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Öz: Çamlıbel Geçidi Tokat ili ile Sivas ili arasında yükselen Çamlıbel Dağları üzerindedir. İç Anadolu bölgesinin Yukarı
Kızılırmak bölümü sınırları içerisinde yer alır. Karadeniz bölgesini iç bölgelere bağlayan geçitlerden biridir. Tokat ilinin
Çamlıbel beldesi ile Sivas ilinin Yıldızeli ilçesi arasında kuzey - güney yönünde uzanan geçit yaklaşık 30 km
uzunluğundadır. Bu çalışmada Çamlıbel Geçidi’nin ulaşım ve yerleşme üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Geçit üzerinde
ulaşımı etkileyen klimatik, topoğrafik ve jeolojik faktörlerin hız limitlerini azalttığı, ulaşım süresini uzattığı ve ulaşım
maliyetlerini artırdığı anlaşılmıştır. Ulaşımda karşılaşılan sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunların çözümü için öneriler
geliştirilmiştir. Geçidin tarihi dönemlerden beri önemi ve trafik yoğunluğu üzerinde durulmuş, yerleşmeye etkisi ortaya
konulmuştur. Araştırmada gezi-gözlem, akıl yürütme ve mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Güzergâh gezilerek ulaşım
açısından önem arz eden faktörler yerinde incelenmiştir. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 161. Sivas Şube
Şefliği bünyesinde faaliyet gösteren Çamlıbel Bakımevi istatistikleri değerlendirilmiştir. Yöreye ait 1/250 bin ölçekli
topoğrafya haritasından geçidin konumu ve rölyef özellikleri sorgulanmıştır. Saha ile ilgili diğer kaynaklar tarandıktan
ve dokümanter veriler analiz edildikten sonra coğrafya ilminin temel düşünce ilkelerine bağlı kalınarak bildiri metni
mevcut duruma getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Topoğrafya, İklim, Ulaşım, Yerleşme, Karayolu
Abstract: The Çamlıbel Pass is on the mountains of Çamlıbel standing between the provinces of Tokat and Sivas. It is
situated within the boundaries of Upper Kızılırmak of the Central Anatolian region. It is one of the passes connecting the
Black Sea region to the inland regions. The pass, stretching between the sub-district of Çamlıbel of the province of Tokat
and the district of Yıldızeli of the province of Sıvas in the north-south direction, has a length of 30 km approximately. In
this study, the effects of the Çamlıbel Pass on transportation and settlement were examined. The climatic, topographic
and geological factors were observed to decrease speed limits, to extend the time of transportation and to increase
transportation costs. The problems encountered in transportation were pinpointed and proposals were developed to solve
these issues. The importance of the pass since historical times and its traffic density were dwelled upon, their impact on
the settlement was revealed. The methods of travel-observation, reasoning and interview methods were used. The route
was visited and the important factors regarding transportation were surveyed on the spot. The statistics of Çamlıbel
Motorway Maintenance House of the 16th Regional Directorate operating within the organization of the 161 st Sivas
Branch Directorate were evaluated. The location of the pass and its relief features were investigated from the region’s
topography map in the scale of 1/250 thousand. After combing the other sources related to the site and analyzing
documentary data, adhering to the basic principles of thought in geography, the text was finalized in its present state.
Keywords: Topography, Climate, Transportation, Settlement, Motorway



