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ÖNSÖZ
Ulaştırma araçlarında ve teknolojilerindeki gelişmeler, insanlığın çağlar boyu yaşamını
en derinden etkileyen unsurlardan biri olmuştur. Tekerleğin bulunması, buhar makinesinin
icadı, yelkenlinin kullanılması, pervanenin bulunması, motorlu uçağın icadı gibi buluşlar,
insanlığın dünyayı ve hatta evreni keşfetmedeki yetkinliğinin ana araçlarını oluşturmuştur.
Temelinde ulaştırma teknolojileri ve uygulamalarındaki büyük başarıların yer aldığı
küreselleşme süreci ise kıtaları ve ülkeleri birbirine yaklaştırmış, insanlığın birbirinin kaynak,
imkân ve kabiliyetlerinden yararlanabilme olanaklarını en üst düzeye çıkarmıştır.
Ulaşımda çeşitli araçların kullanılması birbirinden işleyiş açısından farklılaşan ulaşım
sistemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bütün ulaşım sistemleri mekânla sıkı ilişkiler
içinde olmasına karşın bazılarında bu etkileşim hayati bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla
ulaşımla ilgili mekânsal planlamalar ve ihtiyaçlar da farklı özellikler taşımaktadır.
Ulaşım Sistemlerinin Mekânsal Analizi dersinde; ulaşım faaliyetlerinin coğrafi boyutu,
tarihsel gelişim evreleri, önemi, temel ulaşım sistemlerinin (karayolu, havayolu, demiryolu,
denizyolu ve boru hatları ulaşımı) tarihsel gelişimleri, günümüzdeki durumları ve potansiyelleri
ile gelecekte muhtemel değişimleri mekân etkileşimi çerçevesinde ele alınacak, diğer ekonomik
sektörlerle ilişkileri neden, sonuç ve dağılış özellikleri kapsamında incelenecektir.
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YAZAR NOTU
Bu kitap, hayatımızın her aşamasında önemli yer tutan ulaşım sistemlerinin temel
esaslarını ve mekânsal ilişkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Günümüzde ulaşım, ülkeler ve toplumlar için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Tarihsel
süreç boyunca her dönem önem arz eden ulaşım faaliyetleri, günümüzde en üst seviyeye çıkmış
bulunmaktadır. Ulaşım amacıyla kullanılan araçların sayı ve çeşitliliğindeki artış esas hedefi
aynı olmakla birlikte birçok ulaşım sisteminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak, her
ulaşım sisteminin mekânsal kullanım üzerindeki etkisi farklı ölçülerde gerçekleşmektedir.
Bilindiği üzere çok bileşenli yapısı, ulaşımı birçok bilimin araştırma ve uygulama
alanına girmesine zemin hazırlamıştır. Mekân üzerinde veya mekânla ilişkili olarak
gerçekleşen, doğal ortam koşullarının çerçevesini büyük ölçüde belirlediği ulaşım
faaliyetlerinin ulaşımla ilişkili her bilim dalı tarafından iyi bilinmesi ve irdelenmesi
gerekmektedir.
Kuşkusuz çok yönlü ve karmaşık yapısı ulaşıma ilişkin bütün bilgileri bir e-kitap
kapsamında vermeyi kısıtlamaktadır. Kullanıcıların bu kitabı temel alması ancak çeşitli
yönleriyle ulaşım faaliyet ve sistemlerini konu alan başka kaynakları da okuması faydalı
olacaktır.
14 bölümden oluşan bu kitabın, ilk bölümlerinde ulaşıma ilişkin temel kavramsal
bilgiler verilmiş, devamından ise Dünya genelinde ve Türkiye’de ulaşım sistemlerinin tarihsel
gelişimi ve mevcut durumu ele alınmış, ulaşım sistemlerini oluşturan unsurların mekânsal
ilişkileri analiz edilmeye çalışılmıştır.
Kullanıcılarına faydalı olmasını dilerim.
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1-ULAŞIMA İLİŞKİN KAVRAMLAR, ULAŞIM-MEKÂN İLİŞKİSİ VE
ULAŞIMIN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Ulaşım, Sistem ve Mekân: Kavramsal Çerçeve
1.1.1.Ulaşım Kavramı
1.1.2. Sistem ve Ulaşım Sistemi
1.1.3. Mekân
1.1.4.Ulaşımda Yeni Kavramlar
1.2.Ulaşımın Tarihsel Gelişimi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Ulaşım kavramaları arasında bir farklılık varmıdır?
2-İlk çağ insanları ulaşımı hangi şartlarda ve hangi araçlarla sağlıyorlardır?
3-ilk çağ ile günümüz arasında ulaşımın sorunları açısından nasıl bir kıyaslama yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kavramsal Çerçeve

Ulaşım, sistem ve mekan
kavramlarını açıklayabilir.

Okuyarak

Ulaşımda Yeni Kavramlar

Ulaşıma ilişkin
Sürdürülebilirlik,
Entegrasyon, Multimodal
taşımacılık, akıllı ulaşım
sistemleri gibi
kavramların anlamlarını bilir

Okuyarak

Ulaşımın Tarihsel Gelişimi

Tarihsel süreçte ulaşım araç
ve sistemlerinde meydana
gelen değişimleri kronolojik
olarak sıralayabilir.

Okuyarak

Ulaşımın Tarihsel Gelişimi

Ulaşımın insanlık tarihinin
gelişmesindeki rolünü
açıklayabair

Sorgulayarak
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Anahtar Kavramlar
•

Ulaşım

•

Mekan

•

Ulaşım Sistemi

•

Ulaşımda Sürdürülebilirlik

•

Ulaşımda Entegrasyon

•

Multimodal (çok seçenekli) Taşımacılık

•

Akıllı Ulaşım Sistemleri

5

Giriş
İlk haftada, Ulaşım, Ulaştırma, sistem, ulaşım sistemi ve mekân kavramlarının içeriği
üzerinde durulacak, Ayrıca, değişen ulaşım sistem ve araçlarının ortaya çıkardığı; ulaşımda
sürdürülebilirlik, ulaşımda entegrasyon, multimodal (çok seçenekli) ulaştırma ve akıllı ulaşım
sistemleri gibi kavramların anlam ve içerikleri anlatılacaktır. Son olarak ulaşım faaliyetlerinde
bir takım köklü değişimlere neden olan olay ve araçlar kısaca değerlendirilmek suretiyle
ulaşımın tarihsel gelişimi süreci ele alınacaktır.
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1.1.Ulaşım, Sistem ve Mekân: Kavramsal Çerçeve
Günümüzde ulaşım veya ulaştırma günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş
olmakla kalmamış, ülkelerin ve ülke gruplarının yatırım ve kalkınma politikalarında da en ön
sıraları almaya başlamıştır. Bu faaliyet alanında ilerlemiş ve modern ulaşım araç ve sistemlerine
sahip olan topluluklar ise sadece ekonomide değil hayatın her alanında daha konforlu bir yaşam
imkânına sahip olmuşlardır. Sahip olduğu sistem ve araçlar ve diğer ekonomik ve sosyal
faaliyet alanlarıyla ilişkileri bakımından oldukça karmaşık bir hal almaya başlayan ulaşım
konusunda, sadece ulaştırmanın kelime anlamı açısından değil aynı zamanda bu faaliyet alanına
ait pek çok yeni unsur, yeni tanımlamaları zorunlu kılmaktadır.
Küreselleşme ve kalkınmanın gerçekleşmesinde en önemli etkenlerden birisi, belki de
en birincisi, ulaşım ve iletişimde meydana gelen teknolojik değişimler ve mekânsal etkilenmeyi
arttıran ulaşım ağlarının gelişmesidir. Genel anlamıyla insan veya eşyanın bir yerden diğer bir
yere hareket etmesini anlatan fakat günümüzde artık bilginin paranın hizmetlerin de bir yerden
bir yere erişmesini içine alan ulaşım, yeryüzünde çeşitli yerler, bölgeler arasındaki ilişkilerin
oluşmasında ve coğrafi görünümün şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.

1.1.1.Ulaşım Kavramı
Ulaşım veya ulaştırma faaliyetleri mekân üzerinde meydana gelen hareketlerin bütünü
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulaştırma, fiziksel bir birimin bir başlangıç noktasından bir varış
noktasına yer değiştirmesi veya yüklerin ve yolcuların bir yerden başka bir yere iletilmesi
olarak tanımlandığı gibi, günümüzde sadece fiziki unsurların ulaştırmaya konu olmaması bunun
yanında bilgi ve görüntünün de iki nokta arasında taşınması tanımlamayı genişletmeyi zorunlu
kılmıştır. Bu çerçevede Ulaşım veya ulaştırmayı; "İnsanın ve onun ürettiği mal (ham veya
işlenmiş) ve hizmetlerin (haber, bilgi ve görüntü) çeşitli araçlarla bir sahadan başka bir sahaya
taşınması faaliyeti" olarak tanımlamak mümkündür.

1.1.2. Sistem ve Ulaşım Sistemi
Sistem kavramı pek çok alanda yaygın olarak kullanılan bir kavram niteliğindedir. Adı
geçen kavram bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: yol, yöntem olarak kullanıldığı
gibi, bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat, üzerinde inceleme yapılan belirli sınırlarla
çevrilmiş olan evrenin bir parçası, organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle
ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup şeklinde de anlamlandırılmaktadır.
Kelime karşılığından anlaşıldığı üzere sistem kavramı kullanıldığı alana bağlı olarak
kısmen farklılaşmakla birlikte ana hatlarıyla, belli bir amacı gerçekleştirmek için birlikte
çalışan ve birbirlerini etkileyen parçalardan oluşan bir bütün olarak tanımlamak mümkündür.
Bu tanıma dayalı olarak bir sistemin iki temel özelliğini şöyle belirtebiliriz. Bunlardan
birincisi bir amacının olmasıdır. Her sistemin gerçekleştirmek istediği belli bir amacı ya da
amaçlan vardır. Herhangi bir amacı olmayan bütünü sistem olarak adlandırmak olası değildir.
Başka bir anlatımla bir sistemin var olmasının nedeni bir amacının bulunmasıdır. İkincisi ise,
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birbirleri ile etkileşimde bulunan parçalardan oluşmaktır. Sistemi bir bütün olarak oluşturan
parçalar amacı gerçekleştirmek için birlikte çalışırlar ve çalışma sırasında birbirleri ile
etkileşimde bulunurlar. Bu etkileşim sistemin önemli bir özelliğidir. Parçalardan birisinde
meydana gelen bir değişme sistemin işleyişini etkiler.
Yukarıda belirtilen genel açıklamalardan hareketle ulaşım sistemini ise; bir bütünü
oluşturan unsurların, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere birlikte ahenkli çalışması olarak
tanımlayabiliriz. Bu kapsamda, araç, işleyiş ve nitelikleri bakımından birbirinden belirgin
olarak farklılaşan karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu, boru hatları ve kablo hatlarını
temel ulaşım sistemleri olarak kabul etmek mümkündür.

1.1.3. Mekân
Mekân, insanın bütün faaliyetlerinin gerçekleştiği, tüm deneyimlerinin yaşandığı
yer’dir. Zaman zaman çevre sözcüğüyle de eş anlamlı olarak kullanılan mekân, insanın yerde,
yerin derinliğinde ve uzaya doğru tüm çevresinin üç boyutlu olarak kapladığından, çevreden
çok daha geniş bir anlama sahiptir ve içine psikolojik, toplumsal ve ekonomik anlamların da
katılmasıyla yalnızca fiziksel bir anlam taşımaktan da uzaklaşmaktadır. İnsan yalnızca fiziki
mekân ya da çevreyle değil, diğer insanlarla karşılıklı etkileşim halinde olduğu için, toplumsal
mekân ya da çevreyle de ekonomik, toplumsal ve siyasal ilişkiler içindedir. Bu karşılıklı
etkileşim, insanların gittikçe artan bir orandaki kısmını, özellikle kasaba ve şehirlerde
yaşayanları, fiziki çevresinin doğrudan etkisinden ayıran bir mekân oluşturmuştur.
Nerede sorusuna cevap veren lokasyon ya da coğrafi konumun coğrafyada özel bir
önemi vardır. İncelenmekte olan olayın olduğu kadar, bizzat herhangi bir mekânın analizinde
de her şeyden önce Yer’in bilinmesi gerekir. Yer ya da yerlerin bilinmesi mekânsal dokunun
anlaşılmasında çok önemli olan dağılış özelliklerinin ortaya konulmasını da mümkün kılar.
Bir yerin erişilebilirliği değişebilir. Yeni bir karayolunun açılması, yeni konut
alanlarının ve yeni yol kenarı hizmetlerinin (Örneğin alışveriş merkezleri) gelişmesini teşvik
edebilir. Aynı zamanda yol güzergâhında yapılacak bir sapma, bir değişiklik, eski alışveriş
merkezlerinin önemini kaybetmesine yol açabilir. Daha geniş ölçekte bakıldığında, büyük
şehirler de aynı şekilde önem kazanabilirler
Ulaşım faaliyetlerinin mekânda gözle görülür izler, etkiler meydana getirmesi,
dolayısıyla coğrafi görünümün bir elemanı olma durumu daha çok kara üzerinde yer alan ulaşım
sistemlerinde özellikle karayolu ve demiryollarında belirgindir. Bununla beraber hava ve deniz
yolları gibi sadece kalkış ve varış yerleri kara üzerinde olan ulaşım sistemleri de mekânda
büyük izleri görülen değişimlere neden olmaktadır. Büyük limanlar ve hava alanları açık
örneklerdir. Fakat ulaşım faaliyetlerinin mekânsal farklılaşmadaki asıl önemi aynen sanayi
faaliyetlerinde olduğu gibi arazi kullanılışı üzerindeki etkisi ile oranlanmayacak olan,
görünmeyen dolaylı etkileri nedeniyledir.
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1.1.4.Ulaşımda Yeni Kavramlar
Ulaşım sistem ve vasıtalarında meydana çeşitlenme ve değişim bu alanda yeni
kavramların ortaya çıkmasını da beraberinde getirmektedir. Ulaşımda sürdürülebilirlik,
ulaşımda entegrasyon, multimodal taşıma, akıllı ulaşım gibi kavramalar sıkça kullanılmaya
başlanmış bulunmaktadır. Bu kavramların içerdiği anlam ve temel çerçevesi aşağıda kısaca
belirtilmiştir.
Ulaşımda Sürdürülebilirlik: Genel anlamda sürdürülebilir kalkınma; insan ile doğa
arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının
karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin planlanması
olarak tanımlanan; mekansal, ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları olan bir
kavramdır. Bu kavram ve ilkeleri, 1992 yılında Rio'da yapılan Dünya Zirvesi'nde kabul edilen
Gündem 21 adlı dokümanda somutlaşmış ve bu ilkeleri her ülkenin kendi şartlarına göre
uygulaması önerilmiştir.
Küresel sürdürülebilirliğin bir alt boyutu olan sürdürülebilir ulaştırma ise; olup,
"bugünkü neslin ulaşım ihtiyaçlarının gelecek nesillerin çevresel, ekonomik ve toplumsal
ihtiyaçlarını gözeterek sağlamak" olarak tanımlanabilir. Bu kavram arazi planlaması ile
ekonomik ve sosyal gelişmeye bağlı ulaştırma genel politikalarında bazı değişikliklerin ortaya
çıkmasına neden olabilmekte, dolayısıyla, sürdürülebilirlik, ulaştırma sistemleri ile çevre
arasındaki ilişkilerin daha uyumlu olmasını sağlayacak çalışmalar üzerinde yoğun bir şekilde
durulmasını gerekli kılmaktadır. Sadece uzak mesafe taşımacılığı değil, sürdürülebilirlik bakış
açısıyla bakıldığında, aynı zamanda kentiçi ulaşımın da, kentlerin özelliklerinin
belirginleşmesinde önemli bir faktör olduğu izlenmektedir. Bir yandan çevresel etkileri
azaltma, diğer yandan yüksek düzeyde erişebilirliğin sağlanması, kentsel ulaşım konusunda
eşgüdümlü şekilde harekete geçmenin önemini vurgulamaktadır. Böylece ulaşım sistemleri
kentlerin formlarını ve niteliklerini belirlemede çok etkili bir rol oynayabilmektedir.
Yukarıda belirtilen genel kavramsal çerçeve içinde ulaşımda sürdürülebilirlik; çevresel
açıdan uygun ulaştırma, verimli ulaştırma, güvenli ulaştırma, sosyal olarak kabul edilebilir
ulaştırma gibi temel ilkeleri bünyesinde barındırmaktadır.
Ulaşımda Entegrasyon: Ulaşım konusunda ele alınabilecek diğer bir kavram ise;
ulaştırma sistemlerinin birbirine karşı üstünlüklerinin birbirini tamamlayacak şekilde
kullanılmasını ifade eden ulaşımda entegrasyon kavramıdır.
Günümüzde, tüm dünyada ulaştırma sistemlerinin koordineli ve kombine yapıda
faaliyet göstermesi ekonomik gelişmenin yadsınamaz bir unsuru olarak kabul edilmektedir.
Entegre edilmiş bir sistem içerisinde biçimlendirilen ulaşım faaliyetleri sonucu elde edilen
fayda, ülke genelinde katma değer oluşumuna büyük katkılar sağlamaktadır.
Multimodal (çok seçenekli) Taşımacılık: Ulaştırma sistemlerinin koordineli ve
kombine yapısının ortaya çıkardığı avantaj ve faydalar, birçok ülkenin ulaşıma ilişkin
planlamalarında multimodal (çok seçenekli) ve uyumlu taşıma politikalarına daha fazla yer
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vermesine yol açmıştır. 20.Yüzyılın sonları ve 21.Yüzyılın başlarında kentlerde trafik
sıkışıklığının ulaştırmada en büyük problemlerden biri olmaya başlaması ve bu nedenle de
karayolunda oluşan fazla arzın diğer modlara (seçeneklere) kaydırılması gerekliliği çok modlu
taşıma politikalarının uygulanmasını adeta zorunlu kılmıştır.
Multimodal taşımacılığın amacı; ulaştırma türlerinin en uygun ve etkin biçimde
kullanılmasını sağlamaktır. Bu anlamda, ekonomik ve teknik açıdan uygun ulaştırma
sistemlerinin yaratılması günümüz uluslararası ticaretinde de bir gereklilik olarak görülmekte
ve taraflara yarar sağlamaktadır. Multimodal taşıma sistemleri ayrıca karayolundaki trafiğin
azalması dolayısıyla çevreye de önemli katkılar sağlamaktadır. Çok seçenekli taşımacılıkta tüm
yolculuk, ayrı ayrı aşamalardan oluşan bir süreç değil, entegre bir sistem olarak görülmekte ve
yüklerin iki veya daha fazla ulaştırma türüyle taşınması olarak tanımlanmaktadır.
Multimodal taşıma içinde değerlendirilebilecek bir diğer kavram olan intermodal
(seçeneklerarası) taşımacılık ise; yüklerin bir taşıma birimi veya kara taşıtı içerisinde iki veya
daha fazla ulaştırma türü ile taşınarak, türler arasındaki geçişlerde malların kendisinin değil
taşıma biriminin ulaştırıldığı taşıma şekli olarak tanımlanmaktadır.
Yine Kombine Taşımacılık; intermodal taşımacılıktaki taşıma zincirinin, büyük
bölümünün demiryolu ve denizyoluyla yapılması, başlangıç ve bitiş ayaklarının mümkün
olduğunca kısa olarak karayolu ile yapılmasıdır. Kombine taşımacılıkta hedeflenen,
karayolunun yüksek oranlı taşıma payını, demiryolu veya denizyolu/iç suyoluna kaydırmaktır.
Akıllı Ulaşım Sistemleri: Multimodal taşımacılık sistemlerinin teknolojik açıdan
oldukça geliştirildiği günümüzde akıllı ulaştırma sistemi kavramı ön plana çıkmaktadır. Akıllı
ulaşım sistemlerinin amacı; karayolu projelerinde yol güvenliğini artırmak, kara ulaştırmasının
kapasitesini artırmak, karayolu ulaştırmasında kişisel hareket kabiliyetini, uyum ve konforu
artırmak, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, bu sistemin
geliştirileceği ve yaygınlaştırılacağı bir ortam geliştirmektir.
Multimodal taşımacılıkta akıllı ulaştırma sistemlerinin etkin kullanılması durumunda
zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra çevreye verilen zarar da asgariye indirilebilmektedir.
Ayrıca akıllı ulaştırma sistemlerinin yaygınlaşmasıyla; yolların emniyetini artırmak, ulaşım
süresini kısaltmak ve multimodal taşımacılığı geliştirmek mümkün olmaktadır.

1.2.Ulaşımın Tarihsel Gelişimi
Sürekli hareket halinde bulunma, ulaşım konusunun insanoğlunun varoluş dönemiyle
birlikte her zaman en önemli faaliyet alanlarından biri olmasını beraberinde getirmiştir. Uzun
süren toplayıcılık evresi boyunca kendi fiziki güçlerini kullanmak suretiyle bir noktadan diğer
bir noktaya hareket etmesinden günümüze, ulaşım konusunda çok büyük değişimlerin
yaşandığı açıktır. Bu genel tarihsel süreç içinde bazı gelişmeler ulaşım faaliyetlerinin
şekillenmesinde dönüm noktaları olmuşlardır. Kuşkusuz bu gelişmelerin başında, insanların
evcilleştirdikleri hayvanların gücünde yararlanarak taşıma yapmaları gelmektedir. Tekerleğin
icadı diğer bir önemli dönüm noktası olarak belirmektedir. Hayvanların çektiği, başlangıçta iki
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sonraları dört tekerlekli araçlar, uzun mesafelerde ağır yüklerin ve daha fazla yolcuyu daha
rahat ve hızlı taşıma imkânını ortaya koymuştur.
Bu çerçevede ulaştırma tarihini, sanayi devrimi öncesi ve sonrası olarak iki temel
döneme ayırmak mümkündür. Sanayi devrimine kadar olan dönem; insan, hayvan ve rüzgâr
gücüne bağımlı bir yapı gösterirken, sanayi devrimi sonrası; buhar, çelik, elektrik ve
makinelerin kullanıldığı devre olarak belirginleşmektedir. Sanayi devrimi sonrası gelişen araç
ve sistemler daha fazla yükün çok uzak mesafelere taşınmasını kolaylaştırmıştır.
Ulaştırmanın bilinen tarihi M.Ö. 7000 yıllarına uzanmaktadır. İnsanoğlunun ilk olarak,
başta atlar olmak üzere evcilleştirdikleri hayvanları taşımacılıkta kullandığı bilinmektedir.
M.Ö. 3000 yıllarına ait araştırmalarda ise ulaştırmada önemli bir icat olan tekerleğe
rastlanmıştır. Nasıl bir gelişmenin bu icadın ortaya konulmasına yol açtığı bilinmemekle
birlikte, çeşitli varsayımlara göre, Yontma Taş Çağından başlayarak insanın, avladığı hayvanı
ve kaya parçaları gibi bazı gereçleri taşıma ihtiyacı bu duruma zemin hazırlamıştır.
Tekerleğin icadını hemen arabanın izlediği muhtemeldir. M.Ö. 3000 yıllarından kalma
Sümer kalıntılarında tekerlekli arabalara rastlanmıştır. Bunu izleyen yüzyıllarda araba, savaş
alanlarında fetih aracı olarak kullanılmıştır. Taşımacılığın gelişiminde yolların da büyük önemi
söz konusudur. Örneğin Romalılar yolları merkezi otoritenin bir göstergesi olarak görmüşlerdir.
Denizyolu ulaşım tarihi de karayolu ulaşım tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. M.Ö.
4000 yıllarında Mısırlılar tarafından Nil nehrinde basit tekneler kullanılmıştır. Taşımacılıkta su
kanallarını ilk kullananlar Çinliler olurken, uzun mesafe gemi taşımacılığı ise ilk olarak batı
Avrupa ülkelerinde yelken kullanımı ile başlamıştır.
18. yüzyıla kadar ulaştırma araçlarında gelişmeler oldukça yavaş olmuştur. 1783'de
Joseph ve Etienne Montgolfier ilk sıcak hava balonunu kullanmıştır. 1750 sonrası her ulaştırma
türünde "makineleşme dönemi”nin başladığı söylenebilir. En anlamlı yenilik ise 18. yüzyılın
sonuna doğru deniz ve demir yolunun etkinliğini arttıran buhar makinelerinin kullanımı
olmuştur.
19. y.y. ilk yarısında gemiler demirden yapılmaya ve pervane kullanılmaya başlanmıştır.
Bu iki yenilik hem gemilerin dayanıklılığını hem de hızlarını arttırmıştır. İçten yanmalı
motorlar teknolojinin özellikle başta karayolu olmak üzere, ulaştırma türlerine büyük ölçekte
uygulanmasını sağlamıştır. Bunu geniş karayolu ağları sayesinde otomobil, otobüs ve
kamyonların kullanımının yayılması izlemiştir. Hava ulaşımında içten yanmalı motorlar daha
büyük uçakların yapımını mümkün kılmıştır.
Deniz ulaşımındaki teknolojik gelişmeler, teknelerin özellikle boyutunu etkilemiş ve
ayrıca petrol, kuru yük, konteyner gibi uzmanlık alanlarına ayrılmaları sonucunu doğurmuştur.
1903 yılında Wright kardeşlerin ilk motorlu uçağı kullanmaları ile havacılık sektörünün
gelişimi başlamıştır. Teknolojideki gelişmeler 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce hızlanmış,
1947'de sesten hızlı ilk uçak göklerde yerini almıştır. Havayolu ve demiryolu ulaşım türleri
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1970'lerin başında dikkat çekici gelişmeler kaydetmişlerdir.
1969'da Boeing 747'nin New York-Londra arasındaki ilk ticari uçuşu 400 dolayında
yolcu taşıma kapasitesiyle gerçekleşirken, uluslararası ulaşımda bir dönüm noktası olmuştur.
Daha sonra 1980'lerin başında havayoluyla yük taşımacılığı da hızla gelişmiştir. Bunun yanı
sıra yüksek hızlı trenler özellikle Fransa ve Japonya'da yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, küreselleşme sürecinde sınırların ortadan
kalkması ulaşım sektörünün önemini arttırmıştır. Teknolojideki gelişmeler, ulaştırma türlerinde
hız, kalite ve verimlilik artışını da beraberinde getirmiş, bu teknolojileri geliştirip uygulayan
ülkelere rekabet üstünlüğü sağlamıştır.
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Uygulamalar
1) Farklı kaynaklardan ulaşım kavramına ilişkin tanımları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Bulduğunuz ulaşıma ilişkin tanımlamalarda farklı unsurlar var mı, varsa hangi
açılardan farklılaşmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk hafta dersinde; ulaşımın kavramsal boyutu ve bununla ilintili olarak ortaya çıkan
diğer yeni kavramlar ile ulaşımın tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda ulaşım
kavramının yanısıra, birbiriyle uyumlu çalışan parçalar bütünü olan sistem kavramı, insanın
bütün faaliyetlerinin gerçekleştiği, tüm deneyimlerinin yaşandığı yer anlamına gelen mekân
kavramı ele alınmıştır. Derste Ayrıca, ulaşımda sürdürülebilirliğin, bugünkü neslin ulaşım
ihtiyaçlarının gelecek nesillerin çevresel, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını gözeterek
sağlamak olduğu, ulaştırma sistemlerinin birbirine karşı üstünlüklerinin birbirini tamamlayacak
şekilde kullanılmasının ulaşımda entegrasyon kavramıyla ifade edildiği, Multimodal
taşımacılığın, ulaştırma türlerinin en uygun ve etkin biçimde kullanılmayı amaçladığı,
Multimodal taşıma içinde değerlendirilebilecek bir diğer kavramın olan intermodal
(seçeneklerarası) taşımacılık olduğu, bu taşıma sisteminde ise; yüklerin bir taşıma birimi veya
kara taşıtı içerisinde iki veya daha fazla ulaştırma türü ile taşınarak, türler arasındaki geçişlerde
malların kendisinin değil taşıma biriminin ulaştırıldığı taşıma şekli olarak tanımlandığı,
Kombine Taşımacılığın; intermodal taşımacılıktaki taşıma zincirinin, büyük bölümünün
demiryolu ve denizyoluyla yapılması, başlangıç ve bitiş ayaklarının mümkün olduğunca kısa
olarak karayolu ile yapılması olduğu öğrenilmiştir. Derste ayrıca, ulaşımın, yük, canlı ve
hizmetleri bir noktadan başka bir noktaya nakletmek olduğu anlaşılmakla birlikte, ulaşıma konu
olan sistem ve araçlar nedeniyle oldukça karmaşık bir yapı gösterdiği görülmüştür. Ayrıca
ulaşımın tarihsel gelişim sürecinde oldukça büyük değişikliklerin yaşandığı, bazı araç ve
sistemler önemini yitirirken yeni sistem ve araçların ise uygulama alanına taşındığı
öğrenilmiştir.
.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ulaşıma ilişkin kavramlardan biri değildir.
a) Entegrasyon
b) Multimodal
c) İntermodal
d) Akreditasyon
e) Erişim
2- “Ulaşımda Sürdürülebilirlik; bugünkü neslin ulaşım ihtiyaçlarının gelecek nesillerin
ihtiyaçlarını (çevre, ekonomi, toplumsal) gözeterek sağlamak” anlamına gelmektedir.
a)

Doğru

b)

Yanlış

3-…………….. taşıma; yüklerin bir taşıma birimi veya kara taşıtı içerisinde iki veya
daha fazla ulaştırma türü ile taşınarak, türler arasındaki geçişlerde malların kendisinin değil
taşıma biriminin ulaştırıldığı taşıma şeklidir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir.
a)

Intermodal taşıma

b)

Eksternmodal ulaştırma

c)

Koordineli ulaştırma

d)

Akıllı ulaştırma

e)

Çok seçenekli ulaştırma

4- Ulaştırma araçlarında ve teknolojilerindeki gelişmeler, insanlığın çağlar boyu
yaşamını en derinden etkileyen unsurlardan biri olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden
hangisinin ulaşımın gelişmesi üzerindeki etkisi en azdır.
a)

Tekerleğin bulunması

b)

Buhar makinelerinin icadı

c)

Yelkenlinin kullanılması

d)

Pervanenin bulunması

e)

Ateşin bulunması
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5- Ulaştırma sistemlerinin birbirine karşı üstünlüklerinin birbirini tamamlayacak şekilde
kullanılmasını ifade eden ulaşımda ………………… kavramıdır. Boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a)

Entegrasyon

b)

Sürdürülebilirlik

c)

Konfor

d)

Güvenlik

e)

Koordinasyon

6- Kombine Taşımacılık; intermodal taşımacılıktaki taşıma zincirinin, büyük
bölümünün demiryolu ve denizyoluyla yapılması, başlangıç ve bitiş ayaklarının ise mümkün
olduğunca kısa olarak karayolu ile yapılmasıdır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

7- Denizyolu ulaşım tarihi de karayolu ulaşım tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. M.Ö.
…………… yıllarında Mısırlılar tarafından Nil nehrinde basit tekneler kullanılmıştır.
Taşımacılıkta su kanallarını ilk kullananlar Çinliler olurken, uzun mesafe gemi taşımacılığı ise
ilk olarak batı Avrupa ülkelerinde yelken kullanımı ile başlamıştır. Paragrafta boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a)

6000

b)

5000

c)

4000

d)

3000

e)

2000

CEVAPLAR: 1-d, 2a, 3a, 4e, 5a, 6a, 7c,
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2.ULAŞIM ÖNEMİ, TEMEL KOŞULLARI VE BİLEŞENLERİ

18

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Ulaşımın Önemi
2.2.Taşınan Cinsine ve Mekâna Göre Ulaşım Tipleri ile Ulaşımın Temel Koşulları
2.3.Ulaşım Bileşenleri
2.3.1.Tarih Bileşeni
2.3.2.Ekonomi Bileşeni
2.3.3.Teknoloji Bileşeni
2.3.4.Çevre Bileşeni
2.3.5.Sosyal Yapı ve Nüfus Bileşeni
2.3.6.Politika ve Planlama Bileşeni
2.3.7.Mühendislik Bileşeni
2.3.8.Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bileşeni
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Ulaşımı diğer sektörlerden farklı ve önemli kılan en önemli özelliği nedir?
2-İdeal bir ulaşım ortamının oluşması hangi koşulların yerine getirilmesiyle
sağlanabilir?
3-Ulaşımın hangi özelllikleri çok birleşenli bir yapıya sahip olmasına neden
olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ulaşımın Önemi

Ulaşımın
ekonomik
ve
sosyo-kültürel hayat için
çeşitli yönlerden önemini Kavrayarak
açıklayabilir

Ulaşımın Temel Koşulları

Ulaşımın taşınan cinsine ve
mekana göre farklılıklar
arzetttiğini, yük ve yolcu için Sentez yaparak
farklı temel ulaşım koşulları
bulunduğunu kavrar.

Ulaşımın Bileşenleri

Ulaşımın, başta ekonomi
olmak
üzere,
çevre,
demografi,
politika
ve İlişki kurarak
planlama gibi bileşenlerden
oluştuğunu bilir
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Taşınanın türü
Mekana göre ulaşım
Ulaşım bileşeni
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Giriş
Bu Bölümde, genel hatlarıyla ulaşımı önemli kılan faktörler ile ulaşımın tarihsel açıdan,
sosyal ve siyasal bakımdan, ekonomik boyutuyla ve nihayet çevreyle etkileşimi çerçevesinde
önemi üzerinde durulacaktır. Ayrıca tarih, ekonomi, teknoloji, çevre, politika ve planlama gibi
ulaşımı oluşturan bileşenler tek tek ele alınacak, anlam ve içerikleri irdelenecektir.
.
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2.1.Ulaşımın Önemi
Günümüz dünyasında her alanda yaşanan gelişmeler, ulaştırma sektörünün de yeniden
şekillenmesine neden olmuştur. Küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte ön plana çıkan
ulaştırma sektörü, gün geçtikçe ülkelerin ekonomisinde ve dünya ticaretinde daha önemli bir
rol oynamaya başlamıştır. Temel ulaşım sorunlarını çözemeyen ülkeler diğer sektörlerde
başarılı olmakta güçlük çekmektedir.
Daha önce de ifade edildiği üzere ulaştırma faaliyetleri, insanlık tarihinin her döneminde
çok önemli bir yer tutmuştur. Çok bileşenli bir özelliğe sahip olan ulaşım; tarihsel, sosyal,
siyasal, ekonomik ve çevresel açılardan büyük önem arz etmeye devam etmektedir.
Tarihsel olarak; Ulaşım olanakları ve şekilleri tarihte pek çok büyük medeniyetin
ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Özellikle ulaşım araçlarında meydana gelen gelişmelerle
birlikte daha uzak mesafelere gitme imkânlarının ortaya çıkması insanların çevrelerini daha
hızlı ve iyi tanımalarını beraberinde getirmiş, ulaşım ağlarını iyi organize eden devletler,
bulundukları coğrafi mekânda uzun süre hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Kuşkusuz sadece
ticari anlamda değil, aynı zamanda özellikle savaş zamanlarında ve güvenlik endişelerinin
ortaya çıktığı dönemlerde ulaşım imkânlarının düzeyi belirleyici rol oynamıştır.
Ulaşım şartları bir yandan büyük siyasi organizasyonların ortaya çıkıp gelişmelerine
imkân tanırken, diğer taraftan gelişmiş devletler sahip oldukları ulaşım ağlarının daha da
iyileştirilmesi konusunda çaba sarf etmişlerdir. Buna yönelik arayışlar ise günümüzde çok
sayıda ve çeşitlilikte ulaşım araç ve sistemlerinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde belirleyici
rol oynamışlardır.
Sosyal yönden; Ulaşımın diğer bir işlev ve önemi de toplumun, sağlık ve eğitim
olanaklarına erişmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını sağlamaktadır. İnsanların
özellikle günümüz modern dünyasında temel bazı hizmetlere erişimin sağlanması mutlak bir
gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Başta sağlık olmak üzere, eğitim, alt ve üst yapı
hizmetlerinin hızlı ve sağlıklı sağlanabilmesi ise büyük ölçüde ulaşım şartlarının durumuna
göre şekillenmektedir.
Diğer taraftan sadece temel hizmetler alanında değil, aynı zamanda, bir sosyal varlık
olması dolayısıyla insan, diğer birey ve topluluklarla ilişki içinde olma ihtiyacındadır. Bu
nedenle yakın veya uzak mesafelerle ilişkilerin geliştirilmesi sosyal ve kültürel etkileşmenin
sağlanmasında ulaşım olanakları etkili bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla toplumun sosyo-kültürel
yapısını şekillendiren bu hareketlilik ulaşım olanaklarıyla paralel bir yapı göstermektedir.
Siyasi bakımdan; ulaşım şartları, genel ülke güvenliğini sağlamanın yanı sıra, yatırım
politikalarının belirlenmesi, ekonomik faaliyetler arasında ilişkinin geliştirilmesi çerçevesinde
ulaşım şartlarının iyileştirilmesi, hükümetler için vazgeçilemez bir önceliktir. Ulaşım
sektöründe, hangi ulaşım sistem ve araçlarına öncelik verileceği, gelişmenin hangi yönde
gerçekleştirileceği, büyük ölçüde idari mevkide bulunanların politik yaklaşım ve önceliklerine
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göre şekillenmektedir. Bu durum dünya genelinde farklı siyasal yönetim sistemleri uygulanan
ülkelerde, ulaşım şartlarının da farklı gelişmesini beraberinde getirmektedir.
Ekonomik olarak; kendisi de aynı zamanda bir ekonomik faaliyet olan ulaşım ile
ekonomik gelişmişlik seviyesi arasında çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. Bir taraftan
gelişmiş bir ekonomi, ulaşım şartlarının çok iyi olmasını gerektirirken, var olan iyi ulaşım
olanakları ise ekonomik yatırımlar için cazip bir ortam oluşturmaktadır.
Ekonomik gelişmişliğin yanı sıra, ulaşımın başta sanayi ve turizm olmak üzere diğer
ekonomik sektörlerle de vazgeçilmez bir bağlantısı bulunmaktadır. Hammaddelerin işleme
tesislerine ulaştırılması, mamul veya yarı mamul maddelerin tüketim noktalarına taşınmasında
ulaşım imkânları gözardı edilemez bir gerekliliktir. Yine turizm faaliyetlerinin geliştirilebilmesi
için bu faaliyete katılanların güvenli ve rahat bir şekilde faaliyette bulunacakları alanlara
taşınması en önemli önceliklerden birini teşkil etmektedir.
Çevresel boyut; ulaşım faaliyetleri çevre şartlarından etkilenme ve çevresel
değişiklikler yaratma gibi iki yönlü bir ilişkiye sahiptir. Bu çerçevede bir yandan başta iklim ve
topografya olmak üzere çevresel faktörler ulaşım sistem ve araçlarının seçiminde,
güzergâhların belirlenmesinde ve inşa tekniklerinin uygulanmasında belirleyici rol oynarken
diğer taraftan ulaşım faaliyetinin yürütülebilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulmasında
belirli bir alana ihtiyaç duyulması, mekânsal özelliklerde bir değişiklik yapmayı ve amaca
yönelik olarak yeniden şekillendirmeyi zorunlu kılmaktadır.
Örneğin, karayolu ulaştırmasında, her nitelikte yol yapımı için araziye ihtiyaç
duyulurken, bazı engellerin aşılması için köprü, viyadük ve tünellerin inşası da mekanda
birtakım değişimleri beraberinde getirmektedir. Yine aynı şekilde raylarının inşası, tünel ve
köprüler de demiryolu ulaştırmasının çevre üzerindeki etkilerine işaret etmektedir. Benzer
şartlar, havaalanı inşası ve uçak iniş kalkış rotalarındaki yer şekillerinin durumu ile liman inşası
ve hinterlandıyla bağlantılarının sağlanması hususlarında da ulaşımın özellikle yerşekilleri
üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Belirtilen çerçevede ulaşım güzergâhlarının
oluşturulmasında zaman zaman verimli tarım alanlarının kaybedilmesi, bitki örtüsünün tahrip
olması gibi sorunların da yaşandığı görülmektedir.
Ulaşım sadece topografyada bir takım değişiklikler yaratmasıyla çevre üzerinde etkide
bulunmamakta, aynı zamanda başta hava kirliliği olmak üzere bazı sorunlara da sebep
olmaktadır. Özellikle fosil yakıt kullanan motorlu araçların çıkardığı egzost gazları hava
üzerinde ciddi bir kirliliğe yol açarken, yine bu araçların çıkardığı gürültüler de “ses kirliliğine”
neden olmaktadır. Benzer şekilde deniz taşıma araçlarının su kirliliğine neden olacak bazı
atıklarını denizlere kontrolsüz olarak boşaltması, özellikle yakıt taşıyan tankerlerin zaman
zaman yaşadığı kazalar da su kirlenmesi konusunda ulaşımın çevresel etkisini ortaya
koymaktadır.
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2.2.Taşınan Cinsine ve Mekâna Göre Ulaşım Tipleri ile Ulaşımın
Temel Koşulları
Taşıma tiplerinin taşınan cinsine göre ulaştırma ve taşımanın yapıldığı yere göre ulaşım
olmak üzere iki farklı sınıflamayla da ele almak mümkündür. Bunlardan insan ve hayvan
ulaştırması, mal ulaştırması, bilgi, görüntü ve enerji ulaştırması birinci guruba giren ulaştırma
tiplerini oluştururken, yurtiçi ulaştırma ve uluslararası ulaştırma ise taşımanın yapıldığı yere
göre ulaştırma kapsamında değerlendirilmektedir. İkinci guruba şehir içi ulaşım ile şehirlerarası
ulaşımı birer alt başlık olarak eklemek mümkündür.
Ulaşımın sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir takım koşulların göz
önüne alınması gerekmektedir. Bu çerçevede yolcu taşımacılığında; hızlı taşıma, can güvenliği,
ucuz maliyet ve konfor gibi şartların en ideal şekilde ortaya konulması gerekirken, yük
taşımacılığında ise; çok miktarda taşıma kapasitesine sahip olunması, hızlı ve zamanında
taşıma, mal güvenliğinin sağlanması ile yine ucuz maliyet koşullarının kabul edilebilir düzeyde
yerine getirilmesi şarttır.

2.3.Ulaşım Bileşenleri
Ulaşım sistemlerini veya faaliyetlerini oluşturan bir takım bileşenler bulunmaktadır. Bu
bileşenlerin her biri ulaşıma ilişkin bilgilerin ortaya konulması, geliştirilmesi ve şekillenmesi
üzerinde etkili rol oynamaktadırlar. Sözü edilen bileşenleri; tarih bileşeni, ekonomi bileşeni,
teknoloji bileşeni, çevre bileşeni, sosyal yapı ve nüfus bileşeni, politika ve planlama bileşeni,
mühendislik bileşeni, matematik ve bilgisayar bilimleri bileşeni şeklinde sıralamak
mümkündür.

2.3.1.Tarih Bileşeni
Tarih bileşeni, ulaşım ağlarının zaman ve mekan özelinde gelişim ve değişimlerini
kapsamaktadır. Bileşen, tarihsel süreç içinde ulaşım sistemlerinin oluşturulması üzerinde etkili
olan özgün şartların özelliklerini ortaya koyar. Bileşen, ulaşım şartları sonucu teknolojide,
ekonomide ve sosyal çevrede meydana gelen değişimleri irdeler.

2.3.2.Ekonomi Bileşeni
Ulaşımın ekonomi bileşeni; ulaşım faaliyetlerine ilişkin, altyapının oluşturulması, inşa,
bakım ve onarım gibi maliyetleri içermektedir. Ulaşım sistemlerinin performansı genellikle
ekonomik kriterler göz önünde bulundurularak ölçülmektedir. Bu bileşen, aynı zamanda farklı
faaliyetler yürüten sektörlerin ulaşıma ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi görevini de
üstlenmektedir.

2.3.3.Teknoloji Bileşeni
Bu bileşen ulaşım
sistemlerindeki
teknolojik
değişimler
üzerine
odaklanmaktadır. Bileşen, esas olarak altyapı etkinliği ve ulaşım tipinin teknolojiyle
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etkileşimini kapsamaktadır. Bileşen, teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin, yeni dağıtım ağ ve
araçlarının ortaya çıkması ile var olan bazı sistemlerin ortadan kalkması üzerindeki etkisine
dikkati çekmektedir.

2.3.4.Çevre Bileşeni
Çevre veya Ekoloji Bileşeni, ulaşım faaliyetlerinin su, toprak ve hava gibi çevre şartları
üzerindeki etkilerini kapsamaktadır. Bu bileşen, ulaşımın arazi kullanımı üzerindeki olumsuz
etkileri ile gürültü gibi unsurları içermektedir. Çevre bileşeni, topografya ve iklim gibi doğal
şartların ulaşım sistemlerinin teşkil ettirilmesi üzerindeki etkilerini irdelemektedir.

2.3.5.Sosyal Yapı ve Nüfus Bileşeni
Bu bileşen, kaza ve sürücü davranışları ile seyahat uzaklığı üzerinde etkili olan diğer
sosyal göstergeleri içermektedir. Demografik eğilim ve değişimler, ulaşım sistemleriyle
bağlantılı olarak hizmet seviyesi ve ulaşım tipine göre değerlendirilmektedir.

2.3.6.Politika ve Planlama Bileşeni
Bu bileşen, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bunların stratejik yaklaşımları çerçevesinde
ulaşım sistemlerinin planlanması ve kontrol edilmesine odaklanmaktadır. Bileşen esas olarak
yönetim ve işbirliği çerçevesinde ulaşım hizmetlerine ilişkin ödeneklerin belirlenmesi ile bu
ödeneklerin kullanılması süreç ve metotlarını kapsamaktadır.

2.3.7.Mühendislik Bileşeni
Bu bileşen, ulaştırma altyapısının inşa edilmesi ile bakım ve onarımıyla ilgili konuları
kapsamaktadır. Ulaşıma ilişkin giderlerin önemli bir bölümünü mühendislik maliyetleri teşkil
etmektedir.

2.3.8.Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bileşeni
Ulaşıma ilişkin, bilgi yönetimi ve analizlerin gerçekleştirilmesi için gerekli yöntem ve
araçları kapsamaktadır. Ulaşım faaliyetlerinin en verimli şekilde düzenlenmesi ve dağılımı (ne
zaman ve nereye) hesap bilimleri kullanılarak ortaya konulmaktadır.
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Uygulamalar
1. Matematik ve bilgisayar bileşeni kapsamında, hesap işlemleri ve bilgisayar
sistemlerinin hangi ulaşım sistemi üzerinde daha etkili olduğunu gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Bilgisayar sistemlerinin ulaşımın gerçekleştirilmesindeki etkisi havayolunda mı yoksa
demiryolu ulaşımında mı daha hayati bir önem taşımaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde; ulaşımın tarih boyunca büyük medeniyetlerin ortaya çıkmasındaki katkısı,
tarihsel süreç boyunca ulaşım araç ve sistemlerinde meydana gelen değişimler, sosyo-kültürel
açıdan insanlar arasında sağladığı etkileşim vb alanlardaki önemi üzerinde durulmuştur. Bu
kapsamda Tarihsel olarak; ulaşım olanaklarının ve şekillerinin tarihte pek çok büyük
medeniyetin ortaya çıkmasına yardımcı olduğu, özellikle ulaşım araçlarında meydana gelen
gelişmelerle birlikte daha uzak mesafelere gitme imkânlarının ortaya çıktığı, bunun da
insanların çevrelerini daha hızlı ve iyi tanımalarını beraberinde getirdiği, ulaşım ağlarını iyi
organize eden devletlerin, bulundukları coğrafi mekânda uzun süre hâkimiyetlerini
sürdürdükleri öğrenilmiş, Ulaşımın toplumun, sağlık ve eğitim olanaklarına erişmesi ile
kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını sağlamasının sosyal yönden önemine işaret ettiği,
insanların özellikle günümüz modern dünyasında temel bazı hizmetlere erişimin sağlanmasının
mutlak bir gereklilik olduğu, genel ülke güvenliğini sağlamanın yanı sıra, yatırım politikalarının
belirlenmesi, ekonomik faaliyetler arasında ilişkinin geliştirilmesi çerçevesinde ulaşım
şartlarının iyileştirilmesinin, hükümetler için vazgeçilemez bir öncelik olduğu bununda
ulaşımın siyasal açıdan önemine vurgu yaptığı öğrenilmiştir. Ayrıca kendisi de aynı zamanda
bir ekonomik faaliyet olan ulaşım ile ekonomik gelişmişlik seviyesi arasında çift yönlü bir
etkileşim söz konusu olduğu, bir taraftan gelişmiş bir ekonominin, ulaşım şartlarının da çok iyi
olmasını gerektirdiği, var olan iyi ulaşım olanaklarının ise ekonomik yatırımlar için cazip bir
ortam oluşturduğu görülmüş, Ulaşımın çevresel boyutuna özellikle odaklanılmıştır. Çünkü
ulaşım faaliyetleri çevre şartlarından etkilenme ve çevresel değişiklikler yaratma gibi iki yönlü
bir ilişkiye sahip olduğu, bir yandan başta iklim ve topografya olmak üzere çevresel faktörlerin
ulaşım sistem ve araçlarının seçiminde, güzergâhların belirlenmesinde ve inşa tekniklerinin
uygulanmasında belirleyici rol oynarken diğer taraftan ulaşım faaliyetinin yürütülebilmesi için
gerekli sistemlerin oluşturulmasında belirli bir alana ihtiyaç duyulmasının, mekânsal
özelliklerde bir değişiklik yapmayı ve amaca yönelik olarak yeniden şekillendirmeyi zorunlu
kıldığı öğrenilmiştir. Son olarak ulaşımın taşınan cinsine ve ulaşımın gerçekleştirildiği mekâna
göre tipleri, ulaşımı oluşturan temel bileşenlerin anlam ve içerikleri işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yolcu ulaştırmasının sağlıklı ve verimli bir şekilde
gerçekleştirilmesi için gerekli koşullar arasında en az önem taşımaktadır.
a) Hızlı taşıma
b) Can güvenliği
c) Çok sayıda yolcu
d) Ucuz maliyet
e) Konfor
2. Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı oluşturan temel bileşenlerden biri değildir.
a) Tarih bileşeni
b) Mesafe bileşeni
c) Sosyal Yapı ve Nüfus bileşeni
d) Çevre bileşeni
e) Teknoloji bileşeni
3- Teknoloji bileşeni; teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin, yeni dağıtım ağ ve
araçlarının ortaya çıkması ile var olan bazı sistemlerin ortadan kalkması üzerindeki etkisine
dikkati çekmektedir. Bu kapsamda teknolojik gelişmeler en fazla radyo üzerinde olumsuz
etkide bulunmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
4-Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bunların stratejik yaklaşımları çerçevesinde ulaşım
sistemlerinin organize edilmesine ve kontrol edilmesine odaklanan ulaşım bileşeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teknoloji Bileşeni
a) Çevre Bileşeni
b) Sosyal Yapı ve Nüfus Bileşeni
c) Politika ve Planlama Bileşeni
d) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bileşeni
5- Ulaştırma altyapısının inşa edilmesi ile bakım ve onarımıyla ilgili konuları
kapsamayan ulaşım bileşeni aşağıdakilerden hangisidir.
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a) Teknoloji
b) Mühendislik
c) Sosyal Yapı ve Nüfus
d) Politika ve Planlama
e) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
6. Aşağıdakilerden hangisi ulaşımın sosyal yönden önemine ilişkin değildir.
a) Sağlık hizmetlerine erişim
b) Eğitim hizmetlerine erişim
c) Sanatsal faaliyetlere erişim
d) Kültürel faaliyetlere erişim
e) Hammadde kaynaklarına erişim
7.Dünya genelinde ülkelerin ulaşım sistemlerini kullanılma ağırlıklarının farklılık
göstermesi ulaşımın hangi yönde önemine işaret etmektedir.
a) Tarihsel yönden önemine
b) Çevresel yönden önemine
c) Siyasal yönden önemine
d) Sosyal yönden önemine
e) Ekonomik yönden önemine
8- Tarih Bileşeni, ulaşım şartları sonucu teknolojide, ekonomide ve sosyal çevrede
meydana gelen değişimleri irdeler.
a) Doğru
b) Yanlış
9-……………… Bileşeni; kaza ve sürücü davranışları ile seyahat uzaklığı üzerinde
etkili olan diğer sosyal göstergeleri içermektedir. Demografik eğilim ve değişimler, ulaşım
sistemleriyle bağlantılı olarak hizmet seviyesi ve ulaşım tipine göre değerlendirilmektedir.
Paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a) Teknoloji
b) Çevre
c) Sosyal Yapı ve Nüfus
d) Politika ve Planlama
e) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
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CEVAPLAR: 1-c, 2-b, 3b, 4d, 5b, 6e, 7c, 8a, 9c
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3. ULAŞIMI ETKİLEYEN COĞRAFİ FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Ulaşımı Etkileyen Coğrafi Faktörler
3.1.1. Fiziki Coğrafya Faktörleri
3.1.2. Beşeri Coğrafya Faktörleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-İklim en fazla hangi ulaşım sistemi üzerinde etkili olmaktadır?
2-Fiziki coğrafya faktörlerinden en az etkilenen ulaşım türü hangisidir?
3-Her ülkede ulaşım sistemlerinin etkinliğin farklı şekillerde ortaya çıkmasında en
etkili faktör hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Ulaşımı etkileyen
faktörler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ulaşım ile fiziki ve beşeri
coğrafi çevre arasında karşılıklı bir
Sorgulayarak
etkilenme olduğunu bilir

Ulaşımı etkileyen
coğrafya faktörleri

Ulaşımın sağlanması çok
sayıda fiziki faktörürn etkili
olduğunu
ve
çevresel Sentez yaparak
fiziki faktörlerin ulaşım sistemleri
üzerindeki etkisini de farklı
ölçülerde gerçekleştiriğini
kavrar

Ulaşımı etkileyen
coğrafya faktörleri

Kendisi de ulaşıma konu olan
insanın, talep ve beklentileri
ile politika ve planlamanın İlişkilendirerek
beşeri ülke
ulaşımın
şekillenmesinde
etkili
faktörler
olduğunu
açıklayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Konum

•

Çevre

•

İklim

•

Topografya

•

Nüfus

38

Giriş
Bu bölümde ulaşım faaliyetlerini etkileyen coğrafi konum, deniz ve karaların dağılışı,
mesafe, iklim özellikleri, topografik şartlar ve doğal bitki örtüsü gibi fiziki coğrafya şartları ile
sosyal yapı (gelenek ve alışkanlıklar), politik tercih ve öncelikler, ekonomik gelişmişlik düzeyi
gibi beşeri şartlar üzerinde durulacaktır. Sonraki derslerde ise her bir ulaşım sistemi ele
alınırken de belirtilen faktörler etkileri ölçüsünde yeniden hatırlatılacaktır.
.
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3.1.Ulaşımı Etkileyen Faktörler
Günümüzde ülkeler için çok önemli bir ekonomik faaliyet alanı haline gelen ulaşım
faaliyetleri üzerinde çok sayıda coğrafi faktör şekillendirici rol oynamaktadır. Ulaşımın her
sistemi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak farklı etki derecelerine sahip olan bu faktörleri
Fiziki faktörler ve Beşeri koşullar olmak üzere iki ana başlık altında ele almak mümkündür.
Coğrafi konum, deniz ve karaların dağılışı, mesafe, iklim özellikleri, topografik şartlar ve doğal
bitki örtüsü fiziki coğrafya faktörleri olarak karşımıza çıkarken, sosyal yapı (gelenek ve
alışkanlıklar), politik tercih ve öncelikler ile ekonomik gelişmişlik düzeyi beşeri coğrafya
faktörleri kapsamında değerlendirilmektedir.

