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OHAL’de nereye?

Darbe girişimini Allah’ın bir lütfu olarak 
gören bir anlayışla ve 45 gün içerisinde bitiri-
lebileceği öngörüleri altında ilan edilen 3 aylık 
OHAL , yine aynı öngörü sahiplerince 12 ayı da 
geçebilir söylemleriyle 3 ay daha uzatıldı. İlk 3 
aylık OHAL dönemi uygulamaları siyasal iktida-
rın OHAL’i, darbe girişimini bir fırsata çevirme 
ve kendine muhalif tüm sesleri susturma aracı 
olarak gördüğüne ilişkin anlamlı ve derin izler 
taşımaktadır. Cemaat ve onu yaratan ideolojiyle 
yıllardır mücadele içerisinde olan Eğitim-Sen 
ve KESK gibi sendikalara üye kamu görevlileri, 
akademisyenler, öğretmenler keyfi biçimlerde 
görevden alınır ve en demokratik haklar dahi 
rafa kaldırılırken Ülke, baskıcı yeni bir rejimin 
inşa şantiyesi görüntülerine sahne olmaktadır. 
Darbe karşıtlığı söylemleri ile örülen ve KHK’lar-
la, açığa almalar, ihraçlar , gözaltılar, kayyımlar 
ve gazete, televizyon ve radyolara yönelik uy-
gulamalarla yürüyen süreç; bir yandan yargı ve 
yasamayı devre dışı bırakma ve tüm güçleri bir 
elde toplama çalışması diğer yandan devletin 
siyasal iktidar dışında kalanlardan tamamen 
arındırılma çabası olarak işlev gören bir niteliğe 
doğru evrilmektedir.

Ülkemizde yaşanan bu karanlık sürecin ne 
Ülkemizin ne de Halkımızın yararına olmadığını 
görüyor ve “Ne darbe, ne dikta, ne OHAL” sö-
zümüzü tekrarlıyoruz. Ülkemizin ve halkımızın 
refah ve mutluluğunun “Laik, Eşitlikçi, Özgür-
lükçü, Demokratik, Bağımsız bir Türkiye” için 
mücadeleden geçtiğine inanıyoruz.

Laiklik Sadece Anayasa’da, O da Askıda

Siyasal iktidarın toplumu ve yaşam alanları-
mızı dini kuralları referans alarak yeniden yapı-
landırma isteği, siyasal islamcı ağlarla yaşamın 
tüm alanını muhafazakarlastirarak, doğal yaşam 
biçimi kadın bedeninden, çocuklara ve toplum-
sal kamusal ilişkilere ideolojik temelde saldıran 
bir hal aldı.Ülkemizin içinden geçtiği karanlıkta 
bir çok örnekleri görülmekle birlikte şort giydiği 
için darp edilen kadın, Mamak’ta işaretlenen 
alevi yurttaşların meskenleri, valiliğin Yozgat’ta 
alkollü mekanları kapattırması gibi olaylar son 
günlerde bu halin sokaktaki yansıma görüntü-
lerini oluşturdu. Eğitimden sağlığa kamusal ve 
toplumsal tüm alanlardaki bu ideolojik tasallut 

4+4+4 eğitim sisteminden başlayarak, seçmeli 
olduğu belirtilen ancak uygulamada zorunlu 
olacağı anlaşılan din derslerinin çocuk ruhbilim-
cilerce de yoğun olarak eleştirilmesine karşın 
ilkokullara kadar inmesine, laik eğitim bildirisi 
dağıtanların işkenceyle gözaltına alınmalarına 
kadar uzandı.

Laiklik bildirisi dağıtanların gözaltına alınma 
görüntüleri, Ülkemizi yönetenlerin “Anayasanın 
askıda olduğuna” ilişkin söylemlerinin niteliğini 
de gözler önüne sermektedir. Anayasanın, dev-
letin niteliklerine ilişkin olarak değiştirilmesinin 
dahi teklif edilemeyeceğini belirttiği “laik dev-
let” niteliğini savunmak belki bugün dünden 
daha zordur. Ancak inanıyoruz ki “laiklik” yaşa-
mın her alanında tüm halkımızın güvencesi ve 
birarada tutan en önemli yapı taşıdır.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Daya-
nışma Günü

Toplumsal sorunların mesleğin ve meslekta-
şın sorunlarından ayrı olamayacağı vurgusunu 
19 Eylül 1979 yılında 1 günlük iş bırakma eyle-
miyle pratiğe uygulayan TMMOB örgütlülüğü-
nün, mesleğin ve meslektaşlarımızın sorunları-
nın bugünkü koşullarda ülke gerçekliğiyle daha 
da yakın temas halinde olduğu bir dönemdeyiz. 
Rantsal dönüşümlerin, doğa talanının, taşeron-
laşmanın son sürat sürdürüldüğü, ithal teknik 
eleman kanununun (Uluslararası İş Gücü Kanu-
nu) darbe girişimi sonrası öncelikli olarak mecli-
se getirilerek kanunlaştırıldığı, bilim ve teknikten 
uzak yöntemlerle

insanlarımızın göçüklerde, su baskınlarında 
yaşamını yitirdiği günümüz koşullarında; kamu 
yararını şiar edinen, bilimi ve tekniği egemenle-
rin değil emekçi halkımızın hizmetine sunacak 
bir anlayışla hareket eden meslektaşlarımıza ve 
meslektaşlarımızın örgütlülüğüne olan gereksi-
nim çok daha yakıcı boyutlardadır. “Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nü 
bir kez daha selamlarken laik, demokratik, ba-
ğımsız bir ülke ve bilimin aydınlığında kamu 
yararına mühendislik, mimarlık ve şehir plancı-
lığı gayemizin odamızın ve örgütlülüğümüzün 
temeli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

İMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu
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İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak 
17 Ağustos Depremi’nin 
yıldönümünde, 15 Ağustos 2015 
saat 11.00’da İMO Lokali’nde 
basın toplantısı düzenlendi. 
17 Ağustos 2016 Çarşamba 
günü ise saat 16.00 - 20.00 
saatleri arasında Kuğulu Park’ta 
deprem farkındalığı üzerine 
“Deprem Açık Hava Sergisi” 
gerçekleştirilecektir.

İnşaat Mühendisleri 
Odası’na bağlı tüm Şube ve Temsilciliklerle eş 
zamanlı yapılan basın açıklamasını İMO Ankara 
Şubesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Tulumtaş yaptı. 

Açıklamanın ardından basın mensuplarının 
soruları üzerine; karanlık ve ağır bir ortam-
dan geçtiğimizi belirten Tulumtaş, 2002’den 
2016’ya kadar AKP iktidarı tarafından hayata 
geçirilen tüm politikaların bir şekilde inşaat 
alanında yapılan faaliyetler ile meşrulaştırılmaya 
çalışıldığını söyledi.

17 Ağustos depreminden 2 yıl sonra 18 
Ağustos 2011’de Ulusal Deprem Stratejisi Eylem 
Planı’nın yayınlandığını söyleyen Tulumtaş, bu 
eylem planının kısa, orta ve uzun vadede eylem 
planları içerdiğini, eylem planında yapı stoğu 
ile ilgili “başta okul ve hastaneler olmak üzere 
Türkiye’deki bina envanteri çıkarılacak ve mev-
cut yapılar hasar görebilirlikleri ve riskleri esas 
alınarak gruplandırılacaktır” eyleminin bu planı 
hazırlayanlarınca Türkiye’de yapı stoğuna ilişkin 
envanter çalışması olmadığının itirafı niteliğinde 
olduğunu belirtti. 

23 Ekim 2011 Van depreminden sonra 31 Ma-
yıs 2012 tarihinde Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un yayınla-
dığını belirten Tulumtaş, bu kanun çıktığında 
bunun talan ve rant kanunu olduğunu bir çok 
kez belirttiklerini ve bu kanunun çıkmasından 
sonra Bakanlar Kurulu kararı ile ormanlık alanla-
rın, mezarlıkların afet riskli alan, hiçbir yapılaş-

ma olmayan yerlerin ise kentsel dönüşüm alanı 
ilan edildiğini gördüklerini söyledi.

Örnek olarak Saraçoğlu Mahallesi’nin Ba-
kanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edildiğini, 
bu kararın iptaline ilişkin dava açıldığını ve Da-
nıştay’ın bu kararı iptal ettiğini, iptal gerekçesi-
nin kanuna uyulmaması olduğunu buna karşın 
kendi yazdıkları kanuna bile uymayanların 2 
ay gibi kısa bir sürede aynı alanı yine Bakanlar 
Kurulu kararı ile riskli alan ilan ettiğini belirtti.

Ülkemizde son dönemlerde lanetlediğimiz 
bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Tulumtaş, 
bu darbe girişiminde tarafların olduğunu, bu ta-
rafların 2002 yılından itibaren ortak bir hareket 
tarzı sergilediklerini ve belirli bir noktada kırıl-
ma yaşadıklarını ve bu kırılmanın yaşanmasında 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun’un uygulanması sırasında 
yaşanan rant kavgasının da göz önüne alınması 
gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasının tam metni:
17. Yılında, 17 Ağustos Depremini Unutma-

dık, Unutturmayacağız!
17 Ağustos 1999 tarihinde, son yüzyılın en 

büyük felaketlerinden birini yaşadık. Doğu Mar-
mara’da büyüklüğü 7.4 olan ve yaklaşık olarak 
45-50 saniye devam eden bir deprem oldu. 
Merkez üssü GÖLCÜK olan bu deprem büyük 
bir afet ortaya çıkardı.

17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım Düzce 
depremleri binlerce insanımızın ölümüne ve 

17. Yılında, 17 Ağustos 
Depremini Unutmadık, 
Unutturmayacağız!
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yaralanmasına, milyarlarca liralık mal kaybına 
neden oldu. En doğusundan en batısına, en 
kuzeyinden en güneyine kadar ülkemizde yaşa-
yan uzak veya yakın her aileyi bir ölçüde etki-
ledi, herkesi ayağa kaldırdı. Depremin yol açtığı 
yıkımlar Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce illeri başta 
olmak üzere İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir, 
Zonguldak illerinde de çok büyük ölçüde can 
kaybına ve yapı hasarlarına neden oldu. Ayrıca, 
yapılarda meydana gelen yangın ve kimyasal 
madde sızıntıları nedeniyle insanlar zehirlendi, 
bir çevre felaketi ortaya çıktı.

Sadece Adapazarı ve Yalova’da ortaya çıkan 
yıkımın ulaştığı boyut son 35 yılda ülkemizde 
yaşanan depremlerin her birinin birkaç katına 
çıkmıştır. Büyük yıkımın merkezi olan GÖL-
CÜK’te ise 1939 Erzincan Depremi ile kıyaslaya-

bileceğimiz bir yıkım yaşanmıştır.

Kentleşmenin ve sanayileşmenin çok yo-
ğun olduğu; ticaret, eğitim ve sağlık yapıları 
ile birlikte altyapının gelişmiş olduğu, sanayide 
yaratılan katma değerin oldukça yüksek oldu-
ğu bu bölgenin birinci derece tehlikeli deprem 
kuşağında olduğu biliniyordu.

Deprem, Türkiye nüfusunun 1/3’nün yaşadığı 
bir bölgede etkisini göstermiş, on beşten fazla il 
ve ilçe merkezinde önemli ölçüde hasara neden 
olmuştur. Bu depremler önemli ölçüde can ve 
mal kayıpları ortaya çıkarmakla kalmamış bizle-
re çok daha büyük bir tehlikenin henüz yaşan-
madığını da hatırlatmıştır. Bu tehlike Marmara 
Denizinin içinde olacak bir depremdir ve İstan-
bul’u ve çevre illeri büyük ölçüde etkileyecektir. 
Bu nedenle İstanbul Depremi üzerinde bilim 
insanları çeşitli çalışmalar yaptılar, yapmaya da 
devam ediyorlar. Yaşanacak olan İstanbul Dep-
remini ve ülkemizin diğer yerlerinde yaşanacak 
olan depremleri afet yönetimi açısından ince-
leyerek gerekli önlemlerin alınması gerektiğini 
de ortaya koydular. Biz de İnşaat Mühendisleri 
Odası olarak genelde deprem zararlarını azalt-
mak, özel olarak da İstanbul Depreminin ortaya 
çıkaracağı kayıplara ilişkin birçok çalışma yaptık.

Daha önce de ülkemiz büyük depremlere 
tanık olmasına rağmen 1999 depremleri, ülke 
için önemli bir dönüm noktası olarak düşünül-
dü.17 Ağustos 1999 Gölcük Merkezli deprem bir 
MİLAT olarak kabul edildi.

Yapı üretim sürecindeki eksiklikler, mevcut 
yapıların durumu ve ülkemizin kentleşme ile 
ilgili politikaları, afete hazırlık konusu ve ilgili 
mevzuatlar olmak üzere geniş bir yelpazede 
ortaya çıkan yetersizlikler ve hatalar gözler 
önüne serildi. Ne yazık ki 1999 depremlerinin 
ortaya çıkardığı ağır bedellerden yeterli ölçüde 
ders çıkarılmaması,2011 Yılında yaşamış olduğu-
muz Van depreminin acı yüzüyle bir kez daha 
anlaşıldı.

Konunun tüm ilgili tarafları, Van Depremi 
nedeniyle ülkemizin deprem gerçeğini bir kez 
daha hatırladılar. Ülkemizin en yıkıcı fay hattı 
olan “Kuzey Anadolu Fay Hattı” başta olmak 
üzere farklı bölgelerimizin deprem tehlikesi 
altında olduğu Van Depremi ile bir kez daha 
gözler önüne serildi.

Ülke topraklarının yüzde 66’sı 1. ve 2. 
derecede deprem bölgesinde yer almaktadır. 
Ülke nüfusunun yüzde 70’i ve büyük sanayi 
tesislerinin yüzde 75’i deprem tehlikesi 
altındadır. Türkiye çok sık deprem yaşayan ve 
bu depremlerde can ve mal kayıpları olan bir 
deprem ülkesidir. 

Elbette, deprem bir doğa olayıdır. Bir doğa 
olayının afete dönüşmesi insan kaynaklı ek-
siklikler ve hatalar zincirinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde 6 ve üzeri bü-
yüklükteki her deprem önemli ölçüde can ve 
mal kayıplarına neden oluyor.

Sorun bir doğa olayı olan depremin kendi-
sinde değil, depreme dayanıklı yapı üretilmemiş 
olmasında yatmaktadır. Gerekli önlemleri al-
mamaktan ya da denetimsizlikten kaynaklanan 
olumsuzlukları “kader” olarak değerlendirme-
mek gerekir. Bunun yerine mühendislik bilimine 
uygun hareket edilmeli, deprem büyüklükleri 
dikkate alınarak yapı üretim yerleri ve yapı 
üretim süreci bilime ve bilgiye dayalı olarak 
yönetilmelidir.

Mühendislik bilimi, yöneticilerin ve siyasi so-
rumluların doğa olaylarını doğru bir biçimde ele 
almalarıyla, deprem bir afet olmaktan, masum 
insanların can ve mal güvenliği tehlike altında 
olmaktan çıkarılır. Doğa olaylarının doğal afet 
halini almasına neden olan ihmaller, hatalar ve 
eksiklikler zincirinin kırılması, akla ve bilime 
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dayalı bir yol izlenmesiyle mümkün olabilir.

Afet, bir olayın kendisi değil insan veya 
doğa kaynaklı olayların ortaya çıkarmış olduğu 
bir sonuç olarak bilinmektedir. Doğa olaylarını 
başta deprem olmak üzere afete dönüştürenler 
yöneticilerdir, yöneticilerin hatalarına göz yu-
man insanlardır.

Bilimi, planlamayı ve denetimi dışlayan, 
planlı bir üretim ekonomisi yerine ranta ve 
spekülasyona dayalı bir ekonomiyi egemen 
kılan bir anlayışın sonucu olarak kentlerimiz; 
sağlıksız, deprem güvenliği olmayan kaçak ve 
mühendislik hizmeti almayan bir yapı stoku ile 
karşı karşıya kalmıştır.

Yapı Stokumuzun Durumu
17 Ağustos 1999 Gölcük Merkezli Deprem, 

yapı stokunun %6’sının yerle bir olduğu-
nu,%7’sinin ağır hasar aldığını,%12’sinin de orta 
ölçekte hasar aldığını ortaya koymuştur. Açıkça-
sı depremden önemli ölçüde etkilenen Yalova, 
Adapazarı ve Kocaeli’nde bulunan yapı stoku-
nun %25’i oturulamaz hale gelmiştir. Okullar, 
işyerleri, endüstri tesisleri, köprüler, hastaneler, 
diğer kamu yapıları ve konut nitelikli yapılar 
önemli ölçüde hasar alarak can ve mal kayıpla-
rına neden olmuştur.

Gerek 17 Ağustos Depreminin ortaya çıkar-
dığı gerçekler gerekse diğer depremlerde kar-
şılaştığımız durumlar yapı stokumuzun büyük 
ölçüde risk taşıdığını, yani deprem güvenlikleri-
nin olmadığını, açıklıkla ortaya koymuştur.

Deprem, diğer doğa olaylarından farklı ola-
rak çok sayıda yerleşim yerlerini etkilemekte ve 
daha büyük hasarlara neden olmaktadır. Tarih-
sel süreç içerisinde topraklarımız büyük ölçüde 
depremlerden etkilenmiştir. Çoğunlukla kırsal 
alanları etkileyen depremlerin yaşandığı ülke-
mizde, ilk kez 1999 Doğu Marmara depremleri 
yoğun yerleşim alanlarının bulunduğu metropol 
alanları önemli ölçüde etkilemiştir.

Deprem sonrası ortaya çıkan zararları azalt-
mak için sadece yara sarma anlayışı ile hareket 
etmek sorunun ana kaynağını ortadan kaldır-
mıyor. Sorunu sorun olmaktan çıkaracak olan 
deprem yaşanmadan önce alınacak önlemlerde 
saklıdır. Deprem öncesi alınacak önlemler dep-
rem riskinin azaltılacağını ortaya koyuyor.

1999 Marmara Depremi sonrası geçici ve 
kalıcı konut uygulamalarına yönelik olarak ya-
pılan çalışmalar diğer yapılarla birlikte konutun 
insan için özel anlam taşıyan bir yapı olduğunu 
ortaya koymuştur. Konutu; insanın fiziksel, 

psikolojik ve sosyal olarak daha üst seviyede 
ihtiyaçlarını karşılayan özellikleriyle birlikte ele 
almak gerekiyor. Konut yapmak sadece bina 
yapmak değil, binadan da önemli olan yaşamı 
biçimlendirmektir.

