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KÜRESEL ISINMA VE ULAŞIM İLİŞKİSİ

Küresel ısınma Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar ki süreçte; dünyamızın çeşitli olgu ve
olaylarla ( sanayileşme, çevre kirliliği, nüfus artışı gibi) karşı karşıya kalması sonucunda ortaya
çıkmıştır. Küresel ısınma güneşten gelen enerji ile bu enerjinin dünyadan uzaya yansıtılmasındaki
dengenin enerji lehine bozulması şeklinde ifade edilmektedir. Güneşten dünyamıza gelen kısa
dalga boyu radyasyon, uzaya uzun dalga boylu radyasyon olarak yansıtılır. Yeryüzü tarafından
atmosfere yansıtılan kızılötesi radyasyonun büyük bir bölümü atmosferde su buharı, CO2 ve
doğal olarak bulunan diğer gazlar tarafından soğurulur. Bu gazlar yeryüzünden gelen enerjinin
doğrudan uzaya geri dönmesini engel olarak sera etkisi yaratmaktadır.
Sera gazı emisyonlarını azaltacak önlemlerin alınmaması durumunda bu düzeylerin 2100 yılında
3 katına çıkması olası görülmektedir. Bilim çevreleri bunun sonucunun önümüzdeki 100 yıl
içerisinde 1,4 ile 5,8 C arasında küresel ısınma olacağı konusunda görüş birliği içerisindedir.
(www.meteoroloji.org.tr/sayfa/28_kuresel_isınma_ve-iklim-değisikligi.html,
erişim
tarihi:3.09.2014)
Küresel ısınmanın bir göstergesi olarak sıcaklıkların arttığı ve bu dönem boyunca tüm yerküre
yüzeyinin ısındığı tespit edilmiş olup 0.89C’lik doğrusal bir artış söz konusudur.
(www.ipc.sabanciüniv.edu/up-content/uploads/2014/01/13672, s:10 Sabancı Üniversitesi İklim
Değişikliğinde Son Gelişmeler IPCC 2013 Raporu, Murat Türkeş, Ömer Lütfü Şen, Levent
Kurnaz, Ömer Madra, Ümit Şahin, Aralık 2013)

Küresel ortalama deniz yüzeyi ise 1901-2010 döneminde 19 cm yükselmiştir. (A.g.e, 2013, s:13)
CO2 birikimleri temel olarak fosil yakıt yanması ve iklimsel olarak net arazi kullanım
değişikliğinden kaynaklanan salınımlar nedeni ile sanayi öncesi döneme göre %40 oranında
artmıştır. (A.g.e , 2013, s:14)
Özellikle, insanların yeryüzündeki ormanları yok etmeleri, enerji ihtiyacının karşılanması amacı
ile fosil yakıt olarak isimlendirilen yenilenemez enerji kaynaklarının tüketilmesi CO2
emisyonlarını arttırmaktadır. Günümüzde en çok CO2 emisyonunu yaratan ülke ABD iken,
ABD’yi Çin izlemektedir.
Kentlerin Global sera gazı emisyonlarının yaklaşık %70’inden sorumlu olduklarına
değinilmektedir. Enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarının 2013 yılına kadar, olağan ve güncel
bir senaryo doğrultusunda yaklaşık olarak %50 oranında artacağı tahmin edilmektedir.
Emisyonlardaki bu artış birinci olarak araçlardaki global stoktan dolayıdır.
Otomobiller bakımından ele aldığımızda, aşırı enerji tüketilmektedir. Ortalama 1,2 - 1,4 kişi
taşıyan 1.000 kg. civarındaki otomobiller yolcu başına en çok enerji sarf eden ve CO2 yayan
ulaşım sistemidir. 1 kg akaryakıt eşdeğeri enerji ile bir yolcuyu otomobiller 19, otobüsler 39,
metro 48 km taşıyabilmektedir. Teknolojik gelişmeler ile otomobiller çevre dostu hale
getirilmeye çalışılsa bile, yolcu başına toplu ulaşım sistemlerinden daha fazla enerji sarf etmekte
ve daha çok CO2yaymaktadırlar.
(Yüksel Nuray, http://prezi.com/icreiarodcsy/surdurulebilir-ulasim/, erişim tarihi:3.09.2014)

