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SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSAL KONGRE,FUAR ve SERGİSİ

ROTRASA
(ROAD AND TRAFFIC SAFETY CONGRESS FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION)

 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı girişiminde, 
7-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRASA) ulusal kong-
resi, ilgili fuar ve sergisi ile düzenlenmektedir.

AMAÇ 

 Kongre’nin amacı sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, tek-
nik ve uygulamalı bilgilerin sunulması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmektir. Bir yıl 
ulusal diğer yıl uluslararası olarak düzenlenmek üzere, 2015 yılında birincisi Ulusal kongre olarak başlatılan 
bu kongre, daha önce Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi (TRODSA) adıyla 2001-2007 yılları arasında her yıl 
düzenlenmiştir. Bugüne kadar 7 yıl ara verilmiş olan Kongre, alanındaki bilgi birikiminin, yeni bilgilerin sunul-
ması ve tartışılması ortamında eksiklik oluşturan bu duruma son vermek amacıyla, Gazi Üniversitesi Trafik 
Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı ve Ankara Ticaret Odası ortak girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarih-
leri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRASA) Ulusal Kongresi, fuar ve sergisi 
düzenlenmektedir.

VİZYON

 Ülkemizin yaşam kalitesi ölçütlerinde en zayıf olduğu ve ciddi insan varlığı ve maddi varlık kayıpları 
verdiği, elde edilen teknolojik ilerlemeye rağmen bunun yansıtılamadığı yol ve trafik güvenliği konusunda, 
yaşam kalitesini yükseltecek ilerlemenin sürdürülebilir ulaşım
kapsamında sağlanması. Bu temel vizyona göre, sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik 
güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunul
ması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmek önem kazanmaktadır. Böylelikle sektör-
de ve ulaşım düzenlemelerinde genellikle arka sıraya düşen, engeller, engelsiz mekan, bisiklet kullanımı, 
parklanma, aktarma alanı, yatay ve düşey işaret, aydınlatma vb. ileri teknoloji, eko-teknoloji donatıları gibi 
konuların önemlerinin vurgulanması ve görüşülmeleri de öngörülmektedir. Kongre, yol ve trafik güvenli-
ğinde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerek akademik, gerekse kamu ve özel sektörde hizmet 
veren, faaliyet gösteren tüm kuruluşların buluşma noktası olarak Ankara’da düzenlenmektedir. Bu kongre, 
bu konuda da başkent kimliğini ortaya koymayı vizyona yönelik bir amaç olarak benimsemekte; Ankara’nın, 
Türkiye ulaştırma sektöründe bir bilgi birikim odağı ve ulaştırma sektörünün de başkenti olarak konumunun 
ele alınması gündeme getirilmektedir. Konu bu çerçevede üç bileşeni ile tartışmaya açılmak üzere sözlü 
sunum, poster sunum ve panel konusu olacaktır:

• Ülkesel demiryolu ağı, bu kapsamda yüksek hızlı tren ağı başkenti Ankara
• Ülkesel ve uluslararası havayolu ağında başkent Ankara
• Ülkemiz ulaştırma sektörünün sürdürülebilir ve güvenli ulaşım düzenlemeleri için akıllı ulaşım sistemleri ve 
ileri teknolojiler bilgi, buluş, üretim, ar-ge başkenti potansiyeli ile başkent Ankara.
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MİSYON

 Gazi Üniversitesi(GÜ) ülkemizde, trafik planlaması, trafik ile ilgili projelendirme ve uygulamalar 
konusunda, ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı’’ adı ile kurulmuş bir anabilim dalı kapsamın-
da ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması ‘’ adına sahip programı ile lisansüstü eğitim veren özgün anabilim 
dalına
sahip üniversitemizdir. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Trafik Planlaması ve
Uygulaması Anabilim Dalı ulaşım ve trafik çalışmaları konusunda gerekli çok disiplinli ortamın oluştu-
rulduğu ve lisansüstü eğitimin verildiği özgün bir anabilim dalıdır. Bu çerçevede, Trafik ve Yol Güvenliği 
konusunda yapılmış olan inceleme ve araştırmaları  ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun dikkat ve 
bilgisine sunulmasını sağlamak, yapılması gereken çalışmaları ortaya çıkarmak ve bu konuda gelece-
ğe yönelik kurumsal bir arşiv oluşturmak, konu ile ilgili ulaşılan bilimsel sonuçları akademik platformda 
tartışmak ve daha güvenli trafik koşullarının oluşturulmasına yönelik politika ve öneriler geliştirmek üzere; 
2001-2007 yılları arasında ilk yıl ulusal takip eden yıl uluslararası olarak, Gazi Üniversitesi( GÜ) Fen Bi-
limleri Enstitüsü(FBE) Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı önderliğinde “Trafik ve Yol Güvenli-
ği” kongreleri düzenlenmiştir. Bu geçmişe sahip olarak, ROTRASA ulusal ve uluslararası kongre ve teknik 
sergilerle sürdürülebilir ulaşım planlaması ve yönetimi için yol ve trafik güvenliği konularında uzmanları 
bir araya getirmek, bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak misyonunu yüklenmektedir. Bu geç-
mişe sahip olarak, ROTRASA ulusal ve uluslararası kongre ve teknik sergilerle sürdürülebilir ulaşım 
planlaması ve yönetimi için yol ve trafik güvenliği konularında uzmanları bir araya getirmek, bu konudaki 
duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak misyonunu yüklenmektedir.
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ROTRASA Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülagü KAPLAN

 Sayın rektörüm, sayın genel müdürlerim, daire başkanlarım, değerli akademisyenler, değerli 
uygulayıcılar ve değerli katılımcılar; Ankara Ticaret Odamız ile düzenlediğimiz kongremize hoş geldi-
niz. Kongremizde 150 dolayında akademisyen ve ulaşım trafik sahasında çalışan uygulayıcılar, 10 ayrı 
oturumda bildiri sunumlarını yapacaklar ve sunumlar tartışmaya açılacaktır. Kongrede ayrıca 5 ayrı pa-
nelimiz bulunmaktadır. Bir farkındalık olarak panellerimiz; akademi ve uygulamayı bir bütün halinde ele 
alan ve dolayısıyla geleceğe yönelik sürdürülebilir ulaşım kavramında somutlaşan bir amaçla düzen-
lenmektedir. Panellerimizde; ulaşım planlarını, ulaşım türlerinin birbirleriyle bütünleşmesini ve bütün-
leşememe sorunlarını, tehlikeli madde taşımacılığını, engelli ve engelsiz herkes için erişilebilir kentsel 
mekanların oluşturulmasındaki sorun, imkan ve potansiyelleri, bisikletin kullanımı ve düzenlenmesi 
konularının sorun ve olanaklarını tartışacağız. Bugüne kadar yapılmış yol ve trafik güvenliği ile ilgili 
kongrelerden farklı olarak bu kongrede; engelli olan ve olmayan herkesin eşdeğer olarak istediği yere 
erişebildiği kentlerde bisiklet kullanımının ve bisiklet için düzenlemelerin sorun ve olanakları da gün-
deme getirilip, kent ulaşımı bir bütün olarak ele alınacaktır. Bir diğer farklılığımız ise üniversite öğrenci 
topluluklarımızın bisiklet toplulukları olarak kongrede bir sergi açmış olmalarıdır. Bu da bir ulaştırma 
kongresinde ilk defa olmaktadır. 

 Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar; ‘’Sürdürülebilir Trafik ve Yol Güvenliği’’ konusunda 
verdiğiniz önem için teşekkür ediyor, sonuca yönelmiş bir kongre çalışması diliyorum. Kongrenin sonu-
cunda düzenlenecek olan sonuç bildirgesinde her birinizin mutlaka katkısı olacağını düşünmekteyiz. 
Çünkü akademisyenlerin, profesyonel çalışanların, uygulayıcıların ve bu konuda emek verip çaba sarf 
eden herkesin bir arada oluşturacağı sonuç bildirgesi; bu ülkenin tüm kentleri için geleceğe yönelik bir 
değer oluşturacak ve konuya anlam katacaktır. 
Başarılı bir kongre olması ve kongrenin gelecek yıla taşınabilmesi amacıyla şimdiden çalışmalara baş-
lanılması temennileri ile konuşmamı bitirmek istiyorum. Saygılarımla.
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ATO Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan YILDIRIM

 Sayın rektörüm, sayın genel müdürlerim, sayın daire başkanları, çok değerli akademisyenler, 
değerli misafirler ve kıymetli katılımcılar; öncelikle hepinize Gazi Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası 
işbirliğiyle düzenlemiş olduğumuz “Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği” başlıklı kongre-
mize hoş geldiniz diyor ve bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Değerli katılımcılar; hepimizin bildiği gibi dünyamız gerek iletişim gerekse ekonomi alanlarında elde 
edilen iyileşmelerin beraberinde tarım öncesi toplum, tarım toplumu ve sanayi toplumu aşamaların-
dan geçerek, küresel topluma ulaşmıştır. Toplumsal yapılarının değişmesi ve yeniden şekillenmesi 
anlamına gelen küresel toplum, aynı zamanda sorunlarda ve çözümlerde ortak payda gerektiren bir 
ortaklık toplumu haline gelmiştir. Bu konuda en önemli argümanlardan birinin iletişim olduğu küresel 
toplumumuzda, fiziksel iletişimin gerçekleşmesini ulaşım kavramı karşılamaktadır ve bu kavramın 
sürdürülebilirliğinin kurumsal çerçevede ifadesini ise ulaştırma sektörü oluşturmaktadır. Binlerce 
konum ve milyonlarca insanın tek ve geniş bir ağ üzerinde buluşup ortak bir ilişki kurmaları nedeniyle, 
ekonomik gelişmenin tamamlayıcı unsurları arasında ulaştırma sektörünün ilk sırada geldiğini ifade 
etmek yanlış bir tespit olmayacaktır. Ayrıca bu sektörün etkinlik seviyesinin artması, gerek ticari gerek 
siyasi paydaşların ortak zeminde daha kolay, daha hızlı, daha efektif bir şekilde buluşmalarını sağla-
yarak; bu paydaşlar arasında kurulmak istenen iletişim kalitesini arttıracaktır. Ulaştırma sektörünün 
karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu gibi başlıca türleri olmasına rağmen, tümünde karşımıza 
çıkan kavram yol kavramıdır. Ülkemizde ulaştırmanın karayolu ağırlıklı yapılıyor olması, trafik ve yol 
kavramlarının güvenli olmasının önemini ortaya çıkarmakta ve bu kavramların güvenlikten uzak olma-
sının doğuracağı sorunların çözümünü elzem kılmaktadır. Nüfusu 80 milyona yaklaşan  ve kişi başına 
düşen milli geliri 10.000$’ın üzerinde olan ülkemizde; ekonomik hayatın vazgeçilmez bir ögesi olan 
yük ve yolcu hareketliliği, her geçen gün artış göstermekte ve bu hareketlilikte yaşanabilecek olası 
düzensizlikler, ulusal ve uluslararası ölçekte başka sorunların tetikleyicisi olmaktadır. 

 

Değerli katılımcılar, Cumhuriyetin ilk yıllarından 2000’li yıllara kadar olan sürede, ülkemizde ulaştırma 
sektörünün önemi artarak devam etmiş ve çözülmeyen sorunlar daha büyük sorunları doğurmuştur. 
Ancak 2000’li yıllarda ülkemizde yaşanan siyasal iktidar değişimi, diğer alanlarda olduğu gibi ulaştır-
ma alanında da önemli işlerin yapılmasına ve bu sektörün daha fazla katma değer yaratmasına ortam 
sağlamıştır. Örneğin uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan kota, geçiş ücretleri, sınır geçişleri gibi 
hususlardaki sorunları çözmek için etkin çalışmalar yapılmış; kota ve diğer kısıtlamaların mütekabili-
yet çerçevesinde ortadan kaldırıldığı bir taşımacılık pazarı tesis edilmiştir. Yap-İşlet-Devret modelle-
riyle yapılan ihale sonrası, 3. Köprünün yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyol Projesi büyük bir 
hızla ilerlemektedir ve çok yakın zamanda da faaliyete geçecektir. Şehir içi raylı taşımacılığına destek 
olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerimizde metro çalışmaları, 
Belediyeler ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından tamamlanmış ve tamamlanmaya devam etmektedir. 
Vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere; herkese ve her yerde hızlı, güvenli konforlu, dünyayla 
entegre ulaşım çözümleri bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca nüfusu 100.000’in üzerindeki bütün kent-
lerde ulaşım ana planları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kent içi erişim bilgilendirme sistemleri 
kurularak, tüm ulaşım bilgileri elektronik ortamlarda vatandaşlarımızın erişimine kavuşması sağlan-
mıştır. Dünyayı ve Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli bir diğer konu; ulaşımdan kaynaklanan toplam 
sera gazı  emisyon salınım artış oranının azaltılması için küçük motorlu, çevreci taşıtların satışını 
özendirilmiş, vergilendirme sisteminde çeşitli düzenlemelere gidilmiş, hibrit ve elektrikli araçlara vergi 
indirimi getirilmiş, her büyük şehre en az 150 km uzunluğunda bisiklet yollarının yapılmasının yanı 
sıra elektrikli demiryolları ağlarının yaygınlaştırılarak hat uzunluğunun %70’i elektrikli hale getirilmiş 
ve ana arterlerin rüzgar ve güneş enerjisiyle aydınlatılma oranının arttırılması konusunda çok ciddi 
hukuki düzenlemeler yapılmıştır. 

 Değerli katılımcılar, kentleşme realitesi ve kentleşme oranının artması, içinde yaşanılan 
toplumun ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin göstergelerinden biridir. Kentleşme sonrası yaşanılan 
kentlerdeki hızlı nüfus artışı ve yükselen kültür seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik 
gelişmeler, bireysel araç kullanımının ve ekonomik amaçlı yük taşımacılığının artan bir eğilim 
göstermesini karşımıza çıkarmasının yanı sıra; kent merkezlerindeki ticaret ve alışveriş merkezlerinin 
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artması ve yaygınlaşması gerçeğini de karşımıza çıkarmıştır. Bu gerçekler, ulaşım ve ulaştırma sektöründe 
yeni talepler doğurmakta ve ulaşımın hangi alternatif ulaşım sistemleriyle arz edileceği veya hangi ulaşım 
sistemleri arasında dağıtılacağının planlanması yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

 Bu beklentilere cevap olabilecek düzeyde yapılan yatırımlara özellikle 3. Havalimanı projesini örnek 
vermek yerinde olacaktır. Sadece İstanbul’a değil, tüm Türkiye’ye hizmet olarak yapılan hava alanı projesi; 
150 milyon yolcu kapasiteli, 6 adet pisti ve 1 milyon m2’nin üzerinde terminalleriyle dünyanın sayılı hava-
limanları arasına girecektir. Ankara’nın direkt uçuşlara açılması konusunda da yaklaşık 1,5 yıldır çok ciddi 
bir çalışma yapılmaktadır. Hem iş adamı olarak, hem ticaret odası olarak bu konuda Ankara’ya daha fazla 
hizmet edilmesi noktasında biz de taşın altına her zaman elimizi koymaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. 
İstanbul’un aksine saat 7-8’den sonra Ankara’daki havalimanımız tamamen sessizliğe bürünmektedir. İstan-
bul ölçeğinde bir kent olmamasına rağmen Ankara’dan da birçok yere uçak seferlerinin yapılmasını yeniden 
talep ediyoruz. Çünkü Ankara bunu hak ediyor. Savunma sanayisiyle, organize sanayisiyle, ulaşımıyla artık 
Ankara da çıtayı yükseltmiştir. Buradan kamuoyuna da duyurmuş olalım; iş adamı olarak Ankara’nın direkt 
uçuşlara hızlı biçimde ulaşmasını talep ediyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa ve Asya yakınlarındaki demiryolu 
hatlarını İstanbul boğazı altından geçiren bir tünelle birleştiren 76 km’lik bir demiryolu geliştirme ve iyileştir-
me projesi olan Marmaray; kısmi hizmete açılmış ve yakın bir zamanda tamamı ülkemizin hizmetine sunu-
lacaktır. Ayrıca Marmaray ile bütünleşecek olan Ankara-İstanbul arası hızlı tren hattıyla; Avrupa’dan Asya’ya 
kesintisiz ulaşım sağlanacak ve projenin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul arası yaklaşık 3 saate inecektir. 
Bu güzergâhtaki yolcu taşımacılığında %10 olan demiryolu payı %78’e çıkarılacak ve ülkemizin en büyük iki 
şehrini birbirine bağlayan bu projeyle kentler arasında sosyal, ekonomik ve kültürel alışverişler daha fazla 
olacaktır. Sadece son üç cümlemde sıralamış olduğum projeler bile ülkemizde son yıllarda ulaştırma pro-
jelerine ne kadar önem verildiğini göstermekte ve bu sektörde adeta devrim niteliğindeki işlerin yapıldığına 
örnek teşkil etmektedir. 

 
 Kısaca kent içi ve kent dışı taşımacılığın birbiriyle uyumlaştırıldığı denizyolu, havayolu, karayolu 
ve demiryoluyla yapılan taşımacılıkla birlikte değerlendirildiğinde; taşımacılıkta oluşan taleplerin alter-
natifleriyle birlikte ele alındığı ve öncelikle toplu taşımacılığı ön plana çıkaran ulaşım politikaları ülke-
mizde başarıyla uygulanmaya konulmuştur. Ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan siyasal istikrar 
ortamının bir sonucu olarak ulaşım alanında yapılmış ve yakın zamanda yapılacak olan yatırımlarla 
önceki dönemde yaşanan sorunların çözme sürecinde büyük adımlar atılmış olsa da ülkemizde gerek 
nüfusun gerekse ekonomik refahın artmasının bir sonucu olarak ulaşım ve ulaştırma sektörü büyümek-
tedir. Büyüdükçe de kendisinden istenen yeni talepleri karşılamak zorunda kalmaktadır. Bu taleplerin 
karşılanması için ülkemizde gerekli kaynak ve gerekli yetişmiş iş gücü, geleceğe güvenle bakmamızı 
sağlamaktadır. 

 Kıymetli katılımcılar, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en büyük ikinci Ticaret Odası olan Anka-
ra Ticaret Odası olarak sadece Ankara’ya değil tüm Türkiye’ye yönelik vizyon tasarlama ve ortaya 
koyduğumuz bu vizyonu sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile karşılıklı diyalog ve işbirliği içinde 
geliştirmeyi hedefleyen, işbirliği içinde çözüm odaklı yaklaşımımızın bir sonucu olarak ülkemizin önemli 
kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi ile birlikte bugün burada düzenlemiş olduğumuz Sürdürülebilir 
Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi’nin sadece trafik ve ulaştırma sektörüne değil toplumun 
tüm kesimlerine yönelik çıktılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Sözlerime burada son verirken bu güzel 
organizasyonun hazırlık ve icra aşamasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara huzurlarınızda teşek-
kür ediyorum. Bu toplantının akademik çıktılarının yeni çalışmalara altyapı oluşturmasının en büyük 
temennim olduğunu belirtiyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

UDHB Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Fatih TURAN

 Saygıdeğer rektörüm, ticaret odamızın değerli temsilcisi,  akademisyenler ve ulaştırma sek-
töründeki tüm paydaşlarımız; hepinize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın selamlarını ileterek sözlerime başlamak 
isterim. Sayın müsteşarımız Özkan Poyraz’ın da Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesi hazırlıkları nedeniy-
le programda isimleri gözükmekle birlikte, teşrifleri mümkün olamadı. Özürlerinin kabulünü istediğini ve 
sevgi ve saygılarını da sizlere iletmemi istedi. Onu da aktararak sözlerime başlamak isterim. 
 
 Hülagü Hocam ve Ticaret Odamız gayet güzel bir girizgâhta bulundular. Geleneksel hale gelen 
ROTRASA’nın ufak bir harf değişikliği ile de olsa isminde devam ediyor olduğunu görmek bizler için 
kıvanç kaynağıdır. Bu tip akademik platformlar; tüm paydaşların bir araya gelmesi ve beyin fırtınası 
yapması, önemli kararlar alınması adına çok önemli ortamlar. 

 Ulaştırma, kalkınmada en önemli dinamiklerden bir tanesidir. Ulaştırma; maliyetler anlamında 
kendi başına amaç olarak, sektörler arasında bir bağlayıcı unsur olarak ve son dönemlerde ekonomik 
üretimlerde önemli bir girdi olarak değerlendirilebilmektedir. Konumuz Sürdürülebilir Ulaşım ve Karayo-
lu Güvenliği ağırlıklı fakat; bütünlükçü bir konsept açısından baktığımızda, ulaşım çok parametreli bir 
konu. Ulaştırma altyapısı da bu anlamda farklı parametrelerle birlikte değerlendirilmesi gereken husus-
lar içeriyor. Bütün olarak ülkemizdeki istihdama baktığımızda; ticaret odalarımız, sanayi odalarımız ve 
esnaf odalarımız çok önemli bir yükü temsil ediyor. 25 milyonluk istihdamın yaklaşık 4 milyonu kamuda 
olmakla birlikte, 20 milyon üzerindeki bir kısmı da özel sektör tarafından karşılanmaktadır. O anlamda 
bizim için kanaatleri değerlendirme talepleri önemlidir. Ben Sayın Ticaret Odası Temsilcisi Yıldırım’ın 
Ankara’dan direkt yurtdışı uçuş taleplerini not aldım. 
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Zaten gündemimizde olup bu anlamda tekrar Sayın Bakanımıza arz edeceğim. Bu konuda kendi adıma da 
üzerime düşeni yapmaya çalışacağım. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı kapsamında malumunuz 
yaklaşık yıllık 25 milyarlık bir bütçeyi yönetiyoruz. Bakanlık; hükümetin son dönemdeki bütçesinin yarısına 
yakınını ayırdığı ve isminden de anlaşıldığı gibi iletişimden altyapı ve üstyapıda ulaştırmanın her türlüsün-
de yatırımlar yapan bir bakanlıktır. 2011 yılından itibaren kent içi ulaşım sektöründe de bakanlığımız ciddi 
yatırımlar yapmaya başladı. Son 12-13 yılda ülkemizin ulaştırma anlamında geldiği noktaya hepimiz tanık-
lık ettik. Karayolu altyapısında, demiryolu altyapısında, hava yolu sektöründe ve deniz ulaşımı konusunda 
ciddi hamleler gerçekleştirdik ve 2023 vizyonuna doğru bu hamlelerimizi emin adımlarla devam ettirmeye 
çaba sarf edeceğiz. Ülkemizdeki otoyollar sürekli artarak devam ediyor ve bakanlığımız tarafından karayolu 
alanında özellikle akıllı ulaşım sistemleri konusunda son dönemde ciddi çalışmalar devam ediyor. Şehirle-
rarası ulaşımda özellikle yük taşımacılığında demiryolu sektörünün (hızlı trenler, yüksek hızlı trenler) payı 
her geçen gün artıyor. Bu kapsamda yurdumuzun değişik noktalarında yirmiye yakın Lojistik Merkezinin şu 
anda bir kısmı hizmete alınmış durumda olup, diğer bir kısmının da inşaatı devam etmektedir. Bu Lojistik 
Merkezleri’nin ulaşım altyapısı, hem karayolu hem demiryolu hem de havayolu anlamında birbirine entegre 
bir şekilde planlanmaktadır. Stratejik planlar kapsamında bakanlığımızın yürüttüğü özellikle Ulusal Ulaşım 
Ana Planı ve Lojistik Master Plan çalışmaları bulunmaktadır. Kıyı yapıları ve hava yolu ulaşımı ile alakalı 
çeşitli ölçeklerde Master Planlar yürütülmektedir. Hava ulaşımında Avrupa'da kullanım oranı en hızlı artan 
ülke konumundayız. Son 13 yılda yeni açılan havalimanları ile birlikte ülkemizde şuan 55 adet havalimanı 
bulunmaktadır. “Havayolu Halkın Yolu” sloganıyla hava ulaşımını yaygınlaştırmak için çabalarımız devam 
ediyor. Bu çerçevede baktığımızda sözü çok fazla uzatmadan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü olarak 
neler yaptığımızdan söz etmek istiyorum.

 Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığımız bünyesinde Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet De-
miryolları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü gibi farklı sektörel ulaşım 
modlarında değişik genel müdürlükler bünyesinde yatırımlar devam etmektedir. Daha önce Bayındırlık Ba-
kanlığına bağlı olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (eski adıyla DLH); 2011’de bakanlığımızda yeniden 
düzenleme çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanmıştır. Demiryolları Limanlar Hava Meydanları İşleri 

Genel Müdürlüğü'nün adı ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve görev alanı daha 
da genişletilerek hizmet vermeye devam etmiştir. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü olarak, ulaştırma 
modlarının hepsinde yatırım yapıyoruz. Demiryolu sektöründe demiryolu inşaatlarımız devam ediyor ve 
şu anda Kars-Tiflis demiryolu hattının ülkemizdeki sınıra kadar olan kesimi ile Gürcistan sınırına kadar 
olan kesimini yürütmekteyiz. 76 kilometrelik bir demiryolu hattı bulunmaktadır. Bir miktar gecikme olmak-
la birlikte; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye için önemli bir projedir. Özellikle son Rusya krizinden sonra 
bu hattın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bir diğer önemi, bu hattın Demir İpek Yolu diye tabir edebi-
leceğimiz Asya'dan başlayıp Avrupa'ya kadar Marmaray'dan kesintisiz süreksizlik giderilmiş vaziyette 
olmasıdır. Londra'dan Pekin’e kadar tabiri caizse ‘’Demir İpek Yolu’’ olarak önem arz edecektir. Yürüttü-
ğümüz bir diğer demiryolu hattı, Adapazarı-Karasu demiryolu hattıdır. Şu anda çalışmalar devam ediyor. 
Biraz ağır gitmekle birlikte; bu hat Karasu limanına bağlanacak ve ana ağa eksik olan linki tamamlanmış 
olacaktır. Kent içi raylı sistemler konusunda da özellikle 2011’den sonra ciddi yatırımlar yapmaya devam 
ediyoruz. Şu anda kent içi raylı sistem yatırımları proje portföyüne baktığımızda genel müdürlüğümüzde 
yaklaşık 20 milyarlık bir yatırım bulunmaktadır. Önemli büyük şehirlerin hepsinde şu anda devam eden 
veya işletmeye aldığımız metro hizmetleri bulunmaktadır. Özellikle İstanbul’da ve Ankara’da başladığı-
mız ve şu anda Antalya'da inşaatı devam eden tramvay projemiz bulunmaktadır. Ayrıca yakın zamanda 
başlayacağımız Konya metroları projesi söz konusu. Büyükşehirlerimizin bu alanda taleplerini karşılamak 
için de merkezi hükümet olarak Genel Müdürlük bünyesinde Kent içi raylı sistemler yatırımlarımızı sür-
dürmekteyiz. 