3.1.1. Fiziki Coğrafya Faktörleri
Bir noktanın yeryüzünde yer aldığı mekân olarak tanımlanabilecek matematik konum
ile o noktanın çevresindeki belirgin diğer unsurlara göre durumunu ifade eden özel konum
doğrudan olmasa da, diğer coğrafya özelliklerini şekillendirmesi bakımdan ulaşımı etkileyen
faktörlerden biri durumundadır. Özellikle ulaşım faaliyetlerinin güç şartlarda
gerçekleştirilebildiği ve yılın büyük bir bölümünde tamamen buzullar1a kaplı olan kutup kuşağı
bölgeleri, yine benzer kısıtlamaların yaşandığı ve geniş çöl sahalarının yer tuttuğu ekvatoral
kuşak, ulaşımın özel bir takım araçlarla sağlanması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Makro
iklim kuşakları bakımından, genel olarak daha uygun özellikleri gösteren orta iklim kuşağında
ise yerel şartlar ve özel konum özellikleri ulaşımın şekli ve potansiyelinin belirginleşmesinde
öne çıkan faktörler olmaktadır.
Deniz ve karaların dağılışı ulaşım şartlarının şekillenmesinde etkili olan diğer bir
faktör niteliği taşımaktadır. Dünyanın oluşumu ve sonrasında yaşanan hareketler, başlangıçta
tek bir parça halinde olan anakaranın zamanla parçalara bölünmesine ve birbirinden
uzaklaşmasına neden olmuştur. Hâlihazırda devam eden bu hareketler nedeniyle büyük ana
karalara ayrılan yeryüzü parçalarının arasına irili ufaklı su kütlelerinin yerleşmesiyle tüm
karalar arasında kesintisiz kara ulaşımının önü kapanmıştır. Bir yandan kıtalar ve bu kıtalar
arasında yer alan deniz ve okyanusların durumu, diğer taraftan sözü edilen unsurların dünya
üzerinde dengeli bir dağılım göstermemesi, taşıma sistemlerinin oluşturulmasında belirgin bir
rol oynamalarına yol açmıştır.
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Şekil 1: Dünyada Deniz ve Karaların Dağılış Özellikleri
510 milyon km² olan dünya genel yüzölçümünde %29'luk bir alan kaplayan karaların
büyük oranda kuzey yarım kürede (%39) yer alması bu sahada yerleşmenin ve dolayısıyla kara
üzerinde ulaştırmanın ön plana çıkmasına sebep olurken, daha az kara sahalarına sahip olan
güney yarım kürede ise (% 19) deniz yolu ulaştırması adeta bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmaktadır.
Mesafe veya uzaklık ulaşım faaliyetlerinde öne çıkan diğer bir faktör durumundadır.
Daha çok doğal uzaklık olarak algılanan ve çeşitli uzunluk ölçü birimleriyle (km, mil) ifade
edilen Fiziki mesafenin yanı sıra, ulaşım sistemlerinde başka mesafe unsurları da karşımıza
çıkmaktadır. Bunlardan birini ekonomik mesafe teşkil etmektedir. Ulaşım veya ulaştırmanın
finansman boyutuyla alakalı olan bu unsur, ulaştırmanın gerçekleştiği iki nokta arasında
karşılanması geren maliyeti ifade etmektedir. Çeşitli para birimleriyle ifade (TL, $, €) edilen bu
mesafe olgusunun yanında kaşımıza çıkan başka bir unsur zamansal mesafedir. Dakika, saat
ve gün gibi zaman ölçü birimleriyle tanımlanan bu mesafe türü ulaştırmanın gerçekleştirildiği
iki nokta arasının hangi zaman diliminde katedildiğine işaret etmektedir. Somut olarak
ölçülmesi çok kolay olmamakla birlikte toplumsal mesafe, ele alınması gereken diğer bir
mesafe unsurunu oluşturmaktadır. Gerek bireyler ve gerekse toplumlar arasındaki ekonomik ve
kültürel gelişmişlik düzeyi, ulaşım talep ve gerçekleşmeleri açısından belirleyici bir rol
oynamaktadır. Son olarak; baş döndürücü bir hızla devam eden teknolojik gelişmeler mesafe
olgusuna yeni kavramların katılmasını da berberinde getirmektedir. Bu unsurlardan biri; ses,
yazı ve görüntü aktarım hızını ifade eden iletişim mesafesidir. Artık ses yazı ve görüntünün
çeşitli kablolu veya kablosuz sistemlerle çok uzak mesafelere dahi ulaştırılabildiği günümüz
dünyasında, bu ulaştırmanın hızı önemli bir rekabet alanı haline gelmiş bulunmaktadır.
Kuşkusuz, hangi ulaştırma sistem ve aracı olursa olsun en fazla doğrudan ve dolaylı
olarak ulaşımı etkileyen fiziki coğrafya faktörü iklim özellikleri ve iklimi oluşturan hava
olaylarının her birinin karakteridir. Genel anlamda ulaşım sistemleri yer aldıkları alanda hüküm
süren iklim şartlarına uyacak şekilde şekillendirilmekle birlikte, özellikle günümüzde farklı
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iklim bölgelerini içine alan çok uzak mesafelere ulaşımın gerçekleştiriliyor olması, her iklim
tipine uygun ulaştırma araç ve tekniklerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede
iklimin ulaşım üzerindeki etkisini normal iklim ve hava şartları bakımından değil daha ziyade
ekstrem iklim değerleri üzerinden ele almak gerekmektedir.
Ulaşım şartlarını doğrudan etkileyen aşırı sıcaklar, sağanak yağışlar, yoğun kar yağışları
(tipi), aşırı soğuma ve buzlanma, sis, şiddetli rüzgârlar ve fırtınalar ulaştırma sistemleri üzerinde
etkileri farklı ölçeklerde gerçekleşebilmektedir.
Karayolu ulaştırmasında bütün ekstrem hava olaylarının etkisi açık bir şekilde
hissedilirken, demiryolu üzerinde özellikle hatların inşa edilmesi ve dönemsel sıcaklıkların
rayların nitelikleri üzerindeki etkisi bakımından öne çıkmaktadır. Hava olaylarıyla en fazla
mücadele etmek durumunda olan ulaşım türü denizyolu ulaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bahsi geçen unsurlardan yüksek sıcaklıklar; özellikle kurak bölgelerde kara ve demir
yollarının inşa süreciyle başlayıp, kullanım dönemlerinde de; kara yollarında asfalt kaplamada
bozulmalar, demiryolu raylarında erime ve genleşmeler yoluyla çeşitli olumsuzluklara yol
açabilmektedir. Günümüz teknolojik düzeyinin geliştirdiği yeni inşa malzemeleri daha
dayanıklı bir niteliğe büründürülmüş olmakla birlikte, sözü edilen riskler yer yer yaşanmaya
devam etmektedir. Yine aşırı sıcakların yolcu taşımada yolculuk konforunu tehdit ettiği yer ve
dönemlerde, koşullara göre organize edilmiş araçların kullanılması, benzer şekilde yük
taşımada da yüksek sıcaklıklara karşı hassas olan ve çabuk bozulabilen ürünlerin taşınmasında
da dikkatli davranılması zorunlu olmaktadır.
Aşırı sıcaklıkların ulaşım üzerindeki olumsuz etkileri, kısmen benzer nitelikte aşırı
soğumalarda da ortaya çıkmaktadır. Aşırı soğuma ve bunun sonucunda meydana gelen
buzlanma bütün temel ulaşım sistemlerinde farklı derecelerde olmak üzere zorlaştırıcı bir rol
oynamaktadır.
Bahsi geçen sınırlamaların en belirgin yaşandığı karayolu taşımacılığında, özellikle
yoların buzlanması, ulaşımı durma noktasına getirmekte ve birçok kazanın bu sebeple meydana
gelmesine yol açmaktadır. Bu faktörün etkisinin en aza indirilmesi konusunda yol ağları
üzerinde bir takım müdahaleler ile araçlarda yapılan bazı düzenlemeler kısmen olumlu sonuçlar
vermekle birlikte sorunun tamamen bertaraf edilmesi mümkün olmamaktadır.
Aşırı soğuma ve buzlanma karşılaştırmalı olarak karayoluna göre daha az etkili olmakla
birlikte demiryolunda da kendini göstermekte, raylarda meydana gelen donma ve büzülme
demiryolu trafiğinde yavaşlamaya zaman zaman da kazaların yaşanmasına neden
olabilmektedir.
Havayolu ulaşımında da olumsuz koşullar yaratan aşırı soğuma sonucu meydana gelen
donma olayları, özellikle pistlerin buzlanması uçakların iniş ve kalkışlarını sınırlamakta,
planlanan uçuş programlarında aksamaya yol açmaktadır. Zaman zaman uçuşların
gerçekleştirilmesini tamamen imkânsız hale getiren bu durum seyrek de olsa kazaların
yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.
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Aşırı soğuma deniz yolu ulaştırmasında daha ziyade kanal ve nehirlerin donması
durumunda olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Diğer durumlarda ise özellikle yükleme ve
boşaltma aşamalarında engelleyici bir durum oluşturmaktadır. Yine kutuplara yakın kesimlerde
yeralan sürekli buz kütleleri de ulaştırmada sınırlamalar yaratan bir faktör olabilmektedir.
Aşırı sıcaklık ve aşırı soğumanın yanısıra bir diğer iklim elemanı olan yağışlar da ulaşım
şartlarını etkileyen bir faktör olmaktadır. Genel anlamda su buharının yoğuşarak yeryüzüne
düşmesi olarak tanımlanabilecek olan yağışın, yeryüzüne düşme şekli de ulaşım üzerinde farklı
derecelerde etkide bulunmaktadır.
Bu çerçevede yoğun kar yağışı, kar kalınlığı ve yerde kalma süresi özellikle karayolu
taşımacılığında ciddi kısıtlamalara sebep olurken, yine tipi halinde yağış, başta karayolu
ulaştırması olmak üzere demiryolu, havayolu ve kısmen denizyolu ulaştırmasının durma
noktasına gelmesine sebep olabilmektedir. Bu durum özellikle görüş mesafesi olumsuz
etkilendiğinden karayolunda bütünüyle, havayolunda ise uçakların iniş kalkışları sırasında
engelleyici bir nitelik taşıyabilmektedir. Yine yağışın dolu halinde düşmesi bir yandan trafik
güvenliğini tehlikeye düşürürken bir takım maddi zararların yaşanmasına da yol
açabilmektedir.
Sağanak halinde düşen yağışlar özellikle altyapısı iyi planlanmamış ulaştırma ağlarında
su birikintilerine, sellenmelere veya yollarda çökmelere sebep olarak, başta karayolu olmak
üzere demiryolu ulaşımında ciddi sınırlamalara yol açabilmektedir.
Bir diğer iklim elmanı olan sis de, bütün büyük ulaştırma sistemlerini doğrudan
etkileyen bir hava olayı niteliği taşımaktadır. Bu iklim faktörü karayolu ulaşımının oldukça
yavaş gerçekleşmesine sebep olurken, deniz yolu ulaştırmasını imkânsız hale getirmekte,
havayolu ulaştırmasında da iniş kalkışların gerçekleştirilememesini beraberinde getirmektedir.
Demiryolunda ise görüş mesafesindeki kısıtlamalar tren hızlarının minimum düzeyde
tutulmasını zorunlu kılmaktadır.
İklimin ulaşım faaliyetleri üzerindeki etkisi konusunda üzerinde durulması gereken bir
diğer unsur ise şiddetli rüzgârlardır. Daha ziyade deniz ulaştırmasında etkisi en açık bir şekilde
ortada olan şiddetli rüzgârlar veya fırtınalar bütün ulaşım sistemlerini doğrudan etkileyen bir
faktör niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede özelikle yelkenli gemiler için rüzgarın varlığı, hızı ve
yönü hayati bir önem taşırken aşırı şiddette yaşanan esmeler ulaştırmayı imkansız hale
getirebilmektedir. Gemilerin devrilmesi, karaya oturması gibi sonuçlara sebep olan bu hava
olayı, can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Benzer durumlara, daha az etkili olarak
kara ve havayolu ulaştırmasında da rastlamak mümkündür.
İklimin ulaşım üzerindeki etkisi yukarıda kısaca ifade edildiği üzere, doğrudan bir yapı
göstermesi yanında, ulaştırma faaliyetlerini etkileyen diğer faktörleri şekillendirmesi
bakımından da dolaylı bir etkiye sahip bulunmaktadır. Başta topografyanın şekillenmesine
etkisi olmak üzere, yerleşmelerin oluşumuna, ekonomik faaliyet türüne ve sosyal-kültürel
özelliklerin şekillenmesine etkisi, iklimin ulaşım üzerindeki dolaylı etkilerinin hissedildiği
sahalardır.
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Ulaşım faaliyetleri üzerinde etkili olan bir diğer fiziki coğrafya faktörü de topografik
şartlardır. Fiziki çevrenin ve özellikle topografik özelliklerin ulaşım üzerindeki etkisi bütün
teknolojik gelişmelere karşın halen önemini korumaya devam etmektedir. Dağlık alanlar, plato
yüzeyleri, ovalar, vadiler, yamaç ve sırtlar, kıyılar, koy, körfez ve haliçler ile yüksek kesimlerde
eğim değerleri ulaştırmanın şekillenmesinde belirleyici topografik özellikler durumundadır.
İlkçağ ve belki de prehistorik devirlerden buyana kara ulaşım güzergâhlarında genel
olarak vadiler, havzalar, oluklar, dağ geçitleri, bel noktaları ve boğazlar gibi ulaştırmayı
kolaylaştırıcı yeryüzü şekilleri tercih edilmiştir. Bunların sosyal kültürel ve ticari aktivite
bakımından önemli avantajları vardır. Dolayısıyla da vadi boyları, geçitler ve boğazlar
çevrelerindeki stratejik önemi yüksek konumlarda kurulan yerleşmeler, daha çabuk gelişmişler
ve hatta belli bir zaman süreci öncesinde hiçbir yerleşmenin bulunmadığı bu konumlar,
ulaşımın gelişmesi ve onun teşvik ettiği ticari aktivitenin bir sonucu olarak yerleşmeye
açılmışlardır. Bunlardan uygun konumda bulunanları zamanla büyük kent yerleşmesi
durumuna da gelebilmişlerdir. Gerçi günümüzde XIX. yüzyıl sonlarından başlayan ve giderek
gelişen yol yapım teknolojileri, karayolu ve demiryolu güzergâhlarının bütünüyle doğal
güzergâhlara bağımlı kalma zorunluluğunu dikkat çekici bir biçimde önlemiştir.
Daha ziyade kara üzerinde bir taşımanın gerçekleştirildiği karayolu ve demiryolu
sistemlerinin oluşturulmasında etkili bir faktör olan topografik özellikler, deniz ve havayolu
ulaştırmasında da çeşitli ölçeklerde etkili rol oynamaktadır.
Deniz yolu ulaştırmasında topografik şartlar; liman yerini seçilmesi, liman inşa edilmesi
ile limanın hinterlandıyla bağlantısının sağlanması aşamalarında devreye girerken, denizaltı
topografyasının durumu da seyahat rotalarının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Konu
havayolu ulaştırması açısından değerlendirildiğinde, havaalanı yer seçiminde ve inşasında,
özellikle uçak iniş kalkış yönlerinde engelleyici ünitelerin bulunmaması gibi hususlarda
topografya belirleyici bir etkide bulunmaktadır.
Topografik şartların karayolu ve demiryolu ulaştırmasındaki etkileri her topografik
ünitede farklı cereyan etmektedir. Bu çerçevesinde düz ve düze yakın topografik şartlarda kara
ve demiryolu hatlarının inşası ve işletilmesi daha kolay koşullarda gerçekleşirken, yükseltinin
arttığı ve buna paralel olarak eğim değerlerinin fazlalaştığı kesimlerde kara ve demiryollarının
inşası, işletilmesi, bakımı ve onarımı, inşa zorluğu, maliyet, zaman ve güvenlik açılarından
olumsuzluklar barındırmaktadır.
Yükseltinin arttığı ve eğim değerlerini fazlalaştığı sahalarda, istenen genişlik ve kalitede
yolların inşa edilmesinin güçlüğü ortadadır. Yamaç statiğinin de dikkate alınması gerektiği bu
kesimlerde yollar genellikle dar, tek şeritli ve yamaç eğimlerine uyumlu bir yapı
sergilediğinden, dönemeçleri oldukça fazla olan yollar niteliği taşımaktadır. Zorunluluk
nedeniyle, zaman, maliyet ve emniyet açısından olumsuz koşullar taşımasına karşın inşa edilen
bu yolların, başta iklim elemanları olmak üzere, diğer çevre şartlarına bağlı olarak yıl boyunca
açık tutulması da mümkün olmamakta, yolların sıklıkla tadil edilmesi, onarılması veya
yenilenmesi gerekmektedir. Bu durum bir yandan akıcı ve güvenli bir trafik hareketini
kısıtlarken diğer taraftan maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır.
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Şekil.2: Topografik Özelliklerin Ulaşım Üzerindeki Etkisi
Kuşkusuz topografyanın ulaşım üzerindeki etkisini sadece yükselti faktörüyle
açıklamak mümkün değildir. Bu aşamada göz önünde bulundurulması gereken husus eğim
şartlarıdır. Eğim değerlerinin artması, yol ağlarının oluşturulmasının daha da zorlaşması
anlamına gelmektedir. İnşa aşamasıyla başlayıp, kullanım ve onarım boyutuyla devam eden
süreçte daha fazla emek, maliyet ve güvenlik tedbiri gerektiren bu sahalar ulaştırmanın kara
üzerinde gerçekleştirilmesinin en zor olduğu sahalar durumundadır.
Bütün zorlu özelliklerine karşı eğim ve yükseltinin keskin değerler taşıdığı kesimler
tamamen ulaşım ağlarından yoksun değildir. İnsanoğlunun adeta doğaya karşı bir başkaldırısı
gibi, imkânsız görünen sahalara da tarihsel süreç boyunca yollar inşa edilmiş ve kullanılmıştır.
Yeryüzü şekillerinin olumsuzluk teşkil ettiği alanlarda çeşitli müdahaleler yapılarak
ulaştırmanın sağlanması mümkün hale getirilmiştir. Bu çerçevede bir yükseltinin aşılmasında
tüneller devreye girerken, bir çukur alanın aşılmasında ise köprüler veya viyadükler
kullanılmaktadır.
Derin vadiler, boğazlar ve akarsuların geçilmesinde çeşitli ölçek ve tipte köprüler
devreye girmekte ve ulaştırmanın vazgeçilmez unsurları haline gelmektedir. Özellikle inşa
teknoloji ve metotlarındaki gelişmeler her geçen gün köprü, tünel ve viyadüklerde; uzunluk,
güvenlik ve ulaştırma kalitesi bakımında önemli gelişmelerin yaşanmasına olanak tanımaktadır.
Sadece birbirine yakın iki kara parçasını bağlamak veya bir yükseltinin iki yakasını
yakınlaştırmak için değil, köprü ve tüneller bazen iki kıtayı veya ülkeyi bazen de bir adayı
anakaraya bağlayacak ölçekte organize edilebilmektedir. Bu tür yapılar sadece karayolu
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ulaştırmasında değil paralel bir önemde demiryolu, yani raylı sistemlerin geliştirilmesinde de
önemli ölçüde etkide bulunabilmektedir.

Şekil 3: Tüneller topografik engellerin aşılmasında sıkça başvurulan unsurlardan biridir
Topografik şartlar kapsamında ele alınması gereken diğer bir faktör ise zemin
özellikleridir. Özellikle yol ağlarının inşa ve kullanım aşamalarında etkili olan zemin özellikleri
çerçevesinde, çok sert bir yapıya sahip olunması durumunda ulaşım hatlarının teşkilinde
güçlükler yaratırken, daha fazla emek ve yatırımı zorunlu kılmaktadır. Buna karşılık gevşek
zemine sahip sahalar inşa aşamasında kolaylık sağlasa da, özellikle iklim unsurlarının etkisiyle
kolayca çözülebilmekte ve zaman zaman can ve mal kayıplarını sebep olan heyelan, taş ve kaya
düşmeleri ile yol çökmelerine neden olabilmektedir. Bu durum belirtilen ağların uzun süre
kullanım dışı kalmasına yol açabilmektedir. Sözü edilen olumsuzlukların giderilmesi ise çoğu
kez uzun zaman ve paranın harcanması gereğini ortaya koymaktadır.
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Şekil 4: Zemin özellikleri yol yapım çalışmalarında dikkate alınması gereken coğrafi
özelliklerden biridir
Son olarak, ulaşım sistemleri üzerinde etkili olan doğal faktörler içinde
değerlendirilebilecek diğer bir unsur ise doğal bitki örtüsüdür. Bu çerçevede sözü edilen
sahalar kesif orman sahalarıdır. Dünyanın özellikle tropikal bölgelerinde geniş saha kaplayan
orman alanları ulaşım sistem ve ağlarının oluşturulmasında olumsuz şartlar taşımaktadır.

3.1.2. Beşeri Coğrafya Faktörleri
Ulaşım sistem ve şartlarının şekillenmesine etkili olan diğer bir ana coğrafi faktör grubu
beşeri faktörlerdir. Kuşkusuz bir beşeri faaliyet olan ulaştırma sektör veya faaliyeti birçok
açıdan beşeri faktörlerin de etkisi altındadır. Bu çerçevede; ulaşım veya ulaştırmaya konu olan
nüfusun sosyal yapısı, yani gelenekleri, alışkanlıkları, talep ve beklentileri, ulaşım faaliyetleri
organize etmekle görevli olanların veya yetkililerin politik tercih, yaklaşım ve öncelikleri,
ulaşımın gerçekleştirildiği noktalarda ekonominin genel gelişmişlik düzeyi, ulaşımı etkileyen
beşeri faktörler olarak belirtilebilir.
Bilindiği gibi uzun yıllar boyunca yaşamdan elde edilen ve kuşaklar arasında aktarılan
deneyimlerle şekillenen sosyal yapı, mevcut yaşamın sürdürülmesinde de etkin bir role sahip
olmaktadır. Gelenek ve alışkanlıklardan müteşekkil bu yapı, özellikli kırsal alanlarda daha
yavaş bir değişme eğilimi içindedir. Çoğu kez yeni bir sistemin uygulamaya konulması, halkın
yararına da olsa, çeşitli sebeplerle sert tepkiyle karşılaşabilmektedir. Bu durumda mevcut
alışkanlıkların sürdürülmek istenmesi, yeni sistemin bazı kişi veya grupların çıkarlarına ters
düşmesi, bu yeniliklerin hayata geçirilmesinde güçlüklerin yaşanmasına yol açabilmektedir. Bu
durum dünyanın çeşitli bölgelerinde ulaştırma faaliyetleri bakımından da zaman zaman yaşanan
bir olay olmaktadır.
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Halkın veya nüfusun talep ve beklentileri, ulaşım faaliyetlerini şekillendiren diğer bir
beşeri faktörü teşkil etmektedir. Kuşkusuz büyük ölçüde ihtiyaç ve zorunlulukların ortaya
çıkardığı bu talep ve beklentiler, ulaştırma bakımından yeni yatırımların gerçekleştirilmesine
veya mevcut şartların iyileştirilmesine olanak sağlayabilmektedir. Ancak bu durumun
gerçekleşmesi, büyük ölçüde toplumun talep ve ihtiyaçlarını ilgili idari makamlara veya karar
vericilere iletme şekli ve etkinlikleriyle doğrudan alakalıdır.
Kullanıcılar veya yararlanıcılar bakımından karşımıza çıkan bu durumun öteki yüzünde
ise politik tercih ve öncelikler yer almaktadır. Ulaştırma faaliyetlerini organize etmekle
görevli olan kurumlar ve bunların idarecilerinin ulaşım sektörüne bakış açıları, özellikle hangi
sisteme öncelik verdikleri, ulaşımın· geliştirilmesinde en önemli beşeri faktörlerden birini
oluşturmaktadır. Bazen toplum tercih ve taleplerinin bir sonucu olarak, bazen de makro
politikaların bir neticesi olarak ulaşıma yönelik yaklaşım ve uygulamalar dönemsel farklılıklar
gösterebilmektedir.
Sadece ihtiyaç ve taleplere cevap verilmesi veya genel politikaları izlemenin bir sonucu
olarak ulaşıma ilişkin uygulamaların şekillenmesi değil, aynı zamanda genel bütçeden bu
sektöre veya faaliyet alanına aktarılacak pay, bunun hangi bölgelerde harcanacağı ve harcama
zamanı gibi temel bileşenlerin belirlenmesinde de yine idari/politik yapı belirleyici olmaktadır.
Bu durum gerek dünyada ve gerekse Türkiye'de belirli dönemlerde belli ulaşım sistem ve
araçlarının baskın bir karakter göstermesine yol açmaktadır. Kuşkusuz bu durum sadece politik
tercihlerle sınırlı olmamakta, sektöre hizmet ve ekipman sağlayan şirket veya kuruluşların,
karar vericiler üzerindeki etkisi de belirleyici olabilmektedir.
Son olarak, ulaşım üzerinde belirgin rol oynayan diğer bir beşeri faktör ise, ekonomik
ve sosyo-kültürel gelişmişlik seviyesidir. Bunlardan ekonomi boyutuyla ilgili hususta iki
yönlü bir etkileşim karşımıza çıkmaktadır. Ekonomisi gelişmiş bölgeler ulaşım sistemlerinin
daha sağlıklı ve verimli olması bakımından önemli avantajlara sahip bulunurken, gelişmiş
ulaşım ağlarının var olduğu sahalar ise yeni yatırımları çekme konusunda önemli bir avantaja
sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla bu durum ekonomik gelişmişlik - düzenli ulaşım sistemleri
arasında birbirini teşvik eden ve tetikleyen bir yapının oluşmasına zemin hazırlamaktadır.
Sosyo-kültürel gelişmişlik ise, daha ziyade talep ve beklentilerin yerine getirilmesinde
toplumun bilinç ve ortak hareket etme nitelikleriyle ilgili olmaktadır. Talep ve beklentilerini
daha iyi ifade eden ve özellikle demokratik ülkelerde bunu bir baskı aracı olarak kullanabilen
topluluklar istediklerini elde etmede daha başarılı olabilmektedir.
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Uygulamalar
1.
İstanbul başlangıç noktası olmak üzere, bir küre üzerinde aynı hat üzerinde
doğudan batıya doğru bir daire çizerek aynı noktaya geliniz.
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Uygulama Soruları
1. Bu uygulama sonunda kaç kez denizyolu-karayolu entegrasyonu zorunlu olmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, birçok sistem ve aracın birlikte oluşturduğu ulaşım bütünlüğünün
şekillenmesi üzerinde pek çok faktör etkili olduğunu, bir kısmı doğal bir bölümü ise beşeri
şartlardan kaynaklanan bu faktörlerin, her ulaşım sistemi ve aracı üzerinde farklı ölçülerde
şekillendirici rol oynadığı öğrenilmiştir. Bu kapsamda bir noktanın yeryüzünde yer aldığı
mekân olarak tanımlanabilecek matematik konum ile o noktanın çevresindeki belirgin diğer
unsurlara göre durumunu ifade eden özel konumun doğrudan olmasa da, diğer coğrafya
özelliklerini şekillendirmesi bakımdan ulaşımı etkileyen faktörlerden biri durumunda olduğu,
deniz ve karaların dağılışının ulaşım şartlarının şekillenmesinde etkili olan diğer bir faktör
niteliği taşıdığı, Dünyanın oluşumu ve sonrasında yaşanan hareketlerin, başlangıçta tek bir
parça halinde olan anakaranın zamanla parçalara bölünmesine ve birbirinden uzaklaşmasına
neden olduğu, Mesafe veya uzaklık ulaşım faaliyetlerinde öne çıkan diğer bir faktör durumunda
olduğu, daha çok doğal uzaklık olarak algılanan ve çeşitli uzunluk ölçü birimleriyle (km, mil)
ifade edilen Fiziki mesafenin yanı sıra, ulaşım veya ulaştırmanın finansman boyutuyla alakalı
olan bu unsur olan ekonomik mesafe, dakika, saat ve gün gibi zaman ölçü birimleriyle
tanımlanan ve ulaştırmanın gerçekleştirildiği iki nokta arasının hangi zaman diliminde
katedildiğine işaret zamansal mesafe, gerek bireyler ve gerekse toplumlar arasındaki ekonomik
ve kültürel gelişmişlik düzeyi, ulaşım talep ve gerçekleşmeleri açısından belirleyici bir rol
oynayan toplumsal mesafe gibi kavramların sözkonusu olduğu öğrenilmiştir. Yine hangi
ulaştırma sistem ve aracı olursa olsun en fazla doğrudan ve dolaylı olarak ulaşımı etkileyen
fiziki coğrafya faktörünün iklim özellikleri olduğu, ulaşım faaliyetleri üzerinde etkili olan bir
diğer fiziki coğrafya faktörünün de topografik şartlar olduğu ve yer şekillerinin her ulaşım
sisteminde farklı derecede etkide bulunduğu işlenmiştir. Bu derste sadece fiziki coğrafya
faktörlerinin değil aynı zamanda nüfusun sosyal yapısı, yani gelenekleri, alışkanlıkları, talep ve
beklentileri, ulaşım faaliyetleri organize etmekle görevli olanların veya yetkililerin politik
tercih, yaklaşım ve öncelikleri, ulaşımın gerçekleştirildiği noktalarda ekonominin genel
gelişmişlik düzeyi gibi beşeri coğrafya faktörlerinin de ulaşımı etkileyen beşeri faktörler olduğu
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen fiziki coğrafya faktörlerinden biri değildir.
a) Nüfus
b) Topografya
c) Bitki örtüsü
d) Coğrafi konum
e) İklim
2. Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen beşeri coğrafya faktörlerinden biri değildir.
a) Demografik yapı
b) Gelenek ve alışkanlıklar
c) Talep ve ihtiyaçlar
d) Tarımsal arazilerin dağılışı
e) Politik tercihler
3. İklimi oluşturan hava olayları ulaşım sistemleri üzerinde farklı ölçeklerde etkide
bulunmaktadır. Bu çerçevede iklim olaylarından en az etkilenen ulaştırma sistemi
aşağıdakilerden hangisidir. .
a) Karayolu ulaşımı
b) Denizyolu ulaşımı
c) Demiryolu ulaşımı
d) Havayolu ulaşımı
e) Kablo sistemleriyle ulaştırma
4- Topografik özellikler en az oranda denizyolu ulaşımı üzerinde etkilidir.
a) Doğru
b) Yanlış
5- Aşağıdakilerden hangisi mesafe kavramı içinde yer almaz.
a) Gelişmiş bölge
52

b) Veri indirme hızı
c) Yolculuk süresi
d) Bilet fiyatları
e) Nüfus yoğunluğu
6- Ulaşım veya ulaştırmanın finansman boyutuyla alakalı olan ve ulaştırmanın
gerçekleştiği iki nokta arasında karşılanması geren maliyeti ifade eden mesafe kavramı
aşağıdakilerden hangisidir.
a) Fiziki Mesafe
b) Ekonomik Mesafe
c) Zamansal Mesafe
d) Toplumsal Mesafe
e) İletişim Mesafesi
7- Somut olarak ölçülmesi çok kolay olmamakla birlikte ………………………, ele
alınması gereken diğer bir mesafe unsurunu oluşturmaktadır. Gerek bireyler ve gerekse
toplumlar arasındaki ekonomik ve kültürel gelişmişlik düzeyi, ulaşım talep ve gerçekleşmeleri
açısından belirleyici bir rol oynamaktadır. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir.
a) Fiziki Mesafe
b) Ekonomik Mesafe
c) Zamansal Mesafe
d) Toplumsal Mesafe
e) İletişim Mesafesi
8- Ses, yazı ve görüntü aktarım hızını ifade eden mesafe türü Zamansal mesafedir.
a) Doğru
b) Yanlış
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9- Aşağıdakilerden hangisi topografik şartların ulaşım faaliyetleri üzerindeki etkisini
azaltmaya yönelik beşeri yapılardan biridir.
a) Havaalanı
b) Liman
c) Otogar
d) Viyadük
e) Gar
10- İklimi oluşturan unsurlardan bir olan rüzgârlar en fazla demiryolu ulaşımı üzerinde
etkide bulunmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
CEVAPLAR: 1-a, 2-d, 3-c. 4a, 5e, 6b, 7d, 8b, 9d, 10b
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4. ULAŞIMIN DİĞER EKONOMİK SEKTÖRLERLE ETKİLEŞİMİ VE
TÜRKİYE’DE ULAŞIMIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Ulaşımın Diğer Ekonomik Sektörlerle Etkileşimi
4.1.1.Ulaşım - Tarım Etkileşimi
4.1.2.Ulaşım - Sanayi Etkileşimi
4.1.3.Ulaşım - Ticaret Etkileşimi
4.1.4.Ulaşım - Turizm Etkileşimi
4.1.5.Ulaşım - Hizmetler Etkileşimi
4.2.Türkiye’de Ulaşımın Genel Coğrafi Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Ulaşımı diğer ekonomik sektörlerden ayıran en önemli özelliği nedir?
2-Ulaşımın sanayi ve turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesindeki katkısı nedir?
3-Türkiye’nin coğrafi konumunun tarihsel süreçte ulaşım ağ ve sistemlerine etkisi nasıl
olmuştur?
4-Türkiye’de ulaşım faaliyetlerini etkileyen temel coğrafi özelliklerin neler olduğunu
düşününüz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ulaşım – Tarım etkileşimi

Ulaşımın, tarımsal ürünlerin
işleme ve tüketim sahalarına
taşınmasındaki yerini bilir.
Karşılaştırma yaparak

Ulaşım – Sanayi ve Ticaret Ulaşımın, Sanayi ve ticaret
faaliyetlerinin gelişimdeki
Etkileşimi
rolünü kavrar.
İnceleyerek
Ulaşım -Turizm ve
Hizmetler Etkileşimi

Ulaşımın, turizm ve hizmet
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesindeki
Sentez yaparak
etkisini açıklayabilir

Türkiye’de ulaşımın coğrafi Türkiye’nin ulaşıma ilişkin
temel coğrafi özelliklerini
özellikleri
yorumlayabilir.
Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•

Tarım

•

Sanayi

•

Ticaret

•

Hizmetler

•

Turizm

•

Türkiye
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Giriş
Bu Bölümde, kendisi de bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte, esas işlevi diğer
ekonomik sektörlerle etkileşimiyle belirginleşen ulaşımın, tarım, sanayi, ticaret, turizm ve
hizmet sektörleriyle etkileşimi üzerinde durulacak ve bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan yeni
coğrafi durumlar irdelenecektir. Bu bölümde ayrıca, Türkiye’nin ulaşıma ilişkin genel coğrafi
özelliklerine kısaca değinilecektir.
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4.1. Ulaşımın Diğer Ekonomik Sektörlerle Etkileşimi
4.1.1. Ulaşım - Tarım Etkileşimi
En genel tanımıyla insan ve yüklerin bir yerden başka bir yere taşınması olarak ifade
edilebilecek olan ulaşım faaliyetleri, tarımsal üretim-tüketim zincirinde önemli bir yere sahip
bulunmaktadır. Tarımsal üretimin tüm toplumu ilgilendiren ve gıda sağlayan niteliği açısından
konu değerlendirildiğinde, ulaşım faaliyetlerinin üretim ve tüketim arasında vazgeçilmez bir
köprü görevi üstlendiği görülmektedir.
Bilindiği üzere, dünyanın her bölgesi tarımsal ürün elde etmeye uygun koşullara sahip
olmadığı gibi, bir ürünü her bölgede yetiştirmek de mümkün değildir. Bu çerçevede insanların
ihtiyaç duydukları tüketim malzemelerini başka üretim sahalarından sağlamaları bir zorunluluk
halini almaktadır. Konu tarımsal ürünler açısından değerlendirildiğinde, kapalı ekonomik
sistemin hâkim olduğu dönemlerde gıda ürünleri hareketleri daha kısıtla çapta
gerçekleştirilirken, gelişen ve değişen şartlara paralel olarak pazara yönelik üretim yapan bir
yapının hâkim olmaya başlaması, ulaştırma faaliyetlerinin daha etkin olarak
gerçekleştirilmesine zemin hazırlamıştır.
Dünya ulaşım şartlarında meydana gelen gelişmeler bir yandan tarıma açılacak yeni
sahalara erişimi mümkün kılarken, diğer taraftan üretim sonucu elde edilen tarımsal ürünlerin
daha geniş pazarlara erişimine olanak sağlamıştır. Günümüzde dünya nüfusunun yarısından
fazlasının tarımsal üretim dışında yer alması ve tüketici konumunda bulunduğu şehirsel
yerleşmelerde yaşıyor olması, tarımsal üretim alanlarından yüksek nüfuslu şehirsel alanlara bir
ulaştırma hareketini de beraberinde getirmektedir.
Sözü edilen ulaştırma faaliyetleri, doğrudan üretici-tüketici arasında cereyan edebildiği
gibi, bir ara durak niteliğinde olan sanayi tesislerinin de eklenmesiyle üretim-işleme-tüketim
üçlüsünden oluşan bir sistem içinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu çerçevede, sadece nüfusun
ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillenen ulaştırma faaliyetleri, özellikle gelişen teknolojiyle
birlikte ortaya çıkan yeni taşıma araçları, daha nitelikli, taze ve sağlıklı bir tarımsal ürün taşıma
imkânına zemin hazırlamış bulunmaktadır.
Günümüzde sadece temel ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınması değil aynı
zamanda en taze ve en hızlı bir şekilde ulaştırma talepleri ön plana çıkmış bulunmaktadır.
Gelişen ulaştırma araçlarının da katkısıyla, dünya üzerinde birbirinden çok uzak mesafelerden
dahi kısa zamanda ürünlerin ulaştırılması imkân dâhiline girmiş bulunmaktadır.
Ulaşım-Tarım etkileşiminde iki farklı alan karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede taşınan
yükün türüne göre ulaştırmada; dayanıklı tarım ürünleri ile hassas tarım ürünlerinin taşınması
farklı nitelik taşımakta, böylece taşımanın zamanı, mesafesi ve taşımaya yardımcı araçların
niteliği büyük önem taşımaktadır. Daha uzun süre çevresel veya taşıma sırasında yaşanan
müdahalelere dayanabilen ürünler daha rahat taşınabildiği gibi, zamana ve çevre şartlarına karşı
dayanıksız olan ve çok kısa sürede tüketim sahalarına ulaştırılması gereken ürünlerin, özel
donanımlı araçlarla ve en süratli bir şekilde taşınması zorunlu bir hal almaktadır.
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Tarımsal ürünlerin taşınmasında diğer bir husus ise, taşımanın yapıldığı mekana göre
ulaştırmadır. Bu kapsamda ülke içinde bölgelerearası ulaştırma ile uluslararası ulaştırma
ayırdedilebilmektedir. Taze veya işlenmiş tarımsal ürünlere olan ihtiyaç sadece yurt içinde
belirli mesafeler kat edilerek, özellikle şehir nitelikli yerleşmelere doğru bir harekete zemin
hazırlarken, zaman zaman mesafenin çok uzun bir hal aldığı uluslararası taşıma da sözkonusu
olabilmektedir.

4.1.2.Ulaşım - Sanayi Etkileşimi
Bilindiği üzere ulaşım, sanayinin yer seçiminde de en önemli faktörlerden biri
durumundadır. Gerek hammaddenin işletmelere taşınması ve gerekse işlenen malların
depolama ve tüketim noktalarına ulaştırılması bakımından ulaşım imkânları hayati bir önem
taşımaktadır.
Günümüzde şehirleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, bir takım çevresel olumsuzluklar
barındıran sanayi faaliyetleri kent dışına doğru kaydırılmaktadır. Bu durum bir yandan
hammaddeye yakın olma diğer taraftan tüketim sahalarına kolay erişim arasında bir tercihe de
zorlamaktadır. Bu kapsamda sanayi faaliyetlerinde öncelikli tercih hammaddeyi en hızlı, kolay
ve ekonomik bir şekilde işleme tesisine ulaştırmak, işleme sonrasında da yine en hızlı ve
ekonomik bir şekilde tüketim sahalarına erişiminin sağlanmasıdır. Bu bakımdan ulaşım şartları
ile sanayi sektörü arasında çok sıkı bir bağ sözkonusudur.
Kuşkusuz ulaşım sanayi arasındaki ilişki sadece hammadde alanları - işleme tesisleritüketim merkezleri arasındaki hareketle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda üretilen ürünleri
belirli sürelere muhafaza edildiği depolama alanlarına yakın olması da başka bir zorunluluk
alanını oluşturmaktadır.
Günümüzde gerek dünya’da gelişmiş ülkelerde ve gerekse Türkiye’de sanayi
faaliyetlerinin geliştiği sahaların aynı zamanda çeşitli ulaşım sistemlerinin de geliştiği sahalar
olması yukarıda sayılan ilişkilerin bir sonucudur.
Özellikle sanayi devrimiyle birlikte fabrika tipi imalatın gelişmesi, başta madenler
olmak üzere çok büyük miktarlarda ağır sanayi hammaddesinin mekanlar arasında yer
değiştirmesine zemin hazırlamıştır. Hatta özellikle demiryolu ulaşımı başta olmak üzere
hammadde potansiyeli yüksek kesimlere yeni ulaşım hatlarının inşa edilmesi bu gerekliliğin bir
sonucu olarak belirmektedir.
Sanayi-ulaşım etkileşimi sadece hammadde ve mamul maddelerin taşınmasıyla sınırlı
değildir. Bu ilişki aynı zamanda tesis için gerekli enerjinin naklinde, makine ve ekipmanların
ulaştırılmasında ve işçilerin taşınmasında da kendinin göstermektedir. Bu durum sadece taşıma
fonksiyonuna dayalı olarak, tren garlarının ve demiryolu hatlarının, liman ve liman kentlerinin
kurulup gelişmesinde etkin bir rol oynamaktadır.
Sanayi faaliyetleri Türkiye’de illerin ekonomileri üzerinde de önemli ölçüde etkili
olmakta, özellikle ulaşım imkânları bakımından elverişli konuma sahip olan İstanbul, İzmir,
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Kocaeli, Adana ve Mersin gibi iller sanayinin yer seçimi konusunda da cazip şartlar ortaya
koymaktadır.

4.1.3.Ulaşım - Ticaret Etkileşimi
Arz ve talebin farklı coğrafi mekânlarda cereyan etmesi, bir sahalar arası hareketi de
zorunlu kılmaktadır. Tarımsal ve hayvansal ürünler, orman ürünleri, enerji ihtiyacı, giyimkuşam, yakacak ve yapacak malzemeleri, dayanıklı tüketim malları, bilgi ve görüntü gibi bir
çok unsur yerküre üzerinde farklı mesafede konumlanmış olan mekanlar arasında hareket eder
durumdadır.
Yukarıda sözü edilen harekete katılınması ve bu hareket sonrasında bir gelir elde
edilmesi ticaret kavramını gündeme getirmiştir. Her geçen gün ihtiyaçlarda meydana gelen
değişim ve çeşitlenme ticaret faaliyetlerini ekonominin vazgeçilmez bir unsuru haline
getirmektedir. Ticaret sahasında üreten-aracı olan ve tüketen farklı bireyler olduğunda uzak
veya yakın bir taşıma veya ulaştırma sözkonusu olmaktadır. Özellikle taleplerde yaşanan
farklılaşma, bu alanda büyük bir rekabeti de gündeme getirmekte, en hızlı, en güvenli ve en
ekonomik taşıma sağlama bakımından adeta bir yarış yaşanmaktadır.
Ticari ürünlerin hareket alanlarının zaman zaman sınır aşan bir nitelik taşıması
beraberinde uluslararası ticareti gündeme getirmektedir. Böylece alım-satıma konu olan her
türlü ürün sadece ulusal pazarlarda değil aynı zamanda dış ticarete de konu olmaktadır. Yine
bu ürünler kimi zaman ham haliyle ticarete konu olabildiği gibi, çoğu kez işlenmiş ve tüketime
hazır hale getirilmiş olarak pazara sunulmaktadır. Bu durum çeşitli pazarlama yollarının da
hızla uygulamaya geçirilmesine zemin hazırlamaktadır.
Tüketici talepleri göz önünde bulundurularak, üreticinin hangi miktar ve kalitede ürün
üreteceğiyle başlayıp, ürünün pazara hazırlanması, standardizasyonu, depolama ve nihayetinde
tüketiciye kadar süreçteki faaliyetlerin tümünü kapsayan pazarlama kavramı, diğer alanlarda
olduğu gibi çeşitli pazarlama araçları ve sistemlerinin yerleştirilmesine ve üreticiden tüketiciye
uzanan pazarlama kanallarının oluşturulması gerekliliğini beraberinde getirmektedir.
Günümüzde, işletmelerin hedef kitlelerine daha hızlı ve yaygın bir şekilde
ulaşabilmelerine olanak sağlayan pazarlama araçları, teknolojik gelişmelere bağlı olarak gün
geçtikçe çeşitlenmekte ve farklı karakterler kazanmaya başlamış bulunmaktadır. Adı geçen bu
araçlar geleneksel, geçerli ve internet araçları olarak üç kısımda incelenmektedir. Bu çerçevede
geleneksel pazarlama araçlarını, reklam, broşür, sertifikalar ve ödüller, haber bültenleri, basın
yayım ve kamusal hizmet duyuruları oluştururken, geçerli araçlar, pazarlama temsilcisi,
konuşma ve sunumlarından oluşmaktadır. Günümüzde e-ticaretin artmasına bağlı olarak,
internet araçlarının özellikle gelişmiş ülkelerde pazarlamada kullanıldığı görülmektedir.
İnternet siteleri ve elektronik postalardan oluşan internet araçlarının etkinliği her geçen gün
artan bir niteliğine bürünmüş bulunmaktadır. Özetle hangi pazarlama kanalıyla olursa olsun,
değişmeyen husus ürünlerin yer değiştirmesi yani ulaşıma konu olmasıdır.
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4.1.4.Ulaşım - Turizm Etkileşimi
İnsanların sürekli yaşadığı yerlerin dışına; gezmek, eğlenmek ve dinlenmek üzere
gitmeleri ve belirli bir süreden az olmamak kaydıyla burada faaliyette bulunmaları olarak
tanımlanabilecek turizm olgusunda, gerek değişen talep ve eğilimler ve gerekse turizme konu
olan unsurlarda meydana gelen zenginlik, çok karmaşık bir yapıyı ortaya koymaktadır.
Burada turizmin konumuzu ilgilendiren boyutu, harekettir. Yani insanların sürekli
yaşadıkları sahaları geçici bir süre terk ederek süre sonunda yeniden bu alanlara dönmeleridir.
Dolayısıyla bu durum adeta ulaşımı turizmin kalbi durumuna getirmektedir. Çünkü turizme
konu olan çekiciliklerin niteliği veya miktarı ne olursa olsun buraya normal şartlarda bir
erişimin sağlanamaması sözü edilen turistik kaynaklardan yeteri kadar faydalanmayı
kısıtlayacaktır.
Ekonomik şartlarda meydana gelen iyileşmeler; insanların daha uzak diyarları veya
farklı sahaları görme merak ve istekleri, yoğun çalışma döneminden sonra dinlenme ihtiyacı ve
sürekli yaşanılan yerin monotonluğundan uzaklaşma gibi sebeplerle, turizm faaliyetine her
geçen gün daha fazla kişi iştirak etmektedir. Bu durum ulaşım sektörü için önemli bir potansiyel
oluşturmakta ve bu sektörde yeni arayış ve çabaların uygulama alanına taşınmasına neden
olmaktadır.
Turizm-ulaşım ilişkisi o derece üst düzeyde ve iç içedir ki, genel ulaştırma içinde
“turizm ulaştırması” adı altında bir alt ulaştırma sektörü ortaya çıkmıştır. Turizm faaliyetlerinin
yoğun olarak yaşandığı sahalara, ek ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesi, mevcutların daha
işler hale getirilmesi, ülkelerin turizm politikalarında en önde gelen konuları teşkil etmektedir.
Bu çerçevede yeni havaalanlarının yapılması ve marinaların inşa edilmesi gibi fiziki
düzenlemelerin yanı sıra, ulaşımın en rantabl şekilde gerçekleştirilebilmesi için sistemler
arasında bir entegrasyon sözkonusu olabilmektedir.
Burada da yine iç turizm kapsamında ülke içinde turizm sahalarına doğru gerçekleşen
harekete paralel olarak, ulaşımda yeni düzenlemeler meydana getirilirken, özellikle yabancı
turistlerin katılımıyla gerçekleşen dış turizm, ulaşımın türü, hızı ve konforu konusunda
hassasiyet gösterilmesini gerekli kılmaktadır.

4.1.5.Ulaşım - Hizmetler Etkileşimi
Devletlerin en önemli görevlerinden biri vatandaşlarının ihtiyaç duydukları hizmetleri
en sağlıklı şekilde temin etmektir. Bu çerçevede nüfusun ihtiyaç duyduğu; altyapı, enerji sağlık,
eğitim, güvenlik ve sos-kültürel hizmetlerin zamanında ve ihtiyaç duyulduğu ölçüde
gerçekleştirilebilmesi büyük ölçüde birbirinden farkı coğrafi özelliklere sahip sahalara
erişilebilirlikle orantılı olmaktadır.
Kuşkusuz sadece devletin bu sahalara erişimi yeterli olmamakta, aynı zamanda yıl
boyunca halkın bu hizmetleri kesintisiz olarak almalarını sağlamak gerekmektedir. Bir hizmetin
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kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmesi ise bütünüyle daima açık ve çalışır durumda olan ulaşım
sistemlerinin varlığına bağlıdır.
Ulaşım-hizmetler etkileşimi kapsamında nüfusun sadece sürekli yaşanılan yerde hizmet
alması değil aynı zamanda başka sahalarda gerçekleşen faaliyetlere katılımının da sağlanması
gerekmektedir. Bu bakımdan ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu mekânlarda, diğer iktisadi
faaliyetler de yeteri kadar gelişme imkanı bulamayacağından bir bütün olarak bu sahaların geri
kalması kaçınılmaz olmaktadır.

4.2.Türkiye’de Ulaşımın Coğrafi Özellikleri
İnsanın ve onun ürettiği mal (ham veya işlenmiş) ve hizmetlerin (haber ve bilgi) çeşitli
araçlarla bir sahadan başka bir sahaya taşınması faaliyeti olarak tanımlanabilecek olan ulaşım
veya ulaştırma faaliyetleri, tüm dünya ülkeleri için olduğu gibi Türkiye için de temel yatırım
ve politika alanlarından biri olmaya devam etmektedir. Özellikle sahip olduğu coğrafi konum,
Anadolu’nun ulaşım şartları bakımından sadece günümüzde değil tarihsel süreç boyunca da
önemli bir mekân olmasını beraberinde getirmiştir.
Tarihsel olarak, pek çok medeniyetin ortaya çıktığı ve geniş sahalara hakim olduğu bu
coğrafi mekanda, aynı zamanda her siyasi organizasyon tarafından ulaşıma ilişkin sistemler
ortaya konulmuş ve etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu çerçevede karayolu ulaşımında dünya
genelini etkileyen ve kıtalararası bir fonksiyonu olan büyük ticaret yolları oluşurken, karayolu
ulaşımıyla entegre bir şekilde hizmet veren denizyolu ulaşımı sonucu büyük limanlar ve liman
kentleri ortaya çıkmıştır.
Hızla artmaya devam eden büyük bir nüfus kitlesine sahip olan Türkiye’de, ulaşım
şartları, adı geçen nüfusun sosyal etkileşimde de her geçen gün daha fazla rol oynamaya devam
etmektedir. Geçtiğimiz yüzyılda büyük ölçüde kapalı bir sosyal yapı gösteren özellikle kırsal
toplum, gelişen ulaşım imkanları sayesinde diğer yerleşmeler ve özellikle büyük şehirsel
alanlarla daha fazla etkileşim içine girmiş ve kamu hizmetlerinden de daha verimli
yararlanmaya başlamıştır. Nüfusun ulaşıma ilişkin talep ve beklentileri kamunun bu alana
yönelik politika yaklaşımlarını ve yatırım oranlarını da etkilemiş ve genel olarak ulaşım özel
olarak da dönemsel farklılıklar gösteren bir şekilde ulaşım sistemlerinden bir veya birkaçına
ağırlık verme şeklinde politikalar şekillendirilmiştir. Aynı zamanda kendisi de bir ekonomik
faaliyet sahası olan ulaşım, başta sanayi ve turizm olmak üzere diğer temel ekonomik
faaliyetlerle etkileşimi bakımından da Türkiye için ayrı bir anlam taşımaktadır.
Gün geçtikçe araç ve sitemlerde çeşitlenmenin devam ettiği ulaşım faaliyetleri sonucu,
çevresel bir takım etkiler meydana gelmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Bu çerçevede
Türkiye’nin sahip olduğu fiziki coğrafya özellikleri, ulaşım faaliyetlerinin kolay, ekonomik ve
sürekli gerçekleştirilmesini güçleştirici bir rol oynarken, gelişen yol sistemleri, özellikle tarım
arazileri üzerinde olumsuz bir baskı unsuru olmaya devam etmektedir. Yine ulaşımda
kullanılan araçların oluşturduğu gürültü, ulaşım araçlarında kullanılan, özellikle fosil yakıtların
neden olduğu emisyonlar, çevresel bir takım sorunların oluşmasına yol açmaktadır. Dünya
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genelini ilgilendiren bu sorunların çözümüne yönelik küresel tedbirlerin alınması kaçınılmaz
olmakta, ülkeler bir takım taahhütler altına girmek durumunda kalmaktadır.
Türkiye’de birçok coğrafya faktörü ulaşım faaliyetlerinin şekillenmesinde etkili bir rol
oynamaktadır. Bu çerçevede başta coğrafi konum olmak üzere mesafe, iklim özellikleri ve
topografik şartlar ulaşımda etkili olan fiziki koşullar olurken, politik yapı ve ekonomik
gelişmişlik düzeyi gibi beşeri şartlar da yine ulaşım üzerinde biçimlendirici bir etkiye sahip
olmaktadır.
Türkiye’nin yeryüzünde en fazla yerleşim ve nüfuslanmaya sahne olan orta iklim
kuşağındaki matematik konumu ve Asya ile Avrupa kıtalarının birleştiği yerdeki özel konumu
ona, diğer pek çok konuda olduğu gibi, ulaşım faaliyetleri açısından da ayrıcalıklı bir karakter
kazandırmaktadır. Sözü edilen genel özelliklerin yanı sıra üç yanının denizlerle çevrili olması,
çok farklı ekonomik, siyasal ve sosyal yapılara sahip ülkeler arasında köprü konumunda olması
da Türkiye’yi ulaşım potansiyeli bakımından ayrıcalıklı kılmaktadır.
Özellikle, sadece üç tarafının denizlerle çevri olması değil aynı zamanda sahip olduğu
boğazlar bakımından deniz yolu ulaştırmasında kilit rol oynamasının yanında, yine İstanbul
boğazı üzerindeki köprüler vasıtasıyla kıtalararası kara ulaştırmasında da belirleyici bir etkiye
sahip olmaktadır.
Türkiye’de ulaşımda belirleyici faktörlerden bir diğeri mesafe’dir. Ülkenin doğu-batı ve
kuzey–güney istikametlerde sahip olduğu mesafe, ulaşımın ve ulaşım sistemlerinin
biçimlenmesinde etkili olmaktadır. Doğu batı yönlerde 1650 km’yi bulan alan bu mesafenin
karayoluyla uzun bir sürede alınması sonucunu doğurmakta, bu durum havayolu ulaştırmasının
öne çıkmasını zorunlu hale getirmektedir. Diğer taraftan kuzey - güney istikametteki mesafe
daha kısa olmasına karşın, başta doğu-batı yönünde uzanan dağ sıraları olmak üzere topografik
şartlar, özellikle kara ve demiryolu ulaşımın daha güç şartlarda ve daha uzun sürede
gerçekleştirilmesini beraberinde getirmektedir.
İklim şartları, Türkiye’de ulaşımı doğrudan ve dolaylı etkileyen ve şekillendiren fiziki
coğrafya faktörü olarak belirginleşmektedir. Ülkenin sahip olduğu birbirinden oldukça farklı
özellikteki iklim tipleri özellikle yağışlı mevsimde başta karayolu olmak üzere tüm ulaşım
sistemlerini kısmen kısıtlayıcı bir etkiye sahip olabilmektedir. Genel olarak iklim özelliklerinin
yanı sıra, iklimi oluşturan sıcaklık, yağış türleri ve rüzgârların şiddeti gibi faktörler de ulaşım
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde etkili roller oynamaktadır.
Türkiye’de ulaşım alanında en fazla etkiye sahip fiziki coğrafya faktörü topografyadır.
Epirojenik, orojenik hareketler ve volkanizma ile dış faktörlerin aşındırmasıyla oldukça zengin
çeşitlilikte bir topografyaya sahip olan ülkemizde, bu özellikler bazen ulaşımın kolay şartlarda
gerçekleştirilmesine yardımcı olurken, çoğu kez ulaşımı kısıtlayıcı veya zorlaştırıcı bir etkiye
sahip olmaktadırlar.
Çeşitli beşeri faktörler, günümüzde insanların vazgeçilmez faaliyetlerinden biri olan
ulaşımı doğrudan veya dolaylı etkilemekte ve şekillendirmektedir. Bu çerçevede sosyal yapı,
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politik yaklaşımlar ve yönetim tarzı ile bölgelerin gelişmişlik düzeyleri, gerçekleştirilecek
ulaşım faaliyetinin veya sisteminin seçilmesinde belirleyici faktörler olmaktadır.
Sahip olduğu coğrafi özellikler, ülkemizde her türlü ulaşım sisteminin yaygın olarak
kullanılmasına zemin hazırlamıştır. Tarihsel dönemler içinde ağırlıkları değişmekle birlikte,
başta karayolu olmak üzere, denizyolu, demiryolu ve havayolu ulaştırması gibi klasik ulaşım
sistemlerinin yanı sıra son dönemlerde büyük bir gelişme içinde olan boru hatlarıyla taşıma ve
sıkça karşımıza çıkan kablolu sistemlerle taşıma faaliyetleri, ülkemizde yaygın olarak
gerçekleştirilen sistemler olarak belirginleşmektedir.
Değişen şartlar ve ulaşım faaliyetlerinde meydana gelen talep değişimleri, dünya
genelinde olduğu gibi ülkemizde de her dönem farklı politikaların ortaya konulmasını zorunlu
kılmaktadır. Sözü edilen politika yaklaşımları, gerçekleştirilen yatırımlarla belirginleşirken,
sadece uluslararası veya şehirlerarası değil aynı zamanda kentiçi ulaşımında da çözüm
olabilecek yeni sistem ve araçları uygulama alanına taşınmakta, belirtilen faaliyetler şehirsel
mekan organizasyonun da önemli bir yer işgal etmektedir.
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Uygulamalar
1) Yakınınızda bulunan bir sanayi tesisinin konum özelliklerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.
olmuştur?