İletişim yazarı: Y. KADIOĞLU, e-posta: yahya.kadioglu@usak.edu.tr

317

1. Giriş
Coğrafi anlamda geçit; dağların kış mevsiminde dahi ulaşıma olanak sağlayan kısımlarıdır. (İzbırak,
1986: 132) Bir diğer ifadeyle sıradağlar üzerinde ulaşımı kolaylaştırıcı, yol bağlantısına olanak veren en alçak
yerlerdir. (Sanır, 2000: 121) Bilindiği üzere ülkemizde dağlar genel olarak doğu-batı yönünde uzanmakta ve
kuzey - güney yönlü ulaşımı güçleştirici durum oluşturmaktadır. Geçitler, dağlar üzerinde oluşan bu kısıtlayıcı
durumların ortadan kalkması açısından oldukça önem arz etmektedir.
Çamlıbel Geçidi, Tokat ilinin güney sınırı ile Sivas ilinin kuzey sınırının kesiştiği alanda doğu- batı
yönlü uzanan ve Orta Karadeniz bölümünden Yukarı Kızılırmak bölümüne geçişi güçleştiren Çamlıbel Dağları
üzerinde yer almaktadır. Tokat iline bağlı Çamlıbel beldesinden başlayarak güneye doğru yaklaşık 17 km
boyunca tırmanışa geçen geçit, il sınırının bitişinde 1690 m’ye ulaşır (Şekil 1, Foto 1a -1b). Daha sonra
yaklaşık 13 km boyunca irtifa kaybederek Sivas ilinin Yıldızeli ilçesinde son bulmaktadır. Çok sarp ve dik
olmayan Çamlıbel Dağları zirveden eteklere doğru derin olmayan vadilerle yarılmıştır.

Şekil 1. Çamlıbel Geçidi ve yakın çevresinin lokasyon haritası
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Foto 1a. Çamlıbel Geçidi’nin 1690 m’ye çıkan zirvesinden
bir görünüm

Foto 1b. Çamlıbel Geçidi’nin kuzeydeki başlangıç sahası
(İhsaniye köyü yakınları)

Dağın kuzey ve güney yamaçları boyunca virajlarla ilerleyen yolda ortalama eğim % 4, maksimum
eğim %14-15 civarındadır. Eğim değerleri kuzeyde ve güneyde geçidin başlangıç noktasından zirveye doğru
düzenli olarak artar. Geçit adını Çamlıbel Dağları’ndan ve Çamlıbel beldesinden almaktadır. Çamlıbel Geçidi
bulunduğu coğrafi konum itibariyle Karadeniz kıyılarını İç Anadolu’ya ve dolayısıyla Akdeniz ve Güney Doğu
Anadolu bölgesine bağlayan önemli bir geçittir. Tarihi dönemler boyunca yük ve yolcu taşımacılığında önemli
bir rol üstlenmiş ve iç bölgeleri Samsun Limanı’na bağlamıştır.
Bu çalışmada Çamlıbel Geçidi’nin ulaşım ve yerleşme üzerindeki etkileri coğrafi bakış açısıyla
araştırılmış ve mevcut sorunlar için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Araştırmanın bundan sonraki çalışmalara
ışık tutacağı ve yöredeki planlamalara kaynak teşkil edeceği kanaatindeyiz.
2.

Doğal çevre özellikleri

Araştırma sahasının jeolojik, jeomorfolojik, klimatik ve hidrografik özellikleri karayolu ulaşımında
etkili olan doğal çevre unsurlarıdır. Çamlıbel Dağları; Deveci Dağları’nın güneyinde doğu-batı yönünde
uzanmaktadır. Bu dağların en yüksek tepesi 2052 m yükseltiye sahip Sığırsivrisi Tepesi’dir. Çamlıbel
Geçidi’nin hemen doğusunda kalan Karaziyaret Tepesi ise (1933 m) önemli yükseltiye sahip bir diğer tepedir.
Bu dağ sırasının kuzeyinde bulunan alüvyon düzlüklerinde Çamlıbel beldesi, güneyinde bulunan alüvyon
düzlüklerinde ise Yıldızeli ilçesi bulunmaktadır (Tatar, 1971: 56).
Geçidin kuzeye bakan yamaçlarından kaynağını alan İhsaniye Deresi Çamlıbel beldesinin güneyinden
batıya doğru akarak Yeşilırmak Nehri’nin bir kolu olan Çekerek Irmağı’na karışmaktadır. Geçidin güneye
bakan yamaçlarından kaynağını alan Tokat Boğazı Deresi ve Kurtboğaz Deresi ise daha güneyinde bulunan
Han ırmağına dökülerek Kızılırmak Nehri’ne kavuşmaktadır. Dolayısıyla Çamlıbel Geçidi aynı zamanda
Yeşilırmak havzası ile Kızılırmak havzası arasında su bölümü çizgisini oluşturmaktadır.
Çamlıbel Dağları’nda İç Anadolu Bölgesi’ndeki karasal iklim özellikleri görülür. Geçitte ulaşımı
engelleyen en önemli doğal çevre faktörü iklimdir. Araştırma sahasına en yakın meteoroloji istasyonu Yıldızeli
Meteoroloji İstasyonu’dur (1415 m). Çamlıbel Geçidi’nde karayolunun pik yaptığı alan, Yıldızeli Meteoroloji
İstasyonu’nun yükselti seviyesinden yaklaşık 400 m. daha yüksektedir. Bu durum meteorolojik rasatlarda az
da olsa bir farklılaşmaya neden olacaktır. Sahada yıllık ortalama sıcaklık 7,57 °C’dir. Ortalama sıcaklık
değerlerinin 0 °C’nin altına düştüğü aylar; aralık, ocak ve şubat aylarıdır. Ortalama sıcaklık aralık ayında -1,8
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°C, ocak ayında -5,5 °C ve şubat ayında ise -2,4 °C’dir. Temmuz ve ağustos ayları ise sıcaklık ortalamalarının
17,6 ila 18 °C’ye yükseldiği aylardır (Çizelge 1).
Çizelge 1: Yıldızeli Meteoroloji İstasyonu'nun seçilmiş bazı meteorolojik rasat değerleri
İklim Elemanları