Deprem Gerçeği İle Yüzleşelim
Bugüne kadar ülkemizin deprem gerçeğinin 

bilinmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. 
İnşaat Mühendisleri Odası olarak deprem gerçe-
ği ile ilgili hazırlamış olduğumuz raporu TBMM 
Deprem İnceleme ve Araştırma Komisyonuna 
kapsamlı bir sunumla anlattık. Bu raporla yapı 
denetimi ve mühendislik eğitiminin eksikliğine 
plan kavramı ve kentsel planlamanın nasıl olma-
sı gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca mesleki 
etik ve mesleki yeterlilik üzerinde durularak yet-
kin mühendislik konusuna da dikkat çekilmiştir. 

17 Ağustos 1999 Depreminden sonra İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi İTÜ, ODTÜ, YTÜ 
ve BOĞAZİÇİ Üniversitesine,“İstanbul Deprem 
Master Planı”adı altında oldukça kapsamlı bir 
çalışma yaptırmıştır.2004 yılında Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı,“1.Deprem Şurası” adı altında 
ülkemizin bilim ve bilgi insanlarını bir araya 
getirerek önemli bir çalışma yaptırmıştır. Yine 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2009 yılında çok 
sayıda bilim insanı ve uzmanın katıldığı “Kent-
leşme Şurası”nı toplamış, çok değerli raporların 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Odamız da bu 
çalışmalara katılarak bilgi ve deneyimini tüm 
katılımcılarla paylaşmış, depreme ve deprem 
zararlarının azaltılmasına ilişkin çok sayıda pa-
nel, sempozyum ve konferans düzenlemiştir. 
Yapılan bu çalışmaların ortaya çıkarmış olduğu 
gerçekleri sıralarsak:

-Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği 
yoktur. Bu yapıların güçlendirilmesi gerekir.

-Onarım ve güçlendirme çalışmaları rasyo-
nel değilse yıkılıp yeniden yapılmaları gerekir.
- Yeni yapılan yapıların yeterli ölçüde mühen-

dislik hizmeti alması ve denetlenmesi gerekir.
- Mal sahibi adına kendisini denetleyecek olan 

yapı denetim kuruluşunu müteahhitler belir-
lemektedir. Bu sistemin değişmesi gerekir.

- Yapı denetim ücreti son derece yetersizdir.
- Denetim sürecinde bulunan meslek insanları-

nın mesleki yeterlilikleri, meslek odası tarafın-
dan belgelenmemektedir.

- Meslek odaları yapı üretim sürecinin dışına 
itilmiştir.

- Yetkin mühendislik yasası tüm uğraşılara rağ-
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men çıkarılmamıştır.

- 1938 yılında çıkarılan, sadece diploma alma-
ya bağlı olarak hizmet üretilmesini sağlayan  
“Mühendislik Mimarlık Hakkında Yasa” değiş-
tirilmemiştir.

- Kentleşme süreci ile ilgili olarak ya sağlıklı 
planlar üretilmemiş ya da üretilmiş olsalar 
bile uygulama dışı bırakılmıştır.

Ne yazık ki yapılmış olan bu çalışma ve orta-
ya çıkarılan raporlarda bulunan değerli bilgiler 
dikkate alınmamış ve bu çalışmaların yapılma-
sına öncülük eden kadrolar da ilgili bakanlıklar-
dan ve yerel yönetimlerden tasfiye edilmişlerdir.

Deprem ve Kentsel Dönüşüm
Kentsel dönüşümün sosyal boyutu, kentsel 

boyutu, finansal boyutu, yasal boyutu, yıkım ve 
geri dönüşüm boyutu son derece önemli konu-
lardır. Kent yaşamına sadece mekânsal ölçekte 
bakmamak gerekir.

2009 yılında gerçekleştirilen Kentleşme 
Şurası’nda, kentsel dönüşüm konusu şu şekilde 
açıklanmıştır: ”fiziksel mekanın dönüşümü-
nün yanında sosyal adalet ve sosyal gelişim, 
sosyal bütünleşme; tarihi ve kültürel mirasın 
korunmasıyla birlikte zarar azaltma, risk 
yönetimi çerçevesinde kapsamlı ve bütünleşik 
bir planlama yaklaşımıyla, konu ele alınmalıdır.”

Oysa bugün kentsel dönüşüm YIK-YAP an-
layışıyla bir müteahhit anlayışı ile ele alınmakta 
ve rantı yüksek olan yerlerde yapılmaktadır. 
Kentsel dönüşüm bütünlüklü bir planlamanın 
sonucu olarak değil, kent planlamasının kendisi 
olarak ele alınmaktadır. Ayrıca konuyu daha ilgi 
çekici kılabilmek için “deprem odaklı kentsel 
dönüşüm” adıyla sunulmaktadır.

Türkiye ekonomisi inşaata dayalı olarak 
yürütülmeye çalışıldığı için kamuya ait arsa 
ve arazilerin yapılaşmış olması yeni arsa ve 
arazilere duyulan ihtiyacı gündeme getirmiştir. 
Bu bağlamda “6306 sayılı Afet Riski Altında 
Bulunan Alanların Dönüştürülmesi Yasası” çıka-
rılmıştır.

Oysa bu uygulamalara ve yeni yapıların üre-
tilmiş olmasına rağmen, 17 Ağustos 1999 yılında 
var olan yapılar bugünde varlıklarını sürdürü-
yorlar. Bu yapıların güçlendirilmesi gerekir.

Bugün özellikle rantı yüksek olan yerlerde 
yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarıyla yı-
kılmaması gereken yapılar yıkılmaktadır. Daire 
alanları küçülmekte, daire sayısı artmakta, bu 

bağlamda nüfus oranı da %30 mertebesinde 
artmaktadır. Kentin fiziksel eşiklerinin aşılmış 
olmasının yanında demografik yapıda bozul-
maktadır. Aynı alt yapının, aynı yolların olduğu 
yerlerde artan daire sayısı nüfusu artırmakta, 
nüfus artışı da otomobil sayısında artışlara ne-
den olmaktadır. Özellikle İstanbul gibi metropol 
kentlerde sürdürülemez bir durumla karşı kar-
şıyayız. 

Sonuç olarak 
17 Ağustos Depreminin üzerinden 17 yıl 

geçmiş olmasına rağmen İstanbul başta olmak 
üzere, kentlerimiz depreme hazır değil.

Odamız, bugüne kadar mühendislik eğiti-
minden yapı üretim sürecine kadar geniş bir 
yelpazede görüş ve önerilerini defalarca kamu-
oyuyla, ilgili idari ve siyasi birimlerle paylaşmış-
tır. Odamız tarafından bu konuya ilişkin çeşitli 
raporlar hazırlanmış, ilgili bakanlıkların düzen-
lediği bilimsel içerikli etkinliklere katılarak de-
ğerlendirmelerde bulunulmuş, deprem ve ilgili 
konularda çok sayıda bilimsel-mesleki etkinlik-
ler, meslek içi eğitimler düzenlenmiş, depremin 
unutulmaması ve depreme yönelik duyarlılığın 
artırılması amacıyla kitlesel eylemler, yürüyüşler 
organize edilmiştir.

Ancak son yıllarda iktidarın mesleğimizi ilgi-
lendiren konularda yaptığı değişikliklerle; mes-
lek odalarının üyelerini denetlemesi, sicillerini 
tutması, mesleki faaliyetlerini kayıt altına alması 
engellenmiş, meslek odalarının üyeleriyle olan 
ilişkileri zayıflatılmıştır.“İmzacılık” ve sahte mü-
hendisler mesleğimizin güvenirliğini aşağılara 
çekmiştir. Bu durum haksız bir rekabeti gün-
deme getirdiği için mühendislik hizmetlerinde 
kalite düşmüştür. Mevzuat ve uygulamaya 
ilişkin yapılan değişiklikler,  yapı üretim sürecini 
denetimsizliğe mahkum etmiştir. 

İnşaat Mühendisleri Odası, yapı üretim 
süreci tüm eksiklerinden arındırılıncaya kadar, 
yapı stoku iyileştirilinceye, güvenli ve sağlıklı 
yapı üretilinceye ve mühendislik hizmeti 
almadan üretilmiş tek bir yapı kalmayıncaya 
kadar çalışmalarını sürdürecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası depremi 
unutmama, unutturmama ısrarını 
sürdürmektedir. Güvenli ve sağlıklı yapı üretimi 
sağlanana kadar da depremi unutmamaya ve 
unutturmamaya çaba gösterecektir.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, 17 Ağustos Depremini anmak, dep-
remden korunma, depreme dair bilgilendirme 
ve farkındalık oluşturma amacıyla 17 Ağustos 
2016 Çarşamba günü Kuğulu Park’ta bilgilen-
dirici poster ve fotoğraflardan oluşan “Deprem 
Açık Hava Sergisi” açtı ve bilgilendirici broşür 
dağıtımı gerçekleştirildi, depreme ilişkin merak 
edilenler yetkililerce cevaplandı.

Deprem Açık Hava Sergisi 
Açıldı



B A S I N I M I Z A

Ankara`da sağanak yağışlar sonucu oluşan 
su baskınları maalesef kent yaşamını altüst et-
meye devam ediyor. Her sağanak yağış sonucu 
ortaya çıkan görüntüler artık alışıldık hale geldi. 
Tarihsel kayıtlar incelediğinde, Ankara oluşan 
şiddetli yağışların Haziran-Eylül ayları arasın-
da konveksiyonel (kısa süreli ve sınırlı alanda) 
formda oluştuğu görülmektedir. Son birkaç 
gündür oluşan yağışlar da aynı formda oluşmuş 
yağışlardır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün (MGM) 
internet sitesinden yayınladığı verilere göre 
27.08.2016 – 28.08.2016 tarihleri arasında 
TBMM Bahçesi istasyonunda 24 saatte 25.4 kg/
m2`lik yağış ölçümü yapılmıştır. Meydana gelen 
bu yağış, Akay Alt Geçidi başta olmak üzere 
birçok alt geçidin su altında kalmasına neden 
olmuştur.

29.08.2016 Pazartesi günü de Keçiören böl-
gesinde meydana gelen yağışlar ana caddelerin 
su altında kalmasına, henüz hizmete açılmayan 
metro istasyonlarının su baskınına uğraması-
na neden olmuştur. Gene MGM`nin internet 
sitesinde yayınladığı verilere göre 29.08.2016 
tarihinde Keçiören`deki Ankara Bölge istasyo-
nunda 24 saatte 25.2 kg/m2`lik yağış ölçümü 
yapılmıştır.

Peki bu miktarlardaki yağış gerçekten bir 
“afet” olarak tanımlanabilir mi?

Suyu emecek yeşil alanların  rant projeleriy-
le talan edilmesi , mevcut alt yapı yetersizlikleri, 
kenti yap-boz tahtasına çeviren plansızlık, su 
baskınına neden olmayacak yağışların bile su 
baskınına yol açmasına neden olmaktadır.

Tarihsel yağış verileri analiz edildiğinde, 
Ankara genelinde her 5 yılda bir 24 saatte 40 
kg/m2 civarında yağış bırakabilecek sağnakla-
rın yaşanabileceği görülmektedir. Sağanakların 

süresine göre akışa geçecek suların pik debisi 
değişkenlik göstermekle birlikte, mühendislik 
ilkeleri gereği bu miktar yağışların oluşturacağı 
akışların kentin herhangi bir noktasında sorun 
yaratmaması gerekir.

Yani oluşan yağışların şiddeti Melih Gök-
çek`in tariflediği gibi “afet” boyutunda değil, 
beklenebilir yüksekliğin de oldukça altındadır. 
Kaldı ki mühendislik yapılarının tasarım kriter-
leri her zaman aşırı olayları kaldırabilecek öl-
çekte belirlenir, kentin ana arterlerinde bulunan 
drenaj sistemlerinin de şiddetliyağışlar sonucu 
oluşacak akışları sorunsuz bir şekilde drene 
etmesi beklenir

Odamız tarafından çeşitli zamanlarda tek-
rarlandığı üzere Ankara`nın kentsel drenaj 
sistemi son derece yetersiz durumdadır. Ayrıca, 
mevcut sistemin ağırlıklı olarak birleşik sistem 
(yağmursuyu ve pissu kanalizasyon) şeklinde 
çalışmasından dolayı  evsel atıksular da taşkın 
sırasında yüzeye çıkmakta ve sel sularına karış-
maktadır.

Ankara`nın parsel parsel pazarlanması ko-
nusunda derin deneyime sahip olanların, kent 
yöneticisi vasfı kazanabilmeleri için öncelikle 
şehrin alt yapı sistemiyle ilgili  metre metre 
bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bunun-
la birlikte mevcut durum itibariyle özelde alt 
geçitlerin, genelde de tüm drenaj sisteminin 
kaç yılda bir olabilecek yağışları ya da ne bü-
yüklükteki debileri güvenli bir şekilde drene 
edebileceği bilinmemektedir. Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Melih Gökçek teknik bilgi 
ve deneyimden uzak ve ciddiyetsiz bir şekilde, 
“teneke” ölçü birimleri kullanarak açıklamalar 
yapmakta, teknik sorunlardan ve eksikliklerden 
dolayı yaşanan su baskınlarına “afet” diyerek 
kendi sorumluluğunu örtbas etmeye çalışmak-
tadır.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
olarak kentimizdeki plansızlığın, günübirlik 
çıkarlar uğruna kentin talan edilmesinin planı 

Teneke Hesabıyla  
Kent Yönetilmez
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olduğunu ve bu plansızlıkla kentin bir rant ve 
talan alanı haline getirilmiş olduğunu görüyo-
ruz.

Bu nedenle kentte bu ve buna benzer, ken-
tin yaşanabilirliğini, kentte yaşayanların can ve 
mal güvenliğini olumsuz etkileyen sorunlarla 
karşılaşmamak için buradan ilgililerine bir kez 
daha sesleniyoruz; Öncelikle günübirlik çıkar-
lar yerine kentte yaşayanların ihtiyaçlarını göz 
önüne alan planlama anlayışını hayata geçiriniz, 
bu doğrultuda hazırlanan planlarla mevcut alt 
yapı sistemiyle ilgili olarak eksiklikleri gideriniz, 
bunun yanısıra tüm alt yapı sisteminin bakım, 
onarım ve iyileştirme çalışmaları için düzenli 
bir program hazırlayarak uygulayınız.Modern 
ve yaşanabilir kentlerin birincil göstergesinin, 

plansız ve programsız bir şekilde yapılan gerek-
siz yatırımlar değil; ulaşım ve alt yapı gibi temel 
hizmetlerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilip 
getirilemediği olduğunu unutmayınız

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube-
si olarak yıllardır düzenli bir şekilde yapmak 
zorunda kaldığımız ve bu güne kadar dikkate 
alınmayan açıklama ve uyarılarımızın, kendini 
kente ve kentliye karşı sorumlu hisseden ilgililer 
tarafından dikkate alınarak gereğinin yapılacağı 
umuduyla;

İlgililerine ve Kamuoyuna saygı ile duyuru-
ruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Bu sabah Cizre’de bomba yüklü bir aracın 
patlatılması sonucu, 11 kişi hayatını kaybetti 78 
kişi ise yaralandı. Dün ise CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin’in Şavşat ilçesinden 
Ardanuç ilçesine gittiği sırada konvoyuna yö-
nelik silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 
Cizre’de gerçekleştirilen terör saldırısını ve Kı-
lıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Cizre`de Yaşanan Terör Saldırısını ve CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu`na Yönelik 
Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz!

Bu sabah Cizre`de bomba yüklü bir aracın 
patlatılması sonucu, 11 kişi hayatını kaybetti 78 
kişi ise yaralandı. Dün ise CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin`in Şavşat ilçesinden 
Ardanuç ilçesine gittiği sırada konvoyuna yö-
nelik silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ola-
rak Cizre`de gerçekleştirilen terör saldırısını 
ve Kılıçdaroğlu`na yönelik saldırıyı şiddetle 
kınıyoruz. Cizre`de yaşamlarını kaybeden 

yurttaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu`na ve 
beraberindekilere ise geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz.

Ülkemiz yangın yeri. Her gün bombaların 
patladığı, katliamların, saldırıların yaşandığı, 
bir yandan da emperyalist ülkelerin öncülü-
ğünde ve desteğinde cihatçı gruplarla birlikte 
Suriye`de savaşa girildiği ve giderek daha ka-
ranlık günlere doğru sürüklendiğimiz kaotik bir 
dönemin içindeyiz. Sadece son 10 günde Van, 
Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ve ardından bu-
gün Cizre`de bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. 
Ülkemizde yaşanan bu tablodan son derece 
rahatsız ve sürüklendiğimiz bu karanlıktan kay-
gılı olduğumuzu bir kez daha yineliyor, ülkemiz 
içerisinde demokratik hareket kanallarının 
işletilmesinin bu karanlık ortamdan çıkmanın 
anahtarlarından biri olduğu inancımızı ifade 
ediyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Cizre’de Yaşanan Terör Saldırısını ve 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 
Yönelik Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz!



M E S L E K  İ Ç İ 

E Ğ İ T İ M

Şubemizce 19 Temmuz-3 Ağustos 2016 
tarihleri arasında yeni mezun meslektaşların 
inşaat mühendisliğinin çeşitli çalışma alanları 
ve kendilerini ilgilendiren farklı konular hakkın-
da fikir sahibi olması, deneyimli meslektaşları 
eğitmenliğinde uygulama çalışmaları yapmaları 
ve var olan eksiklerini kapatmaya yardımcı 
olunması amacıyla düzenlenen Mesleğe Hazırlık 
Kursları yapıldı.

Kurs kapsamında Üst Yapı Proje Çalışma 
Grupları, Su ve Ulaştırma Proje Çalışma Grup-
ları, Metraj Çalışma Grubu oluşturuldu. Üst Yapı 
Proje Çalışma Guruplarında Hakan Güvengiz, 
Oktay Argınhan, Burak Eminağa; Su ve Ulaş-
tırma Proje Çalışma Gruplarında Murat Yücel, 
Murat Şahin, Onur Bektaş, Baki Arslan; Metraj 
Çalışma Grubu’nda Zafer Keskin dersler verdi.

Kurs kapsamında herkese açık seminerler 
verildi

Mesleğe hazırlık kursları kapsamında 5 se-
miner gerçekleştirildi.

 Seminerlerin ilki olan ‘Mühendislik Etiği’ 
semineri Syed Tanvir Wasti ve Mustafa Tok-
yay’ın sunumuyla 21Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Seminerlerin ikincisi olan ‘Şantiye ve Şan-
tiyecilik’ semineri Mustafa Atmaca’ın sunumu 
ile 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü gerçekleş-
tirildi. 

Mesleğe Hazırlık Kursları 
ve Mesleğe Merhaba 
Etkinliği
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Seminerlerin üçüncüsü “Zemin Etüdü: Dik-
kat Edilecek Hususlar” semineri Nejan Huvaj’ın 
sunumuyla 1 Ağustos 2016 Pazartesi günü ger-
çekleştirildi. 