İncelediğinz sanayi tesisinin yerseçiminde ulaşım şartlarının etkisi ne düzeyde
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde, dünyada yük, yolcu ve bilgi hareketliliğinin hızla artmaya başlamasıyla
birlikte ulaşımın diğer sektörlerle etkileşiminin daha da önem kazandığı görülmüştür. Bu
çerçevede tarımsal ürünlerin üretim sahalarından tüketim noktalarına ulaştırılması kapsamında
ulaşım-tarım, hammaddelerin işleme tesislerine, buradan mamul maddelerin ise tüketim
noktalarına ulaştırılması kapsamında ulaşım–sanayi, her türlü ihtiyaç mallarının yurt içi ve
uluslararası hareketliliğinden kaynaklanan ticaret kapsamında ulaşım-ticaret, zaten tanımı
gereği yer değiştirme anlamına gelen turizm faaliyetleri kapsamında ulaşım-turizm ve nihayet
nüfusun ihtiyaç duyduğu kamu ve özel hizmetlere ulaşımı bakımında ulaşım-hizmetler
ekonomik sektörlerinin ayrılmaz parçalar olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu bölümde, oransal
farklılıklar göstermekle birlikte Türkiye’de bütün ulaşım sistemlerinin gerçekleştirildiği,
coğrafi konumunun tarih boyunca Türkiye’ye ulaşım konusunda büyük avantajlar sağladığı
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Ulaşım etkileşimi kapsamında ulaşım şartlarının gelişmesi aşağıdakilerden hangisi
üzerinde en az etki yaratır.
a) Sanayi
b) Turizm
c) Hizmetler
d) Tarım
e) Ticaret
2. Anadolu’nun tarihsel süreç boyunca ulaşım sistemleri için bir kavşak noktası olması
en fazla aşağıdaki seçeneklerin hangisinin bir sonucudur.
a) Topografik Özellikleri
b) İklim Özellikleri
c) Coğrafi Konum Özellikleri
d) Yerleşim Özellikleri
e) Nüfus Özellikleri
3. Ulaşım sistemlerinin uluslararası ulaşım etkinliği kapsamında Türkiye’nin Coğrafi
konumunun aşağıdaki sistemlerin hangisine etkisinin daha az olduğu söylenebilir.
a) Karayolu Ulaşımı
b) Demiryolu Ulaşımı
c) Havayolu Ulaşımı
d) Denizyolu Ulaşımı
e) Boru Hatlarıyla Ulaşım
4- Uluslararası ticarette en fazla tercih edilen ulaştırma sistemi …………… sistemidir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a) Denizyolu
b) Karayolu
c) Demiryolu
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d) Havayolu
e) Boru Hatları
5- Türkiye’de ulaşımı sistemlerinin şekillenmesinde ve etkinliğinde fiziki coğrafya
faktörlerinden yerşekillerinin etkisi en fazladır.
a) Doğru
b) Yanlış
6- Türkiye’de Tarım-Ulaşım etkileşiminin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin
etkisi en azdır.
a) Kapalı ekonomik yapının zayıflaması
b) Pazara yönelik üretimin artması
c) Şehirsel nüfusun çoğalması
d) Farklı gıda ürünlerine talebin artması
e) Tarımsal ürünlerin çabuk bozulması
7- Aşağıdakilerden hangisi sanayi-ulaşım etkileşiminin unsurlarından biri değildir.
a) Pazarlama araçları
b) İşleme tesisleri
c) Depolama alanları
d) Personel taşımaları
e) Tüketim noktaları
8- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlama araçlarından biri değildir.
a) Reklam
b) Broşür
c) Sertifikalar ve ödüller
d) Pazarlama temsilcisi
e) Haber bültenleri
9- Kamusal hizmet duyuruları geleneksel pazarlama araçlarından biri değildir
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a) Doğru
b) Yanlış
10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ulaşımı etkileyen fiziki coğrafya faktörlerinden
biri değildir.
a) Coğrafi konumu
b) iklim özellikleri
c) Topografik şartlar
d) Mesafe
e) Nüfus miktarı
CEVAPLAR: 1-d, 2-c, 3-b, 4a, 5a, 6e, 7a, 8d, 9b, 10e

73

5. KARAYOLU ULAŞIMI VE MEKÂNSAL ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Karayolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
5.1.1.Karayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
5.1.2.Karayolu Ulaşımının Unsurları
5.1.2.1.Yollar
5.1.2.2. Geçitler
5.1.2.3. Tüneller
5.1.2.4. Köprüler
5.1.2.5. Viyadükler
5.1.2.6. Araçlar
5.1.3.Uluslararası Karayolu Ağları ve Koridorları
5.1.4.Karayolu Ulaşımının Genel Ulaşımdaki Yeri
5.1.5. Karayolu Ulaşımının Avantaj ve Dezavantajları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Karayolu ulaşımının ilk araçları hangileridir?
2-Karayolu ulaşımnda tünellerin etkisi nedir?
3-Karayolu ulaşımını ulaştırma araçları bakımından diğer ulaşım sistemlerinden ayıran en
önemli özelliği nedir?
4-Bir bölgede işlek bir karayolu ulaşım ağının oluşamasında hangi faktörler etkili olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Karayolu ulaşımında tarihsel
Karayolu Ulaşımının tarihsel gelişim sürecinde meydana
gelen
değişimleri Okuyarak
gelişimi
açıklayabilir.

Karayolu
unsurları

Karayolu ulaşımını oluşturan
yol,
tünel, köprü, viyadük ve
ulaşımının
araçların
fonksiyonlarını İnceleyerek
ortaya koyabilir.

Karayolu
ulaşımının
Uluslararası karayolu ağları uluslararası boyutu hakkında
Araştırarak
ve koridorları
bilgi sahibi olur.
Karayolu ulaşımın
ulaşımdaki yeri

Karayolu ulaşımın genel
genel ulaşım
sistematiğindeki İlişkilendirerek
yerini ve önemini kavrar.
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Anahtar Kavramlar
•

Karayolu

•

Yol, geçit, Tünel, araç, köprü, viyadük,

•

Karayolu ağı

•

Karayolu koridoru
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Giriş
Başlangıçta hayvan gücünden yararlanılarak gerçekleştirilen ulaşım faaliyetleri değişen
koşullar ve ortaya konulan yeni araçlar yoluyla birer yeni ulaşım sistemi olarak
belirginleşmişlerdir. Bu Bölümde, tarihsel süreç boyunca ortaya çıkan ve kendine özgü
uygulama prensipleri ve yapısal özellikleri olan temel ulaşım sistemlerinden karayolu ulaşımı
ele alınacaktır.
.
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5.1.Karayolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
Gelişen teknoloji, değişen talep ve beklentiler, temelde aynı amaca hizmet etmekle
birlikte birbirinden çeşitli yönlerden farklılaşan temel ulaşım sistemlerinin ortaya çıkmasına ve
gelişmesine zemin hazırlamıştır.
Başlangıçta hayvan gücüne dayalı olarak gerçekleşen ulaştırma faaliyetleri “karayolu
Ulaşımı”nın ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına yol açarken, kesintisiz ulaşımı su
yüzeylerinde de devam ettirme isteği, başlangıçta çeşitli basit tekne ve sallarla olmak üzere
“denizyolu Ulaşımı”nın da karayolu ulaşımı yanında yeni bir sistem olarak belirginleşmesine
neden olmuştur. Özellikle buharlı motorun icadı yine kara üzerinde hareket etmekle birlikte
donanımı itibarıyla karayolundan farklılaşan raylar üzerinde ulaştırma faaliyetleri, yeni bir
ulaşım sisteminin var olmasına olanak sağlamış ve "demiryolu ulaşımı" sistemdeki yerini
almıştır. Ulaştırma faaliyetlerinde temel amacın yanına hız ve konforu katma çabası, havada
ulaşım sağlamayı imkan dahiline sokmuştur. Başlangıçta balon, daha sonra ise uçakların icad
edilmesi "havayolu ulaşım" sistemini ortaya çıkarmıştır.
Yukarıda sayılan ve dört temel ulaşım sistemini oluşturan sistemlerin yanında gün
geçtikçe çeşitlenen ihtiyaç ve talepler başka ulaştırma sistemlerini de ortaya çıkarmaktadır.
Bunlardan bir bölümü “boru hatları" kullanılmak suretiyle gerçekleştirilirken, diğer bir bölümü
"kablolu sistemler"le ulaştırmayı esas almakta ve yine günümüzde hızlı bir gelişim gösteren
"uydu sistemleriyle ulaştırma" da ulaştırma faaliyetleri içindeki yerini almış bulunmaktadır.
Yukarıda ana hatlarıyla değinilen ulaşım sistemlerinin, tarihsel gelişimleri, temel araçları,
dünyada mevcut durumları, avantaj ve dezavantajları aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır.

5.1.1.Karayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
İnsanoğlunun hayvanları evcilleştirmesinin bir dönem noktası olarak belirdiği karayolu
ulaşımında, tekerleğin icadı adı geçen sistemde hız, miktar ve konfor açısından yeni bir
aşamaya gelinmesine neden olmuştur. M.Ö.3000 yıllarında tekerleğin icadı, hayvan gücünün
daha verimli ve etkin kullanımına imkân sağlamış, hayvanların çektiği başlangıçta iki daha
sonra dört tekerlekli araçlar, bir seferde daha fazla yolcu ve yük taşımanın yanısıra daha güvenli
ve rahat bir ulaşımı da mümkün kılmıştır.
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Şekil 5: Hayvanların evcilleştirilmesi beraberinde ulaşımda hayvan gücünden farklı
şekillerde yararlanmayı gündeme getirmiştir
Karayolu ulaşımının tarihsel gelişiminde diğer bir önemli dönüm noktası ise, motorun
icadı ve çeşitli güçteki motorların kara taşıtlarına uygulanması hadisesidir. Sözü edilen gelişme,
hızla ulaşımda hayvan gücünden yararlanmanın yerine almaya başlamış, kullanılan motorların
teknik özellikleri ve güçlerine bağlı olarak daha yüksek yük ve yolcu kapasitesine sahip
araçların ulaşım sektöründeki yerine almasına olanak tanımıştır. Bu durum kara taşıtlarının
görünüm, hız, güvenlik ve konfor açılarından büyük bir çeşitlenmeye sahip olmasını da
beraberinde getirmiştir. Günümüz karayolu ulaşımının geldiği yüksek gelişmişlik düzeyinin
başlangıç noktası olan motorun icadı 1600'lü yılların ikinci yarısına tekabül etmektedir. 1680
yılında Newton'un buharla çalışan, ilk atsız araba olması nedeniyle "kendi kendine gider"
anlamına gelen "otomobil " ismini verdiği aracı tasarlaması motorlu taşıtlarla taşımanın ilk
noktası olarak kabul edilmektedir.
Sonraki dönemlerde konu üzerinde çalışmalar farklı insanlar tarafından sürdürülmüş, bu
çabalar motor özelliklerinin gün geçtikçe daha ileri bir aşamaya gelmesine zemin hazırlamıştır.
1712 yılında İngiliz tasarımcı Thomas Newcomen’in ilk buhar makinesini yapması bu
gelişmelerden birini oluşturmaktadır. Yine 1770 yılında, Joseph Cugnot'un "Fardier" adını
verdiği arabası, günümüzdeki otomobil ve lokomotiflerin atası sayılmaktadır. Bu çerçevede
gerçekleştiren diğer bazı çalışmalar ise; 1786 yılında, James Watt'ın bir lokomotife benzeyen
ve öğrencisi Murdack tarafından hayata geçirilen buharlı arabası (bu aracı kullanan kişiler için,
Fransızca da "Ateşci" anlamına gelen "Chauffeur" yani "Şoför" sözcüğü kullanılmıştır), 1885
yılında Alman Gottlieb Wilhelm Daimler gaz ve petrolle çalışan motoru, aynı yıl oğlu Paul
Daimler ve Maybach'ın "Reitwagen" adını verdikleri ve daha çok motosiklete benzeyen
motorlu araçları sayılabilir.
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Daha sonraki yıllarda dünyanın değişik ülkelerinde otomobil yapımı yaygınlaşmış, 1877
yılında Alman Mühendis Nikolaus Otto’nun dört zamanlı benzin motorunu icat etmesi motorlu
araçlarla taşımada yeni bir aşamaya işaret etmiştir.

5.1.2.Karayolu Ulaşımının Unsurları
5.1.2.1.Yollar
Tekerleğin icadı ve ulaşımda yaygın kullanılmaya başlanması karayolu ulaşımında yeni
bir takım ihtiyaçların ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaçlarda en önemlisi
tekerlekli araçların rahat hareket edebilmesi için inşa edilen çeşitli genişlikte ve özellikteki
"yol"lardır. Başlangıçta daha çok topografik açıdan araçların rahat yol alabildiği düzlük
alanlardan geçirilmesinin tercih edildiği ve genellikle ham yol niteliğinde olan yollar bütünüyle
insan eliyle oluşturulmuştur. Günümüzde stabilize, anayollar ve otoyollar olarak adlandırılan
çeşitli özellikte yollar karayolu ulaştırmasının en önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir.

Şekil 6: Başlangıçta yol yapım çalışmalarında tamamen insan gücünden
yararlanılmıştır
Karayolu ulaştırmasındaki gelişmelere paralel olarak yol ağlarında da hızlı bir gelişme
sağlanmış, dünya ticaretine yön veren ticaret yolları ortaya çıkmıştır. Sahip oldukları devlet
veya siyasi organizasyonlara büyük güç kazandıran bu ticaret yollarından bir bölümü Anadolu
yarımadasını da içine almış, bu yollar güzergâhlarda meydana gelen köklü değişimlere kadar
dünya ticaretinde etkin rol oynamayı sürdürmüşlerdir.
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Sözü edilen büyük ticaret yollarından birini "Baharat Yolu" teşkil etmektedir. Eski
çağlarda, Uzakdoğu'yu Batı'ya bağlayan ticaret yollarından biri olan bu yol doğudaki (özellikle
batıda talep gören baharatlar başta olmak üzere) çeşitli hammadde ve tüketim mallarının batıya
ulaştırılmasında temel bir rol üstlenmiştir.
Yine Anadolu yarımadasını da içine alan bir diğer yol, "İpek Yolu"dur. Adını büyük
miktarlarda, doğudan batı taşınan ipek'ten alan bu yol da tıpkı baharat yolunda olduğu gibi
döneminin başlıca ticaret güzergâhlarından bir niteliği taşımıştır. Dolayısıyla Avrupa'nın,
doğunun kaliteli ipek ve baharatıyla tanışması ve bu ürünlere olan yüksek talep, tarihi ticaret
yolları yapılmasına olanak tanımıştır.
Belirtilen çerçevede ele alınabilecek bir diğer tarihi ticaret yol sistemi ise, "Kral
Yolu"dur. Tam adı Pers Kral Yolu olan bu ticaret yolu, Pers İmparatorluğu Kralı Darius I
zamanında M.Ö. 5. yüzyılda, Susa'dan Sardis’e kadar hızlı ulaşımı kolaylaştırmak için yapılmış
olan bir antik anayoldur.
Günümüzde de, antik çağlarda olduğu gibi ulusal ve uluslararası karayolu
ulaştırmasının ana damarlarını oluşturan yol sistemleri hizmet vermeye devam etmekte, gerek
genişlik ve inşa tarzı gibi fiziki nitelikleri ve gerekse konfor ve güvenlik açısından gün geçtikçe
gelişen yol sistemleri uluslararası ticaretin karayoluyla yapılan kısmını yönlendirici bir nitelik
taşımakta, bunlardan bir bölümü ücretli yollar olarak hizmet vermektedirler.
Her ne kadar geçmişte olduğu gibi, insan gücüyle yol inşası çok gerilerde kaldıysa ve
artık gelişmiş makinelerle bu çalışmalar yapılabiliyorsa da, karayolunda ihtiyaç duyulan yol
yapımının gerçekleştirilebilmesinde belirli bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bunların başında maliyet hesapları gelmektedir. Bu çerçevede istenen özellikle bir yol ağının
düşük maliyette oluşturulması temel hedeflerden biri olmaktadır. Ancak bu istek ve beklenti,
zaman zaman çeşitli nedenlerle gerçekleşememekte, ek maliyetler getiren bazı düzenlemelerin
yapılması kaçınılmaz olmaktadır.
Yol yapımında maliyetleri arttıran nedenlerin başında topografik şartlar gelmektedir.
Eğim değerlerinin düşük olduğu, topografyanın düz ve düze yapım bir özellik taşıdığı sahalarda
yol inşası, niteliklerinde iyileştirme, daha az zaman, emek ve maliyetle gerçekleştirilmeye
uygun şartlar sağlamasına karşın, özellikle topografyanın engebeli bir hal aldığı ve sıkça
yükseltiler veya çukur alanlarla kesintiye uğradığı coğrafi mekânlarda ilave unsurların devreye
girmesiyle, daha uzun sürede, daha fazla emek harcayarak ve daha yüksek maliyetle yollar inşa
edilebilmektedir.

5.1.2.2. Geçitler
İki yüksek dağ kütlesi arasında nispeten alçak, dağlık sahayı katetmeye en elverişli dar
ve uzun sahalar olarak tanımlanabilecek olan geçitler tarihsel süreç boyunca özellikle yüksek
ve engebeli topografyanın yaygın olduğu bölgelerde karayolu ve demiryolu ulaşımı için hayati
önem taşımışlardır. Çoğu kez yörenin kara veya demiryolu ulaşım ağını oluşturmaya elverişli
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tek sahası niteliğinde olan bu kesimler, zaman zaman tünellerle takviye edilerek mesafenin
kısaltılmasına yardımcı olmaktadır.
Yeryüzünün topografik özellikleri gereği farklı bölgelerde çeşitli yükselti
kademelerinde geçitlere rastlamak mümkündür. Sözü edilen geçitlerin bir bölümü nispeten
düşük yükseltiye sahip olurken, Çin’in Tibet bölgesinde yer alan Semo La Geçidi gibi çok
büyük yükseltilere sahip geçitler de sözkonusu olmaktadır. Tibet’in merkez bölgesinde yer alan
Semo La geçidi hâlihazırda dünyanın araçla geçilebilen en yüksek geçidi özelliği taşımaktadır.
Denizden 5565 metre yüksekliğe sahip olan geçit Chang Tang bölgesine geçişi mümkün
kılmaktadır

Şekil 7: Çin’in Tibet bölgesinde yer alan Semo La Geçidi
Sadece günümüzde değil tarih boyunca da geçitler, özellikle savaş dönemlerinde
ulaşımın gerçekleştirilmesinde büyük rol oynamışlar ve bu yönleriyle tarih sayfalarında yerini
almışlardır. Bu çerçevede Afganistan ve Pakistan arasında konumlanmış olan Hayber
(Haybar) Geçidi örnek olarak verilebilir. Denizden 1067 metre yükseklikte yeralan ve 45 km
uzunluğa sahip olan geçit, tarih Boyunca Orta Asya ile Güney Asya arasında önemli bir ticari
güzergah ve askeri açıdan stratejik bir nitelik taşımıştır. Günümüzde ise Kabil ve Peşaver
şehirlerini birbirine bağlamaya devam eden geçit, sadece karayolu değil aynı zamanda
demiryolu ulaşımının gerçekleştirilmesine de imkân vermektedir.

5.1.2.3. Tüneller
Tüneller, karayolu ulaşımında topografik engellerden biri olan dağlık ve tepelik
sahaların aşılmasında önemli avantajlar sağlayan unsurlardan biri durumundadır. İnşa
maliyetleri, harcanan enerji ve zaman açısından artı bir yük getirmesine karşın tüneller,
özellikle yükselti ve eğim değerlerinin çok yüksek boyutlara ulaştığı mekânlarda, rahat, güvenli
ve hızlı bir ulaşımın sağlanmasında çok değerli katkılar sağlayabilmektedir.
Kuşkusuz maliyet ve emek boyutunun yanı sıra, güvenlik boyutu nedeniyle özel bir
mühendislik donanın ve teknoloji gerektiren tüneller, yüzeyden gerçekleştirilecek ulaşım
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mesafesini ve süresini birkaç kat kısaltabilmektedir. Buna, eğim değerlerinin ve iklim
koşullarından etkilenmenin neden olduğu sorunları (trafik kazaları, daha fazla yakıt harcama ve
mahsur kalma gibi) büyük ölçüde bertaraf etmesi, günümüzde uzunlukları her geçen gün artan
tünellerin sıkça inşa edilmeye başlamasına neden olmaktadır.
Dünyada topografik şartların engelleyici bir nitelik taşıdığı ülkelerde kısa mesafelerde
çok sayıda tünelin inşa edildiği görülmekte, en uzun tünel olma özelliği de sık sık
değişmektedir. Bu kapsamda 2010 yılı verilerine göre Norveç'te yer alan "Laerdal Tuneli"
dünyanın en uzun karayolu tüneli kabul olarak edilmektedir.
Uzunluğu 24,5 km olan tünel, Norveç'in kuzeyinde Laerdal ile Aurland kasabaları
arasında yer almakta ve Oslo ile Bergen şehirlerinin karayoluyla kesintisiz bağlantısını
amaçlamaktadır. İnşasına 1992 yılında karar verilmiş olan tünelde, inşa faaliyetlerine 1995
yılında başlanmış ve 2000 yılında tünel kullanıma açılmıştır. Adı geçen tünel, özellikle kış
mevsiminde ulaşımın zorlaştığı dağlık sahanın daha rahat geçilmesini mümkün kılmış, böylece
denizyolu aktarma zorunluluğunu da ortadan kaldırmıştır.

Şekil 8: Norveç'te yer alan "Laerdal Tuneli" dünyanın en uzun karayolu tüneli kabul
olarak kabul edilmektedir

5.1.2.4. Köprüler
Büyük veya küçük ölçekte su kütlelerini (akarsu, dere, boğaz, körfez vb) daha kolay
aşmak istemenin bir sonucu olarak ortaya çıkan, çeşitli tip, özellik ve uzunluktaki köprüler
karayolu ulaşımında etkili rol oynayan unsurlardan bir diğerini teşkil ekmektedir. Aşılmak
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istenen su engelinin niteliklerine ve bu köprüyü kullanacak olan topluluğun alışkanlık ve
mimari geleneklerine göre şekillenen köprüler, bazen asma köprüler veya kemerli olabilirken,
kullanılan malzeme de yöreden yöreye farklılık göstermektedir. Ulaşımı kolaylaştırmanın yanı
sıra, inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini yansıtması bakımından ayrı bir anlama da sahip
olan köprüler, zaman zaman turizm, açısından da önemli olanaklar yaratabilmektedir. Köprüler,
araçların denizyoluyla ulaşımının kısıtlı olarak sağlanabildiği sahalarda etkin bir rol oynarken,
mesafeyi kısaltmaları bakımından da gerek yakıt ve gerekse güvenlik bakımında da karayolu
ulaşımına değerli katkılar sağlanmaktadır.
Gelişen teknolojik olanaklar, her geçen gün köprü inşasını daha kolaylaştırmış,
böylece daha uzun mesafeleri kat etmek üzere uzunlukları onlarca km'yi bulan köprüler inşa
edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede 2010 yılı verilerine göre dünyanın en uzun su üstü köprüsü
Çin'de bulunan "Hangzhou Köprüsü"dür. 35,7 km uzunluğa sahip olan sözü edilen köprü,
Çin'in doğu kıyısında bulunan Hangzhou Körfezini geçmek amacıyla inşa edilmiştir. Köprü
inşası 2007 yılında tamamlanmış, aynı yıl açılışı yapılmasına karşın test ve kontrollerin
ardından ancak 2008 yılında kullanıma açılmıştır. Köprü, Ningbo ve Shanghai arasındaki
mesafeyi 400 km' den 280 km'ye indirmiş, seyahat süresini de 4 saatten 2,5 saate düşürmüştür.
Ancak hemen bir yıl sonra yani 2011 yılında yine aynı ülkede kullanıma açılan
“Qingdao Haiwan Köprüsü” Hangzhou Köprüsü’nün en uzun karayolu olma unvanını
elinden almıştır. 42,5 km uzunluğu ve 35 metre genişliğinde olan adı geçen köprü, ülkenin
doğusunda bulunan liman şehri Qingdao ile Huangdao adasını birbirine bağlamaktadır. 5200
sütun ayaktan oluşan köprünün inşasına 2006’da başlanmış ve 2011 yılında hizmete açılmıştır.
Aynı zamanda denizaltı tüneliyle Qingdao liman şehrinin havaalanının bulunduğu adaya da
bağlanmış olan köprüden günlük ortalama 30.000 araç geçişinin sağlanması beklenmektedir.
Köprü Qingdao ve Huangdao arasındaki süreyi 30 dakika kısaltmaktadır.

Şekil 9: 2011 yılında Çin’de kullanıma açılan “Qingdao Haiwan Köprüsü” en uzun
karayolu köprüsü durumundadır.
Yukarıda değinildiği üzere, genel anlamda köprü olarak adlandırılmakla birlikte, bu
yapılar birbirinden oldukça faklı görünüş ve özellikte olabilmektedir. Bu çerçevede asma köprü
olarak adlandırılan köprülerin en uzununu Japonya'daki "Akashi Kaikyo" köprüsü teşkil
etmektedir. Kobe şehri ile Avaci adasını birbirine bağlamak üzere inşa edilen köprü, 1991 metre
uzunluğundadır.
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Adı geçen köprünün inşa edilme fikrinin bir trajik olay sonucu olması, köprülerin
güvenli seyahat konusundaki katkısını teyid etmesi bakımından da ilgi çekicidir. 1955'de 100
çocuk taşıyan bir feribotun başka bir feribotla çarpışması ve l68 kişinin ölmesi üzerine köprü
inşası için politik baskılar artmış, inşaat 1988'de başlamış ve 10 yıl sürmüştür. 5 Nisan 1998
günü trafiğe açılan köprü, başlangıçta 1990 metre uzunluğunda yapılmış olmasına karşın, 17
Ocak 1995'teki Kobe Depremi'nden sonra 1 metre daha uzatılmıştır.

Şekil 10: Asma köprü olarak adlandırılan köprülerin en uzunu Japonya'daki Akashi
Kaikyo Köprüsüdür.

5.1.2.5. Viyadükler
Karayolu ulaşımında seyahatin daha hızlı, daha az mesafe kat edilerek ve kuşkusuz daha
güvenli sağlanması amacıyla su yüzeylerinde oluşturulan köprülerin yanında, yapı itibarıyla
köprü niteliğinde olan ancak su yüzeyinde değil, güzergah üzerindeki çukur alanları geçmek
amacıyla inşa edilen ve "viyadük" olarak adlandırılan yapılar, gün geçtikçe özellikle otoyolların
yaygınlaşmasıyla daha fazla gündeme gelmeye başlamış bulunmaktadır. Taşımanın daha
yüksek hızda ve daha kısa sürede gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bu yapılar, karayolu
ulaşımındaki etkilerini giderek daha fazla hissettirmekte, topografik engel olarak karşılaşılan
çukur alanların daha kolay aşılmasında büyük katkı sağlamaktadır.
Dünyanın en uzun viyadüğü Fransa'nın Millau kasabasında yer alan "Millau
Viyadüğü"dür. Tarn Nehri vadisinde geçişi sağlamak amacıyla inşa edilen viyadük, Paris Montpellier şehirlerini bağlayan hat üzerinde bulunmakta, 2460 metre uzunluğa ve yerden 343
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metre yüksekliği sahip bulunmaktadır. 2001 yılında inşa çalışmalarına başlanmış olan viyadük
2004 yılında tamamlanmış ve mesafeyi 100 km, seyahat süresini ise 4 saat kısaltmıştır.

Şekil 11: Fransa'nın Millau kasabasında yer alana Millau Viyadüğü Dünyanın en uzun
viyadüğü durumundadır.

5.1.2.6. Araçlar
Karayolu ulaşımında gelinen aşama ve yeni teknolojiler, adı geçen ulaşım sisteminde
her geçen gün yeni araçlarının kullanım alanına taşınmasına zemin hazırlamaktadır. Hayvan
sırtında başlayan karayoluyla taşıma, at ve öküzün çektiği arabalarla devam etmiş, esas büyük
çeşitlenme ise motorun kara nakil araçlarına uygulanmaya başlanmasıyla ortaya çıkmıştır.
Hâlihazırda dünyanın çeşitli bölgelerinde ilkel çağlarda rastlanan ve yine hayvanlar
tarafından çekilen araçlara rastlanmakla birlikte, bunların genel karayolu taşımasındaki payının
gittikçe gerilediği açıktır. Motorlu taşıtlarda ise, tekerlek sayılarına, hızlarına, taşıma
kapasitelerine, yük veya yolcu taşıma amaçlarından hangisine hizmet ettiklerine göre farklı
sınıflarda karşımıza çıkmaktadır. Bu araçların bir bölümü çift tekerlekli (motosiklet) olurken,
çok tekerlekli araçlarda çeşit sayısının oldukça fazla olduğu (otomobil, minibüs, otobüs,
kamyonet, kamyon gibi) dikkati çekmektedir

5.1.3.Uluslararası Karayolu Ağları ve Koridorları
Uluslararası taşımanın daha büyük boyutlara ulaşması, gerek uluslararası yolcu ve
gerekse yük taşımacılığındaki hareketliliğin artması, devletler veya kıtalararası kesintisiz
ulaşım sağlamayı amaçlayan karayolu ağları ve koridorlarının teşkil ettirilmesine yol açmıştır.
Uluslararası işbirliği ve dayanışmayı da gerekli kılan bu geniş yol ağlarının bir
bölümüne, sahip olduğu coğrafi konumu dolayısıyla Türkiye de etkin olarak dahil olmaktadır.
Bilindiği üzere Ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle Avrupa ile Orta Doğu ve Orta Asya
arasındaki, yani Doğu-Batı doğrultusundaki taşımalarda geçiş bölgesi durumundadır. Bu durum
birçok uluslararası yol güzergâhının ülkemizden geçmesine neden olmuştur.
88

5.1.4.Karayolu Ulaşımının Genel Ulaşımdaki Yeri
Yeryüzünde en yaygın ulaştırma sistemi olan karayolunun ulaştırmadaki payı, sahip
oldukları idari yapı ve politik yaklaşımlarına paralel olarak ülkeden ülkeye farklılıklar
gösterebilmektedir. Bu çerçevede bazı ülke veya ülke gurularında demiryolu ağırlıklı bir yapı,
izlenirken, başka bir ülkede karayolu ulaşımının ağırlığı daha fazla olabilmektedir. Bu durum
sadece yolcu taşımada değil aynı zamanda yük taşımada da farklılıklara sahne olabilmektedir.
Belirtilen kapsamda karayolunun ulaşımdaki payı hemen tüm ülkelerde en yüksek
oranda olurken, oranın büyüklüğü farklılıklar arz etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde yolcu
taşımada %80'in üzerine çıkarken, ABD'de %90'lara varmaktadır. Yolcu taşımada en büyük
pay karayolu taşımasında olmakla birlikte Japonya'da bu oran 60'larda seyretmekte, yine Çin
ve Rusya'da da benzer bir tablo gözlenebilmektedir. Adı geçen bu ülkelerde karayolunun
ağırlıklı payına demiryolu ulaşımı ortak olmuş görünmektedir.
Yük taşımada karayolunun payını irdelediğimizde ise, bu ulaşım sisteminin Avrupa
Birliğinde ve Japonya'da yolcu taşımada olduğu gibi, yükte de karayolunun ağırlığının devam
ettiğini görmekteyiz. Adı geçen bu ülkelerde yük taşımada karayolunun yanında denizyolunun
öne çıktığını izlemekteyiz. Buna karşılık ABD, Çin ve Rusya'da demiryolu ulaşımının yük
taşımasında karayolunun önüne geçtiğini, özellikle Rusya'da karayolunun yük taşımadaki
payının çok düşük seviyede kaldığını görmekteyiz.

5.1.5. Karayolu Ulaşımının Avantaj ve Dezavantajları
Sahip olduğu özellik ve niteliklere bağlı olarak ulaştırma faaliyetlerinde karayolunun
kullanmasının çeşitli avantajları olduğu gibi zaman zaman bu ulaşım sisteminin rantabl
olmasını zayıflatan dezavantajları da bulunmaktadır. Bu çerçevede; başlangıç ve varış noktaları
arasında aktarma gerektirmemesi, çok sayıda ve çeşitlilikte araçla ulaşım sağlanabilmesi,
mesafeye bağlı olarak bazı hallerde diğer türlere kıyasla hızlı bir taşımaya olanak vermesi
(demiryolu ve denizyoluna göre), taşınan yolcunun ve yükün miktarına ve yükün türüne göre
esnek ve bazı durumlarda daha ekonomik taşıma olanağı sağlaması, sürücüler ve yolcuları
açısından, bir tarifeye uymadan, ulaşılması istenen yere doğrudan ulaşım olanağı sunması,
terminal, insan ve araç altyapısının daha kolay ve daha düşük maliyetle oluşturulabilmesi,
bakım, onarım ve yenileme maliyetlerinin düşük olması gibi özellikler karayolu ulaşımının
avantajları olarak belirginleşirken, kış mevsiminde yaşanan iklim koşullarının taşımacılığı
olumsuz yönde etkilemesi, karayolu ağında fiziki standartlar açısından yetersiz kesimlerin
bulunması, aşırı kullanım nedeniyle yol üstyapısında kısa sürede bozulmaların meydana
gelmesi, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle çok sayıda kazanın meydana gelmesi, taşıma hızı
bakımından havayolu ulaşımından daha yavaş olması gibi hususlar ise dezavantajlarını tekil
etmektedir.
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Uygulamalar
1. Manş tüneline ilişkin detaylı bilgi araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Bu tünelin Fransa-İngiltere arasındaki katkısı ne olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, temel ulaşım sistemlerinin hangileri olduğu açıklanmış, ayrıntılı olarak ise,
karayolu ulaşımının tarihsel gelişimi ve bu süreçte meydana gelen değişim ve gelişmeler
anlatılmıştır. Bu çerçevede İnsanoğlunun hayvanları evcilleştirmesinin bir dönem noktası
olarak belirdiği karayolu ulaşımında, tekerleğin icadının adı geçen sistemde hız, miktar ve
konfor açısından yeni bir aşamaya gelinmesine neden olduğu, karayolu ulaşımının tarihsel
gelişiminde diğer bir önemli dönüm noktasının ise, motorun icadı ve çeşitli güçteki motorların
kara taşıtlarına uygulanması olduğu, bu gelişmenin, kullanılan motorların teknik özellikleri ve
güçlerine bağlı olarak daha yüksek yük ve yolcu kapasitesine sahip araçların ulaşım
sektöründeki yerine almasına olanak tanıdığı öğrenilmiştir. Ayrıca çeşirtli nitelikteki yolların,
iki yüksek dağ kütlesi arasında nispeten alçak, dağlık sahayı katetmeye en elverişli dar ve uzun
sahalar olarak tanımlanabilecek olan geçitlerin, topografik engellerden biri olan dağlık ve
tepelik sahaların aşılmasında önemli avantajlar sağlayan unsurlardan biri durumunda olan
tünellerin, büyük veya küçük ölçekte su kütlelerini (akarsu, dere, boğaz, körfez vb) daha kolay
aşmak istemenin bir sonucu olarak ortaya çıkan, çeşitli tip, özellik ve uzunluktaki köprülerin,
yapı itibarıyla köprü niteliğinde olan ancak su yüzeyinde değil, güzergah üzerindeki çukur
alanları geçmek amacıyla inşa edilen ve "viyadük" olarak adlandırılan yapıların, çeşitli araçların
karayolu ulaşımının temel unsurları olduğu öğrenilmiştir. Diğer taraftan uluslararası taşımanın
daha büyük boyutlara ulaşması, gerek uluslararası yolcu ve gerekse yük taşımacılığındaki
hareketliliğin artmasının, devletler veya kıtalararası kesintisiz ulaşım sağlamayı amaçlayan
karayolu ağları ve koridorlarının teşkil ettirilmesine yol açtığı, sahip olduğu özellik ve
niteliklere bağlı olarak ulaştırma faaliyetlerinde karayolunun kullanmasının çeşitli avantajları
olduğu gibi zaman zaman bu ulaşım sisteminin rantabl olmasını zayıflatan dezavantajlarının da
bulunduğu öğrenilmiştir
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Bölüm Soruları
1. 1877 yılında motorlu araçlarla ulaşımda yeni bir aşamaya gelinmesine zemin
hazırlayan dört zamanlı motor aşağıda verilen mühendislerden hangisi tarafından icad
edilmiştir.
a) Thomas Newcomen
b) Joseph Cugnot
c) James Watt
d) Gottlieb Wilhelm Daimler
e) Nikolaus Otto
2. Bölgelerarası coğrafi farklılıklar ve bu farklılıklardan meydana gelen yolcu ve yük
hareketliliği büyük ticaret yollarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede
aşağılardan hangisi büyük ticaret yollarından biri değildir.
a) Baharat yolu
b) İpek yolu
c) Kral yolu
d) Güney Akdeniz yolu
e) Pers yolu
3. Aşağıdakilerden hangisi karayolu ulaşımının diğer ulaşım sistemlerine göre avantajlı
yönlerinden biri değildir.
a) Tarifeye bağlı olmaksızın ulaşım sağlaması
b) Bakım ve onarım maliyetlerinin düşük olması
c) Hızlı ulaşım sağlaması
d) Bireysel taşımaya imkân vermesi
e) Kaza durumunda alternatif güzergâh oluşturabilmesi
4- Denizden 5565 metre yüksekliğe sahip olan ve dünyanın en yüksek geçidi olarak
kabul edilen Semo La Geçidi ………… sınırları içinde yer almaktadır. Boşluğa aşağıdaki
ülkelerden hangisinin ismi gelmelidir.
a) Çin
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b) Hindistan
c) Japonya
d) Rusya
e) Amerika Birleşik Devletleri
5- Uzunluğu 24,5 km olan “Laerdal Tuneli" Almanya sınırları içinde yeralmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
6- I-Denizyolu
II- Boru Hatları
III-Havayolu
IV- Demiryolu
Yukarıda sıralanan ulaşım şekillerinin uygulanmaya başladıkları tarihe göre eskiden
yeniye doğru hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır.
a) I-II-III-IV
b) I-IV-III-II
c) I-III-II-IV
d) I-IV-III-II
e) IV-I-II-III
7- Aşağıdakilerden hangisi hava ulaşım araçlarından biri değildir.
a) Uçak
b) Helikopter
c) Balon
d) Planör
e) Telesiyej
8- Hayber (Haybar) Geçidi Aşağıdaki hangi iki ülke arasında konumlanmıştır.
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a) Afganistan-Pakistan
b) Çin-Hindistan
c) Pakistan-Hindistan
d) Pakistan-İran
e) Cezayir-Fas
9- Japonya'da bulunan ve 1991 metre uzunluğunda olan Hangzhou Köprüsü köprüsü
Kobe şehri ile Avaci adasını birbirine bağlamaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
10- Dünyanın en uzun viyadüğü Fransa'nın Millau kasabasında yer alan "Millau
Viyadüğü"dür. Tarn Nehri vadisinde geçişi sağlamak amacıyla inşa edilen viyadük,
……………….-Montpellier şehirlerini bağlayan hat üzerinde bulunmakta, 2460 metre
uzunluğa ve yerden 343 metre yüksekliği sahip bulunmaktadır. Paragraftaki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a) Bordeaux
b) Paris
c) Lille
d) Lyon
e) Strasbourg

CEVAPLAR: 1-e, 2-d, 3-c, 4a, 5b, 6d, 7e, 8a, 9b, 10b
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6. TÜRKİYE’DE KARAYOLU ULAŞIMI VE MEKÂNSAL ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Türkiye’de Karayolu Ulaşım ve Mekânsal Analizi
6.1.1.Türkiye’de Karayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
6.1.2.Türkiye’de Karayolu Ulaşımını Etkileyen Faktörler
6.1.3.Türkiye’de Yol Tipleri ve Uzunlukları
6.1.4.Türkiye’nin Dâhil Olduğu Uluslararası Karayolu Ağları ve Koridorları
6.1.5.Türkiye’de Karayolu Ulaştırmasının Mevcut Durumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Türkiye’nin de dahil olduğu tarihi büyük ticaret yolları hangileridir?
2-Türkiye’de karayolu ulaşımı üzerinde hangi doğal faktör daha fazla belirleyici olmaktadır?
3-Türkiye’de otoyolların uzunluğu ne kadardır?
4-Türkiye hangi uluslararası karayolu ağlarına dahildir?

98

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye’de
Karayolu Türkiye’de tarih boyunca Okuyarak
Ulaşımının Tarihsel Gelişimi karayolu
ulaşımında
meydana
gelmiş
olan
değişimleri öğrenir.
Türkiye’de
Ulaşımını
Faktörler

Kazanım

Karayolu Türkiye’nin
karayolu İnceleyerek
Etkileyen ulaşımına ilişkin coğrafi
özelliklerini kavrar.

Türkiye’de Yol Tipleri ve Türkiye’de yol tipleri ve Okuyarak
Uzunlukları
uzunlukları hakkında bilgi
sahibi olur.
Türkiye’nin Dahil Olduğu Türkiye’nin parçası olduğu Sentez yaparak
Uluslararası Karayolu Ağları uluslararası yol sistemlerini
ve Koridorları
açıklayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Türkiye

•

Coğrafi konum

•

Karayolu

•

İklim, Topografya, Su kütleleri

•

Yol ağları ve koridorları
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de karayolu ulaşımının tarihsel gelişimi ve bu süreç içinde
yaşanan değişim ve dönüşümler, ülkemizde karayolu ulaşımını etkileyen coğrafi faktörler,
Türkiye’de yol tipleri ve uzunlukları, ülkemizin dahil olduğu uluslararası karayolu ağları ve
koridorları ile karayolu ulaştırmasının mevcut durumu irdelenecektir.
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6.1. Türkiye’de Karayolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
6.1.1.Türkiye’de Karayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
Yerleşim tarihi oldukça eskiye inen ve insanın ilk yerleşik hayata geçtiği bölgelere
komşu olan Anadolu, tarihsel süreç içinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu siyasi
organizasyonlar, diğer bütün konularda olduğu gibi, ulaşım açısından da önemli izler
bırakmışlardır. Bu izler, kimi zaman muazzam büyüklüğe ulaşan liman ve bu limanların yanı
başında gelişen büyük ölçekteki şehirler olabildiği gibi, bazen büyük ticaret yolları ve bu yollar
üzerinde, ulaşım faktörüne bağlı olarak ortaya çıkan, gelişen yerleşmeler ve konaklama üniteler
şeklinde belirginleşmiştir.
Coğrafi konumunun ona sağladığı ulaşıma ilişkin avantajlar bütün tarihsel süreç içinde
olduğu gibi günümüzde de ülkemize büyük avantajlar sağlamaya devam etmektedir. Bu
çerçevede tarihte İpek Yolu ve Kral Yolu gibi büyük ticari karayolu sistemlerine sahip olan
Türkiye, bugün de özellikle Avrupa ile Asya arasında bağlantıyı sağlayan uluslararası karayolu
sistemlerine dahil olmuş bulunmaktadır.
Tarihte Anadolu’ya ulaşım imkanları açısından önemli avantajlar sağlayan ticaret
yollarından biri olan İpek Yolu; Avrupa, doğunun kaliteli ipek ve baharatı ile tanışması, bu
ürünlere büyük bir talep doğması sonucu ortaya çıkmıştır. Çin'in en uç noktasından başlayıp
Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın içlerine
giden bu yol boyunca, yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile
Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamıştır. Ortaçağda İpek
Yolu, Antakya'dan başlayıp, Gaziantep'ten geçerek İran ve Afganistan'ın kuzeyinde Pamir
Ovası'na kadar uzanmaktadır. Ayrıca, Anadolu'da Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan Gaziantep
ve Malatya'yı geçip, Trakya üzerinden ve Ege kıyılarında İzmir, Karadeniz'de Trabzon ve
Sinop, Akdeniz'de ise Alanya ve Antalya gibi önemli limanlar üzerinden Avrupa'ya ulaşmıştır.
Bir diğer tarihi ticaret yolu olan Kral Yolu ise; Pers İmparatorluğu Kralı Darius I
zamanında M.Ö. 5. yüzyılda yapılmış olan bir antik anayoldur. Persler bu yol sayesinde o
çağların en hızlı ulaşım ve iletişim ağına sahip olmuşlardır. Darius yolu büyük imparatorluk
boyunca Susa'dan Sardis'e kadar hızlı ulaşımı kolaylaştırmak için yapmıştır. Batıda Sardis'ten
başlayarak (Türkiye'de İzmir'in 95 km kadar doğusunda), Asur'un başkenti Nineveh'a (şu anki
Musul/Irak) varmaktadır, daha sonra Babil'in (şu anki Bağdat/Irak) güneyine geçmektedir.
Babil'in yakınından, yol iki ayrı kola ayrılmakta, bir tanesi kuzeybatıya daha sonra batıdan
Ecbatana ve oradan da İpek Yolu ile beraber gitmektedir, diğer yol ise doğuya devam ederek
Pers başkenti Susa'ya (şu anki İran) ulaşmaktadır ve daha sonra güneydoğudan Persepolise
geçmektedir.
Yerleşim tarihi 8 bin yıl öncesine kadar inen Anadolu’da, kurulan devletler ihtiyaçlarına
paralel olarak çeşitli şekillerde ulaşım faaliyetleri gerçekleşmiş ve buna ilişkin başta köprüler
olmak üzere pek çok unsur bırakmışlardır. Özellikle askeri amaçlı olarak planlanan ulaşım
faaliyetleri bu amaca uygun olarak şekillenmiş bulunmaktadır.
102

Uzun süre Anadolu’da hakimiyet kuran Roma döneminde çok sayıda yol ve bu yolları
bağlayan köprüler inşa edilmiştir. Büyük ölçüde Anadolu’nun batısında yoğunlaşan yollar
genellikle askeri amaçlı olarak inşa edilmiştir.
Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla kurulan Bizans İmparatorluğu döneminde
de Anadolu’da yol ve köprü oluşturma çalışmaları sürmüştür. Bu yollar daha çok Anadolu'nun
orta ve doğu kesimlerinde yoğunlaşmıştır.
Konya ve çevresinde kurulan ve daha sonra Anadolu'nun büyük bir bölümüne hakim
olan Selçuklular döneminde yol ve köprü inşa etme faaliyetleri hız kazanmıştır. Anadolu’nun
kuzeybatısı dışında kalan bölümler yol ağları ve köprülerle donatılmış, bu yollar daha çok
Anadolu'nun orta ve doğu kesimlerinde yoğunlaşmıştır.
Anadolu’da 600 yılı aşan bir süre hakimiyet kuran Osmanlı imparatorluğu döneminde
karayolu ağı en üst düzeye yükselmiştir. Bu dönemde adeta yol götürülmeyen ve köprü inşa
edilmeyen yer kalmamıştır
Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş döneminde ihtiyaca cevap verebilecek bir yol ağı
geliştirilmiş ve bu yol ağı uzun süre korunmuştur. Ancak, İmparatorluğun son dönemlerinde, o
zamana kadar başarılı olan yarı askeri özellikteki karayolları organizasyonunda, yollar ihmal
edilmeye başlanmış ve yollar bakımsız kalmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşımda, dönemin en çağdaş teknolojisi olarak kabul edilen
demiryolu yapımı ağırlık kazanmıştır. Ancak bir süre sonra demiryolunun tek başına yeterli
olmadığı, verimli bir ulaşım için karayolu entegrasyonun şart olduğu görülmüştür. 1929 yılında
Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) içinde Şose (genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip
silindir geçirilerek yapılan yol) ve Köprüler Reisliği kurularak karayolu yapım çalışmalarına
hız verilmiştir. Uzun süren savaş döneminin getirdiği sıkıntılar, dünya ekonomik krizi ve II.
Dünya Savaşından sonra, karayolu çalışmaları için yeni bir atılıma ihtiyaç duyulmuştur.
Yeni bir atılım safhası olan 1946’dan sonra sadece yol yapımının yeterli olmadığı,
yapılan yolların devamlı bakım altında bulunması gerekliliğinin altı çizilmiştir. 1946 yılına
kadar geçerli olan kazma, kürek ve insan gücüne dayanan yol inşa çalışmaları bu tarihten sonra
yerini makinelere bırakmaya başlamıştır. Karayolu yapımında makineli döneme geçişle birlikte
devlet ve il yollarında ucuz, süratli ve kademeli bir sistemin uygulanmasına başlanmıştır. Bu
dönemde mevcut yolların envanteri çıkarılarak Türkiye’nin ulaşım ihtiyacını karşılayacak bir
yol ağı belirlenmiştir. 1 Mart 1950’de Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuş, bu müdürlüğe
bağlı yurt çapına dağılmış bölge teşkilatları oluşturulmuştur. 1950 – 1960 yılları arasında
çalışmaların ilk amacı, sağlık, eğitim gibi toplumsal hizmetlerin ülkenin her yöresine
götürülebilmesi için yolların yaz - kış geçit verir duruma getirilmesi olmuştur. Bu dönemde bir
yandan trafik yoğunluğuna uygun olarak yollar iyileştirilmiş, diğer yandan yeni güzergahlar
belirlenerek, modern ölçülere uygun yol şeritleri ile ülkenin ekonomik bölgeleri arasında
bağlantı kurulmuştur.
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1960 – 1970 yılları arasındaki dönem asfalt kaplamaya ağırlık verilmeye başlanmıştır.
1970’lerde motorlu taşıt sanayinin kuruluşu, karayolu politikasına yeni boyutlar katmıştır.
Trafik sıkışıklığı olan bazı ana akslarda ve büyük şehir çevrelerinde, çok şeritli ekspres yollar
ya da otoyol yapımı ekonomik olma niteliği kazanmıştır.
Ekonomik değerlendirmelerin önem kazandığı bu tip yolların planlanması, finansmanı,
projelendirilmesi ve yapımı diğer yollara oranla daha karmaşık olduğundan, yeni bir teknoloji
gerekmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü bu konudaki ilk uygulamasını Boğaziçi Köprüsü
(açılışı 30 Ekim 1973) ve İstanbul Çevre Yolu projesi ile gerçekleştirmiştir.
2000’li yıllarda özellikle otoyol yapımı kapsamında çok sayıda köprü ve viyadük inşa
edilmiş, Bolu Dağı Tünelinin açılması ise yeni bir aşamaya işaret etmiştir. İnşasına 1993 yılında
başlanan ve ülkemizin en büyük karayolu tüneli olan Bolu Dağı Tüneli 2007 tamamlanarak
faaliyete geçmiştir.

6.1.2.Türkiye’de Karayolu Ulaşımını Etkileyen Faktörler
Genel anlamda ulaşımı, özelde ise karayolu ulaşımını etkileyen birçok coğrafi faktör
söz konusudur. Bu çerçevede coğrafi konum, topografik şartlar (dağ sıraları, geçitler, heyelan
ve çığlar), mesafe veya uzaklık ile iklim özellikleri (aşırı yağış, aşırı sıcaklık, sis, fırtına, aşırı
kar yağışı ve donma) fiziki faktörleri teşkil ederken, sosyal yapı (gelenek ve alışkanlıklar),
politik yapı ve ekonomik düzey (sanayi, hizmetler, turizm) konunun beşeri boyutlarını
oluşturmaktadır.
Türkiye’nin coğrafi konumu sadece karayolu ulaşımı bakımından değil aynı zamanda
bütün ulaştırma sistemleri bakımından son derece stratejik bir öneme sahip bulunmaktadır.
Genel olarak Asya ile Avrupa arasında, özelde ise, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika ile
Avrupa arasında karayolu ulaşımı bakımından son derece elverişli bir konuma sahip olan
Türkiye, çevrelendiği 8 farklı ülke ile arasında açık olan çok sayıda karayolu sınır kapısı
vasıtasıyla hem yolcu ve hem de yük taşımacılığında etkin bir role sahip durumdadır.
Türkiye’nin coğrafi konumu ona bir geçiş noktası özelliği kazandırırken, sahip olduğu
geniş yüzölçümü ise, Türkiye’de mesafe kavramının daha fazla önem kazanmasına neden
olmaktadır. Özellikle fiziki mesafe bakımından, doğu-batı yönünde 1650 km bulan uzaklık,
karayolu ulaşımında zaman, maliyet, güvenlik ve yıpranma gibi olumsuzlukları beraberinde
getirirken, kuş uçuşu daha kısa bir uzaklığa (650 km) sahip olan kuzey-güney uzantısı ise bu
yönü dik olarak kesen sıradağların varlığı nedeniyle karayolu ulaşımında daha uzun mesafeler
katedilmesini zorunlu kılmaktadır
Türkiye’de her bir topografik ünite türü karayolu ulaşımını çeşitli şekillerde
etkilemektedir. Sözü edilen ünitelerden dağ sıraları ve engebeli sahalar ulaşımı olumsuz
etkilerken, bu olumsuzlukları aşmada geçitlerden yararlanılmaktadır.
Bu çerçevede ülkemizde bazı geçitler karayolu ulaşımında kilit rol oynamaktadırlar.
Bunlardan başlıcaları olarak; Zigana Geçidi (2010 m. Trabzon-Gümüşhane), Kop Geçidi (2390
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m. Bayburt- Erzurum), Eğribel Geçidi (2200 m. Giresun- Şebinkarahisar), Soğanlı Geçidi (2230
m. Of-Bayburt), Ilgaz Geçidi (1210 m. Kastamonu-Çankırı), Sertavul Geçidi (1650 m.
Karaman-Silifke), Gülek Boğazı (1050 m. Pozantı-Adana) sayılabilir.
Doğal geçit bulunmayan veya daha akıcı bir trafiğin sağlanmasına katkı sağlayacak bir
geçide sahip olmayan yörelerde, engebeli sahalar çeşitli uzunluklara sahip olan tüneller
vasıtasıyla aşılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de Devlet
ve İl yolları üzerinde toplam 241 adet tünel, karayolu ulaşımının daha sağlıklı yürütülmesine
katkı sunmaktadır. Sözü edilen tünellerden 186’sı tek tüp halinde olurken, 55 adedi ise çift tüp
geçişten oluşmaktadır. Böylece mevcut tünellerin toplam uzunluğu 185,7 km’yi bulmaktadır.
Tünellerin Türkiye genelindeki dağılış yoğunluğuna baktığımızda ise, doğal olarak dağ
sıralarının daha yaygın yer aldığı ve engebenin daha bariz hissedildiği sahalarda yoğunluğun
arttığını izlemekteyiz. Bu çerçevede Karadeniz Bölgesi, özellikle Kuzey Anadolu dağ sırası
üzerinde çok sayıda tünelin inşa edilmesi sözkonusu olmuştur. Adı geçen bölgeyi doğu – batı
yönünde uzanış gösteren Toros Dağlarının yeraldığı Akdeniz Bölgesi takip etmektedir.
Karayolu ulaşımının daha güç koşullarda gerçekleşmesine neden olan engebeli
sahaların aşılması, sadece tüneller vasıtasıyla değil aynı zamanda çeşitli çap ve büyüklükteki
köprüler yoluyla da gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede yine 2016 yılı verilerine
göre Türkiye genelinde, toplam uzunlukları 425 km’yi bulan 7.809 adet köprü mevcuttur.
Kuşkusuz topografik şartların karayolu ulaşımına etkisi sadece mevcut topografik
ünitelerin engelleyici nitelikleriyle değil, aynı zamanda eğimin de artmasıyla birlikte bu
sahalarda sık sık heyelanların olması, yolun kayması, toprak kayması ve taş-kaya düşmeleri de
karayolu ulaşımında, engebeli topografyanın olumsuz etkileri arasında yer almaktadır.