KÜRESEL ISINMA VE ULAŞIM İLİŞKİSİ
Global Environment Outlook GEO4 Environment for Development- Küresel Çevresel Bakış,
Gelişme için Çevre başlıklı raporda:
“Ulaşım sektöründen kaynaklanan Atmosferik emisyonlar çeşitli faktörlere bağımlıdır. Örneğin,
aracın yaşı, büyüklüğü, teknoloji, yakıt kapasitesi, araç filosu ile aracın kilometresi ile
bağlantılıdır Toplu taşıma sistemlerinden özel ulaşıma (özel otomobil kullanımı) geçişteki
değişimle beraber trafikte sıkışıklık ve atmosferik emisyonların kullanımı artmaktadır. Bunun
yanı sıra, yürümek ve bisiklete binmeye ilişkin yetersiz altyapı yoksunluğu araç kullanımına
bağımlılığı daha da arttırmaktadır.
Kentlerin büyümesinde meydana gelen kentsel yayılma ile çok uzaktaki yerleşim merkezlerine
ulaşmada özel ulaşımın kullanılması enerji tüketimini arttırmaktadır. Kentsel yayılma ayrıca,
doğal koruma bölgeleri ile ekosistem alanları üzerinde tahrip edici etkiler yaratmaktadır.”(GEO4,
2013, s:47)
Ülkemizde, Sektörlere göre Sera gazı emisyonları (2000-2013) toplam emisyon:298215 bin ton
iken 422416 bin ton olmuştur. Ulaştırma sektörü bakımından ise, 2000 yılında bu değer 35516
ton iken 2011’de 47946 ton olmuştur.
Enerji tüketiminin sera gazı emisyonu yoğunluğu 2000 yılında 100 iken, 2011’de 99.4 olmuştur.
Ulaştırmada tüketilen yakıt içindeki yenilenebilir enerjinin payı 2006 yılında %0.01 iken, 2012
yılında bu değer %0.11’e yükselmiştir.
Ulaştırma kaynaklı NOx emisyonları ise 2000 yılında 401 iken, 2013’de 503 olmuştur.
Küresel kaynak yönetimi ise kişi başına CO2 emisyonları baz alındığında; ton/kişi 2000 yılında
3.5 iken, 2010 yılında bu değer 4.7’ye yükselmiştir.
(TUİK, 2013, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2000-2013, www.tuik.gov.tr, erişim
tarihi:8.09.2014)

2011 yılında Avrupa Birliği tarafından yayımlanan Ulaşım raporu (European Union
Transportation White Report) tek bir ulaşım sisteminin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını

amaçlamaktadır.
Ulaşım sistemi sürdürülebilir ve bütün ulaşım türleri ile bütünleşik olmalıdır.
Ekonomik kalkınmayı sağlamak, rekabetçi büyümeyi sağlamak ve kaynakların etkin kullanmayı
sağlamak diğer amaçlar arasındadır.
2030 yılına kadar kentsel ulaşımda geleneksel olarak kullanılmakta olan yakıt sistemleri ile
kullanılmakta olan özel ulaşım araçlarını azaltmak planlanmaktadır.
Avrupa Birliği HORIZON 2020 (8.Çerçeve program) programında ;
Kentsel ulaşım sisteminin bütüncül bir biçimde tüm ulaşım türlerini kapsayacak biçimde
olması ve toplu ulaşım sisteminin daha da yaygınlaştırılması
Toplu ulaşımın yolcu ve yük taşımacılığındaki payının daha da arttırılması, özel ulaşımın kentsel
ulaşımdaki payının kademeli olarak azaltılması

Tüm ulaşım araçlarında fosil yakıt kullanımı yerine akıllı teknolojilerin yer aldığı, yenilenebilir
enerjilerin kullanıldığı ve sonuçta çevreyi kirletmeyen araçların kullanımının teşvik edilmesi
öngörülmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM VE İLKELERİ

Kentsel yerleşimlerin tasarım ve yer seçimi tercihi aşağıda belirtilen hususları amaçlamaktadır.
-Araba ile yapılan seyahatlerinin artışını azaltmak,