Seminerlerin dördüncüsü “İnşaat Mühen-
disinin Görev ve Sorumlulukları” semineri 6 
Ağustos 2016 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 
Seminerde Emrah Alp “Şantiye Şefliği” ile ilgili, 
Mahir Kaygusuz ise “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile 
ilgili sunum yaptı.

Seminerlerin sonuncusu “Çalışma Hayatı ve 
Meslektaş Dayanışması” semineri yine 6 Ağus-
tos 2016 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Se-
minerde Çağdaş Şimşek kendi çalıştığı şirkette 
yaşadığı sorunlar ve mahkeme süreci ile ilgili 
deneyimlerini aktardı. Avukat Özge Çınaroğlu 
ise hukuki görev ve sorumluluklarımızın neler 
olduğunu ve mahkeme süreçlerini anlattı.

Mesleğe Merhaba Etkinliği Yapıldı

6 Ağustos 2016 Cumartesi günü İMO 
KKM’de yeni mezun meslektaşların katılımı ile 
“Mesleğe Merhaba” etkinliği gerçekleştirildi. 

Etkinlik İMO Ankara Şube başkanı Selim 
Tulumtaş’ın açılış konuşması ile başladı. Konuş-
masında “İnanıyorum ki sizler mesleki bilginizi 
eşit, özgür, demokratik ve mutlu bir Türkiye 
kurma yönünde kullanacaksınız” diye belirten 
Tulumtaş, “Hayatınızda çok büyük zorluklarla 
karşılaşacaksınız. İnsanın ölümü sadece fiziksel 
bir ölüm değildir. Asıl insanın ölümü insanın 
onurunu, vicdanını kaybetmesidir” diye ekledi. 
Bu zorluklarla karşılaştığımızda bizi aslımıza 
döndürebilecek bir aracımızın olduğunu söy-
leyen Tulumtaş, bu aracın odaya üye olurken 
imza atılan mühendislik yemini olduğunu belirt-
ti ve hep beraber mühendislik yemini okundu.

Etkinlikte mesleğe hazırlık kursları ve se-
minerleri eğitmenlerine katkılarından ötürü 
plaketleri verildi. Ardından etkinliğe katılanlara 
katılım belgeleri takdim edildi. Etkinlik tanışma 
kokteyli ile son buldu.
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Bu yıl 8.si düzenlenen genç-İMO Yaz Eğitim 
Kampı, 2 Eylül-9 Eylül 2016 tarihlerinde, İz-
mir-Seferihisar`da gerçekleştirildi.

genç-İMO’lular  kamp boyunca hem toplum-
sal hem de mesleki alanlarda gerçekleştirilen 
seminer ve forumların yanı sıra, İnşaat Mühen-
disleri Odası yönetici ve üyelerinin meslek ve 
oda deneyimlerini aktardığı söyleşiler ve günlük 
gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla kolektif 
üretimin güzel örneklerini sergilediler. 

Genç-İMO 8. Yaz Eğitim 
Kampı 



K
ent içi ulaşım sorunu özelde Ankara, genelde ülkemizde bir 

“ulaşamama” sorunu haline dönüşmüş durumda. Bir yere 

ulaşmamızı sağlayacak araçlarla sağlanan sistem hayatımızın 

öznesi artık. Yaşayacağımız yer bile ulaşabilme olanaklarına 

göre belirlenebiliyor mesela.  Ulaşabilme meselesi o kadar büyük bir çaba 

ve zaman istiyor ki hepimizin ulaşım araçlarında geçen anıları, gözlemleri 

oluşmuş. Bitmeyen metro projeleri, bozulan otobüsleri, kent meydanlarını 

işgal eden dolmuş duraklarıyla ünlenen bir başkentte yaşıyoruz. Tek şehir 

merkezi olan bir kentte okulunuza, işinize, evinize 3 aktarmayla gidebilmek 

Ankara’nın vazgeçilmezlerinden. Tabi ulaşımın ulaşamadığı bazı yerlere 

yürümek konusunu sağlık açısından yararlıdır diyerek görmezden 

geliyoruz.

Plansızlığın, bilim ve teknik yoksunu şuursuz uygulamaların 

belirleyici olduğu Ankara Kent İçi Ulaşımı dosyamızda 

Ankara ulaşımının temel sorunlarını Şubemiz Kent 

Sorunları ve Politikaları Komisyonu Kent İçi 

Ulaştırma Çalışma Grubu’nun hazırladığı 

raporda detaylıca inceledik. Konuyla 

ilgili Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nden Hocamız Funda 

Şenol Cantek’le yaptığımız 

röportaj ve Ağzından Çıkanı 

Kulağın Duysun bölümüyle 

tamamladığımız Ankara Kent İçi 

Ulaşımı dosyamızın ilginize vakıf 

olması dileğiyle. 

Ankara Kent İçi Ulaşımı
DOSYA

İlüstrasyon: apinchofsketches.com
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-Ankara ulaşımının temel sorunları neler-
dir?

Ankara, toplu taşım açısından basit müda-
halelerle organize edilebilecek kadar düzenli bir 
şehir hala. Özellikle İstanbul’la kıyaslandığında. 
Otomobil sayısının, kredi ve benzeri ödeme 
kolaylıklarıyla artması, TOKİ  ve benzeri kentsel 
dönüşüm pratikleriyle şehrin giderek genişle-
mesi trafik yoğunluğunu geçmişe göre arttırdı. 
Merkezin kaymasıyla birlikte sayıca ve nüfusça 
artan uydu kentler özel otomobil sayısının da 
artmasına sebep oldu. Öyle ki, konut tercihinde 
otopark faktörü diğer birçok faktörün önüne 
geçti. Bu konuda çok isabetli tespitler yapan 
bir yazıyı, Hakan Bıçakçı’nın, Birikim Dergisi’nin 
306. sayısında yayınlanan “Orta sınıfın park 

sorunu” yazısını öneriyorum ilgilenenlere. 

Asıl sorunuza gelecek olursak, şehrin geliş-
kin bir toplu taşım ağı olmadan enine genişle-
mesi trafiğin keşmekeşe dönmesi için mücbir 
sebep diyebiliriz. Uydu kentlerde yaşayan 
insan sayısı bu kadar artınca, onları merkeze 
taşıyacak düzenli ve yetkin bir toplu taşım ağı 
da olmayınca, hem özel otomobil sayısı artıyor 
(otomobilin bir statü göstergesi olarak benim-
sendiğini de unutmamak gerek), hem de toplu 
taşım vatandaşlar için bir eziyete dönüşüyor. 

Buna bir de, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek’in partizan tavırlarını eklersek, 
işler iyice karışıyor. Şöyle ki: Gökçek, bağlı bu-
lunduğu partinin seçmen kitlesinin sayıca fazla 
olduğu semtlere daha kaliteli bir belediye hiz-

Pembe Vagon
Funda Şenol Cantek
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
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1970 Ankara doğumlu. A.Ü. 
İletişim Fakültesi, Gazetecilik 
Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra bir süre basın sektörün-
de çalıştı. 1994 yılında Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi’nde araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başladı. 
Lisansüstü eğitimini Ankara 
Üniversitesi SBE, Gazetecilik 
ABD’nda tamamladı. 2010 
yılından bu yana Ankara Üni-
versitesi İletişim Fakültesi’nde 
görev yapmaktadır. Başlıca ilgi 
alanları, gazetecilik uygula-
maları, iletişim sosyolojisi, 
kent sosyolojisi, basın tarihi, 
toplumsal cinsiyet çalışmaları 
ve sözlü tarih çalışmalarıdır. 
Doktora tezi, “Yabanlar ve 
Yerliler: Başkent Olma Süre-
cinde Ankara” adıyla İletişim 
Yayınevi tarafından 2003 
yılında basıldı. 2006 yılında, 
yine aynı yayınevinden “Sanki 
Viran Ankara” adlı derleme 
kitabı yayınlandı. 2012 yılında 
ise “Cumhuriyet’in Ütopyası: 
Ankara” adlı derleme kitabı, 
Ankara Üniversitesi Yayınevi 
tarafından yayınlandı. Son 
kitabı, 2014’te  “Kenarın 
Kitabı, Arada Kalmak Çeperde 
Yaşamak” adıyla İletişim 
Yayınları tarafından yayınlanan 
bir derlemedir. Halen A.Ü. 
İletişim Fakültesi’nin yanı sıra, 
A.Ü. SBE Kadın Çalışmaları 
ABD’nda da dersler vermek-
tedir. Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’ne bağlı Kadın Çalışmaları 
Anabilim Dalı Başkanı ve A.Ü. 
Cinsel Taciz ve Saldırıya 
Karşı Destek Birimi üyesidir. 
Tuna’nın annesidir.
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meti götürürken, bu kitlenin sayıca az olduğu 
semtlere, adeta cezalandırır gibi daha kalitesiz 
ve zayıf bir belediyecilik hizmeti götürüyor. 
Belli semtlere otobüs seferlerini azaltmak orada 
yaşayan semt sakinlerini politik tercihlerinden 
dolayı cezalandırmak anlamına da geliyor. Ken-
di deneyimimden yola çıkacak olursam, Cebe-
ci’den Ayrancı ve Çankaya yönüne saat başı 
olan otobüs seferleri son birkaç yıldır günde bir 
veya ikiye düştü. Bu hatta çalışan otobüsler de 
artık ıskartaya çıkartılmış, eski model ve bakım-
sız araçlar.

Bir diğer sorun da, toplu taşım ücretlerinin 
pahalı, otobüs ve raylı sistemlerin çalışma sa-
atlerinin kısıtlı olması. Biraz önce bahsettiğim 
mücavir alanda yaşayan şehir sakinlerinin belli 
bir saatten sonra, özel araçları yoksa şehir 
merkeziyle ilişkilenmeleri mümkün değil. Tak-
si ücretleri zaten çok yüksek. Bunun yanında 
özellikle kadınlar için geceleri sokaklar güvenli 
değil. Taksiler bile güvenli değil. 

-Ankara ulaşımının sorunlarına ilişkin yet-
kililerce gerekli tespit ve önlemler alınmakta 
mıdır, yetersiz olunan noktalar nelerdir?

Kent hakkı kavramı, kent sakininin yerel 
yönetimlerden taleplerde bulunabilmesini, alı-
nan kararlarda pay sahibi olmasını ve gerekirse 
bu kararlara itiraz edebilmesini gerektirir. Bizim 
yaşadığımız şehirde ve genelde Türkiye’de bu 
kavramın hiçbir hükmü yok. Yerel yönetimlere 
aday olanlar, özellikle de sosyal demokrat olan-
lar, yerel seçimler öncesinde bu konuda birkaç 
vaadde bulunuyorlar bunların ama uygulamaya 
geçmediğini görüyoruz. Kent hakkı çok batılı 
bir kavram olduğundan belki. Bizim bünyemize 
uymuyor gibi görünüyor. 

Bu konuda suç sadece yerel yönetimlerde 
değil, kent sakinleri de haklarının farkında de-
ğiller ve bu hakları savunmak için girişimde bu-
lunmuyorlar. Ama ulaşım sorunlarıyla ilgili son 
yıllarda çok yoğun talepler ve kimi uygulama-
lara yönelik itirazlar var. Sanırım ulaşım sorunu 
belediye hizmetleri içinde en yakıcı ve gündelik 
hayatta etkisi en fazla hissedilen, bütçeyi de 
etkileyen bir sorun olduğundan böyle bu.

Toplu taşım araçlarının 24 saat işler olmaları; 
bilet fiyatlarında indirime gidilmesi; bazı semt-

lere toplu taşım araçlarının daha sık aralıklarla 
servis vermesi gibi konularda protestolar, imza 
kampanyaları ve resmi başvurular oluyor. Son 
olarak, Melih Gökçek’in metro ve ankaraya ka-
dınlara tahsis edilmiş pembe vagonlar ekleme 
girişimi ile EGO otobüslerinde bilet kullanımın-
daki cinsiyetçi uygulamalar (elektronik bileti 
okutan kişinin cinsiyeti ve öğrenci olduğunu 
duyuran elektronik ses) protesto edildi. 

Ama bunların tam anlamıyla karşılık buldu-
ğu söylenemez. Mevcut yerel yöneticiler, bu tür 
eleştirileri, protesto eylemlerini anarşist eylem-
ler, politik tavırlar olarak görmeye meyilliler. 
Politik eylemliliğin olumsuzlanması da ayrı bir 
sorun tabii. AKP’li belediyeler, özellikle de bü-
yükşehir belediyesi, icraatlarına yönelik her söz 
ve eylemi, AKP Hükümeti’ni yıpratmaya yönelik 
bir çaba olarak gördükçe, kent hakkı konusunda 
mesafe kaydetmek zorlaşacak. 

Kadınların şehrin daha fazla ışıklandırılması 
ve toplu taşım araçlarının geç saatlere kadar 
çalışması taleplerine karşılık, pembe vagon gibi 
bir girişimle karma sosyallikleri ortadan kaldı-
ran, kadınları erkeklerden ayrıştırarak korumaya 
çalışan bir zihniyet zaten kadının kamusal alan-
da, sokakta çok fazla görünmemesini, hele de 
gece hiç görünmemesini isteyen bir zihniyet. 
Önce bu zihniyetle mücadele etmek gerek.

Kadınları erkeklerden uzak tutarak koru-
maya çalışmak, erkeklerin saldırganlıklarını, eril 
tahakkümü katmerlendirecek bir girişim bence. 
Kadınları erkeklerden sakınmak yerine, erkekleri 
şiddete, kadın düşmünlığına yönelten kültürel 
kodları ve cinsiyetçi uygulamaları ortadan kal-
dırmak gerekir. 

-Toplu taşımanın yetersizliğinin sebepleri 
nelerdir?

Bunun ekonomik sebepleri çok daha güçlü 
görünüyor bana. Otomotiv sektörünü güçlen-
dirmeye yönelik bir ekonomik hamle gözlemli-
yorum. Taksitlendirerek, banka kredisi imkanları 
sunarak, reklamlarla ve diğer popüler kültür 
ürünleriyle özendirerek otomobil sahibi olan 
insan sayısını arttırıyor sektör. Yabancı otomo-
tiv şirketlerinin iştahlarını kabartan talep hükü-
metin de işine geliyor. Hem motorize olmanın 
kalkınma seferberliğindeki yeri bakımından, 
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hem de karayolu inşaatlarının inşaat sektörünü 
gürbüzleştiren, rantı arttıran bir faaliyet olma-
sından dolayı işine geliyor. Biliyorsunuz, duble 
yollar, köprüler, alt ve üst geçitler, tüneller inşa 
etmiş olmak hükümetin icraatları arasında en 
fazla övünç kaynağı olanlardan birisi. 

Hal böyle olunca, toplu taşım garibanların, 
öğrencilerin, alt sınıfların tercih ettikleri, balık 
istifi halinde, ayakta uzun mesafeler katettikleri 
bir ulaşım pratiği olarak kalıyor. Halbuki toplu 
taşım, yakıt israfını önleyecek bir uygulama 
olarak önemli. Çevre kirliliğinin önemli bir sorun 
olduğu dünyada, egzos gazlarının salınımının 
mümkün olduğu kadar azaltılması ve yakıt ta-
sarrufu hayati bir konu. Belki biraz romantize 
etmiş olacağım ama farklı olanla karşılaşmak, 
başka hayatlara, fikirlere tesadüf etmek, hayat 
bilgisini genişletmek için de toplu taşım kullan-
mak önemli. 

-Pembe vagon gibi cinsiyetçi çözümler 
hangi amaçlara hizmet etmektedir?

Buna yukarıda cevap vermiştim. İsterseniz 
bu soruyu geçelim. 

-Ulaşım sorunlarının toplumsal hayata, so-
kağa, kamusal alanların kullanıma yansımaları 
nelerdir, ne gibi düzenlemeler öngörülebilir?

Kamusal alanın boşaltılması, insanların ev-
lere, alışveriş merkezlerine, kapalı mekanlara 
çekilmesi iktidarların işine gelir. Çok basit bir 
örnek verecek olursak, bugün Kızılay kavşağın-
da karşıdan karşıya geçmek için bekleyen bir 
yayanın yeşil ışığın kendisine yandığı sürede 
karşı kaldırıma ulaşabilmesi neredeyse imkan-
sız. Hele bir de engelliler, yaşlılar, çocuklu aileler 
gibi dezavantajlı grupları düşünecek olursak, 
Ankara’nın yaya dostu bir kent olmadığını 
söylemek işten bile değil. Bu konuda şikayet 
edecek olsanız, yerel yöneticiler sizi alt veya üst 
geçitlere yönlendiriyorlar. Bu trafiğin kesintisiz 
akışını sağlamak gibi basit ve pratik bir önlem 
olarak görülemez. Yaya karşısında motorlu 
araçlara, yani onların temsil ettiği mekanize 
yaşama, hıza, rekabete, tüketime ve bireyciliğe 
prim veren yönetim anlayışının bir göstergesi. 

İnsanların sokakta olmaları, aylaklık etme-
leri, kaldırımları, yolları olumlu anlamda işgal 
etmeleri, sosyalleşmeleri, yani görünür olmala-
rının önüne geçilmeye çalışılıyor. Aylak bir yaya 
olmak, bisikletli olmak günümüzde neredeyse 
devrimci birer eylem. Bu iki kategoriye yaşam 
alanı yok. Haddinden fazla alışveriş merkezi-
nin ardı ardına açıldığı Ankara’da, insanlar boş 
vakitlerini buralarda geçirmeye başladılar çok-
tandır. Sinemalar, spor merkezleri, lokantalar, 
banka şubeleri, düğün ve tiyatro salonları ve 
daha sayılamayacak kadar çok etkinlik de su-
nuluyor size alışverişin yanı sıra buralarda. Bir 
bolluk yanılsaması yaratması da cabası… Bunun 
yanında internetin yaygınlaşıp ucuzlaması da 
insanları sokaktan uzaklaştırıyor. İnternet sa-
yesinde evden çıkmadan alışveriş yapabiliyor, 
film izleyebiliyor, kitap okuyabiliyor, kendinize 
partner bulabiliyor, hatta yüksek lisans yapabi-
liyorsunuz. 

Sokaktan uzaklaştırılan ve sokağa ancak işi 
olduğu, bir yerden bir yere gitmesi gerektiği 
için çıkan insanın toplu taşım konusundaki bek-
lentileri de farklılaşıyor haliyle. Otomobillerin 
işgal ettiği yollarda, motosikletlerin sağınızdan 
solunuzdan hızla geçtiği kaldırımlarda yaya ol-
mak büyük ölçüde canbazlık gerektiriyor. Orada 
işinizin olmadığını, istenmediğinizi düşündüren 
bir karmaşa, bir tehdit. 

Bunu aşmanın yolu daha fazla yaya veya 
bisikletli olmak. Otomobillerin rotaları bellidir. 
Motorize iken şehrinizi tanıyamazsınız. Şehrin 
kılcal damarlarına ulaşmak, onu kendinize ait 
kılmak, onunla dikey ve derin bir ilişki kurmak 
için daha çok dolaşmak, keşfetmek, aylaklık 
etmek ve inadına sokakta olmak gerekiyor ben-
ce. Kent hakkımızı savunmak, hemşehrilik bilinci 
geliştirmek önemli. 