6.1.3.Türkiye’de Yol Tipleri ve Uzunlukları
Yukarıda kısaca değinilen, köprüler, viyadükler ve tünellerin yanında ve daha önemli
olmak üzere Yollar, karayolu ulaşımının en temel unsurlarını teşkil etmektedir. Bu çerçevede
işlevlerine göre yol tipleri’ni birinci ve ikinci kademe yollar olarak ayırmak mümkündür.
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Bunlardan Otoyollar; Üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı ve genel olarak ücretli
olan devlet yollarıdır. Devlet yolları; Önemli bölge ve il merkezlerini birbirine ve bunları
iskele, liman, demiryolu istasyonu ve havaalanlarını bağlayan birinci derece ana yollardır. İl
yolları; Bir il sınırı içinde yer alan, kasaba, ilçe ve bucak gibi belli başlı merkezleri birbirlerine,
il merkezine, komşu illerdeki yakın ilçe merkezlerine, devlet yollarına, demiryolu
istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere
bağlayan yollardır. Adı geçen bu üç yol türü Ulaştırma Bakanlığının sorumluluk sahasındadır.
Köy yolları; İl Özel İdarelerinin sorumluluk sahasında yer alan bu yollar, köy
yerleşmelerini birbirine ve bağlı oldukları ilçe veya il merkezlerine bağlayan, genellikle düşük
nitelikli yollardır. Turistik yollar; Özellikle turizm bölgelerinde, hat üzerinde yer alan turistik
unsurlar göz önünde bulundurularak, bu faaliyette bulunan kitlelerin daha rahat ve konforlu
ulaşımını sağlamaya yönelik olan bu yollar Turizm Bakanlığının denetimindedir. Orman
Yolları; Ormanların bakım, koruma, yenileme, kesme ve ulaştırma amacına yönelik olarak
ormanlık bölgelerde oluşturulan yollardır. Bu yollar Orman ve Su İşleri Bakanlığının
sorunluluk alanında bulunmaktadır. Şehiriçi Yollar ise; Yerel Yönetimler tarafından organize
edilen ve şehir içinde karayolu ulaştırmasını sağlama amacına yönelik yollardır.
2012 yılı verilerine göre Türkiye’nin sahip olduğu karayolu ağında Devlet ve İl yolları
yaklaşık uzunluklar gösterirken, otoyollar henüz çok düşük bir oran teşkil etmektedir. Burada
dikkat çeken diğer bir husus ise, nitelikleri itibariyle düşük kalitede olan köy yollarının toplam
uzunluk bakımdan eriştiği mesafenin büyüklüğüdür.
Yol Türü

Yıl (2016)

Devlet yolu

31 105 km

İl yolu

33 515 km

Köy yolu
Otoyol

285 632 km
2 155 km

Tablo 4: Türkiye’de yol tiplerine göre karayolu uzunlukları (km)
Belirtilen çerçevede devlet yolları karayolu ağında %47’lik bir paya sahip olurken, il
yolları ise toplam yol uzunluğunun yarısını (%50) sağlamıştır. Genel görünüm içinde
otoyolların oranı ise %3 olmuştur.
Son dönemde daha fazla önem verilmeye başlanması ve devlet yatırımlarının
gerçekleştirilmesi, Türkiye genel karayolu ağında otoyollarının daha fazla pay elde etmesine
zemin hazırlamıştır. 1975 yılında, Boğaziçi köprüsünün her iki yakasında sadece 27 km
uzunluğa sahip olan otoyolları 1990’lı yıllara kadar belirgin bir gelişmeye sahne olmamış,
ancak belirtilen tarihten itibaren hızlı bir gelişme ivmesine sahip olmuştur.
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Devlet Yolları
%47

İl Yolları
%50

Otoyollar
3%
Şekil 24: Karayolu ağında yol tiplerinin oransal dağılımı (2016)

Yıllar

Otoyol Uzunluğu (km)

1975

27

1980

27

1985

81

1990

281

1995

1246

2000

1774

2006

1987

2010

2080

2012

2119

2016

2155
Tablo 5: Türkiye’de otoyolların tarihsel gelişimi

Türkiye’de karayolu ulaşımının idari yapılanmasına baktığımızda üst birim olarak
Ulaştırma Bakanlığının öne çıktığını görmekteyiz. Adı geçen bakanlığın alt birimi olan
Karayolları Genel Müdürlüğü ise karayolu ulaştırmasında sorumlu kamu kuruluşu
durumundadır. Diğer taraftan orman yollarının donanımı Orman ve Su İşleri Bakanlığı
tarafından organize edilirken, turistik amaçlı kullanılan yollar ise Turizm Bakanlığı
denetiminde oluşturulmaktadır. Bütün çalışmalar, yasal çerçevesi 2003 yılında kabul edilen
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunuyla belirlenen düzenlemeler kapsamında yürütülmektedir.
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6.1.4.Türkiye’nin Dahil Olduğu Uluslararası Karayolu Ağları ve
Koridorları
Türkiye coğrafi konumu gereği çeşitli uluslararası yollarında geçtiği bir saha
durumundadır. Bu çerçevede; Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE)
bünyesinde yapılan çalışmalarla oluşturulmuş “E-Yolları” ağının, E-80 ve E-90 kollarının
uzantıları (bu yol ağının uzunluğu 8.862 km’dir), Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ekonomik
ve Sosyal Komisyonu (UN/ESCAP) tarafından yürütülen “A-Yolları” (bu gruba giren yol
ağının uzunluğu ise 5.247 km’dir.), Kuzey Avrupa’da başlayıp Kapıkule’de ülkemize girdikten
sonra kollara ayrılan Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu (TEM) (toplam uzunluğu 23.325 km),
Ülkemizde, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) çerçevesinde planlanan Karadeniz Çevre
Yolu’nun bir kesimi (Samsun-Sarp Karadeniz Sahil Yolu), belirtilen uluslararası karayolu
hatlarının Türkiye sınırlarındaki uzantıları durumundadır.

6.1.5.Türkiye’de Karayolu Ulaştırmasının Mevcut Durumu
Türkiye’de karayolu ulaşımın tarihsel gelişimi bölümünde değinildiği üzere, 1950’li
yıllardan itibaren ulaşıma ilişkin uygulanan politikalar nedeniyle karayolu ulaşımı, diğer
ulaştırma sistemlerine göre çok hızlı bir gelişme evresine girmiş ve giderek tek ulaştırma
sistemi olma niteliğine bürünmüştür. Bu durum yük ve yolcu taşımada sitemlerin payının da
süratle değişmesine zemin hazırlamıştır.
Belirtilen çerçevede karayolu ve demiryolunun yolcu taşıma paylarındaki değişime
baktığımızda, karayolu lehine belirgin bir değişimin yaşandığını görmekteyiz. 1955 yılında
karayolu ulaşımının yolcu taşımadaki payı %71 iken, bu oran 1965 yılında %85’e, 1970 yılında
%90’a ve 1990 yılında ise %95’e kadar yükselmiştir.
Karayolu ulaşımının yolcu taşımadaki bu baskın karakteri kendinin yük taşımasında
daha da keskin bir biçimde göstermiş, 1955 yılında %35 olan karayolunun yük taşımadaki payı,
1970 yılında %75’e, 1980 yılında %85’e ve nihayet 1999 yılında ise %94’e kadar çıkmıştır.
1955-1999 yılları arasında ele alınan veriler karayolunun genel yolcu ve yük taşımada
en büyük ağırlığa kavuştuğunu göstermektedir. Bu durum sonraki yıllarda da etkinliğini
sürdürmeye devam etmiştir. 2005 yılında yurtiçinde yolcuların %95’inden fazlasının, toplam
yük miktarının ise %91’inden fazlasının karayoluyla gerçekleştirilmiş olması bunu kanıtlar
niteliktedir.
Ülkemizde karayolu yolcu ve yük taşımacılığında, son yıllarda diğer sistemlerle yapılan
taşımacılıklara kıyasla hızlı bir gelişme olmuştur. Bu dengesiz gelişmenin sonucu olarak
karayolu taşımasının payı her iki taşıma için hızla artarak % 90'ın üzerine çıkmıştır. Bu gelişme
sırasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan firma sayıları ile taşıma kapasiteleri de hızla artmıştır.
Böylece taşımada atıl kapasite oluşurken verimli, ekonomik ve güvenli bir taşımacılığı
zorlaştıran yıkıcı bir rekabet ortamı oluşmuştur. Bu ortamda bir yandan trafik kazaları artarken,
diğer yandan trafikte ağır taşıt oranının fazlalığı ve bu taşıtların önemli kısmının aşırı
yüklenmesi karayollarının daha hızlı bozulmasına yol açmıştır.
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Uygulamalar
1) Türkiye’de otoyollar gösteren bir haritayı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Türkiye’de otoyollar doğuda en fazla hangi kente kadar uzanmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de karayolu ulaşım sistemi incelenmiştir. Coğrafi konumunun ona
sağladığı ulaşıma ilişkin avantajların bütün tarihsel süreç içinde olduğu gibi günümüzde de
ülkemize büyük avantajlar sağlamaya devam ettiği, tarihte Anadolu’ya ulaşım imkanları
açısından önemli avantajlar sağlayan ticaret yollarından birinin İpek Yolu, bir diğer tarihi ticaret
yolunun olan Kral Yolu olduğu, yerleşim tarihi 8 bin yıl öncesine kadar inen Anadolu’da,
kurulan devletler ihtiyaçlarına paralel olarak çeşitli şekillerde ulaşım faaliyetleri gerçekleşmiş
olduğu ve buna ilişkin başta köprüler olmak üzere pek çok unsur bıraktıkları, 1950’li yıllardan
itibaren motorlu taşıtların daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla karayolu ulaşımının ulaşım
politikalarında en önde yer almaya başladığı öğrenilmiştir. Ayrıca mekânsal genişlik ve
topografya başta olmak üzere pek çok coğrafi faktörün Türkiye’de karayolu ulaşımı üzerinde
etkide bulunduğu, bu çerçevede coğrafi konum, topografik şartlar (dağ sıraları, geçitler, heyelan
ve çığlar), mesafe veya uzaklık ile iklim özelliklerinin (aşırı yağış, aşırı sıcaklık, sis, fırtına,
aşırı kar yağışı ve donma) fiziki faktörleri teşkil ettiği, sosyal yapı (gelenek ve alışkanlıklar),
politik yapı ve ekonomik düzey (sanayi, hizmetler, turizm) gibi hususların da konunun beşeri
boyutlarını oluşturduğu öğrenilmiştir. Son olarak Türkiye’de karayolu ulaşımında çeşitli yol
tiplerinden yararlanıldığı, yine tarihsel süreçte olduğu gibi günümüzde de ülkemizin önemli
karayolu ağlarına dahil olmaya devam ettiği öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Türkiye’de karayolu ulaşımı bakımından, kazma, kürek ve insan gücüne dayanan yol
inşa çalışmaları hangi tarihte yerini makinelere bırakmıştır.
a) 1924
b) 1930
c) 1936
d) 1940
e) 1946
2. Karayolu ulaşımında Kastamonu – Çankırı arasında geçişe imkân veren geçit
aşağıdakilerden hangisidir.
a) Zigana Geçidi
b) Kop Geçidi
c) Eğribel Geçidi
d) Soğanlı Geçidi
e) Ilgaz Geçidi
3. Aşağıdakilerden hangisi işlevlerine göre yol tipleri kapsamında birinci kademe
yollardan biridir.
a) Turistik Yollar
b) Orman Yolları
c) İl Yolları
d) Kentiçi Yollar
e) Köy Yolları
4- Sadece topografik özellikler hesaba katıldığında karayolu ulaşımının en zor olması
beklenen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a) İç Anadolu Bölgesi
b) Ege Bölgesi
c) Doğu Anadolu Bölgesi
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d) Karadeniz Bölgesi
e) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
5- Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla kurulan Bizans İmparatorluğu döneminde
de Anadolu’da yol ve köprü oluşturma çalışmaları sürmüştür. Bu yollar daha çok Anadolu'nun
batı ve güney kesimlerinde yoğunlaşmıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
6- Türkiye’de karayolu yapım çalışmalarına hız verilmesine neden olan Şose ve
Köprüler Reisliği hangi tarihte kurulmuştur.
a) 1923
b) 1932
c) 1929
d) 1933
e) 1925
7- Türkiye’de karayolu yapım çalışmalarına kazma, kürek ve insan gücüne dayana yol
inşa çalışmaları hangi tarihten itibaren yerini makinelere bırakmıştır.
a) 1933
b) 1935
c) 1940
d) 1943
e) 1946

8- Türkiye’de, özellikle fiziki mesafe bakımından, ………………. yönünde 1650 km
bulan uzaklık, karayolu ulaşımında zaman, maliyet, güvenlik ve yıpranma gibi olumsuzlukları
beraberinde getirmektedir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
a) Kuzey-Güney
b) Doğu-Batı
c) Kuzeydoğu-Güneybatı
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d) Güneydoğu-Kuzeybatı
e) Hiçbiri
9- I-Zigana Geçidi
II-Ilgaz Geçidi
III-Eğribel Geçidi
Yukarıda adı verilen geçitler denizden yüksekliklerine göre en yüksekten en alçağa
doğru hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.
a) III-II-I
b) II-I-III
c) II-III-I
d) III-I-II
e) I-II-III
10- Aşağıdakilerden hangisi işlevlerine göre yol tiplerinden biri değildir.
a) İl Yolları
b) Devlet yolları
c) Orman Yolları
d) Stabilize yollar
e) Kentiçi yollar
CEVAPLAR: 1-e, 2-e, 3-c, 4d, 5b, 6c,7e, 8b, 9d, 10d
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7. DENİZYOLU ULAŞIMI VE MEKÂNSAL ANALİZİ

115

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Denizyolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
7.1.1. Denizyolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
7.1.2. Denizyolu Ulaşımının Unsurları
7.1.2.1.Gemiler
7.1.2.2.Boğazlar
7.1.2.3.Kanallar
7.1.2.4.Limanlar
7.1.3. Denizyolu Güzergâhlarının Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler
7.1.4. Denizyolu Ulaşımının Genel Ulaşımdaki Yeri
7.1.5.Denizyolu Ulaşımı Avantaj ve Dezavantajları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Denizyolu ulaşımını ortaya çıkmasını zorunlu kılan coğrafi faktörler neler olabilir?
2-Denizyolu ulaşımın coğrafi keşiflere etkisi nedir?
3-Denizyolu ulaşımın stratejik noktaları olan boğaz ve kanallar nerelerde yer alır?
4-Bir deniyolu güzergahı hangi şartlarda etkili bir rol üstlenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Denizyolu
tarihsel gelişimi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Denizyolu
ulaşımın
ortaya
Okuyarak
ulaşımının
çıkışı ve gelişimini bilir.

Denizyolu
unsurları

Denizyolu
ulaşımının ayırdedici
açıklayabilir.

ulaşımın Karşılaştırma yaparak
unsurlarını

Denizyolu güzergâhlarının Denizyolu güzergâhlarının Sentez yaparak
şekillenmesinde etkili olan şekillenmesinde etkili olan
faktörleri yorumlayabilir.
faktörler
Denizyolu ulaşımının diğer İlişki kurarak
ulaştırma
sistemlerine göre
Denizyolu ulaşımının avantaj
avantaj
ve
dezavantajları
ve dezavantajları
açıklayabilir
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Anahtar Kavramlar
•

Denizyolu

•

Gemi, boğaz, kanal, liman

•

Denizyolu güzergahı
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Giriş
Bu bölümde, temel ulaşım sistemlerinden denizyolu ulaşımının coğrafi boyutları detaylı
olarak ele alınacaktır. Bu kapsamda denizyolu ulaşımının tarihsel gelişimi, denizyolu ulaşımını
oluşturan unsurlar kapsamında, gemiler, boğazlar, kanallar ve limanlar üzerinde durulacak,
dünyada denizyolu güzergâhlarının şekillenmesinde etkili olan faktörler, denizyolu ulaşımının
mevcut durumu ile avantaj ve dezavantajları irdelenecektir.
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7.1.Denizyolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
7.1.1. Denizyolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
Dünya yüzeyinin %71'inin sularla kaplı olması, farklı medeniyetleri barındıran büyük
anakaraları ayıran okyanus ve denizlerin varlığı, ulusal ve uluslararası ulaştırmada su
yüzeylerinde daha etkin faydalanmayı zorunlu kılmış, bu tür bir ulaşımda ileri bir düzeyde olan
ülkeler ise, tarihsel süreç boyunca özellikle güvenlik ve ticaret konularından etkili bir rol
oynamışlardır. Nil, Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde suların akış gücü ve sırıklarla hareket
ettirilen veya karadan çekilen saz veya bambudan yapılmış sallar ile kütükten oyma kürekli
kayıkların oluşturduğu ilk deniz ulaşımı araçlarında günümüze çok büyük değişiklikler
meydana gelmiştir.
Yer yer ilkel sayılabilecek deniz ulaştırma araçları halen dünyanın çeşitli bölgelerinde
kullanılmaya devam edilmekle birlikte, hız kapasite ve güvenlik bakımından ileri tekniklerle
inşa edilmiş gemiler denizyolu ulaştırmasında etkili olmaya başlamışlardır.
İlk olarak iç denizlerde ve akarsularda uygulanmış olması muhtemel deniz
ulaştırmasında, denizde seyredebilen gemi şeklindeki ilk aracın M.Ö. yaklaşık 4000 yıllarında
Mısırlılar tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir. Su yüzeylerinde ulaşım faaliyetlerinin iç
sulardan açık denizlere doğru genişlemesi, özellikle rüzgar enerjisinden daha verimli
yararlanmayı sağlayan yelken ihtiyacını doğurmuş, deniz ulaştırmasında adeta bir dönüm
noktası olan bu durum, papirüs elyafından yapılan yelkenlerin kullanılmasıyla aktif hale
gelmiştir. Daha uzak bölgelere gidilmesini mümkün hale getiren bu gelişmeden sonra, 19.
yüzyılda metal gemilerin (çelik), ağaçtan yapılmış yelkenli gemilerin yerini almaya başlaması,
19. yüzyılın başlarında buharla çalışan ilk teknenin, denizyolu ulaşımında kullanılmaya
başlanması, deniz ulaştırma araçlarında önemli fiziki değişikliklerin meydana gelmesine zemin
hazırlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak 1850 ile 1914 arasında Britanya'ya ait buharlı
gemilerinin büyüklüğü en az on kat artmış, sadece kapasite açısından değil özellikle kullanılan
yakıt türünde meydana gelen değişimler, deniz ulaştırmasına daha da avantajlı ve cazip hale
getirmiştir. l860'lı yıllardan itibaren çok silindirli birleşik motorların kullanılmaya
başlanmasıyla yakıt masrafı yarıya inmiş, aynı miktarda kömür ile daha fazla yol kat edilmeye
başlanmıştır. 1904 yılında okyanus gemilerinde kömür yerine petrol ve dizel yakıtlar
kullanılmaya başlanmış, kömüre göre % 12 oranında daha az yer kaplayan petrole dayalı
yakıtlar buna karşılık %50 daha fazla buhar üretilmesine olanak tanımıştır.
Denizyolu ulaşımında meydana gelen gelişmeler sonucu, temel özellikleri aynı olmakla
birlikte çeşitli ulaştırma sistemleri kavramsallaştırılmaya başlanmıştır. Bu bakımdan; deniz ve
okyanuslarda yapılan deniz ulaştırması, açık deniz ulaştırması olarak adlandırılırken, iç
denizler, göller (doğal ve baraj gölleri) ve akarsularda (nehirler ve kanallar) gerçekleştirilen
ulaştırma şekli iç sularda ulaşım olarak tanımlanmaktadır.
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7.1.2. Denizyolu Ulaşımının Unsurları
7.1.2.1.Gemiler
Çeşitli tip ve özellikteki gemiler denizyolu ulaşımının temel unsurlarından biri
durumundadır. Yolcu ve yük taşımada kullanılması bakımından ayırt edilebilen gemilerden,
yolcu taşımada kullanılanları çeşitli kapasitelerde bulunabilmekte, bu araçlar ülke içinde farklı
bölgelere yolcu taşımada hizmet sağladığı gibi, göl veya kanallara yakın konumlanmış
yerleşmelerde kent içi ulaşımında da etkili bir rol üst1enebilmektedirler. Esas itibarıyla yolcu
taşımakla birlikte daha çok turizm amaçlı kullanılan gemiler çok yüksek miktarlarda yolcu
kapasitesine sahip olabilmektedir.

Şekil 14: Günümüzde farklı amaçlara yönelik kullanılan çok sayıda ve çeşitlilikte gemi
sözkonusudur.
Yolcu taşıma amaçlı olarak kullanılan deniz ulaştırma araçlarının yanında yük taşımakta
kullanılan araçlar daha büyük bir çeşitlilik arz etmektedir. Bu aşamada yükün türü ve
ulaştırmanın yapıldığı mesafe belirleyici olmaktadır. Başta petrol olmak üzere sıvı yük taşıyan
tankerler büyük ağırlıklara ulaşan yükleri tek seferde taşımaya olanak sağlarken, kuru yük
taşımakta kullanılan gemilerde, yükler konteynerler vasıtasıyla taşınmaktadır.

7.1.2.2.Boğazlar
Aynı zamanda çok önemli stratejik noktaları oluşturan boğazlar, denizyolu ulaşımının
temel unsurlardan birini teşkil etmektedir. Doğal süreçler sonucunda oluşmuş ve büyük su
yüzeyleri arasındaki bağlantı noktalarını teşkil eden bu unsurlar, denizyolu ulaşımında
kesintisiz bir taşımanın yapılmasında büyük bir rol üstlenmektedir.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde karşımıza çıkan boğazların; genişlikleri, uzunlukları ve
bağlantısını sağladıkları su yüzeylerinin nitelikleri bakımından etkinlikleri değişmektedir. Bu
bakımdan, Karadeniz - Marmara Denizi arasında İstanbul Boğazı, Marmara - Ege denizini
bağlayan Çanakkale Boğazı; Akdeniz ile Atlas Okyanusunu birleştiren Cebelitarık Boğazı,
Kızıldeniz - Umman Denizi arasında yer alan Bab-ül Mendep Boğazı, Basra Körfezi ile Umman
Denizi bağlantısını sağlayan Hürmüz Boğazı, Tren Denizi- Yunan Denizi arasındaki Messina
Boğazı, Bering Denizi ile Kuzey Buz Denizini birleştiren Bering Boğazı, Atlas OkyanusuBüyük Okyanus arasındaki Macellan Boğazı, Sumatra Adası-Malakka (Endonezya-Malezya)
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arasındaki Malakka Boğazı, deniz ulaşımında etkin olan beli başlı boğazlar niteliğindedir.

7.1.2.3.Kanallar
Doğal deniz yolu bağlantı noktaları olan boğazlara benzer özellik ve fonksiyona sahip
olan, ancak insan eliyle oluşturulmaları bakımından boğazlardan farklılaşan kanallar da, deniz
yolu ulaştırmasında temel stratejik noktalarını teşkil etmektedirler.
Bu bağlantı noktaları inşa edildikten sonra sağladıkları avantajlarla adeta deniz yolu
güzergâhlarının değişmesine neden olmuş, mesafeyi kısaltma bakımından sağladıkları
avantajlarla cazip deniz yolu güzergâhları olmaya başlamışlardır. Bu kapsamda ilk söz edilmesi
gereken kanal Akdeniz ile Kızıl Deniz arasında deniz yoluyla bağlantıyı mümkün kılan
"Süveyş Kanalı"dır. Fransız mühendisi Ferdinand de Lesseps'in teşebbüsüyle 1869 yılında
açılmış olan kanalın, Portsaitten Süveyş şehrine kadar olan uzunluğu 168 km’dir. Kanalın
açılmasıyla İngiltere ile Hindistan arasındaki deniz yolu yaklaşık yarı yarıya kısalmış, deniz
yolunda sağladığı bu büyük fayda sonucu, dünyanın siyasal ve ekonomik alanlarında önemli
gelişmeler olmuştur. Başlangıçta uluslararası hukuka göre yöneltilmekte olan kanal, 1958
yılında millileştirilmiştir.

123

Şekil 15: Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıl Deniz arasında deniz yoluyla bağlantıyı
mümkün kılmaktadır.
Avrupa'dan güney Asya'ya ümit burnu yoluyla gerçekleştirilecek deniz yolu seyahatini
yaklaşık 6 bin km kısaltan bu kanal, özellikle Akdeniz'in ulaşımda kullanılmasını daha cazip
hale getirmesiyle de etkili olmaktadır.
Denizyolu ulaşımında etkin rol oynayan bir diğer kanal ise, Atlas Okyanusu ile Büyük
okyanusu Orta Amerika kıtasında birleştirilmesini sağlayan "Panama Kanalı”dır.
Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alan kanal, Güney Amerika
kıtasının en güney ucu olan Horn Burnu'ndan dolaşma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.
Panama'da bir kanal inşa etmeyle ilgili ilk çalışmalar, Fransızların öncülüğünde 1880 yılında
başlamış fakat bir sonuç vermemiştir. Daha sonra inşaat çalışmaları ABD tarafından
tamamlanmış ve kanal 1914'te hizmete açılmıştır. Aynı zamanda Güney ile Kuzey Amerika'yı
birbirinden ayıran Kanaldan her yıl l4.000'den fazla gemi geçmekte, taşınan yük miktarı 203
milyon tonu bulmaktadır, Kanal boyunca yolculuk yaklaşık 9 saat sürmektedir.

Şekil 16: Panama Kanalı, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu Orta Amerika Kıtasında
birleştirilmesini sağlamaktadır.
Dünya denizyolu ulaşımında yukarıda adı geçen kanallar kadar etkili olmamakla birlikte
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Baltık Denizini ile Kuzey Buz Denizi arasında yer alan “Kiel Kanalı” bir diğer stratejik
denizyolu 'unsuru olarak belirginleşmektedir. Baltık Denizinde ulaşım açısından önem taşıyan
Kanal, 1887-1895 arasında, kuzeye gidecek savaş gemilerine kestirme bir yol sağlamak
amacıyla yapılmıştır. Kanal Kuzey Denizinde Elbe ırmağı ağzındaki Brünsbüttelkoog'dan,
doğuda Baltık Denizi kıyısındaki Kiel limanında yer alan Holtenau'ya kadar 98 km
uzanmaktadır. İki deniz arasındaki en güvenli, kısa ve ucuz ulaşım yolu durumunda olan ve
genişliği 103 m, derinliği 11 m olan kanalın üzerinde yaklaşık 42 m yükseklikte yedi köprü
bulunmaktadır. 1907-1914 arasında genişletilerek büyük savaş gemilerinin geçişine elverişli
hale getirilmiş olan kanal 28 Haziran 1919'da imzalanan Versailes Antlaşmasıyla uluslararası
statü kazanmış ancak yönetimi Almanlarda kalmıştır.

Şekil 17: Baltık Denizini ile Kuzey Buz Denizi arasındaki denizyolu ulaşımı Kiel Kanalı
vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Dünyada deniz ulaşımında önemli yer tutan kanallar konusunda ele alınabilecek diğer
bir kanal Ege Denizi ile Adriyatik Denizi arasında yer alan "Korint Kanalı"dır. İnsan eliyle
yapılan bir suyolu olan Kanal, Mora Yarımadasını ana karaya bağlayan en dar sahada yer
almakta ve yapımı 1881 ile 1893 yılları arasında gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Korint
Körfezi ile Saronik Körfezi'ni birbirine bağlayan Korint Kanalının uzunluğu 6,3 km, genişliği
24 metredir. Kanal 1893 yılından beri orta boy gemilerin geçmesine imkân vermektedir.
Don-Volga Kanalı, Don ve Volga Nehirleri’nin aşağı kesimlerini birbirine
bağlamaktadır. 1948 yılında Sovyetler Birliği tarafından gemi taşımacılığı amacıyla inşaatına
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başlanan Don - Volga Kanalı 1952 yılında tamamlanmıştır. 101 km uzunluğundaki kanal ile
Hazar Denizi Azak Denizi’ne dolayısıyla Karadeniz’e bağlanmıştır. Bu kanalla ilgili tarihi
kayıtlara geçen ilk Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1569 yılında yapılmıştır. Daha sonra bu
kanalın inşaatına ilişkin birkaç girişim daha yapılmış ama kanal 1952 yılına kadar inşa
edilememiştir. 1952 yılında işletmeye açılan mevcut Don – Volga Kanalı’nın gemi taşımacılığı
kapasitesi 1970′li yılların sonlarına gelindiğinde ihtiyacı karşılamadığı için bu kanala alternatif
olarak Sovyetler Birliği tarafından “İkinci Don – Volga Kanalı Projesi” ortaya atılmıştır. 1980
yılında inşaatına başlanan bu ikinci kanalın 1990 yılında Sovyetlerin dağılması ile birlikte
yaşanan parasal sorunlar sebebiyle inşaatı durdurulmuştur.

7.1.2.4.Limanlar
Limanlar denizyolu ulaşımının temel diğer bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu ulaşım
sisteminde küçük kayıklarla yapılan ulaşım hariç tutulduğunda (Venedik örneğin olduğu gibi)
kapıdan kapıya taşıma yapılamadığından uygun alanlara gemilerin, yük ve yolcu indirme
yükleme, yakıt ikmali, hava ve diğer koşullara karşı koruma sağlamak amacıyla çeşitli
büyüklükte limanların inşa edilmesi zorunludur.
Kuşkusuz bir limanın büyük veya küçük olması bir yandan fiziki coğrafya koşullarıyla
paralel olurken, diğer taraftan kullanılma sıklığıyla yakından alakalıdır. Bu çerçevede bir
limanın ortaya çıkması ve gelişmesi; coğrafi konumuna, hinterlandının genişliğine,
hinterlandının iyi bir ulaşım ağına sahip olmasına, hinterlandının ürün çeşidine ve ekonomik
gelişmeyi sağlayacak kaynakların varlığına ve nihayet limanın kapasitesine bağlı
bulunmaktadır.
Yukarıdaki özellikleri bünyesinde barındıran limanlar dünya ticaretinde etkin rol
oynamakta ve bulundukları alanda şehirsel fonksiyonların da gelişmesine zemin
hazırlamaktadır. Tarihsel süreç boyunca liman fonksiyonuna paralel olarak ortaya çıkan ve
muazzam büyüklüklere sahip olan şehirleri görmek mümkündür. Aynı şekilde bu fonksiyonun
ortadan kalkmasıyla da, başka bir fonksiyon üstlenmediği taktirde, liman şehirlerinin
sönükleştiği ve zaman zaman ortadan kalktığı görülmektedir. Günümüzde de benzer bir etki en
açık şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Hâlihazırda dünyanın büyük limanları aynı zamanda
çevresinde en kalabalık şehirlerin ortaya çıkmasına neden olurken, büyük kıyı şehirlerinin her
birinin önemli bir limana sahip olduğu da izlenmektedir.
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Şekil 18: Singapor Limanı dünyanın en büyük ve işlek limanlarından biri niteliğindedir.
Belirtilen çerçevede yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte; Singapor Limanı,
Rotterdam Limanı, Hong Kong Limanı ve Nagoya limanı dünyanın en büyük ve işlek limanları
olarak belirginleşmektedir.

7.1.3. Denizyolu Güzergâhlarının Şekillenmesinde Etkili Olan
Faktörler
Dünyada denizyolu ulaşımında çok yoğun kullanılan çeşitli güzergâhlar bulunmaktadır.
Bu temel deniz ulaşım hatlarının oluşmasında ise; yeryüzünde büyük su kütlelerinin dağılış
özellikleri, İklim (rüzgâr yönü ve hızı, sis) ve deniz topografyası (sığlık - derinlik, buz kütleleri)
gibi doğal faktörler şekillendirici etkide bulunabildiği gibi, mesafe, yakıt masrafları, taşınanın
özellikleri, liman ve kanal ücretleri, trafik hacmi, gemi büyüklükleri, güvenlik koşulları, yolcu
taşımanın ulaşım sistemlerine göre dağılımı, yük taşımanın ulaşım sistemlerine göre dağılımı
gibi beşeri faktörler de belirleyici rol oynayabilmektedir.
Yukarıda sayılan doğal ve beşeri faktörlerin etkilerine paralel olarak yeryüzünde oluşan
başlıca deniz yolu güzergahlarını; Kuzey Atlantik yolu, Batı Avrupa, Akdeniz ve Hint
Okyanusu yolu, Ümit Burnu yolu, Atlantik, Güney Amerika ve Amerika Doğu kıyıları yolu,
Güney Amerika Pasifik kıyıları, kuzey Amerika-Avrupa yolu, pasifik aşırı yollar, Karayipler
ve Meksika körfezi yolu şeklinde sıralamak mümkündür.

7.1.4. Denizyolu Ulaşımının Genel Ulaşımdaki Yeri
Denizyolu ulaşımı dünya genelinde yolcu taşımadan ziyade yük taşımada daha fazla ön
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plana çıkmış durumdadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Rusya ve Çin' de
toplam yolcu taşımada %1 gibi oranlar gösterirken, yük taşımada denizyolu ulaşımı Japonya'da
%40'lık pay ile karayolundan sonra en büyük orana sahip bulunmaktadır. Yine %35'e varan bir
oranla denizyoluyla yük taşımacılığı Avrupa Birliğinde de karayolu ulaşımının ardından yüksek
bir paya sahip olmaktadır. Sözü edilen sistemle yük taşıma ABD ve Rusya'da %5 gibi oranlara
sahip olurken Çin'de bu oran çok daha düşük düzeyde seyretmektedir.

7.1.5.Denizyolu Ulaşımı Avantaj ve Dezavantajları
Daha önce sözü edilen ulaşım sistemlerinde olduğu gibi denizyolu ulaşımının da
birtakım avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu çerçevede Denizyolu ulaşımının
avantajlarını; yol yapımına ihtiyaç duymaması, kullanılan araçların birim taşıma kapasiteleri
diğer tüm araçlara göre oldukça yüksek olması, ilk yatırım birim maliyetlerinin, kapasite
büyüklüğü ile birlikte, denizin doğal alt yapısını kullanma nedeniyle tüm diğer sistemlere göre
düşük olması, bu potansiyeller dolayısıyla deniz ulaşım sistemlerinde taşıma ücretlerinin düşük
olması, yüksek konfora sahip olabilmeleri, birim maliyetlerde önemli artışlar yaratmayacağı
için bu konforun daha da yükseltilmesinin ekonomik olarak da mümkün olması, deniz ulaştırma
araçlarının güvenlik açısından da olumlu nitelikte olması ve teknolojideki yeni gelişmelerin
uygulanmasıyla güvenliğin daha da arttırılabilmesi, kötü hava koşullarına duyarlı olmakla
birlikte, deniz ulaşım sisteminde, bu etkinin çok aza indirilmesinin teknolojik olarak mümkün
ve ucuz olması, çevre kirletici etkisi en az olan ulaşım sistemlerinden biri olması, trafik sorunu
ve kaza riskinin nispeten az olması şeklinde sıralamak mümkündür.
Buna karşılık deniz yolu ulaşımının dezavantajları ise; başlangıç ve bitiş noktaları
arasında aktarma gerektirmesi, ulaşım araçlarında çeşitliliğin sınırlı olması, özellikle kış
mevsiminde iklim koşullarından fazlaca etkilenmesi, liman yapım ve onarım maliyetinin
nispeten yüksek olması şeklinde belirtilebilir.
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Uygulamalar
1)

Büyük coğrafi keşifleri detaylı olarak inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Coğrafi keşiflerin dünya yeni deniz yolu güzergahlarının bulunmasındaki
etkisi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, denizyolu ulaşımının ortaya çıkışı ve gelişimi, bu süreçte rol oynayan
gelişmeler, denizyolu ulaşımın dünyayı keşfetmedeki etkisi, deniz ulaştırma araçlarında
meydana gelen farklılaşmalar, boğaz, kanal ve limanların stratejik önemi ve dünya denizyolu
ulaşımındaki yeri, denizyolu temel güzergâhlarını belirleyen coğrafi faktörler ile bu ulaşım
sisteminin avantaj ve dezavantajları işlenmiştir. Bu çerçevede Dünya yüzeyinin %71'inin
sularla kaplı olmasının, farklı medeniyetleri barındıran büyük anakaraları ayıran okyanus ve
denizlerin varlığının, ulusal ve uluslararası ulaştırmada su yüzeylerinde daha etkin
faydalanmayı zorunlu kılmış olduğu, denizde seyredebilen gemi şeklindeki ilk aracın M.Ö.
yaklaşık 4000 yıllarında Mısırlılar tarafından yapıldığı öğrenilmiştir. Ayrıca, çeşitli tip ve
özellikteki gemilerin denizyolu ulaşımının temel unsurlarından biri durumunda olduğu, aynı
zamanda çok önemli stratejik noktaları oluşturan boğazların, denizyolu ulaşımının temel
unsurlarından bir diğerini teşkil ettiği, doğal süreçler sonucunda oluşmuş ve büyük su yüzeyleri
arasındaki bağlantı noktalarını teşkil eden bu unsurların, denizyolu ulaşımında kesintisiz bir
taşımanın yapılmasında büyük bir rol üstlendiği, Doğal deniz yolu bağlantı noktaları olan
boğazlara benzer özellik ve fonksiyona sahip olan, ancak insan eliyle oluşturulmaları
bakımından boğazlardan farklılaşan kanalların da, deniz yolu ulaştırmasında temel stratejik
noktalarını teşkil ettiği, denizyolu ulaşımında kapıdan kapıya taşıma yapılamadığından uygun
alanlara gemilerin, yük ve yolcu indirme yükleme, yakıt ikmali, hava ve diğer koşullara karşı
koruma sağlamak amacıyla çeşitli büyüklükte limanların inşa edilmesinin zorunlu olduğu,
Dünyada denizyolu ulaşımında çok yoğun kullanılan çeşitli güzergâhlar bulunduğu ve bunların
şekillenmesinde birçok coğrafi faktörün etkili rol oynadığı öğrenilmiştir. Son olarak derste,
Daha önce sözü edilen ulaşım sistemlerinde olduğu gibi, denizyolu ulaşımının da birtakım
avantaj ve dezavantajlar sahip olduğu öğrenilmiştir.

.
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Bölüm Soruları
1. Su yüzeylerinde ulaşım faaliyetlerinin iç sulardan açık denizlere doğru genişlemesini
ve daha uzak bölgelere gidilmesini mümkün hale getiren ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir
a) Metal gemilerin inşa edilmesi
b) Buharlı motorun gemilerde kullanılmaya başlanması
c) Yeni deniz rotalarının keşfedilmesi
d) Deniz akıntılarından faydalanılması
e) Yelkenin kullanılmaya başlaması
2. Buharla çalışan ilk gemilerin denizyolu ulaşımında yerini almaya başlaması aşağıdaki
dönemlerin hangisine rastlamaktadır
a) 18.Yüzyıl ortaları
b) 18.Yüzyıl sonları
c) 19.Yüzyıl başları
d) 19.Yüzyıl ortaları
e) 19.Yüzyıl sonları
3. Denizyolu ulaşımının diğer temel ulaşım sistemlerine göre en büyük avantajı
aşağıdakilerden hangisidir.
a) Taşıma ücretlerinin düşük olması
b) Birim taşıma kapasitesinin yüksek olması
c) Yol yapımına ihtiyaç duymaması
d) Güvenlik açısından olumlu nitelikte olması
e) Trafik sorunu ve kaza riskinin az olması
4- Asya ile Avrupa arasındaki denizyolu ulaşımını büyük ölçüde kısaltan Süveyş kanalı
Suudi Arabistan sınırları içinde yeralmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış

132

5- Dünyanın çeşitli bölgelerinde karşılaşılan boğazların etkinlikleri; genişlikleri,
uzunlukları ve bağlantısını sağladıkları su yüzeylerinin nitelikleri bakımından değişmektedir.
Bu çerçevede Akdeniz ile Atlas Okyanusunu birleştiren boğaz aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Cebelitarık
b) Bering
c) Macellan
d) Çanakkale
e) Messina
6- Dünya yüzeyinin ………….. sularla kaplı olması, farklı medeniyetleri barındıran
büyük anakaraları ayıran okyanus ve denizlerin varlığı, ulusal ve uluslararası ulaştırmada su
yüzeylerinde daha etkin faydalanmayı zorunlu kılmış, bu tür bir ulaşımda ileri bir düzeyde olan
ülkeler ise, tarihsel süreç boyunca özellikle güvenlik ve ticaret konularından etkili bir rol
oynamışlardır
a) %56’sının
b) %69’unun
c) %71’inin
d) %35’inin
e) %29’unun
7- 19. yüzyılın başlarında buharla çalışan ilk teknenin, denizyolu ulaşımında
kullanılmaya başlanması, deniz ulaştırma araçlarında önemli fiziki değişikliklerin meydana
gelmesine zemin hazırlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak 1850 ile 1914 arasında Britanya'ya
ait buharlı gemilerinin büyüklüğü en az on kat artmış, sadece kapasite açısından değil özellikle
kullanılan yakıt türünde meydana gelen değişimler, deniz ulaştırmasına daha da avantajlı ve
cazip hale getirmiştir
a) Doğru
b) Yanlış
8. Hangi dönemden itibaren çok silindirli birleşik motorların kullanılmaya
başlanmasıyla yakıt masrafı yarıya inmiş, aynı miktarda kömür ile daha fazla yol kat edilmeye
başlanmıştır.
a) l860'lı yıllardan itibaren
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b) l890'lı yıllardan itibaren
c) l900'lü yıllardan itibaren
d) l870'li yıllardan itibaren
e) l910'luı yıllardan itibaren
9. Kömüre göre % 12 oranında daha az yer kaplayan petrole dayalı yakıtlar buna karşılık
………….. daha fazla buhar üretilmesine olanak tanımıştır.
a) %60
b) %50
c) %20
d) %40
e) %70
10. Aşağıdakilerden hangisi Denizyolu ulaşımının dezavantajlarından biri değildir.
a) Başlangıç ve bitiş noktaları arasında aktarma gerektirmesi
b) Liman yapım ve onarım maliyetinin nispeten yüksek olması
c) Kış mevsiminde iklim koşullarından fazlaca etkilenmesi
d) Ulaşım araçlarında çeşitliliğin sınırlı olması
e) Tek seferde çok miktarda yük taşıma kapasitesine sahip olması
CEVAPLAR: 1-e, 2-c, 3-a, 4b, 5a, 6c, 7a, 8a, 9b, 10e
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8. TÜRKİYE’DE DENİZYOLU ULAŞIMI VE MEKÂNSAL ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Türkiye’de Denizyolu Ulaşımı Ve Mekânsal Analizi
8.1.1.Türkiye’de Denizyolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
8.1.2.Türkiye’de Denizyolu Ulaşımı Potansiyeli ve Mevcut Durumu
8.1.3.Türkiye’de Denizyolu Ulaşımı Unsurları
8.1.3.1. Boğazlar
8.1.3.2. Limanlar

136

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Denizyolu ulaşımının tarihsel gelişimde, Anadolu’nun dünya deniz ulaşımına etkisi
nasıl olmuştur?
2-Türkiye’nin denizyolu ulaşımına ilişkin potansiyeli nedir?
3-Türkiye’nin en işlek limanları hangileridir, neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye’de tarih boyunca Okuyarak
denizyolu
ulaşımında
Türkiye’de
Denizyolu
meydana
gelmiş
olan
Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
değişimleri öğrenir.
denizyolu Sentez yaparak
Türkiye’de
Denizyolu Türkiye’nin
Ulaşımının potansiyeli ve ulaşımına ilişkin coğrafi
potansiyelini kavrar.
mevcut durumu
Türkiye’nin Boğazları
önemli limanları

Türkiye’nin Boğazlarının ve Okuyarak
ve önemli
limanlarının
özelliklerini bilir
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Anahtar Kavramlar
•

Denizyolu

•

Potansiyel

•

Boğaz

•

Liman
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de denizyolu ulaşımının tarihsel gelişim sürecinde meydana gelen
idari ve teknik düzenlemeler incelenecek, denizyolu ulaşımının Türkiye genel ulaşımındaki yeri
ve önemi irdelenerek bu ulaşım sisteminin temel unsurları olan boğaz ve limanların temel
özellikleri ortaya konulacaktır.
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8.1. Türkiye’de Denizyolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
8.1.1.Türkiye’de Denizyolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumuyla
taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan
coğrafi konumu nedeniyle; Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Arap
Yarımadası ve Hint Okyanusuna, Türk Boğazlarının Karadeniz-Akdeniz bağlantılarıyla
Avrasya ve Uzakdoğu’ya uzanan bir ulaşım ağının odak noktasındadır. Bu durum, uluslararası
ve transit taşımacılık yönünden ülkemizin önemini ortaya koymaktadır.
Anadolu’da deniz taşımacılığını üç döneme ayırmak mümkündür. Bunlar; Sadece
yabancı gemilerin taşıma yaptıkları dönem, yabancı gemilerin ve Türk gemilerin birlikte taşıma
yaptıkları dönem, sadece Türk gemilerin taşıma yaptıkları dönemdir.
16. yüzyıl ile başlayan birinci dönemde, Türk sularında yabancı gemilerin çalıştıkları
görülmektedir. 19. yüzyıl ile başlayan ikinci dönemde, yabancı gemilerin yanısıra Türklerin de
gemi işletmeye başladıkları görülmektedir. Üçüncü dönem, sadece Türk gemilerinin taşıma
yaptıkları dönem olup, bu aşamayı I. Dünya Savaşı (1914) ile başlatmak mümkündür.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin ilk nüvesini 1843 yılında kurulan Fevaid-i Osmaniye
teşkil eder. İşletme Kadıköy ve Adalar'a yolcu taşımacılığıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bu
işletme 1870 yılında ise İrade-i Şahane ile İdare-i Aziziye unvanını almıştır. 1878 yılında İdarei Aziziye unvanı İdare-i Mahsusa olarak değiştirilmiştir. İdare-i Mahsusa 1851 yılında,
Boğaziçi'nde vapur işletmek amacıyla kurulan Şirket-i Hayriye (bugünkü şehir hatları) ve Şark
Şimendiferleri şirketleriyle yaptığı anlaşmalar gereğince yolcu ulaşım hatlarını genişletmiştir.
Bu dönemde Galata Köprüsü'nden Haydarpaşa'ya, Beşiktaş'tan Üsküdar ve Haydarpaşa'ya
olmak üzere iki hat açmıştır.
1909 yılında siyasi ve ekonomik sebeplerden gemi işletme imtiyazı bir İngiliz şirketine
devredilmiştir. Ancak İngiliz şirketi yükümlülüğünü yerine getirmeyince 1910 yılında İdare-i
Mahsusa'nın unvanı değiştirilerek Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi olmuştur. Osmanlı Seyr-i
Sefain İdaresi 1925 yılında 597 sayılı Kanunla Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi haline getirilmiştir.
Bu dönemde filoya ilave edilen gemilerle Köprü - Pendik ile Köprü - Yeşilköy arasında hatlar
oluşturulmuş ve seferler konmuştur. Daha sonraki yıllarda İstanbul - İzmit ile İzmit Körfezi
hattı açılmış ve bu hat Yalova'ya kadar uzatılmıştır. 1933 yılında 2248 sayılı Kanun'la, Türkiye
Seyr-i Sefain İdaresi üç ayrı işletme durumuna getirilmiştir.

Bu işletmeler;
1 - AKAY (İstanbul ve civarı iç hatlar ile Yalova),
2 - Denizyolları (Marmara, Akdeniz ve Karadeniz dış hatlar),
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3 - Fabrika ve Havuzlar Müdürlükleridir
1937 yılında 3295 sayılı Kanun'la, mevcut işletmeler İktisat Vekaletine bağlı olarak
kurulan Denizbank'a bağlanmıştır. Ancak, faaliyetini 1,5 yıl sürdüren Denizbank, 1939 yılında
3633 sayılı Kanunla kaldırılarak yerine Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü ile Devlet
Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü olmak üzere iki genel müdürlük kurulmuştur.
1944 yılında 4571 sayılı Kanunla, Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü kaldırılarak,
görevleri Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne verilmiştir. 1950
yılına kadar, demiryolu ve denizyoluna ağırlık veren politikalar benimsenmiştir.
20. yüzyılın son çeyreğinde dünyadaki politik ve teknolojik gelişmeler Dünya Deniz
Ticaretini de etkilemiş ve yapısal değişimlere zorlamıştır. Teknolojik gelişmeye paralel olarak
gemilerin süratlerinin ve boyutlarının artması dünyanın bir ucundaki pazarlara daha kolay
ulaşılmasını sağlamıştır. Kara, deniz ve hava taşımacılığı bütünleşme eğilimi göstermiş ve
yüklerin kapıdan kapıya taşınmasına olanak sağlayan multimodal taşımacılık ve bunun yük
birimi olan birim yük kavramı özellikle konteynerlerin ortaya çıkmasıyla giderek artan bir
önem kazanmıştır.

8.1.2.Türkiye’de Denizyolu Ulaşımı Potansiyeli ve Mevcut Durumu
Türkiye matematik ve özel coğrafi konumunun ona sağladığı imkânlarla tarihsel süreç
boyunca denizyolu ulaşımı bakımından yeryüzünün en önemli coğrafi mekânlarından biri
olmuştur. Günümüzde de bu durum büyük ölçüde önemini devam ettirmektedir.
Üç tarafının denizlerle çevrili olması bir iç denize sahip olması, akarsulardan
yararlanma bakımından olmasa da özellikle büyük su kütleri halinde olan doğal ve baraj
göllerinin varlığı, Türkiye’nin suyoluyla taşıma yapması bakımından büyük potansiyeller
taşımasına olanak sağlamaktadır. Türkiye denizyolu taşımacılığında sadece son liman olma
özelliğiyle değil aynı zamanda Asya ile Avrupa arasında bir geçiş noktasında olması
bakımından da stratejik bir öneme sahip bulunmaktadır. Bu durum, tarih boyunca Anadolu’da
hâkimiyet kuran siyasi organizasyonlardan, özellikle Akdeniz ve Ege denizini hâkimiyeti altına
almış olanların çok önemli bir siyasi güç elde ettikleri, bu stratejik önemine bağlı olarak da
bugün bir kısmı harabe haline gelmiş olan Efes ve Milet gibi dünya ekonomisine yön veren
liman kentlerinin ortaya çıkmasına da vesile oldukları görülmektedir.
Limanlar bakımından önemi kadar öne çıkan diğer bir husus ise Karadeniz’i Marmara
ve Ege yoluyla Akdeniz’e oradan da okyanusa ulaştıran boğazların varlığıdır. Boğazların dünya
geneli ve yöre için sahip olduğu stratejik değer, geçmişten beri ülkelerin İstanbul ve Çanakkale
boğazlarına sahip olma konusunda büyük çaba göstermelerini beraberinde getirmiştir.
Halihazırda gerek yurdun üç tarafında adeta sıra halinde dizilmiş olan irili ufaklı
limanlar, gerekse Van gölü ve Atatürk barajı gibi iç sularda gerçekleştirilen faaliyetler,
bölgelerarası ulaşımın yoğun olarak gerçekleşmesine zemin hazırlarken, diğer taraftan suyolu
ulaşımı, sahil kesimlerinde konumlanmış olan başta İstanbul olmak üzere bir çok şehirde kent
içi ulaşımının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
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Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uluslararası ticaretin çok büyük bir bölümü
maliyeti en ucuz taşıma türü olan denizyolu ile gerçekleşmektedir. Dış ticaret taşımalarının
yıllık ortalama %88 oranındaki bir bölümünün denizyolu ile yapılmış olması limanlarımızın
önemini giderek arttırmaktadır. Liman gelişim kararlarının sağlıklı bilgi ve verilere
dayandırılmasını sağlamak üzere 1999 yılında başlatılmış olan Limanlar Ana Planı çalışması
2001 yılında tamamlanmıştır. Dünya sıralamasında 2000 yılında 18. sırada yer alan Türk Deniz
Ticaret Filosu, yaşanan finansman sorunları nedeniyle 2005 yılında 24. sıraya gerilemiş, 2013
yılında tekrar 22. sıraya yükselmiştir.

8.1.3.Türkiye’de Denizyolu Ulaşımı Unsurları
Daha önce ifade edildiği gibi Boğazlar Kanallar ve Limanlar denizyolu ulaşımın kilit
unsurları durumundadır. Bu unsurlardan tamamına veya bazılarına sahip olan ülkeler
uluslararası ulaşımında önemli avantajlar elde etmektedir.
Türkiye’de çok sayıda limanın yanı sıra deniz yolu ulaşımında stratejik önemde olan
Boğazlara sahiptir. Diğer taraftan hâlihazırda denizyolu ulaşımına hizmet eden kanal
bulunmazken bu unsurun oluşturulmasına ilişkin planlamalar devam etmektedir.

8.1.3.1. Boğazlar
Türkiye, Dünyanın en önemli suyolu ulaşım unsurlarından olan İstanbul ve Çanakkale
boğazlarına sahiptir. Sözü edilen bu boğazlar tarih boyunca sadece konumlandıkları bölge için
değil, dünya geneli için önemli denizyolu geçiş noktaları olmuşlardır.

Şekil: İstanbul ve Çanakkale Boğazları
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İstanbul Boğazı:
Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran iki boğazdan biri olan İstanbul Boğazı aynı
zamanda Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan önemli bir suyoludur.
İlk bakışta Kuzey-Güney doğrultusu göstermesine rağmen boğazın Karadeniz
girişinden Büyükdere’ye kadar olan kuzey kesimi Kuzeydoğu-Güneybatı, orta kesimi KuzeyGüney ve Hisarlardan sonra olan kısmı ise yeniden Kuzeydoğu-Güneybatı olmak üzere iki
yönde uzanır ve üç kısımdan oluşur.
Kuşuçuşu uzunluğu yaklaşık 31 km’dir. Girinti ve çıkıntılar hesaba katılırsa KızkulesiAnadolu Feneri arasındaki Anadolu kıyıları 35 km, daha kıvrımlı olduğu için SarayburnuRumeli Feneri arasında Haliç kıyıları da dâhil Trakya kıyıları 55 km’yi bulur.
Boğazın genişliği ise; kuzey girişi olarak kabul edilen Anadolu ve Rumeli Fenerleri
arası 3600 metredir. Yeniköy-Çubuklu 1480 metre, güney çıkışı Sarayburnu-Kızkulesi
önlerinde 1780 metredir.