 Herkesin bildiği ve gururlandığı en önemli proje; genel müdürlüğümüz tarafından tamamlanan 
Marmaray projesidir. Marmaray projesi, asrın projesi olarak tabir edilmektedir. Daha önceki dönemlerde 
rüyalarımızı süsleyen bir projeydi. Sadece boğaz geçişi kesimini 29 Ekim 2013’de hizmete aldık. Bugü-
ne kadar 2 yılı aşkın süre içerisinde 105 milyon yolcu taşıdık. Bunun devamındaki banliyö hatları reha-
bilitasyon çalışmaları biraz ağır gitse de tamamlandığında Gebze’den Halkalı’ya kadar 76 kilometrelik 
kesimi 105 dakikada kat etme imkanımız söz konusu olacak. Marmaray’ın ikizi diyebileceğimiz bir diğer 
raylı sistem projesi olan Avrasya Tüneli Karayolu Tüp Geçit Projesini yine genel müdürlüğümüz çerçe-
vesinde yürütmekteyiz. Yaklaşık 1.3 milyar dolarlık bir yatırım olan projenin, yap-işlet-devret modeliyle 
şu anda inşaatı devam etmektedir. Sözleşme bitiş süresi 2017’nin ağustosu olmakla birlikte önümüzdeki 
yılın sonunda (Aralık 2016’da) hizmete açmayı planlamaktayız. Yerli-yabancı konsorsiyum şeklinde olan 
projede ağırlıklı olarak yerli mühendis, tasarımcı ve yatırımcımızın olması da bizim açımızdan başka bir 
önemli unsur. İstanbul’da yürüttüğümüz diğer raylı sistem projelerinden biri, bu yılın şubat ayında hiz-
mete aldığımız Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlanan Levent-Hisarüstü metrosudur. Bu metro hattını “Mini 
Metro” konseptiyle yaptık. Yaklaşık dört buçuk kilometrelik bir hat olmasına rağmen Etiler aksında ciddi 
bir yoğunluk olması ve kullanımının da her geçen gün artması söz konusu. Yine bu yıl içerisinde inşasına 
başladığımız Kaynarca-Sabiha Gökçen metro inşaatı devam ediyor. Avrupa Yakası’nda Bakırköy-Bahçe-
lievler-Kirazlı metrosu inşaatı devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararıyla devraldığımız yine Yenikapı-İncirli 
ve İncirli-Sefaköy metro inşaatını 2016 yatırım programına teklif ettik. Önümüzdeki yıl inşaatı gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz. İstanbul’dan hazır söz açılmışken; Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde de olsa 
Üçüncü Köprü Projesinden de bahsetmekte yarar var. Önümüzdeki yıl hizmete alınacak Yap-İşlet-Dev-
ret modeli ve kamu-özel işbirliği ile gerçekleştirilen bir proje. Bu da hem şehirlerarası hem de kent içi 
ulaşımını ciddi bir fayda sağlayacak bir proje. İstanbul’da mart ayında lansmanını Sayın Başbakanımız 
tarafından gerçekleştirdiğimiz bir diğer projemiz, üç katlı bir İstanbul tünelidir. Bu da Fatih Sultan Mehmet 
köprüsüyle Boğaziçi köprüsünün arasında boğazı bir kez daha tüp geçitle geçireceğimiz bir proje. Fakat 
burada boğaz geçiş kesimi karayolu ve metro bir arada kullanılan bir proje. Ayrı ayrı tüp içinde değil tek 
bir tüp içinde ve TBM çapı yaklaşık 17 metre çapında olacak. Dünyada bu ölçekte ve bu çapta sayılı tüp 
geçit çalışmalarından biridir. Bir tanesi Rusya’da durmuş durumda ve Amerika’daki devam etmektedir. 
Yatırımcıların ilgisini çeken bu projenin finansmanı ve yapımı konusunda yine yap-işlet-devret modelini 
öngörüyoruz. Yaklaşık üç buçuk milyar dolar civarında bir yatırım bütçesi var. Yolcu taşımacılığı anlamın-
da metro hattından günde 1 milyon 200 bin yolcu taşıması, ulaşım modellerine ve projeksiyonlarına göre 
öngörülüyor. Karayolu kesiminden de yaklaşık 100 bin araç geçişi öngörülüyor. Hattın toplam uzunluğu 
metro kesiminde 31 kilometre, karayolu kesiminde 16 kilometre civarındadır. Karayolu kesimi; hem Ku-
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zey Marmara Otoyolu’na, hem TEM’e hem de D100 Karayoluna mevcut karayolu şebekesinde entegre 
oluyor. 

Yine aynı şekilde metro kesimi ise İstanbul’da mevcut 9 tane ayrı metro hattıyla kesişim içerisinde ve bu 
9 hatta 9 noktada transfer söz konusudur. Şu anda işletme altında olan veya yakın zamanda açılacak 
olan bu 9 metro hattının günlük toplam taşıdığı yolcu sayısı 6 buçuk milyon kişidir. 6 buçuk milyon yolcu-
dan bu üç katlı büyük İstanbul tünelinin metro kesimine 31 kilometrelik metro hattına aktarmalar hesap-
landığında, günlük 1.2 milyon civarında yolcu taşıması öngörülmektedir. İstanbul’dan biraz Ankara’ya 
gelecek olursak; Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılan ama tamamlanamayan metro inşaatları, 
bakanlığımız tarafından devralındıktan sonra 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde Çayyolu metrosu 
ile Sincan metrosu hizmete alınmıştır. Şu anda Keçiören metrosu inşaatı devam etmektedir. Dün Sayın 
bakanımızla bir inceleme gezisinde bulunduk. Sayın Bakanımız medyaya verdiği söz gereği 2016’nın 
üçüncü çeyreğinde Keçiören Metrosunu da hizmete alacağız ve yine devraldığımız Keçiören metrosu-
nun devamı AKM-Gar-Kızılay hattının da önümüzdeki yıl inşasına başlayacağız. Tabii şu anda devam 
eden Esenboğa metro bağlantısı hattının proje çalışması devam ediyor. Yine Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapımı düşünülen Etlikten geçen bir hat var Sitelerden geçen bir hat var, ana plan çerçe-
vesinde bunları zaman içerisinde değerlendireceğiz yapımı konusunda. Havalimanı bağlantılarından söz 
açılmışken, İstanbul’daki üçüncü havalimanı veya Büyük İstanbul Havalimanı bağlantısıyla ilgili genel 
müdürlüğüm tarafından yürütülen proje çalışmaları bitmek üzere. Önümüzdeki yılın ilk yarısında yapım 
ihalesine çıkacağız. Gayrettepe’den Üçüncü havalimanına 33 kilometrelik bir metro hattımız söz konusu. 
2018’de üçüncü havalimanının açılışından önce bitmesi gereken bir proje olması nedeniyle önümüzdeki 
yıl devam ettireceğiz. Üçüncü havalimanının metro anlamında bir diğer bağlantısını da üçüncü havalima-
nıyla Halkalı arasında yürütmekteyiz.

  İzmir’de de Büyükşehir Belediyesi’nin taleplerini değerlendiriyoruz. Antalya’da yapımına başla-

dığımız Meydan’dan başlayan birinci etap tramvayın devamından başlayan havalimanı ve ardından 
Expo’ya uzanan 19 kilometrelik tramvay hattı inşaatımız devam ediyor. 23 Nisan 2016’dan önce nokta-
lamayı planlıyoruz. Konya metrosu ile ilgili Selçuk Üniversitesi ile merkezi arasında ve Necmettin Erba-
kan Üniversitesi ile Meram arasında toplam 43 kilometrelik bir hafif metro proje ihalemiz gerçekleştirildi. 
Önümüzdeki yılın sonuna doğru onun da yapımına başlayacağız.

 Biraz havayolu sektörü ile ilgili yaptığımız çalışmalara değinmemiz gerekirse; Sayın Cumhur-
başkanımız ve Başbakanımızın katılımıyla 22 Mayısta Ordu-Giresun havaalanının açılışını gerçekleş-
tirdik. Deniz üzerine dolgu yapılarak yapılan dünyada üçüncü, Türkiye’de ve Avrupa’da ilk havalimanı 
olan bu proje kapsamında bakanlık ve genel müdürlüğümüz olarak ciddi bir deneyim kazandık. Benzer 
bir proje olarak düz arazi bakımından kısıtlı olan Karadeniz coğrafyasında Rize ve Artvin arasında bir 
havalimanı çalışması devam etmektedir. Deniz sondajları bitirilen projenin önümüzdeki yıl yapım ihale-
sine başlayacağız. Yine akabinde 26 Mayıs 2015’te Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalima-
nı’nın açılışını gerçekleştirdik. Şu anda uçuşlar durmuş durumda ancak orada da bölge için çok önemli 
bir misyon üstlenecek olan bir havalimanıdır. 26 Mayıstan itibaren sınır ötesinden İran’dan hatta Urmiye 
şehrinden gelip de Yüksekova havalimanını kullanan çok yolcu vardı ve güvenlik nedeniyle uçuşlar dur-
durulana kadar günde iki uçuş vardı. Bunlardan biri Ankara’ya biri İstanbul’a olmak üzere sürekli dolu 
uçaklar ile yapılmaktaydı. Tekrar hizmete girdiğinde yine yörenin kalkınması adına büyük katkılarda 
bulunacak bir havaalanı projesidir. Önümüzdeki yıl 2016 yatırım programında 6 yeni havalimanı tekli-
fimiz bulunmaktadır. Bahsettiğim Artvin-Rize havaalanının yanında Antalya’da bir üçüncü havalimanı, 
Batı Antalya Kaş civarında planlanmaktadır. Mevcut Antalya Havalimanı ve Gazi Paşa Havalimanı çok 
uzak olduğu için Kaş bölgesindekiler Dalaman havalimanını kullanmaktadır. Yaklaşık 180-200 kilometre 
mesafede ciddi bir talep söz konusu olan bölgede fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Ancak yine topoğ-
rafyası zor olan bir bölgedir. Yine Karaman, Aksaray, Niğde, Edirne, Kırklareli ve Yozgat havalimanları; 
yatırım programı teklif ettiğimiz projelerdir.
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 Denizcilik sektöründen de hızlıca söz etmek gerekirse, yine genel müdürlüğümüz bünyesinde 3 
büyük denize üç liman konsepti bulunmaktadır. Bu çerçevede Ege'de Çandarlı limanının altyapısı bitirilmiş; 
yap- işlet-devret ve üstyapı ihalesine çıkılacaktır. Yaklaşık 12 milyon kapasiteli olup etap etap yapılacak 
olan projenin birinci etapta 4 milyon kapasitelik kısmını yap-işlet-devret modeli ile ihale edeceğiz. Karade-
niz'de Filyos Limanı inşaatımız yük ve helleçleme içeriğine sahiptir. Şu anda ihalesi gerçekleşmiş durumda 
ancak; Kamu İhale Kurumu'na mahkeme itirazları nedeniyle sonuçlandırılamamıştır. Son olarak Mersin'de 
konteyner limanımız; Çukurova bölgesindeki Havalimanı bittikten sonra ve demiryolu hattının limana gelme-
sinden sonra ihaleye çıkaracağımız bir projedir. Denizcilik sektöründe irili ufaklı yaptığınız yat limanları ve 
marinalar söz konusu. Bu yıl hizmete aldığımız Muğla Ören yat limanı ve şu anda inşaatı devam eden farklı 
noktalarda yat limanını çalışmalarımız var. Balıkçı barınakları sahil tahkimat işlerini yürütüyoruz. Bakanlığı-
mız bünyesinde sürdürülebilir ulaşım anlamında yeşil havalimanları, yeşil limanlar ile engelli ve erişim kısıtı 
olan vatandaşlarımıza ve toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik tedbirler de alınarak yatırımlarımız de-
vam etmektedir. Özellikle bilgi teknolojileri ve ITS teknolojileri konusundaki gelişmeleri takip ediyoruz. Yerel 
yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ticaret ve sanayi odalarıyla ve en önemlisi akademi ile üniversite-
lerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Son bir parantez açarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Bakanlığımızın 
ulaştırma araştırma merkezi bulunmakta olup; proje desteği anlamında ciddi katkı verebilmektedir. Bunu da 
hatırlatarak sözlerime son veriyorum. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kongremiz ve fuarımızın verimli 
geçmesini diliyorum. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER

 Herkese günaydın değerli genel müdürlerim, daire başkanlarım, sevgili akademisyenler ve sevgili 
misafirler. Ben bir hekim olarak, buraya sadece rektör sıfatıyla konuşmak için çıktım. Ama biraz önce Altya-
pı Yatırımları genel müdürümüzün hiçbir yere bakmadan, yaklaşık yarım saat, tüm yatırımları neredeyse, 
ayrıntılarıyla vermesi beni fena halde etkiledi. Hakikaten çok ciddi yatırımlar var. Biliyorsunuz kâinatın en 
değerli varlığı olan insanlar için; eğitim, sağlık gibi rutin, sosyal devletin yapması gereken işler var. Ulaş-
tırma da bunlardan birisidir. Net olarak söyleyebiliriz artık gelinen dünyada ve Ulaştırma Bakanlığı’nın son 
yıllarda yaptıkları, hakikaten artan nüfusa, artan yoğunluğa rağmen, bizleri son derece rahatlatıyor ve böyle 
bir ülkenin vatandaşları olmaktan gurur duyuyoruz. Çalışmaların sadece parayla, yatırımla değil; optimal 
düzeyde akademik düşünceyle, biriken bilgiyle, dünya tecrübesiyle yapılması onların uzun soluklu ve daha 
efektif etkili olmasını sağlıyor. Bu konuda da akademik görüşlere her zaman bakanlığımızın saygı duydu-
ğunu ve değer verdiğini biliyorum. Gazi Üniversitesi de aynı Ankara Ticaret Odası gibi, İstanbul Üniversite-
si’nin ardından Türkiye’nin ikinci büyük üniversitesi. Biz de kendi bünyemizde Ankara’nın Ulaşım Ana Planı 
Projesini yapan bir “Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Merkezi (KUTEM)” kurduk. Çok tartışıldı ama çok büyük bir 
emek vardır o projede. Binlerce öğrenci, binlerce anketör aylarca uğraştılar. Ben bizzat şahidim. Klasörler 
dolusu çok değerli bilgiler elde edildi ve ciltler halinde yayınlar ortaya çıktı. Medyada çıkan olumsuz görüş-
lerin aksine çok değerli bir çalışmaydı ve bu çalışmayı merkezimiz yaptı. Yine bizim SRC diye kısalttığımız 
karayolu taşımacılığı belgelerini, Çankaya’da eğitim ve sınav hizmetlerini düzenleyen, Yıldız’da Ulaştırma 
Bakanlığı ile ortak büyük bir merkezimiz var. Orada da yıllardır onlarca insan çalışıyor.  Yine Türkiye’de bir 
ilk olan Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitümüz var. Orası da hizmet vermeye devam ediyor ve tabii ki en 
önemlisi de hala yüksek lisans ve doktorada trafik ile ilgili birçok programı yürütmeye devam ediyoruz. Şehir 
ve Bölge Planlama bölümü de özellikle planlama ve ulaştırma ile ilgili çok değerli bildiriler yayınlıyor, çalış-
malar yapıyorlar. ROTRASA, bir harf değişikliği ile devam ediyor ama çok eski bir kongre olduğunu öğren-
dim. 



22

Türkiye’de bir ay içerisinde üç tane trafik veya ulaşım güvenliği ile ilgili çalışmanın olması hem iyi bir 
şey, hem de belki enerjinin bölünmesi anlamına geliyor.  Umarım önümüzdeki yıllarda uluslararası 
veya ulusal trafik ve ulaşımla ilgili kongrelerde tüm paydaşlar bir araya gelir ve daha büyük ve ortak 
çalışmalar ortaya çıkar. Böyle olursa bugün yüz bildiri yerine beş yüz bildiri çok rahat ortaya çıka-
caktır. Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere tüm paydaşlara, ana sponsor, ana kurum olarak ve 
tabii ki başta Hülagü Kaplan, Hayri Ulvi, Abdullah Orman gibi bu kongreye emek veren hocalarımıza 
teşekkür ediyorum. Saygılar.

1. Oturum
Ulaşım Ana Planları

Oturum Başkanı:                     
Gazi Üniversitesi KUTEM Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ

•Ulaştırma, Deniziclik ve Haberleşme Bakanlığı Temsilcisi
Hülya AKBOYRAZ

•İlbank Uluslararası İşler Dairesi Müdürü
Ahmet Avşar ŞİMŞEK

•EGO Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü
Fuat VURAL

 •Palye Mühendislik
Bekir ILICALI

 •ESTRAM Yönetim Kurulu Başkanı
Erhan ERBASAN

 Konya Ulaşım Daire Başkanlığı
Hayri BÜYÜKÇAY
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Hayri ULVİ:
 Değerli misafirler, daha önceki konuşmamda da az önce belirtmiş olduğum gibi, hepiniz ayrı 
ayrı kıymetli insanlarsınız ve ulaşım ve trafik sektöründe gerek bakanlıklarda, gerek belediyelerde, 
gerek özel sektörde bu sahaya hizmet vermektesiniz. Bu konuya zaman ayırıp geldiğiniz için, ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Gazi Üniversitesi olarak yaklaşık 25-30 senedir ulaşım ve trafik sektörüne, plan 
ve projeler anlamında destek veriyoruz, uygulamacı yetiştiriyoruz ve yerel yönetimler ve belediyelerle 
iletişim kuruyoruz.

 Bu konunun uzmanlarından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi olarak, 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’müzden Sayın Hülya Akboyraz’ı sahneye davet ediyorum. Plan ve 
projelerin ekonomik olarak desteklenmesi konusunda gerek yerel yönetimlerimizin, gerek özel girişim-
cilerimizin ekonomik anlamda desteklenmesi için ulusal ya da uluslararası kaynakların doğru şekilde 
iletilebilmesi anlamındaki konuları bizimle paylaşacak olan, İller Bankası Uluslar Arası İşler Dairesi 
Proje Müdürü Sayın Ahmet Avşar Şimşek’i sahneye davet ediyorum. Ulaşım ve trafik sektöründe ve 
ulaşım ana planları sektöründe, özel sektör temsilcisi olarak PALYA Mühendislik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sayın Bekir Ilıcalı’yı sahneye davet ediyorum.  Eskişehir Büyükşehir Belediyemizden iştirakçi olan 
ESTRAM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Erbasan’ı sahneye davet ediyorum. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı adına Sayın Hayri Büyükçay’ı kürsüye davet 
ediyorum. Son olarak da Ankara Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli teknik elemanı, şehir plancı-
sı, EGO Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürümüz, değerli dostumuz ve ağabeyimiz Fuat 
Vural’ı sahneye davet ediyorum.

 Konuşma ve çalışma yöntemimiz şu şekilde olacak: Maksimum 10’ar dakika sunum, yaklaşık 
5’er dakika tartışmalar şeklinde ilerleyeceğiz. Ancak gecikmelerden dolayı konuları hızlı bir şekilde 
özetleyeceğiz, sonrasında tekrar son konuşmaları yapmak üzere birkaç dakika daha söz vereceğim.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcimiz Hülya Akboyraz’ı ulaşım ana planları konu-
sunda, Ulaştırma Bakanlığı’mızın değerlendirmelerini, bakış açısını bize özetlemesi için kürsüye davet 
ediyorum. 

Hülya AKBOYRAZ:
 Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ulaşım ana planları konusuna geçmeden önce bakan-
lığımızın ve genel müdürlüğümüzün, konuya özel işlerinin neler olduğundan bahsedeceğim. Çünkü biz 
olaya biraz dolaylı yoldan müdahiliz. Bilindiği üzere bizim 1 Kasım 2011’de resmi gazetede yayınlanan 
bakanlığın görev kapsamına göre; kamu kuruluşlarının, özel sektörlerin ve il özel idarelerinin şehir içi 
raylı sistem ulaşımlarını kurma taleplerini değerlendirmek, bunların uygun bulunanlarını bakanlar ku-
ruluna sunmak, bakanlar kurulunca devrinin alınmasına uygun görülenlerin yapımını ve projelerini ger-
çekleştirmek, yine hazırlanmış olan proje ve şartnameleri incelemek, onaylamak ve bunlara ait stan-
dartları ve bunlara ait dokümanları hazırlamak genel müdürlüğümüzün kapsamındaki işlerdir. Bunu 
da genel müdürlüğümüz içinde, Raylı Sistemler Toplu Taşım Daire Başkanlığımız yürütmektedir. Bize 
gelen projelerde, raylı sistem kriterleri ve ekinde de bir ulaşım etüdü teknik şartnamesi 1990 yılında ilk 
basımı yapılmış ve dağıtımı da gerçekleşmişti. Daha sonra 1995 yılında bunun bir revizesi gerçekleş-
miş ve daha sonra 2011 yılında kapsamının daha detaylandırılıp metroları, tramvayları da kapsayan, 
monoray, füniküler ve bütün kablolu sistemleri de kapsayacak şekilde; raylı sistem tasarım kriterleri, 
beraberinde de ulaşım etüdü teknik şartnamesi yani bir ulaşım ana planı hazırlama kriteri teknik şart-
namesi örneği de güncellendi ve yayınlandı. 2010 yılında Kalkınma Bakanlığı genel müdürlüğümüzden 
kent içi raylı sistemlerinin projeleri incelenip onaylanırken izlenecek yolun ve esasların bir yönetmelikle 
yayınlanmasını, açıklanmasını istedi. Bunun nedeni birçok belediye ve diğer bazı kurumların konu ile 
ilgili nereye gidilmesi ve ne tür belgeler götürülmesi gerektiğini bilmemeleri idi. Bu yüzden Kalkınma 
Bakanlığı’nca bize böyle bir görev verildi. Biz bu kapsamda bir ihale gerçekleştirdik. İhale içinde hem 
buna ait bir yönetmelik taslağı hem de biraz önce bahsettiğim ulaşım ana planı, ulaşım etüdü hazır-
lama teknik şartnamesinin gerçekleştirilmesi ve raylı sistemlerin yenilenmesi ve detaylandırılması yer 
almakta. Beraberinde de çok fazla mevzuatla ilgili sıkıntılar var, buna daha sonra geleceğim. Biz de 
mevzuatlardaki öneriler ve mevzuatla ilgili bir rapor hazırladık. Böyle bir ihale gerçekleştirdik ve bütün 
bu dokümanları o ihale kapsamında temin ettik. 

Normalde bu hazırlanan yönetmelik taslağında da raylı sistem onaylama aşamalarını tarif ettik, buna 
şu şekilde bir vurgu yapıyoruz:  Bir kentte raylı toplu taşım sistem kararı alınabilmesi için, kentin 
tamamı için hazırlanmış bir  ulaşım ana planı kapsamında; ulaşım sisteminin, yatırım sistemlerinin 
önceliklerinin belirlenmesi ve bu kararın da bir ulaşım etüdü ve ulaşım ana planından geliyor olması 
gerekmektedir. Bu en önemli maddemiz ve en büyük vurgumuzdur. Bakanlığımıza projeyle gelen be-
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lediyelere ya da diğer kurumlara söz konusu ile ilgili bilgiler sorulduğunda, bu bilgilerin adresi de ulaşım 
ana planları oluyor. Buradaki en önemli amacımız; örneğin bir raylı sistem projesi gelirken, aslında onun 
tüm kent kapsamında düşünülmesi, bir bütün olarak planlanması, nazım imar planları ile uyumlu şekilde 
yapılması ve önceliklerinin ve gerekliliklerinin bütün hatlarla, bisiklet yollarıyla olsun yaya yollarıyla olsun, 
otobüs kurgularıyla olsun, besleme hatlarıyla olsun beraber planlanıp geliyor olması gereklidir. Yapılacak 
olan bu etütlerin içeriğinde mevcut bilgilerin toplanması, yeni bilgilerin toplanması, modellerinin kalibras-
yonunun yapılması, hedef projeksiyonları belirlenmesi, yetersizlik analizlerinin yapılması, sorunlarının be-
lirlenmesi ve alternatiflerin oluşturulması, bundan sonra da en uygun alternatifin seçilmesi gerekiyor. Ama 
burada şöyle bir engelimiz var: Yasalarla ilgili konuşurken, aslında ulaşım ana planlarını hazırlama ve 
onaylama yetkisi Büyükşehir Belediyelerine aittir. Bakanlık olarak aslında direkt yasal anlamda bir ulaşım 
ana planı onaylama yetkimiz yok. Dolaylı olarak bağlantımız ise; eğer bir raylı sistem projesi getiriliyorsa, 
ulaşım etüdü de getirilmesi gerekiyor. Çünkü ulaşım etütleri bakanlığımız tarafından onaylanmaktadır. 
Ona göre de raylı sistem projelerini de teknik olarak inceleyip onaylıyoruz ki iki defa iş olmasın, kap-
samlı bir şekilde çalışılsın. Biz onun için direkt ulaşım ana planlarını hazırlayan belediyelerin, o kurumca 
onaylanmadan önce bakanlıktan bir görüş almasını istiyoruz, yani bakanlıkla beraber bir görüş olmasını 
istiyoruz. Eğer burada çıkacak bir raylı sistem hattı varsa; onlara ait bizim de fikrimizi alsınlar, ondan 
sonra onaylansın ki biz, bize bir hat projesi geldiği zaman gelişimini sorgularken tekrar başa dönmeye-
lim. Ulaşım planlaması konusu, bizim bakanlığımızın kapsamında olduğu için sık sık belediyelere örnek 
olacak bir dokümanın olmaması ve ulaşım ana planlarının nasıl hazırlanacağının bilinmemesi eleştirileri 
de geliyordu. Aslında bizim 2011’de yenilenmiş olan teknik şartnamemiz var. Ancak bakanlığın bu ulusal 
ulaşım ana planı hazırlama ihalesi kapsamında, belediyelere kılavuz olacak bir doküman hazırlamak için, 
normal kent içinde de yapılacak ulaşım ana planlarının nasıl yapılacağına, içeriğinin nasıl olacağına dair 
bir çalışma daha eklediler. Orada da tekrar bizim daha önce hazırladığımızı revize ettiler, kapsamı geniş-
leten bir çalışma yapılacak ve öyle bir yayınımız da olacak daha sonra. Biraz önce de bahsettiğim gibi 
bizim şura raporlarında, şura toplantılarında kent içinin en önemli sorunlarından birisi de planlama konu-
suydu. Planlama bölümü her zaman bizim bir alt başlığımız oldu. Orada da gündeme gelen önemli sorun-
lar vardı, bunlar bizim şura raporlarımızda, kitapçıklarımızda yayınlandı. Bunlardan birincisi sürdürülebi-
lirlik ilkesine uygun ulaşım ana planının zorunluluğunun getirilmesi. Aslında benzer bir ibare, daha önce 
yayınlanmış bir yönetmelikte vardı. Eski Bayındırlık Bakanlığı’nca enerji yönetmeliği de orada bir atıfta 
bulunmuyor. Zorunluluk yok bildiğim kadarıyla ama orada en azından 100.000’in, 500.000’in üzerinde 
nüfusu olan illerde yapılmasının zorunlu olduğu bir ibare vardı. Ulaşım ana planlarının nasıl yapılacağını,  
tanımlanmasını,  yöntem hazırlama ve onay süreçlerinin belirlenmesi gerektiğine dair bir eylem önerisi 
çıkmıştı bu şuradan. Yine ulaşım ana planlarının nihai onay süreci tamamlanmadan, bakanlığımızdan gö-
rüş alınması gerektiği, vurgulanan önemli şeylerden biriydi. Stratejik özellik gösteren ulaşım ana planları-
nın, nazım imar planlarıyla birlikte yapılması, ulaşım talebini azaltıcı, ulaşım uygulamalarını geliştirici bir 
planlama anlayışının getirilmesi gerekliliği, yine ulaşım etüt ve projelerinde yasal mevzuatlarda yeniden 
bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği, bu kapsamda yönlendirecek rehber belgelerin oluşturulması, yasa 
ve yönetmeliklerinde bir ulaşım yasasının konması gerekliliği, bunun düzenlenmesi gerekliliği orada çıkan 
başlıklardan bir kaçıydı. Yine şurada ulaşım ana planlarına altlık teşkil edecek belirli aralıklarla güncelle-
nen bir veri tabanının olmadığı da en büyük eksikliğimiz. Bu anlamda plancılarla da aynı sıkıntı yaşıyoruz 
biz, bize bu konuda şikâyetleri geliyor. Türkiye geneli,  hatta kent bazında bir veri tabanımız yok, ya da bu 
veri tabanlarına ulaşmaya çalışırken çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor.  Bunun bir elde toplanması gerekliliği 
söylenmişti. Yine bisiklet, tarihi çevre, o tarz ulaşım türlerinin kullanımlarının yaygınlaştırılması, bunların 
da ulaşım ana planlarında öncelikli olması gerekliliği vurgulanmıştı. Bisiklet, yaya ulaşımlarının iyileşti-
rilmesi, geliştirilmesi, vb. gibi. Bu konuları daha çok tartışacak gibi görünüyoruz. Bana gelen soruları da 
cevaplarım daha sonra bakanlık olarak. Teşekkür ediyorum.
 