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

En Yüksek
Sıcaklık (°C)

12,0

20,4

21,6

27,2

29,6

32,0

36,6

39,5

34,4

26,7

21,6

16,2

En Düşük
Sıcaklık (°C)

-35,0

-37,5

-22,5

-8,5

-3,5

-1,0

1,2

0,5

-2,6

-9,9

-20,0

-23,5

Ortalama
Sıcaklık (°C)

-5,5

-2,4

2,5

8,2

12,0

14,8

17,6

18,0

14,5

9,2

3,8

-1,8

Toplam
Yağış (mm)

30,7

21,4

32,4

42,2

53,1

27,5

4,7

2,8

12,4

22,1

24,1

22,1

Kar Yağışlı
Gün Sayısı

7,6

6,2

4,5

1,8

0,3

-

-

-

-

0,4

2,2

4,4

1,9

2,2

2,1

1,9

2,0

1,9

2,2

Ort. Rüzgâr
2,4
2,3
2,1
2,3
2,0
Hızı (m/sec)
Kaynak: DMİGM kayıtlarından derlenmiştir (1965-1991).

Günlük maksimum yağışların en fazla olduğu aylar mart, nisan ve mayıs aylarıdır. Yıllık ortalama
yağışın % 43’ü (127,7 mm) mart, nisan ve mayıs aylarında düşer. Yıllık kar yağışlı gün sayısı 24’tür. Ancak;
karla kaplı gün sayısı ile ilgili rasat değerlerine ulaşılamamıştır. Yapılan anketlerden geçidin çevresinde karla
örtülü gün sayısının 10-15 arasında olduğu anlaşılmıştır. Yıldızeli Meteoroloji İstasyonu’nun verileri dikkate
alındığında sıcaklık, yağış, rüzgâr gibi iklim elemanlarının önemli bir ulaşım güzergâhı durumunda olan
Çamlıbel Geçidi’nde karayolu ulaşımını etkilediği açıktır. Çamlıbel Geçidi genellikle aralık-nisan döneminde
yağmur, kar (Foto 2a), sis, dolu, rüzgâr, tipi ve buzlanma şeklinde meydana gelen olumsuz hava koşullarının
etkisi altındadır (Çizelge 2). Yaz döneminde ise yüksek sıcaklık değerleri yolda trafik akışını zorlaştırmakta
ve asfalt kaplamada bozulmalara neden olmaktadır (Foto 2b).
Çizelge 2: Çamlıbel Geçidi’nin ulaşıma kapandığı tarihler ve kapanma nedenleri
Kapanma
Açılış Tarihi
Nedeni
01.03.2012
03:15
Kar ve Tipi
01.03.2012
12.03.2012
10:10
Kar ve Tipi
12.03.2012
07.01.2015
13:30
Kar ve Tipi
07.01.2015
22.01.2016
18:00
Kar ve Tipi
22.01.2016
Kaynak: Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.
Tarih