Şekil: İstanbul Boğazı
Genel olarak kuzey yarısında daha geniş olan boğaz Paşabahçe önlerinden itibaren
daralmaya başlar. Emirgan-Kanlıca arasında 790 metreye iner. En dar kesimi ise biraz daha
güneyde hisarlar arasında olup 698 metredir. Buradan itibaren biraz genişleyen bu suyolu
Beylerbeyi-Ortaköy çizgisinde 1 km’yi aşar ve giderek Marmara’ya doğru açılır.
Tıpkı genişliği gibi bulunulan yere göre değişen bu suyolunun ortalama derinliği -50
metredir. Ancak yer yer -100 ve -120 metreye inen çukurluklara da rastlanır. Dolmabahçe144

Üsküdar hattından itibaren -50 metreden daha derin bir oluk boğazı baştanbaşa geçer. Bu oluk
bazen bir kıyıya, bazen diğer kıyıya yaklaşır. Bu oluk genel olarak kuzeye doğru hafif bir
eğimle alçalır. Anadolu Feneri-Rumeli Feneri arasındaki derinliği 106 metreyi bulur. Boğazın
en derin kısmı tabanındaki kapalı çukurluklardan birinin bulunduğu ve boğazın en fazla
daraldığı kısmında Vaniköy –Arnavutköy arasında -106 metre ve Kandilli – Bebek arasında 120 metreye ulaşır.
Boğazda genliği 5-10 cm’yi geçmeyen gelgit hareketleri meydana gelir ama asıl
önemlisi akıntılardır. Karadeniz ile Marmara arasında seviye, tuzluluk ve yoğunluk farkı
yüzünden iki yönde akıntı oluşur. Bol beslenen Karadeniz suları Marmara’ya doğru taşar. Öte
yandan iki denizin suları arasında tuzluluk farkı vardır. Daha hafif olan Karadeniz suları üstten
Marmara denizine doğru akarken, Marmara’nın daha yoğun suları da Karadeniz’e doğru ilerler.
İstanbul boğazı sadece Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran bir hat değil aynı
zamanda Karadeniz’i Marmara-Ege ve Akdeniz yoluyla büyük okyanusu bağlaması
bakımından stratejik bir geçiş noktası durumundadır. İstanbul Boğazı Türkiye’nin bölgeler ve
kıtalar arasında bir kavşak noktası olmasına zemin hazırlayan en önemli unsurların başında
gelmektedir. Dünyanın en işlek suyollarından biri olan İstanbul boğazında her yıl çok sayıda
gemi geçiş yapmaktadır.
Günümüzde İstanbul Boğazı’nda uygulanan transit geçiş şartları 20 Temmuz 1936’da
Montreux Antlaşması ile belirlenmiştir. Adı geçen antlaşma gereğince bayrağı ve yükü ne
olursa olsun ticaret gemileri için günün her saatinde İstanbul Boğazı’ndan transit olarak geçmek
serbesttir. Ücretli kılavuz almak veya romorkör istemek ise isteğe bağlıdır.
Bir yanda artan gemi trafiği öte yandan gemilerin ebatlarının büyümesi ve tehlikeli
madde taşıyan gemilerin sayısının artışı İstanbul boğazında transit geçişlere yönelik yeni
arayışları berberinde getirmektedir. Geçiş sırasında birtakım sınırlamalar uygulanmasına karşın
uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan nedenlerle köklü düzenlemelerin yapılması mümkün
olmamaktadır. Bu bakımdan İstanbul kanal projesi gibi yeni projeler gündeme gelmiş
bulunmaktadır.
İstanbul boğazı, Karadeniz’i Marmara, Ege ve Akdeniz’e bağlamakta bu yüzden hem
ulusal hem de uluslararası transit taşımacılıkta kullanılmaktadır. Ayrıca çok kalabalık ve iki
büyük bölümden oluşan bir metropolü de bir birine bağlayan işlek bir cadde gibi görev
yapmaktadır.
Bu sebepten trafiği;
a) Ulusal ve uluslararası
b) Şehir içi ulaşım olmak üzere ikiye ayırmak gerekmektedir.
Ulusal ve Uluslararası Trafik: Tarihin ilk çağlarından beri önemli bir suyolu olan
Boğaz, dünya ticareti ve deniz ulaşımındaki gelişmelerle ilgili olarak özellikle 20.yüzyılın
ikinci yarısından itibaren yoğun bir deniz trafiğine sahne olmaktadır.
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1936’da yılda sadece 4500 geminin geçtiği İstanbul Boğazında bu sayı 1985’te 24.000’e
1995 yılında yaklaşık 47.000’e 1997 yılında 51.000 gemiye kadar yükselmiştir. 2014 yılında
İstanbul boğazından geçiş yapan gemi sayısı 45.529 olurken, 2016 yılında bu miktar 42.555
olarak gerçekleşmiştir. Bu azalışta Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının 2006 yılında işletmeye
açılmasının da önemli bir payı olmuştur.
İstanbul Boğazında artan gemi kazaları boğaz geçişlerinde yeni uygulamaları zorunlu
hale getirmiştir. Özellikle tehlikeli yük taşıyan gemilerin sebep olacağı deniz kazalarının
yaratacağı çevre kirliliğinin yanında karaya sıçrayabilecek yangınların İstanbul’da yapacağı
mal ve can tahribatı düşünülerek trafik düzenlemesine gidilmiş Boğazlar ve Marmara Bölgesi
Deniz Trafik Düzeni Hakkındaki Tüzük (T.B.B.T.) 1 Temmuz 1994’te yürürlüğe girmiştir. Bu
Tüzüğe göre; tehlikeli yük taşıyan gemilerle, 500 GT ve daha büyük gemilerin boğaza
girişlerinden 24 saat önce Trafik Kontrol Merkezi’ne geminin adı, bayrağı, tonajı, kalkış ve
varış limanı, yükü, kılavuz kaptan talebi v.b. bilgileri içeren Seyir Plan Raporunu vermek
zorundadır. Klavuz alma ise geçiş yapan tüm yabancı bayraklı gemilerde tıpkı eskiden olduğu
gibi ihtiyari olup sadece 300 metreden büyük olanlar için zorunludur. Ayrıca çok büyük
gemilerin boğaz geçişlerini emniyetli, zamanında ve daha sağlıklı yapabilmeleri için trafiğin
diğer gemilere kapatılması öngörülmektedir.
Şehiriçi Yolcu ve Araç Taşımacılığı: İstanbul Boğazı’nın ulusal ve uluslararası
taşımacılık yanında bir de yerel taşımacılıkta önemli bir rolü vardır. Büyük bir bölümü boğazın
iki yakasında kurulmuş İstanbul’da yerel deniz ulaşımını şehir hatları vapurları, deniz
otobüsleri, özel sektöre ait tekneler olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür.
Çanakkale Boğazı:
Türkiye’nin sahip olduğu önemli suyollarından bir diğerini oluşturmaktadır. Marmara
ile Ege denizlerini birleştirmekle birlikte ulaşıma ilişkin esas işlevi Ege ile Karadeniz
arasındadır.
Güneyde Biga, Kuzeyde ise Gelibolu Yarımadası yer alır. İstanbul Boğazına göre daha
az girintili çıkıntılı, buna karşılık uzunluğu onun iki katı kadardır.
Trakya kıyısında, Seddülbahir’in batısındaki İlyas Burnundan Çankaya Burnuna kadar
uzunluğu yaklaşık 78 km, Anadolu yakasında Kum Burnundan Çardak Fenerine kadar
uzunluğu ise yaklaşık 94 km’dir. İlyas Burnu ile Çardak Feneri arasındaki uzaklık yaklaşık 60
km’dir. Boğazın Marmara çıkışını oluşturan Gelibolu-Çardak Feneri arası 3200 m iken, Ege
çıkışını oluşturan İlyas Burnu-Kum Burnu arası ise 3600m’dir.
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Şekil: Çanakkale Boğazı
Boğazın en dar yeri Kilitbahir-Çanakkale arası olup 1200 m genişliktedir. Burası aynı
zamanda boğazın en derin yeridir (106 m). Boğazın ortalama derinliği ise 60 m’dir.
İstanbul Boğazında olduğu gibi Çanakkale Boğazında da üst ve alt akıntı olmak üzere
iki akıntı sistemi vardır.
Çanakkale Boğazının ulaşıma ilişkin önemi konusunda İstanbul Boğazıyla benzer
özellikleri ifade etmek mümkündür. Bu iki boğaz, özellikle Karadeniz ve Ege bağlantılı ulaşım
faaliyetlerinde iki vazgeçilmez noktayı teşkil etmektedirler. Çanakkale Boğazı da İstanbul
Boğazıyla benzer uluslararası kurallara göre kullanılabilmektedir.
1995 yılında Çanakkale boğazından geçiş yapan gemi sayısı 35.000 civarında iken, bu
miktar 1999 yılında yaklaşık 41.000’e yükselmiş, 2006 yılında ise 48.915’ ulaşmıştır. Yine
İstanbul Boğazıyla benzer bir şekilde 2014 yılında Çanakkale boğazını geçen toplam gemi
sayısı 43.582 gerilerken, 2016 yılında bu sayı 44.035 olmuştur. Yine 2006 yılına göre gemi
sayısındaki azalışta Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını etkisi söz konusudur.

8.1.3.2. Limanlar
Sınırların ortadan kalktığı, uluslararası rekabetin yoğun olarak hissedildiği denizyolu
taşımacılığının temel elemanları denizyolu ulaşımı unsurları limanlardır.
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Yük taşımalarının başlayıp sona erdiği limanlarda, taşımaları yapan gemilerin yurtiçi,
yurtdışı ve transit taşımacılıkla ülke ekonomisine katkısı büyüktür.
Türkiye’de denizyolu ulaşımına hizmet eden çeşitli ölçekte çok sayıda liman ve iskele
bulunmaktadır. Bu bölümde Türkiye’nin önemli limanlarından bazılarının temel özelliklerine
kısaca değinilmiştir.
Haydarpaşa Limanı: Avrupa ve Karadeniz ülkelerini kapsayan bölgede önemli bir
konuma sahiptir. Kara ve deniz taşımacılığına demiryolu boyutunu da eklemiştir. Temel
problem yer darlığı olduğundan konteyner hizmetleri aksamaktadır. Zemin bozukluğu, mevcut
raylar üstüne asfalt çekilmesi, konteynere uygun rıhtım vinci olmayışı gibi fiziki yetersizlikleri
mevcuttur.
İskenderun Limanı: Doğu Akdeniz’deki konumu nedeniyle GAP’ı da içine alan geniş
bir hinterlanda hizmet vermektedir. Gerek sanayi gerekse tarımsal üretime önemli katkıda
bulunmaktadır. Liman aynı zamanda Ortadoğu ülkeleri içinde önemlidir.
Bandırma Limanı: Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu’ya bağlayan liman mevcut
hava ve demiryolu bağlantısıyla bölgenin ithal ve ihraç kapısı konumundadır. İzmir’le olan
demiryolu bağlantısı, kombine taşımacılığa yönelik hizmet sunmasına olanak vermektedir.
Derince Limanı: Bölgede otomobil fabrikaları yoğun olduğundan liman ihraç ve ithal
araçlar nedeniyle adeta otomobil terminali görünümündedir. 17 Ağustos 1999 depreminden
büyük zarar görmüş ve rıhtımlarda demiryolu bağlantısı kalmamıştır.
Samsun Limanı: Orta Avrupa Ülkeleri ve Rusya’dan gelen yüklerin Ortadoğu ve Orta
Asya Ülkeleri’ne taşınmasında merkez teşkil etmektedir. Samsun Limanı Feribot Terminali
herhangi bir aktarma olmaksızın, demiryolu feribot seferleriyle kombine taşımacılık
olanaklarına sahiptir.
İzmir Limanı: Ege Bölgesi’nin kapasitesi ve yük trafiği bakımından en büyük
limanıdır. Batı Avrupa ve Kuzey Afrika arasındaki merkezi konumu ve güçlü hinterlandıyla
sadece Ege Bölgesinin tarımsal ve ticaret merkezi olmayıp, aynı zamanda Türk ihraç ürünleri
için de çok önemli bir rol üstlenmektedir. İç Anadolu ve Ege bölgelerinin ithalat kapısı olması
yanında demiryolu ve karayolu bağlantıları ile Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleri arasında
önemli bir ticaret limanı olma özelliğine sahiptir.
Mersin Limanı: Coğrafi konumu, kapasitesi ve geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve
yurtdışına olan bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla yalnız Türkiye’nin değil, aynı
zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en büyük limanlarından biridir. Mersin, Anadolu ve
denize kıyısı olmayan Asya ülkeleri için giriş kapısı olarak hizmet vermektedir. GAP bölgesinin
sanayi ve tarımsal ürünlerinin en önemli deniz ticaret limanını oluşturmaktadır. Demiryolu ve
karayolu bağlantılarıyla dünyanın Ortadoğu ticareti için ideal konumunda bir transit limanıdır.
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Uygulamalar
1)

Türkiye’de limanların illere göre dağılımını araştırınız
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Uygulama Soruları
1)

Türkiye’de en fazla limana sahip olan il hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de denizyolu ulaşımının tarihsel gelişimi ve potansiyeli
işlenmiştir. Bu çerçevede Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü
olma konumuyla taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahip olduğu, Türkiye’nin
matematik ve özel coğrafi konumunun ona sağladığı imkânlarla tarihsel süreç boyunca
denizyolu ulaşımı bakımından yeryüzünün en önemli coğrafi mekânlarından biri olduğu,
günümüzde de bu durum büyük ölçüde önemini devam ettirdiği, Anadolu’da deniz
taşımacılığını üç döneme ayırmanın mümkün olduğu, bunların; sadece yabancı gemilerin
taşıma yaptıkları dönem, yabancı gemilerin ve Türk gemilerin birlikte taşıma yaptıkları dönem,
sadece Türk gemilerin taşıma yaptıkları dönem olarak ayırt edilebileceği, 20. yüzyılın son
çeyreğinde dünyadaki politik ve teknolojik gelişmelerin Dünya Deniz Ticaretini de etkilemiş
olduğu ve yapısal değişimlere zorladığı, teknolojik gelişmeye paralel olarak gemilerin
süratlerinin ve boyutlarının artmasının dünyanın bir ucundaki pazarlara daha kolay ulaşılmasını
sağladığı öğrenilmiştir. Ayrıca, halihazırda gerek yurdun üç tarafında adeta sıra halinde dizilmiş
olan irili ufaklı limanların, gerekse Van gölü ve Atatürk barajı gibi iç sularda gerçekleştirilen
faaliyetlerin, bölgelerarası ulaşımın yoğun olarak gerçekleşmesine zemin hazırladığı, iki önemli
suyolu geçidi olan boğazlarının bulunduğu, diğer taraftan suyolu ulaşımının, sahil kesimlerinde
konumlanmış olan başta İstanbul olmak üzere bir çok şehirde kent içi ulaşımının önemli bir
parçasını oluşturduğu, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uluslararası ticaretin çok
büyük bir bölümünün, maliyeti en ucuz taşıma türü olan denizyolu ile gerçekleşmekte olduğu
öğrenilen diğer konulardır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin denizyolu ulaşımının gelişmesinde etkisi en az
olan faktördür.
a) Coğrafi Konumu
b) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
c) Boğazlara sahip olması
d) Uzun akarsularının bulunması
e) Güçlü bir deniz ulaşım filosuna sahip olması
2. Yabancı gemilerin yanısıra Türklerin de gemi işletmeye başladıkları dönem
aşağıdakilerden hangisidir.
a) 16.Yüzyıl
b) 17. Yüzyıl
c) 18.Yüzyıl
d) 19. Yüzyıl
e) 20.Yüzyıl
3. Hinterlandlarıyla ilişkileri limanların kurulup gelişmesinde en önemli faktörlerden
biridir. Bu bakımdan etki sahası en dar olan liman aşağıdakilerden hangisidir.
a) Mersin Limanı
b) Bandırma Limanı
c) Sinop Limanı
d) Trabzon Limanı
e) İskenderun Limanı
4. Taşıma maliyetinin düşük olması, dış ticarette denizyolu ulaşımının en fazla oranda
kullanılmasının nedenlerinde biridir.
a) Doğru
b) Yanlış
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5. Hinterlandlarıyla ilişkileri limanların kurulup gelişmesinde en önemli faktörlerden
biridir. Bu bakımdan etki sahası en geniş olan liman aşağıdakilerden hangisidir?
a) İzmir Limanı
b) Bandırma Limanı
c) Sinop Limanı
d) Trabzon Limanı
e) Derince Limanı
6. Hangi tarihten itibaren Osmanlı devletinde yabancıların yanı sıra Türkler de gemi
işletmeciliğine başlamıştır.
a) 16. Yüzyıl
b) 17.Yüzyıl
c) 18.Yüzyıl
d) 19.Yüzyıl
e) 20.Yüzyıl
7. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte çok önemli bir liman durumundayken günümüzde
işlerliğini yitirmiştir.
a) Milet
b) Alanya
c) Antalya
d) İzmir
e) Sinop
8. Türkiye sahip olduğu deniz filosu bakımından 2013 yılında dünyada 12 sırada yer
almaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
9. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uluslararası ticaretin çok büyük bir bölümü
maliyeti en ucuz taşıma türü olan denizyolu ile gerçekleşmektedir. Dış ticaret taşımalarının
yıllık ortalama …….……….oranındaki bir bölümünün denizyolu ile yapılmış olması bu
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ulaştırma şeklinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdaki değerlerden
hangisi gelmelidir
a) %68
b) %78
c) %88
d) %98
e) %58
10. Aşağıdaki limanlardan hangisi Marmara denizi kıyılarında yer almaktadır.
a) Derince
b) Alanya
c) Antalya
d) İzmir
e) Sinop

CEVAPLAR: 1-d, 2-d, 3-c, 4a, 5a, 6d,, 7a, 8b, 9c, 10a
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9.DEMİRYOLU ULAŞIMI VE MEKÂNSAL ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Demiryolu Ulaşımının Coğrafi Boyutları
9.1.1. Demiryolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
9.1.2. Demiryolu Ulaşımının Unsurları
9.1.2.1. Raylar
9.1.2.2. Lokomotif ve Vagonlar
9.1.2.3.Tüneller
9.1.2.4.Köprüler
9.1.2.5. Garlar ve İstasyonlar
9.1.3. Dünyada Demiryolu Ulaşımı
9.1.4. Demiryolu Ulaşımının Genel Ulaşımdaki Yeri
9.1.5. Kent İçi Raylı Sistemler
9.1.6. Hızlı Tren
9.1.7. Demiryolu Ulaşımının Avantaj ve Dezavantajları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Demiryolu ilk ortaya çıkış amacı nedir?
2-Demiryolu sistemini diğer ulaşım sistemlerineden ayıran temel unsurlar nelerdir?
3-Hızlı tren sisteminni temel özellikleri nelerdir?
4-Demiryolu ulaşımının diğer sistemlere göre en önemli avantajı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Demiryolu
tarihsel gelişimi

ulaşımının Demiryolu ulaşımın ortaya
Okuyarak
çıkışı ve gelişimini bilir.

Demiryolu
unsurları

Demiryolu
ulaşımının ayırdedici
açıklayabilir.

ulaşımın
unsurlarını Sentez yaparak

Kentiçi raylı sistemleri

Raylı sistemlerin kentiçi
ulaşımındaki yeri ve önemini Sorgulayarak
kavrar.

Hızlı tren

Hızlı
tren
demiryolu
sistematiğindeki
yorumlayabilir

sisteminin
ulaşım
yerini İlişkilendirerek
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Anahtar Kavramlar
•

Demiryolu

•

Ray, lokomotif, vagon, tünel, köprü, gar, istasyon

•

Ralı sistem

•

Kentiçi ulaşım
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Giriş
Bu Bölümde, tarihsel süreç boyunca ortaya çıkan ve kendine özgü uygulama prensipleri
ve yapısal özellikleri olan temel ulaşım sistemlerinden demiryolu ulaşımının coğrafi boyutları
detaylı olarak ele alınacaktır. Bu kapsamda demiryolu ulaşımının tarihsel gelişimi, demiryolu
ulaşımını oluşturan unsurlar kapsamında; raylar, lokomotifler, tüneller, köprüler, gar ve
istasyonlar üzerinde durulacak, dünyada demiryolu ulaşımının mevcut durumu, kent içi raylı
sistemler ve demiryolu ulaşımının avantaj ve dezavantajları irdelenecektir.
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9.1. Demiryolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
9.1.1. Demiryolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
Demiryolu ulaşımının temeli; İngiltere'deki kömür ocaklarında biriken suyu boşaltmak
için icat edilen buhar makinesine dayanmaktadır. Araçların döşenen raylar üzerinde hareket
ettirilmesi esasına dayalı olarak gerçekleşen bu ulaştırma sistemini karayolu ulaşımından ayıran
temel özellik de araç ve yol özelliklerindeki farklılıktır.
Demiryolu ulaşımının bir ulaşım sistemine dönüşmesinin ilk adımı ray sisteminin icad
edilmesiyle atılmıştır. Başlangıçta, at1ar tarafından çekilen araçların raylar üzerinde
kaydırılması ve bu suretle kömür ocaklarındaki suyun boşaltılması amacıyla gerçekleştirilen bu
faaliyet, özellikle buharlı motorun icadıyla birlikte hızlı bir gelişme sürecine girmiş ve artık
yolcu ve yük taşımada temel bir sistem halini almıştır. Böylece buharlı motorun icadı ve
lokomotife adapte edilmesi, her geçen gün hız ve kapasiteleri artan trenlerin ulaştırma
faaliyetlerinde daha fazla kullanılmasını imkan dahiline sokmuştur.
İlerleyen dönemlerde, Richard Trevithick’in yüksek basınçlı buharın kullanımına ilişkin
denemeleri ve 1804 yılında geliştirdiği ilk lokomotifi, William Hedley'in 1813 'te tasarladığı ve
saatte 22 km hıza ulaşabilen makinesi, demiryolu ulaşımının gelişmesinde dönüm noktalarını
teşkil etmiş, ilk demiryolu ulaştırması 1825 yılında İngiltere 'de Stockton - Darlington hattında
gerçekleştirilmiştir.
Tarihsel süreç içinde Demiryolu ulaştırmasında yaşanan gelişmeler, günümüzde hızları
saatte 500 km'ye kadar çıkabilen yüksek hızlı trenlerin taşımada kullanılmasına kadar gelmiş
bulunmaktadır

91.2. Demiryolu Ulaşımının Unsurları
9.1.2.1. Raylar
Karayolu ulaştırmasında olduğu gibi demiryolu taşımasında da çeşitli unsurların bir
araya gelmesi gerekmektedir. Bu kapsamda belirtilen sistemin en önemli parçası kuşkusuz
trenlerin üzerinde hareket ettikleri raylardır. Günümüzde çoğunlukla metal parçaların belirli
aralıklarla sıralanmasıyla tekil ettirilen raylar, statik özellikleri bakımından döşenmesinde özel
bir önem gösterilmesi gereken unsurlar niteliğindedir.
Karayoluna göre daha az alan kaplaması ve bu suretle karayolu tesis etmenin güç olduğu
sahalara da ulaşabilmesi gibi avantajları bulunan demiryolu hatları, ulaşımdaki paylarını
gittikçe arttıran bir sistem özelliği taşımaktadır. Özellikle aşırı iklim koşullarından olumsuz
etkilenme ihtimali, gerek kullanılan malzeme ve gerekse rayların döşenmesinde dikkat edilecek
denge, bu ulaştırma sistemiyle güvenli ve sağlıklı bir ulaştırma yapabilmenin temel anahtarları
niteliğindedir.
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9.1.2.2. Lokomotif ve Vagonlar
Demiryolu ulaşımı, taşımanın yapıldığı araçların çeşitliliği bakımından da belirgin
olarak farklılaşmaktadır. Karayolu sisteminde çok sayıda ve çeşitlilikte araçla seyahat etme
imkânı bulunurken, demiryolunda bu hususta bir tekdüzelik hâkimdir. Bir lokomotif ve bu
lokomotifin çektiği vagon kombinasyonunda müteşekkil araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilen
ulaştırma, lokomotiflerin çekme gücü, vagon sayısı, vagonların konforu ve kapasitesi, yük veya
yolcu taşıma amaçlı kullanılması gibi hususlarda kendi içinde türlere ayrılmaktadır.

9.1.2.3.Tüneller
Karayolu ulaşımında olduğu gibi ve daha yaygın olarak demiryolu taşıma sisteminde de
topografik engellerin aşılmasında tünellerin kullanılması, ulaşımın süratli, sağlıklı ve güvenli
olarak gerçekleştirilmesinde temel faktörlerden biri niteliğindedir. Özellikle yeryüzü
şekillerinin sıkça yükselti sahalarıyla kesintiye uğradığı, bu yükseltileri dolaşarak aşmanın
mümkün olmadığı veya çok maliyet ve emek gerektirdiği durumlarda tünel yapımı bir
zorunluluk halini almakta, zaman zaman çok kısa mesafelerde çok sayıda tünelin inşasını
gerekli kılmaktadır.
Karayolu ulaştırmasına benzer bir şekilde demiryolu sisteminde de tünellerin çap ve
uzunlukları gittikçe artmakta ve ulaşım dışında da çeşitli amaçlarla (turizm gibi) kullanımı
gündeme gelmektedir. Bu çerçevede Japonya'daki "Seikan Tüneli" dünyanın en uzun
demiryolu ulaşımı sağlayan tüneli kabul edilmektedir. Honshu adası ile Hokkaido adası
arasında bulunan tünel, Aomori ile Hakodate şehirleri arasındaki demiryolu hattı üzerinde yer
almaktadır. Tünelin inşasına 1971 yılında başlanmış ve 1988 yılında kullanıma açılmıştır.
Uzunluğu 53,85 km olan tünelde bu uzunluğun 23,3 km'si denizin altından geçmektedir.
Tünelin deniz altındaki kısmı, deniz seviyesinden 240 m, deniz tabanından 140 m aşağıda yer
almakta, sadece deniz altındaki uzunluk esas alındığında 37,9 km uzunluğuyla İngiltere ile
Fransa arasındaki Manş denizini aşan "Manş Tüneli"nden sonra ikinci sırada yer almaktadır
Demiryolu ulaşımının bir diğer önemli unsurunu köprüler teşkil etmektedir. Gerek su
yüzeylerini ve gerekse derin sahaları geçmek amacıyla inşa edilen köprüler, ulaşımın verimli
olarak gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu köprüler, katedilen hattın
özelliğine göre çok kısa uzunluklarda yer alabildiği gibi uzunluğu km'leri bulan bir boyuta da
varabilmektedir.
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Şekil 12: Japonya'daki "Seikan Tüneli" dünyanın en uzun demiryolu ulaşımı sağlayan
tünelidir.

9.1.2.4.Köprüler
Belirtilen çerçevede Dünyanın en uzun demiryolu köprüsü, Çin'de yer alan "Weinan
Weihe Köprüsü"dür. Bu köprü, Zhengzhou-Xian yüksek hızlı tren demiryolu hattının bir
parçasını oluşturmakta ve Zhengzhou ve Xian şehirlerini birleştirmektedir. Uzunluğu 79,7 km
olan köprü iki kez Wei nehrini ve başka pek çok küçük nehir, otoyol ve demiryolunu
aşmaktadır. Köprü 2008 yılında tamamlanmış, ancak 2010 Şubat ayında faaliyete geçmiştir.
Ancak hemen sonraki yıl (2011) açılan Beijing-Shanghai yüksek hızlı tren demiryolu
hattı üzerinde yeralan Tianjin Köprüsü (113,7 km) ile Danyang-Kunshan Köprüsü (164,8
km) en uzun demiryolu köprüleri olma unvanını ardı ardına değiştirmişlerdir. Bu haliyle
hâlihazırda en uzun demiryolu köprüsü Danyang-Kunshan Köprüsüdür. Çin’in doğusunda
Shanghai ve Nanjing arasında yeralan ve 164,8 km uzunluğa sahip olan köprü, 1317 km
uzunluğundaki Beijing–Shanghai yüksek hızlı tren hattı (Jinghu demiryolu hattı) üzerinde
bulunmaktadır. Köprünün 9 km‘lik bir bölümü Yangcheng gölü üzerinden geçmektedir.
İnşasına 2006 yılında başlanmış, 2010 yılında tamamlanmıştır. Resmi olarak 30 Haziran 2011
tarihinde trafiğe açılan Köprü, tabanı 80 m genişliğinde olan 2000 adet sütundan oluşmaktadır.
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Şekil 13: Dünyanın en uzun demiryolu köprüsü Çin’in doğusunda yeralan DanyangKunshan Köprüsüdür.

9.1.2.5. Garlar ve İstasyonlar
Demiryolu ulaşımını karayolu ulaşım sisteminde ayıran temel özelliklerden biri olan
istasyonlar, demiryolu ulaşımında olması zorunlu unsurlardan biridir. Aktarmasız, kapıdan
kapıya ulaştırmanın mümkün olmadığı adı geçen ulaşım sisteminde, yolcu ve yüklerin yüklenip
boşaltılması aşamalarında, gar ve istasyon adı verilen tesislere ihtiyaç duyulmaktadır.
Demiryolu ulaşımının gelişmiş olduğu ülkelerde çeşitli büyüklüklerde yer alabilen bu tesisler,
fiziki fonksiyonlarının yanı sıra, sosyo-kültürel ve turistik bir takım değerleri de bünyesinde
barındırmaktadır.

9.1.3. Dünyada Demiryolu Ulaşımı
Dünya genelinde ülkelerin politika önceliklerine ve gelişmişlik düzeylerine göre
demiryolu ulaşımı ve ray uzunlukları büyük farklılıklar göstermektedir. Bu kapsamda dikkati
çeken husus ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin aynı zamanda demiryolu ulaşımında da önde
gelen ülkeler durumunda olduğudur.
Dünyada en uzun demiryolu ağına ABD sahip olurken, bu ülkeyi Rusya takip
etmektedir. Sözü edilen ülkeleri dünyanın en kalabalık iki ülkesi takip etmektedir. Çin, sahip
olduğu 70 bin km'lik demiryolu hattı uzunluğuyla üçüncü sırada yer alırken, Hindistan
dördüncü sırada bulunmaktadır.
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Sıra

Ülke

Demiryolu Uzunluğu (km)

1

ABD

228.000

2

Rusya

87.000

3

Çin

70.000

4

Hindistan

63.000

5

Kanada

49.000

6

Almanya

46.000

7

Avustralya

44.000

8

Arjantin

34.000

9

Fransa

32.000

10

Brezilya

29.000

23

Türkiye

9.000

Tablo 1: Ülkelere göre demiryolu hat uzunlukları
Türkiye, özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu ulaşımına verdiği önemle
birlikte önemli mesafeler kat etmesine karşın ilerleyen dönemlerde ağırlığın karayoluna
kayması nedeniyle, bu alanda yatırımlar uzun süre adeta durma noktasına gelmiş, bu nedenle
dünya genelinde toplam demiryolu uzunluğunda oldukça gerilerde kalması kaçınılmaz
olmuştur.

9.1.4. Demiryolu Ulaşımının Genel Ulaşımdaki Yeri
Karayolu ulaşımının, özellikle yolcu taşımada hemen bütün ülkelerde önde gelmesine
karşın, demiryolunun yolcu taşımadaki payları ülkelere göre oldukça faklı görünümler ortaya
koymaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde yolcu taşımada karayolu ulaşımında sonra gelen
demiryolu taşımacılığı, havayoluyla yolcu taşımayla neredeyse eşit bir paya sahip
bulunmaktadır. Demiryolu ulaşımının yolcu taşımadaki payı ABD'de daha da gerilerde
bulunmakta, en büyük ağırlık karayolu, özellikle otomobille ulaşımda yoğunlaşmaktadır.
Demiryolu ulaşımının yolcu taşımadaki payı oldukça düşük seviyelerde kalan yukarıda
belirtilen ülkelerin varlığına karşılık, Japonya, Çin ve Rusya toplam yolcu taşımadaki payı
oldukça yüksek olan ülkeler durumundadır. Rusya ve Japonya'da toplam yolcu taşımada
demiryolunun payı %30'lar civarında seyrederken, Çin'de bu oran %35'lere çıkmaktadır. Oysa
Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %5 civarında, ABD'de ise %1 'in altında bulunmaktadır.
Demiryolu ulaşımının yolcu taşımada ikinci derecedeki bu görünümünün aksine, yük
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taşımada daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Bu çerçevede ABD, Rusya ve Çin'de toplam
yük taşımada demiryolu ulaşımı ilk sırada yer alırken, Japonya ve Avrupa Birliğinde ikinci
sırada bulunmaktadır. Demiryolu ulaşımının yük taşımadaki payının %65'lere vardığı Çin, bu
hususta dikkati çekerken, Rusya %35, ABD’de ise bu ulaşım türünün yük taşımadaki payı
%37'ler civarında seyretmektedir

9.1.5. Kent İçi Raylı Sistemler
Demiryolu ulaşımı sadece şehirler veya uluslararası ulaşımda değil aynı zamanda;
metro, tramvay ve funiküler gibi sistemlerle kent içi ulaşımda da aktif bir rol üstlenmiş
bulunmaktadır. Özellikle nüfusun devasa ölçeklere ulaştığı büyük kentlerde ulaşım
hizmetlerinin yeraltına alınması zorunluluğu nedeniyle raylı sistemler cazip bir durum arz etmiş
ve hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Dünyanın en eski metrosu olan ve 1863 yılında faaliyete
geçen Londra Metrosu'yla başlayan yeraltında raylı sistemler günümüzde çok hızlı konforlu ve
geniş sahalara hizmet verir hale gelmiştir.
Kısa zaman zarfında çok sayıda yolcuyu taşıyabilecek kapasitesi olması, gelişmekte
olan ülkelerde de bu sistemlerin hızla devreye alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle
Londra, Newyork, Paris, Moskova ve Tokyo gibi dünyanın büyük nüfuslu şehirlerindeki
metrolar günlük 10 milyonu bulan bir yolcu taşıma kapasitesine ulaşmaktadır.

9.1.6. Hızlı Tren
Sadece kent içinde değil, şehirlerarası yolcu taşımada da özellikle hız, güvenlik ve
konfor açısından farklılık arz eden hızlı trenler her geçen gün yaygınlaşarak, demiryolu
ulaşımındaki yerini pekiştirmektedir. 1964 Tokyo Olimpiyatları için Japonya tarafından
geliştirilmiş olan ve ilk seferini Tokyo-Osaka arasında gerçekleştiren hızlı trenden günümüze
her geçen gün, kalite ve hızları artan sistemler devreye alınmaya devam etmektedir. Hızlı tren
kullanımı konusunda Japonya'yı Fransa izlemiş, 1967 yılındaki ilk denemede saatte ortalama
253 kilometreye, 1972' de ise 318 kilometre hıza ulaşılmıştır. Artık günümüzde hızlı trenlerin
bazıları saatte 500 km'yi aşan hızlara ulaşabilmektedir
Hızlı Trenler; saatte ortalama 300 km varan hızla yol alabilmeleri, bazı durumlarda
toplam sarf edilen süre bakımından uçak yolculuğuna göre bile daha çabuk ulaşım
sağlanabilmesi, tren istasyonlarının şehir içinde yer almaları nedeniyle erişimin daha kolay
olması, gecikme ve ertelemelerin çok nadir görülmesi, hava olaylarının aşırı etki göstermediği
sürece bir gecikmeye neden olmaması, diğer ulaşım araçlarına göre çok daha güvenli ve
konforlu olmaları, elektrik enerjisiyle çalıştıklarından çevreye zarar vermemeleri ve sessiz
çalışarak gürültü kirliliği de neden olmamaları gibi özellikleriyle önemli avantajlar
sağlamaktadırlar.
Hızlı trenler bugün Fransa, Almanya, İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri ile Japonya,
Çin ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede 2012
yılı verilerine göre en uzun hızlı tren hatlarına sahip olan ülke, son dönemlerde bu konuda
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büyük atağa geçen Çin’dir. Hızlı tren hatlarının öncülüğünü yapan Japonya ise Çin’in ardından
ikinci sırada yer almaktadır.
Ülke

Hızlı Tren Hat Uzunluğu (km)

Çin

6.403

Japonya

2.664

İspanya

2.144

Fransa

2.036

Almanya

1.334

Tablo 2: Dünyada hızlı tren hat uzunlukları (Temmuz 2012)
Hızlı tren uygulamalarında Asya ülkelerinin önderliği göze çarparken, Avrupa
ülkelerinde de başta İspanya, Fransa ve Almanya olmak üzere, bu sistem birçok ülkede hızla
demiryolu ulaşımındaki yerini geliştirmeye devam etmektedir.

9.1.7. Demiryolu Ulaşımının Avantaj ve Dezavantajları
Demiryolu ulaşımı çok değerli avantajları bünyesinde barındırmakla birlikte, çeşitli
dezavantajlarıyla da dikkati çekmektedir. Bu avantaj ve dezavantajlar diğer ulaşım sistemleriyle
karşılaştırılarak yapıldığında, farklı bir takım özelliklere rastlamak mümkün olmaktadır. Bu
çerçevede; yapım maliyetinin düz arazide 2,5 kat, orta engebeli arazide 1,5 kat daha ucuz
olması, platform genişliği 13,7 m. olan çift hatlı elektrikli bir demiryolu alt yapısının, kapasite
açısından 38 m. genişliğindeki 6 şeritIi bir otobana eşdeğer olması bakımından karayoluna göre
maliyetin düşük olması bir avantaj olarak belirirken, tek seferde çok sayıda insan veya çok
miktarda yük taşımanın mümkün olması bakımından da yine karayoluna göre oldukça avantajlı
bir görünüm sergilemektedir. Bu bakımdan dökme yük ve konteyner taşımacılığında, taşıma
kapasitesinin 3 kat fazla olması, karayoluna göre bir defada taşıdığı yük açısından avantajını
açıkça ortaya koymaktadır.
Karayoluna göre daha uzun ömürlü olması bir diğer avantajını teşkil etmektedir.
Karayoluna göre demiryolunun ömrü yaklaşık 3 kat fazla olmakta, demiryolunun fayda ömrü
30 yıl olarak kabul edilirken, dünya standartlarında karayollarının fayda ömrü 13 yıl kadar
olmaktadır.
Yine karayoluna göre kaza riski daha düşük olması önemli bir avantaj olarak
belirmektedir. İstatistikî bilgilere göre karayollarında yaşanan kazalarda daha fazla insan
hayatını kaybetmektedir. Oysa karayolunda kazaların en başta gelen nedenlerinden biri olan
sürücü hataları demiryolu ulaşımında karayoluna göre minimum düzeydedir. Böylece özellikle
karayoluna göre güvenlik bakımından mukayesesi mümkün olmayan bir avantajlı durum
göstermektedir.
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Karayolu ulaşımında, özellikle otoyol yapımına göre, demiryolunda arazı
kamulaştırmasının üç kat daha az olması, bir yandan maliyetleri azaltırken, diğer taraftan
özellikle verimli tarım arazilerinin kaybını engellemektedir.
Sadece arazilerin korunması bakımından değil, aynı zamanda karayoluna göre yakıt ve
enerjide daha tasarruflu bir nitelik taşıması, yani aynı miktarda yük veya insan taşımada enerji
tasarrufunun yaklaşık 5 kat civarında olması diğer bir avantajlı özelliğini ortaya koyarken,
elektrik enerjisi kullanabilen bir ulaşım sistemi olması dolayısıyla petrole bağımlı bir yapı
göstermemesi, çevre kirliliği açısından karayollarına göre çevre dostu olması ve konfor
açısından kısmen karayoluna göre daha iyi şartlar sağlaması demiryolu ulaşımının avantajlı
yönleri olarak belirginleşmektedir.
Yukarıda sayılan avantajlarına karşılık, hareket serbestisi ve manevra kabiliyetinin
kısıtlı olması, başlangıç ve varış noktaları arasında kesintisiz ulaşım sağlanamaması, arıza veya
kaza durumlarında alternatif güzergâh üretilememesi, yolcu veya yük hareketi açısından
istasyonlara bağımlı olması gibi özellikleri, demiryolu ulaşımının dezavantajlı yönlerini
oluşturmaktadır.
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Uygulamalar
1)
araştırınız.

İlk uluslararası demiryolu ulaşımının hangi ülkeler arasında gerçekleştiğini
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Uygulama Soruları
1)
İlk uluslararası demiryolu ulaşımının bulduğunuz ülkeler arasında olmasının
temel sebebi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde, demiryolu ulaşımını ortaya çıkaran gelişmeler ve bu gelişmelerin tarih
boyunca yaşadığı değişimler, belirtilen ulaşım tipini oluşturan temel unsurların ulaşımın
gerçekleşmesin katkıları, dünyada demiryolu ulaşımında öne çıkan ülkeler, her geçen gün
uygulama alanına taşınan hızlı tren ulaşımının gelişimi ve dünyadaki mevcut durumu ile
demiryolu ulaşımının diğer sistemlere göre avantaj ve dezavantajları işlenmiştir. Bu çerçevede
Demiryolu ulaşımının temeli; İngiltere'deki kömür ocaklarında biriken suyu boşaltmak için icat
edilen buhar makinesine dayanmakta olduğu, araçların döşenen raylar üzerinde hareket
ettirilmesi esasına dayalı olarak gerçekleşen bu ulaştırma sisteminin araç ve yol özellikleri
bakımından karayolu ulaşımından farklılaştığı, demiryolu ulaşımının bir ulaşım sistemine
dönüşmesinin ilk adımının ray sisteminin icad edilmesiyle atılmış olduğu, buharlı motorun
icadı ve lokomotife adapte edilmesinin ise, her geçen gün hız ve kapasiteleri artan trenlerin
ulaştırma faaliyetlerinde daha fazla kullanılmasını imkan dahiline soktuğu öğrenilmiştir. Ayrıca
Karayolu ulaştırmasında olduğu gibi demiryolu taşımasında da çeşitli unsurların bir araya
gelmesinin gerektiği, demiryolu sisteminin en önemli parçasının raylar olduğu, demiryolu
ulaşımının araç çeşitliliği bakımından bir tekdüzeliğin hakim olduğu, çeşitli uzunlukta
tünellerin demiryolu ulaşımında da etkin bir rol oynadığı, yine köprülerinde benzer bir
fonksiyon yüklendiği, demiryolu ulaşımını karayolu ulaşım sisteminde ayıran temel
özelliklerden birinin de istasyonlar olduğu, aktarmasız, kapıdan kapıya ulaştırmanın mümkün
olmadığı demiryolu ulaşım sisteminde, yolcu ve yüklerin yüklenip boşaltılması aşamalarında,
gar ve istasyonlara ihtiyaç duyulduğu anlatılmıştır. Derste ayrıca Dünyada en uzun demiryolu
ağına ABD sahip olduğu, bu ülkeyi Rusya’nın takip ettiği öğrenilmiştir. Demiryolu ulaşımının
sadece şehirler veya uluslararası ulaşımda değil aynı zamanda; metro, tramvay ve funiküler gibi
sistemlerle kent içi ulaşımda da aktif bir rol üstlenmiş bulunduğu, özellikle hız, güvenlik ve
konfor açısından farklılık arz eden hızlı trenler her geçen gün yaygınlaşarak, demiryolu
ulaşımındaki yerini pekiştirmekte olduğu, demiryolu ulaşımının çok değerli avantajları
bünyesinde barındırmakla birlikte, çeşitli dezavantajlarıyla da dikkati çekmekte olduğu derste
öğrenilen diğer konular olmuştur
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Bölüm Soruları
1. Dünyada ilk demiryolu ulaştırması hangi tarihte gerçekleştirilmiştir.
a) 1825
b) 1850
c) 1912
d) 1927
e) 1950
2. Dünyada demiryolu ulaştırmasının ilk çıkış noktası hangi ihtiyacın bir sonucudur.
a) Daha hızlı yük taşımak
b) Daha çok yük taşımak
c) Daha ucuza canlı hayvan taşımak
d) Kömür ocaklarındaki suyu boşaltmak
e) Karayolu ulaştırmasının pahalı olması
3. 164,8 km uzunluğa sahip olan Danyang-Kunshan Köprüsü hangi ülke sınırları içinde
yeralmaktadır.
a) Güney Kore
b) Vietnam
c) Çin
d) Kuzey Kore
e) Japonya
4- Dünyada ilk demiryolu ulaştırması aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır.
a) Almanya
b) Fransa
c) İngiltere
d) ABD
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e) Türkiye
5- Dünyanın en eski metrosu aşağıdakilerden hangisidir.
a)

Londra Metrosu

b)

Newyork Metrosu

c)

İstanbul Tünel

d)

Paris Metrosu

e)

Moskova Metrosu

6- Demiryolu ulaşımının bir ulaşım sistemine dönüşmesinin ilk adımı ray sisteminin
icad edilmesiyle atılmıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
7- Sadece deniz altındaki uzunluk esas alındığında 37,9 km uzunluğuyla dünyanın en
uzun tüneli olan "Manş Tüneli" aşağıdaki hangi iki ülke arasında ulaşıma hizmet etmektedir.
a) Almanya-Fransa
b) Fransa-İspanya
c) İngiltere-Fransa
d) İngiltere-Belçika
e) Fransa-İtalya
8- Sadece kent içinde değil, şehirlerarası yolcu taşımada da özellikle hız, güvenlik ve
konfor açısından farklılık arz eden hızlı trenler her geçen gün yaygınlaşarak, demiryolu
ulaşımındaki yerini pekiştirmektedir. 1964 Tokyo Olimpiyatları için Japonya tarafından
geliştirilmiş olan ve ilk seferini ……………….. arasında gerçekleştiren hızlı trenden günümüze
her geçen gün, kalite ve hızları artan sistemler devreye alınmaya devam etmektedir
a) Kyoto-Noto
b) Tokyo-Hokkaido
c) Osaka-Nagasaki
d) Tokyo-Osaka
e) Kyoto-Osaka
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9- Sadece arazilerin korunması bakımından değil, aynı zamanda karayoluna göre yakıt
ve enerjide daha tasarruflu bir nitelik taşıması, yani aynı miktarda yük veya insan taşımada
enerji tasarrufunun yaklaşık …………. kat civarında olması demiryolu ulaşımının diğer bir
avantajlı özelliğini ortaya koymaktadır.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
10- Dünyada en uzun demiryolu hattına sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir.
a) ABD
b) Fransa
c) Japonya
d) Almanya
e) Çin

CEVAPLAR: 1-a, 2-d, 3-c, 4c, 5a,6a, 7c, 8d, 9d, 10a
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10. TÜRKİYE’DE DEMİRYOLU ULAŞIMI VE MEKÂNSAL ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
10.1.1.Türkiye’de Demiryolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
10.1.1.1. Cumhuriyet Öncesi Demiryolu Ulaşımı
10.1.1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Demiryolu Ulaşımı
10.1.2.Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı Unsurları: Tüneller, Köprüler ve Garlar
10.1.3.Türkiye’de Hızlı Tren Ulaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Türkiye’de demiryolu ulaşımın ortaya çıkış sebepleri nelerdir?
2-Türkiye Cumhuriyeti döneminde demiryolu ulaşımına ilişkin nasıl politikalar izlenmiştir?
3-Türkiye’nin en uzun demiryolu köprü ve tüneli hangileridir?
4-Türkiye’de hızlı tren ilk olarak hangi şehirler arasında faaliyet göstermeye başlamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye’de tarih boyunca Okuyarak
ulaşımında
Türkiye’de
Demiryolu demiryolu
gelmiş
olan
Ulaşımının Tarihsel Gelişimi meydana
değişimleri öğrenir.
Türkiye’de
Ulaşımını
Faktörler

Kazanım

demiryolu Sentez yaparak
Demiryolu Türkiye’nin
ulaşımına
ilişkin
coğrafi
Etkileyen
özelliklerini kavrar.

Türkiye’nin
önemli Okuyarak
Türkiye’de
demiryolu demiryolu, tünel, gar ve
istasyonlarının özelliklerini
ulaşımının unsurları
bilir

Türkiye’de hızlı tren ulaşımı

Türkiye’de
hızlı
tren Okuyarak
ulaşımına ilişkin gelişmeleri
açıklayabilir

178

Anahtar Kavramlar
•

Türkiye

•

Demiryolu

•

Politika

•

Tünel, Köprü, Gar

•

Hızlı tren
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Giriş
Bu bölümde Türkiye’de demiryolu ulaşımının tarihsel gelişimi farklılaşan bazı evreler
esas alınarak incelenecek, demiryolu ulaşımının temel unsurları olan tüneller, köprüler, istasyon
ve garların temel özellikleri belirtilecek, günümüzde Türkiye’de demiryolu ulaşımının genel
ulaşım faaliyetleri içindeki durumu ortaya konulacak, son olarak genel demiryolu ulaşımı
içinde yer almaya başlayan hızlı tren sisteminin özellikleri ve hâlihazırdaki durumu
irdelenecektir.
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10.1. Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
10.1.1.Türkiye’de Demiryolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de demiryolu ulaşımının tarihsel gelişimini iki döneme ayırmak mümkündür.
Cumhuriyet öncesi; Demiryolu hatlarının büyük bölümünün yabancılara verilen imtiyazla
yaptırılması, Cumhuriyet sonrası dönem; Demiryolu ağırlıklı dönem 1923-1950; (demiryolu
ulaştırmasının hızla gelişmesi) 1950 sonrası; (demiryolu ulaştırmasının geri planda kalması).

10.1.1.1. Cumhuriyet Öncesi Demiryolu Ulaşımı
Bu dönem 1856 yılında başlar. İlk demiryolu hattı belirtilen yıl bir İngiliz şirketi
tarafından inşa edilmeye başlanan 130 km'lik İzmir - Aydın hattıdır. Bu hattın seçilmesinin
temel nedenleri; İzmir-Aydın yöresinin diğer yörelere göre nüfus bakımından kalabalık, ticari
potansiyeli yüksek ve İngiliz sanayisinin ihtiyaç duyduğu ham maddeye kolay ulaşılabilecek
bir yöre olması, Ortadoğu'nun kontrol altına alınarak Hindistan yollarının denetlenebilmesi
bakımında stratejik bir öneme sahip olmasıdır.
Yapımı 10 yıl süren İzmir-Aydın demiryolunun 1866 yılında ulaşıma açılmasının
ardından, demiryolunun geçtiği bölgelerden toplanan tarımsal vergilerde ve İzmir
gümrüklerinin gelirinde büyük artışlar yaşanmıştır. 1871 yılında Haydarpaşa-İzmit hattı devlet
eliyle yapılmaya başlanmış ve 91 km’lik hat 1873 yılında bitirilmiştir. Ancak maddi
imkânsızlıklar nedeniyle Anadolu Demiryolları ile Bağdat ve Güney demiryollarının yapımları
Alman sermayesi ile gerçekleştirilmiştir. İmtiyaz verilen başka bir İngiliz şirketi de İzmirTurgutlu -Afyon hattı ile Manisa-Bandırma hattının 98 km’lik kısmını 1865 yılında
tamamlanmıştır. 1896 yılında yapım imtiyazı Baron Hirsch’e verilen 2000 km’lik Batı
Demiryollarının milli sınırlar içerisinde kalan 336 km’lik İstanbul-Edirne ve Kırklareli-Alpulu
kesiminin 1888’de bitirilerek işletmeye açılmasıyla da İstanbul, Avrupa demiryollarına
bağlanmıştır.
Başlangıçta İngilizlere verilen demiryolu inşa etme imtiyazı daha sonra Almanlara
verilmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti tarafından demiryolu imtiyazı verilen İngiliz, Fransız
ve Almanların ayrı ayrı etki alanları oluşmuştur. Batılı ülkeler, sanayi devrimiyle çok önemli
ve stratejik bir ulaşım yolu olan demiryolunu, tekstil sanayinin hammaddesi olan tarım
ürünlerini ve önemli madenleri en hızlı biçimde limanlara, oradan da kendi ülkelerine
ulaştırmak için inşa etmişlerdir. Bu ülkeler inşa edilen hatlarda km başına kâr güvencesi,
demiryolunun 20 km çevresindeki maden ocaklarının işletilmesi vb. imtiyazlar alarak
demiryolu inşaatlarını yaygınlaştırmışlardır. Dolayısıyla Osmanlı topraklarında yapılan
demiryolu hatlarının geçtiği güzergahlar bu ülkelerin iktisadi ve siyasi amaçlarına göre
biçimlendirilmiştir.
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Şekil 25: Cumhuriyet öncesinde anadolu’da inşa edilen demiryolu hatları

Tablo 6: Cumhuriyet öncesinde Anadolu’da demiryolu ağları ve uzunlukları

10.1.1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Demiryolu Ulaşımı
Demiryolu Ağırlıklı Dönem 1923-1950: Cumhuriyet öncesi dönemde, yabancı
şirketlere verilen imtiyazla, onların denetiminde ve ülke dışı ekonomilere, siyasi çıkarlara
hizmet eder türde gerçekleştirilen demiryolları, Cumhuriyet sonrası dönemde milli çıkarlar
doğrultusunda yapılandırılmıştır.
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Bu dönemde kendine yeterli "milli ekonomi"nin yaratılması amaçlanarak,
demiryollarının ülke kaynaklarını harekete geçirmesi hedeflenmiştir. Bu dönemin belirgin
özelliği, 1932 ve 1936 yıllarında hazırlanan 1. ve 2. Beş Yıllık Sanayileşme Planlarında, demirçelik, kömür ve makine gibi temel sanayilere öncelik verilmiş olmasıdır. Bu tür kitlesel yüklerin
en ucuz biçimde taşınabilmesi açısından demiryolu yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Bu
nedenle, demiryolu hatları milli kaynaklara yönlendirilmiş, sanayinin yurt sathına yayılma
sürecinde yer seçiminin belirlenmesinde yönlendirici olmuştur.
Demiryolu Ağırlıklı Dönemde demiryollarının şu hedefleri gerçekleştirmesi
amaçlanmıştır: Potansiyel üretim merkezlerine ve doğal kaynaklara ulaşma, üretim ve tüketim
merkezleri ile özellikle limanlar ile hinterlendları arasında ilişki kurulması, ekonomik
gelişmenin ülke düzeyinde yayılmasını sağlamak amacıyla özellikle az gelişmiş bölgelere
ulaşılması, milli güvenlik ve bütünlüğün sağlanması amacına dönük olarak ülkenin her yöresine
demiryolu götürülmesi.
Sözü edilen hedefleri gerçekleştirmek üzere, demiryolu ulaşım politikası iki aşamalı
olarak ele alınmıştır.
1- Yabancı şirketlerin ellerindeki demiryollarını satın alarak demiryollarına ulusal
nitelik kazandırmak; Bu çerçevede büyük parasal güçlüklere karşın, yabancı şirketlerin
elindeki demiryolu hatlarının satın alınarak devletleştirilmesi, bir kısmının ise anlaşmalarla
devralınması yoluna gidilmiştir.
2- Ulusal bütünlüğün ve ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni demiryolları inşa
etmek; Bu kapsamda, mevcut demiryolu hatlarının büyük bölümü ülkenin batı bölgelerinde
yoğunlaştığından, orta ve doğu bölgelerinin de merkez ve sahil ile bağlantısının sağlanması için
yeni hatlar inşa edilmiştir.
Cumhuriyet öncesinde demiryollarının % 70'i Ankara-Konya hattının batısında
kalırken, Cumhuriyet döneminde yolların % 78.6'si doğu bölgelerinde döşenmiştir. Ülkenin
içinde bulunduğu imkânsızlıklara rağmen, demiryolu yapımı İkinci Dünya Savaşına kadar
büyük bir hızla sürdürülmüş, savaş nedeniyle 1940 yılından sonra yavaşlamaya başlamıştır.
1923-1950 yılları arasında yapılan 3.578 km’lik demiryolunun 3.208 km’si 1940 yılına kadar
tamamlanmıştır. 1950’lerden itibaren demiryolu ulaşımı büyük ölçüde ihmal edilmiştir.
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Şekil 26: Cumhuriyet Döneminde (1923-1950) Anadolu’da inşa edilen demiryolu hatları

Tablo 7: Cumhuriyet Döneminde Anadolu’da demiryolu ağları ve uzunlukları
1950 yılına kadar uygulanan ulaşım politikalarında karayolu, demiryolunu besleyecek,
bütünleyecek bir sistem olarak görülmüş, ancak karayollarının demiryollarını bütünleyecek,
destekleyecek biçimde geliştirilmesi gereken bir dönemde, Marshall yardımıyla demiryolları
geri plana atılmış, karayolu yapımına öncelik verilmeye başlanmıştır.
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1950 sonrası (Karayolu Ağırlıklı Dönem): ABD'nin Marshall yardımı ile Türk
ekonomisi üzerinde etkin olduğu bu dönemde, özellikle tarım ve tüketim mallarına dayalı bir
sanayileşme süreci iktisadi yapıya egemen olmuştur. 1950 yılından sonra Türkiye’de yeni
demiryolu yapımı durma noktasına gelmiştir.
1960 sonrası planlı kalkınma dönemlerinde, demiryolları için öngörülen hedeflere hiçbir
zaman ulaşılamamıştır. Ulaştırma alt sistemleri arasında koordinasyon sağlanamamış ve
karayollarına yapılan yatırımlar bütün plan dönemlerinde ağırlığını korumuştur. Bu
politikaların sonucu olarak, 1950-1980 yılları arasında yılda sadece ortalama 20 km yeni hat
yapılabilmiştir. 1950’lerden sonra karayollarının hızlı gelişimi, demiryollarının ekonomik
sıkıntılar içerisine girmesine neden olmuştur. Sonuçta demiryollarının geçmiş dönemlerdeki
gücü ve taşımacılıktaki payı azalmıştır. Tüm dünyada yaşanan karayolu ağırlıklı gelişme,
Ülkemizdeki dengeleri alt üst etmiş, ulaştırma sistemi neredeyse yalnızca karayoluna
dayandırılmıştır. Bu dönemde demiryolları, kendisine tanınan kısıtlı imkanlarla ancak mevcut
sistemin işlerliğinin korunması ve trafiğin devamlılığının sağlanması yanında kısmen de
modernizasyon çalışmalarını sürdürmüştür. 1955 yılında genel ulaştırma sistemleri içerisinde
yolcuda % 22 ve yükte % 61 olan demiryolunun payı 1999 yılında, yolcuda % 2’ye, yükte ise
% 5’e kadar düşmüştür.
1980'li yılların ortalarında ise, ülkemizde hızlı bir karayolu yapım seferberliği
başlatılmış, otoyolların yapımı, GAP ve turizmden sonra ülkemizin 3. büyük projesi olarak
kabul edilmiştir. Bu çerçevede 1990'li yılların ortalarına kadar otobanlar için yılda yaklaşık 2
milyar $'lık yatırım yapılmış, buna karşılık, özellikle önemli demiryolu altyapı yatırımları
konusunda her hangi bir proje hayata geçirilememiştir. Mevcut demiryollarının büyük bölümü
yüzyılın başında inşa edilen ölçekte kalmaya devam etmiş, demiryollarına ayrılan kaynaklar da
yetersiz kalmıştır.
Sonuç olarak; 1950'li yıllardan sonra uygulanan karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları
sonucunda, 1950-1997 yılları arasında karayolu uzunluğu %80 artarken, demiryolu uzunluğu
sadece %11 artmıştır. Ulaştırma sektörleri içindeki yatırım payları ise; 1960'li yıllarda karayolu
%50, demiryolu %30 pay alırken, 1985'den sonra demiryolunun payı %10'un altında kalmıştır.
Bu ulaşım politikalarının doğal sonucu olarak ülkemiz ulaşım sistemi adeta tek bir sisteme
dayandırılmıştır. 1950 yılı itibariyle 7.498 km olan anahat yol uzunluğu 2002 yılı sonuna
gelindiğinde ancak 8.671 km olabilmiş ve 52 yılda ancak 1.173 km’lik yol yapılabilmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yılda ortalama 190 km demiryolu yapılırken, 1950 yılından sonra
ortalama yapılan demiryolu uzunluğu 20 km civarında olmuştur.
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Şekil 27: Cumhuriyet Döneminde (1951-2002) Anadolu’da inşa edilen demiryolu
hatları
Mevcut durum; Demiryolu yoğunluğu açısından Türkiye, AB üyesi ülkelerle
karşılaştırıldığında en az yoğunluğa sahip ülkedir. Şehirlerarasındaki ana koridorlarda
taşımacılık nispeten eskimiş bir altyapı üzerinde sürdürülmektedir. Demiryolu altyapısının en
önemli problemi büyük nüfuslu şehirlerarasındaki demiryolu hatlarının yüksek hız ve kaliteli
servise uygun olmamasıdır. Km başına toplam trafik birimi itibariyle de Türkiye, AB
ortalamasının oldukça altındadır. Demiryollarında tekel konumunda işletmecilik yapan
TCDD’nin yeniden yapılandırılması çalışmalarının yanı sıra yüksek hızlı tren işletmeciliğine
geçmek amacıyla, Eskişehir-Ankara ve Ankara-Konya hızlı tren hatları hayata geçirilmiş,
Ankara-İstanbul hızlı tren hattı çalışmaları ise sürmektedir.
Sadece ülke içi demiryolu ulaşımında değil aynı zamanda sınır aşan demiryolu ağları
bakımında da Türkiye zayıf bir görüntü sergilemekte, 5 ayrı komşu ülke sınırında 7 ayrı sınır
kapısında demiryolu geçişi mümkün olabilmektedir. Yunanistan sınırında Uzunköprü,
Bulgaristan sınırında Kapıkule, Suriye sınırında İslahiye, Çobanbey ve Nusaybin, Ermenistan
sınırında Akyaka, İran sınırında Kapıköy sınır kapılarında demiryolu geçişi sözkonusu olmakla
birlikte, Ermenistan’la olan sınır kapısı fiilen kapalı bulunmakta, diğer sınır kapılarında
uluslararası demiryolu ulaşımı çok zayıf bir şekilde gerçekleşmektedir.
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Şekil 28: 2014 yılı itibariyle Türkiye’de demiryolu ağı
2000’li yıllardan itibaren demiryolları devlet ulaşım politikasında yeniden öne çıkmaya
başlamıştır. TCDD’nin yatırım ödeneği 2004-2005 yıllarında kamu iktisadi teşekkülleri (KİT)
içinde ilk sırayı almıştır. Bu dönemde bir yandan yeni demiryolu bağlantı hatları yapılarak
mevcut hatların geliştirilmesi hedeflenirken, diğer taraftan hızlı tren çalışmalarına sürat
kazandırılmıştır. Bu dönemin temel özelliklerinden bir diğeri de özel sektörün demiryolu
işletmeciliği yapabilmesine olanak sağlamaya yönelik çalışmaların yapılmaya başlanmasıdır.