Hayri ULVİ:
 Biz teşekkür ediyoruz efendim, çok sağ olun. Hülya hanımdan sonra, İller Bankası Uluslar Arası 
İşler Proje Müdürü Sayın Ahmet Avşar Şimşek’i kürsüye davet ediyorum. 

Ahmet Avşar ŞİMŞEK:
 Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Öncelikle sizin nezdinizde kongrenin düzenlenmesinde 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve şu an salonda bulunan herkesi de kurumum adına saygıyla 
selamlıyorum.

 Ben, kısaca İller Bankası hakkında bilgi verip, bizim yerel yönetimlerimize iç ve dış dış kaynaklı 
kredilerle proje finansmanı konusunda sizlere çok kısa bilgi aktarmayı hedefliyorum. Bilmeyenler için 
çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum: İller Bankası 1933 yılında Belediyeler Bankası olarak kurulu-
yor, 1945 yılında İller Bankası’na dönüşüyor ve 2011 yılında ise bir yapısal dönüşüme uğrayıp 6107 sa-
yılı yasa ile bir anonim şirketi statüsüne kavuşuyor. Şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu 
olarak da faaliyet gösteriyoruz. İller Bankası’nın kuruluşu ve amacı yerel yönetimlerimize finansman, 
danışmanlık ve teknik anlamda destek vermektir. Misyonumuz ve vizyonumuz anlamında uluslararası 
bir kalkınma ve yatırım bankası olmayı hedefliyoruz. Proje finansmanı konusunda ise iç kaynaklı krediler 
ve dış kaynaklı kredileri kullanıyoruz, bunların detaylarını birazdan açıklayacağım sizlere. Kredilendirme 
süreci akış şemasında, bu iç kaynaklı krediler olarak; öncelikle yerel yönetimlerimizin bir başvuruda bu-
lunması, bölge müdürlüklerimiz kararıyla bir ön incelemeden geçmesi ve bunların bir proje değerlendir-
me raporuna bağlanarak, yönetim kurulu kararımızın onayından sonra kredinin onaylanması süreci veya 
reddedilmesi süreci yaşanmaktadır.  Burada, hizmet akış şemasında ise; yerel yönetimler ile bankamı-
zın ortak yapmış olduğu etüt, proje finansman, uygulama ve işletme aşamalarını görmekteyiz. İç kay-
naklı kredilerde, İller Bankası’nın yerel yönetimlere kullandırmadığı kredi yoktur. Burada ben birkaç tane 
örnek aldım: Alt yapı anlamında içme suyu, kanalizasyon, arıtma; üst yapı anlamında belediye hizmet 
binası, otoparklar şeklinde ve diğer alt yapı dediğimiz ulaşım konularında daha çok yapıma dönük yıllık 
%9 ve vadesi 10 yıl olacak şekilde İller Bankası kredisi kullanılabilmektedir. Şu an yenilenebilir enerji 
konusu yeni yeni gündemde olduğu için yerel yönetimlerimizden sürdürülebilir şehirleşme kapsamında 
ulaşım ana planları talepleri çok sık gelmekte. Bunlarda da yıllık %8’den, 5 yıl vadeli olacak şekilde, İller 
Bankası faizleri kullanılabilmektedir. 

Değerli katılımcılar, bizim İller Bankası olarak kredilerimizin faizleri genelde %7-%15 arasında vadesi ise 
3 yıl ile 15 yıl arasında değişmektedir. Bunu da yönetim kurulu kararımız şöyle açıklıyor: Genelde nakde 
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yönelik kredilerin vadesi düşük olup faizi yüksek oluyor ve proje ve yapıma yönelik kredilerimizin va-
desi yüksek ve faizi de biraz düşük oluyor, buradaki ipucu bu. Dış kaynaklı krediler ile proje finansma-
nında ise işin içerisinde başka aktörleri de görüyoruz. Bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur: Yatırım prog-
ramına alınması anlamında Kalkınma Bakanlığı’mız, dış kaynaklı kredilere garantör olması anlamında 
Hazine Müsteşarlığımız ve Uluslararası Kredi Kuruluşu, aracı kurum olarak İller Bankası A.Ş, beledi-
yeler ve Su ve Kanal İdareleridir. Özellikle otuz büyükşehir kurulmasından sonra, Su ve Kanal İdare-
leri de ayrı birer alt kuruluş olarak karşımıza çıkmaktalar. Burada ise genel akış şemasında; garanti 
protokolü, İller Bankasıyla kredi anlaşması imzalanıyor. İller bankası da belediye veya idare dediğimiz 
kurumlarla altı kredi anlaşmaları imzalıyor. Alt-Kredi anlaşma sürecinde, dış kaynaklı kredi kuruluşla-
rının özellikle üzerinde durduğu çevre gibi, sürdürülebilirlik gibi, fizibilite gibi konular var. Bunların hem 
Kalkınma Bakanlığı tarafından, hem İller Bankası tarafından teknik açıdan ve mali açıdan teklif edilen 
projenin yapılabilirliği ve uygulanabilirliğinin esas olması gerekiyor. Ben bazı kredi örnekleri getirdim 
sizlere burada: Dünya Bankası’nın belediye hizmetleri projesi 1 ve 2, JICA, JICA’nın daha sonra ikin-
cisi ve AYB. Genelde İller Bankası’nın uzman olduğu altyapı kollarında verilen kredilerdi. Fakat son 
yıllarda, özellikle yanlış hatırlamıyorsam bakanlığımızın 2010 yılında Enerji Verimliliği Yönetmeliği çıktı. 
Onunla birlikte, imar planları ile birlikte ulaşım planların ele alınması zorunluluğu geldi ve sürdürülebi-
lir bir şehirleşme başlığı altında ulaşım ve yenilenebilir enerji konuları çok ön plana çıkmaya başladı. 
Gelen paketler de, kredi paketleri de bunları içerecek şekilde gelmeye başladı. Zaten burada görürsü-
nüz, enerji verimliliği ve kent içi ulaşım sistemlerinde krediler gelmeye başladı. Bu konuda da Dünya 
bankası ile birlikte bir sürdürülebilir şehirleşme politikası yürütülmekte, KFW fonuyla da görüşmelerimiz 
devam etmekte bu sektörlere kısmet edecek şekilde. Bu belediye hizmetleri projesi, bitmiş bir projedir. 
Genelde uzun vadeli döviz kuru üzerinden yıllık %1 ile %2 arasında değişecek şekilde kendi faizleri, 
%1’de İller Bankası olarak bizim yapmış olduğumuz müşterek kontrollük kapsamında koymuş olduğu-
muz bir faiz oranı var. Bunların dışında da genelde ilk 5 yılı veya ilk 7 yılı ödemesiz dönemler oluyor 
ve ondan sonraki dönemlerde yerel yönetimlerimiz tarafından ödemeler başlanıyor. Belirli bir paket 
içerisinde geliyor bunlar; dolar, avro veya Japon Yeni şeklinde ve ödemeler de genelde döviz kuru ola-
rak, aynı kredi dövizi neyse onun üzerinden istiyorlar. Şimdi bahsedeceğim önemli bir kredi: Bu gelen 
İller Bankası’nın şu anda kullandırdığı en düşük faizli kredi. Bu da yıllık Japon Yeni (Libor) üzerinden 
hesaplandığımız zaman, yıllık faizi, İller Bankası’nın da katkısı dâhil olmak üzere %0.65 civarında. Bu 
özel bir paket olarak geldi. Bu tamamen bünyesinde Suriyeli mültecileri, misafirlerimizi barındırdığımız 
10 tane hedef kentimiz var, onlara kullandırılacak bir paket olarak geldi. Avrupa Yatırım Bankası ile 
yürüttüğümüz projeler var. Ben, İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı’nda JICA ve Avrupa 
Yatırım Bankası kredilerinden sorumlu müdür olarak çalışıyorum. Bizim müdürlüğümüz bünyesinde 
yürütülen projeler; Avrupa Yatırım Bankası’nın kentsel altyapı projeleri; vergi, kamulaştırma, tazminat, 
vb. gibi krediden karşılanacak harcamalar ve satın almalardır. Bazı kredi kuruluşları bizim kamu ihale 
mevzuatımızı kabul etmekle beraber Dünya Bankası gibi bazıları da özellikle uluslararası satın alma 
usullerine göre ihalelerin ve satın almaların yapılmasını istiyor. Alt borçlu seçim kriterleri: Önemli olan 
burada fizibilite çalışması, çevre üzerinde olumlu katkısı olan projelere öncelik verilmesi konusu. Dış 
kredinin yürütülmesi, İller Bankası bölge müdürlükleri arasında müştereken yürütülmekte. Burada son 
olarak, banka hizmet döngüsü olarak girdiler, hizmet süreci ve çıktılar var. Buradan ortaklık payları 
finansman ve çıktılar da her türlü teknik alt yapı konusunda, İller Bankası hem iç kaynaklı krediler, hem 
de dış kaynaklı kredileri kullanmak üzere, yerel yönetimlerimize teknik anlamda ve mali anlamda yar-
dımcı olmaya çalışmaktadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. 

Hayri ULVİ:
 Çok teşekkür ediyoruz, çok faydalı oldu. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyemizin Ego Ula-
şım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Fuat Vural Bey’i kürsüye davet ediyorum. Kendileri yerel 
yönetimimizin ulaşım ana planları uygulamacısı olarak deneyimlerini paylaşacak. Kendisi aynı zaman-
da 25 yılda üç ulaşım ana planını birlikte görmüş olan nadir şahsiyetlerden birisidir. 

Fuat VURAL:
 Hepiniz hoş geldiniz, ismim Fuat Vural, şehir plancısıyım. Ego Genel Müdürlüğü’nde ulaşım 
planlama müdürü olarak çalışıyorum. Hayri hocamızın dediği gibi, çalışma hayatımın büyük bir kısmı 

ulaşım ana planı ile geçti. Ulaşım ana planının mutfağından tutun da uygulama aşamasına kadar her 
aşamasında bulundum. Sayım, etüt, raporlama, grafikleme, modelleme vb. bir sürü çalışma konuları 
vardı. Ulaşım ana planı 5 dakikaya sığacak bir konu değil, çok uzun bir konu. Alt yapısı, detayları ve 
parametreleri çok sayıdadır. Stratejik ve bütünsel bir plan olduğu için hemen çok kısa bir sürede konu-
şulabilecek bir konu değil. Ben ulaşım ana planları gündeme gelmesi ile ilgili kısa bir mevzuata değinip, 
Ankara ile ilgili bir şeyden bahsedeceğim. 8. Kalkınma Planı’nda, (2001 2005 arası) ulaşım ana planla-
rından bahsedilmiş, belediyelere görev verilmiş. 9. Kalkınma Planı’nda (2007-2013 yılları arasını kapsı-
yor) konu daha çok detaylandırılmıştır. Burada önemli bir ifade kullanılmış: “Toplumun tüm kesimlerine 
eşit fırsat sunan, katılımcı, kamu yararını gözeten, yurt içi kaynakları kullanımına özen göstererek dışa 
bağımlılığı en aza indirgeyen, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, sürekli ve güvenli yaya hare-
ketliliğinin sağlanmasını esas alan kent içi ulaşım planları yapılacaktır”. Asıl ulaşım ana planındaki yetki 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile verilmiştir. Burada “Belediyeler, ulaşım ana planını yapar, 
yaptırır, uygular ve uygulatır” denilmektedir.  Burada emrivaki bir görev var, bu doğrultuda belediyelere 
ciddi bir görev verilmiştir. Daha sonra enerji verimliliği konusunda da, enerjinin ulaşımda en aktif, eko-
nomik kullanımı açısından ulaşım ana planlarının yapılması zorunluluğu şöyle getirilmiştir: Büyükşehir 
belediyelerinin tamamı, nüfusu 100.000’i geçen belediyelerde ulaşım ana planı yapma zorunluluğu ge-
tirilmiştir. Bu da 5627 sayılı enerji verimliliği kanununa dayanıyor. Bu tip mevzuatlarla ulaşım ana planı 
önemsenir hale gelmiştir.

 Ankara ulaşım planlama konusunda çok eskiye dayanıyor. Ankara’da ilk ulaşım etüdü, 1970-72 
yılları arasında bir Fransız firması tarafından yapılıyor. Ulaşım ana planı biraz daha bütünsel ve strate-
jik, ulaşım etüdü onun daha küçük bir modeli olarak ele alınabiliyor. Bu etüt için ulaşımdaki temel veri; 
Ankara’da Dışkapı-Kavaklıdere-Cebeci-Beşevler arasında bir raylı sistem projesinin altı yapısını oluş-
turmaktır. O raporları gördüm, Türkçesi oldukça eski bir Türkçe. Hatta jeolojik sondajları bile yapılmış 
bir proje. Bu proje doğrultusunda Ankara’da 1974’ten önce Kızılay’da metro için bir kazı yapılıyor. Daha 
sonra gelen belediye başkanı bu kazıyı geri kapatıyor, böyle bir projeyi askıya alıyor. Daha sonra 1978-
80 yılları arasında yine bir ulaşım etüdü yapılıyor, bu ulaşım etüdü raylı sistemlere imkan verebilir mi 
diye bir etüt yapılıyor fakat bu da bir ulaşım ana planı bazında değil, daha küçük çaplı bir çalışma olarak 
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kalıyor.  Yine 1980-84 yılları arasında raylı toplu taşım fizibilite etütlerinin detaylarını içeren yeni ulaşım 
etütleri yapılıyor. Asıl Ankara’da köklü bir ulaşım etüdü 1985-87 yılları arasında yapıldı. Ben tamamının 
içinde vardım; sayımından etüdüne, anketlerine, dökümlerine kadar. Bu, Ego Genel Müdürlüğü’nün 
kendisi, bir özel firma ve Kanada ile üçlü bir organizasyon içerisinde, net 2 yıl süren, 8 ciltten oluşan 
son derece kapsamlı ve nitelikli bir ulaşım ana planıdır. Bunu değişik kamu kurumlarına gönderdik o 
zamanda ve İngilizce ve Türkçe basımları yapıldı. Bu hala aradan zaman geçmesine rağmen gıpta ile 
bahsettiğimiz projedir. 

 Daha sonra 1992-94 yılları arasında yine bir Ankara ulaşım planı yapılıyor, bu 1985-87 ulaşım 
ana planının güncelleştirmesi şeklinde ele alınıyor. Bu proje tamamen EGO’nun kendi personelleri 
tarafından yapılmıştır. Öteki teknik elemanlarımız tarafından yapılan bir güncelleştirme projesi olarak 
kabul edebiliriz. Bazı sayımları yeniden yapıldı ve o proje hem Ulaşım Koordinasyon Meclisi tarafından 
hem de Belediye Meclisi tarafından onaylandı. 2015 hedefli bir plandı. Şu anda da 2013 yılından itiba-
ren Gazi Üniversitesi ile yine Ego Genel Müdürlüğü ortak hizmet projesi kapsamında, Ankara ulaşım 
ana planı yapımında sona gelindi denilebilir. 

 Neden ulaşım ana planı yapmamız gerekiyor, artık hep bilinen bir konu. Kentler hızlı büyürse, 
nüfus hızla artarsa, otomobilleşme hızlı artarsa, kentsel arazi kullanım alanları yayılırsa, bu durum tabii 
ki ulaşım ana planı yapma zorunluluğunu getiriyor. Ulaşım ana planlarının önemli dayanağı da nazım 
imar planlarıdır. İyi bir nazım imar planı, iyi bir ulaşım ana planı getirir. Bana kalırsa ki her üç planın 
yapımında da bulundum, her plan yaklaşık iki yıl sürüyor. Bunun zorluklarını, detaylarını vb. çok iyi bi-
liyorum. Nazım imar planı ile ulaşım ana planının birlikte yapılması mükemmel bir olay. Ancak ona pek 
denk gelinmiyor, öyle olursa çok iyi olur. İkincisi ulaşım ana planlarında eğitilmiş personel çok az. Ben 
Türkiye Belediye Birliğinin Ulaşım Koordinasyonunda da çalışıyorum, diğer belediyelerle görüşüyorum. 
Belediyede çalışan teknik personelin, ulaşım ana planı terminolojisinden dahi haberi olmuyor. Kordon 
perde nedir, tünel dağılımları nedir, kalibrasyon ve modelleme nedir, bunun niteliklerini ve amacını he-
nüz bilmiyorlar. Bu nedenle üniversitelere görev düşüyor. Ulaşım planlamaları konusunda ben azından 
dört yıllık lisans olmasa bile Yüksek Lisans düzeyinde bazı çalışmalar yapabilirler. Türkiye Belediyeler 
Birliği, belediyelere ulaşım ana planı yapım teknikleri konusunda atılım yapacak bir kurs verme peşin-
de, şu anda çok net değil. Burada önemli olan madem ulaşım ana planı yapılacak ve ben çok elzem 
olduğuna inanıyorum; bütünsel olarak baktığı için ve bana göre en önemli özelliği de ekonomiklik ya-
ratması. Yani bir proje yapıyoruz, bunu çöpe atmayalım, yararlı ekonomik proje olsun, bu çok önemli. 
Milyonlarca lira raylı sistemlere para veriyoruz, eğer o projeye rant sağlanırsa mükemmel bir sonuç alı-
nabiliyor. O yüzden o anlamda da ulaşım ana planı önemli. Belediyelerin, yerel yönetimlerin bu konuda 
personelini ulaşım ana planını yapma teknikleri, şekilleri, usulleri konusunda bilgilendirilmesi lazımdır. 
Bu konuda üniversiteler olduğu gibi Türkiye Belediyeler Birliği de öncülük yapacaktır. Ulaşım ana planı 
tabii böyle birkaç dakika konuşulacak, yazılacak bir konu değil, bunu her defasında anlatırım. Ulaşım 
ana planı yapılırken nerede zorluk çekiliyor, nerede sıkıntı yaratılıyor, ondan bahsetmem gerekecek, o 
da uzun bir konu. Bir tanesinden bahsedeyim: Ulaşım konut anketleri çok önemlidir. İnsanların, kent-
lilerin, yolculuk davranışlarını saptaması bu anketlerle oluyor.  Bu anketlerde maalesef tam istenilen 
bilgiyi alamıyoruz. İnsanlar bilgi vermekten çekiniyor. Nereye, ne zaman, nasıl, hangi amaçla gidildiği 
sorulduğu zaman, modellemede işimize yarayacak bu tip bilgileri eğer doğru alırsak, çok faydalı olur. 
Ulaşım ana planlarının bu tip zorlukları var, sayımlarında dökümlerde vb. zorlukları çok. Fakat proje 
çok önemli bir projedir. Yapılması gerekli elzem bir proje olarak görüyorum ben. Belediyelerin, yerel 
yönetimlerin, personel eğitiminin bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Hayri ULVİ:
 Çok teşekkür ediyoruz Sayın Fuat Bey’e. Fuat Bey’den sonra özel sektörde bu işlerin uygu-
lamasının nasıl yapıldığı, ya da özel sektörün ulaşım ana planlarına, ulaşım etütlerine nasıl baktığını 
özetlemek üzere PALYA Grup Yönetim Kurulu Üyesi sayın Bekir Ilıcalı’yı kürsüye davet ediyorum.

Bekir ILICALI:
 Öncelikle herkese merhaba. Biz daha çok sahadaki çalışmaların nasıl yürüdüğü, ulaşım ana 

planlarının nasıl başladığı ve nasıl devam ettiği konusunda bir sunum hazırladık. Sizlerle onları paylaş-
mak istiyorum.

 Ulaşım ana planları siyasilerle başlıyor biliyorsunuz. Başkanlar aday olmadan önce pek çok 
vaatleri var. Bunlardan bir tanesi de ulaşım yatırımlarıdır ve en önemli konulardan bir tanesidir. Yapılan 
anketlerde trafik ve ulaşım, o kentin en önemli sorunu olarak karşımıza çıkıyor ve dediğimiz gibi başkan-
lar aday olmadan önce ve adaylıkları süresince ulaşım ana planı yaptıracaklarını, master plan yapa-
caklarını, ulaşım ve trafik sorununu böyle çözeceklerini vaat ediyorlar. Seçim vaatlerini daha da ileriye 
götürerek hiçbir araştırma yapmadan metro, hafif raylı sistem yapacaklarını da ifade ederek seçim ön-
cesinde kendilerini taahhüt altına alıyorlar ve başkan seçiliyorlar. Daha sonra başkan, gerçeklerle karşı 
karşıya kalıyor ve seçim öncesindeki sözlerini yerine getirmek zorunda. Bu durumda her fırsatta master 
planı başlatacağını, metronun yapılacağını, trafikte oluşan sorunları çözeceğini söyleyerek, tarih dahi 
vermeye başlıyorlar. Bu arada bürokratlara da talimat verilmiş ve hazırlıklar başlıyor. Yeni belediyelerde, 
yetişmiş teknik kadro yok ve bürokrat panik halinde ilk iş olarak daha önce bu işi yapan belediyeleri ziya-
ret ediyor, görüşmeler başlıyor. Yapılan ihalelere ait şartnameler toplanıyor, bilgisi yettiğince kendi iline 
uyarlıyor,  hatta bazı firmalardan şartname destekleri alınıyor ve yaklaşık maliyet için teklifler toplanıyor 
ve süreci başlatıyor. Siyasiler de her fırsatta master plana başlandı, kısa süre içinde sorunlar çözülüyor 
mesajlarını vermeye devam ediyor. Hatta metroyla ilgili bir takım yurt dışı gezileri de başlıyor bu arada. 
İhale kararı alınıyor, kadrolaşma tamamlanıyor veya tamamlanamıyor. En önemli sorunlardan bir tanesi, 
bu konulardan anlayan uzman personelin zaten belediyelerde olmayışıdır ve herkes birbirinden yetişmiş 
personel alma derdindedir. Burada süreç başladıktan sonra Master plan yapım kararına uyulması az 
önce saydığımız işlemlerle 1 yılı buluyor. İhale süreci, şartname hazırlığı, ihale kararı (ihale ertelenebilir, 
ikinci ihale de olabilir), sözleşme, yapım, ek süreler, geçici kabul, kabul eksikleri, tamamlanması için ek 
süreler derken; kamuoyuna açıklanması 3-4 yılı buluyor maalesef ve artık ilk dönem tamamlanmış olu-
yor. Yeni sürecin hazırlıkları başlıyor. Master planla beraber bir takım radikal kararlar almak gerekiyor ve 
bu kararları almak güçleşiyor; süreç dar ve ulaşım ana planlarının sonuçlarının uygulanması artık yeni 
döneme kalıyor. Başkan seçilirse ve kadro devam ederse tabii…

 Master planlar, mutlak surette imar planları ile uyumlu olmalıdır ancak; aynı süreçte imarla ilgili 
pek çok karar da alınmaktadır. Yeni konut bölgeleri, AVM’ler, hastaneler, okullar, vb. pek çok yatırım da 
devam etmektedir. İmar planı çalışmaları ile master plan çalışması bir arada uyum içinde devam etmedi-
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ğinden, master plan sonuçlandığında; uygulama aşamasına gelindiğinde raporlarla çok ciddi çelişkiler 
görülmektedir. İki tane örnek vereceğim, bunlar yapılmış bitmiş örnekler. İşin adı şu: Erzurum Kent 
İçi Ulaşım Ana Planı, Kent İçi Ulaşım Acil Eylem Etüt ve Projeleri, Kent İçi Raylı Sistem Hattı Fizibilite 
Etütleri Hazırlanması. Diğeri de yine aynı şekilde: Diyarbakır Kent İçi Ulaşım Ana Planı, Kent İçi Ula-
şım Acil Eylem, Etüt ve Projeleri, Kent İçi Raylı Sistem Hattı Ön/Kesin Projelerin Hazırlanması ve Mev-
cut Demiryolu Hattı Ön Projeleri Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması İşi. İşin yapılacağı ve bu işin master 
plan sonucunda raylı sistem çıkacağı o kadar belli ki; işin adında bile var zaten ve o şartnamede bu 
işin nasıl yapılacağını, raylı sistemin etütlerinin nasıl yapılması gerektiğini dahi yazmışlar. Burada az 
önce dediğimiz gibi, şartnamelerde mevcut bilgilerin toplanması, çalışmaların kapsamı, vb. ezbere 
yapılıyor. Bu örnek bir kentimizdeki şartnameden alıntı, toplu taşım başlığı adı altında. Yolcu özellikle-
ri, hatlar, (varsa) iskeleleri diye devam ediyor. İskele diyor fakat bu şehirde deniz yok. Öylesine ezbere 
şartnameler kısacası. Sonuçlar belirli olunca şunlarla karşılaşıyoruz: Başkan kafasına koymuş ve söz-
leri vermiş, geri dönüşü yok, her şartta hafif raylı sistem yapılacak. Araziden alınan veriler, anketler, 
sayılara göre yolculuk sayıları, hiçbir şekilde raylı sistem için uygun değildir. İş projeci üzerinde baskı 
kurmaya gelmiştir. Tüm veriler sabunlanmaya başlar artık. Raylı sistem olsun diye, verilen etütler, 
sözler yerine gelsin diye yolculuk verileriyle oynanmaya başlanmıştır ve bu konuda işi yapan yükle-
nici üzerinde baskılar başlar. Hafif raylı sistem yeterli yolculuğa ulaşsın diye lastik tekerlekli araçlar 
belli noktalarda kesilir, transfer merkezleri oluşturulur ve yolculuk sayıları artırılmaya çalışılır. Bu kez 
de arazi kullanımı karşımıza çıkıyor ve proje güzergâh etüdü yapılmaya başlanıyor. Ancak bu güzer-
gâhta ciddi kamulaştırma sorunları var ve bu yükün altından nasıl kalkılır, bu da başkanın sorunu. 
Şartnameyi inceliyoruz: Mevcut ulaşım sistemindeki aksaklık ve yetersizliklerin giderilmesi için, kısa 
dönemde uygulanabilecek ulaşım planlaması, trafik mühendisliği ve trafik yönetimi proje ve düzenle-
melerin hazırlanması ile orta ve uzun dönemde nazım imar planı çerçevesinde ortaya konulan kentsel 
gelişmenin gerektireceği ulaşım altyapısı, işletme sistemleri ile yasal ve örgütsel düzenlemeleri temel 
oluşturacak gerekli çalışma ve projelerin hazırlanması kapsayacaktır. Şartnameden yine iki örnek: 
Kentlerimizden bir tanesinin nüfusu 1.900.000, yapılan hane halkı anket sayısı 17.000; diğerinin nüfu-
su 2.300.000 ve hane halkı sayısı 15.000. Geçen yıl, hatta bu yıl diyelim ihaleye çıkmış olan ve ihalesi 
neticelenmiş olan 2 ilimizin anket sayısı bunlar. Biz hep diyoruz ki: En az %2’yi sağlamamız lazım, 
anketlere bakınız, %1’i bile sağlayamıyoruz ve bunu biz daha başlangıçta şartnameye koyuyoruz. Hep 
diyoruz ki şartnamelerimiz hatalı çünkü şartnameleri az önce dediğimiz gibi hiçbir ilgisi olmayan bürok-
ratlar hazırlıyor. Oradaki genç arkadaşlarımız hazırlıyor. Yine şartnameden bir örnek: Bir belediye, 200 
tane kavşak noktası var bu belediyenin, 50 tane kavşak düzenleme projesi yapılacak ve 50 km yolda 
da arter düzenlenmesi yapılacağı söyleniyor. Diğerinde de 420 adet kavşak var, bunlar yine sinyalize 
kavşaklar. Yani bir de normal kavşakları da saymıyoruz, sadece sinyalize olanları söylüyorum. Burada 
da 60 tane kavşakta, kavşak düzenleme projesi yapılacak ve 50 km yolda da yol projesi, trafik düzen-
leme projesi yapılacak. 