Toplu taşım meselesine gelince, toplu taşım 
ulaşım için en ucuz ve çevreye daha az zarar 
veren bir uygulama. Bunun hepimiz için daha 
sık, daha ulaşılır, daha konforlu ve daha ucuz 
olmasını talep etmeliyiz. 
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1. GİRİŞ

Artan nüfus ve taşıt sahipliliği ile birlikte 
özellikle büyük kentlerde baş edilmesi güç bo-
yutlara erişen ulaşım problemi gerek ekonomik 
açıdan gerekse çevre açısından sürdürülebilirlik 
sınırlarını zorlamaktadır. Bu bağlamda dünya 
genelinde hem güvenli, ekonomik ve hızlı hem 
de enerji verimliliği yüksek ve karbon ayak izini 
minimize eden çözümler benimsenmekte, alan 
kullanım kararları bu doğrultuda alınmaktadır.

Bu rapor kapsamında başkent Ankara’nın 
kentsel ulaşımına ilişkin durum tespitine yö-
nelik gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 
kent genelindeki mevcut koşullar ana hatlarıyla 
özetlenmektedir.

2. ALAN KULLANIM KARARLARI

Kent sürekli değişim gösteren dinamik bir 
yapıya sahiptir. Kent planlaması kapsamında 
alınan ve doğrudan ulaşım altyapısı ile ilintili 
olan alan kullanım kararları ile bu dinamik yapı 
kontrol altında tutularak kentin sürdürülebilir 
bir şekilde gelişimine olanak tanınmaya çalışılır.

Ankara’ya yönelik alan kullanım kararları 
incelendiğinde karar sürecinde ulaşım faktörü-
nün değerlendirilmediği ya da yeteri derecede 
önemsenmediği rahatlıkla gözlemlenebilmek-
tedir. Bu tespit aynı zamanda ulaşımı çözümsüz 
projelerin nasıl uygulamaya konulabildiğinin de 
bir açıklaması niteliğindedir. Ayrıca kent gene-
linde ulaşım anlamında teknik temellere dayalı 
çağdaş bir sistem yaklaşımının olmaması da 
kent genelinde alan kullanım kararlarının ulaşım 
faktöründen bağımsız alınabilmesine ve sonra-
sında geliştirilen noktasal/bölgesel çözümlerle 
problemin geçiştirilmeye çalışılmasına neden 
olmaktadır.

Kent genelinde bugün yaşanmakta olan ve 
yakın gelecekte de artarak devam edecek ula-
şım probleminin arka planında yer alan kullanım 
kararları kaynaklı ana etmenleri dört grupta 
toplayabiliriz. Bunlar;

Kentsel dönüşüm ve yeni yapılaşma

Entegre sağlık kampüsleri

Kamu kurum ve kuruluşları

Alışveriş merkezleri

Kentsel dönüşüm ve yeni yapılaşma

Kentsel dönüşüm kapsamında özellikle ken-
tin kuzey ve doğu çeperinde yapılaşmada bü-
yük değişiklikler gerçekleşmektedir. Çoğunlukla 
bahçeli tek katlı binalar şeklinde gözlemlenen 
yapılaşma yerini çok katlı yapılardan oluşan 
sitelere bırakmaktadır. Daha çağdaş ve planlı 
koşullarda yaşam imkanı sağlamak amacıyla 
yapıldığı savunulan bu hamle; kent ulaşımına 
etkileri değerlendirilmeksizin hayata geçiril-
diğinde hane sayısında yaşanan büyük artışla 
birlikte gerçekleşen ani nüfus artışı nedeniyle 
kısıtlı bir kitlenin sadece konut gereksinimini 
karşılarken kentsel ulaşımda neden olduğu sı-
kıntılarla yaşam konforunu düşürmekte, zaman, 
işgücü ve ekonomik kayıplaraneden olmakta, 
hava kirliliğine yol açmaktadır.

Kentsel dönüşümle tasarlanan yeni ya-
pılanmalar sosyal ve ekonomik olarak kent 
merkezi ile doğrudan bağlantılı oldukları için 
oluşan ulaşım talebi kent merkezine ya da kent 
merkezi yönüne olmakta ve önceki duruma 
göre büyüklüğü kat ve kat artmaktadır. Ulaşım 
talebinde gerçekleşen ani ve büyük artış, inşa 
edilen bölgesel toplayıcı yollarla ve hizmete 
sokulan yeni toplu taşım hatları ile çözümlen-
meye çalışılmaktadır. Ancak bu yaklaşım en 
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fazla lokal çözüm sağlamakta toplanan istemin 
ana ulaşım ağına aktarılmasıyla özellikle zirve 
saatlerde sistem genelinde kapasite problemleri 
yaşanmaktadır.

Yeni yapılaşma çalışmaları özellikle kent 
çeperinde gerçekleşmekte ve kent yapısını bir 
kabuk gibi sarmaktadır. Bu bölgelerden kay-
naklanan ulaşım isteminin bir bölümü yine kent 
çeperi ve yakınında yer alan organize sanayi 
bölgeleri, fabrika ve ticarethanelere yönelmek-
tedir. Bu istem çevre yolu ve/veya bölgeler arası 
bağlantı sağlayan ara yollar ile karşılanmak-
tadır. Geri kalan konut-iş yeri yolculuk talebi 
ise ışınsal ana akslar aracılığıyla (Havaalanı 
Yolu, Samsun Yolu, Konya Yolu, Eskişehir Yolu 
ve İstanbul Yolu) kent merkezi doğrultusuna 
yönelmektedir. Bu aksların hepsinde zirve saat 
taleplerini karşılamada özellikle ayrılma ve 
katılma olan kesimlerde kapasite problemleri 
gözlemlenmektedir.

Ancak Eskişehir Yolu için durum bir aşama 
daha ciddi boyuttadır. Kent çıkışında, güzergah 
üzerinde ve bağlanan komşu bölgelerde göz-
lemlenen konuta yönelik çok katlı binalardan 
oluşan yoğun bir yeni yapılaşma faaliyeti yer 
almaktadır. Kentin daha yüksek gelir seviyesin-
deki kesimine hitap eden bu konutlarda yerleşik 
hanelerde doğal olarak taşıt sahipliliği de yük-
sek olmakta ve özel otomobille ulaşım bireyler-
ce tercih edilen ana ulaşım türü olarak benim-
senmektedir. Çekici bir toplu taşım alternatifinin 
sunulamıyor olması sonucunda da mevcut 
durumda aşırı yüklenme gözlemlenen ulaşım 
altyapısında durma noktasına gelen ve onlarca 
kilometreyi bulan tıkalı trafikle her iş günü karşı 
karşıya kalınmaktadır. Güzergah üzerinde hali 
hazırda sorunlu kavşak ve kesimlerde konuşlan-
dırılmış olan projelerinde faaliyete geçmesiyle 
durumun çok daha ciddi hale geleceği kaçınıl-
maz bir gerçektir.

Gerek kentsel dönüşüm gerekse yeni yapı-
laşma kapsamında faaliyet gözlemlenen ve kent 
merkezine toplayıcı ve dağıtıcı yollarla bağlı 

bölgelerde de yeni yapılaşma sonucunda artan 
nüfus ve ulaşım istemi ile doğru orantılı olarak 
ulaşımda problemler kronik bir hal almaktadır.

Entegre Sağlık Kampüsleri

Son yıllarda gündeme gelen entegre sağlık 
kampüsü projeleriyle özellikle büyük kentlerde 
birkaç hastanenin bir araya toplandığı büyük 
yapıların oluşturulması planlanmış ve uygu-
lamaya konulmuştur. Planlama eksiklikleri ve 
hataları dolayısıyla mevcut durumda sorunlar 
içinde boğuşan kentlerimizde, böylesi dev trafik 
üretim ve çekim noktası olacak projelere karar 
verilirken en temel ve hayati öğe olan ulaşımın 
nasıl göz ardı edildiğine ve belki de olabilecek 
en yanlış lokasyonlarda en yanlış projelere karar 
verildiğine dikkat çekmek adına önemli bir 
örnek oluşturması adına bu konu ayrı başlıkta 
irdelenmiştir.

Ankara’da yapımı süren ve yakın gelecek-
te açılması planlanan iki adet entegre sağlık 
kampüsü projesi bulunmaktadır. Etlik ve Bil-
kent’te konuşlandırılmış projelerde sadece 
günlük beklenen poliklinik hasta sayısı 30 binin 
üzerindedir. Bu değere görevli sağlık ve des-
tek personeli, yataklı hasta, acil servis erişimi, 
refakatçi, ziyaretçi ve cenaze gibi faktörler 
dahil edildiğinde durumun ciddiyeti çok daha 
açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu 
projelerde söz konusu ulaşım isteminin sağlık 
hizmetine erişim amacına yönelik olması çeşitli 
karar ve uygulamalarla zaman ve ulaşım türü 
anlamında yönlendirme imkanlarını da minimi-
ze etmektedir. Eğer gereksinim varsa böylesi 
büyük trafik üretim ve çekim kaynaklarının çok 
özel planlamalarla çok özel alanlarda yapımı 
beklenirken Ankara için öngörülen projelerden 
birisi hemen hemen her gün ve günün her saati 
trafik sıkışıklığı yaşanan Eskişehir Yolu, Bilkent 
Kavşağında diğeri ise Etlik’te projenin yarata-
cağı yükü kaldıramayacak bir konumda yapıl-
maktadır.

Gerek gereksinim duyan halka gerekse yatı-
rımcısına sadece ve sadece erişilebildiği takdir-
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de fayda sağlayacak ve dünyada sayılı olduğu 
ifade edilen sözde böylesi prestij projelerinin 
ulaşım ihmal edilerek projelendiriliyor olması 
ülke ve kent genelinde gözlemlenen teknik bilgi 
ve altyapıdan yoksun, plansız yapılaşmanın en 
açık göstergesidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Başkent olması nedeniyle pek çok kamu 
kurum ve kuruluşunun merkez ve bölge teşki-
latları Ankara’da yer almaktadır. Binlerce çalı-
şanı bulunan kurumların özellikle son yıllardaki 
eğilimle birlikte Eskişehir Yolu üzerinde ve çev-
resinde konuşlanmış olması zirve saatte ulaşım 
altyapısı için büyük bir trafik yükünün doğması-
na neden olmaktadır. Çalışanlara büyük oranda 
otopark imkanı sağlanması bireysel erişimi do-
layısıyla trafikteki otomobil sayısını artırıcı etki 
göstermektedir. 

Diğer yandan çalışanlara hizmet veren 
binlerce servis aracının özellikle mesai saati 
bitiminde gerek yolcu almak için durma ve park 
etmeleri gerekse aynı zaman diliminde hareket 
etmeleri ulaşım altyapısı üzerinde hizmet 
seviyesini düşürücü etki göstermektedir.

Alışveriş Merkezleri

Ticari olarak varlıklarını sürdürebilmeleri 
karlılıklarını devam ettirebilmelerine bağlı olan 
alışveriş merkezleri doğal olarak erişilebilirliği 
en yüksek bölgelerde, ana yollar ve kavşaklar 
üzerinde yerleştirilmek istenmektedir. Ancak 
binlerce ziyaretçi sayısıyla büyük trafik üreteci 
durumundaki alışveriş merkezleri konusunda 
erişilebilir olmak istenirken bölge ve dolayısıyla 
kendi erişimlerine engel olma şeklinde bir para-
doksun içine düşüldüğü gözlemlenmektedir.

Bu noktada alışveriş merkezlerine yer te-
mininde kent bazında ulaşım için bir sistem 
yaklaşımının olmamasından yararlanıldığı ve 
ticari çıkar görülen her yerin bu amaçla kullanı-
labildiği rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Kent 
içinde ana ulaşım aksları üzerindeki pek çok 
kritik kavşakta büyük alışveriş merkezlerinin 

konuşlandırılmış olduğu bu durumun açık ve 
net bir kanıtıdır.

3. ULAŞIM ALTYAPISI

Kent genelinde ulaşıma ilişkin herhangi 
sistematik bir yaklaşım bulunmamaktadır. 
Ulaşım altyapısına yönelik atılan adımlar mo-
torlu taşıtların en hızlı şekilde bir yerden bir 
yere erişebilmelerine olanak tanımak amacına 
dayandırılmaktadır. Ancak milyonlarca taşıt 
ve yolcunun kent merkezine ve belli başlı bir-
kaç çekim noktasına yönelik ulaşım talebinde 
bulunduğu hiçbir kentte bu yaklaşımla ulaşım 
probleminin sağlıklı olarak çözümlenebildiği 
tecrübe edilmediği gibi Ankara’da da durum 
farklılık göstermemektedir. Yanlış hedef doğ-
rultusunda sürekli noktasal/lokal çözümler 
geliştirilmekte ancak teorik olarak bile mümkün 
olmayan kent içinde sürekli ve hızlı akan tra-
fik hayali asla gerçekleşememektedir. Ancak 
bu durum ulaşımı çözümleyemediği gibi kent 
dokusunda kalıcı tahribat yaratmaktadır. Çözüm 
getirmeyen projeler uğruna kentsel yaşam 
alanları kentlilerden alınarak motorlu taşıtların 
hizmetine sunulmaktadır.

3.1 Yollar

Kent genelinde hiçbir ulaşım elemanının 
tasarımında ulaşım ve trafik mühendisliği tek-
niği gereğince öngörülen veya herhangi teknik 
gerekçelerle açıklanabilecek bir standart bu-
lunmamaktadır. Tasarım kriterleri projeye tahsis 
edilen uygulama alanının büyüklüğü doğrultu-
sunda yol karakteri, trafik yükü ve kompozisyo-
nu gibi faktörler gözetilmeksizin mevcut alanı 
kullanacak şekilde rastgele değişim göstermek-
tedir.

Şerit genişlikleri yolun karakterine göre 
proje hızı ile doğru orantılı olarak artan bir 
tasarım ölçütüyken Ankara’daki uygulamalarda 
hiç bir kritere bakılmaksızın alanın elverdiği öl-
çüde büyük değerler benimsenmektedir. Bunun 
sonucunda örneğin Kızılay Kavşağında otoyol 
standartlarında 3,5 metre genişliğindeki 3 şeritli 
yolda 5 aracın yan yana hareket etmeye çalıştı-
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ğını görebilmekteyiz. 

Bu hatalı uygulamaların

kapasiteye

trafik güvenliğine

yaya erişimine ve güvenliğine olumsuz etki-
leri bulunmaktadır.

Şerit sayılarında süreklilik bulunmamaktadır. 
Ayrılma ve katılma kesimleri gibi gereksinim 
görülmesi olası durumlar dışında nedensiz bir 
şekilde artma ve azalmalar gözlenmektedir. 
Kısa mesafeler için geçici olarak şerit sayısın-
da artış sağlamanın hizmet seviyesine katkısı 
olacağı düşüncesi ile yapılan bu uygulamaların 
tam tersi olumsuz etkileri olmakta, ilgili kesim-
lerde darboğazlar oluşturmaktadır. Ayrıca trafik 
yoğunluğunun az olduğu zaman ve kesimlerde 
artan hızlarda bu durum trafik güvenliği açısın-
dan da tehlike yaratmaktadır.

Drenaj kentsel karayolu ağının hemen he-
men hiçbir kesiminde çözümlenmemiş önemli 
bir konudur. Gerek trafik güvenliği gerekse 
özellikle yaya erişimi kapsamında sorunlar ya-
ratan ve karayolu tasarımının ana başlıklarından 
olan önemli bir unsur ihmal edilerek kentsel 
ulaşım altyapısının oluşturuluyor olması oldukça 
düşündürücüdür.

Genel olarak karayolu tasarımında be-
nimsenen prensip mümkün olduğunca geniş 
yollar tasarlanarak kentiçi trafiğin kesintisiz 
ve hızlı bir şekilde akışının sağlanması olarak 
özetlenebilir. Bu hedef doğrultusunda ger-
çekleştirilen projeler neticesinde problemin 
çözümlendiği gözlemlenmedikçe yeni yol 
yapım ve genişletme çalışmaları ile çözümler 
aranmakta bu süreç kısır bir döngü olarak 
sürüp gitmektedir. Bu arada geçen zaman 
zarfında kentsel doku tahrip olmakta, kentsel 
alan motorlu taşıt trafiğince işgal edilmekte, 
ekonomik kaybın topluma faturası artmakta 
ancak aynı zamanda doğal olarak trafik 
problemi de çözümlenememektedir. Problem 
doğru algılanmadıkça ve ulaşım ve trafik 

mühendisliğinin gerekleri baz alınarak bir stra-
teji geliştirilmedikçe de soruna çözüm üretilme-
si zordan öte imkansız görünmektedir.

3.2 Kavşaklar

Kentte kesintisiz trafik akışı sağlanmasına 
yönelik benimsenen yaklaşımın kavşak tasarım-
larında önemli etkisi olmuştur. Bu kapsamda 
trafik tıkanıklığı gözlemlenen pek çok kavşak 
teknik olarak gereklilik şartı aranmaksızın katlı 
kavşak formuna çevrilmiştir. Üretilen lokal 
çözümler sonucunda problem hep bir sonraki 
kavşak ve yol kesimine aktarılmış ve uygun alan 
bulunabilen her kavşak farklı seviyeli 
hale getirilmiştir. Bu arada katlı 
kavşak çalışması yapılacak 
alanın kentsel yapısı 
tamamen değerlendirme 
dışı tutulmuş ve bunun 
sonucunda pek 
çok kavşakta yaya 
hareketleri için yetersiz 
ve güvensiz bir trafik 
ortamı yaratılmıştır.

Örülme boylarının 
sağlanması mümkün 
olmayan mesafelerde 
inşa edilen katlı kavşaklarla 
zirve saatlerde trafik pek 
çok noktada durma noktasına 
gelmektedir. Ancak yetkililerde 
benimsenen çözümden kaynak-
lanan hatadan dönmek adına bir 
eylem gözlemlenmemekte aksine mekan 
gözetmeksizin katlı kavşak inşa çalışmaları 
devam etmektedir.

Yol kesimlerinde gözlemlenen drenaj ek-
sikliği katlı kavşaklarda daha ciddi sonuçlar 
doğurabilmekte, trafiğin bloke olması bir yana 
tahliye edilemeyen su içinde boğulma riski ile 
karşı karşıya kalınabilmesi gibi hayati durumlar-
la karşılaşılabilmektedir.

Hemzemin kavşaklarda sinyalize olsun ya da 
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olmasın karşılaşılan en önemli problem çok ge-
niş ve tanımsız kavşak alanlarıdır. Kent genelin-
de çeşitli noktalarda kavşak merkez alanı içine 
taşıtların park edildiği tasarımlar mevcuttur. 