10.1.2.Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı Unsurları: Tüneller, Köprüler
ve Garlar
Karayolu ulaşımında olduğu gibi demiryolu ulaştırmasında da birtakım topografik
engellerin aşılmasında tünel ve köprülerden yararlanılmaktadır. Bu çerçevede 2013 yılı
itibariyle Türkiye genelinde çeşitli uzunluklara sahip 804 adet tünel bulunmaktadır. Bu
tünellerin toplam uzunluğu ise 200 km’yi aşmaktadır.
Tünellerin yanı sıra, yine aynı yıl verilerine göre, ulaşımın daha hızlı ve az maliyetle
gerçekleştirilmesine katkıda bulunan çeşitli nitelikte 25.537 adet köprü, Türkiye demiryolu
ağları üzerinde konumlanmış bulunmaktadır. Adı geçen köprülerin toplam uzunluğu ise 88
km’yi biraz aşmaktadır.
Karayolu ulaşımından farklı olarak, kapıdan kapıya taşımaya elverişli olmayan,
dolayısıyla istasyonlara bağlı olarak hareket eden demiryolu ulaşımında, istasyonlar ve onların
daha büyük çaplı ve merkezi konumda olanları niteliğindeki garlar, belirtilen ulaşım sisteminin
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ayrılmaz unsurları durumundadır. Bu bakımdan Türkiye’nin önde gelen garlarına ilişkin bilgiler
kısaca aşağıda belirtilmiştir.
İzmir Alsancak Garı: Türkiye’nin ilk Garıdır. Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olan
İzmir – Aydın demiryolu hattının başlangıç noktasındadır. 1857 yılında temeli atılan gar binası
30 Ekim 1858 yılında o günkü adı Punta, günümüzde adı Alsancak Garı olarak hizmete
girmiştir. İzmir – Aydın demiryolu hattının 1866 yılında hizmete girmesiyle yoğunluğu gittikçe
artmıştır. Halen aynı zamanda banliyö istasyonu olarak da işlev görmektedir.
Sirkeci Garı: Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Şark Demiryolları hattının Türkiye
sınırlarındaki son noktasında yer alan Sirkeci Garı, 3 Kasım 1890’da hizmete açılmıştır.
Binanın mimarı Alman A.Jasmund’dur. Gar aynı zamanda Sirkeci-Halkalı arasında çalışan
banliyö trenleri için de istasyon görevi görmektedir.
Haydarpaşa Garı: Bağdat Demiryolu Hattının başlangıç noktasıdır. Gar binası 30
Mayıs 1906 tarihinde hizmete girmiştir. Adını padişah III.Selim’in paşalarından Haydar
Paşa’dan almıştır.
Binanın inşaatı “Anadolu-Bağdat Şirketi” adı altındaki bir Alman şirketi tarafından
gerçekleştirilmiştir. Binanın mimarları Alman Otto Ritter ve Helmuth Conu’dur. Gar binası
başlangıçta 2525 m² alana kurulmuş ve bugünkü kapalı kısımları ile birlikte 3836 m²’lik bir
alana yayılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu’ya sevk edilmek üzere gar binasında depolanan
cephaneler 6 Eylül 1917 günü yapılan bir sabotaj sonucu infilak ederek büyük bir yangın
çıkarmış, gar binası yangınla tahrip olurken, garda harekete hazır bekleyen ve gara girmekte
olan cephane ve asker dolu çok sayıda vagon yok olmuştur.
15 Kasım 1979 tarihinde ise akaryakıt yüklü “Independenta” adlı tankerin diğer bir gemi
ile çarpışması sonucu meydana gelen şiddetli patlama ve hararetten dolayı çok değerli kurşunlu
vitrayları hasara uğramıştır.
28 Kasım 2011 tarihinde Garın çatı bölümünde izolasyon çalışmaları sırasında yangı
çıkmış ve binan çatı bölümü büyük ölçüde hasar görmüştür.
İstanbul-Ankara arasındaki Hızlı Tren Projesi nedeniyle yapılacak çalışmalar
kapsamında Haydarpaşa Tren Garı’nda şehirlerarası seferlere son verilmiş ve son tren olan
Fatih Ekspresi 31 Ocak 2012 saat 23.30'da Haydarpaşa Garı’ndan Ankara’ya hareket etmiştir.
Ankara Garı: Başkent Ankara’yı İstanbul’a ve Anadolu’ya bağlayan demiryolu
hattının önemli bir istasyonu durumundadır. 4 Mart 1935 yılında inşa çalışmalarına başlanmış
30 Ekim 1937 tarihinde hizmete açılmıştır. Mimarı Türk Mimar Şekip Akalın’dır. Gar aynı
zamanda banliyö istasyonu olarak da hizmet vermesinin yanında, barındırdığı müze ve
galerileriyle ulaştırma faaliyeti dışında da işlev görmektedir.
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10.1.3.Türkiye’de Hızlı Tren Ulaşımı
Zamanın en etkin biçimde kullanılması ihtiyacı, karayolu ulaşım araçlarının çevreye
verdiği zararların en aza indirilmesi ve diğer taşıma seçeneklerine göre demiryolunun daha
güvenilir bir ulaşım aracı olması, demiryolu konusunda gelişmiş bazı Dünya ve Avrupa
ülkelerini hızlı tren hatlarının yapımı konusunda ciddi anlamda ve önemli yatırımlar yapmaya
zorlamıştır.
2003 yılından itibaren ulaştırma politikalarında yeniden öne çıkmasıyla, demiryolu ile
yolcu taşımacılığının en önemli bölümünü teşkil eden Ankara-İstanbul hattında yapılan seyahat
süresinin kısaltılmasını, kaçınılmaz bir şekilde gündeme getirmiştir. Ankara, Eskişehir,
İstanbul, Konya, İzmir, Sivas, Bursa gibi yolcu potansiyeli ve nüfus açısından ülkemizin büyük
kentlerini birbirlerine bağlayacak olan koridorlarda hızlı tren hatlarının yapılması için çalışma
başlatılmıştır.
Bu çerçevede Türkiye'nin ilk yüksek hızlı treni Ankara – Eskişehir hattında 14 Mart
2009 tarihinden itibaren seferlerine başlamıştır. İstanbul- Ankara hızlı tren hattının bir parçası
olan bu hattı, Ankara-Konya arasındaki hızlı tren hattı takip etmiştir. Ankara- Konya hattında
hızlı tren seferleri 23 Ağustos 2011 tarihi itibariyle gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
İstanbul-Ankara hattında ise seferler 17 Aralık 2014 tarihinden itibaren yapılmaya
başlanırken, Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir hatlarında çalışmalar devam etmektedir.

Şekil 29: Türkiye’de mevcut ve inşa halinde hızlı tren hatları (2014)
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Uygulamalar
1)

Türkiye demiryolu ağı haritasını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’de kaç tane il merkizine demiryolu ulaşımı gerçekleşmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de demiryolu ulaşımının tarihsel gelişimi cumhuriyet öncesi ve
cumhuriyet dönemi olmak üzere iki farklı dönem kapsamında incelenmiştir. Bunlardan
cumhuriyet döneminde ise cumhuriyetin ilk yılları ile sonraki dönemlerde demiryolu
ulaşımında farklı ölçeklerde gelişmeler olduğu öğrenilmiştir. Başlangıçta İngilizlere verilen
demiryolu inşa etme imtiyazının daha sonra Almanlara verildiği, belirtilen dönemde Osmanlı
Devleti tarafından demiryolu imtiyazı verilen İngiliz, Fransız ve Almanların ayrı ayrı etki
alanları oluşturduğu, Demiryolu Ağırlıklı Dönem 1923- 1950 döneminde ise, Cumhuriyet
öncesi dönemde, yabancı şirketlere verilen imtiyazla, onların denetiminde ve ülke dışı
ekonomilere, siyasi çıkarlara hizmet eder türde gerçekleştirilen demiryollarının, Cumhuriyet
sonrası dönemde milli çıkarlar doğrultusunda yapılandırıldığı, bu dönemde; potansiyel üretim
merkezlerine ve doğal kaynaklara ulaşma, üretim ve tüketim merkezleri ile özellikle limanlar
ile hinterlendları arasında ilişki kurulması, ekonomik gelişmenin ülke düzeyinde yayılmasını
sağlamak amacıyla özellikle az gelişmiş bölgelere ulaşılması, milli güvenlik ve bütünlüğün
sağlanması amacına dönük olarak ülkenin her yöresine demiryolu götürülmesi gibi hedefler
belirlendiği, 1950 sonrasında ise Karayolu Ağırlıklı bir politika izlendiği, ABD'nin Marshall
yardımı ile Türk ekonomisi üzerinde etkin olduğu bu dönemde, özellikle tarım ve tüketim
mallarına dayalı bir sanayileşme sürecinin iktisadi yapıya egemen olduğu, bunun da 1950
yılından sonra Türkiye’de yeni demiryolu yapımını durma noktasına getirdiği, 19. yüzyılın
sonlarından itibaren yaygınlaşmaya başlayan demiryolu hatları kapsamında Alsancak, Sirkeci
ve Haydarpaşa gibi merkezi istasyon ve garların özellikleri, yine hızlı tren sisteminin de ülke
demiryolu ulaşımında yer almaya başladığı öğrenilen diğer konular olmuştur.

192

Bölüm Soruları
1. Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olan İzmir–Aydın hattı hangi tarihte işletmeye
açılmıştır.
a) 1856
b) 1866
c) 1876
d) 1886
e) 1896
2. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolları inşasının hızlı bir
ilerleme kaydetmesine karşın 1940 yıllardan itibaren neredeyse durma noktasına gelmesinin
nedenlerinden biri sayılamaz.
a) Demiryolu ulaşımının karayoluna göre daha pahalı olması
b) İkinci Dünya Savaşının etkisi
c) Marshall yardımı
d) Karayoluyla entegrasyonun sağlanamaması
e) Yatırım politikalarında yeterince yer verilmemesi
3. Türkiye’nin hızlı tren hattı olan Eskişehir–Ankara hattı hangi tarihte işletmeye
açılmıştır.
a) 2006
b) 2007
c) 2008
d) 2009
e) 2010
4- Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerin hangisiyle demiryolu bağlantısı bulanmamaktadır?
a) Suriye
b) Bulgaristan
c) Gürcistan
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d) Ermenistan
e) Yunanistan
5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin demiryoluyla uluslararası ulaşım
gerçekleştirilen sınır kapılarından biri değildir?

a)

Uzunköprü

b)

Kapıkule

c)

Kapıköy

d)

Habur

e)

Nusaybin

6. Anadolu toprakları üzerinde inşa edilen ve 130 km uzunluğunda olan İzmir-Aydın
demiryolu hattını hangi ülkeye mensup şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.
a) Alman Şirketi
b) Fransız Şirketi
c) İtalyan Şirketi
d) İngiliz Şirketi
e) ABD şirketi
7. 1950'li yıllardan sonra uygulanan karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları sonucunda,
1950-1997 yılları arasında karayolu uzunluğu …….. artarken, demiryolu uzunluğu sadece %11
artmıştır.
a) %40
b) %50
c) %60
d) %70
e) %80
8. 1950 yılından sonra ortalama yapılan demiryolu uzunluğu yılda ortalama ………. km
civarında olmuştur.
a) 5
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b) 10
c) 15
d) 20
e) 25
9. Türkiye –Ermenistan sınırında yer alan demiryolu sınır kapısı aşağıdakilerden
hangisidir
a) Çobanbey
b) Akyaka
c) Kapıköy
d) Islahiye
e) Uzunköprü
10. Türkiye’ni ilk demiryolu garı aşağıdakilerden hangisidir
a) Alsancak
b) Haydarpaşa
c) Sirkeci
d) Ankara
e) Adana

CEVAPLAR: 1-b, 2-a, 3-d, 4c, 5d, 6d, 7e, 8d, 9b, 10a
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11.HAVAYOLU ULAŞIMI VE MEKÂNSAL ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Havayolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
11.1.1. Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
11.1.2. Havayolu Ulaşımının Unsurları
11.1.2.1.Araçlar
11.1.2.2.Havalimanları ve Havaalanları
11.1.3. Havayolu Ulaşımının Ulaşım Sistemleri İçindeki Yeri
11.1.4. Havayolu Ulaşımının Avantaj ve Dezavantajları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Havayolu ulaşımın ortaya çıkmasında en temel etken nedir?
2- Havada hareket etmeyi sağlayan ilk araçlar nelerdir?
3- Havayolu ulaşımı en avantajlı kılan özelliği nedir?
4- Dünyada uçakla ilk uçuş hangi yıl gerçekleşmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Havayolu ulaşımının tarihsel Havayolu ulaşımın ortaya Okuyarak
çıkışı ve gelişimini bilir.
gelişimi
Havayolu
unsurları

Kazanım

Havayolu
ulaşımının ayırdedici
açıklayabilir.

ulaşımın Karşılaştırma yaparak
unsurlarını

Havayolu ulaşımının ulaşım Sentez yaparak
Havayolu ulaşımının ulaşım sistemleri içindeki yerini
sistemleri içindeki yeri
kavrar.
Havayolu ulaşımının diğer İlişki kurarak
Havayolu ulaşımının avantaj ulaştırma sistemlerine göre
avantaj ve dezavantajları
ve dezavantajları
açıklayabilir
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Anahtar Kavramlar
•

Havayolu

•

Uçak, helikopter, havaalanı, havalimanı

•

Rota
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Giriş
Bu bölümde, temel ulaşım sistemlerinden havayolu ulaşımının coğrafi boyutları ele
alınacaktır. Bu kapsamda havayolu ulaşımının tarihsel gelişimi ve genel ulaşım sistemleri
içindeki yeri, havayolu ulaşımını oluşturan unsurlar kapsamında; uçak, balon ve helikopter gibi
araçların özellikleri ve havada taşımaya katkıları, havaalanların yer seçiminde dikkat edilmesi
gereken faktörler, dünyanın öne çıkan havaalanlarının özellikler üzerinde durulacak, dünyada
havayolu ulaşımın durumu ile bu ulaşım sisteminin avantaj ve dezavantajları irdelenecektir.
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11.1.Havayolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
11.1.1. Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
İnsanların uçma istekleri ve buna yönelik çabaları, günümüzde temel ulaşım
sistemlerinden birini olan havayolu ulaşımının ortaya çıkmasında temel faktör olmuştur.
Başlangıçta kuşların gözlenmesi başlayan süreç, daha sonra çeşitli malzemeler (kanatlar)
kullanılmak suretiyle devam etmiş ve nihayet motorun hava araçlarına uygulanmasıyla da en
üst noktaya ulaşmıştır.
İnsanların çeşitli malzemelerden oluşturdukları kanatlarla uçma denemelerin büyük
ölçüde başarısızlıkla sonuçlanması, havada daha fazla kalmayı mümkün kılan yolların
aranmasına zemin hazırlamış, böylece kanatların yerini Balonlar almaya başlamıştır. Balonla
ilk uçuşu 19 Eylül 1783 tarihinde gerçekleştiren Montgolfier Kardeşler, ilk denemelerinde
balonun sepetinde horoz, ördek ve koyun gibi hayvanlar yerleştirmişlerdir. Sonraki dönemlerde
hayvanların yerine insanlarla denemelere başlanmış ve bu şekilde balonla ilk uçuşu Jean
François Pilatre de Rozier 20 Kasım l793 tarihinde gerçekleştirme başarısı göstermiştir.
İnsanların uçmak suretiyle daha kısa zamanda hedefledikleri yere ulaşma istekleri ve
merakları, hava araçlarında yeni teknolojilerin kullanımını beraberinde getirmiş, böyle bir
arayışın sonucu olarak da Wright Kardeşler l7 Kasım 1903 tarihinde ilk uçak uçuşunu
gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemde kişisel denemeler şeklinde sürdürülen çalışmalar, Birinci
Dünya Savaşında uçakların askeri amaçlı kullanılmasıyla yeni bir safhaya geçilmiştir. Kullanan
ülkelere askeri alanda çok büyük bir üstünlük sağlayan uçaklar, İkinci Dünya Savaşında da aktif
bir rol üstlenmiş, uçakların özelliklerinin geliştirilmesinin de yolu açılmıştır.
Uzunca bir süre sadece askeri amaçlarla kullanılan uçakların ticari alanda yaygın olarak
kullanılması ancak 1950 yılı sonrasında mümkün olmuştur. Bu tarihten itibaren havayoluyla
ulaşımın sağlanması çok hızlı bir gelişme evresine girmiş, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere
pek çok ülkenin bu alana büyük yatırımlar yapmasına zemin hazırlamıştır.
Günümüzde özellikle hız ve konfor özellikleri dolayısıyla tercih edilen havayolu
ulaşımında, uçakların tür, kapasite ve hızlarında her geçen gün yeni olanaklar devreye
sokulmakta, yine benzer bir şekilde havaalanlarının donanın ve kapasiteleri de gün geçtikçe
arttırılmaktadır.

11.1.2. Havayolu Ulaşımının Unsurları
11.1.2.1.Araçlar
Hâlihazırda havayolu ulaşımında çeşitli tip ve özellikte uçaklar temel araçları teşkil
etmekle birlikte, yer yer helikopterler, balonlar, uydular ve füzeler de çeşitli amaçlarla bu alanda
kullanılmaktadır. Bunlardan uçaklar, yukarıda ifade edildiği üzere her geçen gün kapasiteleri,
hızları, konforları ve güvenlikleri artan bir şekilde gelişmeye devam etmektedir.
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Büyük ölçüde yolcu taşıma odaklı fonksiyon yüklenmiş olmakla birlikte bu havayolu
araçları, başta özellikle kısa sürede bozulabilen tarımsal ürünler, ilaçlar, acil postalar ve yüksek
güvenlik gerektiren değerli eşyaların taşınması bakımından yük taşımada da önemli görev
üstlenmektedirler.
İniş ve kalkışlarda geniş alan gerektiren uçak hareketlerinin gerçekleştirilemediği alan
veya durumlarda, hareket kabiliyeti uçaklara göre daha esnek olan helikopterler devreye
girmekte ve işlev üstlenmektedir. Dar alanlarda kalkış ve iniş yapması ve havada asılı
durabilmesi gibi avantajları nedeniyle tercih edilen helikopterler, ticari taşımacılıktan ziyade
askeri alanda daha fazla kullanım sıklığına sahip olmaktadır.
Belirtilen çevrede söz edilebilecek diğer bir havayolu ulaşım aracı ise çeşitli ebatlardaki
balonlardır. Şişirilmiş bir balona bağlanmış olan sepet yardımıyla havada ilerlemeyi mümkün
kılan bu araçlar, genel havayolu ulaşımında ciddi oranlar teşkil etmemekte, daha ziyade turistik
amaçlara hizmet etmek maksadıyla kullanılmaktadır. Uydu ve füzeler ise, daha ziyade uzayda
araştırma amaçlı gezegen dışına ulaşımı sağlamaya yarayan ve kısıtlı miktarlarda kullanılan
araçlar durumundadır.

11.1.2.2.Havalimanları ve Havaalanları
Havaalanları havayolu ulaşımın temel bir diğer unsurunu teşkil etmektedir.
Havaalanının havayolu ulaşımı için taşıdığı anlam, demiryolu için istasyon, denizyolu için
limanın ifade ettiği anlama benzer bir özellik taşımaktadır.
Özellikle uçakların iniş kalkış yapabilmeleri için uçak cinsine göre mutlaka belirli bir
düzlüğün olması gerekmektedir. Sadece düz alanın varlığı yeterli olmamakta, aynı zamanda
civar topografik şartlar ile iklim koşullarının da uçak iniş kalkışlarına engel bir durum arz
etmemeleri gerekmektedir.
Yönetim binaları ve pistlerden oluşan havaalanları bu ulaşım sisteminin kalbi
durumundadır. Bu bakımdan havaalanları uçaklar için; İniş-kalkış, bakım-onarım ve park etme
gibi işlevleri yerine getirirken, yolcular için ise; biletleme, bekleme kontrol ve biniş gibi
fonksiyonları yerine getirmektedir.
Kuruluş aşamasında oldukça hassas davranılması gereken havaalanlarının yer
seçiminde bazı kriterlerin önemle göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu şartları;
topografya, su kütleleri, rüzgar yönü ve şiddetti gibi fiziki coğrafya özellikleri, şehir merkezine
mesafesi, diğer ulaşım sistemleriyle entegrasyonu, politik tercihler ve ekonomik analiz (Gelirgider hesabı) gibi beşeri koşullar olarak sıralamak mümkündür.
Yukarıda genel özellikleri belirtilen havaalanları niteliklerine göre belirli sınıflara
ayrılmaktadır. Bu çerçevede, en küçük uçakların kabul edildiği ve genellikle eğitim amaçlı
kullanılan havaalanları küçük havaalanları olarak kabul edilirken, 20 ton ağırlığa kadar olan
uçakların inmesine müsait olan havaalanları orta büyüklükte havaalanları, orta büyüklükte
uçakların inmesine müsait alanlar 1.sınıf havaalanları, en ağır kargo uçaklarının inmesine
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uygun alanlar ise büyük havaalanları olarak kabul edilmektedir.

Şekil 19: ABD’deki Atlanta Havaalanı dünyanın en fazla uçak ve yolcu trafiğine sahne
olan havaalanlarından biri durumundadır.
Yolcu talebi ve sıklığı ile ana havayolu güzergâhları üzerinde yer alan havaalanlarının
çok büyük kapasitelere ulaştığı görülmektedir. Havayolu ulaşımı bakımından dünyada ilk
sırada yer alan ABD’de belirtilen yoğunluğa bağlı olarak büyük ölçekli havaalanları
oluşturulmuş bulunmaktadır. Dünyanın ilk 10 büyük havaalanından %50’sinin bu ülke sınırları
dahilinde yeralması, ileri sürülen görüşü desteklemektedir. Bu çerçevede zaman içinde
sıralamalarda değişiklik olmakla birlikte, ABD'de Atlanta Havaalanı, İngiltere'nin başkenti
Londra'nın havaalanlarından biri olan Heathrow Havaalanı ve Çin’in başkenti Pekin’de yeralan
Beijing Havaalanı dünyanın en fazla uçak ve yolcu trafiğine sahne olan alanları durumundadır.

Sıra Havaalanı

Yolcu Sayısı

1

Atlanta International Airport (ABD)

88.032.086

2

London Heathrow Airport (İngiltere)

66.037.578

3

Beijing (Pekin) Capital International Airport (Çin)

65.329.851

4

O’Hare International Airport (ABD)

64.397.891

5

Tokyo International Airport (Japonya)

61.903.656
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6

Paris Charles de Gaulle Airport (Fransa)

57.884.954

7

Los Angeles International Airport (ABD)

56.518.605

8

Dallas-Fort Worth Airport (ABD)

56.030.457

9

Frankfurt Airport (Almanya)

50.932.840

10

Denver International Airport (ABD)

50.167.485

Tablo 3: Dünyanın Yolcu Ulaştırması Bakımından En Büyük Havaalanları (2011)

11.1.3. Havayolu Ulaşımının Ulaşım Sistemleri İçindeki Yeri
Taleplere bağlı olarak havayolu ulaşımı toplam ulaşım hizmetleri içinde payını hızla
arttırmaya devam etmektedir. Bu çerçevede sadece yolcu taşımada değil aynı zamanda kargo
taşımacılığında da giderek daha fazla yer almaya başlamış bulunmaktadır. Havayoluyla yolcu
taşımanın, ABD ve Rusya'da toplam yolcu taşımadaki payı % l0’lara varırken, Avrupa Birliği,
Çin ve Japonya’da ise %5 seviyesinde bulunmaktadır. Benzer bir durum yük taşımada da
karşımıza çıkmakta, ABD'de toplam yük taşımada havayolunun payı %10’a varırken, bu oran
Avrupa Birliği ve Rusya'da %4'ler civarında seyretmektedir.
Havayolu ulaşımı sadece yolcu ve yük taşımadaki paylarını yükseltmemekte, aynı
zamanda nüfuz alanını da her geçen gün arttırmaktadır. Artık hemen dünyanın yerleşilmiş her
bölgesine havayoluyla ulaşmak imkan dahiline girmiş bulunmaktadır. Bu gerçeğe karşılık,
Dünya'nın belirli bazı bölgeleri havayolu trafiğinin en üst düzeye çıktığı alanlar niteliği
taşımaktadır. Adeta birer havayolu koridoruna dönüşen bu hatlarda her gün yüzlerce uçak yol
almakta ve binlerce yolcuyu diğer ulaşım sistemlerine göre çok daha kısa bir sürede varmak
istedikleri yerlere ulaştırmaktadırlar.
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Şekil 20: Havayolu ulaşımındaki gelişmeler dünya genelinde sık bir havayolu ağının
meydana gelmesine yol açmıştır.

11.1.4. Havayolu Ulaşımının Avantaj ve Dezavantajları
Diğer temel ulaşım sistemlerinde de olduğu gibi havayolu ulaşımının belirgin
avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu çerçevede;
bütün ulaştırma araçlarına göre en yüksek hızda ulaşım sağlaması, yol, köprü, tünel vb. altyapı
yatırımlarına ihtiyaç duymaması, topografya, su yüzeyleri vb unsurlardan olumsuz
etkilenmemesi, konforlu ve nispeten güvenli olması havayolu Ulaşımının öne çıkan avantalarını
teşkil ederken, dezavantajlarını ise; başlangıç ve bitiş noktalarında aktarma gerektirmesi, tesis
ve araç maliyetlerinin yüksek olması, taşıma ücretlerinin yüksek olması ve hava koşullarından
daha fazla etkilenmesi gibi özellikleri oluşturmaktadır.
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Uygulamalar
1) Bir havacılık müzesini ziyaret ederek, uçakların gelişim dönemlerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Uçakların ulaşımda kullanılmasının diğer ulaşım sistemleri üzerindeki etkisini nasıl
olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ortaya çıkışı ve gelişimi çok eski tarihlere gitmemekle birlikte, havayolu
ulaşımının genel ulaşım sistematiğinde hızla yer almaya başladığı, tarihsel süreç içinde havada
ulaşımı sağlayan çok sayıda ve çeşitlilikte aracın ortaya çıktığı öğrenilmiştir. Bu çerçevede;
İnsanların uçma isteklerinin ve buna yönelik çabalarının, günümüzde temel ulaşım
sistemlerinden birini olan havayolu ulaşımının ortaya çıkmasında temel faktör olduğu,
İnsanların uçmak suretiyle daha kısa zamanda hedefledikleri yere ulaşma isteklerinin ve
meraklarının, hava araçlarında yeni teknolojilerin kullanımını beraberinde getirdiği, böyle bir
arayışın sonucu olarak da Wright Kardeşler l7 Kasım 1903 tarihinde ilk uçak uçuşunu
gerçekleştirdikleri öğrenilmiştir. Uzunca bir süre sadece askeri amaçlarla kullanılan uçakların
ticari alanda yaygın olarak kullanılmasının ancak 1950 yılı sonrasında mümkün olduğu, bu
tarihten itibaren havayoluyla ulaşımın sağlanmasının çok hızlı bir gelişme evresine girdiği, bu
gelişmelerin, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere pek çok ülkenin bu alana büyük yatırımlar
yapmasına zemin hazırladığı öğrenilmiştir. Ayrıca, havayolu ulaşımında çeşitli tip ve özellikte
uçaklar temel araçları teşkil etmekle birlikte, yer yer helikopterler, balonlar, uydular ve
füzelerin de çeşitli amaçlarla bu alanda kullanılmakta olduğu, uçakların, her geçen gün kapasite,
hız, konfor ve güvenliklerinin artan bir şekilde gelişmeye devam ettiği öğrenilmiştir.
Havaalanlarını havayolu ulaşımın temel bir diğer unsurunu teşkil ettiği, taleplere bağlı olarak
havayolu ulaşımının toplam ulaşım hizmetleri içinde payını hızla arttırmaya devam ettiği, diğer
temel ulaşım sistemlerinde de olduğu gibi havayolu ulaşımının belirgin avantajları olduğu gibi
bazı dezavantajları da bünyesinde barındırdığı derste öğrenilen diğer konular olmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Montgolfier Kardeşler, sepetine horoz, ördek ve koyun gibi hayvanlar yerleştirerek
ilk balonla uçuşu hangi yıl gerçekleştirmişlerdir.
a) 1753
b) 1763
c) 1783
d) 1793
e) 1803
2. Bir sahaya havaalanının inşa edilmesinde en önde gelen coğrafi koşul aşağıdakilerden
hangisidir
a) Şehir merkezine yakınlık
b) Yolcu potansiyeli
c) İklim şartları
d) Topografik özellikler
e) Ülke politikaları
3. Havayolu ulaşımının dezavantajları kapsamında aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
a) Tesis ve araç maliyetlerinin yüksektir
b) Taşıma ücretlerinin yüksektir
c) Hava koşullarından etkilenir
d) Aktarmasız taşıma yapabilir
e) Güvenlik zafiyetleri fazladır
4- 1903 yılında Werner Kardeşler uçakla ilk uçuşu gerçekleştirmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış
5- Zaman zaman havaalanlarının şehir merkezlerine oldukça uzak sahalarda inşa
edilmesinde en fazla ………………… etkili olmaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir.
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a) Topografik şartlar
b) İklim özellikleri
c) Çevresel hassasiyetler
d) Politik nedenler
e) Ekonomik nedenler
6- Uzunca bir süre sadece askeri amaçlarla kullanılan uçakların ticari alanda yaygın
olarak kullanılması hangi tarihten sonra mümkün olmuştur.
a) 1930
b) 1940
c) 1950
d) 1960
e) 1970
7- Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarının işlevlerinde biri değildir.
a) İniş-Kalkış
b) Bakım-onarım
c) Biletleme
d) Kontrol ve Biniş
e) Hava tahmini
8- Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarının kuruluş aşamasında önemli göz önünde
bulundurulması gereken kriterlerden biri değildir
a) Topografik şartlar
b) Su kütleleri
c) Arazi fiyatları
d) Rüzgar yönleri
e) Ekonomik analiz
9- Heathrow Havaalanı aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer almaktadır.
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a) Paris
b) Madrid
c) Roma
d) Londra
e) Los Angeles
10- Aşağıdakilerden hangisi havayolu ulaşımının avantajlarından biri değildir.
a) En yüksek hızda ulaşım sağlaması
b) Yol, köprü, tünel vb. altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyması
c) Konforlu olması
d) Güvenli olması
e) Topografya, su yüzeyleri vb unsurlardan olumsuz etkilenmemesi
CEVAPLAR: 1-c, 2-d, 3-d, 4b, 5a, 6c, 7e, 8c, 9d, 10b
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12. TÜRKİYE’DE HAVAYOLU ULAŞIMI VE MEKÂNSAL ANALİZİ

213

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Türkiye’de Havayolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
12.1.1.Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
12.1.2.Türkiye Havaalanlarının Özellikleri
12.1.3. Genel Değerlendirme

214

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Türkiye’de havacılık çalışmalarının başlamasına neden olan olay hangisidir?
2-Türkiye’nin ilk havaalanı hangisidir?
3-Türkiye’de ilk uluslararası uçuş hangi ülkeye gerçekleştirilmiştir.
4-Türkiye’nin en işlek havaalanı hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye’de tarih boyunca Okuyarak
ulaşımında
Türkiye’de
Havayolu Havayolu
gelmiş
olan
Ulaşımının Tarihsel Gelişimi meydana
değişimleri öğrenir.
Türkiye’de
özellikleri

Kazanım

Türkiye’nin
önemli Araştırarak
havaalanlarının havaalanlarının özelliklerini
bilir
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Anahtar Kavramlar
•

Türkiye

•

Havayolu

•

Uçak

•

Havaalanı
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de havayolu ulaşımının tarihsel gelişimi, bu ulaşım tipinin
ülkemizde gerçekleşmesine zemin hazırlayan nedenler incelenecek, havayolu ulaşımının temel
unsurları olan havaalanlarının temel özellikleri ortaya konularak, günümüzde Türkiye’de
havayolu ulaşımının genel ulaşım faaliyetleri içindeki durumu irdelenecektir. Son olarak
Türkiye’de havayolu ulaştırmasının havaalanlarına göre dağılışı ele alınacaktır.
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12.1. Türkiye’de Havayolu Ulaşımı ve Mekânsal Analizi
12.1.1.Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi
Türkiye’nin coğrafi konumu ve sahip olduğu coğrafi özellikler her türlü ulaşım
sisteminin gerçekleştirilmesine imkân tanımaktadır. Özellikle iki kıtanın bağlantı yerinde
olması ve belirli ülke grupları ile bölgesel güçler bakımından merkezi konumu, ülkenin ulaşım
faaliyetlerinin geliştirilmesinde önemli imkânlar sağlamaktadır.
Temel ulaşım sistemlerinden birini oluşturan havayolu ulaşımı ise diğer ulaşım
sistemlerine göre sahip olduğu üstünlükler dolayısıyla her geçen gün daha fazla tercih edilmeye,
sadece uluslararası taşımada değil aynı zamanda ülke içi ulaştırmada da daha etkin bir rol
üstlenmeye devam etmektedir.
Türkiye’de havayolu ulaşımın tarihsel seyri, dünya genel eğilimine paralel olarak
şekillenmiş bulunmaktadır. Osmanlı Devletinin 1911–1912 Trablusgarp Savaşında İtalyanların
hava saldırısın uğraması, askeri havacılık konusunda çalışmaların başlatılmasına zemin
hazırlamıştır. Böylece ilk havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Havaalanının
hemen yakınındaki Sefaköy'de, iki hangar ve küçük bir meydandan oluşan tesiste başlamıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra da havacılık faaliyetlerine önem verilmeye devam
edilmiş bu çerçevede bir yandan yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılırken tesis ve araç
şartlarının da geliştirilmesine çaba harcanmıştır. 1925 yılında “Türk Teyyare Cemiyeti”nin
kurulmasıyla Türkiye’de sivil havacılığın kurumsal temelleri atılmıştır. 1933 yılında, Milli
Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan ve Türkiye’de sivil hava yolları kurma ve taşıma
yapmak üzere görevlendirilen “Hava Yolları Devlet İşletmesi”nin kurulması, fiili olarak sivil
taşımacılığın başlamasına olanak tanımıştır. Bu dönemde, daha önce askeri ihtiyaçlar için
alınmış olan uçaklar, yolcu ve yük taşımaya elverişli hale getirilmiş ve Türkiye’nin belli başlı
şehirleri arasında hava ulaşımı sağlanmaya başlanmıştır. Belirtilen yıl “Türk Hava Postaları”
adıyla ve 5 uçaklık küçük bir filoyla ilk sivil hava taşımacılığı başlatılmıştır. Havacılıkla ilgili
ilk çalışmaların ağırlık noktasını havaalanı inşaatı oluşturduğundan, Havayolları Devlet
İşletmesi 1938 yılında Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Bayındırlık
Bakanlığı’na bağlanmış, sivil havacılık ulaştırma hizmetlerinin hızlı gelişmesi karşısında bu
müdürlük 1943 yılında Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanmıştır.
Dünya’da sivil havacılığın hızla gelişmesi, uluslararası havacılık kurallarına uyum
sağlanması ve Türkiye’de sivil havacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesini
sağlayacak bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç göstermiş, bu amaçla 1954 yılında “Sivil
Havacılık Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur.
1950’li yıllardan itibaren sivil havacılık alanında meydana gelen büyük gelişmeler
havaalanları ile taşıma işletmeciliğinin tek kuruluş tarafından yürütülmesini zorlaştırmış, sözü
edilen iki temel hizmetin ayrı kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.
Bu çalışmalar sonucu, 1955 yılında taşıma işleri “Türk Hava Yolları Kurumu”na devredilmiş,
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havaalanları işletmeciliği ise 1956 yılında “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü”ne bırakılmıştır.
Yukarıda özetle belirtilen, Türkiye’de havayolu ulaştırmasına ilişkin yasal ve kurumsal
düzenlemeler, ülkemizde havayolu ulaşımının hızlı bir gelişme evresine girmesine zemin
hazırlamış, bu gelişmeler, havaalanı ve uçak sayısı ile taşınan yolcu sayısında belirgin
ilerlemelerin yaşanmasına olanak sağlamıştır. Bu çerçevede 1933 yılında İstanbul-EskişehirAnkara hattında gerçekleştirilen uçuşlar ülkemizde ticari anlamda uçuşların başlangıcı
olmuştur. 1937 yılında İzmir-İstanbul, İstanbul – Ankara ve Ankara- Adana olmak üzere hat
sayısı üçe yükselmiş, 1939 yılında İzmir-Ankara seferleri başlamıştır. 1943 yılında ise AnkaraVan seferiyle ilk kez Doğu Anadolu Bölgesine sefer düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti döneminde havayoluyla ilk yurtdışı seferi ise 1947 yılında
Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştirilmiştir. Bu başlangıcı sonraki yıllarda başka dış
hatların kurulması takip etmiştir. 1951 yılında 4 olan dış hat uçuş noktası, 2010 yılı sonu
itibariyle 157 noktaya ulaşmıştır.
İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye’de de sivil havacılık faaliyetleri hızlı bir
gelişme evresine girmiş, bu dönemde bir yandan uçakların modernleştirilmesi, diğer taraftan
yeni havaalanlarının inşa edilmesi çalışmalarına hız verilmiştir.
1983 yılında 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunun yürürlüğe girmesi, özellikle 1980’li
yılların ikinci yarısından sonra havayolu ulaşımında belirgin gelişmelerin yaşanmasını
beraberinde getirmiştir. Belirtilen tarihe kadar havayolu taşımacılığı THY şirketinin tekelinde
sürdürülmüş, ancak bu dönemden itibaren özel havayolu şirketlerinin de havayolu ulaşımındaki
yerini almaya başlaması bir rekabet ortamı oluşturmuştur.
1980’li yılların ortalarından itibaren özel havayolu şirketlerinin sistemdeki yerini
alması, Türkiye’de havayolu ulaşımın gelişmesinde önemli bir adım olarak belirginleşmekle
birlikte esas önemli sıçrama, 2003 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan
“Bölgesel Havacılık Projesi”yle gerçekleşmiştir. “Her Türk vatandaşı hayatında en az bir kez
uçağa binecektir” sloganıyla karakterize edilen proje kapsamında, havaalanı ücretlerinde
indirimler yapılması, yolcu biletlerinde özel işlem ve eğitime katkı paylarının kaldırılması gibi
çalışmalar, özellikle iç hat taşımacılığında hızlı gelişmelerin yaşanmasına zemin hazırlamıştır.
Türkiye’de havayoluyla yolcu ve yük taşımanın gelişimine baktığımızda, 1930’lu
yıllardan günümüze önemli gelişmelerin kaydedildiğini, özellikte iç hatlarda yolcu taşımada
belirgin artışların yaşandığını görmekteyiz. Uzun süre Türk Hava Yolları işletmesi tekelinde
gerçekleştirilen havayolu taşıma faaliyetleri, 1980’li yıllardan itibaren özel havayolu
şirketlerinin de katılımıyla önemli bir gelişmeye sahne olmuştur. Hâlihazırda ülkemizde
havayolu ulaşımında THY şirketi en büyük aktör olmaya devam etmekte, özel havayollarının
payı ise giderek artan bir seyir izlemektedir.
Türkiye’de havayoluyla taşınan toplam yolcu sayısına 10 yıllık dönemler halinde
baktığımızda periyodik bir artışın söz konusu olduğunu görmekteyiz. 1960 yılında 700 bini
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aşan yolcu sayısı, 1970 yılına gelindiğinde 2,5 milyonun üzerine çıkmış, 1980 yılında ise 3,5
milyona yaklaşmıştır. Böylece 20 yılda %385’lik bir oransal artış gerçekleşmiştir.
Yolcu Sayısı
Yıllar

Toplam

İç Hatlar

Oran (%)

Dış Hatlar

Oran (%)

1960

713.217

528.846

74

184.371

26

1970

2.679.139

1.661.890

62

1.017.249

38

1980

3.458.165

1.621.998

47

1.836.167

53

1990

13.629.965

5.347.723

39

8.282.242

61

2000

34.972.534

13.339.039

38

21.633.495

62

2010

102.705.805

50.516.654

49

52.189.151

51

2014

165.720.234

85.416.166

52

80.304.068

48

2016

173 743 537

102.499.358

59

71.244.179

41

Tablo 8: Dönemler itibariyle Türkiye’de havayoluyla yolcu ulaşımı
Havayoluyla yolcu taşınması, özellikle 1992 yılından itibaren tarifesiz uçuşların yaygın
olarak gerçekleştirilmesiyle daha da hızlanan bir gelişme sürecine girmiştir. Bu çerçevede 1990
yılında 13,5 milyona ulaşan toplam yolcu sayısı, 2000 yılına gelindiğinde 35 milyon yolcuya
yaklaşmıştır. 2001 yılından itibaren zaman zaman meydana gelen ekonomik krizler ve terör
saldırıları, havayoluyla seyahat eden yolcu sayısında azalmalara neden olmuşsa da, genel eğilim
hep yüksek artışlar şeklinde olmuştur. Böylece 2010 yılında toplam ilk kez 100 milyon yolcuya
ulaşmıştır. 2014 yılında toplam yolcu sayısı adeta katlanarak artmaya devam etmiş ve sadece 4
yıl sonra 2014 yılında 165 milyonu aşmış, 2016 yılında ise 174 milyona yaklaşmıştır. Böylece
sadece son 6 yılda yaklaşık %70’lik bir artış gerçekleşmiştir.
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Şekil 30: Dönemler itibariyle Türkiye’de havayoluyla yolcu ulaşımı.
Konu iç ve dış hatlar esas alınarak değerlendirildiğinde; bir yandan yıllara göre miktar
değişimleri, diğer yandan ise iç ve dış hat verilerinin toplama göre oranlarında farklılıkların
yaşandığı gözlenmektedir. Bu çerçevede havayoluyla yolcu taşımada iç ve dış hat oranlarına
baktığımızda karşımıza iki farklı dönem çıkmaktadır. 1960–1980 yıllara arasında iç hat yolcu
taşımanın oransal olarak öne çıktığı dönem ilk farklılığı oluştururken, 1985 yılında bir dengeye
geldiği görülmektedir. 1990 yılından itibaren dış hat yolcu sayısında yaşanan oransal artış ikinci
bir farklı periyoda işaret ederken, 2010 yılında yeniden bir denge yaşandığı, 2016 yılında ise
oranın iç hatlar lehine geliştiği görülmektedir.
Daha önce de ifade edildiği üzere, karayolu, denizyolu veya demiryolu gibi diğer
sistemler dikkate alındığında havayoluyla yük taşıma büyük bir oran teşkil etmemektedir. Bu
oransal duruma karşın havayoluyla yük taşıma, yolcu taşımada olduğu gibi, her geçen dönem
payını arttırmaya devam etmektedir.
1960 yılından itibaren Türkiye’de havayoluyla yük taşımanın gelişimine baktığımızda;
1960 yılında 13 bin ton yük havayoluyla taşınırken, 1970 yılında 45 bin ton’a yaklaşmıştır.
Havayoluyla yük taşıma sonraki dönemlerde de devam ederek, 1980 yılında 75 bin ton’u, 1990
yılında 300 bin ton’u aşmıştır. 2000 yılı sonrasında da adeta katlanarak artan yük taşıma, 2000
yılında 800 bin ton’a yaklaşmış, nihayet 2010 yılında 2 milyon ton’un üzerine çıkmıştır.
Böylece 1960–2010 arasının kapsayan dönemde toplam yük taşımada %15460’lık büyük bir
artış sağlanmıştır. 2010 yılı sonrasında da artış eğiliminin devam ettiği gözlenmektedir. 2016
yılında toplam yük taşımada ilk kez 3 milyon tonun üzerinde çıkılırken, bunun büyük bir
bölümü dış hatlarda gerçekleşmiştir (%72)
Yıllar

Yük Miktarı: kargo+posta+bagaj (ton)
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Toplam

İç Hatlar

Oran (%)

Dış Hatlar

Oran (%)

1960

13.002

8.306

64

4.696

36

1970

44.039

24.249

55

19.790

45

1980

75.443

32.232

43

43.211

57

1990

301.403

99.549

33

201.854

67

2000

796.627

226.356

28

570.271

72

2010

2.023.221

555.871

27

1.467.350

73

2014

2.893.000

810.858

28

2.082.142

72

2016

3.076.914

857.335

28

2.219.579

72

Tablo 9: Dönemler itibariyle Türkiye’de havayoluyla yük taşıma.
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Şekil 31: Dönemler itibariyle Türkiye’de havayoluyla yük ulaşımı.
Konu iç ve dış hatlar açısından değerlendirildiğinde; Türkiye’de 1960–2016 döneminde
havayoluyla yük taşımada iç hatlarda genel olarak oransal azalma, dış hatlarda ise artış olduğu
gözlenmektedir. Bu bakımdan iç hatlar oransal olarak en yüksek orana 1960 yılında ulaşırken,
dış hatlar 2010 döneminde sahip olmuştur.

12.1.2.Türkiye Havaalanlarının Özellikleri
Kara ve demiryolu ulaşımı kadar mekân üzerinde büyük değişimlere yol açmamakla
birlikte, havayolu ulaşımının temel unsurlarından biri olan havaalanları, pist ve diğer tesisler
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ile bağlantı yolları dolayısıyla mekânda önemli farklılaşmaların yaşanmasına neden
olabilmektedir. Ortaya koydukları çekim gücü dolayısıyla da bu alanların çevresi, özellikle
konut, turizm ve ticaret işletmeleri için cazip hale gelmekte ve hızlı bir yapılaşmaya sahne
olabilmektedir.
Bilindiği üzere, bir havaalanının kurulabilmesi için sadece düz alanın varlığı yeterli
olmamakta, aynı zamanda civar topografik şartlar ile yerel hava koşullarının da uçak iniş
kalkışları için uygun nitelikte olmaları gerekmektedir. Yine, sadece fiziki koşullar değil aynı
zamanda şehir merkezlerine uzaklık, diğer ulaşım sistemleriyle entegrasyon ve ekonomik
potansiyel gibi beşeri koşulların da göz önünde bulundurulması zorunluluğu vardır. Yukarıda
sayılan özelliklere sahip olan, yolcu talebi ve sıklığı yönünden ana güzergâhlar üzerinde yer
alan havaalanlarının çok büyük kapasitelere ulaştığı görülmektedir.
Türkiye’de havacılık faaliyetlerinin başlamasına paralel olarak havaalanı inşası
gündeme gelmiş, esas itibariyle askeri amaçlı planlanan havacılık faaliyetleri çerçevesinde ilk
havaalanları da bu amaca hizmet edecek nitelikte şekillendirilmiştir. Ülkemizde ilk
havaalanının inşa edildiği tarihten günümüze kadar yüzyıllık bir sürede çok sayıda havaalanı
inşa edilmiştir.
Ancak büyük ölçüde askeri amaçlı olarak inşa edilen havaalanlarının niteliklerinde
sonraki yıllarda önemli değişiklikler meydana gelmiş ve yeni özellikleriyle hizmete giriş
tarihleri değişmiştir. Havaalanların hizmete girdiği tarihler itibariyle değerlendirildiğinde;
1930–1950 arasındaki 20 yıllık dönemde bugünkü özellikleriyle 4 havaalanının varlığını
görüyoruz. Bu bakımdan 1937 yılında faaliyete geçen ve halen günümüzde de kullanılan Adana
Şakirpaşa Havaalanı ülkemizin en eski havaalanı niteliğini taşımaktadır. Yine belirtilen
dönemde Elazığ, Malatya Erhaç ve Van Havaalanları inşa edildikleri günden günümüze kadar
faaliyetlerini sürdürmüş havaalanları özelliğindedir.