 Sonuç: Master planlar, raylı sistem yapımı için altlık oluşturmak amacı ile yapılmaktadır. Şart-
namede yer alan kapsamı ile kent içi trafik projelendirmesine çözüm değildir, lastik tekerlekli toplu 
ulaşım hatlarının optimizasyonu mümkün değildir. Biz bir projeci olarak gittiğimiz her yerde her zaman 
şunu görüyoruz: Biz master plan yaptık ve master planlar trafiği çözmede yanlış, anlattığımız ve ör-
neklerini verdiğimiz şartnamelerde yer alan istenen yapılarıyla, işlerle trafiğin çözülmesi zaten müm-
kün değildir. Ancak kendilerini kandırıyor belediyeler ve halkı kandırıyorlar ve zaman geçiyor. Kısaca 
özetlemek istedim yaşadığımız sorunları. Çok teşekkür ediyorum.,

Hayri ULVİ:
 Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ilıcalı’ya. Sayın Ilıcalı’dan sonra, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
ESTRAM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Erbasan’ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Erbasan da 
ulaşım ana planı neticelerinden olan, raylı sistemlerin uygulamaları konusunda bize bir bilgilendirme 
yapacak.

Erhan ERBASAN:

 Sayın konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sür-
dürülebilir ulaşım proje ve uygulamaları hakkında sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle üzerinde durmak 
istediğim husus, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, şehir hakkındaki düşüncelerini açıklamak 
olacaktır. Bunlar içerisinde konumuzla ilgili olan hususlar; “Şehirler otomobiller için değil; insanlar içindir” 
ve “Şehirde bir yerden bir yere ulaşması gereken de araçlar değil insanlardır” şeklindedir. Ulaşım konu-
sundaki faaliyetlerimizi, bu esaslar üzerine oturttuk. Bu çerçevede ulaşımdaki, 1999 yılındaki ekranda 
görüldüğü gibi trafik, gerçek anlamda bir kaos halindeydi. Yayalar lastik tekerlekli araçlar yüzünden 
yollarda yürüyemez hale gelmişlerdi. Trafikten kaynaklı hava kirliliği ise şehrin gri bir sis tabakası ile 
kaplanmasına sebep olmuştu. Uygulanan Eskişehir Hafif Raylı Sistem Projesi ve diğer etkinliklerle kent 
içi toplu taşıma hizmeti ekranda görüldüğü gibi; tramvay, özel halk otobüsü, belediye otobüsü, minibüs, 
ticari taksi, taksi dolmuşlar ve personel ve öğrenci servisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. ESTRAM 
projesiyle kent içi toplu taşımacılıkta lastik tekerlekli araçlar yerine, modern tramvay sistemine geçilmiş-
tir. 2004 yılında işletmeye açılan ESRTAM, bugün başta üniversiteler ve hastaneler olmak üzere; okullar, 
kamu kuruluşları, otogar ve alışveriş merkezlerini de içine alan 40 kilometrelik bir hatla hizmet vermek-
tedir. Elektrikle çalıştığı için petrole olan bağımlılığı azaltan, trafik karmaşasına engel olan, gürültü ve 
çevre kirliliği yaratmayan, engelli insanların ve yaşlıların, kimsenin yardımı olmadan rahatlıkla binebildiği 
tramvaylarımız, Avrupa’daki pek çok raylı sistem projesini de geride bırakarak ödül almış bulunmaktadır. 
Diğer bir konu da Porsuk Çayı projesidir. Bir şehirde akarsu varsa, o akarsu şehrin en önemli değeri 
olmalıdır. Ancak 1990’ların sonunda Porsuk Çayı içinde hiçbir canlının yaşayamadığı, dibi çamur kaplı 
ve kullanılması mümkün olmayan, son derece kirli bir durumdaydı. Porsuk Çayı’nı, Eskişehir’in adeta 
gerdanı haline getiren proje hazırlanıp çalışmalara başlandı.  2000’lerin başında Türkiye’de ilk kez bir 
akarsudan, kent içi toplu taşımacılıkta faydalanmak düşünüldü. Eskişehir’e bu amaçla hidrolik bent ve su 
seviye yapıları uygulandı. Bu proje kapsamında Porsuk’taki 24 adet eski köprü de tamamen yenilendi. 

 Bunların yanı sıra; Eskişehir’i yayalara göre düzenlenmiş bir şehir haline getirdik. Bütün şehirleri-
mizde otomobillerin akışını hızlandırmak, başlıca belediyecilik faaliyeti iken Eskişehir’de, şehrin merkezi-
ni büyük ölçüde yayalaştırdık. Baştan sona yenilenen kaldırımlardan, donatılara kadar yaptığımız birçok 
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düzenleme ile insanları sokağa davet ettik. 

 Engelli insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıran düzenlemeler de yapılmıştır ve ayrıca Por-
suk’taki botlarla ulaşım da sağlanmaktadır. Şehrin merkezinde, son yapılan uygulamalar sonucunda 
tramvay ve botlar bir aradadır. Porsuk Projesi aynı zamanda Porsuk’ta gondol sefasına da olanak sağ-
layacak durumdadır. ESTRAM Trafik Kontrol Merkezi, Tramvay işletiminde güvenliği sağlamak mak-
sadıyla kurulmuştur. Bu merkezde SCADA ve TPS’lerin, SS’lerin uzaktan kontrolü sağlanmakta, Araç 
Takip Sistemi ile işletim denetlenmekte ve depo alanı makasların kontrolü yapılmaktadır. Bu merkez, 
TCC haberleşme sisteminin merkezi kurumunda olup, kritik bölgelerin ve depo alanlarının, kamerayla 
izlenmesine olanak vermektedir. Ulaşım güvenliği açısından, Büyükşehir Belediyesi tarafından uygu-
lanan bir diğer husus ise Akıllı Kavşak Sistemi’dir. 2014 yılı Mart ayından beri devrede olan Belediye 
Trafik Kontrol Merkezi, ilk aşamada uygulamaya alınan, şehirdeki 17 adet akıllı kavşağı yönetmekte-
dir. Sistemin en önemli özelliklerinden birisi, trafik sensörleri ve analizörler aracılığıyla gelen verileri, 
matematiksel modeller çerçevesinde değerlendirilerek en uygun trafik sürelerinin, faz yapılarının, plan-
larının belirlenmesini sağlamaktadır. Sistemin devreye girmesinden sonra, araç sayısının artmasına 
rağmen CO emisyonunun azaldığı görülmektedir. Sayın izleyiciler, Eskişehir’de her ay bin adet yeni 
araç trafiğe girmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, ulaşım taleplerinin büyük kısmının ka-
rayolu ile karşılandığı gerçeğinden hareketle, çözüm arayışlarının da sürekli artan ulaşım taleplerinin 
karşılanması için sürekli olarak karayolu ağının artırılması yönünde yeni yatırımlar yapılmaktadır. Bu 
geleneksel yaklaşıma uygun olarak yeni yollar açılmakta, var olanlar genişletilmekte, otoparklar inşa 
edilmekte ve katlı kavşaklar, katlı otoparklar prestij projeleri olarak sunulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
bu yaklaşımın çözüm olmadığı ortadadır. Ulaşımdaki geleneksel yaklaşım, bireysel ulaşımın egemen 
olduğu karayolu trafiğine, özellikle de bireysel ulaşıma ve otomobile odaklanmaktadır. Oysa çözüm 
otomobil kullanımının normalleştirilmesi ile toplu ulaşım kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.
Sayın başkan, bundan sonra uyguladığımız projelerin bilimsel olduğunu, halkla yapılan anketler neti-
cesinde gerek halkın, gerekse sivil toplum kuruluşlarının önerilerini aldığımızı ve geleneksel yaklaşım 
yerine modern yaklaşımı dikkate aldığımızı, planlarımızın ekonomik, bilimsel ve uygulanabilir olması 
için gayret gösterdiğimizi ve Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planlaması sistemlerine göre hareket ettiği-
mizi özellikle belirtmek ister, saygılarımı sunarım. 

Hayri ULVİ:
 Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erbasan. Değerli konuklar, sayın misafirler,
 Burada bulunan gerek bakanlık nezdinde temsilcimiz, gerek yerel yönetim konuşmacılarımız, gerek-
se uygulama tecrübesinde bize kazanımlarını, tecrübelerini aktaran konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. 
Sunum olarak yaklaşımımız sona erdi. Ben kısaca notlarımı sizlere özetleyeceğim ve bu çerçeveden neler 
üzerinde tartışabileceğimize hep birlikte bakacağız.

 Sayın Hülya Akboyraz, ulaşım ana planları ve bakanlığın yetki çerçevesini kısaca bize özetledi ve 
üzerinde durduğu konu; raylı sistemler konusu söz konusu olduğunda, özellikle ulaşım ana planlarının 
kendileriyle bizzat ilişkide olduğunu söylediler. Ama ulaşım ana planlarından daha çok, ulaşım etütlerinin 
her safhada bakanlığın yetki çerçevesinde olduğunu bize özetledi. Sayın Avşar Şimşek ise İller Bankası’nın 
özellikle uluslararası ekonomik sistemin, ulaştırma başlığı altında ekonomik kaynaklarının, uluslararası 
sistemden ulusal sisteme aktarılması konusunda İller Bankası’nın çeşitli anlaşmalarla yetkilendirildiğini ve 
ulaşımın ana planlarında ulaşım yatırımlarının hayata geçirilmesi için olmazsa olmaz bir ara başlık oldu-
ğunu bize özetledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO’nun kıymetli bürokratlarından Fuat Vural Bey ise 
Başkent Ankara’nın son üç ulaşım ana planı sürecini kısaca bize özetledi ve Nazım İmar Planları ile Ulaşım 
Ana Planlarının bir imkân dâhilinde birlikte yapılması gerektiği üzerinde vurgu yaptı. Ayrıca Ulaşım Ana 
Planlarında ulaşım konut anketlerinden, yani hane halkı anketlerinden bilgilerin gerek toplanma aşamasın-
da, gerek toplanan bilgilerin kayıt altına alınması aşamasında ve bunların sürecinin çok doğru şekilde plan-
lanması konusuna vurgu yaptı. Özel sektör temsilcimiz, sahada bu işlerin ya da perdenin arkasında nasıl 
yürüdüğünü bize kısaca özetleyen Sayın Ilıcalı ise; siyasi iradelerle teknik sürecin belirli bir çelişki içerdiğini 
ve bu çelişkilerin uygun bir şekilde aşılması gerekliliğini bize özetledi ve kısmen de olsa bir ölçek sorunu 
olduğuna vurgu yaptı. Şartnamelerle kent arasında, zaman zaman kentlerin, uygulama yapılacak olan kent-
lerin arasındaki uyumsuzlukları özetledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin ve ESTRAM’ın kıymetli Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Erbasan ise; kendi kentlerinde ve yaptıkları uygulamalarda, sürdürülebilir ulaşım 
planlamasını ön plana çıkardı. Doğal kaynaklardan faydalanılması gerektiğini ve Ulaşım Ana Planlarının ve 
buna bağlı projelerin taşıt odaklı değil de, insan odaklı olması gerektiğini bizlere hatırlattı ve uygulamaların 
başarılı olabilmesi için yerel yönetimlerin trafik kontrol merkezleri ya da akıllı kavşak sistemleri ya da akıllı 
ulaşım sistemlerini mutlaka ön plana çıkarmaları gerektiğini bizlere hatırlattı. Son olarak da emisyon azal-
tılması, yani karbon ayak izi ya da bir başka deyişle; bizlerin, plancıların önem verdiği konu, ekolojik ayak 
izimizi, yani insanlarımızın ve onların ortaya çıkardığı yapılanmaların, dünyaya vermiş olduğu zararların öl-
çüm sistemi olan, ekolojik ayak izinin mümkün mertebe düşürülebilmesi için sürdürülebilir ulaşıma mutlaka 
önem vermemiz gerektiğini hatırlattı.  Değerli katılımcılar gerek bana, gerekse konuşmacılarımıza sormak 
istediğiniz sorularınız varsa, cevaplamaya hazırız. 
Öncelikle, yaklaşık teorik olarak 10 dakikalık tartışma süremizin,  başlangıç olarak uygun olduğunu düşünü-
yorum. Programımız baştan itibaren yarım saat gecikmeli devam ediyor ama konu üzerinde hepimizin belli 
deneyimleri var. Ben soruları almak isterim, sonrasında konuyu toparlayıcı konuşmaları yaparız. 

Katılımcı:
 İsmim Oktay Kırlangıç. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Kırıkkale İl Temsilcisi ve Fahri Müfettişiyim. 
Her iki derneğin temsilcisiyim. İlk sorum EGO Müdürü Sayın Fuat Vural Bey’e olacak: Projelendirmesini 
yapmış oldukları çalışmalarda, personel kadrolarında trafik ve ulaşımla ilgili personel düzeyi nedir? Hazırla-
dıkları projelerin uygulanabilirliği yüzdesi ne kadardır? İkinci sorum Bekir Ilıcalı Bey’e olacak: Yapmış oldu-
ğu açıklamaların ışığı altında, resmi uygulamaların mevcut aksaklıkların izalesine yönelik ne gibi yaptırımlar 
olmalıdır? Teşekkür ediyorum.

Hayri ULVİ:
Biz teşekkür ediyoruz, Oktay Bey. Sayın Fuat Vural buyurun.

Fuat VURAL:
 1994-1997 yılları arasındaki Ulaşım Ana Planını, biz EGO Genel Müdürlüğü olarak tek başımıza 
yaptık. 1985-1987 ile 2013’ten sonrakiler ortak hizmet projeleri altında yapıldı. Yani bizim kadromuz, Ulaşım 
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Ana Planının tamamını yapmadığı için, o kadar güçlü değil ama şu anda ulaşım ana planı konusunda 
15 kişi var: 8’i şehir plancısı, ekonomist var, tekniker var, teknisyen var, harita mühendisi var, istatistikçi 
var. Bu arkadaşlarımızın içinde, benim dışımda bir arkadaşımız daha deneyimli. Diğer arkadaşlarımız o 
kadar deneyimli değil ama biz onları, aynı zamanda bilgilerle, elimizdeki bol miktarda olan dokümanlar-
la eğitmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu bir şans, benim daha önceki bilgilerimin olmasından dolayı, tek başı-
ma yapmadığım için, tüm kadromuzun buna uygun olup olmadığı bana göre o kadar önemli değil. Çün-
kü şu anda üniversiteyle yapılıyor, daha önce de Cenevre Özel Firması ile yapıldı. 1992-1995 yıllarında 
yapılan ulaşım ana planı ise; 1985-1987’nin güncelleştirmesi ile ilgiliydi. Yani yine EGO personeli yaptı. 
Orada da kalabalık bir kadro vardı: Şehir plancısı, mimar, endüstri mühendisi, bilgisayar mühendisi 
ağırlıklı bir kadroydu. Kadro konusunda çok sıkıntı yok Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda ve 
çevre belediyeleri de bildiğim için onlarda çok var, haddinden fazla kadro eksikliği var. Ulaşım Ana Planı 
terminolojisini dahi algılanmadığı için firmalar bazı projeler üretecekler ve ne olduğunu bilmeyecekler 
gibi. Ankara o konuda iyi. Uygulama şansına gelince; mesela raylı sistemler konusunda metrolar birebir 
uygulanmıştır, daha da olası metro, raylı sistem hatları var. Tabii ki nazım imar planına uyumlu bir plan 
olduğu için ulaşım ana planı, birebir uygulamada bazen planlar değişir zaman içerisinde. Ulaşım ana 
planının onlara uyması çok zordur ama bizim şu anda övgüyle bahsedeceğimiz konu, şu anda çalıştığı-
mız metrolar tamamen ulaşım ana planında var olan metrolardır.

Hayri ULVİ:
 Sayın Vural, çok teşekkür ediyorum. Sayın Ilıcalı’ya sözü vermeden önce iki cümle de ben şöyle 
söyleyeyim: EGO Genel Müdürlüğü’müzün, sürecin içerisinde biz de gördük ki; ulaşım planlaması 
anlamında genç bir kadroya yatırım yapılıyor, ben bizzat şahit oldum. Yani yaklaşık on kişilik bir eleman 
kadroları var, bunları sürecin içerisinde, uygulamanın içerisinde pişirmek için en azından çabalarını 
şahsen gözlemledim.  Bu da takdire şayan. Sayın Ilıcalı buyurun.

Bekir ILICALI:
 Ben soruyu tam anlamadım, lütfen  tekrarlayabilir misiniz? Kime karşı yaptırımlar?

Konuşmacı:
 Sayın Ilıcalı, açıklama yapmış olduğunuz ihaleye yönelik çalışmalardaki şartname konularındaki 
yetersizlikler, eksiklikler doğrultusunda, o şartnameleri hazırlayanların, yani tabir kaba olmasın; becerik-
sizliklerinin izalesi doğrultusunda, sorum bu şekildeydi. 

Bekir ILICALI:
 O tabir biraz ağır olacak, eğitimsizlikleri diyelim. Bu konuda ülkemizde gerçekten yetişmiş 
personel çok az, hatta yok denilecek kadar az. Şu anda 30 tane Büyükşehir Belediyesi, pek çok bele-
diyemiz var. Bunların tamamında ulaşımda nitelikli eleman bulma sıkıntısı var, hepsi yeni yeni eleman-
lar alıyorlar, bunları yetiştirmeye çalışıyorlar. Ancak bunları yetiştirecek hiç kimse yok başlarında; bir 
bürokrat yok, akademisyen yok, üniversitelerle yeterince çalışılmıyor. Belediyeler zaten sürekli kadro 
değiştiriyor. Bugün fen işlerinde, yarın imarda, öbür gün ulaşımda gibi. Tabii bunun gibi pek çok sıkın-
tı daha yaşanıyor. O nedenle benim düşüncem şu: Ulaştırma Bakanlığı’nın ya da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ya da başka bakanlığın bu işi sahiplenmesi ve kendisinin ulaşımı bir çatı altında toplayıp, bir 
abilik yapması gerekiyor. Sorunların en önemli çözüm kaynağını ben burada görüyorum. 

Konuşmacı :
 Teşekkür ediyorum.

Hayri ULVİ:
 Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Bank buyurun efendim, ben sizi tanıyorum ama siz kendinizi tanı-
tın tabii ki.

Konuşmacı:

 Ben Emin Bank. Netcad yazılım firmasından, kurumsal temsilci olarak katılıyorum. Benim sorum 
İlbank’dan Ahmet Avşar Şimşek Bey’e olacak: Yurtdışından bir altyapı projesi aldığımız zaman, İlbank 
yurtdışı projelerine finansman desteği sağlıyor mu?

Ahmet Avşar ŞİMŞEK:
 Cevap veriyorum: Hayır. Yani niyetimiz o zaten, vizyonda onu hedefliyoruz. Uluslararası bir 
kalkınma, yatırım bankası olmak gibi bir amacımız var ama TİKA ile yapmış olduğumuz bir protokolü-
müz var, ona istinaden TİKA’nın koordinatörlüğünde bulunduğu dost ve kardeş ülkeler kapsamında, bu 
yakın coğrafyadaki ülkelerle böyle bir hedefimiz var fakat henüz gerçekleşen bir şey yok. Böyle cevap-
lamış olayım.

Hayri ULVİ:
 Teşekkür ediyorum, sayın Orman buyurun, kendinizi tanıtın.

Konuşmacı: 
 Gazi Üniversitesi’nden Doktor Abdullah Orman. Hali hazırda bir ulaşım ana planını tamamla-
mış ve bir ulaşım ana planına başlamış bir ekiple, teknik eleman olarak çalışıyorum. Kent İçi Ulaşım 
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısıyım. Sayın Ilıcalı’nın söylediklerine ek 
olarak bir şey eklemek ihtiyacı hissettim. Sorum Hülya Hanım’a olacak bu arada, onu baştan belirteyim.  
Şu anda ulaşım ana planı şartnamelerine çıkıldığı anda yapılan şey şu: Bir önceki ulaşım ana planı 
yapmış olan belediyeden onu temin etmek, sonra kendi kentlerinin sorunlarını eklemek, sonra ulaşım 
ana planında 1/25.000 ölçeğinden, 1/100.000 ölçeğinden 1/100 ölçeğine kadar her şeyin doldurulduğu, 
tüm sorunların çözülmeye çalışıldığı bir şartname oluşturmaya çalışmak. Bu gidişat çok doğru değil. 
Bir ihale şartnamesinde şunu görmüştüm: 35.000 hane halkı anketi istiyor, şehrin nüfusu 1 milyonun 
altında. Bu şu demek oluyor: Ben bunu, Ankara’daki şartnameyi aldım, aslında okumadan bunu KİK’e 
gönderdim. Orada nereden geldiğini bilecek teknik eleman yok, bu sayı nereden gelmiş, hangi gerek-
çeyle 35.000 yazılmış diye sorgulanmayacak nasılsa. Böyle bir sıkıntı var, yani bir ölçek problemi var. 
Bunun temelinde de bir ulaşım ana planları mevzuatının tam anlamıyla oluşmaması yatıyor. Oluşsa bile 
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nüfusu 5 milyonu geçen Ankara ile nüfusu 100.000-120.000’in altında olan bir ilin aynı şartname ile nasıl 
idare edileceği, sorum budur. Bir ölçek sıkıntısı var, bizim talebimiz bir ulaşım ana planı mevzuatının oluştu-
rulması. Ulaştırma Bakanlığı’nın böyle bir çalışması var mıdır, Hülya Hanım’a sormak isterim?

Hayri ULVİ:
 Çok teşekkür ediyoruz sayın Orman, buyurun efendim.

Hülya AKBOYRAZ:
 Aslında şöyle bir sorun yaşıyoruz biz, bu bahsettiğim yönetmelik çalışmasını yaparken kurumlara 
gönderip görüş almıştık. Sayıştay’ın bize şöyle bir cevabı olmuştu, biz orada ulaşım ana planları, onaylan-
madan önce Ulaştırma Bakanlığı’na gelsin ve görüş alınsın dediğimizde: Siz her şeye karışamazsınız, Be-
lediyeler İç İşleri’ne bağlı, Belediyelerin muhatap olduğu ve onları inceleyen ve denetleyen başka bir birim 
var, her şey sizin vazifeniz değil, kanun önünde yetkili değilsiniz. Aslında hakikaten kanun olarak ortadayız, 
mevzuatın mutlak bir şekilde düzenlenmesi, belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Aslında bizde bir 
teknik şartname var ama bizimki, devamında raylı sistem projesi temin etmeye yönelik. Bazen belediyeler 
bizden örnek istiyor, veriyoruz. Ulaşım ana planı ihalesi çıkıyor, arkasında onlar da yazıyor. Raylı sistem 
temin edilmeyecekse, bu devamındaki kısım neden yazılıyor? Sonuçta raylı sistem projesi temin edilecek-
se gerekli bir şeydi bu ama şu anda ulusal ulaşım ana planı kapsamında dediğim gibi, tekrar bir doküman 
hazırlama, kent içinde sadece belediyelere kılavuzluk yapacak ulaşım ana planları hazırlamaya yönelik bir 
teknik şartname, bir yol gösterici doküman hazırlanması da var kapsamında. Oradan ne çıkacak, göreceğiz 
hep birlikte. Çünkü sözleşme çok yeni imzalandı, çalışmalara başlandı. Öyle bir çalışmamız da var ama şu 
gerçekten çok sık gündeme geliyor: İlk şurada da söylenmişti, kent içine yönelik ayrı bir kurum olsun, üstte 
toplasın dokümanlar, oradan dağılsın gibisinden. Biz yapılandırmadan öyle bir karar çıkar diye bekliyorduk, 
çıkmadı. Bakanlık yapılandırmasından ama elimizden geldiğince birçok konuda yardımcı olmaya çalışı-
yoruz. Bakanlık öyle bir doküman da hazırlayacak, dağıtacak. Şimdilik bizim elimizdeki teknik şartnameyi 
arkadaşlarla paylaşıyoruz. Zaten Bakanlık da bizdeki teknik şartnameyi aldı, onu geliştirecek. Teşekkür 
ediyorum.

Hayri ULVİ:
 Sayın Akboyraz, çok teşekkür ediyorum. Var ise son bir soru daha alıp konuyu toparlayacağım. Bu-
yurun Sayın Ali Bey, kendinizi tanıtın.

Konuşmacı:
 İsmim Ali Tuluk. Uzun süre ben de EGO Genel Müdürlüğü’nde ulaşım planlama biriminde çalıştım, 
on yıl önce emekli oldum, halen ilgileniyorum. Ulaşım ana planlarının yapılışı, gerekliliği konusunda zaten 
belirli bir aşamaya gelinmiş, asıl sorun ulaşım ana planının uygulanmasıdır: Yani ulaşım etütlerinin sonuç-
ları, ana planı oluşturan bir takım değerler, onların hayata geçirilmesidir. Aksi halde ulaşım ana planları ne 
kadar düzgün yapılırsa yapılsın; yeterli bir ulaşım politikası yoksa, bu ücretlendirmelerden tutun da, lastik 
tekerlekli ve diğer alternatif ulaşım sistemlerinin yönlendirilmesine kadar, kapasitelerinin artırılması ya da 
azaltılmasına kadar, ücret politikasına kadar, nazım planın geleceğe yönelik olarak biçimlendirilmesi ve 
ulaşım ana planına yön vermesine kadar, bir sürü faktörün göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. 
Bazen yapılan bir raylı sistem projesinin sonunda, neden trafik sorunu çözülmedi, neden ulaşım hala ye-
tersiz soruları zaman zaman vatandaşlar arasında soruluyor. Bu nedenle ulaşım ana planına yaşayan bir 
olay olarak bakılmalı diye düşünüyorum. Soracağım pek bir şey yok aslında çünkü uygulamalarda henüz 
daha net sonuçlar, yeni yeni Ankara’da görülmeye başlandı. İstanbul gibi birtakım yerleşmelerde var, diğer 
yerlerde yok. Bence şu var: Bazı şeyleri artık aştık, belirli noktalara geldik. Şu anda 8. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nda bu konu detaylarıyla anlatılıyor, hocamız da o çalışmanın içerisindeydi. İlk defa şehir içi ulaşım, 
diğer ulaşımdan ayrı tutuldu ve orada çok detayları var bence. Onun üzerinden bir şeyler yapılmalı, biraz 
daha ileri gidilmeli görüşündeyim. Teşekkür ederim.

Hayri ULVİ:
 Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben hemen toparlıyorum, karşımıza özetle şu durumlar çıkıyor: 
Birincisi ulaşım ana planları konusunda bir ölçek problemi var: Nasıl nazım imar planlarında 1/100.000, 

25.000, 5000 ve 1000 gibi oturmuş bir hiyerarşik sıralama varsa, ulaşım ve trafiğin uygulanması konu-
sunda ise sadece Ulaşım Ana Planları konusu ortaya çıkıyor. Öncesine ya da sonrasına dair detaylı 
bir ölçeğe ilişkin resmi belgelendirmemiz henüz yok. Yani 1/25.000 ölçekli ya da ana kararların alındığı 
planlama sürecinden, nazım imar planlarından aşağı seviyede olup da 1/1000 uygulama imar planların-
dan parselasyon planlarını geçiliyorsa; Ulaşım Ana Planlarından da detaylı bir şekilde kavşak projelerinin 
çözümlenmesi isteniyor, burada bir açık çelişki var. Bunu gerek yönetimler seviyemizde, gerek Türkiye 
Belediyeler Birliği seviyemizde, gerek bakanlığımız seviyesinde kayıt altına alıyoruz, bu konuları irdelene-
cek diye düşünüyoruz.