Kavşak kapasitesini olumsuz etkileyen bu 
tasarım hatası kavşak içi kontrolsüz hareketlere 
neden olması dolayısıyla da trafik güvenliği 
açısından bir risk oluşturmaktadır. Ayrıca geniş-
leyen kavşak alanında yaya erişimi güçleşmek-
te, kat etmeleri gereken mesafe artmaktadır. Bu 

durum yayalar açısından trafik güvenliği 
zafiyetine neden olmaktadır.

Kent genelinde kavşak 
sinyalizasyonlarında 

günün saatlerince 
değişen trafik tale-
bine göre optimize 
edilmiş dinamik 
bir sistem kulla-
nılmamaktadır. 
Ayrıca bazı kavşak 
sinyalizasyonla-
rında 120 saniyelik 
maksimum toplam 
yeşil süresi (cycle 
time) kavramının 
da göz ardı edildiği 
gözlemlenmektedir. 

Bu hem kapasite 
düşüşü ve sonucun-

da trafik tıkanıklıkla-
rına hem de trafik ışığı 

ihlallerine ve dolayısıyla 
trafik güvenliği problemlerine neden 

olmaktadır.

EGO tarafından verilen bilgilerde kent ge-
nelinde mevcut 817 sinyalize kavşaktan sadece 
4’ünde “Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi”nin 
uygulandığı belirtilmektedir.

3.3 Yaya olanakları

Ankara genelinde yerel yönetimlerce yaya-
larında trafiğin ana unsurlarından birisi olduğu 
göz ardı edilerek motorlu taşıt trafiğine yönelik 

hizmet seviyesinin yükseltilmesine yönelik 
mesnetsiz ve sonu gelmeyen bir çaba sarf edil-
mektedir. Özellikle kentsel alanlarda motorlu 
taşıt trafiği ile yaya trafiğinin etkileşim içinde 
olduğu, kapasite ve güvenlik kriterleri doğrultu-
sunda trafiğin tüm unsurları gözetilerek üretilen 
çözümlerle sonuca gidilebileceği konusu tam 
olarak reddedilmemekte ancak uygulamalarda 
da yeterince değerlendirilmemektedir. Maalesef 
ki insanın temelde yürüyerek hareket eden ve 
bir yerden bir yere ulaşan bir canlı olduğu ger-
çeği kent içine yönelik ulaşım planlamalarında 
yeterince değerlendirilememektedir.

Kentte yerleşik, düzenli ve süreklilik arz 
eden bir yaya ulaşım ağından söz etmek güç-
tür. Her kesimde motorlu taşıtlara ayrılması 
öngörülen yüzey dışında kalan kullanılabilir 
alan şartlar doğrultusunda park etme ve yaya 
gereksinimleri için kullanılmaktadır. Ancak uy-
gulamada bunun bir standardı yoktur. Bazı ke-
simlerde park yeri ve yaya kaldırımlarının ortak 
kullanımda olduğu, bazı kesimlerde ise yaya 
kaldırımlarının park eden taşıtlarca işgal edildiği 
ya da taksi duraklarınca kullanıldığı bir ortamda 
yaya olanaklarına yönelik kapasite değerlendir-
mesi yapmak yersizdir.

Yayalar için kent genelindeki ana ulaşım 
problemi trafik güvenliğidir. Motorlu taşıt trafi-
ğini kesintisiz akıtmak için uygulanan tüm pro-
jeler özünde kentsel alana uygun olmayıp, uzun 
mesafeler arası hızlı ve direkt erişim sağlamak 
amacına yöneliktir. Bu projelerin kent içinde 
uygulanmasıyla trafikte ortalama hızlar gerek-
siz yere ve tehlikeli bir şekilde hız limitlerinin 
üzerine çekilmektedir. Bu durumda zaten yeterli 
kapasitede ve uygun altyapı sağlanmadığı için 
özellikle insan yoğun bölgelerde motorlu taşıt 
trafiği ile aynı alanı kullanmak zorunda kalan 
yayalar bir de aşırı hız tehdidi altına girmekte-
dirler.

Otoyol standardında inşa edilen kentsel 
yollar, özellikle yaya hareketinin yoğun olduğu 
bölgelerdeki katlı kavşak tasarımları, hemzemin 
kavşaklardaki tanımlanmamış geniş kavşak 

illüstrasyon: apinchofsketches.com
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alanları gibi unsurlar güvenli yaya erişimini zor-
layan faktörlerdir. Bu faktörler nedeniyle yaya-
ların karşıdan karşıya geçişlerinde kat edecekle-
ri mesafe ve dolayısıyla gereksinim duyacakları 
yeşil süresi artmaktadır. Bu durum kesintisiz 
motorlu taşıt trafiği artırma amacıyla ters düş-
tüğü için şartlar doğrultusunda yaya alt ya da 
üst geçitleri inşa edilerek yayalar için trafiğin 
durdurulmasının önüne geçilmekte veya sinya-
lizasyonda yeterli yeşil süresi verilmemektedir. 
Sinyalize olmayan hemzemin kavşak ve kesim-
lerde ise durum daha ciddidir. Yayalar hızlı tra-
fikte kaderleriyle baş başa bırakılmaktadırlar. 

Bazı yeni yerleşim ve kentsel dönüşüm 
bölgelerinde ulaşım adına sadece kaplamalı bir 
yüzey bulunmakta ve tüm trafik bu alanı kullan-
maktadır. Trafik güvenliği problemine ek olarak 
yolların tasarımındaki drenaj problemi nede-
niyle yağış durumunda ulaşımda en mağdur 
yayalar olmaktadır.

3.4 Bisiklet yolları

Kent genelinde bir bisiklet yolu ulaşım ağı 
yoktur. Burada kentlilerin bisikleti bir ulaşım 
aracı olarak algılamasını sağlayacak altyapı 
hizmeti genel ulaşım politikası ile çelişmekte 
olduğu için sunulmamasının etkisinin yanı sıra 
kent geneline hakim yüzey şekillerinin de uygun 
olmamasının da etkisi bulunmaktadır.

Son yıllarda gerek sağlıklı gerekse çevreye 
dost bir ulaşım türü olması insanlarda bisiklete 
eğilimi artışmış olmakla birlikte kent genelinde 
ulaşım altyapısının sadece motorlu taşıtlara 
hizmet edecek şekilde tasarlanmış olması ne-
deniyle oluşan güvensiz ortam bu talebi baskı-
lamaktadır.

Bölgesel olarak gözlemlenen uygulamalarda 
da bisiklet parklarda kullanılacak bir rekreasyon 
aracı olarak görülmektedir. Küçük çapta bile 
olsa şartların uygun olduğu herhangi bir semtte 
ev-okul yolculuklarının yapılabileceği bir bisik-
letli ulaşım ağı bulunmamaktadır.

3.5 Yatay-Düşey İşaretlemeler

Kent genelinde yatay ve düşey işaretleme-

ler karayolu elemanı olarak öngörülen gerekli 
işlevlerini verimli olarak yerine getirecek şekilde 
uygulanmamaktadır. Uygulamalarda yatay ve 
düşey işaretlemelerin hareket halindeki sürücü-
lerin istedikleri yere trafik güvenliğini tehlikeye 
atmayacak şekilde ulaşmalarını sağlayan yön-
lendirici işlevleri göz ardı edilmektedir. 

Yatay işaretlemeler kent genelinde özellikle 
ana güzergahlarda mevcuttur. Ancak pek çok 
kesimde gözlemlenen ve hatalı karayolu tasarı-
mından da kaynaklanan hatalar bulunmaktadır. 
Bunlar, aynı kesitte çok farklı genişlikte işaret-
lenmiş şeritler, hatalı ayrılma-katılma işaretle-
meleri, şerit sayısının azaldığı noktalarda birden 
sonlanan şeritler gibi kapasite problemi yaratan 
ve trafik güvenliğini tehlikeye atabilecekuygu-
lamalardır.

Şeritlerin geniş tutulduğu kesimlerde şerit 
çizgilerine uyulmamakta, farklı genişlikte şerit 
işaretlemeleri yapılan yerlerde aynı anda hem 
park eden taşıtların hem de akan trafiğin kul-
landığı şeritlere rastlanabilmektedir.

Kent genelinde lokal trafiğe hizmet veren 
ve sokak yapısındaki pek çok yolda devlet yolu 
standartlarında termoplastik boya ile refüj ve 
yol kenar işaretlemeleri yapılmaktadır. Ne yolun 
karakteri ne boyutları ne de kullanım şeklinin 
gereksinim doğurmadığı bu keyfi uygulamayla 
kamu kaynağı boşa harcanmaktadır.

Düşey işaretlemeler kapsamında özellikle 
yön bilgilendirme levhalarının kent içinde uy-
gulanmasında önemli hatalar bulunmaktadır. 
Yol kullanıcılara sunulan bilgilerde süreklilik 
bulunmamaktadır. Ardışık uygulamalarda her-
hangi bir yer bilgisinin bir verilip bir verilmediği 
durumlarla sıkça karşılaşılmaktadır. Karayolun-
da yön bilgilendirmesinin bölgeye yabancı yol 
kullanıcılara rehberlik etmesi gerekliliği göz 
önünde bulundurulduğunda kent genelinde yön 
levhaları işlevlerini yerine getirememektedir.

Özellikle yön bilgi levhalarının hem 
kapasite hem de trafik güvenliği açısından 
ayrılma ya da katılmalar öncesi sürücüleri 
bilgilendirmesi gerekirken bazı levhaların tam 
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ayrılma ve katılma noktasına yerleştirildiği 
gözlemlenmektedir. Yüksek hızda akan trafik 
ortamında zamanında bilgilendirilmeyen sü-
rücülerin ani, beklenmeyen ve kural dışı dav-
ranışları kapasite ve özellikle trafik güvenliği 
anlamında problemler yaratmaktadır.

3.6 Otoparklar / Park etme

Kent genelinde benimsenen ana ulaşım 
yaklaşımının doğal sonucu olarak kent merkezi-
ne özel otomobil ile erişim talebi artarak devam 
etmektedir. Kent merkezinde herhangi bir park 
kısıtlaması olmaması da bu trendin devam et-
mesine katkıda bulunmaktadır.

Özel park yerlerinin yeterli sayıda olmadığı, 
park yasağı denetiminin güvenlik amaçlı olarak 
gerçekleştirildiği özel bölgeler ve güzergahlar 
dışında yapılmadığı mevcut ortamda kent 
merkezinde yollar ve kaldırımlar motorlu taşıt 
işgali altındadır. Hem motorlu taşıt hem de 
yaya trafiği anlamında altyapı kapasitesini 
düşüren bu durum yaşanan trafik sıkışıklıklarını 
bir derece daha ileriye götürürken yayalarında 
motorlu taşıt trafiğiyle karıştığı güvensiz ve 
karmaşık bir trafik ortamının doğmasına neden 
olmaktadır.

Raylı toplu taşıma sistemlerine yönlendir-
me anlamında önemli etkisi olan “Park & Ride” 
olarak tanımlanan istasyonlar etrafında oluştu-
rulan otoparkların sayısı yok denecek kadar az, 
kapasiteleri ise oldukça düşüktür.

3.7 Bakım-İşletme

Kent genelinde karayolu ulaşım altyapısı-
na yönelik teknik temellere dayalı sistematik 
bir bakım hizmeti verildiğini söylemek güçtür. 
Karşılaşılan problemli durumlara müdahale 
anlamında reaksiyon süresi aynı özellikteki yol-
lar için bile büyük değişiklikler göstermektedir. 
Ayrıca yeni tamamlanan çalışmalar sonrası 
bakım yapılan kesimlerde görülen oturma ve 
çökmeler teknik bilgi ve kontrol yetersizliğini 
işaret etmektedir.

İşletme zafiyetinin en aza indirgenebilmesi 
için çalışmaların trafik yoğunluğunun en aza 
indiği zaman dilimlerine denk getirilmesi 

gerekirken bu duruma dikkat edilmemektedir. 
Ayrıca bakım ve yenileme çalışması yürütülen 
kesimlerin boyunun gereğinden uzun tutulması 
ilgili kesimlerin hizmet dışı kaldığı süreyi uzat-
makta bu durum da neden olduğu trafik sıkışık-
lıkları ile işletme problemlerine yol açmaktadır.

4. TOPLUTAŞIM

EGO verilerine göre 2015 yılında çalışma 
günlerine ait kentsel ulaşımda toplu taşımanın 
payı % 57.4 olmuştur. Taksi ve özel otomobille 
ulaşımın payları ise sırasıyla % 5.4 ve % 37.2 
olmuştur.

% 57.4’lük toplu taşım payının açılımı Tablo 
1.’de yer almaktadır.

Tablo 1. Kentsel ulaşımda gerçekleşen toplu 
taşımanın taşıt türlerine göre açılımı, 2015

Ulaşım Türü Kentsel 
Ulaşımda Payı

EGO otobüsleri % 12.7

Ankaray % 2.2

Metrol % 4.9

Banliyö treni % 0.6

Minibüs-Dolmuş % 17

Servis araçları % 13.7

Özel halk otobüsü % 3.8

Özel toplu taşım araçları % 1.2

İlçe özel toplu taşım araçları % 0.5

Özel şirket servis aracı % 0.6

4.1 Karayolu

4.1.1 Otobüs

2016 yılı Mart ayı sonu verilerine göre, 5 böl-
gede toplam 1,606 otobüslük araç parkı ile EGO 
tarafından bu hizmet verilmektedir. Bu sayıya 
ek olarak EGO denetiminde özel olarak işletilen 
200 özel halk otobüsü ile 380 özel toplu taşım 
aracının da ilave edilmesi gerekmektedir.

2015 yılında toplam 208.544.943 yolcu EGO 
tarafından işletilen belediye otobüslerince ta-
şınmıştır. Bu sayının aylara göre dağılımı aşağı-



DOSYAD O S YA

iMO ANKARA ŞUBESİ24 

daki tabloda verilmektedir.

Tablo 2. 2015 yılı EGO otobüslerince taşınan 
yolcu sayısının aylara göre dağılımı

Aylar Taşınan Yolcu Sayısı

Ocak 17,554,574

Şubat 16,774,995

Mart 20,127,335

Nisan 19,493,814

Mayıs 18,734,057

Haziran 16,166,907

Temmuz 13,599,833

Ağustos 14,531,104

Eylül 13,690,960

Ekim 19,057,855

Kasım 19,015,010

Aralık 19,798,499

4.1.2 Minibüs

Kent genelinde 28 hatta minibüslerle yolcu 
taşımacılığı yapılmaktadır. EGO istatistiklerine 
göre 2015 yılında yolcu taşıması 2,231 taşıtla 
982,000 mertebelerinde gerçekleşmiştir. Bu 
kent geneli toplam yolcu taşımasında % 17, top-
lu taşım ile (taksi hariç) yolcu taşımasında ise % 
29,7 gibi yüksek bir orana denk gelmektedir. Bu 
istatistiki verinin kaynağı ve güvenilirliği tartı-
şılır olmakla birlikte ulaşılan değer doğru kabul 
edildiğinde EGO otobüsleri ile gerçekleştirilen 
taşımaları da geçerek kent genelinde toplu 

taşımada ilk sırada yer almaktadır.

Hat başlangıç ve bitiş noktaları dışında be-
lirlenmiş ara duraklarının bulunmaması genel 
olarak trafikte kapasite ve güvenliği olumsuz 
etkilemekle birlikte sistemin ana cazibe nok-
tasını oluşturmaktadır. Yolcular talep ettikleri 
noktada binebilmekte ve inebilmektedirler. 

4.1.3 Taksi

Kent genelinde kayıtlı 7,701 taksi hizmet 
vermektedir. Bu miktarın büyük çoğunluğu kent 
genelinde duraklara kayıtlı çalışırken yaklaşık 
1,000 – 1,100 taksinin kent içinde serbest halde 
çalıştığı tahmin edilmektedir.

Özellikle serbest çalışan taksilerin yolcu 
bulmak amaçlı yoğun trafikli bölgelerde kuralsız 
hareketleri trafik akışını olumsuz etkilemektedir. 
Öte yandan mevcut sistemde durağa bağlı 
çalışan taksilerinde normal şartlarda boş 
dönüyor olmaları ekonomik bir kayba neden 
olmaktadır.

4.2 Demiryolu

4.2.1 Banliyö

TCDD tarafından Sincan-Kayaş arasında, 
26 istasyon bulunan 37 kilometrelik bir hatta 
banliyö taşımacılığı yapılmaktadır. 2014 yılında 
toplam taşınan yolcu sayısı 11,749,000 değerine 
ulaşmıştır.

4.2.2 Hafif Raylı Sistem ve Metro

Kent genelinde toplam 4 hatta hafif raylı 

Tablo 3. İşletilmekte olan ve yapım aşamasındaki hafif raylı sistem ve metro hatlarına

Hat Uzunluğu İstasyon Sayısı Hizmete Açılış

A1-Ankaray Kızılay-AŞTİ 8.527 km 11 30.08.1996

M1 Kızılay-Batıkent 14.661 km 12 28.12.1997

M2 Kızılay-Çayyolu 16.590 km 11 13.03.2014

M3 Batıkent-Sincan/Törekent 15.360 km 11 12.02.2014

M4 Keçiören-AKM 9.223 km 9 Yapım aşamasında

Ek M4 AKM-Kızılay 3.300 km 3 Yapım aşamasında

Ek A1 AŞTİ-Söğütözü 0.788 km 1 Yapım aşamasında
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sistem ve metro ile ulaşım hizmeti verilmekte-
dir. Bunlar;

A1 Ankaray Kızılay-AŞTİ (HRS)

M1 Kızılay-Batıkent Hattı (Metro)

M2 Kızılay-Çayyolu Hattı (Metro)

M3 Batıkent-Sincan Hattı (Metro)

İşletilen hatlar dışında aşağıda sıralanan üç 
güzergahta yapım çalışmaları sürdürülmektedir.

M4 Keçiören-AKM (Atatürk Kültür Merkezi)

Ek M4 AKM-Kızılay

Ek A1 AŞTİ-Söğütözü.

Kent genelinde Büyükşehir Belediyesince 
işletilen ve yapım çalışmaları sürdürülen toplam 
raylı sistem uzunluğu 68.446 km’dir. Sistem 
geneline ilişkin ana bilgiler Tablo 3’te özetlen-
mektedir.

Kent genelinde kurulu raylı sistem ağı (ban-
liyö hariç) ile 2015 yılında gerçekleştirilen sefer 
ve taşınan yolcu sayıları aylara göre her bir 
güzergah bazında aşağıdaki tabloda sunulmak-
tadır.

Raylı sistemlere ilişkin performans ista-
tistikleri araştırıldığında sıklıkla buraporda 
da sunulmakta olduğu gibi “taşınan yolcu 
sayısına” yönelik verilerle karşılaşılmaktadır. 