-Yolcular ve yükler için kamusal ulaşımı desteklemek, yürüyüş yapmak ve bisiklete binmeyi arttırmak,
-Yaşam için sağlıklı koşullarını ( temiz hava, temiz ve erişebilir su kaynakları, yeşil alan miktarının
yeterli olması gibi) hazırlamak ve sağlamaktır.
-Temel prensipler ise aşağıda özetlenmiştir.
-Büyük ve ana gelişmeler kamusal ulaşım tarafından sağlanan yerlerde gerçekleşmelidir.
-Gelişme planının bir parçası olarak trafik yönetim şemaları uygulanmalıdır. (Park etme politikaları ve
hassas bölgeler için trafik kısıtlılıkları uygulaması gibi)
-Planlama otoriteleri ve geliştiricileri yaya ve bisikletliler için güvenlik koşullarını sağlamalıdır.
-Kamusal ulaşım stratejisi tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. (Petersen, 2011:33)
Karayolları ve arabanın hakimiyeti dikkate alınarak:
Temiz yakıt türlerinin kullanılması özendirilmeli
Karayolları ve arabanın hakimiyetini değiştirmek için:
Çevreyi en az kirleten ulaşım türleri kullanılmalı
(Demiryolları, deniz ve su yolları, toplu taşım, yaya ve bisiklet)
Arazi kullanım ve kent planlarıyla araba kullanım gereksinimini azaltan; toplu taşım, yaya ve bisiklet
kullanımını özendiren kentler tasarlanmalıdır.

Sürdürülebilir Ulaşım politikaları ve ilkeleri kuşkusuz trafikte yol güvenliği ile ilişkilidir. Bu bağlamda,
Avrupa Yol Güvenliği Eğitim Programı (2010-2020) kapsamında belirlenen hedefler ise şunlardır

a) Kaza sayısını azaltmak,
b )Kazaların tehlikesini azaltmak,
c) Trafik kazalarında ölenlerin sayısını %40 azaltmak

olarak belirlenmiştir.
Ülkemizde Bütünleşik ulaşım, sürdürülebilir ulaşım ve ilkelerinin uygulanamama nedenleri arasında
“Türkiye kentlerindeki trafik sıkışıklığının asıl nedeni yoğunluk ve eski sistemden
kaynaklanmaktadır.”(Çelik, 2012: 15)
“Kentsel ulaşımda gittikçe otomobile bağımlı hale gelen bir sistem oluşmuştur. Otomobil kullanımı
sürekli artmaktadır. Ancak otomobil sahipliliği görece olarak düşüktür.” (Sutcliffe, 2012: 23)
Bu eğilimle her şeyden önce çevresel nedenlerle sürdürülemez. Otomobile bağımlı bir kentsel ulaşım
sisteminin emisyon etkisi, yerel hava kirliliğine, küresel ısınmaya, iklim değişikliğine katkısı nedeni ile
sürekli kentsel yayılma ve doğal olanın asfalta dönüşmesine yol açması nedeni ile sürdürülemez. Bu
açıdan ekonomik olarak kaza ve kaybedilen maliyetlerin herkes tarafından ödenebilir düzeyde olduğu
erişebilir olmayı sağlayan bir ulaşım sistemi olmalıdır. (A.g.y, 2012:25) Toplu ulaşımın da yaygın hale
getirilmesi gerekmektedir.

KAYSERİ’DE ÖZEL VE TOPLU ULAŞIMA DAİR İSTATİSTİKLER
Otomobille ulaşıma diğer bir alternatif çözüm ise yayalaştırmadır. “Kentsel bölgelerde
yayalaşmanın geliştirilmesini gerekli kılan üç neden sayılabilir. Yayalaşma toplumsal hayatın
niteliğini iyileştirecek, bireylerin fiziksel sağlıklarını artıracak ve otomobile olan bağımlılığı
azaltacaktır.” ( Freund P, Martin G, 1996:218)

Otomobil merkezli ulaşımın azaltılmasını sağlayacak stratejiler ise sırası ile, “trafiğin yatıştırılması,
kentsel bölgelerin yeşillendirilmesi ve özellikle yürümek gibi alternatif ulaşımları hazırlayacak
zeminlerin arttırılması ile ilgili dönüşümlerdir.
2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistem sonuçlarına göre, Kayseri ilinde toplam 1.274.968 kişi
yaşamaktadır.
2010 yılı verilerine göre “Büyükşehir sınırları içerisinde 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 127 dir.
Kayseri’de tüm yolculukların %14.3’ü, araçlı yolculukların ise %22.9’u otomobille yapılmaktadır.
Otomobil yolculuklarının en büyük bölümünü %73.9’luk pay ile iş iş amaçlı yolculuklar
oluşturmaktadır.” (Tekinsoy, 2011: 95 )
Trafik denetleme ve Tescil şubesi verilerine göre, 300.000 civarında taşıtın trafiğe kayıtlı olduğu
tespit edilmiştir.
2012 verilerine göre kaza toplam sayısı 3.943 olup, bu kazaların 54’ü ölümle, 6.657’si ise
yaralanma ile sonuçlanmıştır.(TUİK, 2012:113,114)
Bin kişi başına düşen otomobil sayısı 134, on bin araç başına kaza sayısı 142 dir. Bu değer 90 olan
Türkiye değerinin üzerindedir.