 Diğer bir konu anlaşılan o ki, belediyelerin uygulamalarında teknik elemanlarımızın, teknik arka-
daşlarımızın kişisel olarak bir sorunları, eksikleri değil; sistemle alakalı bir sorun var. Türkiye zaman içeri-
sinde yavaş yavaş teknik elemanlarını geliştiriyor, değerlendiriyor. Teknik uzmanlarımızın eğitilmesi ve bu 
konuya ilişkin ulaşım ana planlarının denetlenmesi konusunda da ve sürecin ilerletilmesi konusunda da, 
üniversitelerle işbirliği yapılması, meslek disiplinliğinin uzmanlaştırılması gibi bir konu karşımıza çıkıyor. 
Bir başka konu, etüt karmaşaları: Ulaşım ana planları, trafik etütleri ve alt sektörel master planlar konu-
sunda elbette ki Ulaştırma Bakanlığı’mız kendi ölçeğinde, kendi çerçevesinde samimi çabasını gösteriyor 
ama zaman zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızla da bazı konularda birbirine geçişler var. Bunları 
sayın bakanlıklarımızın yetkililerinin bir araya gelip de istişare etmesinde fayda olduğu kanaatindeyiz. 
Son iki anahtar kavramımız ise; planı yapmanın teorik anlamda yeterli olmaması. Uygulamaların kent 
yaşamına fayda vermesi konusu çok önemli. Bu konunun içinden iyi uygulamaların ortaya çıkabilmesi 
için de, siyasi irade sahiplerini doğru şekilde yönlendiren, doğru şekilde yönlendirme yetisine sahip olan 
teknik uzmanların, belediyelerimizde sayısının artırılması çok önemli. 
Son olarak bunlarla ilgili denetim konusu var: Yani denetim dediğimiz hususta, ulaşım ana planlarını ister 
üniversite yapsın, ister özel sektör yapsın, yapım aşamalarının baştan sona teknik ve bilimsel anlamda 
doğru şekilde ilerlediğinin denetimi, çoğu zaman yapılamıyor. Bu konu önemli, yani denetim elemanları-
mızı yetiştirmek önemli, denetim mekanizmasının farklı ya da bağımsız koşullarda ortaya konması gerek-
liliği önemli bir konu. Biz bu şekilde özetliyoruz.

Erhan ERBASAN:
 Dilerseniz şu hususu özellikle belirtmek istiyorum: Ulaştırma planlarını sunuma uygun olarak 
yapan ve uygulama aşamasında olan ilk Büyükşehir Belediyesi olmanın gururunu taşıyoruz Eskişehir 
olarak. Teşekkür ediyorum.

Hayri ULVİ:
 Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Değerli misafirler, vakit ayırdınız, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun 
var olun. Panelimizi burada kapatıyoruz.
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Yusuf AVAN (EGM Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı):
 Değerli katılımcılar, öncelikle böyle bir organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta 
Gazi Üniversitesi Rektörümüz ve ekibi olmak üzere, emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşek-
kür edip, şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Esasında panel isminden 
de anlaşılacağı üzere, belki de ülkenin en önemli sorunlarının başında yer alan Kent İçi Ulaşım 
Sorununu gündeme getirmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Bu bağlamda konuşmacılarımız 
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Sayın Hacı Bekir Gani, Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Baş-
kanı Sayın Ercan Soydan, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Sayın Zafer 
Şener ve Konya Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Sayın Kemal Can’ı buraya 
davet ediyorum.

 Trafik, ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almaya devam ediyor. Esasında, trafik 
deyince akla ilk olarak gelen trafik kazalarıdır. Bu konu ile ilgili öğrencilere soru sormuştuk. Trafik 
kazaları ön plana çıkıyor gerçekten. Trafik kazalarının dışında birçok problemler var. Çevre 
kirliliğinden trafik sıkışıklığına, insanların sinirlerini bozacak derecede meydana gelen can sıkıcı 
olaylara kadar birçok sorunları beraberinde getiriyor. Ancak trafik kazaları, bunların içerisinden 
ön plana çıkıyor. Tabi sorunların bir tanesi de, kent içlerindeki ulaşım sistemleridir. Özellikle 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde, yani büyük şehirlerimizde trafik sıkışıklığı oldukça 
yoğundur. Özellikle, sabah ve akşam saatlerini, bu yoğunluğu en fazla hissettiğimiz zaman dilimi 
olarak tanımlayabiliriz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu sorunun çözümü var. Bu çözüm neden 
bizim olmasın. Neden tüm park yerindeki araçların tamamı yola çıksın. Bunun için toplu taşıma 
araçlarının kullanılması ön planda geliyor. Yani ilk akla gelen bu. Toplu taşıma araçlarının kulla-
nılması da esasında bir kültür biçimi olarak ön plana çıkıyor. Ben 2016 yılının trafik sorununun 
en aza indirgeneceği bir yıl olmasını diliyorum. 

 Yine önemli hususlardan bir tanesi de, belki bir milat olacak 2016 yılından itibaren; yani 1 
Ocak’tan itibaren sürücü belgelerimizin uluslararası standartlara kavuşacak olmasıdır ve değiş-
tirilmesine 1 Ocak’tan itibaren başlanacaktır. Bu bilgiyi de verdikten sonra, ben sözlerimi uzat-
madan; hemen konuşmacılarımıza söz vermek istiyorum. İlk olarak Ankara Minibüsçüler Odası 
Başkanı’mız Sayın Hacı Bekir Gani’yi kürsüye davet ediyorum.

Murat YILMAZ (Minübüscüler Odası Temsilcisi):
 Değerli katılımcılar, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Veki-
liyim. İsmim, Murat Yılmaz. Oda başkanımız, Hacı Bekir Gani bir toplantı dolayısıyla aramızda bulunamıyor. 
Size, sevgi ve saygılarını sundu; onu ileteyim. Ankara biliyorsunuz büyük ve metropol bir şehir. Ankara’daki 
araç yoğunluğu bakımından, her 3 kişiye 1 tane araç düştüğünü düşünürsek; trafiğin ne kadar yoğun ve 
karmaşık olduğunu herhalde çözebiliriz. Ankara’da 1 milyon 850 bin civarında hususi otomobil var. Bu ara-
da biz Ankara’da Şoförler Odası, Minibüsçüler Odası, Otobüsçüler ve Servisçiler olarak, 18 bin adet ticari 
araçla faaliyet göstermekteyiz. Yalnız bunun yanı sıra, bizim kaliteli hizmet edebilmemiz için açısından; mut-
laka olmazsa olmazımız, trafiğin gelişmesi. Trafiğin gelişmesi, kalitenin arttırılması anlamına gelir. Bu konu-
da Minibüsçüler olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte, anlamlı çalışmalar yapıyoruz. Burada; 
yol güvenliğinin ve yollardaki güvenliğin artması, hizmetin ve kalitenin arttırılması anlamına geliyor. Minibüs-
çü olarak Ankara’da indirme bindirme yerleri ile alakalı çok büyük sıkıntılarımız var. Ankara trafiğinde ikinci, 
üçüncü şeritlerin yoğun olması, araçların sağ kesime yanaşıp yolcu indirmede sıkıntılar yaşaması trafiğin 
akışını da olumsuz yönde etkiler. Bu arada, bir hususi otomobile nazaran; bizler günün 20 saati trafikteyiz. 
Yani trafikte olmamız dolayısıyla da; hususi araçla seyahat eden bir vatandaşa göre hata yapma olasılığı-
mız daha fazladır. Günün 20 saati trafikte olmanın verdiği stres ve trafiğin karmaşıklığı bunlara etkendir. 
Minibüsçü camiası olarak araç kullanan arkadaşlarımızın kaliteli ve eğitimli olmasına özen gösteriyoruz. 
Ehliyetlerdeki ceza puanları şoförlerimize verdiğimiz eğitimde 100 puanı doldurduğunda işinden oluyor ve 
eğittiğimiz insanlar 2 ay süreyle araçlarında çalışamıyor. Bu sefer bir farklı arkadaşımızla yola devam etmek 
zorunda kalıyoruz. Yani kalifiyeli elemanla, sürekli çalışma sistemini elde edemiyoruz. Bizim sıkıntılarımız-
dan bir tanesi de budur. Şu anda Ankara, 2 merkezli olan bir şehir. Yol açısından Ankara, Türkiye genelinde 
bulvarlar, caddeler bağlamında taşra illere ve diğer illere göre gelişmiş bir pozisyondadır. Ankara’nın belirli 
bölgelerinde 3-4 şeritli yollarla giriş yapıyoruz. Yalnız Ankara’daki diğer bir sıkıntı da; Ankara bir İstanbul gibi 
değil, İstanbul’da her ilçe bir metropol, her ilçe bir merkez. Ankara’da merkez sadece Kızılay’dır. Önceden 
Ulus Bölgesiydi, şuan Kızılay’a kaymış durumdadır. Komple alışveriş merkezleri, şehrin kalkınmasını sağ-
layan yerler Kızılay Bölgesi’ne taşındı. Burada da; 6 milyonluk Ankara nüfusunda, 1 milyon 850 bin hususi 
araçla sadece Kızılay Bölgesi’ne gelen bir akımı düşünürsek, bu ciddi manada bir külfet getirir. Bu konuda 
da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız özverili çalışmalar yapıyor. Ulus’un tekrar canlandırılması ve 
Ankara’nın en azından 2 tane merkezi bölgeye ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada bu toplantıyı 
düzenlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.
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Yusuf AVAN (EGM Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı):
 İkinci konuşmacımız; Sayın Ercan Soydan, buyurun efendim.

Ercan SOYDAN (Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı)
 Sayın başkan, değerli katılımcılar; öncelikle Gazi Üniversitesi’ne bu paneli tertip eden ve emeği 
geçen arkadaşlara, meslek odalarımızı da dikkate alarak davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizim 
sorunlarımızı anlatma fırsatı bulacağız. Özellikle bizi bu oturumların ilgilendiren kısmı, konu başlığın-
dan anladığım kadarıyla ulaşım sektöründe entegrasyon ile alakalı kısımdır. Ankara’nın genel trafik 
sorunları ile ilgili zaten hepimizin genel bir bilgisi var. Biz Ankara’da Halk Otobüsleri Odası olarak 200 
tane mavi halk otobüsü ile hizmet veriyoruz. Günlük taşıdığımız yolcu sayısı 190 bin-200 bin civarında 
ve bunların da %17 ‘sini ücretsiz taşıyoruz. Ulaşım ücretlendirme kısmında, belediye otobüsleri ile en-
tegrasyona dâhil olmak için çalışmalar EGO Genel Müdürlüğü kurum yetkilileri ile devam ediyor. Bura-
da ücret eşitlemesi istiyoruz. EGO Genel Müdürlüğü adına hizmet veren araçlarla, özel halk otobüsleri 
arasında ücret farkı var.

Bizim resmi ücret tarifemiz: tam yolcu 2.40, belediye otobüsleri 2 liradan taşıyor. Biz kurum yetkilile-
rinden bizi de belediye otobüsleri seviyesine indirmelerini; İstanbul, Bursa ve Eskişehir modeli gibi tek 
tip sisteme dâhil olmayı ve vatandaşa o şekilde hizmet etmeyi rica ettik. Çalışmalarımız da bu yönde 
devam ediyor. Özellikle ana arterlerde toplu taşıma araçlarında trafik sorununu çözmek için bizim de 
birtakım önerilerimiz var. Daha önce üniversiteden yetkili arkadaşlarımızla görüştük ve onların da aynı 
fikri benimsediğini duymak hoşumuza gitti. Özellikle otobüslere, toplu taşıma araçlarına yönlendir-
mek için; örneğin Atatürk Bulvarı üzerinde sabah ve akşam yoğun saatlerde, hususi araçların girmesi 
engellenebilir ve kamera sistemiyle denetlenebilir. Bunun mutlak suretle yapılması gerektiğini düşünü-
yoruz. Çok eskiden Ankara’da bizim çalışmaya başladığımız yıllarda, özellikle Celal Bayar Bulvarı ve 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda tahsisli yol vardı ve insanlar toplu taşıma araçlarını daha çok tercih 
ediyordu. Bu kültürü tekrar yerleştirmek gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul’daki model gibi bir tahsis-
li yol yapılırsa birçok sorun engellenebilir ve toplu taşıma araçları tercih edilebilir. Ankara’nın genel 
trafik sorunu ile alakalı az önce minibüsçüler adına konuşan arkadaşımız söylediği gibi Büyükşehir-
lerde işimiz gereği çok sayıda toplantılara gidiyoruz. Çünkü her ilde aşağı yukarı özel halk otobüsü 
var. Trafik anlamında en düzenli şehrin, belirli saatler dışında Ankara olduğunu görüyoruz. Bu konuda 
özellikle halk otobüsü esnafları olarak karşılaştığımız sıkıntılardan en büyüğü otobüs duraklarının 
yasak parkla işgal edilmesidir.

 Otobüslerimiz bazen ikinci şeritte yolcu indirmeye durduğunda, ikinci ve üçüncü şeritte trafiği 
boydan boya çok etkiliyor ki zaten belediye otobüslerinin çoğu körüklüdür. Sağınızda hususi bir aracın 
durduğunu, mağazalara işletmelere mal getiren bir kamyonun durduğunu düşünün. Solumuzdan ge-
çen insanlar göremiyor. Oda olarak; toplu taşıma araçlarının çok keyfi hareket ettikleri, ikinci üçüncü 
şeritte durdukları yönünde şikâyetler alıyoruz. Yolcu memnuniyeti en büyük ilkemizdir. Bu yönde ciddi 
çalışmalar yapıyoruz. Yılda iki kez eğitim veriyoruz. Bugün, Büyükşehir Belediye’sinin düzenlemiş ol-
duğu ilkyardım eğitimine personellerimizin birçoğu katıldılar. Biz yılda iki defa halkla ilişkiler, diksiyon 
ve iletişim kursları veriyoruz. Şikâyet oranları, bizi 15 günde bir değerlendiren EGO Genel Müdürlüğü 
tarafından değerlendiriliyor ve gerekli yaptırımlar uygulanıyor. 21 günde bir toplanan ceza komisyo-
nu değerlendiriyor. Biz, üç buçuk milyon civarında yolcu taşıyoruz ve son komisyonda gelen şikâyet 
sayımız 55 kişidir; bunların 35 tanesi de ücretsiz taşıma ile ilgilidir. Ücretsiz taşıma ile ilgili olarak halk 
otobüsleriyle ciddi bir problemimiz var. Bilgi amaçlı söylüyorum bilginiz olsun diye belki çok konu-
nun dışında olabilir ama son dönemde 65 yaş üzeri ücretsiz yolcularımız ve engelli vatandaşlarımız 
ciddi sayıda arttılar. Biz, resmi kurumlarla katıldığımız toplantılarda hep şunu dile getirdik: Türkiye’de 
hiçbir özel sektöre ücretsiz yaptırım yaptırılmazken, Özel Halk Otobüslerinde ücretsiz yaptırım yap-
tırılıyor. Buna devlet desteği istedik. Son dönemde böyle bir çalışma var. Sadece 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızın ücretini devlet ödeyecek, ama tatmin edecek ölçüde olur mu onu bilemiyoruz. Tüm 
Türkiye’de Özel Halk Otobüsü esnafını rahatsız eden olay şu şekildedir: Birçok ilde, küçük ilçelerde, 
tatil bölgelerinde ve emekli nüfusumuzun ağırlıklı yaşadığı bölgelerde çalışan araçlarımızın çoğu 40 
kişilik kapasiteli araçlar ve 25-30 kişi bu araçlara ücretsiz biniyor. Şimdi bunun işletmecisi olduğunuzu 
düşünün, size ciddi hasar veriyor ve bu yükü artık taşıyamaz olduk. Bu yükü taşıyamadığınız zaman 
gerekli yatırımları yapamıyoruz. Araçları bizim üç yılda bir yenilememiz gerekiyor, ki bu konuda da 
Büyükşehir’in büyük bir teşviki var. Ona da teşekkür ederim, ayrıca durak katılım bedelinden yüzde 
50 düşük alıyor. Büyükşehir Belediye araç yerini belirleme ve teşvik etmek için ücretsiz taşımadaki 
artış nedeniyle, gelir kaybı ciddi boyutlara ulaştı. Dolayısıyla üyelerimiz ve esnaflarımız araç yeni-
lemeyi çok düşünmüyorlar. İnşallah bunun sorunu da çözülür. Genel anlamda entegrasyon ve trafik 
sorunu hakkında önerilerimizi, düşüncelerimizi paylaştık. Bizim çok ciddi bir sorunumuz da; trafik 
kanununda Özel Halk Otobüsü diye bir tanımın olmamasıdır. Bisikletinden, motosikletinden, at araba-
sına kadar her şeyin tanımı var, ama Karayolları Trafik Kanunu’nda, Özel Halk Otobüsü diye bir tanım 
yok. Dolayısıyla bu durum, uygulamada birtakım aksaklıklara neden oluyor. Aracı biz, fabrikadan Özel 
Halk Otobüsü donanımı ile rengi ile içyapısı ile almamıza rağmen; normal otobüs gibi ruhsat çıkarıyo-
ruz, tekrar muayene yaptırıyoruz, proje çizdiriyoruz ve ikinci bir işlemden geçiyor. İşte bu sorunların 
aşılmasıyla ilgili kurumların izninde ciddi girişimlerimiz var. Özel Halk Otobüslerinin Türkiye genelini 
ilgilendiren bir sorunu da; oda olarak belediyelere birebir bağımlı çalışıyoruz; ne araçlarımız üzerinde 
ne personellerimiz üzerinde hiçbir yaptırım gücümüz yok, sadece şifahi gücümüz ile hatasını gördü-
ğümüz personeli talimatla uzaklaştırıyoruz ve sonra resmi yazı ile EGO’ya bildiriyoruz. Daha sonra 
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resmi olarak uzaklaştırıyoruz. Bu konularda da, meslek odaları kuruluş kanunu ile alakalı düzenleme 
yapılması gerekiyor. Özel Halk Otobüsleri, çok eleştirilen bir sektördür; ama sorunları çok dillendiril-
meyen bir sektördür. Çalışmada sorunlar arttıkça, vatandaşın memnuniyetsizliği artıyor; önce bunun 
çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz, çünkü istesek de istemesek de taşımacılara yansıyor. Az önce 
söylediğim gibi Türkiye’de ücretsiz taşıma ve özel halk otobüsünün tanımının olmaması çok ciddi 
bir meseledir. 22 bin tane özel halk otobüsü var ve bu durum bizi ciddi etkiliyor. Beni dinlediğiniz için 
teşekkür ederim. İnşallah bir katkı veririz ve bizim sorunlarımız da sizin hafızalarınızda kalırsa, çeşitli 
toplantılarda ve ortamlarda dillendirebilirsiniz bizi de mutlu edersiniz. Saygılar sunuyorum hepinize. 

Yusuf AVAN (EGM Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı)
 Sayın Soydaş’a bu değerli konuşmalarından dolayı biz de teşekkür ediyoruz ve şimdi üçüncü 
konuşmacımız; Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Zafer Şener’i davet ediyo-
ruz. 

Zafer Şener (Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı)
Çok değerli katılımcılar, öncelikle herkese saygılarımı sunuyorum. İsmim Tunay Kılıç. Ankara Şoför-
ler Odası Genel Sekreteri‘yim. Başkanımız, Sayın Zafer Şener Bey; mazereti dolayısı ile katılamadı, 
herkese selamları var. Sabahki toplantımızda ilgili kurumların ilgili temsilcileri, birçok konuya değin-
diler. Tekrar olmasın diye birçok konuya değinmeden sadece ihtisas alanımız Ticaret aksları olduğu 
için Ticaret aksları penceresinden bizler de bir şeyler söylemek isteriz. Ankara Umum Otomobilciler 
ve Şoförler Odası, 1927 yılında kurulmuştur ve o tarihten beri odamız, esnafın ve Ankara halkının 
hizmetindedir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşu’na tabi kamu kurumu niteliğin-
de tüzel kişilere ait meslek kuruluşudur. Ankara’da 7701 Ticaret Aksları ile gece gündüz demeden 
Ankara halkına hizmet vermekteyiz. Bu işi geçim kaynağımız ve ticaret faaliyetimiz olarak yaptığımız 
için; trafikte en çok zaman harcayan, en çok yol kat eden meslek grubuyuz. Ankara’nın her tarafına 
hizmet verdiğimiz içindir ki; şehrin bütün trafiği ile muhatabız. Şehir içi ulaşımla ilgili planlar yapar-
ken bizi de bu toplantıya davet ettikleri için, bu toplantıyı düzenleyen çok değerli hocalarımıza çok 
teşekkür ederim. Keşke imkân olsaydı da bütün ticaret aksları çalışanlarımıza özel bir toplantı yapıl-
mış olsaydı. Trafik bir kültürdür, ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla 
açıklanabilir bir konudur. Düzenli bir trafik, o şehrin gelişmişliğini gösterir. Trafikte çözüm bekleyen 
birçok sorun vardır. Bizim faaliyetimiz ticaret aksları ile alakalı olduğu için biraz da kendi çerçeve-
mizden bakarak sorun ve çözüm önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz: Ankara’da ulaşım sektörün-
de; taksi, dolmuş, özel halk otobüsleri, özel toplu taşıma araçları, EGO Otobüsleri, servis araçları, 

metro, Ankaray ve teleferik ulaşım araçları ile sağlanmaktadır. Metro ve raylı sistem hatlarımız yetersiz, 
diğerlerinin sayısı ise haddinden fazladır. Ankara’da 7701 adet ticari taksi vardır. Dünya standartların-
da, 1 milyon nüfusa bin ticari taksi yetmektedir. Ankara’yı 5 milyon sayarsak, Ankara’da 3 bin tane ticari 
araç fazlası vardır. 2231 adet dolmuş vardır. 7200 adet servis aracı, 200 adet halk otobüsü, 200’den 
fazla özel toplu taşıma aracı, tahmini olarak da 1000-1500 arası EGO otobüsü vardır. Bunun yanında, 
Ankara’da 1,5 milyona yakın özel araç vardır. Özel araç, en çok İstanbul’da olsa da; kişi başına düşen 
sayı bakımından en çok Ankara’dadır. Ulaşımı kolaylaştırmak için, raylı sistemde taşımacılığı yaygın-
laştırmalıyız. Ankara’da 7701 ticari taksi vardır; bu sayıda 3000 tane de fazlalık vardır. Raylı sistemlerin 
olduğu yerlerde, EGO Otobüslerini çekebilirsek; burada alternatif bir taşımacılık oluşturup, raylı siste-
min olduğu yerlerde 3000 tane fazla olan ticari taksiyi, taksi-dolmuş şeklinde alternatif bir taşımacılık 
olarak kullanabiliriz. Bazı dönemlerde; ihaleler yapıldı, servis araçları verildi, özel toplu taşıma araçla-
rına yolcu taşıma izinleri verildi. Bunları yapmak yerine, trafiğe yeni araçlar katmak yerine; fazla olan 
yerden eksik olan yerlere aktarmalar yapılarak, bu eksiklikler giderilebilir. Ankara halkının toplu taşıma 
ile yolculuk yapması sağlanmalıdır. Özel araçların şehrin bazı yerlerine girmelerine kısıtlama getirilmeli 
veya bazı yerlerinde tamamen yasaklama getirilmelidir. Ankara’da trafiğin sıkışmasının en büyük so-
runlarından biri de; ana arterlerde yani Konya Yolu’nda, Eskişehir Yolu’nda, İstanbul Yolu’nda, Samsun 
Yolu’nda hız limitlerinin 82 olmasıdır. 82 hız limitleri önceden, 70 idi. 82’ye çıkarıldıktan sonra, oradaki 
trafik %20 oranında çözüldü. Eğer bu hız limitleri biraz daha arttırılırsa, daha da çözülecektir. Şehrin 
merkezinde genelde bakanlıklar, askeri kurumlar yer almaktadır. Bunların bir an önce şehrin dışına 
taşınması gerekir. Bunların yerine de yeni yerlerin gelmemesi gerekir. Bunların tamamen yayalara açık, 
insanlara açık yeşil alanlara çevrilmesi gerekir. Diğer bir sorun; şehrimizdeki ışıklı kavşakların ve sinya-
lizasyon sistemlerin düzensizliğidir. Bu kavşaklar akıllı kavşaklar haline getirilerek, trafiğin yoğunluğuna 
göre sinyalizasyon sistemlerinin ayarlanması, trafiğin yoğun olduğu yönlere göre geçiş süresini uzatıl-
ması gerekmektedir. Bir diğer sorun, uzun körüklü otobüsler gerçekten trafiği çok sıkıştırmaktadır. En 
azından bunların seferlerinin yolcu yoğunluğunun az olduğu saatlerde azaltılması gerekmektedir. Daha 
yaşanabilir bir şehir için yapılması gerekenlerin uygulanması dileğiyle, herkese teşekkür ederim.

Yusuf AVAN (EGM Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı)
 Sayın Kılıç’a teşekkür ediyoruz. Dördüncü konuşmacımız Konya Umum Otomobilciler ve Şoför-
ler Odası Başkanı, Sayın Kemal Can.

Kemal CAN (Konya Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı)
 Değerli katılımcılar, ben de arkadaşların konuşmalarına yakın bir konuşma yapacaktım. Ama 
sayın başkanım açılış konuşmasını yaparken, yeni sürücü belgelerimizi vereceğiz dedi. Onun için 
konuşmamı değiştirme ihtiyacı hissettim. Bir televizyon programında sunucu, bir yarışmacı arkadaşa 
soru sordu: ‘’Siz araba kullanmasını biliyor musunuz?’’ diye. Onun cevabı da; “Ehliyetim var ama araba 
kullanmasını bilmiyorum” şeklinde oldu. Bu aslında Türkiye’nin en büyük kanayan yarasıdır. Biz bu 
şekilde şoför yetiştiriyoruz. Bunları yola salıyoruz ve hala 2002 yılından bu yana Türkiye’de hükümet 
olan AK Parti hükümetine teşekkür ediyoruz. Çünkü bölünmüş yollarda biz Avrupa’da biriz, otoban 
değil devlet yollarında bir numarayız; ama hala dini bayramlara gidiş ve dönüşlerde, yüzlerce canı 
trafik terörüne veriyoruz. Bunun bir nedeni olmalıdır. 80’li yıllarda bu mesleğe başladığımda, bizi eği-
tenler derdi ki; kapalı virajlarda sollama yapma, hatalı sollama yapma. Bunları yapmazsan ölümlü trafik 
kazası yapmazsın derlerdi. Bölünmüş yollar olduktan sonra, bu nedenler de ortadan kalktı; ama hala 
yılda savaşta verilenden daha fazla trafik canavarına can veriyoruz. Burada da şu gerçek ortaya çıkı-
yor: Ehliyet verme sistemimizi sorgulamak gerekir. Birisi ehliyet aldım, araba kullanmasını bilmiyorum 
diyorsa; bu sistemde bir yanlışlık var. Sayın başkan dedi ki: Biz Avrupa Standartları’nda yeni sürücü 
belgeleri veriyoruz. Ben, 1995 senesine kadar uluslararası nakliyecilik de yaptım. Yaptığım araştırmaya 
göre; nakliye olarak 70’li yıllarda ilk defa Avrupa’ya açılmışız. 1995’e kadar Türk şoförünün Avrupa yo-
lunda ölümcül trafik kazası yok. Aynı şoför T.C. sınırlarına girince, trafik canavarı. Bunu biz ilkokullarda, 
ortaokullarda Trafik dersi olarak mı vereceğiz; yoksa 2 yıllık bir şoför okulu mu açacağız Türkiye gene-
linde. Bana göre, bunların hepsi olur; yapılır. Bu sorunların hepsi çözülür, çözeriz; zamanı gelir yaparız. 
En büyük sorunumuz bu; biz insanı hayatta tutacağız ki, ona bu anlattıklarımızın hizmetini verelim. Biz 
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bu ehliyet sistemi ile bu şekilde insanı hayatta tutamıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz bu. 80’li yıllara 
kadar, ehliyet ve direksiyon imtihanında, ilgili odalardan muhakkak temsilci bulundururdu. 87-88’den 
sonra ilgili odalar ehliyet imtihanlarına girmedi. En azından direksiyon imtihanlarında ilgili odalardan 
muhakkak bir temsilcinin olması gerekir. Milli Eğitim’den arkadaşlar giriyor. Yazılıya, sözlüye girsin; 
ona itirazımız yok. Direksiyona giren arkadaşın belki ehliyeti yoktur, belki araba kullanmasını da bilmi-
yordur. Bu konuda beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, herkese saygılarımı sunuyorum.
 