Ancak konuya yönelik en temel ve önemli veri 
olmakla birlikte “taşınan yolcu sayısı” benzer 
sistemler arasında objektif karşılaştırmalar 
yapabilmek anlamında yeterli olamamaktadır. 
Bu bağlamda aktif taşıma yapılan hat birim 
uzunluğu başına taşınan yolcu miktarına 
karşılık gelen “ kilometre başına günlük yolcu 
miktarı” veya kurulu toplu taşım sistemi ve 
ulaşım altyapısı baz alınarak, performansı 
gözlemlenmek istenen sistemce taşınan yolcu 
sayısının genele oranlanması ile bulunan ve 
“tercih edilme katsayısı” olarak nitelendirilebi-
lecek yeni, hesaplanmış kriterlere gereksinim 
duyulabilmektedir.

Tablo 5. Kapsamında hem Ankara’ya iliş-
kin mevcut durum tespitinin yapılması hem de 
gerek mevcut yurtiçi gerekse yurtdışı benzer 
sistemlerle karşılaştırma yapabilme olanağı 
yaratabilmek amacına yönelik olarak çeşitli 
temel ve hesaplanmış veriler yer almaktadır.

Özellikle tercih edilme katsayıları 
değerlendirildiğinde Ankarada dahil olmak 
üzere ülkemizde gerçekleştirilen kent içi raylı 
sistem projelerinin yüksek maliyetlerine oranla 
gerek trafik gerekse çevre anlamında kentlerde 
olumlu etki yaratması beklenir nitelikte toplu 
taşımadan etkin pay alamadığı gözlemlenmek-

Tablo 4. EGO tarafından işletilen raylı sistemlere ilişkin 2015yılı aylık sefer ve yolcu sayıları.
Aylar A1 M1 M2 M3

Sefer Yolcu Sefer Yolcu Sefer Yolcu Sefer Yolcu

Ocak 5,194 2,875,357 4,684 4,363,931 4,077 1,528,280 3,404 628,528
Şubat 4,759 2,977,365 4,393 4,368,649 3,726 1,561,423 3,081 629,680
Mart 5,368 3,641,745 4,673 4,962,035 4,054 1,864,349 3,350 723,588
Nisan 5,320 3,613,713 4,675 4,946,732 4,013 1,799,796 3,400 742,916
Mayıs 5,370 3,504,145 4,855 4,861,817 4,055 1,728,455 3,389 747,518

Haziran 4,905 2,994,258 4,599 4,313,992 3,666 1,463,877 3,048 656,204
Temmuz 4,848 2,485,846 4,058 3,873,002 3,347 1,255,640 3,045 575,434
Ağustos 4,838 2,503,556 4,453 3,973,702 3,347 1,256,896 3,091 622,583

Eylül 4,717 2,824,154 4,332 4,008,404 3,251 1,390,061 2,955 643,337
Ekim 5,378 3,593,006 4,802 4,890,489 3,950 1,851,411 3,583 802,292
Kasım 5,232 3,625,546 4,462 4,978,288 3,780 1,895,112 3,461 806,394
Aralık 5,497 3,898,438 4,826 5,282,597 4,091 2,007,541 3,725 844,527

Toplam 61,425 38,537,129 54,812 54,823,638 45,357 19,302,841 39,532 8,423,001
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tedir. Sistemin kent geneline yaygınlaşması ve 

diğer tamamlayıcı unsurlarla entegre olmasının 
yanı sıra, kent genelinde benimsenen ve özel 
otomobille ulaşımı destekleyici nitelikte hatalı 
ulaşım politikalarının da bu durumda etkisi bu-
lunduğu açıktır.

4.3 Teleferik

3,257 km’lik güzergahta 4 istasyonla hiz-
met veren Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı 
17.06.2014 tarihinde hizmete girmiştir. Tek yön-
de 2,400 kişi/saat’lik kapasiteye sahip sistem, 
Yenimahalle istasyonu bağlantısıyla günde 18 
saat M1_Kızılay-Batıkent metro hattıyla entegre 
olarak çalıştırılmaktadır. Ücretsiz olarak işletilen 

sistemde aylık ortalama taşınan yolcu sayısı 
360,000 kişidir.

Sistemin belirtilen teknik özellikleri doğrul-
tusunda saatlik toplam kapasitesi 4,800 kişidir. 
18 saatlik metro ile entegre çalıştırılma şartları 
değerlendirildiğinde bu süreye yönelik toplam 
taşıma kapasitesi 2,592,000 kişi/ay olarak he-
saplanmaktadır. Bu durum sistemin kapasite 
kullanımının mevcut şartlarda % 13.88 olduğunu 
ortaya koymaktadır.

4.4 Durak ve İstasyonlar

Otobüsle toplu taşımailişkin her bir durak 
EGO tarafından başlatılan akıllı ulaşım sistemi 
oluşturma çalışmaları kapsamında numaralan-

Tablo 5. Türkiye ve Dünya geneline yönelik, çeşitli kent içi raylı toplu taşım sistemlerine ilişkin 
taşınan yolcu miktarları. (*)

Şehir Adı
Nüfus (mil-

yon)
Hat uzunluğu 

(km)
Taşınan Yolcu 
(yolcu/gün)

Km Başına 
Günlük Yolcu

(kişi/km)

Tercih Edilme 
Katsayısı

Adana 2.15 13,5 40.000 2.962 0,02
Ankara 5,15 55,30 360.000 6.509 0,07
Antalya 2,16 11 50.000 4.545 0,02

Barselona 4,60 119,4 1.070.000 8.901 0,232
Berlin 6,00 147,4 1.400.000 9.497 0,233

Chicago 9,46 165,4 727.000 4.404 0,07
Delhi 16,00 193,2 2.400.000 12.422 0,15

Gaziantep 1,84 26,5 65.000 2.452 0,03
Guangzhou 11,07 260 5.627.000 21.642 0,508
Hamburg 1,80 104 572.600 5.500 0,317

Honk Kong 7,14 175 4.552.000 26.011 0,637
İstanbul 14,16 141,4 1.630.000 11.527 0,11

İzmir 4,06 97,1 310.000 3.192 0,07
Konya 2,08 17 90.000 5.294 0,04
Londra 8,28 408 3.000.000 7.352 0,362

Moskova 11,50 325 6.730.000 20.707 0,585
New York 19,00 337 5.500.000 16.320 0,289

Paris 11,86 220 4.200.000 19.090 0,354
Samsun 0,61 16,5 90.000 5.294 0,04
Tokyo 35,00 272 8.700.000 31.958 0,248

(*) Kaynak: BAŞTÜRK, Göktuğ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “Kent İçi Raylı Toplu Taşıma 
Sistemleri İncelemesi ve Dünya Örnekleri İle Karşılaştırması” Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, Ekim 
2014, Ankara.
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dırılarak oluşturulan dijital bilgi sistemine kay-
dedilmiştir. Böylelikle yolcular için herhangi bir 
durağa ilişkin toplu taşıma sistemine ait anlık 
tüm bilgiler eş zamanlı olarak mobil iletişim 
araçları ile erişilebilir hale gelmiştir.

Durakların fiziki şartları sadece durak yerini 
belirtir tabela formundan, korunaklı ve dijital 
bilgilendirme hizmeti sunan forma kadar deği-
şiklik göstermektedir. Yolcu yoğunluğu, durağın 
konumu gibi çeşitli şartlar bu çeşitliliğe neden 
olmakla birlikte kent genelinde eş koşullardaki 
duraklarda aynı şartların sağlanmasına yönelik 
benimsenen standartların da olmadığı gözlem-
lenmektedir.

Yoğun yolcu hareketi bulunan, raylı sistemle 
bağlantı sağlanan aktarma istasyonlarındaki 
gerek genel yerleşim ve trafik sirkülasyonu ge-
rek durak şartları özellikle daha önce hizmete 
açılan raylı sistem hatlarında yeniden tasarlan-
maya gereksinim duyulacak yapıdadır.

Durakların fiziki yapısı bir yana kent gene-
lindeki ulaşım altyapısının motorlu taşıt odaklı 
olması nedeniyle yaya imkanlarının yetersizliği 
bu noktada da kendini göstermektedir. Yetersiz 
ya da olmayan yaya kaldırımlarına yerleştirilen 
duraklar hem yaya trafiğini engellemekte hem 
de yolcuların korunaklı yapıda bir durakta bile 
drenaj problemi gibi sorunlar nedeniyle mağdur 
olmasına neden olmaktadır.

Kent genelinde tasarım hataları ve polis 
denetiminin yetersizliği nedeniyle pek çok böl-
gede duraklar hem yaya kaldırımı hem de kara-
yolu anlamında yasak park etmiş taşıtların işgali 
altındadır. Belediyece bazı bölgelerde yapılan 
yatay işaretlemeler ve mevcut trafik mevzuatı 
denetimsizlik nedeniyle yeterli olmamaktadır.

Kent genelinde pek çok noktada trafik ve 
ulaşım mühendisliği prensipleri ile örtüşmeye-
cek şekilde kavşak alanı içinde konuşlandırılmış 
taksi durakları mevcuttur. Özellikle taşıt sayısı 
ve hareketliliği çok taksi durakları bulundukları 
bölgede kapasite ve trafik güvenliği açısından 
olumsuz etkiler yaratmaktadır.

İstasyonlar proje özelinde ve daha rijit 

standartlar doğrultusunda tasarlanmış olmaları 
gerekliliği nedeniyle özellikle yolculara 
sundukları fiziki şartlar daha iyi durumdadır. 
Ancak istasyonlara ilişkin önemli potensiyel 
sorun birbirlerine bağlanan hatlarda meydana 
gelen/gelecek yüklenmelerin yaratabileceği 
kapasite problemidir. Sistem genelinde olmasa 
bile hatlardaki bazı kritik konumdaki istasyon-
larda giriş-çıkış ve vagonlara biniş-iniş konu-
sunda problemler yaşanabilmektedir.

“Park & Ride” olarak adlandırılan, evden 
istasyona özel otomobille varışı ve sonrasın-
da sağlanan otopark imkanı kullanılarak raylı 
sisteme yaya olarak devam etme şeklinde 
açıklanabilecek olanakları sağlayan istasyon 
tasarımlarımızın yetersizliği beraberinde bazı 
olumsuzlukları getirmektedir. En önemli olum-
suzluk özel otomobil kullanıcılarına yönelik 
toplu taşımayı cazip kılacak şartların oluştu-
rulamamasıdır ki bu trafik yükü olarak kentsel 
karayolu ağına binmekte ve trafik sıkışıklıkları 
olarak toplumca bedeli ekonomi, sağlık, çevre, 
enerji ve tabii kaynaklar gibi alanlarda öden-
mektedir. Diğer bir problem ise “Park & Ride” 
uygulamasının faydasını kavrayan kısıtlı sayıda 
da olsa kentlinin, istasyonlar çevresinde illegal 
park etmeleri sonucu ortaya çıkan lokal kapasi-
te sorunlarıdır.

4.5 Bilgilendirme Hizmetleri

EGO tarafından Ankara’da akıllı ulaşım baş-
lığı altında gelişen teknolojik imkanları kullanan 
çeşitli ulaşım bilgilendirme çözümlerini kentlile-
rin kullanıma sunmuştur. Bunlar;

Trafik yoğunluğu haritası web ve mobil uy-
gulaması

EGO Cep’te uygulaması

EGO SMS, EGO Sesli Mesaj ve ALO153 oto-
büs bilgilendirme sistemi

Otobüs içi bilgilendirme sistemi

Durak bilgilendirme sistemi

Kare kod bilgilendirme sistemi

4.6 Ücret Toplama

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi tarafından 
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işletilen metro, Ankaray, belediye otobüsleri ve 
teleferikte ön ödemeli Ankarakart ile ücret top-
laması gerçekleştirilirken, minibüs, taksi ve özel 
halk otobüslerinde her bir yolculuk başına nakit 
ödeme kabul edilmektedir. TCDD’ye bağlı ban-
liyö hizmetleri karşılığında ise tek gidiş ve gi-
diş-dönüş bileti için nakit veya ön ödemeli aylık 
abonman kartla ücret tahsilatı yapılmaktadır.

5. Trafik Güvenliği

Trafik kazalarının sıfıra indirgenebilmesi 
teorik bir olasılık olmakla birlikte pratikte müm-
kün değildir. Kazalar genel karakterleri itibarı 
ile olmaya ve artan nüfus ve motorlu taşıt sayısı 
doğrultusunda artmaya devam edecektir. Bu 
noktada gerçekçi olan hedef hiç kimsenin trafik 
kazaları sonucunda ölmemesi veya ağır yara-
lanmamasının sağlanabilmesidir. Bu da ancak 
doğru ulaşım strateji ve politikalarının benim-
senmesi ile gerçekleştirilebilir.

Kentler insanların varlığıyla var olan, şekille-
nen yapılardır. Bu nedenle de kentsel bölgelere 
yönelik ulaşım altyapısı çalışmaları yürütülürken 
transit trafiğe yönelik çalışmalardan farklı bir 
bakış açısı ile duruma yaklaşmak gerekir. Kent-

lerde sadece motorlu taşıt trafiği yoktur. Kayda 
değer hatta bazı bölgelerde motorlu taşıt tra-
fiğinden daha yoğun yaya hareketleri gözlem-
lenir. Öğrenci de, çalışan da, emekli de sokak-
lardadır kentlerde. Bu durumda ulaşım altyapısı 
her yaştaki tüm yol kullanıcılara hizmet etmeli, 
güvenli şekilde erişimlerini sağlamalıdır.

Ankara’da oluşturulan ulaşım altyapısı, ula-
şımın ana özelliği olan istenen zamanda istenen 
yerde hızlı, güvenli ve ekonomik olarak sunulma 
şartını yerine getirememektedir. Diğer özel-
likler bir yana güvenlik üzerine odaklanılacak 
olunursa, gerek yayalar gerekse sürücüler için 
güvensiz ulaşım ortamı yaratacak ilkesel hatalar 
yapılmaktadır.

Öncelikli olarak motorlu taşıt trafiğinin 
olası her fırsatta daha hızlı bir şekilde akmasını 
sağlamaya yönelik kesintisiz akım elemanları 
(farklı seviyeli kavşaklar) sisteme dahil 
edilmekte, yollar teknik hesaplamalardan 
yoksun olarak olabildiğince geniş tasarlanmaya 
çalışılmaktadır. Bunun sonucunda trafik yoğun-
luğunun düşük olduğu zaman dilimlerinde hızı 
teşvik eden bu sistem, olası kaza durumunda 
kaza şiddetinin yani ölüm ve yaralanma duru-
munun artmasına neden olmaktadır. Ulaşım 
altyapısına yönelik tasarımda böylesi ilkesel 
hatalar yapıldıktan sonra karayolu kaplaması 
üzerine “50 km/s” veya “Yavaş” yazmanın bir 
anlamı ve getirisi olmamaktadır. Hız kaynaklı 
kazalar artmakta, kaza sonuçları daha ağır ol-
maktadır.

Yayalar açısından ise durum daha kötüdür. 
Yayalar için güvenli yürünecek mekanlar sadece 
parklarda tasarlanan yürüme yollarıdır. Çünkü 
yaya hareketinin en yoğun olduğu bölgelerde 
dahi öncelik motorlu taşıt trafiğine verildiği 
için kalan alan yayalar tarafından kullanıl-
maya çalışılmaktadır. Kent genelinde ulaşım 
altyapısının hatalı tasarlanması sonucunda, 
özellikle hızın daha yüksek olduğu yerlerde 
daha fazla olmak üzere yaya ile motorlu taşıt 
hareketleri hayati tehlike içerecek şekilde 
kesişmektedir.

illüstrasyon:
 apinchofsketches.com



Melih Gökçek

“Mahkemelerin verdiği seri yürütmeyi dur-
durma kararları için tüm Ankara halkı adına 
teşekkür ediyorum. Çekilen sıkıntı dolayısıyla 
özür diliyorum. Biz bu kararı almasaydık 1-3 yıl 
arasında yargılanabilirdik. Gün boyunca yaşa-
nan tıkanmalar yolun ne kadar yararlı olduğunu 
gösterdi. Umarım Odalar ideolojik olarak Melih 
Gökçek ve AK Parti düşmanlığı sonucu mantık-
sız yaklaşımlarda halkın tepkisiyle karşılaşıldığı-
nı görüp kendilerine çeki düzen verirler. Mimar-
lar Odası için vatandaşa ve ekonomiye verilen 
zararın hiç önemi olmayabilir ancak vatansever 
insanlar olarak bunu kabul etmemiz mümkün 
değil. Benim bir isteğim var. Bize dava açan 
odaların Ankara Bulvarı ve bağlantı yollarından 
geçmemesi lazım. Onurlu insan kapattırmak 
istediği yoldan geçmez. Bu onurlu davranışı 
gösterebilecekler mi?”

 “Eğer fidan dikmek istiyorlarsa, fidan dik-
mesinler ağaç diksinler. Ben kendilerine ağaç 
vereyim. ODTÜ’nün her tarafına diksinler ama o 
yola dikilmesi tabi söz konusu değil. Artık plana 
göre o yolu yapacağız” 

Burhan Kuzu: 

“Bu bayramda da maalesef trafik kazaları 
rekor kırdı; yaklaşık 100 ölü. Oysa biz yolları 
duble yaptık. Demek ki tedbirsizlik had safha-
da”

Recep Tayyip Erdoğan: 

“Yolsuzlukların olduğu bir hükümet olsa bu 
hükümet, 230 milyar dolardan milli gelir 800 

Ağzından Çıkanı 
Kulağın Duysun

milyar dolara çıkar mıydı? Soruyorum sizlere 
Allah aşkına 79 senede bu ülkede 6 bin kilo-
metre bölünmüş yol yapıldı, biz ise 10 yılda 17 
bin kilometre yol yaptık.”

“İstanbul’dan İzmir’e otoyol geliyor. İstan-
bul - İzmir arası 100 saate düşüyor. Yolsuzlukla-
rın içerisinde olan bir hükümet bunları yapabilir 
mi?”

“Diyarbakır’ın 2002 yılında bölünmüş yolu, 
37 kilometre. Koca Diyarbakır’da 30 kilomet-
re bölünmüş yol. 14 yılda biz AK Parti iktidarı 
olarak 350 kilometre yol yaptık. Diyarbakır’ı 
Mardin’e, Elazığ’a, Batman’a, Siirt’e, Şanlıurfa’ya 
bölünmüş yolla bağladık. Yolları böldük, hayat-
ları birleştirdik.”

“Silvan Barajı demek Diyarbakır’ın zengin-
leşmesi demek, bölünmüş yollar demek, Di-
yarbakır’ın medeniyet yolunda emin adımlarla 
ilerliyor demektir.”

“12 yılda 16 bin km bölünmüş yol yaptık. 3. 
köprü bitecek, geliyor. Bütün bunlar bir aşkın, 
sevdanın, dertli olmanın gereğidir.”