Saati

Foto 2a. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda güçlükler
yaşanmaktadır

Saati
11:30
12:40
16:30
20:50

Foto 2b. Hava sıcaklığından dolayı hararet yapmış ağır
tonajlı yük kamyonu
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Eğim ve yağış fazlalığının heyelan olaylarını tetiklediği bilinmektedir. İlkbahar aylarındaki kar
erimeleri ve yağışların, Çamlıbel Geçidi’nde yolun her iki tarafında yer yer toprak kaymalarına neden olduğu
görülmüştür. Ayrıca bu mevsimde yüzey boyunca akışa geçen suların hız limitlerini düşürdüğü ve trafik akışını
yavaşlattığı belirlenmiştir. Bunun sonucunda seyahat süresi uzamakta ve ulaşım maliyetleri artmaktadır. Su,
bir yola en çok zarar veren ve yolun dayanıklılığını azaltan unsurdur. Yoldaki ve yol çevresindeki suların
zararlı etkilerini ortadan kaldırabilmek için yol boyu drenaj sistemleri kurulur (Gürer, 2004: 394). Bu maksatla
yol boyunca drenaj kanalları yapılmış yağmur suları ve eriyen kar suları gibi yüzey sularının drene edilmesi
sağlanmıştır (Foto 3a). Ayrıca olası heyelan tehlikesini engelleyebilmek için riskli kısımlara toplamda yaklaşık
1700 m uzunluğunda istinat duvarları yapılmıştır (Foto 3b). Böylece heyelan riski en aza indirilmiş, yol
güvenliği sağlanmış ve yolun dayanıklılığı artırılmıştır.

Foto 3a. Yol boyunca yapılmış olan drenaj kanalları

Foto 3b. Yol boyunca yapılmış olan istinat duvarları

Rüzgâr, tipi gibi olumsuz hava koşularının oluşturabileceği tehlikeleri önlemek için yol kenarlarına
yapılan rüzgâr perdeleri dikkat çekmektedir (Foto 4a). Kış mevsiminde rüzgârla birlikte yağan kar yol
kenarlarında biriktiğinden ulaşım aksar. Rüzgâr perdeleri kar yağışına bağlı olarak ortaya çıkan bu
olumsuzluğu engeller. Yaklaşık 1600 m uzunluğa sahip perdeler aralı bir şekilde yolun her iki tarafında da
bulunmaktadır. Bu perdeler aynı zamanda kurt, ayı, çakal ve domuz gibi yabani hayvanların yola çıkmalarına
engel olarak yoldaki araçların kaza riskini azaltmaktadır. Ayrıca yol kenarı boyunca yapılan bariyerler de
yoldan çıkma gibi kaza risklerini azaltarak sürücüler için güvenli sürüş sağlamaktadır (Foto 4b). Ancak
herhangi bir ihtiyaç durumunda durabilecek ceplerin olmadığı dikkatlerden kaçmamaktadır.

Foto 4a. Yol boyunca yapılmış rüzgâr perdeleri

Foto 4b. Yol boyunca yapılmış bariyerler
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3. Beşeri çevre özellikleri
Çamlıbel Geçidi’nin bilinen tarihi Selçuklu Dönemi’nden başlamaktadır. Bağdat ve Halep’ten gelen
ticaret mallarının Anadolu’nun kuzey - güney istikametindeki en önemli transit ticaret güzergâhı olan Malatya
– Sivas – Tokat – Amasya hattı boyunca taşınarak Samsun’a ulaştırıldığı bilinmektedir (Kılıç, 2013: 37). Zira
bu yol Mezopotamya Yolu olarak bilinmektedir (Arınç, 2014: 249). Güzergâh boyunca gözlenen tarihi yapılar
bu geçidin Selçuklulardan beri kullanılan önemli bir ulaşım güzergâhı olduğunun bir başka kanıtıdır. (Foto 5a
–5b). Çamlıbel Geçidi’nin bulunduğu Tokat – Sivas arasındaki yolun Karayolları Genel Müdürlüğü
kurulmadan önce Nafia Teşkilatı tarafından imece usulüyle yapıldığı bilinmektedir 2 . Karayolları Genel
Müdürlüğü 1966 yılında yolda iyileştirme yaparak motorlu taşıtların ulaşım sağlayabileceği iki yönlü, daha
yüksek standartlı yola dönüştürmüştür