Yusuf AVAN (EGM Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı)
 Teşekkür ederiz sayın başkanım. Son konuşmacımız Ankara Servisçiler Odası Başkanı Sayın 
Tuncay Elmadağ. 

Tuncay Elmadağ (Ankara Servisçiler Odası Başkanı) 
 Değerli katılımcılar, hepinizin huzurunda bu toplantıyı düzenleyen Gazi Üniversitesi’ne teşek-
kür ediyorum. İnşallah devamı gelir diyorum. Konumuzla alakalı trafik düzenlemelerine entegrasyon 
dediğimizde, bizim ilk aklımıza gelen özellikle büyükşehirlerimizde atıl durumda olan servis araçları-
dır. Sadece Ankara’da 7200 adet servis aracı ile hizmet vermekteyiz. Entegrasyon dediğimizde; şehir 
içinde trafik düzenini nasıl sağlarız veya araçları nasıl azaltırız ve bu araçlardan faydalanmayı en üst 
seviyeye nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz. Bunun en yapılabilir kısmında büyükşehirlerimizde yay-
gınlaştırılmaya çalışılan Ankaray dediğimiz Metro için sistemden merkezlere doğru taşımacılık konusu-
nu düşünüyoruz. Sabah saat 9’dan akşam 5’e kadar atıl durumda olan ve ihtiyacımızı görecek servis 
araçlarından yararlanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanında; taksi-dolmuşçuluk ve dolmuşçu-
luk da olabilir. 
Bu araçların merkeze gelmeden bu sistemin dağıtımını yapacak şekilde yapılandırılması, trafik düzeni 
açısından ihtiyaç olan ve yapılması gereken bir konudur. Yine mesleğimizle ilgili, özellikle son bir yıldır
gündeme gelen ’’Özgecan cinayeti’’ tekrar mahkemesi ile gündeme geldi. Gerekli cezai yaptırımlar 
mahkememiz tarafından verildi. 

 
 Şoförlerimizin yaşları konusundaki tedbirler ile ilgili bir sıkıntı doğdu. Bize göre hiçbir sıkıntı 
yoktu. Bu araçları kullananların ve kullanmak isteyenlerin ehliyetindeki yaşını ve B ve E sınıfında ge-
tirilen yaş düzenlemelerinin tamamen yanlış olduğunu düşünüyoruz. Eğer böyle bir düzenleme geti-

rilecek ise ve böyle bir tecrübe olması gerekiyorsa kişinin ehliyetine değil kişinin eğitimine bakılmalıdır. 
Src1, Src2, Src3, Src4 gibi belgelerin yanında veya bunun dışında; şehir içindeki servis taşımacılığını 
ilgilendirmeyen servis şoförünün cebindeki ehliyetin yedi yıl olması dışında bu kişiye eğitim verirseniz, 
bu kişiye gerekli düzenlemeyi yaparsınız; bu kişi aldığı eğitimden sonra bir servis aracı, ticari bir mini-
büs veya halk otobüsü kullanabilir. Örneğin bir şahsın 10 yıllık eğitimi var, benden bunu istiyorlar diyor; 
yapacak bir şey yok demeye çalışıyor. Sen gel bu arabayı kullan deniliyor, adamın araba kullanmaktan 
haberi yok, minibüsün üzere çıkmamış, otobüsle minibüsle alakası yok. Ama, devlet istedi, senin ehliye-
tinin yılı kurtarıyor diye servis aracı kullanıyor. Bu çok yanlış bize göre. Bu kişilerle alakalı gerekli eğitim 
gerekiyorsa bir, iki veya üç yıllık olabilir. Eğitim verilmelidir ve gerekli imtihandan geçmeyen kişilere bu 
araçların sürdürülmesi yanlıştır. Servis odası başkanları olarak bu şekilde düşünüyoruz. Üçüncü bir 
konu olarak da, büyükşehirlerimizde şehir içindeki rahatlamanın sağlanabilmesi için acilen yapılması 
gerektiğini inandığım bir konu: Türkiye’de şehir içindeki trafiğin rahatlaması açısından 7.200 araçla An-
kara’da servis taşımacılığı yapıyoruz. Totalde baktığımız zaman 18.000 araç günün her saatinde dola-
nıyor.7.200 araç ile servis taşımacılığı yapıyoruz. Totalde baktığınız zaman 18.000 adet servis, dolmuş 
günün belirli saatinde şehir içerisinde dolanıyor. Ama en önemli kısım, “pick” saat dediğimiz sabah saat 
7 ile 9 arasında ve akşam 5 ile 7 - 7,5 buçuk arasında böyle bir sıkışma yaşanıyor.

 Tüm memurlarımızın, tüm işçilerimizin, tüm öğrencilerimizin, tüm personellerimizin giriş çıkış 
saati aynı, nasıl bir çözüm bulunabilir. Büyükşehirlerde okulların, memurların ve işçilerin giriş çıkış saati 
olarak kategorilere ayırırsanız; yani 7-8-9 gibi üç sınıfa ayırarak, böyle bir düzenleme getirirseniz; ne 
velimiz çocuğunu okula göndermeden işine gitmek zorunda kalır, ne öğrencimiz annesi yanındayken 
evinden çıkmak zorunda kalır, ne de 18.000 aracın aynı anda trafiğin içerisinde şehir merkezine doğ-
ru hareket etmesi gerekir. Büyükşehirlerimizde, özellikle memur şehirlerimizde böyle bir düzenlemeye 
gidilebilir. Öğrenci, personel, işçi servisleri arasında 30-45 dakikalık dilimler konularak bir düzenleme 
yapılırsa, şehir trafiğinde gerçekten rahatlarız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygı-
lar sunuyorum.

Yusuf AVAN
 Sayın Elmadağ’a biz de teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımızın sürelerini kısa tutmaları nede-
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niyle zamanımız var. Soru-cevap bölümüne geçmeden önce kısa bir şekilde toparlama yapmak istiyo-
rum. Müsaade ederseniz öncelikle şehir içi ulaşımında yani şehir içi ulaşım sistemindeki entegrasyon 
sorunundan başlayacağım. Konuşmacılarımız kısaca değindiler ancak ben bu konuda bir şeyler daha 
söylemek istiyorum: Şehirlerarası otobüsler üzerinde iki yıl önce bir araştırma yapılmış, bunun sonu-
cuna göre otobüslerin yıllık %35 civarında bir taşıma kapasitesi olduğu ortaya çıktı. Yani %65’inin boş 
olarak gidip geldiği ve burada gerçekten bir servet kaybının olduğu görülmüştür. Yine şehir içi ulaşı-
mında da, birçok aracın yine bir şekilde taşıma yaparken boş olarak gidip geldiğini, yani verimsiz bir 
sistemde şehir içinde boş bir kalabalık olduğunu görürüz. Sayın Murat Yılmazer konuşmasında, indir-
me bindirme yapılmasının sıkışıklığa neden olduğunu, yine ceza puanlarının ilanlarının çalıştırılmadığı-
nı ve dolayısıyla farklı kişilerin, farklı işlerin çalıştırıldığını ve bunların eğitimsiz olduğunu ve bunun yeni 
bir sıkıntıya yol açtığını söylemişti. Yine hareket merkezinin ve çekim merkezinin Kızılay olmasından 
dolayı orada, aşırı bir yoğunluğun bulunğunu söylemiştir. Sayın Ercan Soydaş ise, günlük 190-200 bine 
yakın kişinin halk otobüsleriyle taşındığını, ücret sorunun olduğunu, bu talebin ücret politikasının de-
ğiştirilmesi ile çözülebileceğini; otobüslere tahsisli yol yapılabileceğini, Ankara trafik düzeni açısından 
duraklara park edilmesinin ayrı bir sorun yarattığını dile getirdi. Müşteri memnuniyetine önem verdik-
lerini, ücretsiz taşımanın kendileri için önemli bir sorun olduğunu ve bunun ancak devlet desteğiyle ya 
da sübvansiyon ile çözülebileceğini tatil bölgelerindeki ücretsiz taşımanın sorun yarattığını, özel halk 
otobüslerinin tanımını olmadığını söylemiştir. Bu konu ile ilgili ben bir şey söylemek istiyorum: Özel halk 
otobüslerinin karayolu trafik kanunlarında tanımını olmadığından bahsedildi; ancak bizim karayolu trafik 
kanunumuz, araçları cins ve sınıflarına göre kategorize etmiş ve tanımları o şekilde yapmıştır. Bunun 
belediye mevzuatlarında veya taşıma kanununda tanımlanabileceğini ben burada belirtmek istiyorum. 
Yine belediyeye bağımlı çalıştıklarını, oda olarak herhangi bir yaptırımlarının olmadığını ifade etmişti. 
Sayın Naim Kılıç ise, 2701 ticari ile Ankara’da çalıştığını, şehir içi ulaşım planları yapılırken odaların da 
görüşünün alınması gerektiğini, ulaşım araçlarının haddinden fazla olduğunu, raylı sistemlerin yetersiz 
ancak diğer taşıma sistemlerindeki araçların fazla olduğunu dile getirdi. Özel aracın kent içerisindeki 
bazı bölgelere girmesinin engellenmesi ya da yasaklanmasın şehir içi trafiğini rahatlatması açısından 
bir çözüm olabileceğini ve 82 hız limitinin artırılması gerektiğini söylemiştir. Burada da ben bir şey söy-
lemek istiyorum yine: 82 hız limiti %10 cezasız bölümü ile birlikte 90’ a çıkıyor, maksimum arttırabile-
ceği hız bunun üzerine çıkmıyor. Tatil bölgelerindeki ücretsiz taşımaların sorun yarattığını ve özel halk 
otobüslerinin tanımının olmadığını söylemiştik. 

 80 hız limiti yüzde 10 cezasız bölümü ile birlikte 90’a çıkıyor. Bu kümelerin maksimum artırabi-
leceği hız ise bunun üzerine çıkmıyor ancak kanunla olabilir. Tabi bu kanun ile olabilmesi için; 90 limiti 
nasıl belirlenmiş, ona bakmak lazımdır. Eğer 90 km hız ile gittiğiniz takdirde ve bir cisme çarptığınız 
takdirde, vücut olarak emniyet kemerini bağladığınız takdirde sizi tutabiliyor, durdurabiliyor. Ancak iç or-
ganlar aynı hızla devam ediyor; dolayısıyla vücudun içine çarpan iç organlarımız parçalanıyor, Eğer 90 
km’nin üzerine çıkıldığı takdirde; ciddi iç kanamadan dolayı insanlarımızın ölümüne neden oluyor. Dün 
akşam meydana gelen bir trafik kazasında bir polis memurunun kendi aracıyla giderken kaza yaptığını 
bana ilettiler. Bu polis memurunun emniyet kemerinin bağlı olup olmadığını sordum; bağlı olduğunu 
öğrendim. 1 saat sonra ikinci bir haber de o kişinin hayatını kaybettiği yönündeydi maalesef. Bunun da 
sebebi iç organlarında iç kanama olmasıydı. Emniyet kemeri takılı olsa bile hız limitinin aşırı artırılması 
bir şekilde sıkıntı yarattı. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının şehir dışına taşınmasının, şehir içi trafiğini rahatlatmak adına bir 
çözüm olabileceği ve sinyalizasyon sistemlerinin düzensiz olduğu söylendi. Sayın Kemal Can başkanı-
mız, trafik kazalarında sürücü belgesi verme standartlarının değiştirilmesi gerektiğini, sürücü eğitimle-
rinin yetersiz olduğunu, sürücü sınavlarının oda temsilinde bulunması gerektiğini, uluslararası Sürücü 
belgelerinin geleceğini söyledi. Çünkü şu anda yurt dışına giden bir Türk vatandaşı, bu belge ile başka 
bir yerde araç kullanamamaktadır. Ancak şu andan itibaren, daha doğrusu yılbaşından itibaren bu 
belgeyle gittiği takdirde tüm Viyana sözleşmesini tanıyan ülkeler tarafından kabul edilecektir. Eğitim 
açısından farklı bakılabilir. Tuncay başkanımız kent içi ulaşımda entegrasyonun öneminden bahsetti. 
Şehir içi trafiğini rahatlatılması için de çalışma saatlerinin değiştirilmesi durumundan bahsetti. Bazı dai-
relerde 5 ve 6 olarak ikiye bölünmüş, ancak yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz. Soru cevap bölümüne 

geçelim. Kim olduğunuzu açık bir şekilde belirtiniz. 

Dinleyici
 Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben Yardımcı Doçent Doktor Seda Hatipoğlu; Gazi Üniver-
sitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması Bilim Dalında Öğretim üyesiyim. Öncelikle en fazla araç geçi-
recek 49 km/ saattir. Çünkü takip mesafesi dediğimiz bir mesafe vardır. Arada o mesafeyi bırakmak 
zorundayız,  bırakmadığımız takdirde güvensiz trafik demektir. O nedenle şehir içinde hız limitlerini 
arttırmak kapasiteyi arttırıyor;  daha fazla araç geçirir, yanlış olacaktır. O yanlış anlaşılmayı düzeltmek 
istedim. İkincisi, Tuncay Bey’e çok hak veriyorum. Ehliyetin ne kadar süredir olduğu değil, servis sürü-
cüsünün ne kadar eğitim aldığı önemlidir. Sayın Yusuf Başkanım da eğitim veriyor. Mesela okul ser-
vis araçları sürücüleri ile bir eğitim çalışmasına başladık. Eğitim almış olmaları ister 1 senelik sürücü 
ehliyetine sahip olsun, ister 20 senelik hiç fark etmez; eğitim çok önemli ve hepsinin yerine geçecek. 
Bu eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Çok hak veriyorum. Ercan Bey’in dediği 65 
yaş üstü taşımacılık için de çok önemli bir konu olduğunu söylemek isterim. Devlet ve yerel yönetim-
ler, ulaşımını sağlamak zorunda olduğu halkına da yardım etmektedir. Bunu süspanse etmek zorun-
da, ancak burada iki yanlış var ve bu yanlışlar düzeltilmelidir. Bu, tamamen sektörün üzerine yıkılmış 
vaziyettedir. O sektöre zarar veriyor. İkincisi, ulaşımını sağlamayan kişilere ulaşım hizmeti verilmelidir. 
65 yaşın üzerindeki herkesi maddi durumu kötü, ulaşım imkânı olmayan kişiler olarak algılamak da 
büyük yanlıştır. Bu iki yanlışın düzeltilmesi gerekiyor. Son olarak da; Kemal Bey’e şunu söylemek 
istiyorum; dediklerinde çok haklı. Ehliyeti var, ama araç sürmeyi bilmiyor diyor. Sevindirici haber şu ki: 
son 11 buçuk senedir Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki projelerini biliyorum, çok büyük atılımlar 
yaptı. Tamamen müfredatı yeniliyor. Sürücü Kursu müfredatları yenileniyor, sürücüye ehliyet vermek 
için eskiden ehliyeti yok deniliyordu ama şu an 80 saatlik bir eğitim almak zorundalar. Konularında 
bilgili hocalar sürücü sınavlarına giriyor. Eskiye göre, sürücü sınavları çok daha ciddidir. Çok daha titiz 
yapıyorlar, bunu Avrupa standartlarına taşıdılar. Çok iyi gelişmeler var, iyi bir ivme ile ilerliyorlar. İlerde 
sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim, benim bu kadar katkılarım. Bunları da belirtmek 
istedim; belirtmeden geçmek istemedim, teşekkür ediyorum. 

Kemal Can
 Şimdi 82 hız limitinin olduğu her yerde trafikte bir frenleme var. İnsanlar 82 km hızla giderken 
ceza yerim korkusuyla 70’in altına düşüyorlar. Sıkıntı orada, yoksa 82 illaki aşılmasın. Benim burada 
demek istediğim o göstergelerin kaldırılmasıdır. Zaten oraya geldiği zaman frenliyor, geçtikten sonra 
yine bildiğini yapıyor; bunu düzeltiyorum hocam. Teşekkür ediyorum. 

Dinleyici
 Sorum öncelikle Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Odası için: özel halk otobüsünde tek 
ücret var, uzaklık ve yakınlık ayrımı konusu değil; ama minibüslerde uzaklığa göre ücret alınıyor. Bu 
başka bir şekilde yapılamaz mı, tek ücret olmaz mı dolmuşlarda? Bunun arkasından, her türlü taşıtta 
da geçerli bir manyetik kart kullanılamaz mı otobüsler gibi, minibüslere tek ücret alınsa; öğrenci için 
ayrı, yaşlı için ayrı, siviller için ayrı 3 ücret olur. Tek bir ücret alınır ve bunlar konumuna göre kartlar 
alırlar ve bu kart her taşıtta da geçerli haline gelir. Metrodan dolmuşa kadar böyle bir sisteme geçilebilir 
mi düşünülmelidir. Bir de özel halk otobüsleri ile dolmuşlarda sıcaklık önemli bir sorun bence. Kışın çok 
soğuk, yazın çok sıcak olması da önemli bir sorundur. Şoföre sorduğunuzda her biri ayrı bahanelerle 
bir şeyler söylüyor veya sistemi çalıştırır hiçbir işe yaramıyor diyor. Sistem tamamen göstermelik. Çin 
Halk Cumhuriyeti gibi bir yerde bile özel halk otobüslerinde şoförün arkasında bir termometre vardır, 
herhangi bir kişi uyardığında, mevsime göre kaloriferi ya da klimayı hemen çalıştırır, hiçbir bahane ileri 
süremez. Bir de ben şunu da anlayamadım. Minibüsçüler günde 20 saat çalışıyor, çalışan araba mı 
şoför mü onu anlayamadım. Bu kadardı, teşekkür ederim. 

Ercan SOYDAN 
 Özel halk otobüsleri kısmını ben cevaplayayım. Ücret belirleme yetkisi, büyükşehir belediyeler-
de özellikle bu konular genel kurul tarafından belirleniyor. Minibüs hatları çok uzun mesafelerde olduğu 
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için farklı ücret uygulaması olabiliyor ki bu İstanbul’da ve diğer illerde de var zaten ama ücret belirle-
me yetkisi odalarda değil; bunu bilmenizi isterim. Bu konular, genel kurullarda büyükşehir belediyele-
rinde klima konusunda soğuk sıcak ayrımı konusunda sadece sabah araçları ilk sefere çıktığında 5 
– 5,5 gibi hareket ediyorlar; o anlamda bir soğukluk yaşanıyor araçlar içerisinde. Hatta Radyo Trafik-
ten Elvan adında birisi var, iki defa programlarına katıldım. Sağ olsunlar orada bana, şikâyet olarak 
sorulan soru: yazın klimalar çalıştırılmıyor yönündeydi. O konuyla ilgili tedbirlerimizi aldık. Ondan, 
bizde rahat ve konforlu seyahatimiz öncelikli amacımızdır; ama klima konusunda tedbirimizi aldık. 
Ücret belirleme yetkisi de tamamen belediyededir, bizde değildir. 

Murat YILMAZ 
 Fiyat konusunda, Ercan Başkanım gerekli açıklamayı yaptı. Ben sadece kısaca şöyle deği-
neyim. Minibüslerde 47 ile 50 kilometreye kadar hatlarımız var. Şehir içerisinde 4 km gibi olan hat-
larımız ile 50 km olan hattımızın aynı fiyat tarifesinden değerlendirilmesi biraz yanlış olur. Kaloriferin 
çalışmaması ile alakalı: Evet, o konuyla ciddi manada sıkıntılarımız vardı. Bundan önceki araçları-
mızın teknolojik olarak günümüzde yeterli olmadığına inanıyorum. Yalnız, son dönemde yeni çıkan 
araçlarla ve minibüslerin birçoğunun değişmesiyle; bu kalorifer sorununda, Ercan Başkanım gibi 
5-5,5’tan sonra, araçların ısınmasıyla birlikte çözdüğümüzü inanıyoruz. Bu konu üzerinde duruyoruz. 
20 saat çalışma ile alakalı; 20 saat aynı kişinin trafikte olduğunu belirtmek istemedim, orada bir yan-
lış anlaşılma oldu sanırım. Aracın 20 saat trafikte olduğunu beyan etmeye çalıştım. Normal şartlarda 
bir insan 20 saat trafikte araç kullanamaz. Bu fiziğe aykırı, yalnızca buradaki olay; 20 saat çalışan bir 
aracın diğer araçlara oranla hata yapma oranını biraz daha fazla olduğunu belirtmeye çalıştım.

Ercan SOYDAN
 Çok özür dilerim, bir şeyi es geçtik: Entegrasyon dediniz, tek kart sistemi ile bütün minibüsler, 
otobüsler metro ankaray kullanılsın dediniz; onunla ilgili özel halk otobüsü ile ilgili kısmını söylüyo-
rum. Onunla ilgili EGO Genel Müdürlüğü çalışma yürütüyor. Entegrasyon kartlı sistemleri dediğimiz 
konudan konuşmamda da bahsetmiştim. Zaten diğer illerden daha önce entegrasyona dâhil olmuş 
halk otobüsleri, belediye otobüsleri o günlerde yaşanan sıkıntılar sorunlar Ankara’da yaşamasın diye; 
baştan tedbirli bir uygulama ile geçmek istiyoruz ki aksaklığa mahal vermeyelim. Yakın zamanda 

geçeceğiz. Kartlı sistemde, belediye otobüsleri ile birebir aynı sistemde olacağız. 

Yusuf AVAN
 Bu uygulama şu anda Türkiye’de var mı, hangi ilde uygulanıyor? 

Ercan SOYDAN
 İller söyle başkanım: İstanbul, Eskişehir, Bursa’nın minibüs kısmı. Ankara’daki minibüslerin 
yolcu taşıma kısmi 17 kapasiteli olduğu için ve çok kısa mesafede seri indirip bindirdiği için kartlı sis-
tem uygun olmamaktadır. İstanbul da sisteme minibüslerle geçiyor. İstanbul’da ayakta yolcu problemi 
yok, dolmuşlarda ayakta istedikleri kadar yolcu alabiliyor. Onlara bu sistem olabilir ama Ankara’da 
bilemiyorum, minibüse uyar mı uymaz mı?

 Şimdi hat örneği verirseniz şu hatta dolmuşa bindim de iki buçuk alıyorlar, halk otobüsüne 
veya belediye otobüsüne şu kadar alıyor derseniz ben sizi aydınlatayım. Minibüslerle bizim birebir 
çalıştığımız bir hat yok. Yani kesik kesik beraber çalışıyoruz, birebir çok uzun hattımız yok bizim. 
Mesela Mamak-Batıkent hattımız var 40 km civarında. O hatta da zaten EGO Genel Müdürlüğü 
kendi araçlarına uyguladığı ücret politikasını bizde de uyguluyor. Bizim bağımsız olarak ücret belirle-
me yetkimiz yok. Zaten minibüslerde de onların çok uzun hakları var. Mesela Gölbaşı  Ulus hattı var 
Pursaklar’dan Akyurt tarafından hatları var. İlçeler metropol olduğu için, mücadele alan sınırı bütün il 
sınırı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla farklı ücret politikaları sadece Ankara’da yok, bütün illerde 
bu böyledir. İstanbul’da yanlış söylemeyeyim ama 24’ün üzerinde farklı ücret tarifesi var. İstanbul ola-
rak düşünürseniz, bunun beşte birini buraya uyguladığınız zaman burada da dört farklı çeşit olabilir; 
ama sadece minibüslerdeki uygulamalar diğer taşıma araçlarında yok, mesafe uzun olduğu için bu 
vardır. 

Murat YILMAZ 
 Minibüslerde öğrenci tarifesi yoktur. Yani Büyükşehir Belediyesi’nin, Ercan başkanımızın da 
dediği gibi bize verdiği fiyat tarifesi üzerinden fiyat alıyoruz. Yani bizde öğrenci, emekli ve farklı sta-
tüde fiyat tarifesi yok. Bunun olmama sebebi de; minibüslerin kişi kapasitesi açısından daha küçük 
olmasıdır ve mesafe olarak daha uzun yerlere gitmesidir.  
       
Ercan SOYDAN
 Toplu taşıma araçları yani özel sektör, devlet gibi değildir. Devlet zarar etse bile direnir; buna 
daha fazla yatırım yapabilir, daha çok direnir. Bir minibüsü temel alarak konuşuyoruz ama bir mini-
büsün günün sonunda geliri ile giderini karşılaması için birtakım şeylerin de dengede olması lazım. 
Öğrenci taşıdığını zaman, bir minibüse gün sonu yakıt parası, personel gideri, amortisman gideri, vb. 
şeyleri karşılama şansı yoktur. Dolayısıyla sektörünün ayakta durma şansı yok. 

 Araçta 17 oturak, ayakta da 13 kişi; toplamda 30 kişi taşınıyor. Hak veriyorum size, öğrenci 
alabilirsiniz derseniz bunu anlarım; ama 14 kişilik bir araca emekli, öğrenci diye bir tasnif yaparsanız 
bunun gelir gider dengesini de sizin korumanız lazım. Özel sektörde ticari bir amaçla yapılan bir şey-
dir. Teşekkür ederim. 

Dinleyici
 Merhaba, ben Bekir Ilıcalı. Minibüslerle ilgili genel olmak üzere, araç başına günlük yapılan 
mesafe, günlük taşınan yolcu sayısı ve birim km’de taşınan yolcu sayısı gibi bilgilere sahip misiniz? 

Murat YILMAZ
 Evet, yaklaşık olarak sahibiz. Bizim şu anda Ankara genelinde 2053 tane aracımız minibüs 
olarak odamıza bağlıdır. 2053 aracımız aktif olarak çalışıyor. 2053 tane araçtan, 27 tane hat değişik 
bölgelerden Ankara merkeze hareket ediyor. Bu konu ile ilgili 27 tane, hakkımızda kendi aralarında 
yolcu potansiyeli olarak yüzde yüz fark eden hatlarımız var. Genel olarak 250 ile 300 civarı araç başı-
na düşen; km olarak 300 kilometrenin üzerinde yapan da var, 150-160 yapan da var.  
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Dinleyici      
 Hatlarınız optimum miktarda çalışıyor mu, yeterince verimli çalışıyor mu sadece bunu sormak 
istedim. Bizim verimli taşımacılık için kullandığımız parametrelerdir, bunları uyguluyor musunuz diye 
sordum.      

Murat YILMAZ
 Şimdi bakın Ankara’da 7 ile 9 arasındaki zirve saatlerde minibüsler, mahallelere yani kendi 
bölgelerini yolcu almadan giderler. Çünkü Ulus istikametinde, mahalleye yolcu olmaz. Akşam saatinde 
de mahalleden Ulus istikametine boş gelirler. Bununla alakalı bir kilometrede kaç tane yolcu alıyor, ne 
kadar taşıyor diye bir analiz yapamayız. Teşekkür ederiz. 

Yusuf AVAN
 Sayın Bekir Bey’in sormuş olduğu soru da bilimsel bir çalışma gerektiriyor ve bilimsel bir çalış-
ma sonucunda bunun sonucu elde edilebilir.