KAYSERİ ULAŞIM PLANI VE ARAZİ KULLANIM İLİŞKİSİ:
Halen, doğu-batı aksı boyunca konut alanları, merkez (ticaret, büro-ofis kullanımları) ve
sanayi alanları arasında çalışmakta olan Tramvay hattı ve güzergahı mevcuttur. Bu hatta
ilaveten, Erciyes Üniversitesi Kampüsü içine kadar bağlanan yeni bir hat yakın zamanda
faaliyete girmiştir. Gelecekte, bu hattın Talas merkeze kadar uzatılması planlanmaktadır.
Özellikle, kentin kuzey bölgesinde yer alan havalimanı ile de bağlantıyı sağlayacak
kapasitede bir bağlantıya ihtiyaç bulunmaktadır.
Özel ulaşıma göre ağırlıklı olarak toplu ulaşımın (Raylı sistem-Tramvay, mevcut demiryolu

sisteminin rehabilitasyonu ile hızlı tren ve bu sistemlerin entegrasyonu belediye
otobüsleri gibi) konut-iş yerleri arasında gerçekleştiği yaygın ve bütünleşik toplu ulaşım
ağına ihtiyaç vardır. Halen, doğu-batı aksı boyunca konut alanları, merkez (ticaret, büroofis kullanımları) ve sanayi alanları arasında çalışmakta olan Tramvay hattı ve güzergahı

mevcuttur.
(Şekil 1, 2, 3) Kayseri Ulaşım Ana planı ile Toplu Taşım için alternatif sentez çalışması
gösterilmektedir.

Şekil 1: Ulaşım Ana Planı ve Yol İsimleri

Şekil 2: Ulaşım Ana Planı Toplu Taşım için 5. Alternatif Sentez Çalışması

Şekil 3:Kayseri Raylı Sistem Güzergahı ve Etapları

Bisikletle Ulaşım:

Bisiklet ile ulaşım Sürdürülebilir Ulaşımın en önemli aracı konumundadır. Bisikletle ulaşım
çevreyi kirletmemesi, enerji harcanmasının minimum düzeyde olması nedeni ile seçilen
ulaşım türlerinden biridir. Çoğu kentte bisikletliler için güzergahlar belirlenmiş ve faaliyete
sokulmuştur. Aynı zamanda, yayaların serbest bir biçimde hareket etmelerini kolaylaştıran
yaya yolları da bulunmaktadır. Şekil 4’de bisiklet yolları çeşitli iz ve şekillerle normal trafik
yolundan ayrıştırılarak, bisikletlilerin güvenli geçişleri sağlanmaktadır .

Şekil 4: Londra’da Bisiklet Yolu İzleri ve Kullanımı
Kaynak:GEHL Architects, “Towards a fine city for people, June 2004

Şekil 5: Hollanda, Delft şehrinde bisiklet yolu
Kaynak:http://wiki.coe.neu.edu/groups/nl2011transpo/wiki/43b8e/12_Bicycle_Network.html

Danimarka’nın Kopenhag kentinde bu uygulama yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Örneğin, kentin tamamına yayılan bisiklet yolu 300 km üzerindedir. Aynı zamanda, çoğu
Avrupa başkentinde olduğu gibi, Kopenhag tarihi merkezi hem korunmuş hem de ticaret
alanları ile yayaların aralarında güçlü bağlantılar kurulmuştur. Bu gibi alanlar yaya bölgesi
olmaları nedeni ile ticaretin en yoğun gerçekleştiği şehir bölgelerinin başında
gelmektedir. Yaya bölgelerinde ticaret ve diğer iş faaliyetlerinin yoğunluğu yüksektir.