“Bir çılgın projenin gerçekleşebilmesi için 
bize hendek atlattılar. 3-4 sene bir projeyi ge-
cikmeli olarak çıkarıyoruz. Niye? Önümüzde çok 
ciddi engeller var. Örneğin Marmaray projemiz 
var, basit çanak çömlek hikayesi bize dört sene 
kaybettirdi.”
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Ne Söylemiştik?
Ankara’da Ulaşım Sorunu ve Düşündürdükleri

Ulaşım Planlaması Taşıt Odaklı Değil İnsan 
Odaklı Olmalıdır

“Ulaşım hakkı”, en temel haklar olarak ifade 

ettiğimiz çalışma, sağlıklı bir çevrede yaşama, 

eğitim ve kültürel yaşama katılma gibi diğer 

kamusal haklar ile doğrudan ve açık bir ilişki 

içindedir. Bu bakımdan da diğer haklara eriş-

meye aracılık eden ve bu haklar için olmazsa 

olmaz temel bir insan hakkıdır. Taşıtı olan veya 

olmayan herkesin ulaşım hakkına erişebilmesi 

gerekmektedir. Bunun için de özel araç sahip-

liği dışında herkese ayrım gözetmeden rahat 

ulaşılabilir, ucuz ve konforlu ulaşım seçenekleri 

sağlanmalıdır. Bunu sağlamanın yolu da özel 

araç sahipliğini teşvik etmek değil toplu ulaşım 

seçeneklerini geliştirmektir. En temel haklardan 

biri olan ulaşımın, herkes için ulaşılabilirliğini 

sağlamak için toplu ulaşım seçenekleri geliş-

tirilmeli ve güçlendirilmelidir. Kentin sosyal 

olanaklarından ve kent merkezlerinden herkesin 

yararlanması sağlanarak, yaşamın zevk verdiği 

bir kent yaratılmalıdır.  

Bütün bunlar bizi, kentlerin herkesin, her 

yere erişebileceği şekilde tasarlanması için zor-

layan unsurlarıdır. Ticari, idari ve kamu binaları, 

sosyal-kültürel, spor, sağlık ve dini faaliyetler, 

sokaklar ve kamu alanları tüm yurttaşların eri-

şebileceği şekilde düzenlenmelidir. Burada ay-

rıca bir parantez açarak belirtmekte yarar var; 

özellikle engelli yurttaşlarımız için özel düzenle-

melere dikkat etmek zorundayız. 

Kentsel ulaşımda amaç, kentte yasayanların 

belirli hacim ve nitelikteki ulaşım gereksinme-

sini uygun koşullarla karşılarken gelecekteki 

gelişmelere uyarlanabilecek ve kentsel gelişme-

ye ilişkin hedeflerle uyumlu bir ulaştırma siste-

minin planlanması ve gerçekleştirilmesidir. Tüm 

bunlarla birlikte ulaşım insanı bir yerden bir 

yere taşımaktan ziyade çevreye de en az zarar 

veren şekilde planlanmalı ve bu doğrultuda 

uygulamalar geliştirilmelidir. Metro, bisiklet ve 

yaya alternatifli ulaşımın geliştirilmesi bu yönde 

atılabilecek adımlardan birkaç tanesini oluş-

turmaktadır. Bisiklet yolları, kent merkezlerin 

yayalaştırılması, özel düzenlenmiş yaya yolları, 

kent dışı otopark yerleri ve merkeze düşük ma-

liyetlerle, sık ve güvenli toplu ulaşım imkânlarını 

yeniden düzenlenmesi bu doğrultuda hayata 

geçirilebilecek uygulamalardır. 

Taşıt odaklı ulaşım planlaması bir zorunlu-
luk mudur?

Kentlerdeki hızlı nüfus artışı ise çalışan kişi 

sayısının ve iş amaçlı yolculukların artmasına 

neden olmaktadır. Bunun yanında kent mer-

kezindeki yoğunluktan ve yüksek kiralardan 

kurtulmak amacıyla kent merkezinin dışındaki 

toplu konut alanlarına yerleşenler yeni ulaşım 

gereksinimlerini doğurmaktadır. Ankara’da 

Cumhuriyetin ilk yıllarında yavaş gelişen bir 

kent olarak 1980 sonrasında artan nüfus ve 

işgücü olarak kent ölçeğinde hızlı bir artış gös-

termiştir.  

Ankara gibi büyük kentlerde, özel araç sa-

hipliğinin ve kullanımının artması kentsel yol 

ağlarında tıkanıklıklara sebep olmakta ve yoğun 

trafik olgusunu gündeme getirmektedir. Oto-

mobil kullanımının artması trafik tıkanıklığını 

arttırmasının yanında çevreye de daha fazla 

zarar vermektedir. Aynı zamanda da otomobil-

ler için karayolları gibi seçeneklerin gündeme 

gelmesi de arazilerin bu amaçlarla kullanımına 

yol açmaktadır. Çevreye zarar veren, arazilerin 
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kentsel amaçlar ve insan yararı dışında kullanıl-
masına yol açmaktadır. 

Bu soruna çözüm olarak da, genellikle yol 
ağları genişletilmekte ya da kapasitesi arttırıl-
makta ve sürekli artan otomobilli yolculuk tale-
bini karşılamak için yol altyapısının geliştirilmesi 
gibi yöntemler çözüm olarak sunulmaktadır. Bu 
çözümler, sürekli yol kapasitelerinin arttırılması, 
yeni yol yapılması veya mevcut yolların geniş-
letilmesi olarak sonuçlanmaktadır. Yol genişlet-
mek için de yaya kaldırımları daraltılmakta veya 
yıkılmakta, büyük yatırımlar da tüneller veya 
katlı otoyollar ve katlı kavşaklar için yapılarak 
kentlerin içerisine daha fazla trafiğin girmesinin 
önü açılarak yayalar için yaşaması, ulaşması zor 
bir kent yaratılmaktadır. 

Taşıt odaklı yaklaşımlar büyüyen kentleri 
tüketen, kentin trafik sorunlarını daha da kar-
maşık hale getirmesinin yanında birçok insanın 
ulaşıma erişim hakkını gasp eden bir anlayışa 
sahiptir. Ulaşımda taşıtlara öncelik verilmesi, 
kaldırımlardan çalarak yolları genişletme, her 
kesişim noktasını katlı kavşaklarla çözme gibi 
anlayışları da içermektedir. Kent merkezleri 
tamamen taşıt yollarına göre planlanırken, ya-

yaların ulaşım hakları sürekli gasp edilmekte ve 
kent içinde kargaşa yaratılmaktadır. 

Bütün bunlar, taşıt odaklı ulaşım planlaması 
için yeterli gerekçeler değildir. Bu gerekçeler, 
Ankara gibi büyük kentlerde çözümsüz gibi 
görünen ulaşım sorunları yaratmaktadır. Bu 
sorunlarla kentte taşıtların kente uydurulması 
ve yayalara öncelik verilmesi gerekirken, Taşıt-
lar kente uydurulmuş ve Ankara’dan bir “taşıt 
kenti” yaratılmıştır. Ayrıca yapılan otobanların, 
katlı kavşakların, üst geçit ve alt geçitlerin birer 
rant alanı haline gelmesi de ayrı bir tartışma 
konusunu oluşturmaktadır.  

Taşıt odaklı ulaşım politikaları diğer bir ta-
raftan da, özel araç sahibi olmayan ya da olmak 
istemeyenlere karşı ayrımcılık yaratmakta, bu 
kesimler istemedikleri halde ekonomik, toplum-
sal ve çevresel maliyetlere katlanmak zorunda 
kalmaktadır. Gürültü kirliliği, hava kirliliği ve 
araçların gasp ettiği yollar bu durumun en 
önemli örneklerini oluşturmaktadır. 

Ankara’da çevreye duyarlı, yeşil ulaşım türleri 
yaygın uygulamalar değildir. Ankara’da bazı 
üniversitelerin yerleşkelerinde bunlara yönelik 
uygulamalar olsa da kentin genelinde bisikletli 
ulaşıma yönelik olarak planlı ve kapsamlı bir 
uygulama bulunmamaktadır. Yaya ulaşımı açı-
sından ise kent merkezinde ve ana bulvarlarda 
yol genişletme çalışmaları ve katlı kavşak proje-
leriyle yaya kaldırımları sürekli daraltılmaktadır. 
Yaya hemzemin geçitleri kaldırılmakta, yayala-
rın ulaşım koşulları giderek daha da kötüleştiril-
mektedir. 

Tek merkezli bir kent olan Ankara, insanın 
yaşayabileceği sağlıklı bir kent olmaktan uzak-
tır. Kent merkezi olan Kızılay’ın şu anki hali 
yaya ve insan odaklı olmaktan çok tamamıyla 
otomobil odaklıdır. Hemzemin geçitlerin kaldı-
rılarak üstgeçitlerin yaygınlaştırılması, katlı kav-
şakların ve otobanların kentin merkezinde yer 
alması yayaların yaşam alanlarını daraltmakta-
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“Ulaşım hakkı”, en temel haklar 
olarak ifade ettiğimiz çalışma, sağ-
lıklı bir çevrede yaşama, eğitim ve 
kültürel yaşama katılma gibi diğer 
kamusal haklar ile doğrudan ve 
açık bir ilişki içindedir. Bu bakımdan 
da diğer haklara erişmeye aracılık 
eden ve bu haklar için olmazsa ol-
maz temel bir insan hakkıdır. Taşıtı 
olan veya olmayan herkesin ulaşım 
hakkına erişebilmesi gerekmektedir. 
Bunun için de özel araç sahipliği dı-
şında herkese ayrım gözetmeden ra-
hat ulaşılabilir, ucuz ve konforlu ula-
şım seçenekleri sağlanmalıdır. Bunu 
sağlamanın yolu da özel araç sahip-
liğini teşvik etmek değil toplu ulaşım 
seçeneklerini geliştirmektir. En temel 
haklardan biri olan ulaşımın, herkes 
için ulaşılabilirliğini sağlamak için 
toplu ulaşım seçenekleri geliştirilme-
li ve güçlendirilmelidir. Kentin sosyal 
olanaklarından ve kent merkezlerin-
den herkesin yararlanması sağlana-
rak, yaşamın zevk verdiği bir kent 
yaratılmalıdır.  

Bütün bunlar bizi, kentlerin herke-
sin, her yere erişebileceği şekilde 
tasarlanması için zorlayan unsurla-
rıdır. Ticari, idari ve kamu binaları, 
sosyal-kültürel, spor, sağlık ve dini 
faaliyetler, sokaklar ve kamu alanları 
tüm yurttaşların erişebileceği şekilde 
düzenlenmelidir. Burada ayrıca bir 
parantez açarak belirtmekte yarar 

var; özellikle engelli yurttaşlarımız 
için özel düzenlemelere dikkat et-
mek zorundayız. 

Kentsel ulaşımda amaç, kent-
te yasayanların belirli hacim ve 
nitelikteki ulaşım gereksinmesini 
uygun koşullarla karşılarken ge-
lecekteki gelişmelere uyarlanabi-
lecek ve kentsel gelişmeye ilişkin 
hedeflerle uyumlu bir ulaştırma 
sisteminin planlanması ve gerçek-
leştirilmesidir. Tüm bunlarla birlikte 
ulaşım insanı bir yerden bir yere ta-
şımaktan ziyade çevreye de en az 
zarar veren şekilde planlanmalı ve 
bu doğrultuda uygulamalar geliş-
tirilmelidir. Metro, bisiklet ve yaya 
alternatifli ulaşımın geliştirilmesi 
bu yönde atılabilecek adımlardan 
birkaç tanesini oluşturmaktadır. 
Bisiklet yolları, kent merkezlerin 
yayalaştırılması, özel düzenlenmiş 
yaya yolları, kent dışı otopark yer-
leri ve merkeze düşük maliyetlerle, 
sık ve güvenli toplu ulaşım imkân-
larını yeniden düzenlenmesi bu 
doğrultuda hayata geçirilebilecek 
uygulamalardır. 

Taşıt odaklı ulaşım planlaması 
bir zorunluluk mudur?

Kentlerdeki hızlı nüfus artışı ise 
çalışan kişi sayısının ve iş amaç-
lı yolculukların artmasına neden 

olmaktadır. Bunun yanında kent 
merkezindeki yoğunluktan ve yük-
sek kiralardan kurtulmak amacıyla 
kent merkezinin dışındaki toplu ko-
nut alanlarına yerleşenler yeni ula-
şım gereksinimlerini doğurmaktadır. 
Ankara’da Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yavaş gelişen bir kent olarak 1980 
sonrasında artan nüfus ve işgücü 
olarak kent ölçeğinde hızlı bir artış 
göstermiştir.  

Ankara gibi büyük kentlerde, özel 
araç sahipliğinin ve kullanımının art-
ması kentsel yol ağlarında tıkanıklık-
lara sebep olmakta ve yoğun trafik 
olgusunu gündeme getirmektedir. 
Otomobil kullanımının artması tra-
fik tıkanıklığını arttırmasının yanında 
çevreye de daha fazla zarar vermek-
tedir. Aynı zamanda da otomobil-
ler için karayolları gibi seçeneklerin 
gündeme gelmesi de arazilerin bu 
amaçlarla kullanımına yol açmakta-
dır. Çevreye zarar veren, arazilerin 
kentsel amaçlar ve insan yararı dışın-
da kullanılmasına yol açmaktadır. 

Bu soruna çözüm olarak da, ge-
nellikle yol ağları genişletilmekte ya 
da kapasitesi arttırılmakta ve sürek-
li artan otomobilli yolculuk talebini 
karşılamak için yol altyapısının geliş-
tirilmesi gibi yöntemler çözüm olarak 
sunulmaktadır. Bu çözümler, sürekli 
yol kapasitelerinin arttırılması, yeni 
yol yapılması veya mevcut yolların 
genişletilmesi olarak sonuçlanmak-
tadır. Yol genişletmek için de yaya 
kaldırımları daraltılmakta veya yıkıl-
makta, büyük yatırımlar da tüneller 
veya katlı otoyollar ve katlı kavşaklar 
için yapılarak kentlerin içerisine daha 
fazla trafiğin girmesinin önü açılarak 
yayalar için yaşaması, ulaşması zor 
bir kent yaratılmaktadır. 

Taşıt odaklı yaklaşımlar büyüyen 
kentleri tüketen, kentin trafik sorun-
larını daha da karmaşık hale getir-
mesinin yanında birçok insanın ula-
şıma erişim hakkını gasp eden bir 
anlayışa sahiptir. Ulaşımda taşıtlara 
öncelik verilmesi, kaldırımlardan ça-
larak yolları genişletme, her kesişim 
noktasını katlı kavşaklarla çözme 
gibi anlayışları da içermektedir. Kent 
merkezleri tamamen taşıt yollarına 
göre planlanırken, yayaların ulaşım 
hakları sürekli gasp edilmekte ve 
kent içinde kargaşa yaratılmaktadır. 

Bütün bunlar, taşıt odaklı ulaşım 
planlaması için yeterli gerekçeler 
değildir. Bu gerekçeler, Ankara gibi 
büyük kentlerde çözümsüz gibi gö-
rünen ulaşım sorunları yaratmaktadır. 
Bu sorunlarla kentte taşıtların kente 
uydurulması ve yayalara öncelik 
verilmesi gerekirken, Taşıtlar kente 
uydurulmuş ve Ankara’dan bir “ta-
şıt kenti” yaratılmıştır. Ayrıca yapılan 
otobanların, katlı kavşakların, üst 
geçit ve alt geçitlerin birer rant ala-
nı haline gelmesi de ayrı bir tartışma 
konusunu oluşturmaktadır.  

Taşıt odaklı ulaşım politikaları diğer 
bir taraftan da, özel araç sahibi olma-
yan ya da olmak istemeyenlere karşı 
ayrımcılık yaratmakta, bu kesimler is-
temedikleri halde ekonomik, toplum-
sal ve çevresel maliyetlere katlanmak 
zorunda kalmaktadır. Gürültü kirliliği, 
hava kirliliği ve araçların gasp ettiği 
yollar bu durumun en önemli örnek-
lerini oluşturmaktadır. 

Ankara’da çevreye duyarlı, yeşil 
ulaşım türleri yaygın uygulamalar de-
ğildir. Ankara’da bazı üniversitelerin 
yerleşkelerinde bunlara yönelik uy-
gulamalar olsa da kentin genelinde 
bisikletli ulaşıma yönelik olarak planlı 
ve kapsamlı bir uygulama bulunma-
maktadır. Yaya ulaşımı açısından ise 
kent merkezinde ve ana bulvarlarda 
yol genişletme çalışmaları ve katlı 
kavşak projeleriyle yaya kaldırımları 
sürekli daraltılmaktadır. Yaya hemze-
min geçitleri kaldırılmakta, yayaların 
ulaşım koşulları giderek daha da kö-
tüleştirilmektedir. 

Tek merkezli bir kent olan Ankara, 
insanın yaşayabileceği sağlıklı bir 
kent olmaktan uzaktır. Kent merkezi 
olan Kızılay’ın şu anki hali yaya ve 
insan odaklı olmaktan çok tama-
mıyla otomobil odaklıdır. Hemzemin 
geçitlerin kaldırılarak üstgeçitlerin 
yaygınlaştırılması, katlı kavşakların 
ve otobanların kentin merkezinde 
yer alması yayaların yaşam alanlarını 
daraltmaktadır. Üstgeçitlerin özellikle 
yaşlıların ve engellilerin çıkabileceği 
bir yapıya sahip olmaktan uzak ol-
ması bu konuda önemli bir göster-
gedir. Çevreye bakıldığında yolların 
otomobiller için ne kadar geniş oldu-
ğu görülmektedir. Yayalar için yaşam 
alanı tanımayan Kızılay’da her taraf 
otomobildir. Kısacası Kızılay, otomo-
biller için geniş otoparklar ve geniş 
yollarla doludur. 

* İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Nevzat ERSAN*
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dır. Üstgeçitlerin özellikle yaşlıların ve engel-
lilerin çıkabileceği bir yapıya sahip olmaktan 
uzak olması bu konuda önemli bir göstergedir. 
Çevreye bakıldığında yolların otomobiller için 
ne kadar geniş olduğu görülmektedir. Yayalar 
için yaşam alanı tanımayan Kızılay'da her taraf 
otomobildir. Kısacası Kızılay, otomobiller için 
geniş otoparklar ve geniş yollarla doludur. 

2015 Ulaşım Ana Planı ne oldu?

Ankara’da 1994 yılında Sayın Gökçek'in göre-
ve geldiği sıralarda yapılan ve onaylanan Anka-
ra 2015 Ulaşım Ana Planı başlığı altında 11 tane 
temel ilke benimsenmiştir. Bu planın üzerinden 
16 yıl geçmiş ve yerine yeni bir ulaşım planı ya-
pılmamıştır. Söz konusu planda da belirlenen 11 
hedeften sadece bir tanesi insan odaklı ulaşımı 
öncelemiştir. Bu da 16 yıldır kenti yönetmekte 
olan Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaları 
üzerine düşünmemizi sağlamaktadır. 