Foto 5a. Selçuklu Dönemi’nde yapıldığı düşünülen
Çamlıbel Kervansarayı

Foto 5b. Selçuklu Dönemi’nde yapıldığı düşünülen
Çamlıbel Mescidi

Ülkemizde 1950’li yıllara kadar demiryolları yapımına önem verilmiş olmasına rağmen bu yıllardan
itibaren başta ABD olmak üzere diğer bazı batılı ülkelerin de telkini ve şartlı desteği sonucu karayolları
yapımına ağırlık verilmiştir. Bu maksatla yeni karayollarının yapımı planlanmış ve mevcut yolların bakımına
önem verilmiştir. Yollarda güzergâh değişiklikleri yapılmış; tünel, köprü ve viyadüklerle mesafelerin
kısaltılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1976 yılında Çamlıbel beldesinin içinden geçen yol, beldenin daha
batısına taşınmıştır. 2006 yılında ise iki yönlü olan yol, bölünmüş yol programına alınarak duble yola
dönüştürülmüştür. Bu program kapsamındaki yol çalışmaları halen devam etmektedir.
Yolların standardının yükseltilmesi sürücülere önemli avantajlar sağlamıştır. Özellikle motorlu taşıt
sayısındaki artış bölünmüş yolların gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Çamlıbel Geçidi’ni kullanan araçların
ortalama günlük trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığı bilinmektedir. Karayolları verilerine göre 2004
yılında yoldan geçen günlük ortalama araç sayısı 1476 iken 2010 yılı günlük ortalama araç sayısı 2225’e
çıkmıştır. Bu değer 2014 yılında ise 2842 yükselmiştir. Mevcut araç yoğunluğundan dolayı bu yolda can ve
mal güvenliğinin sağlanması yol bakım çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesine bağlıdır (Çizelge 3).

Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Mart 1950’de kurulmuştur. Bu tarihten önce karayolu yapım çalışmaları Nafia
Vekâleti (Bayındırlık Bakanlığı) tarafından yürütülmekteydi.
2
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Çizelge 3: Çamlıbel Geçidi’nin yıllara göre ortalama günlük trafik yoğunluğu
Yıl

Otomobil

Orta Yüklü
Ticari Taşıt

Otobüs

Kamyon

Kamyon +
Römork, Çekici
+ Yarı Römork

Toplam

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

945
924
1145
1311
1534
1383
1370
1512
1591
1644
1998

117
150
141
199
144
130
155
135
144
139
138

55
39
49
43
53
46
53
51
51
52
60

323
324
420
388
423
363
432
389
402
381
347

38
47
74
91
98
134
215
219
265
292
299

1476
1484
1829
1997
2252
2056
2225
2306
2453
2508
2842

Kaynak: Karayolları 2004-2014 yılları devlet trafik hacim haritalarından derlenmiştir.

Yol bakım çalışmalarının aksamadan yürütülmesi adına Çamlıbel Geçidi’nin zirvesinde Karayolları
16. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çamlıbel Bakımevi kurulmuştur (Foto 6a). Çamlıbel Dağları’nın en alçak
yerinden geçen Tokat-Sivas D 850 karayolunun pik yaptığı yerde kurulan Çamlıbel Bakımevi’nin hemen
bitişiğinde Atatürk Çeşmesi Anıt Parkı bulunmaktadır 3. Zira burası milli mücadele döneminde Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının konaklayarak su içtiği mevkiidir. Hemen yakınında ise
Yıldızeli Belediyesi’ne ait “Kütük Ev” bulunmaktadır (Foto 6b).