Şekil 6: Bisiklet öncelikli yollar-Kopenhag (2002-2016)

Şekil 9: Yaya yolları ile bisiklet yollarının peyzaj engelleyiciler ile birbirinden ayrılması,
Subiaco, Perth (Photo: Tim Hughes

Kayseri açısından durumu değerlendirdiğimizde, 2013 yılı verilerine göre bisiklet
kullanıcı sayısı 4600 olup, bu sayı 2012 yılı için 3225’dir .
2013 yılı Mayıs ayı baz alındığında; ortalama 979 kişi günlük bisiklet kullanmaktadır.
Ortalama olarak da, bir kişi 973 saniye bisiklet kullanmaktadır .
Ana ulaşım omurgası doğu-batı ekseninde yer alan Hafif Raylı Ulaşım sistemidir. Bkz:
Şekil 7 Bu hatta daha sonrasında ilaveler olmuştur. Bu hatla entegre olacak biçimde
bisiklet yolları planlanmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda ağırlıklı olarak konut ve ticaret
kullanımlarının yer aldığı bölgelerde işlerlik kazandırılmak istenmiştir. Ancak, bisikletin
yasal olarak bir trafik aracı olmasına karşın, uygulamada bisiklet yolları yoğun bir
biçimde kullanılamamaktadır .

Şekil 7:Bisiklet Yol ve Şeritleri Bilgilendirme Haritası
Kaynak: Erçetin Cihan tarafından derlenmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2014

Şekil 8’de Sivas bulvarının gerisinde yer alan Alparslan parkı ile komşu olan yaya yolu ve bisiklet yolu
güzergahı gösterilmektedir. Günün her saatinde oldukça yoğun bir biçimde kullanılmakta olan bu
bölge güvenliklidir. Bu uygulama olumlu bir örnek olarak değerlendirilebilir. Zemin döşeme farklılığı
yaratılarak bisiklet yolu ile yaya yolu birbirinden ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırmanın araç trafiğinin
gerçekleştiği yollar ile bisiklet yolları arasında da yapılmasında kazaların minimize edilmesi ve her
şeyden önemlisi bisiklet kullanımında yaygınlaştırılması açısından rolü büyüktür.

İ

Kaynak: Foto arşivim,16.04.2014

Şekil 8: Kayseri Alparslan Parkı yakınındaki bisiklet ve yaya yolu uygulaması

Trafik yolunun hemen sağında işaretlenmiş olan bisiklet yolları sürücü açısından güvenlikli olmadığı
için çok yoğun bir biçimde kullanılmamaktadır. Aynı zamanda bu yollar için bisikletli yol paylaşımları
işaretlemesi olmasına karşın, yapılan gözlemler sonucunda kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bisiklet
yollarının işaretlenmiş olmasına karşın, otomobil park yerleri ile araçların trafiğe dahil oldukları yüzey
arasında ayrım olmadığından kazaya çok açık olduğu görülmektedir. Bunun için trafikte hareket
halinde yada duran, park etmiş olan aracın hemen yakınından geçmekte olan bisiklet yolunun
oldukça kontrollü olması gerekmektedir. Yerinde yapılan incelemede pek çok aracın bisiklet yolu
olarak ayrılan yüzey üzerinde hareket hainde oldukları tespit edilmiştir. Bkz:Şekil9

Şekil 9:Bisiklet yolu ile araç yolunun kesişmesi

Kuşkusuz, özel ulaşımın daha yüksek oranda kullanılması fosil yakıt kullanan araçların yoğunluğu
atmosfere bırakılan karbon salınımlı gazların artmasına yol açmaktadır. Böylece kentsel ekolojik
yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun tek bir nedeni yoktur. Yüksek ve yoğun yapılaşma,
yeşil alan yetersizliği ve yaygın olmayışı gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Kentsel
sistem doğal yapı ile bütünleşik bir biçimde olmalıdır. Bunda fosil yakıt kullanımı yerine yenilenebilir
enerji kullanan araçların artması ve toplu ulaşımın entegre bir biçimde kentsel ulaşımda kullanılıyor
olması gerekmektedir. Dünyanın pek çok kentinde, sürdürülebilir kent olgusu bütünleşik ulaşım
sistemlerinin hakim olması ile ilintilidir. Bu yönden, Kayseri kenti bu aşamaya henüz ulaşamamıştır.
Ancak, kentsel toplu ulaşımla ilgili olumlu gelişmelerin olduğu da bir gerçektir. Kayseri gibi tüm
kentlerimiz sürdürülebilir yaşam göstergeleri doğrultusunda planlanmalı, kentsel ulaşım sistemi ise
buna uygun projelendirerek işletilmelidir. Küresel ısınmanın yer küremiz için büyük sorunlara yol
açtığı günümüzde her dünya vatandaşının olduğu gibi ülkemiz insanlarının üzerine düşen görevler
biraz daha artmış olup, çevreci bir bakış ve odaklılık içinde sorunlara yaklaşılması gerekmektedir. Bu
bakımdan Kayseri nüfusu, ekonomik yapısı, eğitim ve kültür alt yapısı ile sürdürülebilirliği sağlayabilir.

