zedeleyen sürücü davranõşlarõ ve park etme alõşkanlõklarõnõn önlenmesi için gerekli yasal, yönetsel ve fiziksel tüm önlemlerin alõnmasõ sağlanmalõdõr.
! Yayalarõn (ve bisikletlilerin) motorlu araç trafiğinin olumsuz etkilerinden korunmasõ için geliştirilecek fiziksel düzenlemelerin yanõsõra, mevcut trafik yasasõ ile
diğer yasalardaki düzenlemeler bu amaçla gözden geçirilmeli, değiştirilmeli ve
uygulanmasõ sağlanmalõdõr.
Bisiklet ulaşõmõnõn geliştirilmesi için;
! bisikletin az da olsa ulaşõm amacõyla kullanõldõğõ kentlerde bisiklet kullanõmõnõ
daha da yaygõnlaştõrmak ve hiç kullanõlmayan kentlerde kullanõlmasõnõ desteklemek amacõyla özel projeler ve kampanyalar geliştirilmelidir.
! bisiklet trafiğini motorlu araç trafiğinden ayõrarak, uygun fiziksel koşullar sağlayan bisiklet yollarõnõn, bisikletler için kavşaklarda özel sinyallerin, yollarda bisiklet geçişlerinin geliştirilmesi sağlanmalõdõr. Bu tür düzenlemeler için yerel yönetimlere kaynak aktarõlmalõdõr.
! özellikle çevresindeki yerleşmelerden yolculuk çeken ve otomobil sahipliliğinin
az oluşu nedeniyle bisiklet kullanõmõ kolayca geliştirilebilecek yoğun yolculuk
üreten (okul ve fabrika gibi) yerlerde bisikletlerin güvenli bir şekilde
depolanmasõnõ sağlayacak bisiklet dolaplarõ ve park yerleri geliştirilmelidir.
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! trafik yasa ve yönetmeliklerinde bisiklet trafiği ile ilgili maddeler gözden geçirilerek, belirsizlik ve noksanlõklar giderilmeli, bu ulaşõm biçimini koruyucu ve destekleyici bir yaklaşõmla yeniden düzenlenmelidir.
8.2.2 Bireysel Ulaşõm (Otomobil/ Taksi) Konusunda Öneriler:
! Kentiçindeki yollarõn planlama, projelendirme, yapõm, yeniden düzenleme ve
işletimi standartlarõnõ ve kurallarõnõ belirleyen bir "Kentsel Karayolu Sistemi Yönetmliği" hazõrlanmalõ ve uygulamaya konmalõdõr.
! Kentiçi yollar belirli bir kademelenmeye uygun olarak planlanmalõ ve kentin diğer kentlerle bağlantõsõnõ sağlayan, ya da kentten transit olarak geçen yollar bu
kademelenmede ayrõ bir grup olarak değerlendirilmeli ve kent ulaşõm sisteminden ayrõştõrõlmalõdõr. Mevcut kent geçişleri de bu çerçeve içinde yeniden ele
alõnarak gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr.
! Kent geçişleri kent nazõm imar ve ulaşõm planlarõna uygun olarak ve ilgili kuruluşlarõn görüşleri alõnarak planlanmalõdõr.
! Yerleşim alanlarõnõn içinden ve yakõnõndan geçen karayollarõnõn olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amacõyla fiziksel düzenlemeler ve peyzaj düzenlemeleri yapõlmalõdõr.
! Binek otomobillerinin kent içinde kullanõmõyla ortaya çõkan olumsuz sonuçlar
dikkate alõnarak otomobilin kentsel alanda ve özellikle kent merkezlerinde kullanõmõnõ zorlaştõracak, caydõracak ve gerekirse sõnõrlayacak önlemler kademeli
olarak kullanõlmalõdõr.
! Kent ulaşõm planõ çerçevesinde oluşturulacak otopark planlarõ, politikalarõ ve
projeleri ile otomobillerin olabildiğince merkez dõşõnda kalmasõnõ ve sürücülerin
toplutaşõm sistemlerine aktarma yapmasõnõ destekleyici düzenlemeler geliştirilmelidir.
! Motorlu taşõt trafiğinin olumsuz etkilerini azaltmak için trafik sistemi yönetim önlemleri geliştirilmeli, merkez alanlarõnda trafikten arõnmõş adalar yaratõlmasõ gibi
çözümler geliştirilmelidir.
! Konut alanlarõndan transit geçen trafiğin azaltõlmasõ için yapõlacak fiziksel düzenlemelerle trafiğin hõzõ düşürülmeli ve geçen trafiğin konut alanlarõnõ kullanõmõ caydõrõlmalõdõr.
! Trafiğin yoğun ve otomobil sahipliliğinin yüksek olmadõğõ konut alanlarõnda geliştirilecek fiziksel önlemlerle yol yüzeyinin motorlu taşõt ve yayalar tarafõndan
birlikte uyum içinde kullanõmõnõ sağlayan projeler uygulanmalõdõr.
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! Trafik işletmeciliği, tasarõmõ ve ekipmanlarõnda çağdaş teknolojiler yakõndan izlenerek ve ihtiyaca uygun tasarlanarak güvenli bir işletme sağlanmalõdõr.
! Otomobillerin doluluk oranlarõnõ arttõrõcõ önlemler geliştirilmeli ve bu amaçla
projeler hazõrlanmalõdõr.