1930-1950

Kuruluş
Dönemi

Kuruluş
Yılı

İç/Dış
Hat

Şakirpaşa Havalimanı

1937

iç/dış

3,5

ELAZIĞ

Elazığ Havaalanı

1940

iç

12

MALATYA

Erhaç Havaalanı

1941

iç/dış

34

VAN

Ferit Melen Havaalanı

1943

iç/dış

8

1952

iç

8

Bulunduğu İl

Havaalanı Adı

ADANA

1950-1970

DİYARBAKIR Diyarbakır Havaalanı

İl Merkezine
Uzaklık (km)

İSTANBUL

Atatürk Havalimanı

1953

iç/dış

24

ANKARA

Esenboğa Havalimanı

1955

iç/dış

28

SİVAS

Sivas Havaalanı

1957

iç/dış

23

TRABZON

Trabzon Havalimanı

1957

iç/dış

6

ANTALYA

Antalya Havalimanı

1960

iç/dış

13
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1970-1990
1990-2010

ERZURUM

Erzurum Havalimanı

1966

iç/dış

13

GAZİANTEP

Gaziantep Havalimanı

1976

iç/dış

20

MUĞLA

Dalaman Havalimanı

1981

iç/dış

6

İZMİR

A.Menderes Havalimanı

1987

iç/dış

18

ERZİNCAN

Erzincan Havaalanı

1988

iç

4,5

KARS

Kars Havaalanı

1988

iç/dış

6

DENİZLİ

Çardak Havaalanı

1991

iç/dış

60

MUŞ

Muş Havaalanı

1992

iç

20

SİNOP

Sinop Havaalanı

1993

iç

5

ÇANAKKALE Çanakkale Havaalanı

1995

iç/dış

10

TOKAT

Tokat Havaalanı

1995

iç

20

K.MARAŞ

Kahramanmaraş Havaalanı

1996

iç

5

AĞRI

Ağrı Havaalanı

1997

iç

8

BALIKESİR

Körfez Havaalanı

1997

iç/dış

5

ISPARTA

S.Demirel Havalimanı

1997

iç/dış

30

MUĞLA

Milas - Bodrum Havalimanı

1997

iç/dış

14

ADIYAMAN

Adıyaman Havaalanı

1998

iç

22

BALIKESİR

Merkez Havaalanı

1998

iç

6

BATMAN

Batman Havaalanı

1998

iç

6

KAYSERİ

Kayseri Havaalanı

1998

iç/dış

5

NEVŞEHİR

Kapadokya Havalimanı

1998

iç/dış

30

SİİRT

Siirt Havaalanı

1998

iç

14

UŞAK

Uşak Havaalanı

1998

iç/dış

4

TEKİRDAĞ

Çorlu Havaalanı

1998

iç/dış

15

MARDİN

Mardin Havaalanı

1999

iç

20

SAMSUN

Çarşamba Havaalanı

1999

iç/dış

25

BURSA

Yenişehir Havaalanı

2000

iç/dış

56

KONYA

Konya Havaalanı

2000

iç/dış

18

İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı

2001

iç/dış

50

HATAY

Hatay Havaalanı

2007

iç

25

ŞANLIURFA

GAP Havaalanı

2007

iç/dış

33
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ZONGULDAK Çaycuma Havaalanı

2007

iç

65

ESKİŞEHİR

Anadolu Ünv. Havaalanı

2007

iç

5

AMASYA

Merzifon Havaalanı

2008

iç

7

ANTALYA

Gazipaşa Havaalanı

2009

iç/dış

ÇANAKKALE Gökçeada Havaalanı

2010

iç

KOCAELİ

Cengiz Topel Havaalanı

2011

iç/dış

IĞDIR

Iğdır Havaalanı

2012

iç

KÜTAHYA

Zafer Havaalanı

2012

iç/dış

BİNGÖL

Bingöl Havaalanı

2013

iç

2013

iç

2013

iç

182
50

15

2010-2016

16
43
20
KASTAMONU Kastamonu Havaalanı

10
Şerafettin Elçi Havaalanı

ŞIRNAK

60
ORDU
GİRESUN

-

OR-Gİ Havaalanı

2015

İç

Selahaddin Eyyubi Havaalanı

2015

İç

18/30
HAKKÂRİ

93

Tablo 10: 2016 yılı sonu itibariyle Türkiye’de faal durumda olan havaalanlarının özellikleri

Şekil 32:Türkiye’de havaalanlarının dağılımı (2016)
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1950–1970 dönemine gelindiğinde havaalanı sayısında önemli bir artışın söz konusu
olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede başta 1953 yılında kurulan Yeşilköy Havaalanı* olmak
üzere yeni kurulan veya yeniden organize edilenlerle birlikte toplam havaalanı sayısı 11’e
yükselmiştir.
1970–1990 dönemi, önceki döneme göre hizmete açılan havaalanı sayısının daha az
olduğu bir dönem niteliğindedir. Belirtilen 20 yıllık periyotta, bir bölümünün ilk inşa tarihleri
1940’lı yıllara dayanan, 5 adet havaalanı yeni nitelikleriyle hizmete girmişlerdir.
1990–2010 dönemini kapsayan 20 yıllık periyod Türkiye’de havaalanı inşası
bakımından adeta bir patlamanın yaşandığı dönem olmuştur. 1991 yılında Denizli Çardak
havaalanıyla başlayan süreç, 2010 yılında Çanakkale Gökçeada Havaalanıyla birlikte 29
havaalanının faaliyet geçirilmesiyle sürmüştür. Yine bunların bir bölümü de, ilk kuruluş yılları
daha eskiye inen, ancak kurulduğu dönemde çeşitli nedenlerle faaliyete geçmeyen havaalanları
niteliğindedir.
2010-2014 döneminde havaalanı inşasının hızla devam ettiği bir dönem olmuştur. Bu
dönemde 6 adet havaalanı hizmet vermeye başlamıştır. Böylece Türkiye’de toplam havaalanı
sayısı 52’yi bulmuştur.
Hâlihazırda ülke ihtiyaçlarına paralel olarak yeni havaalanları oluşturma çalışmaları
devam etmektedir. Ordu – Giresun (ORGİ) Havaalanı (22 Mayıs 2015’te açıldı) ve Yüksekova
(Selahattin Eyyubi) Havaalanı (Hakkari) (26 Mayıs 2015’te açıldı) hizmet vermeye başlayan
havaalanları olmuş, böylece 2016 yılı itibarıyla Türkiye’de 54 Havaalanı havayolu ulaşımına
hizmet verir duruma gelmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan Çukurova Bölgesel Havaalanı (Mersin) ve İstanbul 3. Havaalanı inşa
aşamasında bulunmaktadır. Havaalanlarına ilişki planlama çalışmaları da devam etmekte bu
kapsamda; Artvin-Rize Havaalanı, Edirne- Kırklareli Havaalanı, Yozgat Havaalanı, NiğdeAksaray Havaalanı, Karaman Havaalanı ve Batı Antalya Havaalanı ise planlama aşamasında
bulunmaktadır.
Havaalanlarının bir diğer özelliği ise iç hat, dış hat veya ikisine birden açık olma
hususudur. 2016 yılı sonu itibariyle Ülkemizde dış hat taşımacılığına uygun 30 havaalanı
bulunmaktadır. Aynı zamanda iç hat ulaşımı faaliyetlerine de açık olan bu havaalanları
çoğunlukla büyük şehirlerde (İstanbul Atatürk Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı,
İzmir Adnan Menderes Havalimanı gibi) veya turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı
sahalarda (Bodrum-Milas Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Nevşehir Kapadokya Havalimanı
gibi) konumlanmış bulunmaktadır. Yine sözü edilen havaalanlarından bir bölümü tarifeli dış
hat uçuşlarına uygun nitelikte olurken, bir bölümü ise tarifesiz (charter), yani yılın belli
dönemlerinde taleplere göre şekillenen yapıya sahip alanlardır. Türkiye’de yurdun çeşitli

*

1912 yılında kurulan ve ülkenin ilk havaalanı olan bu havaalanının inşasına 1949 yılında başlanmış ve 1953
yılında bitirilerek uluslararası uçuşlara uygun bir niteliğe getirilmiştir. 1953 yılında “Yeşilköy Havaalanı” olan
adı, 1985 yılında “Atatürk Havaalanı” olarak değiştirilmiştir.
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yörelerinde konumlanmış olan 24 adet havaalanı sadece iç hat hava ulaştırması faaliyeti
yürütmektedir.
Havaalanlarının fonksiyonel kullanımı ve ekonomik potansiyelinin düzeyi şehir
merkezine olan mesafesiyle yakından alakalıdır. Gerek havaalanlarına ulaşım süresi ve gerekse
diğer ulaşım araçlarıyla entegrasyonun sağlanması, merkez ile havaalanları arasındaki
mesafeye göre şekillenmektedir.
Şehir merkezlerine yakın havaalanları erişim olanakları bakımından avantajlar
sağlamakla birlikte, biryandan gerektiğinde genişletme imkânlarının ortadan kalkması ve şehir
trafiği yoğunluğuna etkide bulunması, diğer taraftan uçakların kalkış ve inişleri esnasında
yarattıkları gürültü gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Buna karşılık
havaalanlarının şehir merkezine uzak veya şehrin dışında bulunması ise, yukarıda sayılan
sorunların yaşanmasını engellemekle birlikte, özellikle ek ulaşım maliyetleri, zaman kaybı ve
diğer ulaşım araçlarıyla entegrasyonda yaşanan zorluklar konusunda dezavantajları bünyesinde
barındırmaktadır.
Türkiye’de havaalanları, il merkezlerine uzaklığı bakımından değerlendirildiğinde,
Adana Şakirpaşa havaalanının şehir merkezine en yakın kesimde (3,5 km) konumlandığı
görülmektedir. İnşa edildiği 2007 yılından itibaren yurdumuzun il merkezine en uzak
mesafedeki havaalanı niteliği kazanan Zonguldak Çaycuma havaalanı (65 km) bu unvanını,
2009’da inşa edilen ve 2011 yılında seferlere açılan Antalya Gazipaşa havaalanına kaptırmış
görünmektedir. Sözü edilen havaalanının Antalya il merkezine uzaklığı 182 km kadardır.
Türkiye’de havayoluyla ulaşımda ortaya çıkan talep ve tercihler, yeni havaalanlarının
inşasını gerekli kılmaktadır. Hâlihazırda inşa veya proje aşamasında olan havaalanları söz
konusudur. Ayrıca bir yandan yeni havaalanlarının projelendirme faaliyetleri sürdürülürken
diğer taraftan mevcut havaalanlarının kapasite genişletme ve modernizasyon çalışmaları da
devam etmektedir.
Türkiye’de yolcu ulaştırmasının havaalanlarına göre dağılımına gelince; daha önce de
belirtildiği üzere, 1912’de askeri amaçlı ilk havaalanının kurulmasından günümüze Türkiye’de
havaalanlarının sayısı, kapasitesi ve teknik özellikleri büyük bir gelişme göstermiş, yurt
geneline yayılan bu havaalanları yolcu ve yük taşımadaki paylarını hızla arttırmaya
başlamışlardır. Özellikle turizm bölgelerinde inşa edilen havaalanları kısa süre zarfında ülkenin
en işlek havaalanları niteliğine kavuşmuşlardır.
Türkiye’de, 1970 yılında yaklaşık 2.7 milyon yolcu havayolu ulaşımına katılmış, bu
faaliyetler 18 havaalanında gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde sadece 5 havaalanından dış hatlara
sefer düzenlenirken, toplam taşımada en büyük payı İstanbul Yeşilköy (Atatürk) havaalanı
(%58,3) almıştır. Dış hat yolcu taşımanın iç hat taşımadan daha fazla oranda gerçekleştiği bu
havaalanını, toplamdaki %17,8’lik payıyla Ankara Esenboğa Havaalanı takip etmiştir.
Esenboğa Havaalanıyla birlikte, daha ziyade iç hat ulaştırmasının gerçekleştirildiği İzmir
Havaalanı (%10,3) öne çıkan bir diğer havaalanı olmuştur. Böylece ilk 3 havaalanı Türkiye’de
havayoluyla taşınan yolcunun % 86,4’ünü gerçekleşmiştir.
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1980 yılında en fazla oranda yolcu yine İstanbul Atatürk Havaalanını kullanmış, 1970
yılına göre küçük bir oransal gerilemenin yaşandığı bu havaalanından toplam yolcunun %56’sı
taşınmıştır. Atatürk Havaalanının toplam yolcuda yaşadığı oransal gerilemeye karşın Ankara
Esenboğa Havaalanı payını arttırmıştır. 1980 yılında Atatürk Havaalanı ve Esenboğa
Havaalanıyla birlikte, İzmir Havaalanı en fazla yolcu hareketliliğinin yaşandığı alan olmuş,
böylece ilk üç sırada yer alan havaalanları toplam yolcu taşımadaki payı 1970 yılına yakın oran
göstermiştir.
1980 yılına göre toplam yolcuda %157’lik büyük bir oransal artışın yaşandığı 1990
yılında, yolcu sayısı 13,6 milyonu aşmıştır. Atatürk Havaalanının yine en fazla yolcunun
kullandığı alan olduğu bu dönemde, Türkiye havayolu taşımasında öne çıkan diğer
havaalanlarına bakıldığında ise; Ankara Esenboğa ve Adana Şakirpaşa Havaalanlarının 1980
yılına göre toplam taşıma payında bir gerileme olduğu, Antalya Havaalanı ile Muğla Dalaman
gibi yeni havaalanlarında ise önemli gelişmeler yaşandığı görülmektedir.
2000 yılı yine 1990 yılına göre Türkiye havaalanlarından yararlanan yolcu sayısının
önemli oranda artış sağlayarak 35 milyon yolcuya yaklaştığı bir dönem olarak
belirginleşmektedir. Bu artışta, aktif havaalanı sayısının 37’ye ulaşmış olmasının önemli bir
payı bulunmaktadır. Sözü edilen havaalanlarından 17’sinde dış hat seferlerinin de yapılıyor
olması, yurtdışından gelen veya yurtdışına giden yolcuların daha fazla sayıda havaalanından
yaralanabilmesini de mümkün kılmış görünmektedir.
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Bazı Havaalanlarında Toplam Yolcu Trafiğinin Gelişimi
2000 yılında da en fazla oranda yolcu yine Atatürk havaalanını kullanarak seyahat
etmiş bulunmaktadır. Atatürk havaalanının kullanan yolcu sayısının 1990 yılına göre %135
oranında artış göstermesine rağmen toplamdaki payının önceki döneme göre düşmüş olması,
ülkemizde havaalanlarının kullanımında ağırlığın diğer havaalanlarına yayıldığına işaret
etmektedir. Ankara Esenboğa Havaalanı için de benzer bir durum söz konusu iken, Antalya
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Havaalanı farklılık arz etmektedir. Bu havaalanı, 1990 yılına göre hem taşıdığı yolcu sayısı ve
hem de toplamdaki payını büyük ölçüde arttırmış bulunmaktadır. Böylece ilk üç sırada yer alan
havaalanlarının toplamdaki payı %74,7 oranında gerçekleşmiş bulunmaktadır.
2000 yılı sonrası Türkiye’de havaalanı sayısı ve buna paralel olarak yolcu sayısında
büyük gelişmeler ortaya çıkmıştır. Yeni inşa edilen havaalanlarına, daha önce inşa edilmiş
ancak kullanım dışı kalmış havaalanlarının faal duruma getirilerek eklenmesiyle, Türkiye’de
havayoluyla yolcu taşınmasının yurt geneline yayılma eğilimi hızlanmıştır.
2010 yılında, 2000 yılına göre %194’lük bir artışla toplam yolcu sayısı 102,7 milyona
ulaşmış, fiilen ulaştırma yapılan havaalanı sayısı da 46’yı bulmuştur. Bu dönemde dış hat seferi
gerçekleştirilen alanların sayısında da büyük bir artış meydana gelmiş ve 28’e ulaşmıştır. Sözü
edilen bu yılda da Atatürk Havaalanı toplam yolcuda ilk sıradaki yerini korumuştur. Atatürk
havaalanını kullanarak seyahat eden yolcu sayısındaki büyük artışa rağmen, adı geçen
havaalanının Türkiye toplam yolcu taşımadaki payı önceki döneme göre oldukça gerilemiş
bulunmaktadır. Bu dönemde toplam yolcu sayısını bir önceki döneme göre artıran bir diğer
havaalanı olan Antalya havaalanı ikinci sırada yer almıştır.
2010 yılı havaalanlarına göre yolcu taşımada dikkati çeken diğer bir husus ise, 2001
yılında hizmete giren ve İstanbul’un ikinci havaalanını teşkil eden Sabiha Gökçen Havaalanının
toplam yolcuda ulaştığı orandır. Bu havaalanı çok kısa sayılabilecek bir süre içinde toplam
yolcuda %10,8’lik paya ulaşmış ve üçüncü büyük havaalanı unvanını elde etmiştir. Böylece
ilk üç sırayı alan havaalanları toplam taşınan yolcunun %63,5’ine sahip olmuşlardır.
2016 yılı verilerine göre ise, 60,5 milyon yolcunun kullandığı Atatürk Havaalanı ilk
sıradaki yerini korumuş ve %35’lik bir pay sahibi olmuştur. Adı geçen havaalanını %17’lik
payla Sabiha Gökçen Havaalanı, %11’lik payla Antalya Havaalanı ve takip etmiştir.
Konu iç ve dış hatlar açısından değerlendirildiğinde, 2016 yılı verilerine göre
Türkiye’de; büyük çoğunluğu tarifesiz dış hat seferlerine açık olan ve yılın belli dönemlerinde
yoğunlaşan alanlar olmak üzere dış hatlarda 30 havaalanından yolcu taşıması yapıldığı
görülmektedir.
Bu çerçevede; Atatürk, Antalya, Dalaman, Milas-Bodrum, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi ve Zonguldak Çaycuma havaalanlarında dış hat yolcu sayısının iç hat yolcu
sayısından fazla olduğu, dolayısıyla dış hat ağırlıklı bir niteliğe sahip oldukları görülmektedir.
Bu durum turizm bölgelerinde yer alan Antalya, Dalaman ve Milas Bodrum havaalanları için
daha belirgin bir durum arz etmektedir.
Yine 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’de havayoluyla yolcu taşınmasında iç ve dış
hatlar yaklaşık değerler göstermekle birlikte, havaalanlarının toplamdaki payı farklılıklar
göstermektedir. Bu çerçevede iç hatlarda ilk 8 havaalanı %75’lik bir paya sahip olurken dış
hatlarda ilk 8 havaalanı %98’lik bir oran göstermiştir. Bu durum iç hatlarda daha dengeli
gözüken dağılımın henüz dış hatlarda yeterli düzeye gelmediğine işaret etmektedir.

230

160.000.000
140.000.000

Yolcu Saysı

120.000.000

İç Hat

Dış Hat

Toplam

100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000

İs
ta
İs
nb
ta
ul
nb
A
ul
ta
Sa
tü
bi
rk
ha
G
ök
çe
n
A
A
nt
nk
al
ar
İz
ya
aE
m
ir
s
en
A
dn
bo
an
ğa
M
en
de
re
s
A
M
da
uğ
na
M
la
uğ
D
al
la
am
M
an
ila
8
sTa
Bo
va
dr
al
um
an
ıT
D
op
iğ
la
er
m
le
ri
To
pl
am

0

Havaalanları
2016 Yılında Türkiye Havaalanlarında İç ve Dış Hat Yolcu Taşıma Miktarları.
2016 yılı verilerine göre İç-dış hat yolcu taşımanın havaalanlarına göre durumuna
bakıldığında, Türkiye’nin en yoğun yolcu trafiğine sahip olan Atatürk havaalanının dış hat
ağırlıklı bir yapı gösterdiği görülmektedir. Toplam 60,5 milyon yolcunun kullandığı Atatürk
havaalanında, 41,3 milyonu dış hatlarda, 19,1 milyonu ise iç hatlarda seyahat eden yolculardan
oluşmutur. İstanbul ilindeki bir diğer havaalanı olan Sabiha Gökçen Havaalanı ise, daha ziyade
iç hat ağırlık bir nitelik taşımaktadır. Toplam 29,7 milyon yolcunun faydalandığı bu havaalanı,
20,2 milyon iç hat yolcusuyla Türkiye’de iç hat yolcu taşıma miktarı bakımından ilk sırada yer
almıştır. 9,4 milyon dış hat yolcunun kullandığı bu Sabiha Gökçen Havaalanı, bu yönüyle
Atatrük Havaalanı ve Antalya Havaalanından sonra üçüncü sırada yer almıştır.
Antalya Havaalanı da dış hat ağırlıklı bir yapı sergilemekte ve toplam 11,7 milyon dış
hat yolcusu bu havaalanını kullanmıştır. Sahip olduğu bu oranla dış hatlarda ikinci sırada yer
alan Antalya Havaalanı iç hatlarda ancak beşinci sırada yer almış durumdadır. Ankara
Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havaalanları iç hat ağırlıklı diğer büyük havaalanlarını
teşkil etmektedir.

12.1.3. Genel Değerlendirme
Genel coğrafi özellikleri (özelikle mesafe) bakımından ulaşım faaliyetleri Türkiye için
hayati önem arz etmektedir. Türkiye’nin yüzölçümünün büyüklüğü dolayısıyla gerek doğu-batı
ve gerekse kuzey güney yönlerde uzun mesafeleri bünyesinde barındırması, ulaşım sistemleri
içinde havayolu ulaşımının ayrı bir yer tutmasını beraberinde getirmektedir. Bu durum iç
hatlarda da havayoluyla ulaşımda yüksek bir potansiyelin varlığına işaret etmektedir. Yurdun
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pek çok köşesine yapılan seyahatlerde genel anlamda çok daha yavaş olduğu halde havayolu
yerine büyük ölçüde karayolu kullanılmakta, bu durum katedilen mesafenin kimi zaman 20
saatin üzerine çıkmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede aynı mesafenin yaklaşık 2 saatte
alınabilmesi hem zaman, hem de güvenlik ve konfor açısından cazip şartlar sağlamaktadır.
Böylece maliyet boyutunu çözüm üreten yolcular her geçen gün havayoluyla daha fazla seyahat
etmeyi tercih etmektedirler. Turistik seyahatler söz konusu olduğunda ise bu tercih bir keyfiyet
olmaktan çıkıp neredeyse bir mecburiyete dönüşmektedir.
Türkiye’de genel ulaştırma hizmetlerinin ulaşım sistemleri arasında daha dengeli bir hal
almasının çok önemli olduğu açıktır. Bu durum geçmiş dönemlerde olduğu gibi ulaşım
faaliyetlerinin tek eksenli gerçekleşmesini de engelleyici bir faktör olacaktır. Ancak bu
yapılırken, ülkenin fiziki ve beşeri coğrafya şartlarının iyi değerlendirilmesi ve arz-talep
dengesi içinde yeni yatırım planlamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
özellikle “her il’e bir havaalanı” veya “her Türk vatandaşı hayatında en az bir kez uçağa
binecektir” gibi yaklaşımlarla üretilecek hava ulaşımına yönelik yatırımların, gelecekte talep
değişimleri sonucu bir sorun olması muhtemel görünmektedir.
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Uygulamalar
1) Türkiye’de havaalanlarının illere göre dağılımını inceleyiniz
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’de birden fazla havaalanı olan iller hangileridir?

234

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de havayolu ulaşımının coğrafi özellikleri ele alınmıştır. Bu
çerçevede; temel ulaşım sistemlerinden birini oluşturan havayolu ulaşımının diğer ulaşım
sistemlerine göre sahip olduğu üstünlükler dolayısıyla her geçen gün daha fazla tercih edilmeye,
sadece uluslararası taşımada değil aynı zamanda ülke içi ulaştırmada da daha etkin bir rol
üstlenmeye devam ettiği, Türkiye’de havayolu ulaşımın tarihsel seyrinin, dünya genel eğilimine
paralel olarak şekillendiği, Osmanlı Devletinin 1911–1912 Trablusgarp Savaşında İtalyanların
hava saldırısın uğramasının, askeri havacılık konusunda çalışmaların başlatılmasına zemin
hazırladığı, Cumhuriyetin ilanından sonra da havacılık faaliyetlerine önem verilmeye devam
edildiği, bu çerçevede bir yandan yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılırken diğer taraftan tesis
ve araç şartlarının da geliştirilmesine çaba harcandığı, Dünya’da sivil havacılığın hızla
gelişmesi, uluslararası havacılık kurallarına uyum sağlanması ve Türkiye’de sivil havacılık
faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlayacak bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç
gösterdiği, bu amaçla 1954 yılında “Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı” kurulduğu
öğrenilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de havayolu ulaştırmasına ilişkin yasal ve kurumsal
düzenlemelerin, ülkemizde havayolu ulaşımının hızlı bir gelişme evresine girmesine zemin
hazırladığı, bu gelişmelerin, havaalanı ve uçak sayısı ile taşınan yolcu sayısında belirgin
ilerlemelerin yaşanmasına olanak sağladığı, 1983 yılında 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunun
yürürlüğe girmesinin, özellikle 1980’li yılların ikinci yarısından sonra havayolu ulaşımında
belirgin gelişmelerin yaşanmasını beraberinde getirdiği, hâlihazırda ülkemizde bir bölümü
uluslararası nitelikte olan çok sayıda havaalanının faaliyet göstermekte olduğu öğrenilen diğer
konular olmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Türkiye’de sivil havacılığın kurumsal temelleri atılmasına zemin hazırlayan “Türk
Teyyare Cemiyeti” hangi yıl kurulmuştur.
a) 1912
b) 1919
c) 1925
d) 1930
e) 1935
2. Türkiye Cumhuriyeti döneminde Doğu Anadolu Bölgesine ilk kez hangi tarihte sefer
düzenlenmiştir.
a) 1940
b) 1943
c) 1945
d) 1947
e) 1949
3. İnsanların geçici bir süre için yaşadıkları alandan başka sahalara gitmesi esasına
dayanan turizm, ulaşım faaliyetleri ve hatlarının biçimlenmesi üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Bu kapsamda aşağıdaki havaalanlarının hangisinin kurulup gelişmesinde turizmin
etkisi daha azdır.
a) Nevşehir Havaalanı
b) Dalaman Havaalanı
c) Ankara Havaalanı
d) Antalya Havaalanı
e) Milas Havaalanı
4- Türkiye’de havayolu ulaşımında belirgin gelişmelerin yaşanmasını zemin hazırlayan
2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir.
a) 1963
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b) 1966
c) 1973
d) 1976
e) 1983
5- Türkiye’de, İstanbul-Eskişehir-Ankara hattında gerçekleştirilen ilk ticari uçuşlar
hangi tarihte başlamıştır.
a) 1931
b) 1933
c) 1936
d) 1937
e) 1938
6- 1933 yılında, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan ve Türkiye’de sivil
hava yolları kurma ve taşıma yapmak üzere görevlendirilen “Hava Yolları Devlet İşletmesi”nin
kurulması, fiili olarak sivil taşımacılığın başlamasına olanak tanımıştır
a) Doğru
b) Yanlış
7- Havayolları Devlet İşletmesi ilk kez hangi tarihte Ulaştırma Bakanlığına
bağlanmıştır.
a) 1932
b) 1938
c) 1943
d) 1946
e) 1947
8- Türkiye’de havayoluyla yolcu taşıma ilk kez hangi yıl 100 milyonu aşmıştır.
a) 1980
b) 1985
c) 1990
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d) 2005
e) 2010
9- Türkiye’de en fazla havaalanı aşağıdaki dönemlerin hangisinde faaliyet geçmiştir
a) 1930-1950
b) 1950-1970
c) 1970-1990
d) 1990-2010
e) Hiçbiri
CEVAPLAR: 1-c, 2-b, 3-c, 4e, 5b, 6a, 7c, 8e, 9d
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13. DİĞER ULAŞIM SİSTEMLERİ VE MEKÂNSAL ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Diğer Ulaşım Sistemleri ve Mekânsal Analizleri
13.1.1. Boru Hatlarıyla Ulaştırma
13.1.2. Kablo Hatlarıyla Ulaştırma
13.2. Türkiye’de Boru Hatlarıyla Ulaşım ve Mekânsal Analizi
13.2.1.Türkiye’de Boru Hatlarıyla Ham Petrol Ulaştırması
13.2.1.1. Türkiye’de Petrol Ulaştırmasının Tarihsel Gelişimi
13.2.1.2. Türkiye’de Mevcut Ham Petrol Boru Hatları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşımı gibi temel ulaşım sistemleri
dışında hangi yol ve yöntemlerle taşıma yapılabilmektedir?
2-Kablolarla taşıma sistemini ortaya çıkaran temel gerekçe nedir?
3-Kentiçi ulaşımının temel koşulları nelerdir?
4-Türkiye ile Rusya arasında doğalgaz taşımasını sağlayan boru hatları hangileridir?
5-Türkiye’de hangi şehirlerde teleferik hatlarıyla taşıma yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Boru hatlarıyla ulaştırma

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Boru hatlarıyla petrol ve Okuyarak
doğalgaz
taşıma
sistematiğini bilir

Kablo hatlarıyla ulaştırma

Kablolarla
ulaştırmanın Karşılaştırma yaparak
genel
ulaştırma
sistematiğindeki
yerini
açıklayabilir.

Kentiçi ulaşım sistemleri

Kentiçi ulaşımın çok sayıda Sentez yaparak
ulaşım sisteminin ortak bir
uygulama alanı olduğunu
kavrar

Türkiye’nin temel ham petrol Okuyarak
Türkiye’de Boru Hatlarıyla boru hatları hakkında bilgi
Ham Petrol Ulaştırması
sahibi olur.
Türkiye’nin temel doğalgaz Araştırarak
Türkiye’de Boru Hatlarıyla boru hatları hakkında bilgi
Doğalgaz Ulaştırması
sahibi olur.
Türkiye’de
Telesiyejler

Teleferik

Türkiye’de teleferik ve Karşılaştırarak
ve telesiyejlerin
taşımadaki
rolünü kavrar.
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Anahtar Kavramlar
•

Boru hatları

•

Petrol, doğalgaz

•

Kablo hatları

•

Teleferik, telesiyej
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Giriş
Bu bölümde, diğer ulaşım sistemleri kategorisinde inceleyeceğimiz ulaşım tiplerinden
boru hatlarıyla ulaştırma, kablo hatlarıyla ulaştırma ve kentiçi ulaştırma sistemlerinin coğrafi
özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda boru hatlarıyla ulaştırmanın tarihsel gelişimi,
boru hatlarıyla taşınan materyaller, önemli boru hatları, bu ulaştırma sisteminin stratejik önemi
ele alınacak, ayrıca başta teleferik sistemleri olmak üzere kablo hatalarıyla yük, yolcu ve bilgi
ulaştırmanın temel nitelikleri irdelenecektir.
Bu u bölümde ayrıca, Türkiye’de boru hatları ve kablolu sistemlerle ulaştırmanın
tarihsel gelişimi, boru hatlarıyla ham petrol ve doğalgaz ulaştırmasının temel ilkeleri ele
alınacak, Türkiye’nin bu konudaki potansiyelleri ortaya konularak mevcut durum
değerlendirilecektir. Bu kapsamda Türkiye’de mevcut petrol boru hatlarının özellikleri ise
planlanan projelerini niteliklerine değinilecektir. Ayrıca Türkiye’de kablolu sistemlerle yük ve
yolcu taşıma ile haber, görüntü ve enerji taşınması irdelenecektir.
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13.1.Diğer Ulaşım Sistemleri ve Mekânsal Analizleri
Yukarıda özellikleri belirtilen temel ulaşım sistemlerinin yanı sıra, son dönemlerde daha
fazla gündeme gelen farklı ulaşım sistemleri de genel ulaştırma ağı içindeki yerini almaya
başlamışlardır. Bunlardan birini "Boru Sistemleriyle Ulaştırma" oluşturmaktadır.
Yine, genel ulaşım sisteminde teleferik ve telesiyejler vasıtasıyla yolcu ve yük taşımada
daha az etkin olmasına karşın, bilgi, haber ve görüntü ulaştırması ile enerji iletimi konusunda
vazgeçilmez bir öneme sahip olan “Kablo Sistemleriyle Ulaştırma”, diğer ulaşım sistemleri
kapsamında değerlendirilebilir.

13.1.1. Boru Hatlarıyla Ulaştırma
Boru hattı taşımacılığı; ürünün çeşitli borular yardımıyla bir noktadan diğerine
nakletme görevini yerine getirmekte, bu çerçevede başta su olmak üzere, petrol ve doğalgaz
taşınan ürünleri teşkil etmektedir.

Şekil 21:Günümüzde petrol ve doğalgaz büyük oranda boru hatlarıyla taşınmaktadır.
Borular vasıtasıyla ulaşım sağlanmasının tarihsel geçmişine batığımızda bunun enerji
ve enerjinin verimli kullanımı, arz talep dengesine paralel olarak çeşitli taşıma yollarını bulma
isteklerinin bir sonucu olduğunu görmekteyiz. Bir bakımı bu sistemlerle taşıma büyük ölçüde
bu zorunluluğun bir eseri olarak belirginleşmektedir. Kara ve deniz taşımacılığına göre yatırım
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maliyeti daha yüksek olmasına karşın boru hattı taşımacılığının, diğer taşıma şekillerinden daha
süratli, daha ekonomik ve daha emniyetli olması ve yapılan yatırımı da kısa sürede karşılaması
bu yönde çalışmaların hız kazanmasına zemin hazırlamıştır.
19. yüzyıl sonlarında, küçük çaplı ve kısa mesafeli hatlar yoluyla başlayan petrol ve
doğalgaz taşımacılığı, artan tüketime, talebe ve teknolojik gelişmelere paralel olarak,
günümüzde daha büyük çaplı borularla, daha uzun mesafelerde ve yüksek basınçlarda yapılan
ve toplam taşımadaki yerini genişleten bir yapıya dönüşmüş bulunmaktadır.
Boru hatları uzun mesafelerde içme ve sulama suyu taşımak için kullanılabilmekte,
böylece, bu tip boru hatları, suyu engebeli arazileri aşarak taşımak, kanal ve oluklarda
olabilecek buharlaşma, kirlenme veya çevresel etkilerden korumak için tercih edilmektedir.
Yine büyük miktarda petrol ve doğalgazı başka bir bölgeye nakletmede en ekonomik yol olması
dolayısıyla boru hatları yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. 19. yüzyıl'ın sonlarında
Vladimir Shukhov ve Branobel (Nobel kardeşler) şirketinin öncülük ettiği boru hatları
taşımacılığı günümüzde kıtalar aşan bir düzeye ve genişliğe ulaşmış bulunmaktadır.
Boru sistemleri, taşınan miktar başına daha az masraf ve daha yüksek kapasiteli taşıma
yolu niteliğindedir. Boru hatlarının deniz altında inşa edilebilir olmaları avantaj sağlasa da,
çoğunlukla petrol, denizlerde tankerler vasıtasıyla taşınmaktadır. Petrol boru hatları, iç çapı
30-120 cm olan çelik veya plastik borulardan yapılmaktadır. Mümkün olan yerlerde boru hattı
toprak üstünde inşa edilmekte, şehirleşmenin arttığı, hassas çevrelerde veya çevre için
potansiyel tehlike görülen bölgelerde boru hatları yerin 1 m. kadar altına döşenmektedir.
Petrol'ün hareketini sağlamak için, boru hatları ile birlikte pompa istasyonları inşa
edilmekte, ham petrol belli miktarlarda balmumu içerdiğinden, bu balmumu birikiminin
periyodik olarak "boru hattı denetleme aletleri" yardımıyla temizlenmesi gerekmektedir.
Özellikle doğalgaz ulaştırmasında boru hatlarının çok titizlikle oluşturulması ve kontrol
edilmesi özel önem arz etmektedir.
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Şekil 22:Petrol ve doğalgaz ulaşımının yaygınlaşması yoğun bir boru hattı ağını ortaya
çıkarmıştır.
Boru hatlarıyla taşıma yapmak çeşitli avantaj ve dezavantajlı yönlere sahip
bulunmaktadır. Bu çerçevede; taşımada fazla enerji gerektirmemesi, çok miktarda yükü hızlı
ve kısa sürede ulaştırması, maliyetini kısa sürede telafi etmesi olumlu yanları olarak
belirginleşirken, büyük ölçüde sadece sıvı taşımasına daha elverişli olması, ilk inşa maliyetlerin
yüksek olması, inşa esnasında topografik şartların etkili rol oynaması, sabotaj ve kaçaklara açık
bir niteliğe sahip olması ve periyodik olarak temizlenmesi zorunluluğu olumsuz yönlerini teşkil
etmektedir.

13.1.2. Kablo Hatlarıyla Ulaştırma
Diğer ulaşım sistemleri içinde değerlendirdiğimiz başka bir ulaştırma şekli de Kablolu
Sistemlerle Ulaştırma’dır. Bu ulaştırma şeklinde yük ve yolcu taşınabildiği gibi, elektrik
enerjisinin ulaştırılması ve gelişen teknolojilere paralel olarak özellikle ses ve görüntü
aktarımının gerçekleştirilmesi imkan dahiline girmektedir.
Sözü edilen kapsamda kablolu sistemlerle taşıma; yolcu ve yüklerin kablolar üzerinde
hareket eden çeşitli büyüklükteki kabinler vasıtasıyla nakledilmesi esasına dayanmaktadır. Bu
kapsamda değerlendirilebilecek vasıta ise, iki istasyon arasında kurulmuş havai hat ve buna
bağlı kabinlerle çalışan "teleferik"lerdir.
Teleferikler, birbirinden uzak iki nokta arasında, havada gerilmiş olan, bir ya da birkaç
çelik halat üzerinde bağlanarak yol alma prensibine dayanmaktadır. Bu ulaştırma şekli, kara ve
demiryolunun kurulamadığı, hava araçlarının inemediği mekanlar için en uygun ulaşım aracı
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niteliğindedir. Genel anlamda yolcu taşıma amaçlı olan sistem, yük veya bazı maden
ocaklarında olduğu gibi materyal taşımacılığında da kullanılmaktadır. Yer yer turizm
faaliyetlerine de hizmet eden bu sistemlerin uzunlukları günümüzde birkaç km'yi bulmaktadır.

Şekil 23: Kablo sistemleriyle taşımanın temel unsurları olan teleferikler
Yine teleferiklerle aynı çalışma mekanizmasına sahip olmakla birlikte, görünüm ve
kullanım amacına bağlı olarak farklılaşan "Telesiyej"ler de kablolu ulaştırma sistemleri içinde
değerlendirilmektedir. Telesiyejlerin, kayak merkezlerinde kurulu olanları çoğunlukla sandalye
şeklinde, kamplar ve yerleşim yerleri arasında çalışanları ise genellikle kabin şeklinde olan
küçük bir teleferik tipleridir.
Kablolu sistemlerle ulaştırma yapılan diğer bir önemli alan ise elektrik enerjisinin
nakledilmesidir. Çeşitlenen ihtiyaçlar, elektrik enerjisiyle çalışan araçların artması, buna
paralel olarak elektrik enerjisine yönelik yükselen talep, bu unsurun taşınması ihtiyacını da
beraberinde getirmektedir. Elektrik enerjisinin üretildiği sahalar ile tüketime sunulduğu
alanların birbirinden farklı olması ulaştırma ihtiyacını ortaya çıkarmakta ve gerek ulusal,
gerekse uluslararası alanda uzunlukları binlerce km'yi bulan enerji nakil hatlarının inşa
edilmesine zemin oluşturmaktadır.
Günümüzde kablolu sistemlerin en yaygın kullanıldığı ulaştırma alanlarından bir
diğerini ise ses ve görüntü ulaştırmasıdır. Geçmişten günümüze, zaman içinde farklılaşan
araçlarla bu faaliyet yürütülmüş, günümüzde ise en üst teknolojik aşamaya gelinmiştir. Tarihsel
süreç içinde ses ve görüntü taşımada kullanılan araçlara baktığımızda ilk karşımıza çıkan
“Telgraf” olmaktadır. İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretler yardımıyla yazılı
haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir haberleşme düzeni olan telgraf, 1830 yılında
Amerikalı Joseph Henry'nin, elektrik akımını teller vasıtasıyla uzaklara taşıyıp, oradaki bir zili
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çalıştırması sonucu ortaya çıkmıştır. 1832 yılında ise Amerikalı ressam Samuel Morse, elektro
mıknatıslı telgraf üzerinde, çalışmalara başlamış ve ilk elektromıknatıslı telgrafını 1835 yılında
gerçekleştirmiştir. Samuel Morse, nokta ve çizgilerden oluşan bir kodlama sistemi ortaya
çıkarmış, bu kodlama sistemi, daha sonra tüm dünyada kabul görmüştür. İlk telgraf hattı, 1843
yılında ABD’de Washington ile Baltimore arasına çekilmiştir.
Ses ve görüntü taşıyan vasıtalar konusunda ele alınması gereken diğer bir araç ise
"Telefon"dur. Birbirinden uzak mesafelerdeki kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişini
sağlayan bir elektrikli ses alıp verme aygıtı olan telefonun çalışmasında ana ilke, ağızdan çıkan
ses dalgalarının önce elektrik sinyallerine çevrilmesi, bu sinyallerin çeşitli gönderme
yöntemleriyle uzağa iletilmesinden soma, bu defa elektrik sinyallerinin yeniden kulakla
duyulabilecek ses dalgalarına çevrilmesidir. Telefonun mucidi olan Alexander Graham Bell
aslında insan sesi fizyolojisi üzerine uzmanlaşmış ve çalışmalarını daha ziyade işitme
engellilerin duymalarını sağlayacak aletler yapma üzerine yoğunlaştırmış bir bilim adamıdır.
Graham Bell ve bir elektrik mühendisi olan Thomas Watson 1875 yılında sesin tel üzerinden
bir başka yere gittiğini ortaya çıkarması telefonun doğuşunu da beraberinde getirmiştir.
Telgraf sisteminde işaretler vasıtasıyla sadece yazı, telefon vasıtasıyla ise sadece sesin
iletilebilmesi, bu iki unsuru aynı anda ulaştırmaya yarayacak araçların ortaya çıkarma
arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu arayışların bir sonucu olan "Televizyon"; bir
vericiden elektromanyetik dalga halinde yayınlanan görüntü ve seslerin, ekranlı ve hoparlörlü
elektronik alıcılar sayesinde yeniden görüntü ve sese çevrilmesi esasına dayanmaktadır. 1923
yılında, İskoçyalı mühendis John Logie Baird tarafından icat edilen televizyon vasıtasıyla ilk
görüntü 1926 yılında gerçekleştirilmiştir.
Yukarıda genel hatlarıyla ifade edilen ve ortak özellikleri kablolar kullanılarak
ulaştırmayı sağlamak olan araçların tümünün işlevini üstlenmek ve ayrıca sayısal hesaplamalar
yapmayı da olanaklı kılan sistem ise "Bilgisayar" olmuştur. Günümüzde neredeyse mikro
ölçülere ulaşan bilgisayarlar, yaşamın tüm alanların en sık kullanılan araçlardan biri olmuş
bulunmaktadır. Bu sistemin ortaya çıkışı ise; Blaise Pascal'ın 1642 yılında yaptığı ilk sayısal
hesap makinesine dayandırılmaktadır. Bu icadın ardından, ticari anlamda kullanılabilen ilk
mekanik hesap makinesinin 1820 yılında Charles Xavier Thomas tarafından yapılması, Charles
Babbage'in buharla çalışan otomatik hesap makinesini 1823 yılında yapması, 1890 yılında
ABD'li Hermann Hollerith tarafından delikli kart sistemiyle veri girişi yapılması ve Howard
Hathaway Aiken'in, 1937 yılında yarı elektronik devreleri kullanması, bilgisayar alanında
günümüz gelişmişlik seviyesinin yakalanmasında dönüm noktaları olmuştur.
İlk örnekleri 1940'lı yıllarda ortaya çıkan ve oda büyüklüğünde olan bilgisayarlar, II.
Dünya Savaşında daha hızlı çalışan araçlara duyulan ihtiyaç sonucu 1945 yılında elektron
tüpleri ve belleklerinin kullanılması yeni bir aşamayı oluşturmuştur. 1952 yılında bilgisayar ilk
defa piyasaya sunularak ticari bir anlam taşımaya başlamıştır. 1960'lı yıllardan sonra elektron
tüplerinin yerini önce transistörler, daha sonra da çok sayıda transistörün birleşimi olarak tarif
edilebilecek entegre devreler yer almıştır. Bugün bilgisayar teknolojisinde kullanılan
mikroçipler ise bir çok entegre devrenin birleşip küçültülmüş halinden oluşmaktadır.
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Kablolu sistemlerle olduğu gibi günümüz teknolojileri ses, görüntü ve bilgilerin
taşınmasında kablosuz olarak iletilmesini de olanaklı kılmaktadır. Bu çerçevede ilk sözü
edilmesi gereken araç, geçmişi nispeten eskiye dayanan "Radyo"dur. Sesin bir noktadan diğer
noktaya taşınmasını esas alan radyo üzerinde birçok kişi çalışmalar gerçekleştirmiş olmakla
birlikte, ilk patent alan kişi olduğundan İtalyan Guglielmo Marconi radyoyu icad eden kişi
olarak kabul edilmektedir (1901). Sonraki dönemlerde, tüpler ve devreler kullanılarak ses
dalgalarının iletilmesinde gelişmeler sağlanmış, 1947 yılında transistorun icadı, radyo
teknolojisinde yeni bir aşamaya işaret etmiştir. Benzer bir çalışma sistemiyle, ancak uydular
kullanmak suretiyle dalgalar vasıtasıyla ses ve görüntünün aktarılması, radyo, televizyon ve
bilgisayarlar vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.

13.2. Türkiye’de Boru Hatlarıyla Ulaşım ve Mekânsal Analizi
13.2.1.Türkiye’de Boru Hatlarıyla Ham Petrol Ulaştırması
13.2.1.1. Türkiye’de Petrol Ulaştırmasının Tarihsel Gelişimi
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Petrol Arama: Osmanlı imparatorluğu
topraklarında petrol sızıntılarının olduğu ve bunların çeşitli amaçlarla kullanıldığı çok eski
zamanlardan beri bilinmekle birlikte, ilk petrol aramaları 1887’de başlamıştır. İmparatorluk
döneminde ilk petrol imtiyazı Sultan II. Abdülhamit tarafından Ahmet Necati Efendi’ye
1887’de İskenderun yöresi için verilmiştir. Trakya, petrol arama faaliyeti gösterilen bölgelerden
bir diğerini oluşturmuştur. Sadrazam Halil Rıfat Paşa’ya 1897 yılında Tekirdağ Mürefte
çevrelerinde arama ve işletme izni verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Petrol Arama: Cumhuriyetin ilanından sonra
yurtiçindeki petrol olasılıklarını bizzat araştırmak hükümetin ana prensiplerinden biri olarak
kabul edilmiş ve Lucius adında yabancı bir uzman sözleşmeli olarak çalıştırılmaya başlanmıştır.
Bu uzmanın Türkiye’nin bilinen petrol bölgelerinin çoğunu gezerek düzenlediği raporlar daha
sonra yapılan çalışmaların temelini oluşturmuştur. Tekirdağ Mürefte civarında 1926 yılında
Türk Ticaret ve Sanayi Bankasına ve Hasan Mustafa adında bir kişiye petrol arama ruhsatı
verilmiştir. Yine aynı yıl içinde 792 sayılı Petrol Kanunu çıkartılmış ve Türkiye’de petrol arama
yetkisi Hükümete verilmiştir.
İlk Derin Kuyu: Türkiye’deki “kablolu standard” sondaj kulesiyle açılan ilk derin kuyu
Basbirin (Mardin /Midyat) kuyusudur. Kuyunun sondajı 13 Ekim 1934 – 16 Haziran 1936
tarihleri arasında yapılmış ve 1.327 m’de bitirilmiştir.
22 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe giren 2804 sayılı Kanunla da “Maden Tetkik ve
Arama Enstitüsü” kurulmuş, arama ve sondaj faaliyetlerini yürütme görevi, devlet adına Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü’ne (M.T.A.) devredilmiştir. M.T.A. tarafından 1.052 metre derinliğe
kadar açılan Raman-1 kuyusunda 20 Nisan 1940’da 1.048 metrede petrole rastlanmış ilk
günlerde 11ton/gün ile üretime başlanmış, sonradan 3 ton/gün’e düşmüş ve 1948’de ise kuyu
suyla dolduğundan terk edilmiştir.
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Batman Rafinerisinin Kuruluşu (1953): Ülkenin artan akaryakıt ihtiyacını karşılamak
üzere, M.T.A. 1952-1953 yıllarında Hükümet ile görüşmelerde bulunarak, bir rafineri yapımı
için harekete geçmiş, yapılan bu rafineri 1,5 yıl gibi kısa bir zamanda tamamlanarak deneme
üretimine geçmiştir. Deneme üretimi çok iyi sonuçlar vermiş ve 1956 yılında, Devlet Demir
Yolları, Erzincan, Malatya ve Elazığ Şeker Fabrikaları’nın tüm fuel-oil ihtiyacı yanında,
Güneydoğu illerinin akaryakıt ve üretilen asfalt ile de Karayollarının ihtiyacı karşılanmıştır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dışında İlk Sondaj: 1960 yılına kadar arama faaliyetleri
Batman civarında yürütülürken ilk defa Sinop ilinde 19 Nisan 1960-14 Ekim 1960 tarihleri
arasında Boyabat-1 kuyusunda 2.176 m sondaj yapılmıştır.
İlk Boru Hattının Açılışı (Batman- İskenderun / Dörtyol): 1961 yılına kadar Batman
civarında TPAO sahalarından üretilen ham petrolün tamamı Batman Rafinerisi’nde işlenmiştir.
Bu tarihten itibaren artan üretimle birlikte Batman Rafinerisi’nin kapasitesinin yetersiz kalması
üzerine 1967 yılında itibaren üretilen ham petrolün bir kısmı demiryolu tankerleriyle
İskenderun’a taşınmaya başlanmıştır.

13.2.1.2. Türkiye’de Mevcut Ham Petrol Boru Hatları
a- Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı: Irak’ın Kerkük ve diğer üretim sahalarından
elde edilen ham petrolü Ceyhan (Yumurtalık) Deniz Terminaline ulaştırmaktadır. 1976 yılında
işletmeye alınmış ve ilk tanker yüklemesi 1977’de gerçekleştirilmiştir.
b- Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı: Batman ve çevresinden elde edilen ham
petrolü tüketim noktalarına ulaştırmaktadır. Ocak 1967 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı tarafından işletmeye açılmıştır.
c- Şelmo-Batman Ham Petrol Boru Hattı: Şelmo sahasında üretilen ham petrolü
Batman Terminaline taşımaktadır. Boru hattının uzunluğu 42 km’dir.
d- Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı: Kırıkkale Rafinerisinin ham petrol
ihtiyacını karşılayan boru hattı Eylül 1986 tarihinde işletmeye açılmıştır. Hattın uzunluğu 448
km’dir.
e-Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC): Hazar Bölgesi, özellikle
Azerbaycan petrollerinin dünya pazarlarına taşınması amaçlanmıştır. Hat, AzerbaycanBakü’den başlamak üzere, Gürcistan-Tiflis yakınlarından geçerek, Türkiye-Ceyhan’da
sonlanmaktadır. Güzergahın uzunluğu: 1.076 km’si Türkiye’de olmak üzere toplam 1.760
km’dir. Eylül 2004’te tamamlanmış ve hat dolum işlemine hazır hale getirilmiştir. 2005 yılı
başında Ceyhan terminalinden ilk petrol ihraç edilmiştir.
Türkiye’de ham petrol boru hatlarının dağılışına genel olarak bakıldığında, gerek
petrolün çıkarıldığı ve gerekse işlendiği yerler itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinin yoğunluk kazandığı görülmektedir.
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Şekil 33: Türkiye ham petrol boru hatları
Türkiye’de Mevcut ham petrol boru hatlarının uzunlukları açısında öne çıkan hat Irak
ile Türkiye arasında uzan hattır. İki farklı üniteden oluşan bu hattın uzunluğu 2000 km’ye
yaklaşmaktadır. Yine Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı da uzun mesafe kateden
hatlardan bir diğerini teşkil etmektedir. Adı geçen petrol hattı 1000 km’yi açan bir uzunluğa
sahip bulunmaktadır.
Türkiye’nin önemli diğer petrol hatlarından ikisi olan Ceyhan-Kırıkkale ve BatmanDörtyol hatları, uzunlukları 500 km’ye ulaşan hatlar durumundadır.
Yukarıda genel özelikleri ve uzunlukları verilen boru hatlarında ham petrol
ulaştırmasının tarihsel gelişimine baktığımızda, bazı hatlarda yoğunluğun azaldığı bazılarında
ise büyüdüğü gözlenmektedir. Bu çerçevede Irak ile Türkiye arasında ham petrolün taşındığı
hattan 1990 yılından itibaren gerçekleştirilen taşımaların istikrarlı bir yapı göstermekten uzak
olduğu izlenmektedir. Özellikle körfez çıkarmaları ve Irak’taki iç karışıklıklar kimi zaman
petrol sevkiyatını durdururken, bazı zamanlarda da en az seviyede seyretmesini beraberinde
getirmiştir. Belirtilen olumsuzluklara rağmen bu hat, hâlihazırda en fazla sevkiyat yapılan ikinci
büyük ham petrol hattı durumundadır.

Hat adı
Irak - Türkiye

Petrol Boru Hat Uzunluğu (km)
1 876
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Bakü – Tiflis – Ceyhan

1076

Ceyhan -Kırıkkale

448

Batman-Dörtyol

511

Şelmo-Batman

42

Adıyaman-Sarıl

81

Raman-Garzan

47

Sarıcak-Pirinçlik

43

Batı Raman

17

Toplam

4141

Tablo 11:Petrol boru hatları uzunlukları

Yıllar

Irak-Türkiye

Ceyhan-Kırıkkale

Batman-Dörtyol

Bakü-Tiflis-Ceyhan

Şelmo-Batman

1990

339.939

21.130

22.544

1.526

-

1995

-

24.887

20.146

832

-

2000

285.716

24.751

18.904

825

-

2005

13.166

25.986

10.108

634

-

2006

12.930

27.381

10.822

535

57

2007

39.833

23.003

10.147

507

210.352

2008

135.522

21.427

11.060

-

264.092

2009

167.600

20.173

12.210

-

285.492

2010

132.278

17.189

10.612

-

288.173

2011

147.175

20.145

10.809

-

257.143

2012

145.626

21.963

10.991

-

250.345

2013

91.883

23.740

11.612

-

249.617

2014

55.910

22.211

14.453

-

260.675

Tablo 12:Yıllar itibariyle Türkiye’de ham petrol ulaştırması.
2007 yılından itibaren faaliyeti arttırılan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, 2014 yılı
verilerine göre en fazla miktarda petrol taşıması gerçekleştirilen hat durumundadır. Petrol
çıkarım yerleri ile rafineriler arasında taşımayı sağlayan ara hatlarda petrol taşımacılığı ise
periyodik bir seyir izlenmektedir. Bu nitelikte bir hat olan Şelmo-Batman petrol hattından petrol
taşıması ise 2008 yılı itibariyle durdurulmuş bulunmaktadır.
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13.2.2.Türkiye’de Boru Hatlarıyla Doğalgaz Ulaştırması
13.2.2.1.Türkiye’de Boru Hatlarıyla Doğalgaz Ulaştırmasının
Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de doğal gaz aramaları 1970’li yılların başında Mardin Nusaybin civarında
gerçekleştirilmiştir. Buradaki keşifleri Trakya Bölgesinde yine aynı yıl açılan Hamitabat-1
kuyusundaki doğal gaz keşfi izlemiştir. Hamitabat-1 kuyusu 13 Ekim 1969-16 Nisan 1970
tarihleri arasında 3.540 m’de ilk “gazlı kuyu” olarak bitirilmiştir. Bu saha Trakya bölgesinde
doğalgaza olan talebin artması üzerine 1976 yılında yeniden üretime alınmış ve izleyen yıllarda
sahada kuyu sayısı 33’e ulaşmıştır.
Türkiye’nin İlk Doğalgaz Boru Hattı; Hamitabat ve Kumrular doğal gaz sahalarında
üretilen doğalgazın bir boru hattıyla 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikasına verilmeye
başlanmasıyla gerçekleştirilmiştir. 1975 yılında keşfedilen Çamurlu sahasındaki doğalgaz da,
1982 yılından itibaren bir boru hattıyla Mardin Çimento Fabrikasına verilmeye başlanmıştır.
İlk Uluslararası Doğalgaz Boru Hattı; 26 Ekim 1986 tarihinde inşasına başlanan 23
Haziran 1987 tarihinde ilk durağı olan Hamitabat’a ulaşan Rusya Federasyonu-Türkiye
Doğalgaz boru hattıdır.