SONUÇ:

SONUÇ

Sürdürülebilir ulaşım özel ulaşım yerine toplu taşım seçeneklerinin kent içinde yoğun bir biçimde ve
bütünleşik olarak uygulandığı ulaşım sistemlerini kapsamaktadır. Sürdürülebilir Ulaşım aynı zamanda,
toplu taşım yoğun kullanıldıkça kaza riskinin azaldığını ve kentte güvenli bir biçimde trafiğin
yönetildiğini ortaya koymaktadır.
Eğer, toplu taşım yaygınlaştırılabilirse ve özel otomobile bağımlılık düzeyi düşürülebilirse, kentsel
ulaşım sürdürülebilir kılınabilir. Aksi halde, kentsel ulaşımda özel otomobilin payı artarken toplu ulaşım
ve bisikletle ulaşımın payı da düşmektedir.
Sürdürülebilirlik bakımından, Kentin makro-formunun kompakt bir formda olması gerekirken, tüm
Anadolu kentlerinde olduğu gibi, Kayseri’de tarım arazilerini içine alacak biçimde büyüme gösteren bir
kentsel makroformun varlığından söz edilebilir. Tarım arazilerinin ekolojik bir değer olarak korunması
kentsel yaşamın sürdürülmesi bakımından ayrıca önemlidir. Kentsel yeşil alanlarında korunarak bu gibi
alanların imara açılması önlenmelidir. Bu durum, sürdürülebilirlik ve kamu yararının bir gereğidir.
Uzak mesafelerin, işyeri-konut, konut-işyeri bağlantılarının özel ulaşım yerine toplu ulaşımla
sağlanması rasyoneldir. Ne var ki, aynı mesafe özel ulaşım araçları ile kat edilmektedir. Bu da, enerji
maliyetlerinin artırmakta, çevre kirliliğine neden olmaktadır. Mevcut tramvay hattı banliyölerde
oturanları şehir merkezi ile çalıştıkları bölgelere ulaştırmakla beraber yeterli oranda yolcu kapasitesi
yoktur. Bunun yerine özel ulaşım tercih edilmektedir. Bilhassa, kent merkezleri artık otomobillerin en
yoğun bir biçimde kullandıkları kent bölgeleri haline dönüşmüşlerdir. Halbuki en yoğun yaya
yoğunluğunun olduğu bu gibi alanlarda özel ulaşımın girişine kısıtlamalar getirilmelidir. Pek çok
gelişmiş ülke başkentinde bu tarz uygulamalarla karşılaşılmaktadır.

Aynı zamanda, yaya yollarının yeşil akslar boyunca geliştirilmesi ve kent halkınca kullanılması teşvik
edilmelidir. Bu yapı ile, kentliler sağlıklı bir yaşamın gereğini yerine getirebileceklerdir. Böylece, insan
sağlığını ilgilendiren hastalıkların (obezite, kalp-damar hastalıkları gibi rahatsızlıklar) önüne
geçilebilecektir. Kayseri’de buna dair düzenlemeler (açık spor alanları, yürüyüş parkurları, kentsel
parklar) olmasına karşın yeterli sayıda kişinin yararlanmadığı da gözlemlenmektedir. Bunda eğitimsel
ve kültürel boyutunda etkisi yadsınmamalıdır.
Sonuçta; Kayseri Büyükşehir statüsünde olan bir kentimiz olmasına karşın, İstanbul, Ankara ve İzmir
gibi nüfus ve yerleşim alan büyüklüğü bakımından bu şehirlerimize göre daha az nüfusa sahip olan
bir büyükşehir konumundadır. Dolayısı ile bu kentlere göre ulaşım ve trafik sorunları nispeten daha
azdır. Ancak, trafik kazalarının yüksek olması ilginç ve dikkat edilmesi gereken bir sorundur. Bu
sorunun kısa vadede çözümünü beklemek yanıltıcı olacaktır. Bunun yerine, yaya odaklı katılımcı bir
ulaşım eylem planı (kısa, orta ve uzun vadeleri kapsayacak şekilde) hazırlanarak uygulanmalıdır.
Bu planın, sosyal-kültürel, ekonomik, yasal-yönetsel ve fiziksel boyutları tanımlanmalı ve halkla
beraber geliştirilmelidir .
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