Foto 6a. Karayolları Çamlıbel Bakımevi

Foto 6b. Atatürk Çeşmesi Anıt Parkı ve Kütük Ev

Çamlıbel Bakımevi, olumsuz hava koşullarından dolayı eylül ayından nisan ayına kadar sekiz ay
faaliyet göstermekte, yaz döneminde ise geçici olarak kapatılmaktadır. Bakım evinde görevli personel özellikle
kış mevsiminde trafiği etkileyen kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı yolu trafiğe açık
tutmaya çalışmaktadır. Çamlıbel Bakımevi kapalı olduğu dönemde yol bakımıyla ilgili çalışmaları Karayolları
16. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Şube Şefliği yürütmektedir (Foto 8). Bazen yol boyunca kritik noktalarda
meydana gelen küçük kütle hareketlerine müdahale edilerek yolun onarımı yapılmakta, trafik güvenliği
sağlanmaktadır. Alınan önlemlere rağmen bazı yıllar hava muhalefeti nedeniyle birkaç saatliğine de olsa yolda
Atatürk Çeşmesi eski Tokat Valisi Ayhan NASUHBEYOĞLU ve Sivas Valisi Hasan CANPOLAT öncülüğünde
Tokat Valiliği ve Sivas Valiliğinin işbirliği ile 2004 yılında inşa edilerek Türk gençliğine armağan edilmiştir.
3
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trafik akışı durmaktadır. Yoğun kar ve tipi durumunda Tokat ve Sivas çıkışında trafik kontrolleri yapılıp kar
lastiği olmayan ve zincirsiz araçlar kontrol noktalarında bekletilmektedir (Foto 7). Bu kontrollerin daha uzun
süreli yol kapanmalarına engel olunduğu bilinmektedir.

Foto 7. Kış mevsiminde geçidin kuzeyindeki başlangıç
noktasında zincir ve kar lastiği kontrolü yapan trafik ekipleri

Foto 8. Yaz dönemindeki yol çalışmalarından bir görünüm

Çamlıbel Bakımevi’nde 4 er kişilik iki ayrı ekip, haftada bir değişimli olmak üzere toplam 8 personel
görev yapmaktadır. İhtiyaç durumunda yakın çevredeki karayolları bakım evlerinden personel takviyesi
yapılmaktadır. Çalışanlar kış mevsiminde olumsuz hava olaylarının trafiği etkilediği günlerde gece- gündüz
yolun trafiğe açık tutabilmek için mücadele etmektedir. Ayrıca 5 şirket elemanı sürekli olarak çalışmaktadır.
Görevli personeller bakımevinde yatılı kalmaktadırlar (Çizelge 4, Foto 9a- 9b). Ayrıca yolda mahsur kalan
yolcular kısa süreli de olsa bakım evinde dinlenme imkânı bulurlar

Foto 9a. Karayollarına bakım aracı

Foto 9b. Yüklenici firmaya ait kamyonlar ve greyder

Bakımevinde 2 adet karayollarına ait ekipmanlı kamyon bulunmaktadır. Ayrıca özel şirkete ait 2 adet
ekipmanlı kamyon, 1 adet greyder ve 1 adet yükleyici bulunmaktadır (Çizelge 4). Araçlar özellikle yolun
trafiğe kapanmasını engelleme amacıyla kar kürümesi ve tuzlama gibi bakım çalışmalarında kullanılmaktadır.
Tuzlamada kullanılan tuzlar bakımevinin tuz hangarında muhafaza edilmektedir.
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Çizelge 4: Çamlıbel Bakımevi’nde bulunan personel ve araç sayıları
Araç Cinsi

Karayollarına Ait

Ekipmanlı Kamyon
2
Greyder
Yükleyici
Personel Sayısı
8
Kaynak: Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir

Yüklenici Firmaya Ait
2
1
1
5

Çamlıbel beldesinin içinden geçen karayolu beldenin batısına alınmasıyla yerleşme bu yöne doğru
büyüme eğilimi göstermeye başlamıştır. Nitekim yol boyunca 2 pideci, 3 petrol istasyonu, 1 market ve 1
hafriyat işletmesi kurulmuştur. Ayrıca yerleşmeler kısmen yol boyunca genişleme eğilimindedir. Yapılan
anket çalışmaları neticesinde yol boyunca ve yola yakın sahalardaki arsa-tarla fiyatlarında bariz artış
olduğu tespit edilmiştir. Yoldaki trafik yoğunluğunun artmasına paralel olarak arazi fiyatlarındaki artışın da
devam edeceği düşüncesindeyiz. Bu gelişme yerleşmelerin yol boyunca yoğunlaşmasını ve ticari
hizmetlerin gelişmesini hızlandıracaktır.
5-Sonuç ve Öneriler
Çamlıbel Geçidi; Karadeniz bölgesinin kıyı kesimini İç Anadolu bölgesine ve dolayısıyla Akdeniz
bölgesine bağlayan, Selçuklulardan beri önemini korumakta olan önemli bir ulaşım güzergâhıdır.
Yapılan gözlemler ve mevcut meteorolojik veriler doğrultusunda yörede ulaşımı engelleyen doğal
faktörlerin en önemlisinin iklim olduğu anlaşılmıştır. Zaman zaman kütle hareketlerinin meydana geldiği de
tespit edilmiştir. Geçitte kış döneminde yağmur, kar, sis, dolu, rüzgâr, tipi ve buzlanma şeklinde meydana
gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle kısa süreliğine de olsa trafik aksaklıkları yaşanmaktadır. Yaz dönemi
ise sıcaklık faktörü sürücüler için güçlükler oluşturmaktadır. Olumsuz hava olayları, Çamlıbel Geçidi’nde
bakım ve onarım çalışmalarının sık periyotlarda yapılmasını zorunlu kılar. Ulaşım maliyetlerini yükseltir ve
ulaşım süresini uzatır.
Yol güvenliğini sağlamak için gerekli görülen yerlere rüzgâr perdeleri, drenaj kanalları ve bariyerler
yapılmıştır. Şiddetli ve ani yağışların görüldüğü günlerde güzergah boyunca eğimli yüzeylerden gelen suların
taşımış olduğu malzeme yol kenarındaki drenaj kanalları tıkayarak suların yol boyunca akmasına neden olur.
Bu neden yağışlı havalarda drenaj kanalları kontrol edilerek temizlenmelidir. Ayrıca yol kenarlarında taşıtların
kullanımına uygun ceplerin olmadığı gözlemlenmiştir. Geçidin tırmanış yönünde özellikle tonajlı araçların
kullanımına uygun ceplerin yapılması olası kazalara engel olması açısından gerekli olacaktır.
Köprü, tünel viyadük gibi trafik sistemleri yol güvenliğini artırmaktadır. Topoğrafyanın meydana
getirdiği güçlükleri ortadan kaldırmak ve karayolunun meteorolojik koşullardan etkilenmesini en aza indirmek
için yaygın olarak tüneller kullanılmaktadır. Yaz kış yılın her döneminde trafik akışını güçleştiren Çamlıbel
Geçidi’ne tünel yapılması planlanmaktadır. Hem klimatolojik faktörlerin hem de topoğrafik faktörlerin sebep
olmuş olduğu güçlükleri ortadan kaldırmak için Çamlıbel Geçidi’nin tünelle aşılması sadece yöre halkının
ulaşımına kolaylık sağlamayacak; zaten kuzey - güney bağlantı koridoru olan yolun tüm sürücüler için daha
güvenli olmasını sağlayacaktır. Geçit güzergâhı üzerindeki kazaların azalmasına katkı sağlayacak, zamandan
ve yakıttan tasarrufu mümkün kılacaktır. Dolayısıyla Çamlıbel Geçidi’ne bir tünel yapılması bu yolu kullanan
sürücüler için can ve mal kaybı olmaması adına oldukça önem arz etmektedir.
Ayrıca; geçidin pik yaptığı alanda bulunan Atatürk Çeşmesi Anıt Parkı ve Kütük Ev usulüne uygun
olarak restore edilip seyahat eden yolcuların ve yöre halkının ziyaretine açılmalıdır. Ayrıca bu alana yapılacak
küçük çaplı ticari işyerleri (fırın, lokanta, yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri vb.) geçidin yöre ekonomisine
katkısını artıracaktır.
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