Sonuç olarak 2015 ulaşım planı, İnönü, Mev-
lana, Fatih Sultan Mehmet, Turgut Özal Bulvar-
larının ekspres yol mahiyeti kazanarak yayalara 
kapatılmasına neden olmuş ve bu alanlar yaya-
nın ancak üstgeçit ya da altgeçitten aşabileceği 
kenti bölen taşıt ulaşımının desteklendiği alan-
lar olarak kimlik kazanmışlardır. 

Planda ayrıca, ulaşım hizmet düzeyinin 
artırılması hedeflenmiş fakat toplu taşıma 
hizmetlerinde yapılan iyileştirmeler, özel ta-
şıma hizmetlerine yapılanların çok gerisinde 
kalmıştır. Ulaşımda ekonomik etkinlik hedef-
lenmesine rağmen Batıkent Metro hattından 
sonra yapılan projeler yavaşlatılmış, etaplar ve 
belirlenen öncelikler değiştirilmiştir. En önemlisi 
de planda halkın katılımı öngörülürken, ulaşım 
ile ilgili kararların alındığı, Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi, toplu taşıma hatları, ücretlendirme, 
aktarımlar konusunda verilen kararlarda halkın 
gerçek ihtiyaçlarını göz ardı eden uygulamalar-
da bulunmuştur. 

Peki, nasıl olacak?

Ankara'nın ulaşım ve dolaşım sorunlarına 
uygulanmakta olan “otomobil merkezli ulaşım 
yaklaşımı” derhal terk edilmeli ve ulaşım politi-
kalarında“insan odaklı ulaşım yaklaşım” benim-
senmelidir. İnsan odaklı bir anlayış için kamu 
odaklı ve toplumun genel çıkarlarını, bireylerin 
ve belirli kitlelerin çıkarlarından üstün tutan bir 
anlayışa sahip olmak gerekmektedir. Ankara'da 
yaşanan ulaşım ve dolaşım sorunlarını hafifle-
tebilmeyi düşünürken, kentin gelecekte karşı-
laşabileceği sorunları bir bütün olarak görmek 
gerekmektedir. 

Otomobil yerine uygulanabilecek en uygun 
toplu taşıma aracı metrodur. Ancak Ankara’da 
metro yapımı 1972’den bu yana hazırlanan 
ulaşım planlarında önerilmiş olmasına rağmen 
2 hat dışında bu konuda bir ilerleme kaydedi-
lememiştir. Tamamlanamayan inşaatlar hem 
harcamaları bakımından ölü yatırımlara döner-
ken hem de söz konusu inşaatın eskimesine yol 
açmakta ve ekonomik ömrünü kısaltmaktadır. 
Ayrıca Ankara için tasarlanan raylı ulaşım sis-
temleri toplu ulaşım ihtiyacını kentin ihtiyaç-
ları göz önüne alınarak değil görüntü amaçlı 
yapılmakta dolayısıyla kentin ulaşım sorunları 
çözülememektedir. Tek merkezli bir kent olan 
Ankara’da ulaşımın daha uygun bir şekilde ya-
pılabilmesi için Kızılay yaya bölgesi ilan edilip 
buraya ulaşım sadece raylı sistemlerle sağlan-
malıdır. 

Ulaşım sistemi herkes için ulaşılabilir ve 
yararlanılabilir olmalı; aynı zamanda da çevre, 
kültürel sistemler ve ekosistemleri korunmalıdır. 
Yani yaşanabilir çevre için ulaşım sisteminin 
nasıl geliştirildiği önem taşımaktadır. Ankara 
“hareketlilik, yaşanabilir bir kent oluşturmaya 
yönelik bir biçimde düzenlenmeli ve değişik 
ulaşım türlerine olanak tanımalı”dır. “Kentler 
insanlar içindir, taşıtlar ise sadece araçtır” de-
nilerek tasarlanmalı, taşıtların değil insanların 
ihtiyaçları öncelik olmalıdır. 



Ne Söylemiştik?
Ankara’da Ulaşım Sorunu ve Düşündürdükleri
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Katliamları Durduralım 
Sorumluları Unutmayalım

KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB 
Ankara İKK, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği ve 
Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla Gaziantep 
kent merkezindeki bir düğünde sivillere yönelik 
gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısına karşı 
Yüksel Caddesi’nde bir araya gelindi ve basın 
açıklaması yapıldı. Açıklamayı DİSK Bölge Tem-
silcisi Tayfun Görgün yaptı:

Katliamları Durduralım. Sorumluları Unut-
mayalım.

Bir Düğünü Katliama Çevirmenin Dini, Si-
yasi veya İdeolojik Hiçbir Amacı ve Açıklaması 
Olamaz.

Dün gece yeni bir katliamla sarsıldık. Ga-
ziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akdere 
Mahallesi’ndeki bir düğünde gerçekleşen canlı 
bomba saldırısı, çoğu çocuk 50 kişinin yaşamını 
yitirmesine, yüze yakın kişinin de yaralanması-
na neden oldu. Hükümetin içeride ve dışarıda 
savaş politikaları ülkeyi bir katliamlar ülkesi 

haline getirmiş durumdadır. Bugün hükümet 
yetkililerinin de itiraf etmekten çekinmedikleri 

yanlış Ortadoğu politikaları ülkemizi IŞİD’in ve 

cihatist çetelerin üssü haline getirmiştir. Son 

günlerde yaşanan bombalı saldırılarda birçok 

kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralan-

mıştır. Bu saldırıların tamamını kınıyor, yaşamını 

yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara 

acil şifalar diliyoruz.

Bir süredir şiddet adeta ülkemizin günlük 

rutini haline gelmiştir. Ülkede şiddet olaylarının 

bu kadar yükselmesinin nedenleri elbette ki 

hükümetin politikalarından ayrı ele alınamaz. 

Siyasal hak ve özgürlükler tesis edilmediği, de-

mokratik haklar güvenceye alınmadığı sürece 

bu tür bombalı saldırıların ve intihar eylemleri-

nin son bulması mümkün değildir. Hükümetin 

içerde anti demokratik, baskıcı politikaları, dı-

şarıda ise bölgenin yeniden paylaşımından pay 

kapma hedefleri sürdükçe ülkenin her yerinde 

yeni katliamlar yaşanması kuvvetle muhtemel-

dir. Bilinmelidir ki yıllarca Gaziantep’te cirit atan 

bu canilere dokunmayanlar, demokratik çevre-

lerin uyarılarını görmezden gelenler, dolayısıyla 

insanlıktan nasibini almamış çetelerin palaz-

lanmasını sağlayanlar ve savaş politikalarında 

ısrarcı olanlar da bu katliamdan sorumludur.

Son bir yılda yaşandan katliamların tamamı 

göz göre göre gelmiştir. IŞİD ve diğer çeteler 

bir yandan bizzat hükümet tarafından destek-

lenirken, diğer yandan yaptıkları katliamlara 

ilişkin alınabilecek önlemler alınmamış, adeta 

katliamların gerçekleşmesi için her türlü zemin 

hazırlanmıştır. Suruç, 10 Ekim Ankara ve Gazi-
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antep katliamları böyle gerçekleşmiştir. 10 Ekim 
katliamı dosyasında IŞİD’in Gaziantep’te Kürt 
yurttaşların yaşadığı bölgelerdeki düğünlere 
ilişkin planlamalar yaptığı yer alırken, buna iliş-
kin neden bir önlem alınmadığı sorusu ortada 
durmaktadır. Şimdiye kadar uygulanan poli-
tikalarla, sıkıyönetime dönüştürülen OHAL ile 
ülkemizin sürüklendiği uçurumdan döndürme-
sinin şansı kalmamıştır. AKP, Türkiye’yi iç savaşa 
sürüklemektedir.

Şiddetin durdurulması için en büyük sorum-
luluk hükümettedir. Bugüne kadar ki uygula-
malarıyla 15 Temmuz darbe girişiminden doğru 
sonuçlar çıkarmadığı görülen hükümet yıkıcı 
politikalarında ısrar etmektedir. Bu politikalarla 
ülke yıkıma sürüklenmektedir. Hükümeti bir kez 
daha içerde ve dışarıda sürdürdüğü gerici, anti 
demokratik politikalara son vermeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki gerçek bir demokrasi, 
farklılıklarımızla birlikte, eşit ve özgürce yaşaya-
bilmemizi garanti altına aldığı oranda gerçek-

leşecektir. Gerçek bir demokrasi, savaşı değil 
barışı kendisine kılavuz edinmelidir. Gerçek bir 
demokrasi, çoğunlukçu değil çoğulcu olmalıdır! 
Gerçek bir demokraside hükümet kandırıla-
mamalı ve siyasi sorumluluğunun bilincinde 
olmalıdır!

Bizler bu katliamı ve ardındaki güçleri lanet-
liyoruz. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve dost-
larına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
Her gün savaş tohumları saçılan bu topraklarda 
yaşam hakkımızı koruyabilmek ve IŞİD çete-
leri ile ardındaki güçlerin amacına ulaşmasını 
engellemek için emekten, barıştan, eşitlikten, 
özgürlükten ve gerçek bir demokrasiden yana 
olan herkesi yan yana gelmeye çağırıyoruz.

Gözlerimizin önünde insanlığın, ülkemizin 
katledilmesine seyirci kalmayacağız.

Katliamları lanetliyoruz.
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Hüzünlü 'Bir' Eylül

Ülkemiz, coğrafyamız uzun yıllardır bedelini 

halklarımızın ödediği savaşların içerisinde. Kan 

ve barutla yapılan çıkar hesaplarının insanları-

mıza katliamlar, kıyımlar, yıkımlar olarak döndü-

ğü günlerden geçiyoruz. Masum insanların öde-

diği bedeller bir yana, emek, barış ve demokrasi 

mücadelesindeki arkadaşlarımızın hedef tahta-

sına koyulduğu günler, savaşları kimin istediğini 

ve savaşların kimlerin menfaatlerine olduğunu 

gösterir boyutlarda yaşanıyor.

Bugün büyük usta Vedat Türkali’nin cenaze 

yürüyüşüne saldıran bir zihniyet var karşımızda. 

Savaştan nemalanan, ölümlerden beslenen, 

barış düşmanı bir zihniyet bu. 10 Ekim’de, Su-

ruç’ta, İstanbul’da, Gaziantep’te insanlığın en 

Hüzünlü “Bir” Eylül

Çiçeklerle donatacak kollarını bahar dalları gibi 

Karanlıkta barış kervanlarını bekleyen 

Çileden çileye batmış senin emekçi halkındır 

Yirmisinde bir delikanlı gibi dalıp maviliklere 

Yirmisinde bir delikanlı gibi 

Dudaklarından öpeceğim gün 

Masmavi özgürlüğün 

İnan ki yakındır 

 Vedat TÜRKALİ

güzel değerlerine, mutluluğuna, neşesine saldı-
ran gerici zihniyet. 

Umutlu olmak için birçok sebebimiz var 
yine de. Barışı kazanacak yüzler aramızdalar. 
Veysel Atılgan’ın gülüşünde, Suruç’ta tutuşan 
ellerde, Vedat Usta’nın öykülerinde, sokaklarda, 
meydanlarda barışı kazanmak için mücadelesini 
sürdüren, “Bu kan denizinin ufkundan barışın, 
demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün güneşini 
doğuracak” dostlarla ısrarla yürümeye devam 
edeceğiz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu



19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ sebebiyle 19 
Eylül 2016 günü, saat 19.00’da TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu (Ankara İKK) tarafından 
Yüksel Caddesi, İnsan Hakları Heykeli önünde 
bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Açıkla-
mayı TMMOB Ankara İKK adına yapan TMMOB 
Ankara İKK Sekreteri Özgür TOPÇU, günün 37 
yıl önce 19 Eylül 1979 tarihinde 100 binin üzerin-
de TMMOB üyesi mühendis mimar şehir plancı-
sının ekonomik ve demokratik taleplerle yaptığı 
1 günlük grevin yıldönümü olduğunu ifade etti. 
2011 yılından itibaren her yıl 19 Eylül’ün Mühen-
dis Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü 
olarak kutlanmakta olduğuna değinen Topçu, 

19 Eylül Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü

bu kapsamda her yıl 19 Eylül’de 1979 yılının mü-
cadelesini selamlamak ve bugün ülkenin içinde 
bulunduğu karanlık tabloya karşı mücadelemizi 
kararlılıkla sürdüreceğimizi bildirmek için bir 
araya geliyoruz, dedi.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı basın açıklama, 
aşağıda yer alan basın açıklaması metninin 
okunmasından sonra son buldu.

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

Mühendis, mimar, şehir plancıları, 19 Ey-
lül 1979’da TMMOB‘nin çağrısıyla ekonomik ve 
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demokratik talepleri için ülke çapında uyarı 
mahiyetinde bir günlük iş bırakma eylemi ger-
çekleştirmişti. Bu eyleme, 49 ilde 443 işyerinde 
mühendis, mimar, şehir plancıları yanı sıra işçi, 
teknik eleman ve sağlık görevlileri dahil 100 
bini aşkın kamu çalışanı katılmış, teknik eğitim 
gören öğrenciler de eylemi desteklemişlerdi. 
TMMOB tarihinde önemli bir yeri bulunan 19 Ey-
lül tarihi, altı yıldan beri “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
olarak kutlanmakta ve mücadele geleneğimiz 
sürdürülmektedir.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’ne, ülke tarihimizin en karanlık 
dönemlerinden birisi yaşanırken girmekteyiz.

15 Temmuz kanlı Cemaat darbe girişiminin 
yaşattığı olumsuzlukların ağır etkisi altınday-
ken, OHAL ilanı, Meclisin devre dışı bırakılması 
ve ardı ardına çıkarılan KHK’lar ile ülkemiz daha 
baskıcı bir döneme sokuldu. Bir yanımız emper-
yalistlerin yarattığı kanlı Ortadoğu bataklığı bir 
yanımız darbe girişimi, patlayan bombalar, sa-
vaş ve katliamlar ile sarıldı. Yıllardır iktidarların 
yanlış uygulamalarına ve Cemaate karşı müca-
dele eden muhalif kesimler darbe girişimi ba-
hanesiyle görevlerinden alındı, baskılara maruz 
kaldı. Kürt sorunundaki savaş ve şiddet odaklı 
çözümsüzlük politikaları ülkemizi iç savaşın 
eşiğine getirdi. Toplumsal hayatı kuşatan geri-
cilik iktidar yapısındaki gücü ile laikliği ortadan 
kaldıracak bir düzeye ulaştı. Doğamız, kentle-
rimiz ve yaşam alanlarımız yağmacılığın artık 
kurumsal hale gelen saldırıları ile geri dönüşü 
mümkün olmayacak düzeyde zarara uğratıldı. 
Ülkemiz artık mesleğimizi kamu ve toplum ya-
rarı doğrultusunda onurluca icra edebileceğimiz 
koşullardan uzaklaştı.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mes-
lek disiplinleri ve meslek örgütlerimiz, kapitaliz-
min neoliberal döneminin yeni sermaye birikimi 

ve rant sürecine tabi kılınmaya çalışıldı. Mühen-
dis, mimar, şehir plancılarının bazı alanlardaki 
yetkileri uluslararası sermaye kuruluşlarına dev-
redildi, bazı alan ve yetkiler kısıtlandı, bazıları 
ortadan kaldırıldı.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hiz-
metlerinin ana sektörleri kamusal fayda anla-
yışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, 
ticarileştirmenin unsurları haline getirildi; fason 
üretime bağlı olarak mühendislik geriletildi. 
Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları yaygın-
laştırıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca 
barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerek-
tirdiği yapı denetimi, kent politikaları, enerji, 
tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki 
denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı 
bırakıldı, kanun hükmünde kararnamelerle yargı 
kararlarını gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri, 
evrensel bilimsel mesleki gereklilikleri büyük 
oranda tasfiye etti.

Neoliberal dönüşüm programının rant ek-
senli yeni kurumsallaşması uyarınca örgütümüz 
TMMOB de hedef tahtasına oturtuldu. Kamusal 
hizmet ve kamusal denetim ortadan kaldırıl-
maya çalışıldı. İktidar, bu kapsamda TMMOB 
Yasası‘nı değiştirmeye, Odaların ve TMMOB‘nin 
önemli bazı yetkilerini elinden almaya çalıştı. 
Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin 
kamusal niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine 
tasfiyesine, mesleğimize ve örgütümüze yöne-
lik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz, 
1970‘lerin TMMOB‘sinin ve 1979 direnişimizin 
devamı niteliğindedir. TMMOB ve bağlı Odaları 
boyun eğmeyecektir.

Dayanışmanın anlamının ülkemizin içinde 
bulunduğu kötü günlerde, umudumuzu kaybet-
meden emek, demokrasi ve barış mücadelesini 
yükseltmek olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının omuzla-
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rındaki yükün yalnızca umutla ve dayanışmayla 
paylaşılabileceğine inanıyoruz.

TMMOB; yıllardır iktidarın rant odaklı poli-
tikalarıyla her derenin önüne kurulmak istenen 
HES’lerle, taş ocaklarıyla, altın madenleriyle 
kentlerinin yağmalanmasına karşı Artvin’de, Ce-
rattepe’de direnenlerle omuz omuza yürümeye, 
doğanın, kentlerin ve yaşam alanlarımızın yağ-
malanmasına karşı halkın dayanışmacı, birleşik 
ve örgütlü mücadelesi ile kurulan barikatları 
büyütmeye devam edecektir.

TMMOB; içerisine sürüklendiğimiz savaş ve 
baskı atmosferine karşı; emperyalizme, savaş-
lara, faşizme ve gericiliğe karşı toplumsal mu-
halefet güçlerinin birliği için çalışacak; eşitlik, 

özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, laiklik için 
gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydın-
lattığı başka bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla 
sürdürecektir.

TMMOB; kamu yararını gözeterek toplumcu, 
demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve ba-
ğımsızlıktan yana geleneklerine bağlı kalacaktır.

TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü’nde ülkemize ve ge-
leceğimize sahip çıkma sorumluluğu ile yoluna 
devam edecektir.

Dayanışma Günümüz, ülkemizin aydınlık 
geleceğine duyduğumuz inançla kutlu olsun.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 

VEFAT
AHMET TAYLAN KARABEY

1945 KİLİS doğumlu,  1970 ODTÜ mezunu, 18717 sicil numaralı üyemiz Ahmet Taylan 
KARABEY hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
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Bulmacaların çözümleri dijital dergimizde mevcuttur. ankara.imo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Mücadele Hiç Bitmeyecek!*

*Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği Yılmaz Güney'i Anma Ge-
cesi'ne telefonla bağlanarak yaptığı konuşmadan... (7 Eylül 2016)