13.2.2.2. Türkiye’de Mevcut Doğalgaz Boru Hatları
Ø

Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı

Ø

Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı

Ø

Samsun - Ankara Doğal Gaz Ana İletim Hattı (Mavi Akım Doğalgaz Hattı)

Ø

Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı

Ø

Azerbaycan -Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Şahdeniz)

Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı: Rusya Federasyonu-Türkiye
Doğal Gaz Boru Hattı ülkemize Malkoçlardan girmekte Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit,
Bursa, Eskişehir güzergahını takip ederek Ankara'ya ulaşmaktadır. Hat 842 km
uzunluğundadır. Hat 23 Haziran 1987 tarihinde ilk durağı olan Hamitabat'a ulaşmış bu tarihten
itibaren Trakya Kombine Çevrim Santralında elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaya
başlanmıştır. Hat, Ağustos 1988'de Ankara'ya ulaşmıştır.
Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı: Başta İran olmak üzere doğudaki
kaynaklardan alınacak doğal gazın boru hattı ile Türkiye’ye taşınması amaçlanmıştır. Bu
kapsamda,1996 yılında İran ile Türkiye arasında anlaşma imzalanmıştır. Yaklaşık 1.491 km
uzunluğunda olan hat Doğubayazıt’tan başlayıp, Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden
Ankara’ya uzanmaktadır. 2001 yılından itibaren İran’dan gaz alımı başlamıştır.
254

Samsun - Ankara Doğal Gaz Ana İletim Hattı: Rusya Federasyonu'ndan alınacak
doğal gazın Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşınabilmesi amacıyla, 15 Aralık 1997'de Rusya
Federasyonu ile 25 yıl süreli bir doğal gaz alım - satım anlaşması imzalanmıştır.
Rusya Federasyonu-Karadeniz-Türkiye (Mavi Akım) Doğal Gaz Boru Hattı; Rusya
topraklarında 372 km, Karadeniz geçişi olarak yaklaşık 392 km, Türkiye topraklarında ise
Samsun-Ankara arasında 501 km. uzunluğundaki Boru Hattı Sistemi olmak üzere üç ana
bölümden oluşmaktadır.
Mavi Akım Projesi olarak da bilinen bu boru hattı, 20 Şubat 2003 tarihinde devreye
alınmış ve Rusya'dan gaz sevkiyatı başlamıştır.
Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı: Hazar Havzası, Rusya, Orta Doğu,
Güney Akdeniz ülkeleri ve diğer uluslararası kaynaklardan sağlanacak doğal gazın Türkiye ve
Yunanistan üzerinden, Avrupa pazarlarına nakli için geliştirilmiştir. Projenin birinci aşaması
olarak belirlenen Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı 211 km’si Türkiye, 85 km’si
Yunanistan sınırlarında olmak üzere toplam 296 km uzunluğundadır. Marmara Denizi'nde 17
km. uzunluğunda bir deniz geçişinin söz konusu olduğu Boru hattı, İpsala sınır noktasında
Yunanistan’a giriş yaparak Gümülcine’de sona ermektedir. Yapımına Temmuz 2005 tarihinde
başlanan hat, 18 Kasım 2007 tarihinde açılarak Yunanistan’a gaz sevkiyatı başlamıştır.
Azerbaycan -Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Şahdeniz): Azerbaycan’da üretilecek
olan doğal gazın Gürcistan üzerinden Türkiye’ye taşınması amacıyla 2001 yılında anlaşma
imzalanmıştır. Kars’ın Posof ilçesindeki Türkiye-Gürcistan sınırından başlayan yaklaşık 113
km uzunluğunda Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, Faz-I kısmı 2006 yılında
tamamlanmış, proje kapsamında Ardahan iline gaz arzı sağlanmıştır. Faz-1 kısmının bitim
noktasından başlayan ve Erzurum-Horasan yönünde uzanan yaklaşık 113 km uzunluğundaki
Faz-II kısmı 2007 yılında tamamlanmış ve Kars iline gaz arzı sağlanmıştır.
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Şekil 34: Türkiye doğal gaz boru hatları
Türkiye’nin yıllar itibarıyla ithal ettiği doğal gaz miktarlarına bakıldığında 1987 yılında
çok düşük değerde olan miktarın 2008 yılında kadar sürekli ve hızlı bir artışa sahne olduğu
görülmektedir. Böylece 1987 yılında sadece 433 milyon cm³ olan ithal gaz miktarı 2008 yılında
38 milyar cm³’e ulaşmıştır.
Gaz ithal edilen ülkelerden kaynaklanan, bazen doğal faktörler bazen de siyasal
nedenlerden dolayı gaz alımında çeşitli sıkıntılar yaşanmakta ve ithal edilen gaz miktarında
azalmalar meydana gelebilmektedir. Bu bakımdan 2009 ve 2010 yıllarında nisbi bir azalma
yaşanmış, sonraki iki yıl ise artış meydana gelmiştir. 2012 yılında ilk kez 40 milyar cm³’ün
üzerine çıkan doğalgaz ithalatı 2014 yılında yine aynı miktar civarında gerçekleşmiştir.
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Yıl
1987
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Miktar (milyon cm³)
433
3.246
6.858
14.822
27.028
30.741
36.450
37.793
33.619
32.466
39.723
43.092
36.095
39.975
Tablo 13:Yıllar itibarıyla ithal edilen doğal gaz miktarları

13.2.2.3. Türkiye’nin Dâhil Olduğu Uluslararası Doğalgaz Boru Hattı
Projeleri
Ø

Hazar Geçişli Türkmenistan - Türkiye - Avrupa Boru Hattı Projesi

Ø

Mısır-Türkiye Boru Hattı Projesi

Ø

Irak - Türkiye Boru Hattı Projesi

Ø

Nabucco Boru Hattı Projesi

Ø

Doğalgaz Yeraltı Depolama Projeleri

Hazar Geçişli Türkmenistan - Türkiye - Avrupa Doğalgaz Boru Hattı:
Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile Türkmenistan'ın güneyindeki
sahalarda üretilen doğal gazın Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden
Avrupa'ya taşınması amaçlanmaktadır. Bu paralelde, 29 Ekim 1998 tarihinde, Türkiye ve
Türkmenistan Devlet Başkanları tarafından bir Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. 21 Mayıs
1999 tarihinde, BOTAŞ ve Türkmenistan arasında, 16 Milyar m3 doğal gaz alımı için 30 yıl
süreli Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması imzalanmıştır.
Mısır-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı: Doğal gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve
doğal gaz arz açığının bir kısmının da Mısır'dan sağlanacak gaz ile karşılanması amacıyla MısırTürkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi geliştirilmiştir. Proje kapsamında 17 Mart 2004 tarihinde
Çerçeve Anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma uyarınca, Mısır’ın Türkiye’ye yılda 2-4
Milyar m3; Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ise yılda 2-6 Milyar m3 gaz ihraç etmesi
öngörülmüştür.
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Irak - Türkiye Doğalgaz Boru Hattı: Proje; Irak'ta bulunan doğal gaz sahalarının
geliştirilerek, üretilecek olan gazın bir boru hattı ile Türkiye'ye getirilmesi amacıyla
geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 1996 yılında imzalanan anlaşmalarla proje
başlatılmıştır. Irak’ın Kuzey Doğusu’nda yer alan doğal gaz sahalarını kapsayan Proje, saha
geliştirme, üretim, gaz işleme ve boru hattı yapımı işlemlerinden oluşan “entegre” bir proje
niteliği taşımaktadır. Bu proje ile Irak’ın beş sahasında üretilecek yıllık 10 Milyar m3 gazın bir
boru hattıyla Türkiye’ye taşınması amaçlanmaktadır.
Nabucco Doğalgaz Boru Hattı: Ortadoğu ve Hazar Bölgesi doğal gaz rezervlerini
Avrupa pazarlarına bağlamayı öngörmektedir. İlk etapta güzergah üzerindeki ülkelerin
(Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya) gaz ihtiyacının karşılanması, takip
eden yıllarda ise diğer ülkelerin gaz taleplerindeki gelişmelere göre Batı Avrupa'ya ulaşılması
amaçlanmaktadır. 2013 yılında ilk kapasite ile devreye alınması planlanmaktadır.
Hükümetlerarası anlaşma 13 Temmuz 2009’da Ankara’da imzalanmıştır.

Ana Nabucco Hattı

Türkiye

1.558 km

Bulgaristan

392 km

Romanya

457 km

Macaristan

388 km

Avusturya

46 km

Gürcistan sınırı-Horasan

226 km

İran sınırı - Horasan

214 km

Besleme Hatları
Türkiye Toplam

1.998 km

Tablo 14: Nabucco doğalgaz boru hattı
Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP): Ancak Azerbaycan doğal gazının Avrupa'ya
"Trans Adriyatik Boru Hattı TAP" projesiyle taşınmasına karar verilmesi nedeniyle Nubocco
projesi gündemden düşmüştür. Yeni proje; Azeri doğal gazının Yunanistan ve Arnavutluk
üzerinden İtalya'ya ulaştırılmasını öngörmektedir.
Anadolu Geçişli Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP): Şah Deniz Boru Hattının
Faz II Projesi kapsamında üreteceği gazın yıllık 10 milyar m³’lük bölümünün Türkiye
üzerinden Avrupa’ya taşınmasını amaçlanan Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)
Projesine yönelik olarak 24 Aralık 2011 tarihinde Hükümetlerarası Mutabakat Zaptı
imzalanmıştır. Proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
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Şekil 35: Uluslararası doğalgaz projeleri

13.3. Türkiye’de Kablolu Sistemlerle Ulaşım ve Mekânsal Analizi
13.3.1.Türkiye’de Teleferik ve Telesiyejler
Türkiye’de özellikle turizme konu olan dağlık sahalarda yolcu taşımada
kullanılmaktadır. Kırsal kesimlerde ise daha az donanımlı tipleri yolcu ve yük taşımada
kullanılmaktadır. Şehir merkezlerinde ise kısa mesafeli yolcu taşımada kullanılmaktadır.
Bursa Teleferik: Türkiye’nin ilk teleferik hattıdır. 1958’de inşaatına başlanan
Teleferik, 1963 yılında hizmete açılmıştır. Bursa Şehri ile Uludağ’da bulunan turistik tesisler
arasında ulaşım sağlanmaktadır. Bursa’nın Teferrüç semtinden vagonlarla 10 dakikalık
yolculukla önce 1231 metre yükseklikteki Kadıyayla mevkiine, buradan da başka bir vagonla
1634 metre yüksekliğindeki Sarıalan mevkiine ulaşılmaktadır. Sarıalan’dan çift kişilik
telesiyejler aracılığı ile 1.810 metre yüksekliğindeki oteller mevkiine gidilebilmektedir.
İstasyon ve kabinleri yenilenen teleferik 19 Haziran 2014 tarihinde yeni haliyle hizmete
açılmıştır. 2014 yılı sonunda oteller bölgesine kadar uzatılarak şehir merkezi ile kesintisiz
bağlantı sağlanmıştır. Son düzenlemeden sonra toplam uzunluğu 8.874 m’ye ulaşmıştır. Önceki
kabinler 30’ar kişilik iken, yeni kabinler 8’er kişiliktir.

259

Uygulamalar
1)

Dünyanın en uzun petrol boru hattını araştırınız.

2)

Türkiye’nin doğalgaz boru hatlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Dünyanın en uzun petrol boru hattının bulunduğu iki nokta arasında ne gibi coğrafi
farklılıklar göze çarpmaktadır.
2) Türkiye’nin faaliyete en son geçen doğalgaz boru hattı hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yeni talep ve ihtiyaçlar sonucu temel ulaşım sistemlerine yenilerinin dâhil
olmaya ve mevcut olanların nitelik değiştirmeye başladığı öğrenilmiştir. Bu kapsamda, 19.
yüzyıl sonlarına doğru hızla ortaya çıkan ve günümüzde özellikle ham petrol ve doğalgaz
taşımasında öne çıkan boru hatlarıyla taşıma sisteminin önemi kavranmış, Boru hattı
taşımacılığının, ürünün çeşitli borular yardımıyla bir noktadan diğerine nakletme görevini
yerine getirmekte olduğu, bu çerçevede başta su olmak üzere, petrol ve doğalgazın taşınan
ürünleri teşkil ettiği, 19. yüzyıl sonlarında, küçük çaplı ve kısa mesafeli hatlar yoluyla başlayan
petrol ve doğalgaz taşımacılığının, artan tüketime, talebe ve teknolojik gelişmelere paralel
olarak, günümüzde daha büyük çaplı borularla, daha uzun mesafelerde ve yüksek basınçlarda
yapılan ve toplam taşımadaki yerini genişleten bir yapıya dönüşmüş bulunduğu, boru
sistemlerinin, taşınan miktar başına daha az masraf ve daha yüksek kapasiteli taşıma yolu
niteliğinde olduğu, boru hatlarıyla taşıma yapmanın çeşitli avantaj ve dezavantajlı yönlere sahip
bulunduğu öğrenilmiştir. Yine, genel ulaşım sistemleri içinde yük ve yolcu taşıma bakımından
kısıtlı imkânlar sağlamakla birlikte özellikle enerji, bilgi ve görüntü ulaştırmada vazgeçilmez
hale gelen kablo sistemleriyle ulaştırmanın nitelikleri kapsamında, bu ulaştırma şeklinde yük
ve yolcu taşınabildiği gibi, elektrik enerjisinin ulaştırılması ve gelişen teknolojilere paralel
olarak özellikle ses ve görüntü aktarımının gerçekleştirilmesi imkan dahiline girmekte olduğu,
bu kapsamda kablolu sistemlerle taşımanın yolcu ve yüklerin kablolar üzerinde hareket eden
çeşitli büyüklükteki kabinler vasıtasıyla nakledilmesi esasına dayandığı teleferik ve
telesiyejlerin bu amaçla kullanıldığı öğrenilmiştir.
Bu bölümde ayrıca, boru hatlarıyla ve kablo hatlarıyla ulaşım sistemlerinin Türkiye
özelindeki durumları ele alınmıştır. Bu kapsamda, Asya ve Avrupa’nın enerji kaynaklarına
ilişkin özelliklerinin ortaya çıkardığı arz ve talep doğrultusunda petrol ve doğal gaz
hareketliliğinde Türkiye’nin konumun önemi anlaşılmış ve mevcut çok sayıda ham petrol ve
doğalgaz boru hattının varlığı gözlenmiştir. Yine, Türkiye’de özellikle turizme konu olan dağlık
sahalarda yolcu taşımada teleferiklerin kullanılmakta olduğu, şehir merkezlerinde ise kısa
mesafeli yolcu taşımada kullanıldığı, Türkiye’nin ilk teleferik hattının 1963 yılında hizmete
açılmış olan Bursa teleferik hattı olduğu öğrenilmiştir.

262

Bölüm Soruları
1. Kara ve deniz taşımacılığına göre yatırım maliyeti daha yüksek olmasına karşın boru
hattı taşımacılığının gelişmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
a) Daha süratli taşıma sağlar
b) Daha emniyetli taşıma sağlar
c) Yapılan yatırımı kısa sürede karşılar
d) Daha ekonomik taşıma sağlar
e) Daha az taşıma sağlar
2. Aşağıdakilerden hangisi kentiçi ulaşımda altyapı çalışmalarında başlıca belirleyici
etkenlerden biri değildir.
a) Politik etkiler
b) Kültürel değerler
c) Çevre düzenlemeleri
d) Finansman kaynağı
e) Yolcu talepleri
3- Aşağıdakilerden hangisi boru hatlarıyla taşıma yapmanın tercih edilmesindeki
faktörlerden biri sayılamaz
a) Uzun mesafe taşıma yapılabilmesi
b) Engebeli sahaların nispeten kolay aşılması
c) Kanal ve oluklarda meydana gelen buharlaşmadan korunabilmesi
d) Konteyner taşımacılığına izin vermesi
e) Taşınan miktarına göre yüksek kapasiteye sahip olması
4- İki istasyon arasında kurulmuş havai hat ve buna bağlı kabinlerle çalışan kablolu
taşıma sistemlerine telesiyej adı verilir.
a) Doğru
b) Yanlış
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5- ………….yılında bilgisayar ilk defa piyasaya sunularak ticari bir anlam taşımaya
başlamıştır.
a) 1932
b) 1942
c) 1952
d) 1962
e) 1972
6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ham petrol boru hatlarından biri değildir.
a) Suriye -Türkiye Ham Petrol Boru Hattı
b) Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı
c) Şelmo-Batman Ham Petrol Boru Hattı
d) Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı
e) Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı
7- Türkiye’nin ilk ham petrol boru hattı aşağıdakilerden hangisidir.
a) Irak-Türkiye
b) Batman- İskenderun / Dörtyol
c) Şelmo-Batman
d) Bakü-Tiflis-Ceyhan
e) Ceyhan-Kırıkkale
8- Şahdeniz doğalgaz boru hattı hangi iki ülke arasında doğalgaz ulaştırmasına hizmet
etmektedir.
a) Irak-Türkiye
b) İran-Türkiye
c) Azerbaycan-Türkiye
d) Suriye-Türkiye
e) Türkiye-Yunanistan
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CEVAPLAR: 1-e, 2-c, 3d, 4b, 5c, 6a, 7b, 8c
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14. KENTİÇİ ULAŞIM; GENEL ESASLAR VE MEKÂNSAL ANALİZ

266

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Kentiçi Ulaşım: Genel Esaslar ve Mekânsal Analiz
14.1.1. Kentiçi Ulaşım Sistemleri: Genel Esaslar
14.1.2. Kentiçi Ulaşım Sistemleri: Toplu Taşıma
14.2. Kentiçi Ulaşım: İstanbul Örneği
14.2.1.İstanbul’da Kentiçi Karayolu Ulaşımı
14.2.2. İstanbul’da Kentiçi Denizyolu Ulaşımı
14.2.3. İstanbul’da Kentiçi Raylı Sistemler Ulaşımı
14.2.4. İstanbul’da Kentiçi Kablo Sistemleriyle Ulaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kentiçi ulaşımını genel ulaşımdan farklılaştıran temel özellikler nelerdir?
2- Toplu taşımanın temel esasları nelerdir?
3-İstanbul’un kentsel ulaşıma ilişkin avantaj ve dezavantajları nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kentiçi ulaşım

Kentiçi
ulaşımın
esaslarını kavrar

Toplu taşıma

Toplu taşımanın şatlarını ve Karşılaştırma yaparak
özelliklerini açıklayabilir

Kentiçi
Örneği

ulaşım:

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
temel Okuyarak

İstanbul’un kentsel ulaşıma Uygulayarak
ilişkin
coğrafi özelliklerini ve
İstanbul
mevcut
durumunu
açıklayabilir
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Anahtar Kavramlar
•

Kentiçi ualaşım

•

Ulaşım stratejisi

•

Altyapı

•

Toplu taşıma

•

İstanbul
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Giriş
Dünya’da hızla devam eden kentleşme süreci bir yandan kırsal sahalarda yaşayan nüfus
için bir çekim merkezi oluşturmakta, diğer taraftan hızla artan nüfus dar sahalarda milyonlarca
kişinin yaşamasına ortam yaratmaktadır. Kentsel ortaya çıkan nüfus yoğunluğu, bu sahalarda
fiziki mekân ve sosyal ortamın organizasyonuna özel önem gösterilmesini zorunlu kılmaktadır.
Başta altyapı olmak üzere, konut alanları, hizmet birimleri ve iş alanlarının uyumlu
organizasyonunun esas olduğu kentlerde, kentiçi ulaşım bu uyumu sağlamada en önemli
rollerden birini üstlenmektedir. Bu bölümde kentiçi ulaşımın temel esasları ele alınarak,
kentlerde ulaşıma hizmet eden karayolu, denizyolu, raylı sistemler, kablo sistemlerinin
özellikleri İstanbul kenti örneğinde irdelenecektir.
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14.1.Kentiçi Ulaşım; Genel Esaslar ve Mekânsal Analiz
14.1.1. Kentiçi Ulaşım Sistemleri: Genel Esaslar
Ulaşım faaliyetleri kent coğrafyası çalışmalarında da ayrı bir özellik taşır. Genel olarak
yüzölçümünün üçte biri ile dörtte biri arasındaki miktarının cadde ve sokaklar tarafından
kaplanmış olması her şeyden önce kentlerdeki arazi kullanılışında bu sektörün rolüne dikkati
çeker.
Gerçekten de şehirlerdeki fonksiyonlar çeşitli lokasyonların özelliği ya da şehirsel doku,
ulaşım ağının alansal farklılığı iyice bilinmeden anlaşılamaz. Yerleşmelerinin nüfuslarının
çoğalmasıyla kendini belli eden şehirleşme olayı, çeşitli şehirsel sorunların yanında, trafik
sorunlarını da yaratmaktadır. Günümüz şehir planlamalarında ulaşımın ayrı ve önemli bir yeri
vardır. Büyük şehirlerin gıda, hammadde ve başka ihtiyaçlarının karşılanması, şehirlerde
üretilen maddelerin dağıtımı ulaşımla olmakta, gün içerisinde gerçekleşen günlük nüfus
hareketleri yerleşmede büyük bir trafik yoğunluğunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.
Kentiçi ulaşım, bir yandan şehrin büyüme yönlerine göre şekillenirken, öte yandan gelişme ve
yayılma yönlerini de belirleyen bir faktör olmaktadır.
Hızlı ve plansız kentleşme, büyük kentlerde yaşanan yüksek nüfus artışı ve motorlu taşıt
sahipliğindeki artış; kentiçi ulaşımda yaşanan fazla yakıt tüketimi, çevre kirlenmesi, kazalar ve
trafik tıkanıklığı problemlerinin artarak devam etmesine sebep olmaktadır.
Yerleşimin yoğun olduğu büyük kentlerde altyapı yapım maliyetlerinin yüksekliği ve
mali kaynakların yetersizliği nedenleriyle gerekli yatırımlar yeterli ölçüde yapılamamakta,
toplu taşım hizmeti iyileştirilememektedir.
Ulaşımda sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, günümüzde kentiçi ulaşım sorunlarında
kapasite arttırıcı çözümler yerine talep ve trafik yönetim uygulamaları ile bilgi teknolojilerinin
etkin kullanımı önem kazanmaktadır.
Gerek genel ulaşımda gerek kentiçi ulaşımda kalitenin varlığı için bazı kriterler esas
alınır. Bunlar: hızlı ulaşım, ekonomik ulaşım, rahat ulaşım, güvenli ulaşım, dışsal maliyetleri
(çevre kirliliği ve gürültü gibi) az olan ulaşımdır.
Kentin merkezi yükünü ve merkeze doğru yoğunlaşan trafik yükünü azaltmak için
Kentiçi Ulaşımı Stratejileri uygulanmaktadır. Bunlar;
n

Orta ve büyük ölçekli sanayileri kent dışına almak,

n

Merkez dışında yeni yerleşim alanları oluşturmak,

n

Dolaşım ve otopark kısıtlamaları yapmak,

n

Suyolu ulaşımına ağırlık vermek,
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n

Toplu taşıma ve yayalara öncelik vermek,

n

Mevcut hemzemin kavşakların geometrik açıdan ıslahını ve denetimini yapmak,

n

Çok katlı kavşak uygulamalarına geçilmesi,

n

Yaya alt geçitlerin arttırılması,

n

Esnek sinyalizasyona geçilmesi,

n

Yol kenarı otoparklarının kaldırılması şeklinde belirginleşmektedir.

Kentiçi ulaşımda altyapı, sistemin vazgeçilmez unsurlarındandır. Kentiçi ulaşımda
altyapı çalışmalarında başlıca belirleyici etkenler;
n

Müşteri/yolcu talepleri,

n

Finansman kaynağı,

n

Politik etkiler,

n

Ulaşılabilirlik,

n

Konfor,

n

Yolculuk kalitesi,

n

Estetik, kültürel değerler,

n

Çevresel karmaşa vb.dir.

Taşıma sistemleri bakımından; karayolu, raylı sistemler ve denizyolu ulaşımı, taşıma
türü bakımından; bireysel taşıma, toplu taşıma, idari nitelik bakımından; özel taşıma ve kamu
ulaştırması olmak üzere kentiçi ulaşım sistemleri şekillenmektedir.
n

Karayolu

n

Raylı Sistemler

n

Denizyolu

n

Bireysel Taşıma

n

Toplu Taşıma

n

Özel Taşıma

n

Kamu Ulaştırması

taşıma sistemi

taşıma türü

idari niteliği

14.1.1. Kentiçi Ulaşım Sistemleri: Toplu Taşıma
Toplu Taşıma; Çok sayıda yolcunun az sayıda araçla taşınmasının temel amaç olduğu
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bir kentsel taşıma biçimidir. Kentiçi ulaşımın temel ögelerinden biridir, kentlerde yolculuk
talebinin karşılamak amacıyla kent yönetimlerince planlanır.
5 temel bileşenden oluşur
1.

Taşıt (motorlu araçlar)

2.

Güzergah ve ağ (ulaşım koridorları)

3.

Durak (iniş-biniş noktaları)

4.

Garaj/park alanı (servis saatleri dışında bekleme)

5.

Merkezi kontrol birimi (hareket kontrol merkezleri)

Bir ulaşım sisteminin toplu taşıma sayılabilmesi için ise; Ücretin ödenmesi koşuluyla
herkesin kullanımına açık olması, aynı anda birden fazla yolculuğun yapılmasına olanak
sağlaması, ulaşım hizmetinin önceden belirlenmiş bir güzergâh üzerinde verilmesi, taşıma
hizmetlerinin belli bir ücret karşılığında verilmesi, sisteme erişimi sağlayan ve genellikle
önceden belirlenmiş durakların olması, gün içinde verilecek ulaşım hizmetinin önceden
belirlenmiş bir zaman çizelgesine göre gerçekleştirilmesi gerekir.
Toplu Taşımanın otomobille ulaşıma göre avantajları; yüksek taşıma kapasitesi, daha az
trafik sıkışıklığı, daha az şeritli yollar, enerji tüketiminde tasarruf, daha az çevre kirliliği (gaz
emisyonları), toplumsal eşitlik ilkesine uygun olması sayılabilir.
Hizmet parametreleri ise; hız, servis sıklığı, dakiklik, güvenirlik, güvenlik, konfor ve
erişilebilirlik şeklinde sıralanabilecek olan Toplu Taşıma; güzergâh özelliğine göre
sınıflandırma (tercihli yol gibi), teknoloji özelliklerine göre sınıflandırma (araç ile yüzey
arasındaki ilişki (lastik tekerlekli-raylı), hizmet özelliklerine göre sınıflandırma (yer: tüm
kentiçi-kampüs içi-havaalanı içi erişim, zaman: günün belirli saatlerinde) olarak
sınıflandırılabilir.
Toplu taşıma türlerine baktığımızda ise,
•

Ara toplu taşıma (esnek toplu taşıma: dolmuş, dolmuş taksi)

•

Otobüs (en yaygın toplu taşıma türü)

•

Troleybüs (enerjisini havai hatlardan alan lastik tekerlekli)

•

Tramvay (yüzey raylı sistemler-diğer sistemler etkileşim)

•

Hafif raylı sistem (bazen yüzeyde ancak kendisine ayrılmış hattı olan)

•

Metro (yeraltı raylı sistemler)

•

Bölgesel trenler (yakın kentler arası veya sanayi bölgesi kent arası)
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•
•
çıkmaktadır

Füniküler (kablolu raylı sistemler)
Deniz ulaşımı (vapurlar, tekneler, deniz otobüsleri) gibi unsurlar karşımıza

14.2.Kentiçi Ulaşım İstanbul Örneği
İstanbul Kentsel Özellikler: Dünyanın en büyük kentlerinden biri olan İstanbul’un
ulaşıma ilişkin temel özellikleri; hızlı ve plansız kentsel gelişme, alansal genişlik, tarihi
yerleşim dokusunun planlamaya etkisi, büyük ve hızla artan nüfusa paralel olarak araç ve
yolculuk taleplerinin hızla büyümesi, topografik özellikler (engebeli topografya, boğaz ve
haliç), ulaşım altyapısının yetersizliği sayılabilir.
İstanbul’da Kentiçi Ulaşım:
Çok çeşitli sistemlerin ulaşım alanında hizmet sunduğu İstanbul’da, sözü edilen
sistemlerin ulaşım payındaki ağırlıkları değişkenlik göstermektedir. Bu çerçevede başka
karayolu ulaşımı olmak üzere, raylı sistemler ve denizyolu ulaşımı toplam ulaşımda daha fazla
pay alırken kablolu sistemler çok düşük düzeyde katkı sunmaktadır.
İstanbul toplam kentiçi trafiğinde sahip olduğu %77,3’lük pay, karayolu ulaşımının
şehir ulaşımındaki ağırlığını açıkça ortaya koymaktadır. Raylı sistemler veya demiryolu
ulaşımı İstanbul ölçeğinde her geçen gün gelişme kaydeden bir ulaşım sistemi durumunda
olmasına karşın hâlihazırda toplamdaki payı karayolu ulaşımının oldukça gerisinde
bulunmaktadır. Bir kıyı kenti olmasına rağmen denizyolu ulaşımının toplamdaki payı da
demiryolu sistemleri gibi karayolu ulaşımına göre oldukça gerilerde kalmaktadır.
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Şekil 36: İstanbul’da Ulaşımın Sistemlere Göre Dağılışı (2015)
Karayolu ulaşım araçları içinde en yüksek payı genel olarak otobüs olarak tanımlanacak
araçlarla sağlanmış bulunmaktadır (% 29,4). İETT otobüsleri, Metrobüs, Özel halk Otobüleri
gibi farklı idari işleyişlere sahip olan bu toplu taşıma araçları günlük toplam 3,8 milyon kişi
taşımışlardır.
Karayolu ulaşım araçları içinde ikinci sırayı %20,7’lik payla servis araçları almıştır.
Günlük yaklaşık 2,7 milyon kişiyi taşıyan servis araçlarını, büyük ölçüde şehir merkezleri
dışına çıkarılan ve faaliyet alanları kısmen kısıtlanan minibüsler, sözü edilen olumsuzluklara
karşın toplam günlük yolcu taşımada oldukça önemli bir pay sahibi olmuş bulunmaktadırlar
(%14,2). Bu ulaştırma araçları günlük 1,8 milyon yolcunun seyahat etmesine olanak
sağlamıştır.
Genel olarak toplu taşıma otobüslerinin ardından en fazla yolcu otomobiller tarafından
taşınmış bulunmaktadır. Büyük ölçüde kişiye ait vasıtalar olan ve kişisel ulaşım konfor ve
kolaylığı sağlayan otomobiller günlük 1,6 milyonu aşan bir yolcu kitlesini taşımış
bulunmaktadır.
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Şekil 37: İstanbul’da Toplu Taşıma Vasıtalarıyla Taşınan Günlük Yolcu Sayıları (2015)
Yukarıda sayılan ve İstanbul’da kentiçi ulaşımın büyük bir bölümünü sağlayan araçların
yanı sıra payları nispeten daha az olmakla birlikte, deniz otobüsleri ve şehir hatları vapurları da
ulaşımda etkin bir rol oynamaktadırlar. Yine son yıllarda hızlı bir gelişim evresine giren raylı
sistemler de hâlihazırda diğer ulaşım araçlarına göre daha az pay sahibi karşın, gelecekte payını
en fazla arttırma potansiyeli olan araçlar niteliğindedir. Raylı sistemler içinde ise en yüksek
payı günlük 1 milyon kişiye yakın taşıma yapan metro almıştır. Deniryolu ulaşımında ise şehir
hatları vapurları en yüksek taşıma yapmıştır.
İstanbul kentiçi ulaşımda özel sektör taşımacılığı da önemli bir yer tutakla birlikte, kamu
ulaştırmasının rolü etkinliğini devam ettirmektedir. Bu kapsamda toplam şehiriçi toplu ulaşımın
yaklaşık % 33’ü kamu ulaştırması şeklinde gerçekleşmektedir. Kamu ulaşımında içinde ise
İETT otobüslerinin payı belirgin bir üstünlük göstermektedir. Sözü edilen ulaştırma araçları
dışarıda tutulduğunda diğer kamu ulaştırma araçlarını birbirlerine yakın değerlerde toplam
ulaştırmada pay sahibi oldukları izlenmektedir. Diğer ulaşım araçları içinde ise Hafif Metro,
İstanbul deniz Otobüsleri (İDO) işletmesi, Cadde Tramvayları ve metro öne çıkan ulaştırma
unsurları olmaktadırlar.
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İstanbul kentiçi ulaşımında özel ulaşım araçları bakımından ise otomobillerin ağırlığı,
İETT otobüslerine benzer bir durum arz etmekte ve toplam özel taşımaların büyük bir
bölümünü teşkil etmektedir.

14.2.1.İstanbul’da Kentiçi Karayolu Ulaşımı
İstanbul Karayolu Ulaşım Tarihçe: 1871 yılından itibaren faaliyette olan Tramvay
İşletmesi’ne destek olmak amacıyla Dersaadet Tramvay Şirketi`ne 4 otobüs çalıştırma izni
verilmesinin ardından alınan ilk otobüs 1926 yılında hizmete girmiştir. 1930 yılında toplu
taşıma hizmetlerinde kullanılan 4 adet otobüs Beyazıt-Karaköy arasında çalışmaya başlamıştır.
1942 yılında 23 adet otobüs sipariş edilmiş, ancak bunlardan 9 adedi teslim alınmış, bu tarihte
3 adet otobüs hurdaya ayrılmıştır. Aynı yılın sonlarında Ticaret Ofisi tarafından, İsveç`ten 25
adet benzinli kamyon ithal edilerek İETT`ye tahsis edilmiştir. 1943’te kamyondan bozma 15
otobüs, 1944 yılında ise 5 adet otobüs alınmasıyla birlikte 29 adetlik bir filo oluşturulmuştur.
Bu filo 1946 yılında Ankara Belediyesi'nin otobüs deposunda çıkan yangında yanan otobüslerin
yerine Ankara`ya gönderilmiştir.
İstanbul Kentiçi Karayolu Ulaşım Unsurları:
–

Çevre yolları

•

E-5

•

E-6 (TEM Otoyolu)

•

3.Çevre Yolu (Kuzey Marmara Otoyolu)

–

Şehiriçi yollar

•

Caddeler

•

Sokaklar

–

Köprüler

•

Boğaziçi köprüsü/15 Temmuz Şehirler Köprüsü (30 Ekim 1973)

•

Fatih Sultan Mehmet köprüsü (03 Temmuz 1988)

•

Yavuz Sultan Selim köprüsü (26 Ağustos 2016)

•

Haliç köprüleri

•

Viyadükler

–
•

Tüneller
Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli
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•

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli

•

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli

•

Kasımpaşa – Sütlüce Tüneli

İstanbul kentiçi karayolu ulaşımı Araçlar:
İstanbul’da kentiçi ulaşımına hizmet eden çok sayıda ve çeşitlilikte karayolu aracı
bulunmaktadır. Bunlar; İETT Metrobüsleri, İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri,
Otomobiller, Dolmuş taksiler, Taksiler, Servisler ve Minibüsler şeklinde sıralanabilir. Sayılan
bu araçların toplam karayolu taşımasındaki payı ise servis araçları almış bulunmaktadır. Bu
araçlar toplam karayolu ulaştırmasının %26 oluştururken, minibüsler ikinci sırada yer almıştır.
Yine özel halk otobüsleri ve taksiler de taşımada payları yüksekm olan diğer ulaştırma araçları
niteliğindedir

Şekil 39: İstanbul Karayolu Ulaşımı Yolculuk Payları (2015)
İstanbul kentiçi ulaşımında uygulamaya konulan metrobüs sistemi genel karayolu toplu
ulaşımında farklı bir tarzda işlemektedir. İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu
azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı Metrobüs sistemi ilk
olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başlamış, yapımına 2007 yılı başında başlanan 18,3
kilometrelik hat, sekiz ayda tamamlanarak 17 Eylül 2007’de açılmıştır. Metrobüsün ikinci etabı
olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü hizmete alınmış, üçüncü etabı olan
Söğütlüçeşme hattı 3 Mart 2009 tarihinde hizmete alınarak İstanbul’un iki yakası birbirine
bağlanmıştır. Hattın Avcılar-Beylikdüzü güzergahı açılışı 19 Temmuz 2012 tarihinde
gerçekleşmiştir. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 45 istasyonlu BeylikdüzüSöğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi 83 dakika almakta ve günlük ortalama 800 bin
yolcu taşınmaktadır.
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14.2.2. İstanbul’da Kentiçi Denizyolu Ulaşımı
İstanbul Denizyolu Ulaşımı Tarihçe: Bir kıyı kenti niteliğinde olan İstanbul’da deniz
yoluyla ulaşım her dönem önemini korumuş ve çeşitli deniz araçlarıyla gerek aynı kıyılarda ve
gerekse boğazın iki yakası arasında yolcu taşıması gerçekleştirilmiştir.
Kayıkçılık: Osmanlı döneminde deniz ulaşımı karayolu ulaşımına göre daha ağırlık
taşımaktaydı. 16.yy kadar sadece çektiri türü tekneler inşa edilmiş, 16.yy dan sonra kalyonlar
inşa edilmeye başlanmıştır. İstanbul da 19. yüzyıla kadar başlıca deniz taşıma aracını kayıklar
teşkil etmiştir.
Buharlı Gemicilik: 19.yy da yelkenli taşımacılığın yanında hız ve taşıma da artış
kapasitesi olan buharlı gemicilik gelişmiştir. Osmanlı devletinde ilk buharlı gemi 1827 de satın
alınarak işlemeye başlamıştır.
Şirket-i Hayriye(1851-1945): Boğaz da kayıkların ulaşım talebini karşılayamaması
sonucu 17 Ocak 1851 yılında Şirket-i Hayriye kurulmuştur. İngiltere’den alınan 4 gemi nisan
1852 de yolcu taşımaya başlamıştır. Başlangıçta gemilerin yanaşacağı iskeleler olmadığından
kıyı ile gemi arasındaki ulaşım kayıklarla sağlanmıştır. 1914 yılına gelindiğinde projelendirilen
iskelelerin hemen hepsi tamamlanmıştır. 1950 den itibaren karayolu ulaşımının yaygınlaşması
sonucu deniz yolu ulaşımı artık turistik bir nitelik taşımaya başlamıştır. 24 Ocak 1945 tarihinde
İstanbul’da faaliyette bulanan Şirket-i Hayriye bütün mal varlığıyla devlet denizyolları ve
limanları işletme umum müdürlüğüne devredilmiştir.
İstanbul deniz ulaşımı,1987 yılına kadar büyük ölçüde Türkiye deniz işletmeleri şehir
hatları işletmesi tarafından sağlanmıştır. Bu tarihte İBB tarafından İstanbul ulaşım ve ticaret
A.Ş. kurularak deniz ulaşımını sağlayan 2. bir kuruluş ortaya çıkmıştır. 1988 de şirkette unvan
değişikliği yapılmış, İşletme İstanbul Deniz Otobüsleri sanayi ve ticaret A.Ş. adını almıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz ulaştırma hizmetlerini İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO)’ne devretmiştir. İDO, 2005 yılında şehir hatları işletmesine ait gemileri devralmıştır.

İstanbul Kentiçi Deniz Ulaşımı Araçlar:
İstanbul deniz yoluyla ulaştırma gerçekleştiren biri kamu diğeri ise özel sektör olmak
üzere iki araç grubu bulunmaktadır. Bunlardan kamuya ait olanını İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) işletmesi ve Şehir hatları vapurları oluştururken, özel sektör taşımasını ise Deniz
Motorları üstlenmiş bulunmaktadır.
İstanbul’da deniz yoluyla gerçekleştirilen toplam yolcunun büyük bir bölümünün Şehir
hatları vapurları tarafından gerçekleştirildiği (%43,4) görülmektedir. İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) işletmesinin öenmli bir paya (%33,5) sahip olduğu denizyolu ulaşımında Deniz
Motorları da %23’lük bir pay almış bulunmaktadır.

280

Şekil 40: İstanbul Deniz Ulaşım Sistemi Yolculuk Payları (2015)

14.2.3. İstanbul’da Kentiçi Raylı Sistemler Ulaşımı
Kent İçi Raylı Sistemler Tarihçe: 1860’lı yıllardan sonra dünyada şehir içi ulaşımında
raylı sistemler kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul’da 19. yy. ilk çeyreğine kadar ulaşım yaya
olarak veya at ve at arabaları ile gerçekleşmiştir. Atlı tramvay bulunuşundan 40, Avrupa' da
çalışmaya başlamasından da 18 yıl sonra Osmanlı' da ilk kez İstanbul' da görülmüştür (1872
yılında). Osmanlı devleti, 1869 tarihinde gerçekleştirilen bir anlaşmayla, İstanbul içnde insan
ve eşya nakli için demiryolu inşası ile demiryolu üzerinde hayvan çekerli araba işletilmesi hakkı
40 yıl süre ile ‘‘Dersaadet Tramvay Şirketi’’ ne verilmiştir.
1870 yılında başlanan çalışmalar ile 1872 yılı Temmuz ayında Azapkapısı-GalataBeşiktaş-Ortaköy hattı, 1872 yılı Aralık ayında Eminönü-Divanyolu-Beyazıt-Aksaray hattı,
1873 yılında Aksaray-Samatya-Yedikule hattı, 1874 yılında Aksaray-Topkapı hattı
tamamlanarak hizmete girmiştir.
Sonraki yıllarda yeni tramvay hatlarının yapımı için çalışmalar yapılmış ve 1881 de 3
yeni güzergâhın yapılmasına karar verilmiştir. Bunlardan; Galata-Şişli hattı 1883 yılında,
Galata-Tatavla (Kurtuluş) 1885 yılında açılmış, Eminönü-Eyüp hattı ise hayata
geçirilememiştir.
İstanbul’da 1914’te elektrikli tramvay devri başlamış, 1928 yılında da Anadolu
yakasında Üsküdar-Kısıklı hattında tramvay kullanılmaya başlanmıştır. 1935 yılında
tramvaylarla günde 314.000 yolcu taşınmıştır. 1950 yılında tramvay hatlarının toplam uzunluğu
130 km. ye ulaşmıştır. Özellikle 1950’li yıllardan sonra dünyada otomobil kullanımı hızla
artmış, böylece İstanbul ulaşımında ağırlık raylı sistemlerden tekerlekli araçlara kaymaya
başlamıştır.
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Otomobil ve diğer tekerlekli araçların kullanımının artışıyla 1950’li yıllardan itibaren
kent içi trafik yoğunluğu artmaya başlanmıştır. İstanbul da 1950 yılına kadar artarak 130 km.
ye ulaşan raylı sistem ağı uzunluğu bu yıllardan itibaren durma noktasına gelmiştir.
1956 yılında troleybüsler sefere konmaya başlanmıştır. Tünel-Maçka hattı ile TopkapıYedikule tarafındaki tramvay seferleri Beyazıt’a kadar iptal edilmiştir. 1961 yılında ise hızla
artan tekerlekli ulaşım vasıtalarına yol açabilmek adına Avrupa yakasındaki tramvay hatlarının
tamamı 1966 yılında da Kadıköy yakasındaki tüm hatlar kaldırılmıştır.
İstanbul dünyanın önemli kentleriyle birlikte başladığı raylı sistemler yarışını 1966
yılında terk etmiş, 1990’lı yıllara kadar da raylı sistemler üzerine herhangi bir çalışma
yapılmamıştır. 9 Haziran 1992'de yeni tramvaylar ilk seferlerini yapmaya başlaması İstanbul
kentiçi raylı sisteme taşımacılığında yeni bir dönemin başlaması anlamına gelmiştir.
İstanbul Kentiçi Raylı Sistem Ulaşımı Araçlar:
–

Banliyö Trenleri (Sirkeci-Halkalı, Haydarpaşa-Gebze)- Kaldırıldı

–

Marmaray (Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme)

–

Tramvay (Kabataş-Bağcılar, Topkapı-Habibler)

–

Hafif Metro (Aksaray-Havaalanı)

–

Metro (Yenikapı- Şişhane-Atatürk Oto Sanayi)

–

Nostaljik Tramvay (Tünel-Taksim, Kadıköy- Moda)

–

Füniküler (Karaköy Tünel, Kabataş-Taksim)

Tramvaylar
13 Haziran 1992 de Aksaray - Beyazıt Tramvay hattı, 10 Temmuz 1992' de Beyazıt –
Sirkeci Tramvay hattı, 28 Ekim 1992‘de de Aksaray - Topkapı arası açılmıştır. Tramvay hattı
Mart 1994' te Topkapı’dan Zeytinburnu'na, Nisan 1996' da ise Sirkeci' den Eminönü' ne, 2005
yılında Eminönü’nden Fındıklıya, 2006 yılında Fındıklı’dan Kabataş’a kadar uzatılmıştır. 15
Eylül 2006 tarihinde Zeytinburnu – Bağcılar Hattı açılmış, 03 Şubat 2011 tarihinde BağcılarKabataş tek hat haline getirilmiştir.
12 Eylül 2007 tarihinde Edirnekapı-Habipler hattı açılmış, bu hat 18 mart 2009 da
Topkapı’ya kadar uzatılmıştır. Bu hat aynı zamanda İstanbul’un ikin ana tramvay hattı niteliği
taşımıştır.
Sözü edilen cadde tramvaylarının yanı sıra, 1990 yılında faaliyete geçen Taksim-Tünel
Nostaljik Tramvayı ile 2003’te faaliyete geçen Kadıköy – Moda Nostaljik Tramvayı da genel
tramvay sisteminin birer parçası olmuşlardır. 29.06.2006 tarihinde açılan Taksim - Kabataş
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Füniküler Hattı ise Taksim metrosu ile Kabataş-Bağcılar tramvay hattı arasında önemli bir
entegrasyon noktası olmuştur.

Şekil 41: İstanbul Kentiçi Tramvay Hatları (2013)

Metrolar:
03.09.1989 tarihinde Aksaray –Kartaltepe istasyonları arasında faaliyet göstermeye
başlayan Aksaray-Havaalanı Metro hattı, aynı zamanda tünel metro hattından yüzyıldan
fazla zaman sonra inşa edilen ilk metro hattı niteliği kazanmıştır. Adı geçen hat 04.12.1989
tarihinde Esenlere kadar uzatılmış, 31.01.1994 tarihinde ise Otogar – Zeytinburnu hattı hizmete
girmiştir. Hat 07.03.1994
tarihinde Bakırköy’e, 26.07.1995 tarihinde Ataköy’e, 25.08.1995
tarihinde Yeni Bosna’ya 20.12.2002 tarihinde ise Havaalanına kadar uzatılmıştır.
Yukarıda adı geçen hattın bir diğer kolu ise, 22.02.2012 tarihinde açılan yeni Esenler
İstasyonu yoluyla Otogar’ı Kirazlı’ya bağlayan ve 14.06.2013 tarihinde hizmete giren OtogarKirazlı Metro hattıdır.
Hafif raylı sistem olarak adlandırılan Aksaray-Havaalanı metrosu İstanbul’un ilk
modern yeraltı raylı sistemi olmasına karşın, ilk gerçek anlamda metro sistemi TaksimHacıosman Metro hattıdır.
16.09.2000 tarihinde Taksim - Levent
arasında faaliyet göstermeye başlayan hat,
24.10.2000 tarihinde 4. Levent’e, 31.01.2009 tarihinde Şişhane ve Atatürk oto sanayi sitesine
uzatılmış, 02.09.2010 tarihinde Darüşşafaka istasyonu, 11.11.2010 tarihinde Seyrantepe
istasyonu,
29.04.2011 tarihinde ise Hacıosman istasyonu faaliyete girmesiyle hat Şişhane
–Hacıosman arasında yolcu taşımaya başlamıştır. Sözü edilen hat 15.02.2014 tarihinde haliç
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metro köprüsünün açılmasıyla Yenikapıya kadar uzatılmış, böylece Marmaray’a entegre
edilmiştir.
2010 yılı ve sonrası İstanbul’da metro hatları inşasının hız kazandığı bir dönem
olmuştur. Bu kapsamda daha önce belirtilen hatlara yeni istasyonlar eklenirken farklı bölgelere
hizmet verecek yeni hatlarında inşa edildiği gözlenmektedir. Bu hatlardan birini KirazlıBaşakşehir Olimpiyatköy Metro hattı oluşturmaktadır. 14 Haziran 2013 tarihinde faaliyet
geçen Kirazlı-Başakşehir, 22 Kasım 2013 tarihinde hizmet vermeye başlayan Olimpiyat Stadı
İstasyonuyla tamamlanan hat Kirazlı –otogar hattıyla entegre edilmiştir.
Metro sistemlerinin tamamen Avrupa yakasında yoğunlaştığı İstanbul’da Anadolu
yakasında faaliyet gösteren ilk metro hattı Kadıköy-Kartal Metro hattı olmuştur. 17 Ağustos
2012 tarihinde hizmet vermeye başlayan hat, 29 Ekim 2013 tarihinde açılan Ayrılık Çeşmesi
İstasyonu vasıtasıyla Marmaray’a entegre edilmiştir.

Şekil 42: İstanbul Kentiçi Metro Hatları (2013)

Marmaray:
Marmaray Projesi Asya ile Avrupa’yı birbirine batırma tüp içindeki raylı sistemle
bağlamaktadır. Amacı; Kısa sürede yüksek kapasitede yolcu taşımak, Boğazdan geçen araç
sayısını ve trafiğini azaltmak, Boğazın iki yakasını çevreyle dost raylı bir sistemle birbirine
bağlamaktır.
Marmaray iki kısımdan oluşmaktadır:

1)Boğaz Geçişi,
2)Yüzeysel Metro
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Mayıs 2004’te temeli atılan Marmaray’ın 2009 yılında tamamlanması planlanmış ancak
arkeolojik çalışmalar dolayısıyla gecikme yaşanmıştır. 2’si Anadolu, 3’ü Avrupa yakasında
olmak üzere toplam 5 istasyona sahip olan hat 29 Ekim 2013 tarihinde açılmıştır. Halihazırda
Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro hattına entegre olan Marmaray’ın diğer metro
sistemleriyle entegre edilmesi planlanmıştır.
Marmaray’ın; İstanbul’da ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğini azaltması, böylece
iklim değişikliği ’ne neden olan sera gazlarının azalmasının sağlanması, her gün yaklaşık 1
milyondan fazla kişinin yolculuk süresinin kısaltılması, mevcut köprülerde ve kent içi trafikte
trafikteki tıkanmayı azaltması, İstanbul’un ulaşım sorunlarına uzun vadede kalıcı çözümler
getirmesi ve tarihi Yarımada’daki araç trafiğini azaltarak, tarihi doku üzerindeki emisyon
kirliliğinden kaynaklanacak etkilerin azaltılması hedeflenmiştir.

Şekil 43: İstanbul Raylı Sistem Ulaşımı Yolculuk Payları (2015)
Çeşitli tip ve özellikte raylı sistemlerin ulaşımda kullanıldığı İstanbul’da, bu araçların
toplam raylı sistemler yolcu taşımadaki payları farklılık göstermektedir. Bu çerçevede en fazla
payı Şişhane–Hacıosman Metrosu (%42,7) alırken, bunu cadde tramvayları (%24,9) ve Hafif
Metro sistemi (%20,5) takip etmektedir. Boğazın altından geçen ve istanbulun iki yakasını
birleştiren Marmaray da payını her geçen gün arttırmaya devam etmektedir (%9,1).

14.2.4. İstanbul’da Kentiçi Kablo Sistemleriyle Ulaşımı
İstanbul’da, teleferik eksenli kablolu sistemlerle ulaştırma toplam taşıma içinde oldukça
düşük bir paya sahip olmakla birlikte, gerek bulundukları sahaların topografik şartları nedeniyle
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yaya trafiğinin kolaylaştırmaları ve gerekse seyir turizmi açısından sağladıkları imkânlarla şehir
ulaşım sisteminde önemli bir yer tutmaktadırlar. Hâlihazırda Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyerloti
Teleferik hatları sistemde faal olarak hizmet vermektedirler.
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı: 1993 tarihinde hizmete girmiştir. Taksim Taşkışla ile
Maçka arasında hizmet vermektedir. Bu iki nokta arasındaki karayolu ve yaya ulaşımının
zorluğunu ortadan kaldırmaktadır.
Her biri 6 şar kişilik tek yönde 2 kabinli ara direksiz ve iki istasyonlu havai hat taşıma
sistemidir. Her hatta biri taşıyıcı, biri çekici olmak üzere iki halat vardır. Maçka ve Taşkışla
arasında iki istasyon arasında 347 metre uzunluğunda bir hat üzerinde bir yönde toplam 12
kişilik taşıma kapasitesi vardır. Enerji kesilmesi durumunda seferi tamamlama amaçlı bir
jeneratör beslemesiyle takviyelidir.
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı İşletme Bilgileri;
Açılış Tarihi: 11.04. 1993
Hat Uzunluğu: 347 m
İstasyon Sayısı: 2
Vagon Sayısı: 4
Sefer Süresi: 3,5 dk
İşletme Saatleri: 08:00/19:00
Günlük Yolcu Sayısı: 1.000 Yolcu / Gün
Günlük Sefer Sayısı: 90
Sefer Sıklığı: pik saatte 5 dk
Eyüp-Piyerloti Teleferik Hattı: 2005 yılında hizmete açılmıştır. Haliç kıyısı ile
bölgenin en önemli seyir terası olan Piyerloti tepesi arasında işlemektedir. Yerli ve yabancı
turistlerin bölgeye erişiminde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
Her biri 8 er kişilik tek yönde iki kabinli tek ara direkli ve iki istasyonlu taşıma
sistemidir. Sistemde hem çekici hem de taşıyıcı olarak kullanılan tek halat mevcuttur. Biri Haliç
kenarında, Diğeri Piyerloti çay bahçesi önünde olan iki istasyondan oluşmaktadır. Enerji
kesilmesi durumunda dizel motor devreye alınarak hidrolik sistem aktifleşmekte ve vagonlar
güvenli bir şekilde istasyonlara getirilmektedir. Yük kapasitesi (8 kişilik) 650 kg’dır.
Eyüp-Piyerloti Teleferik Hattı İşletme Bilgileri;
Açılış Tarihi:30.11.2005
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Hat Uzunluğu: 384 m
İstasyon Sayısı:2
Vagon Sayısı:4
Sefer Süresi:2,75 dk
İşletme Saatleri: 08:00 / 23:00
Günlük Yolcu Sayısı:4000 Yolcu / Gün
Günlük Sefer Sayısı:200
Sefer Sıklığı: pik saatte 5 dk
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız yerde, kentiçi ulaşımda ulaşım sistemlerinden hangisi baskın
karakterdedir, neden?
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız yerde ulaşıma ilişkin en önemli sorun nedir, nasıl çözümlenebilir.
Araştırınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, genel ulaşım faaliyetleri içinde ayrı bir çalışma sistemiğine sahip olan
kentiçi ulaşımının temel esaslarını ele aldık. Bu kapsamda kentiçi ulaşımda; hızlı ulaşım,
ekonomik ulaşım, rahat ulaşım, güvenli ulaşım, dışsal maliyetleri (çevre kirliliği ve
gürültü gibi) az olan ulaşımın kalitenin varlığı için esas alınan kriterler olduğunu, kentin
merkezi yükünü ve merkeze doğru yoğunlaşan trafik yükünü azaltmak için bazı Kentiçi Ulaşımı
Stratejileri uygulandığı, kentiçi ulaşımın, taşıma sistemleri bakımından; karayolu, raylı
sistemler ve denizyolu ulaşımı, taşıma türü bakımından; bireysel taşıma, toplu taşıma, idari
nitelik bakımından; özel taşıma ve kamu ulaştırması olmak üzere şekillendiğini, toplu
taşımanın; çok sayıda yolcunun az sayıda araçla taşınmasının temel amaç olduğu bir kentsel
taşıma biçimi olduğunu ve toplu taşımanın bazı temel bileşenlerden oluştuğunu, bir ulaşım
sisteminin toplu taşıma sayılabilmesi için ise gerekli koşulların neler olduğunu, toplu taşımanın
otomobil ile ulaşıma göre avantajlarının neler olduğunu öğrendik. Ayrıca İstanbul’un kentsel
ulaşıma ilişkin kentsel özelliklerini, ulaşım sistemlerinin İstanbul kentiçi ulaşımındaki durumu
ve özellikleri de öğrendiğimiz konular olmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kentiçi ulaşım altyapı çalışmalarında başlıca belirleyici
etkenlerden biri değildir?
a) Müşteri/yolcu talepleri
b) Ulaşılabilirlik
c) Konfor
d) Arsa fiyatları
e) Yolculuk kalitesi
2. Garaj/park alanı toplu taşımanın bileşenlerinden biridir.
a) Doğru
b) Yanlış
3. Çok sayıda yolcunun az sayıda araçla taşınmasının temel amaç olduğu bir kentsel
taşıma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireysel taşıma
b) Kamu taşıması
c) Özel taşıma
d) Demiryolu ulaşımı
e) Toplu taşıma
4. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’da kentiçi raylı sistem unsurlarından bir değildir?
a) Füniküler
b) Marmaray
c) Tramvay
d) Teleferik
e) Metro
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5. Aşağıdakilerden hangisi kentin merkezi yükünü ve merkeze doğru yoğunlaşan trafik
yükünü azaltmak için uygulanan Kentiçi Ulaşımı Stratejilerinden biri değildir?
a) Yaya alt geçitlerin arttırılması
b) Yol kenarlarına otopark yapılması
c) Çok katlı kavşak uygulamalarına geçilmesi
d) Esnek sinyalizasyona geçilmesi
e) Mevcut hemzemin kavşakların geometrik açıdan ıslahını ve denetimini yapmak
6. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’da halihazırda kullanılan toplu taşıma türlerinden
biri değildir?
a) Metro
b) Tramvay
c) Finiküler
d) Teleferik
e) Troleybüs
7. 1875 yılında açılan Karaköy Tünel metrosundan sonra, İstanbul’un ikinci metro hattı
olan Aksaray-Kartaltepe hattı hangi yıl faaliyete geçmiştir?
a) 1973
b) 1981
c) 1989
d) 1992
e) 1996
8. İstanbul’un iki yakasını Boğazın altından raylı sistemlerle bağlayan Marmaray 2011
yılında faaliyete girmiştir?
a) Doğru
b) Yanlış

9. 2015 yılı verilerine göre İstanbul’da ulaşım sistemlerinin ağırlıkları bakımından;
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I-Karayolu
II-Denizyolu
III. Raylı sistemler
Büyükten küçüğe doğru aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) I-II-III
b) II-III-I
c) III-I-II
d) I-III-II
e) II-I-III
10. İstanbul boğazı üzerinde inşa edilen ikinci köprü olan Fatih Sultan Mehmet köprüsü
hangi yıl hizmete girmiştir?
a) 1973
b) 1981
c) 1988
d) 1992
e) 1996
CEVAPLAR: 1-d, 2-a-, 3-e, 4-d, 5-b, 6-e, 7-c, 8-b, 9-d, 10-c
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