! Taksilerin trafik içinde boş dolaşmasõnõ azaltacak ve durduracak telefonlu, telsizli durak ve örgütleşmeler geliştirilmeli, merkez alanlarõnda taksiler için cepler
yapõlarak yayalarõn bu yerler dõşõnda taksileri durdurup binmeleri önlenmelidir.
Ülkemiz kentlerinin koşullarõna uygun taksi araçõnõn endüstriyel tasarõmõ geliştirilmelidir.
! Kamu ve özel kuruluşlarda ve okullarda servis araçlarõnõn kullanõmõ konusu,
kapsamlõ bir çalõşma çerçevesinde değerlendirilerek mevcut sakõncalarõ ve sorunlarõ çözecek önlemler geliştirilmelidir.
8.2.3 Lastik Tekerlekli Toplutaşõm Konusunda Öneriler:
! Çeşitli özellik ve kapasitedeki araçlarõn birbirleriyle yarõşõr olamaktan çõkarõlõp,
birbirlerini destekler şekilde çalõşmalarõ sağlanmalõdõr.
! Kentiçi türü araç tasarõmõnda araç içi yolcu akõmlarõ, kapõ tasarõmõ ve kullanõmõ
ile ücret ödeme yöntemi ve şekli uyumlu hale getirilmelidir. Ücret toplama,
işletme merkezlerinden araç sevk, idare ve izlenmesi, yolcu bilgilendirme gibi
konularda diğer ülkelerde başarõyla uygulanan teknolojik gelişmelere geçilmelidir.
! Toplutaşõm araçlarõnõ diğer trafiğin olumsuz etkilerinden kurtaracak ayrõlmõş şerit ve yol uygulamalarõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr.
! Özel kesimin bu konudaki etkinliğini artõracak yasal ve örgütsel düzenlemeler
yapõlmalõ, özel kesim kaynaklarõnõn bu konuda daha akõlcõ kullanõmõ sağlanmalõ
ve mevcut özel işleticiler yeni bir anlayõşla, ulaşõm sisteminin verimliliği ve etkinliğini artõracak yönde düzenlenmelidir.

8.2.4 Raylõ Sistemler Konusundaki Öneriler
! Kentiçi raylõ sistemlerle ilgili sorunlarõn çözümü için öncelikle yerel ve merkezi
yönetim düzeyindeki yetki ve sorumluluklar belirlenmeli; etüt-planlama-projelendirme-yapõm-işletme-geliştirme aşamalarõnda uyulmasõ gereken prosedür ve
yöntem açõkça tanõmlanmalõdõr. Bu aşamalar sõrasõnda kullanõlacak öncelikler,
standartlar ve ölçütler de çağdaş uygulamalar dikkate alõnarak, ülkemiz koşul-
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larõna uygun olarak oluşturulmalõ ve her örnekte tarafsõz bir şekilde uygulanmasõ sağlanmalõdõr.
! Belirlenecek yeni uygulama çerçevesi ile uyumlu olarak; merkezi ve yerel düzeydeki yetki ve sorumluluklara uygun örgüt yapõlarõ oluşturulmalõ, gerekli kadrolaşma sağlanmalõdõr. Raylõ sistemler konusunda her iki düzeyde de görevlendirilecek uzman kadronun eğitimi çok hõzlõ bir şekilde sağlanmalõdõr.
! Kentiçi raylõ sistemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklarõn nereden ve
nasõl bulunacağõ, nerede toplanacağõ, hangi öncelik ve ölçütlerle nasõl dağõtõlacağõ konusuna açõklõk getirilmeli ve uygulanmasõ sağlanmalõdõr. Giderek artacak kaynak gereksinmesi dikkate alõnarak, önümüzdeki yõllarda ortaya çõkacak finansman boyutlarõnõn tahmini yapõlarak yeni kaynaklar yaratõlmalõ, bir
an önce bu yeni kaynaklarõn akõşõ sağlanmalõdõr.
! Kentiçi raylõ sistemler konusunda ortaya çõkmasõ beklenen gereksiz ve erken
isteklerin azaltõlmasõ amacõyla yerel yönetimlerin konuya gerçekçi yaklaşõmõnõ
sağlayacak programlar oluşturulmalõ, mevcut toplutaşõm sistemlerinin daha etkin kullanõlmasõ konusunda yol gösterilmelidir.
! Yerel ve merkezi düzeyde yeni örgütleşmeye paralel olarak mevcut ve planlanan raylõ sistemlerin birbirleri ile ve diğer türler arasõnda planlama, işletme (zaman ve ücret tarifeleri gibi), personel, altyapõ (tamir/bakõm tesisleri, hat gibi) ve
diğer konularda eşgüdüm sağlanmalõ; kuruluşlar ve kentler arasõnda bilgi ve
deneyim değişimi gerçekleştirilmelidir.
Yük Taşõmalarõ Konusunda Öneriler:
! Kentiçi yük taşõmalarõ konusunda genel bir çalõşma yaptõrõlarak ülkemiz kentlerinde bu konudaki sorunlar, verimsizlikler ve sakõncalar tanõmlanmlõ ve ayrõntõlõ
çözüm önerileri geliştirilmelidir. Bu çalõşma çerçevesinde diğer ülkelerde uygulanan yük konsolidasyon terminallerinin kentlerimizde uygulanabilirliği araştõrõlmalõdõr.
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