Ayhan METİN        
 Herkese merhaba, ben Ayhan Metin. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviriyim. Birkaç 
arkadaşa farklı sorularım olacak ama bu sorulardan önce şu serzenişimi lütfen kabul buyurun: 2012 
yılında 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun geçici 2. ve 3. maddesindeki erteleme neticesinde Minibüs-
çüler Odası Başkanı aynen şöyle bir beyanat vermişti: İlk raundu kazandık. Burada kavga etmiyoruz. 
Gazetelerde de yayınlandı ayrıca, benim uydurmam değildir. Biz aynı toplumda birlikte yaşıyoruz. 
Sizin kadar bizim de yaşama hakkımız var, engelli olmayan bireyler kadar engellilerin de minibüslere 
ve diğer toplu taşıma araçlarına binme hakkı vardır. Maç yapıyoruz da mı kazanıyoruz, birbirimizin 
rakibimiz miyiz? Biz rakip olmak istemiyoruz. Yan yana, birlikte, el ele, kol kola aynı toplumda yürümek 
istiyoruz. Dolayısıyla bunun çok şanssız bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Hangi oda başkanı 
yaptıysa kamuoyundan özür dilemeli ya da istifa etmelidir. Bu benim özel fikrimdir. Diğer taraftan tabi 
ki ücretsiz toplu taşıma konusunda kendi pencerenizden haklı olabilirsiniz. Ücretsiz toplu taşıma ile 
alakalı olarak denecek çok fazla bir şey yok. Özel sektör olarak, para kazanmak istiyorsunuz, bunun 
için varsınız; ama bir taraftan da buna ruhsat verenlerin koşuludur. Şunları ücretsiz taşıma kabul edi-
yorsan, ben sana ruhsat veririm, kabul etmiyorsan ruhsat vermem. O zaman bu sektöre girmek için, 
bu çerçevede fiyat politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Diğer taraftan, size halk otobüsün-
de binenlerin sayısının artması için 2.40 yerine, 2 TL olmasını istiyorsunuz. Hem bir taraftan ücretlerini 
düşürülmesine arzu ediyorsunuz; hem de diğer ücretsiz toplu taşıdığınız kişilere karşı çıkıyorsunuz. 
Ama burada yüzde yüz haksızsınız demiyorum, kesinlikle haklı olduğunuz taraflar çok fazla ama şu 
noktada itirazım var: Mesela biraz önce gazeteden, internetten araştırdım. Fevzi Apaydın, Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı; engelli rampası uygulanması ertelensin, belediyenin 
haberi yok diye beyanatta bulunmuş. Resmi gazetelerde yayınlandığı için; bundan herkesin haberi var 
demektir. Odaların ve federasyonların görevi de çıkan bu kanunları üyelerine bildirmektir. Eğer bildir-
mediğiyseniz, bu sorumluluk size aittir. Kimsenin haberi yok, ertelensin diye söyleyemezsiniz. Bu da 
sanıyorum şanssız açıklamalardan bir tanesi. 2005’te çıkan kanun 7 yıl üzerine 3 yıl ek süre toplam 
10 yıl sürelidir. Ben her bir temsilciye soruyorum. Mesela 2053 tane minibüsün kaç tanesi erişilebilir; 
engelli ulaşımına uygun, diğer halk otobüslerinin kaç tanesi uygun? Çalışmalarınız nelerdir mesela, 
minibüsleri yenilerken engelli erişimine uygun minibüsleri almayı neden tercih etmiyorsunuz? Tercih 
edilmediğini çok iyi biliyorum; çünkü bu konuda yerli otomobil olup da engelli erişimine uygun üretim 
yapanlar var ama minibüsçüler tercih etmediği için bu bandını kapatanlar var. Tahmin edersiniz Bursa 
civarında bir fabrika, artık engelli erişimine uygun bir minibüs üretmeyi bıraktı. Niye, çünkü çok fazla 
alınmadığı için satamıyorum diyor. Bizzat şahit olduğum belediyelerden bir tanesinden bana gelen 
şikâyetlerden birisi ile ilgili belediye başkan yardımcısına telefon ediyorum. Madem bütün minibüs-
lerinizi değiştiriyorsunuz, engelli erişimine uygun alın diyorum. O belediye başkanının da umurunda 
değildi. İlgili şoförler de engelli erişimine uygun araçlar 3-5 bin lira daha pahalı diye almayı tercih 
etmiyordu. Diğer taraftan tercih edilmemesinin diğer nedeni de, tabi ortadaki bir alan büyük bir alan ve 
oturacak kimsenin olmaması ve yolcu sayısını azaltması nedeniyle çok fazla tercih edilmiyordu. Ama 
orada da açılıp kapanabilir bir koltuk yapılabilir belki, mücadelemiz şu olmalıydı: Toplumda hep birlikte 

yaşıyoruz, bu yolcu sayısının artırılması bu alanın optimum kullanılması için gelin TSE ile birlikte görüşelim. 
Bunları daha nasıl güvenli ve daha kapasiteli hale getirebiliriz diye. Mesela, bu konuda benim bir önerim 
var: Federasyondan gelen arkadaşlarla da epey konuşmuştuk, tartışmıştık minibüs tanımlamasını değiş-
tirelim minibüs tanımını Avrupa’da olduğu gibi 22 kişiye kadar çıkartalım diye. 22 kişiliğe çıkartıldığında, 
sizin yolcu kapasiteniz artar. Yolcu kapasiteniz artarken, siz de söz verin ki engelli erişimine uygun araçlar 
alınsın. Yolcu memnuniyetinin en büyük ilkesi olduğunu söyledi Ercan Bey, teşekkür ediyoruz kendisine. 
Umarım toplumun bütün katmanları için, bu söylediğiniz geçerlidir ki öyle olduğunu düşünüyorum. Diğer 
taraftan 40 kişilik otobüste 25-30 kişinin ücretsiz biniyor olması cidden zarara uğramasına neden olur. İşte 
haklı olduğunuz taraflardan bir tanesi budur. Belki bu konuda yapılacak olan bir düzenleme ile sosyal devlet 
gereği, ücretsiz bilen kişilerin ücreti devlet tarafından sizlere ödenebilir. Belki böyle bir yöntem geliştirilebilir 
ki üzerinde çok fazla çalışıldığını düşünüyorum. Mesela, son 3 yılda; 2012’den itibaren almış olduğunuz 
araç sayısı kaçtır ve bunların kaç tanesi engelli erişimine uygundur? Buradan da samimiyetimizi görmek 
istiyoruz. Servis araçlarıyla alakalı olarak da, okullarda ve diğer personel servislerinden biliyoruz ki hiçbir 
araba engellerin erişimine uygun değildir. Ben servis içine binerken, ciddi zorlanıyorum. Bu araçları ne za-
man engelli erişimine uygun hale getireceksiniz? Bunların bir kısmı yenilendi. Yenilendiği halde basamaklı 
araçlar alındı. Sorulara cevap verirseniz sevinirim, teşekkür ederim. 

Yusuf AVAN
 Önce halk otobüslerinden başlayalım son beş dakikamız cevaplarımız kısa olursa çok seviniriz. 

Ercan SOYDAN
 Öncelikle 200 tane aracımızın, 73 tanesinde engelli erişimi mevcuttur. Yalnız bunu eleştirirken 
sizden şunu da beklerdim. Yasa 2005’ te çıktı, 3 yıl erteleme aldı ama memlekette otobüs üreten fabrikala-
rımız, 2011-2012 model arabalarda engelli rampası olmadan ürettiler. Avrupa bunun tedbirini nasıl almıştır: 
Avrupa, 2005’ ten itibaren yüksek tabanlı araç üretimine son verdi; hep alçak tabanlı araç üretti. Yasa koyu-
cuların buna dikkat etmesi gerekir. Ben yaptım oldu mantığı ile yaparsanız maalesef olmuyor. Avrupa bunu 
başarmış. Ayhan Bey, şöyle gidersek daha iyi olur. Devletin yapamadığı şeyi özel sektörden bekliyorsunuz. 
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Bizdeki sıkıntı vatandaş olarak, işin her kesimi ile alakalı olarak sıkıntı budur. Şimdi dediniz ki ücretsiz 
taşımanın şartlarını kabul edip, başlıyorsunuz. Biz bu işe ilk başladığımızda; polisler, bekçiler, 6 yaş altı 
öğrenciler, hâkimler, savcılar ve muhtarlardı. PTT vardı ama PTT yeni dönemde kaldırıldı. Şimdi basın kartı 
sahipleri, istatistik grubu personelleri, engelli vatandaşlarımız ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımız eklendi. Tak-
dir edersiniz ki ticari olarak yapılan işte hep kar amacı güdülür, güdülmezse zaten sektörün ayakta durma 
şansı yoktur. Şimdi tamamen kabahati sektörün üzerine yıkmanız, özellikle özel sektörün üzerine yıkmanız, 
bütün sorunların kaynağı bizmişiz gibi göstermeniz bizi rahatsız ediyor. Bana bir tane örnek verin, hepinize 
soruyorum. Şu özel sektöre de ücretsiz hizmet yaptırıyor deyin, ben her şeyi kabul edeceğim.
Devletin alması gereken tedbirleri neden bizden bekliyorsunuz? Engelli vatandaşlarımıza da, kalp ameliyatı 
olan vatandaşımıza da engelli kartı veriliyor. Aile Bakanlığı tarafından şeker hastasına da veriliyor, kanser 
hastasına da veriliyor. Tabii verilsin ama buna da tedbir alınmalıdır. Buna küçük esnafların dayanma şan-
sı yoktur. Özel halk otobüsleri trilyonlarca para kazanmıyor; zaten çok yüksek paralar kazansa tacir yani 
tüccar diye tabir edilir. Bunun kriterlerini de zaten devletin ilgili bakanlıkları belirler. Sen tacir sınıfına geç-
mişsin, bundan sonra iş adamı statüsündesin der. Ama biz hala küçük esnaf olarak faaliyet gösteriyoruz. 
Ücret politikalarıızda çelişki var dediniz, şimdi vermek istediğimiz mesajla sizin değerlendirmeniz arasında 
çok büyük farklılıklar var. Konuşmam içerisinde söyledim, dedim ki aynı taşımacılık hizmetini yapmamıza 
rağmen Ankara’da EGO otobüsleri, belediye otobüsleri 2 lira tam yolcu ücreti ile vatandaşları taşırken; bu fi-
yat halk otobüslerinde 2.40 olarak belirleniyor. Genel kurul tarafından bizim öncelikli hedefimiz; entegrasyon 
dediğimiz, şu anda entegrasyondan anladığımız kartlı sisteme geçilmesidir. Vatandaş durakta beklerken 
halk otobüsüne binersem kartımdan 2.40 düşecek, belediye otobüsüne binersem 2 lira düşecek endişesine 
kapılmadan; bu ayrımı ortadan kaldırmaktır bizim hedefimiz. Ücretsiz taşıma ya da devlet desteği istemek 
en doğal hakkımdır. Şimdi ücretsiz hizmet ve Sosyal Politikalar, sosyal devletin gerekliliğidir. Aile Bakanlı-
ğı’nda defalarca toplantılar yaptık, en son katıldığımız toplantıda özellikle küçük ilçelerde dedim. Şimdi Mali-
ye Bakanlığının hedefi araç başı Türkiye’de 600 lira para ödemektir. Bu araçların günlük 200 tane ücretsiz 
yolcu taşıdığını varsayarak, 600 liranın hangi aracı kalkındıracağını veya onun hangi sorunu çözeceğini 
siz tahmin edin. Günde araç başı 150-200 arası ücretsiz yolcu taşıyorum, bunu göz önünde bulundurun 
ve devletin bize ödeyeceği 600 lirayı göz önünde bulundurun. Son cümlemi söylüyorum başkanım, özür 
dilerim. Şöyle düşünüyorum; lütfen işin devlet tarafından olan arkadaşlarımız değerlendirirken, özel sektör 
ile birlikte empati kurarak değerlendirirse, mutlu olurum. Teşekkür ediyorum.

Murat YILMAZ           
 Biraz önce de sizin dediğiniz gibi 2053 tane araçtan, şu anda kadar engelli basamağı olan aracımız 
yoktur. Sizin bahsettiğiniz firma ile alakalı, o aracı ben kullanıyorum. Kendi minibüsümüzde takılıdır. Yalnız 
araç, 70 bin den sonra sanayiden çıkmıyor. O dediğiniz marka ve modelin dışında, şu ana kadar Anka-
ra’dan veya Türkiye genelinde minibüste, engelliye uygun araç üretilmedi. Yani buradan şu çıkıyor, bir yasa 
çıkarken Ercan başkanımın da dediği gibi, bu yasanın altyapısı da düzenlenmelidir. Yani bugün o dediğiniz 
araçta, 20 engelli var ve engelli basamağının çıkıntısı var. Bizim indirme bindirme yerimiz yok, yani farkın-
daysanız belli bir durağı yoktur. Bu engelli vatandaşımızı aracımıza alsak dahi indirmekte sıkıntı yaşaya-
cağız. Bununla alakalı tabi ki de şöyle bir söz var. Herkes bir engelli adayıdır diye, bugün böyle olabiliriz 
ama yarın ne olacağımızı bilemiyoruz. Bu manada, minibüsle toplu taşıma ile ilgili yönetmelikler kanunlar 
çıkarken; bunun altyapısının olup olmadığına, bu konuyla ilgili aracın olup olmadığına da bakılması gere-
kir. Yoksa Türkiye’de olsa neden engelli aracı takılmasın. Anti parantez şunu da belirteyim, şu anda binmiş 
olduğunuz ve kullanmış olduğunuz minibüsler Türkiye standartlarında panel Van, yani kamyonetten dönüş-
türülen minibüsler. Bırakın 14 kişiliği, minibüs üretilmiyor Ankara’da, Türkiye’de. Teşekkür ederim.     
 
Ercan SOYDAN              
 Çok özür dilerim başkanım, oda başkanlarından bir tanesi açıklama yaptı demiştiniz. Onu ben söyle-
medim de, onu beyan etmek isterim. 

Murat YILMAZ
Hangi oda başkanı ise özür dilesin demiştiniz ya, o açıklama ile ilgili siz Minibüsçüler Odasını kastettiniz 
zannedersem, yalnız o konuyla alakalı  bir bilgim yok. Ama böyle bir açıklama yapılmışsa talihsiz bir açıkla-
ma olmuş. Bu konuda da özür dileriz hepinizden. 

Tuncay ELMADAĞ
Ayhan Bey; diğer başkanların da söylediği gibi kanun çıkarılırken, altyapısının da yapılması gerekir diye 
düşünüyoruz, onda sıkıntı yok. Öbür taraftan; servis araçları kısmını ne zaman yapacaksınız, kendim de 
binerken zorlanıyorum demiştiniz. Şimdi bu kanun çıktıktan sonra 7200 aracınıza engelli rampası takın, 
sanayi bakanı bu araçların fizyolojik dengesinin yapısının bozulmasına zaten müsaade etmiyor. Bu araç-
lara bir şekilde bir değişiklik yapıldığında, bu araçların yeniden ruhsatlandırılması yapılmıyor. O nedenle, 
öncelikle bizim almamız için fabrikaların geçmesi lazım. İkincisi, okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde 
ve personel taşıma yönetmeliğinde ilgili engelli rampa sistemini çözmek çok zor değildir. Ben 1990’dan bu 
yana, servis taşımacılığı yapıyorum ve bugüne kadar da hiçbir çalıştığım kurumda veya okulda engelli kar-
deşimiz bana denk gelmedi; öyle bir taşımacılık yapmadım. Biz oda olarak görüşümüzü böyle bir ihtiyaç ol-
ması durumunda hangi kurumda, kaç tane engellimiz var, hangi okulda hangi engelli çocuğumuz gidecekse 
zaten maddede de öyle geçmiştir. Talep halinde, engelli aracını bulundurmak zorunda ama bugün devletin 
hiçbir kurumunda hiçbir engelli ile alakalı ihaleye girerken, iki tane engelli aracı  şu semtlere diye ihale şart-
namesine konmuyor. Sıkıntı bizde değil, bunun birçok kısmında sıkıntıdır bu, kanunları çıkarırken veya bu 
yönetmelikleri çıkarırken bu işleri nasıl yapacağız ile ilgili kararlar alınırken; ben yaptım oldu denmesinden 
kaynaklanıyor. Talep halinde, biz zaten bunları değerlendirebilecek pozisyondayız. Az önce Başkanım dedi 
mesela: Şeker hastasına da engelli kartı veriliyor, farklı hastalığı olana da engelli denebiliyor. Ankara’da 
bununla ilgili bir engelli okulu var şu anda, gidin bakın engelli aracımız yok orada. Neden biliyor musunuz; 
yan tarafta başka bir engelli okulu var ve iki engelli okulu yan yanadır. Birisi tamamen cam kırığı dediğimiz 
çocuklardan oluşuyor. Yaklaşık 70 tane cam kırığı çocuğumuz var ve araba ile geliyor. Çocuklar kucağın-
da bindiriliyor; geçen yıl valimizin talimatı ile bunları araştırdık. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber 
okula denetime gittik ve neden olduğunu araştırdık. 2 tane okul aynı anda ihaleye çıkıyor, tek kalemde 
engelli aracı diye bir şey geçmiyor. Diğer okuldaki engelliler farklı, bu okuldaki engelliler farklı ama devlet 
tek kalemde ihaleye çıkmıştır. İkisi de engelli okulu olmasına rağmen, okullarda aracımız yoktur. Suç biraz 
buradaki oda başkanlarımızda, bu aracı getirmeyenlerde ve bu araçların üretilmesi ile ilgili karar almayan-
lardadır. Teşekkür ediyorum.

Yusuf AVAN       
 Olayı kişiselleştirmemiz gerekiyor. Burada çözüm odaklı bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Pa-
nelin esas amacı da o; şunu bu kurum yapmadı, o kurum yapmadı demek değil. Nereden, nasıl, ne şekilde 
yapılacağına odaklanmak gerektiği kanaatindeyim. Özellikle ben, 1995 yılından bu yana trafiğin içerisinde-
yim. Trafikle ilgili birimlerde çalışmaktayım. Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin, bu sorununa yaklaşık 
10 yıldır bir çözüm bulunamaması elbette bir sorun ve bu sorunun kaynağını gündeme getirdi arkadaşımız. 
Bunu nasıl çözeriz, onun çalışması içerisindeyiz. Yoksa bu benim sorunum değil, onu sorun değil; konu 
esasında hepimizin sorunu, birimizin sorunu değil hepimizin sorunudur. Hepimizin üstlenmesi gereken bir 
problemdir. Bu devlet olabilir, özel sektör olabilir. Kişilerin de burada sorumluluğunun olduğunu düşünüyo-
rum. Hep beraber bu sorunu çözmemiz gerekiyor.  

Ercan SOYDAN     
 Ayhan Bey, biz Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şöyle yapıyoruz: 3 yılda bir araçları yeniliyoruz 
diye söyledim ya, bundan sonra her yıl teknik uygunluk komisyonundan geçiyor araçlar. Engelli rampası 
engelli erişimine uygun olmayan araçlara ruhsat verilmeyecek; dolayısıyla bir hepsini tamamlamış olacağız. 
Bizim 200 halk otobüsü olarak sözümüz budur. 

Doç. Dr. Süleyman IŞILDAR   
 Ben Doçent Doktor Süleyman Işıldar; genel bir prensip vardır. Her toplum layık olduğu idare ile yö-
netilir, her toplum layık olduğu şartlarda yaşar. Şimdi biraz önce sorunlar dile getirildi; tabi ki bu kongrenin, 
bu toplantının amacı bu sorunları ortaya koyup, çözümleyip araştırmaktır. Şimdi, bahsettiğim araştırmada, 
şehirlerarası otobüslerin yüzde 35 doluluk kapasitesi ile çalıştığını söyledik. Aynı şekilde, bu Ankara bazın-
da 7700 ticari taksimiz var, bunun 3000’inin fazla olduğu ifade edildi. Yine Konya’dan gelen başkanımızın 
ifadesinde, ehliyetim var ama sürücülüğü bilmiyorum sorunudur. Yine olumsuz neticeleri kişiler ve birimler 
ortaya çıkartıyor, yine onlar çekiyor. Benim gücüm var ticari taksi alıyorum, bana niye kota koyuyorsunuz? 
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Ben niye ticari taksiyi kullanamıyorum? O oda üyesi, gücüm var ticari taksi alacağım der ama Ankara’da 
7700 ticari taksi var. Bunun 7800 olması bir baskı yapmaktadır, ama siz de onun oyunu almak için ona 
tamam diyorsunuz. Hükümet de sizin oyunuzu almak için sizin talebinize evet demek zorunda kalıyor. 
Sürücü okullarındaki gerçek de budur. Sürücü okullarında, mesela Konya’da 15 tane sürücü okulu 
hizmet görecekse;  normalde 100 tane sürücü okula çıkıyor. Ondan sonra, o 100 tane sürücü okulu 
para kazanmak için rekabete giriyor. Dolayısıyla, kalifiye şoför yetiştirmede sorunlarımız ortaya çıkıyor. 
Netice itibariyle sorunlarımızı biz ortaya çıkartıyoruz. Sorunların karşılığında da olumsuzlukları biz yaşı-
yoruz. Peki, teşekkür ederim, iyi günler dilerim. 

Yusuf AVAN       
 Başka soru var mı; yok diye ümit ediyorum ki bugünkü panelimiz amacına ulaştı. Sorunlar gün-
deme getirildi. Çözüm önerileri burada konuşuldu.  ,
      
Kemal CAN
 Taksi sayıları her zaman artırılmıyor. Sayı sabit, 7701 hatta 7701. araç Mehmet Akif Pirim’e 
güreşte şampiyon olduğu için verilmiştir. Rahmetli Cumhurbaşkanımız, hediye olarak vermiştir. Ondan 
sonra da hiç artmamıştır, yani ihtiyaç olmadığından artmamıştır. 1995’li yıllarda bu sayıya ulaşılmıştır.  

Yusuf AVAN
 Peki, teşekkür ediyorum, bizden sonra bir oturum daha olacak. Katılımcılara ve panelistlere çok  
teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.

3. Oturum
Karayolu Tehlikeli Madde 
Taşımacılığı:
Sorun ve Olanaklar

•Oturum Başkanı: 
TSE

Ege İZGİ ÇAKIR 

•TREDER- Treyler Sanayiciler Derneği Genel Sekreteri
Ayhan ERYAZAR

•ARÜSDER- Araç Üstü Ekipman Üreticileri Derneği Gen. Sek.
Gürbüz GÜRER

•MES-LEK-DER- Mesleki Eğitim Verenler Derneği
Serdar MEMİLİ 

•Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı AB Uzmanı
Gülşah AYTEKİN 
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TBMM- Ege İZGİ ÇAKIR
 Değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Misafirlerimiz hep Ankara dışından olduğu için fazla geciktir-
meden,. panelinaçılışını yapalım. Yavaş yavaş konulara geçeriz. Paneldeki konumuz 2011’de başlayan 
Tehlikeli Maddelerle İlgili Taşımacılık. Bununla ilgili çalışmalara bakanlığımız, bünyesinde bir takım faa-
liyetlerle ve yetkili kuruluşların atanmasıyla devam etti. Ancak bu faaliyetlerin devamlılığıyla beraber bir 
takım sorunlar ortaya çıktı. Bunlar çok normal sorunlar, çünkü Avrupa’da yıllardır süregelen bir süreçti 
bu. Türkiye’de sadece 4 ya da 5 yıldır Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmekte ve buna bağlı olarak da uygulamada bir takım aksaklıklar ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı 
mevzuattan, bir kısmı uygulayıcıdan, bir kısmı bilinç eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu paneldeki amacı-
mız; bu sorunlar neler, sorunlara nasıl çareler bulabiliriz, ilgili tarafların katılımıyla ortak bir fikir, bir beyin 
fırtınası nasıl yapabiliriz onu tartışmak. Hemen ilk konuşmacımızı tanıtarak panele başlamak istiyorum. 
Sırayı değiştirdik, sizdeki programdan biraz farklı olacak. Çünkü sunumlara baktığımızda bakanlık tem-
silcimiz Gülşah Hanımın sunumunda detaylı bir şekilde ADR yönetmeliğine ve onunla ilgili diğer yönet-
meliklere atıfta bulunduğunu gördük. Biz onunla başlangıç yapalım. Ardından diğer katılımcılarımızın 
sunumlarını yapacağız. Gülşah Hanım Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Lisans 
ve Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. İş hayatına MTA’da mühendis olarak başladı. 2008 yılından 
itibaren de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşımacı-
lığıyla ilgili konularda Avrupa Birliği Uzmanı olarak aktif görev alıyor. Ben Gülşah Hanımla ilgili birkaç 
ek bilgi vermek istiyorum. 2012 yılından bu yana Gülşah Hanımla beraber çalışıyoruz. Tabi ben öyle bir 
giriş yaptım ki kendimi tanıtmadım. Ben Ege İZGİ ÇAKIR; Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisiyim. 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve Eğitmeniyim. TSE’de tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili birimin 
amiri olarak çalıştım. Kuruculuğunu yaptım. Şu anda da TBMM’de başkanlık danışmanı olarak çalışı-
yorum. TSE’yle bakanlığın protokol çalışmaları evresinden başlayarak bugüne kadar 2012 yılından beri 
sanırım, Gülşah hanımla pek çok çalışmada beraber bulunduk. Gülşah Hanım bu konuda ilgili yönetme-
liklerin ve mevzuatların Türkçe’ye çevrilmesi, deneylerin ve testlerin yapılması, altyapının tanımlanması 
gibi pek çok konuda büyük emeği olan bir arkadaşımız. Birlikte burada bir sunum yapacak olmasından 
da büyük bir mutluluk duyuyorum. Buyurun Gülşah Hanım.

UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü AB Uzmanı- Gülşah AYTEKİN
 Değerli katılımcılar hoş geldiniz. Ege hanıma da teşekkür ediyorum. Ben tehlikeli malların kara-
yolu taşımacılığı mevzuatı ve uygulamaları hakkında bir sunum yapacağım. Öncelikle tehlikeli malların 
karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa anlaşması ADR’den bahsedeceğim. Daha sonra 
konuyla ilgili ulusal mevzuat ve Avrupa Birliği müktesebatında yapılan uygulamalardan bahsedeceğim. 
Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması 1957 yılında Cenev-
re’de imzalanan bir antlaşmadır. Bu, bahsettiğim gibi karayolu ile ilgili anlaşmadır. Demiryoluyla ilgili RID 
anlaşması, iç suyolu ile ilgili ADN, deniz yoluyla IMO havayolu ile ilgili IATA/ICAO anlaşmaları bulun-
maktadır. ADR anlaşması Avrupa anlaşması olarak geçmesine rağmen sadece Avrupa’da geçerli olan 
bir anlaşma değildir. Asya ve bazı Afrika ülkeleri de ADR anlaşmasına taraftır. ADR anlaşmasıyla tehli-
keli mal taşımacılığı, uluslararası boyutta düzenlenir. A ve B eklerinden oluşmaktadır. 9 bölümdür. Her 
iki yılda bir güncellenir. Türkiye ADR anlaşmasına 22 Mart 2010 tarihinde taraf olmuştur. 48 tane ülke 
taraf konumdadır. ADR’nin kapsamı; tehlikeli malların sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi, 
tehlikeli mal taşımacılığında kullanılacak taşıtlar ve çeşitli teknik ekipmanların test edilmesi, sertifikalan-
dırılması, işaretlenmesi, kullanılması, tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitilmesi, güzergâh-
ların belirlenmesi konularıdır. Ulusal mevzuata bakacak olursak en temel mevzuat tehlikeli maddelerin 
karayoluyla taşınması hakkında yönetmeliktir. Yönetmelik aslında 2007 yılında yayınlanmıştır. İlk yö-
netmeliktir ve daha sonra genel müdürlüğümüz Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü 
kurulduktan sonra 24 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Yönetmelik ADR’ye paraleldir. Yönetmelik ile 
tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzen-
li bir şekilde kamuya açık karayolunda taşınması amaçlanmıştır. Yönetmelik ile karayolunda tehlikeli 
madde taşımacılığı faaliyetlerinde yer alan çeşitli işletmelerin ve tehlikeli maddeleri taşıyan yönetmelik 
ile kararı tehlikeli madde taşımacılığı taşıyan taşıt sürücülerinin hak sorumluluk yükümlülüklerine ilişkin 
usul ve esaslar belirlenmiştir.

 Yönetmelik; karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı süresince; işletmecileri, maksada 
uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıtı, sürücü ve operatörleri, taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan 
her türlü araç gereç ambalaj ve benzerlerini, Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı 
plakalı araçlarla uluslararası taşınan karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alma zorun-
luluğundan muaf olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili resmi araçlarla tehlikeli madde taşımacılığı yapan 
veya yapacak kamu kurum ve kuruluşları, Silahlı Kuvvetleri’nde doğrudan sorumluluğu veya danışman-
lığı altında olmayan ticari yükleniciler tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını kapsar. Yönetmelik 
kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilere karayolu taşımacılığı yönet-
meliğine göre çeşitli yetki belgesi sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Tehlikeli maddelerin karayolu ile 
taşınmasında ADR bölüm 6’da tanımlanan ve bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesin-
ce yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN numarası verilerek sertifikalandırılmış olan amba-
lajların kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, 
işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri 
gerçekleştiren işletmelere ADR’nin ilgili hükümlerine göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam 
etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunluluğu getirilmiştir.

 Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren, dolduran, paketleyen, 
yükleyen, gönderen, alan, boşaltan ve tanker konteyner taşınabilir işletmecileri faaliyet alanlarından biri 
veya birden fazla faaliyet gösterdiği faaliyet alanları için tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunlu-
luğu getirilmiştir. ADR bölüm 3.2 tablo A’da bir kısım tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan EX/2, 
EX/3, FL, OX, AT ve MEMU tipi araçlara ADR bölüm 9’da belirtilen hükümlere uygun olarak bakanlık 
veya bakanlığın yetkilendirdiği kurum kuruluşça verilmiş ADR uygunluk belgesi ile belgelendirilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. Bütün tehlikeli malların listesi ve onlara dair teknik bilgiler ADR bölüm 3.2 tablo 
A’da yer almaktadır- Taşıtların model yılına göre belgelendirme konusunda bir geçiş süreci verilmiştir. 
Ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli taşımacılığı yapacak şoförlerin tehlikeli mal taşımacılığı 
ADR şoför eğitim sertifikasına sahip olma zorunluluğu getirilmiştir (bizdeki adıyla SRC5 belgesi). Yö-
netmelikte ayrıca tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergâhlar ve park yerlerinin belirlenmesi, 
tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar, denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlarla ilgili 
hususlar yer almaktadır. Geçen oturumunda bir Bey bu tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzer-
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gâhlar ile ilgili bir soru sordu. Bu konuyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.

 Karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi yönerge-
si, konuyla ilgili diğer mevzuatımızdır. Tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterli-
lik eğitimi verecek eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartlar ile yapılacak yetkilendirmenin 
usul ve esaslarını belirleyen yönerge, bakanlık makam onayı ile 2 Ekim 2014 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Şoförlerin eğitimine bakacak olursak; eğitimler ve eğitim merkezlerinin onaylan-
ması ve soruların hazırlanması, tehlikeli mal ve kombine taşımacılık düzenleme Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılmaktadır. Sınavların ve adayların değerlendirilmesi ve sertifikalarının verilmesi ise 
Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Karayolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Şoförlerin eğitiminde ilk başta temel eğitimi almak zorunludur. 
Daha sonra taşımacılık yapacakları alana göre, tankerle taşımacılık yapacaklarsa tank eğitimi, pat-
layıcı madde taşınması yapılacaksa sınıf 1 eğitimi, radyoaktif madde taşımacılığı yapacaklarsa sınıf 
7 eğitimi verilmektedir. SRC 5 belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Tehlikeli madde taşımacılığında yol 
kenarı denetim genelgesine bakacak olursak, tehlikeli maddelerin kamuya açık karayoluyla taşıma-
cılığını yapan gerçek veya tüzel kişilerin yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak taşımacılık 
yapıp yapmadıklarının tespiti için yol kenarı denetim genelgesi Aralık 2013 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe konmuştur. 

 Yol kenarı denetim belgesinde araçta bulunması gereken belgeler yer almaktadır. Öncelikle 
taşıma evrakı bulunması gerekmektedir. Taşıma evrakında bulunması gereken asgari bilgiler; UN 
numarası, maddenin ve nesnenin resmi adı/tanımlaması, sınıflandırma kodu, paketleme grubu, tünel 
kısıtlama kodu, ambalajların sayısı ve tarifi, tehlikeli maddelerin toplam miktarı, gönderenin bilgileri ve 
alıcının bilgileridir. Az önce bahsettiğim SRC belgesi bulunmak zorundadır; araçta görevli her perso-
nel için resimli kimlik belgesi bulunması gerekmektedir. Taşımacı tarafından sürücüye verilmek üzere 
ADR bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde hazırlanan taşıma sırasında meydana gelebilecek veya ortaya 
çıkabilecek kaza veya acil durum hallerinde alınacak önlem ve tedbirleri içeren yazılı talimat bulun-
malıdır. Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum: ADR’ye taraf her ülke kendi dillerinde hazırlanmış yazılı 
talimatı Birleşmiş Milletler sekreteryasına göndermiş bulunmaktadır. Taşımacılık yapılacak ülkenin de 
o dile ait yazılı talimatı bulunması gerektiği için, ilgililer oradan istenilen dildeki yazılı talimatı indirip 
kullanabilirler. Ayrıca taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi bulunmalıdır. ADR de tanımlanan sınıf 
1 patlayıcı madde, sınıf 6 bulaşıcı maddeler, sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında ilgili yetkili mer-
cilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi bulunması gerekmektedir. Sınıf 7 tehlikeli yüklerin 
taşınmasında, ilgili yetkili mercilerden alınmış seçim izin belgesinin fotokopisi bulunması gerekmek-
tedir. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali 
sorumluluk sigortası poliçesi de bulunmalıdır. Denetçiler ayrıca tehlikeli maddelerin paketli olarak 
taşınmasında UN numaralı ambalajların kullanılıp kullanılmadığını, ambalajların ve tankların periyo-
dik testlerinin zamanında yapılıp yapılmadığını da denetlerler. 

 Tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönergeye 
bakacak olursak; yönetmeliğin altıncı maddesi kapsamında yer alan tehlikeli maddelerin karayolu 
taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda 
işlem yapan, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alan, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir 
tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden bir veya birden fazlası faaliyet konuları ile iştigal eden işlet-
mecileri kayıt altına almak işletmecilerin yönetmelikte yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine 
getirip getirmediğini tespit edilmesi amacına yönelik olarak söz konusu yönerge Nisan 2014 tarihinde 
yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı hakkında tebliğe bakacak 
olursak, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim bir takvim yılı içerisinde 50 ton 
ve üzeri miktarlarda işlem yapan işletmecileri, yaptıkları işlemlerin taraf olduğu uluslararası anlaş-
malar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılanları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla 
istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının nitelikleri, eğitimleri 
ve belgelendirilmeleri ile görev yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esaslarını belirleyen tebliğ 22 
Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Güvenlik danışmanı olabilmek için üniversitelerin lisans 

bölümlerinden mezun olmak; kaçakçılık, dolandırıcılık dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma 
ve benzeri suçlardan hükümlü bulunmamak, yetkili yangın yangın söndürme eğitimine katıldığına dair 
alınan belge sahibi olmak aslını ibraz etmek veya noter onaylı sureti sunmak, bakanlık tarafından yet-
kilendirilen eğitim kurumlarında eğitime katılarak güvenlik danışmanı sınavında en az 70 puan almak 
gerekmektedir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi olma şartları; en az güvenlik danışmanı 
şartlarına sahip olmalıdır bununla beraber ÖSYM’nin yaptığı yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında 
İngilizce Almanca Fransızca veya Rusça dillerinin birinden asgari 65 düzeyinde puan aldığını gösteren 
belgeye sahip olmalıdır veya buna yeterlilik buna denkliği kabul edilen başka bir belgesine sahip olmalı, 
bakanlıkça yapılacak sınavdan en az 80 puan almalıdır. Bu tebliğde bir geçiş süreci verilmiştir. 

 Perakende satış yapan akaryakıt istasyonları için TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet 
alma zorunluluğuna devam etmek veya hizmet alma zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihine kadar aranmaz. 
Aynı şekilde Liman Tesisleri ile havayolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri gönderen, paketleyen, 
yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmecilerin de TMGD bulundurma zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihine 
kadar aranmaz. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre yetki belgesine sahip olan taşımacıların TMGD bu-
lundurma zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihine kadar aranmaz. Kamu Kurum ve kuruluşlarında aynı şekilde 
1 Ocak 2018 tarihine kadar aranmaz. Tebliğin yürürlük tarihi 27 Ağustos 2014 tarihinde yayınlanan yö-
netmelik değişikliğiyle 30 Haziran 2015 tarihinde ötelenmiştir. Kâtip sisteminden bahsedeceğim. Tehlikeli 
madde faaliyet belgesi sahibi olup da danışman istihdam etme zorunluluğu bulunan işletmelerle tehlikeli 
madde güvenlik danışmanlarının e-devlet sistemi üzerinden eşleştirilmesi için bakanlığımızca güvenlik 
danışmanı; faaliyet vergilerini kayıt etmek, takip etmek ve izlenmesine yönelik olarak  ise bir bilgisayar 
programı hazırlanmıştır. www.turkiye.gov.tr adresinde ilgililerin kullanıma açılmıştır. Kâtip programında 
güvenlik danışmanları ve faaliyet belgesi sahipleri TC kimlik numaraları ile iletişim sağlayabilmektedirler. 
En son cuma günü alınan bilgilere göre TMGD çalıştıran firma sayısı 1306, istihdam edilen danışman 
sayısı ise 637’dir. Olay ve kaza bildirim raporu; işletmelerde istihdam edilen veya sözleşmeli olarak 
çalıştırılan güvenlik danışmanlarının tebliğin 23. maddesi kapsamında bildirim zorunluluğu kapsamında 
gelişen tehlikeli madde olay ve kazaları bildirimlerinde kullanılan ADR’nin 1.8.5. maddesine göre hazırla-
nacak rapor formatı, bakanlığımızca hazırlanan bir bilgisayar programı ile elektronik ortama aktarılmıştır 
ve aynı adresten erişilebilir. Yine TC kimlik numarası ile ulaşabilirsiniz.
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 Tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapılarına ilişkin muayene merkezlerinin kurulması, işletil-
mesi ve teknik muayeneleri hakkında yönetmelik taslağından bahsedeceğim. Yönetmelik ile tehlikeli 
yüklerin karayoluyla taşınmasında can, mal ve çevre açısından güvenliği temin etmek için tehlikeli yük 
taşıyan araçların ve üst yapılarının teknik muayenelerini etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağla-
yacak muayene merkezlerinin kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlenmesi amaçlan-
mıştır. Yeni mevzuat çalışmaları; tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan terminal, depolama tesisi ve 
benzeri yapıların asgari şartlarının belirlenmesine dair tebliğ ile karayoluna tehlikeli madde taşımacılığı 
denetim yönetmeliğidir. Konuyla ilgili Avrupa Birliği müktesebatına bakacak olursak, en temel mevzuat 
2008/68/EC direktifidir. Bu direktif ile tehlikeli maddelerin Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde sadece ulusla-
rarası değil ulusal olarak taşınmasında da karayolu için ADR Anlaşması, demiryolu için RID anlaşması, 
iç su yolu için ADN antlaşması hükümlerine uymaları istenmektedir. Yalnız aynı mevzuatta ülkeler için 
bazı muafiyetler bulunmaktadır. 95/50 EC karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan araçların de-
netimleri ile ilgili hususlar bulunmaktadır. Bu kontrol listesi bulunmaktadır. Yapılan uygulamalara baka-
cak olursak bahsettiğim gibi bakanlığımız bünyesinde tehlikeli mal ve kombine taşımacılık düzenleme 
genel müdürlüğümüz kurulmuştur. Yapılan protokollerle TSE araçlar ile tank ambalaj ve kapların test, 
muayene ve belgelendirme işlemleri hususunda yetkilendirilmiştir. 

 Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi, tank konserleri CSC konvansiyonu kapsamına giren dökme 
yük konteynerleri ve taşınabilir basınçlı kapların test, muayene ve belgelendirilmesi hususunda yetki-
lendirilmiştir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı şoförlerin eğitimi ile ilgili 123 Eğitim Kurumu yetkilen-
dirilmiştir. Güvenlik danışmanı eğitimi ile ilgili de 96 Eğitim Kurumu yetkilendirilmiştir. Bununla birlikte 
bir Avrupa Birliği eşleştirme projesi yürütülmektedir. Proje resmi olarak 27 Mayıs 2014 tarihinde başla-
mıştır. Proje Polonya ve Litvanya ile yürütülmektedir. Projenin bütçesi 1 milyon Euro’dur. Proje sonunda 
Genel Müdürlük ve diğer ilgili kurumların teknik ve idari kapasitelerinin arttırılması, mevcut mevzuatını 
gözden geçirilmesi, yol kenarı denetimleriyle ilgili taslak bir mevzuat hazırlanması planlamıştır. Proje 
kapsamında çeşitli eğitimler verilmiştir. Bunlar; güvenlik danışmanı eğitici eğitimi, genel ADR eğitimi, 
denetim eğitimleri, tehlikeli malların karayolu demiryoluyla taşınması eğitimi, radyoaktif malzemelerin 
taşımacılığı eğitimi. ADR 2015 yenileme eğitimleri, çalışma ziyaretleri ve stajlardır. Ayrıca taslak mev-
zuatın hazırlanması ve tehlikeli madde taşımacılığında kazalara müdahale yöntemleri ve kaza istatikleri 
ile ilgili çalıştaylar düzenlenmiştir, teşekkür ediyorum.

Ege İZGİ ÇAKIR:
 Sunumunda özellikle TGMB’lere ve bu işin içindeki işletmelere güzel haberler var. Depolama ve 
denetim açısından yeni mevzuat çalışmaları yapılacakmış, bunlar iyi haberler bizim için. Uygulamaya 
yönelik zaten bir takım verileri bakanlığın sayfasından çok net olarak görebilmekteyiz. Buradaki sunum-
da da süreci net olarak takip olanağı bulduk. Sorularınız varsa alalım daha sonra ikinci konuşmacımıza 
geçelim. 

Dinleyici:
 Alpaslan Çelebi, ben Havacılık Genel Müdürlüğü’nde çalışmaktayım. Teşekkür ediyorum güzel 
sunumlar için. Türkiye ADR’ye taraf olduktan sonra, kazalarda ne kadar azalma oldu acaba istatistiki bir 
çalışma var mı?

Gülşah AYTEKİN:
 Aslında kazalarla ilgili çok net bir istatistik yok. Bazı istatistikler var ama çok net bilgi vermiyor. 
Bu konuyla ilgili proje kapsamında bazı çalıştaylar ve toplantılar yapıldı. Bundan sonra en azından ista-
tistiki verilerin daha doğru ve detaylı biçimde tutulması için çalışmalar yapılıyor. 

Ege İZGİ ÇAKIR:
 Sorunuz yoksa teşekkür ederiz. Alparslan Bey’e de teşekkür ederiz. Çünkü ADR ile ilgili süreç 
sadece Tehlikeli Malların Karayolu Taşınması ile ilgili denetimler değil. Denetimleri gerçekleştirebilmek 

için bizim bu denetimlerde araçların taşınmasında kullanılan tanklarımız ve ambalajlarımızın hepsinin 
tasarımında, üretim aşamasında ve ardından kontrol aşamasında ADR uygulaması var Türkiye’de. 
Sonuç olarak da beklentimiz bunlarla ilgili güvenli taşınan taşımacılık var ise kazaların az olması yö-
nünde. İnşallah bu verilere de ulaşırız. 

 Diğer konuşmacımıza geçeceğiz. Ayhan Bey konuşmalarını yapacaklar. Ayhan Bey, İTÜ 
Makina Fakültesinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından Araştırma Görevlisi olarak 
çalışma hayatına başladı. Uzay Makina ve Özen Holding’de çeşitli kademelerde görev yaptı. TEMSA 
Adana fabrikasında Sistem Geliştirme Müdürü olarak çalışan konuşmacımız, 2007 yılından itibaren 
Treyler Sanayiciler Derneği Genel Sekreterliği ve Treyler Sanayicileri Derneği İktisadi İşletme Müdür-
lüğü görevini sürdürmektedir. Sayın Ayhan Eryazar’ın uzmanlık alanlarında kalite yönetim sistemleri-
nin tüm alt başlıkları sayabiliriz, buyrun.

Treyler Sanayiciler Derneği Genel Sekreterliği ve Treyler Sanayicileri Derneği İktisadi İşletme 
Müdürü- Ayhan ERYAZAR
 Efendim merhabalar. Herkese hoş geldiniz diyorum. ADR; Gülşen Hanım tarafından gayet 
güzel bir şekilde anlatıldı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz dernek olarak daha ziyade bu işin 
uygulayıcılar tarafında olduğumuz için uygulamada karşılaştığımız sıkıntılar ve durumlarla ilgili bir ta-
kım bilgiler vermek istiyoruz. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı çok kapsamlı bir şekilde anlatıldı. 
Burada bir takım önerilerimiz olacak bizim dernek olarak, onları aktaracağım. Fakat bundan evvel de 
sizlere 2007 yılında kurulan Treyler Sanayicileri Derneğimizin kurulduğu yıldan bu yana ADR konu-
sunda sarf ettiği çabaları gösteren bir kaç tane slayt hazırladım. Müsaadenizle onları sunmak istiyo-
rum. ADR’nin ne olduğunu geçiyorum, çok güzel anlatıldı. Şimdi, ADR etkin uygulanmazsa ne oluyor? 
ADR etkin uygulanamadığı takdirde insan sağlığı ve çevre tehdit altında olmaya devam edecektir. 
Tehlikeli madde için uygun olan üretim, depolama, taşıma, dolum ve boşaltım yapılmaya devam ede-
cektir. Tanker sektöründe de haksız rekabet devam edecektir. Zira ADR’li tankerlerin oldukça yüksek 
bir maliyeti var. Kimi taşıyıcılar ADR’li tanker kullanacak, kimisi kullanmayacak. Kullanmayanlar da bu 
durumda kullananlara göre haksız rekabet yapıyor olacaklar. Şimdi ADR etkin uygulanmadığı zaman 
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bizi maalesef bu görüntüler bekliyor. Zaman zaman başından görsel medyada televizyondan bu ka-
zaları duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Ne acıdır ki bunlar hala devam ediyor azalmakta birlikte. Demin 
bir arkadaşımız sordu, bununla ilgili istatistik var mı diye. Herhalde bundan sonra ilgili bakanlığımız 
yapmaya çalışacak ama ADR’nin de amacı bu manzaraları ortadan kaldırmak, insan canını ve sağlı-
ğını korunmasını sağlamak.  

 Şimdi 20 Mart 2008 tarihinde Birinci Tehlikeli Madde Taşımacılığı Zirvesi yapıldı. Burada biz 
de ilk defa bir sunum yaptık ve burada ilk defa yeni araçlara ruhsat çıkarabilmek için ADR uygunluk 
sertifikasının alınması ön şart olsun daha 2008’de bunu teklif ettik. 25 Ağustos 2008 tarihinde Sayın 
Başbakanımıza bir yazı yazdık. O yazıda da bu yönetmeliğin devreye girişi ile ilgili olarak hükümetten 
beklentilerimizi ifade ettik. 18 Şubat 2009 tarihinde müsteşar yardımcımız Sayın Talat Aydın Bey’le 
kapsamlı bir görüşme yaptık. 13 Ekim 2009’da Ulaştırma Bakanlığımızı ziyaret ettik. Sanayi Bakan-
lığımızı ziyaret ettik. Orada o iki ziyarette de ADR Komitesi’nin kurulmasını önerdik. Yani hemen 
hemen her kesimden katılımcının buluşacağı ve görüşlerini ifade edebileceği geniş kapsamlı bir 
komitenin oluşturulması önlemimizi söyledik. Sanayi Genel Müdürlüğü’ne Sanayi Bakanlığında da 
bunun için destek istedik. 6 Temmuz 2011 tarihinde TSE ile kapsamlı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 
yönetmelikle ilgili görüşlerinizi açıkladık. Uluslararası Dolaşım Belgesi olan T9 belgesinin hakkında 
neler yapılması gerektiğini söyledik. Bu konu hakkında sıkıntılar olduğunu ifade ettik. Türkiye olarak 
bu testleri yapabilecek durumda olduğumuzu ifade ettik. Yani yetkili kurumların bir an evvel işbaşı 
yapması için ilgili yerlere sesimizi duyurmaya çalıştık. En başta yapmam gereken şeyi şimdi yapayım, 
şu anda ADR’nin geldiği noktada özellikle Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık 
Genel Müdürlüğü ile TSE nin ilgili birimlerine teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü onlar hakikaten çok 
ciddi gayretleri oldu. Bir önceki sunumda da gördünüz. Bu süre zarfında ADR kesin devreye girene 
kadar sürekli bu genel müdürlükler ile işbirliği içinde olmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi de TSE ile 9 
Eylül 2013 tarihinde yaptığımız bir çalıştaydı. Bu çalıştay Sapanca’da yapıldı. TSE nin yetkili bilimleri 
katıldı TREDER ve TAİD teknik komitesi katıldı ve yönetmeliğin tüm maddeleri birer birer o çalıştayda 
incelendi. Ne yapılabilir nasıl yapılabilir şeklinde orada 2 gün boyunca tabiri caizse kafa patlatıldı ve 
çok faydalı oldu. 6 Kasım 2013 tarihinden bahsetmek istiyorum. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. 6 Ka-
sım 2013 tarihinde de sektörümüz için çok önemli olan bir zirve yapıldı. ADR Zirvesi yapıldı. İşin içine 
Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kamu özel sektör kurumlarının yetkililerinin hepsi geldi katıldı ve bu çok ses 
getiren ADR’nin enine boyuna tartışıldığı bir zirve oldu. Bildirme ile ilgili bilgileri de treder.org.tr site-
sinde görmeniz mümkün. Çok ses getiren bir zirve oldu. Daha sonra yine 2014 yılında da ilgili genel 
müdürlük ve bakanlıklarla görüşmelerimiz hep ADR’nin uygulaması yönünde devam etti. Ben şimdi 
sunumumun ikinci kısıma geçmek istiyorum. Sunumunun ikinci kısmındaki ulusal mevzuat ve tehlikeli 
madde güvenlik danışmanlığı da gayet güzel anlatıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. 

 Bu arada Ulaştırma Bakanlığı çalışmaları çerçevesinde AB Eşleşme Projesi yapıldı. Bu proje 
çok faydalı bir proje olarak gerçekleşti. Eğitim ayağı oturdu. Gülşah Hanım gayet güzel anlattı. Bizde-
ki sayılara göre eğitici danışman sayısı 3 bini geçti. Faaliyet belgesinden bahsetti Gülşah Hanım. Biz-
deki adetlere göre 17 bini geçti faaliyet belgesi alan firmaların sayısı. 2015 te yapılan tehlikeli madde 
güvenlik danışmanlığı sınavlarına da 10000 kişinin başvurduğu bilgisini aldık. Yalnız burada bir nokta-
ya işaret etmek istiyorum müsaadenizle: Biraz evvel de anlatıldı; tehlikeli madde güvenlik danışmanı 
olmak için asgari üniversite mezunu olmak yetiyor. Fakat tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı takdir 
edeceğiniz gibi son derece önemli bir konu ve çok önemli bir danışmanlık tipi. Dolayısıyla tehlikeli 
madde güvenlik danışmanlığı konusunun bir iş kapısı giriş kapısı alternatif iş kapısı olarak görül-
mesini ve böyle algılanmasını doğru bulmuyoruz. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Bu eğitimler 
ama pek çok kişi de açıkçası eğitimlerden sonra ne yapacağını bilemiyor; oraya buraya saldırıyor ne 
yapacağım ne edeceğim diye, iş bulabilecek miyim diye. Ne yapacağını da çok iyi bilemiyor ve bu 
arkadaşlarımızın da aslında bir saha uygulama eğitimine ihtiyaçları var ama bizim bildiğimiz kadarıyla 
böyle bir eğitim tarzı da yok. 

 Bir sonraki konumda bir ulusal tehlikeli madde taşımacılığı komisyonu kurulması için de de-
nizyolu ve havayolu demiryolu da olan bir uluslararası bir komisyon oluşturulması önermek istiyoruz. 

Denetimlerden de bahsedildi biraz evvelki sunumda; şirket ve yol denetimleri sıklaştırıldığında doğal 
olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ihtiyacı sayısı artacak ama bakın bizim çok yakın za-
manda çektiğimiz bir fotoğraftan bahsetmek istiyorum size: Bu bir asfalt tankeri, şu kısımda yazılan 
yazı tehlikesiz madde. Bildiğiniz gibi bütün malzemesi tehlikeli maddedir. ADR konvansiyonunda da 
tehlikeli madde olarak tanımlanmıştır. Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz 
bununla ilgili bir duyuru bildirim yapmıştır ama maalesef biz asfaltı tehlikesiz madde yazan tankerlerle 
taşıyoruz. Buradan neye gelmek istiyorum: Bilinç seviyemizin ADR konusunda daha da fazla yüksel-
tilmesi gerekiyor. Efendim biraz evvel de bahsedildi ama ondan da hızlıca geçeyim. Biraz evvel de 
söyledim; uluslararası komisyon kurulmasını öneriyoruz. Birleşmiş Milletler’de bir ADR çalışma grubu 
var bildiğiniz gibi. Bunların aldığı kararların tekrar bizim komisyon tarafından bir araya gelip değer-
lendirilmesi görüşülmesi lazım bize göre. Kaza raporları konusunda özellikle ben bir şeyler söylemek 
istiyorum ve bu kısmı bitirmek istiyorum. Kaza anında tankerin devrilmesi, şoförün ölmesi, malze-
menin akması gibi durumları inceleyen bir ADR Komisyonu Kaza Raporu da olmalıdır. Bu rutin trafik 
kaza raporundan farklı bir rapor önerisidir ve bu raporda Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda tabi 
ki hazırlanmalıdır diye düşünüyoruz. Şimdi bizim üyelerimiz içlerinde hemen hemen her çeşit tankeri 
üreten üretici var. Her çeşit Treyler üreten üretici var. Şunu söylemek istiyorum: Öncelikle bu kısım 
bizim üyemiz olan üreticilerimizden aldığımız geri bildirimlerdir. Burada bir takım sıkıntılar da öneriler 
de vardır. Kısaca bunları da açıklayıp sunumumu bitirmek istiyorum. Şimdi sağ olsun TSE şu anda 
belge almak için tankerine (onay almak için bir sürü belge veriyor TSE’ye firmalar) bu belgenin sayı-
sında oldukça azaltılmaya gittiği için eski TSE’li ile olarak teşekkür ediyoruz. Fakat burada bir sıkıntı 
var ve o sıkıntı da; TSE muayenesini yapıyor, ilgili araca ait sertifikaları testten kısa bir süre sonra 
hemen veremiyor, birtakım nedenlerden dolayı. Bunların da acilen verilmesi gerekiyor çünkü biraz 
sonra geleceğim başka sıkıntılar doğuruyor bu hadisede. Benim arkadaşlarımdan gelen bildirilen bir 
konuda şu; imza sirküleri ve R111 ve R105 gibi özel test evrakları tip onay aşamasında TSE’ye zaten 
en başta verilmektedir. T9 yani araçların uluslararası dolaşım belgesi hazırlanırken bu belgelerin biraz 
evvel saydığım belgelerin her araç için tekrar tekrar verilmesine de gerek olmadığını; çünkü ekstra 
bürokrasi gerektirdiğini düşünüyoruz. Tasarım onayındaki genişletme işlemlerinden bahsetti bizim 
arkadaşlarımız. 
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ADR’li tankere daha sonradan bir tasarım genişletmesi yapılabilir; bir emniyet ventili eklenir, uygun bir 
boru konulur, içerdeki dalgakıranın birtakım özellikleri değiştirilir ama bu sıfırdan tasarım değil, tasarım 
genişlemesidir. Dolayısıyla bu tip durumlarda TSE’nin bu tip tasarım genişletme olaylarını sıfırdan pro-
sedüre göre tabii tutmamasını ve tasarım genişletme olarak değerlendirmesini istiyoruz ve diliyoruz. 
Çünkü bunu fiyat parası da var üyelerimize fiyatı da yüklü çıkıyor açıkçası. Bir sonraki konum TSE’nin 
kestiği faturalar. Benim üreticim gidiyor, aracını veriyor, muayenesini yaptırıyor, TSE bunun bedelini fa-
turalıyor; fakat bu faturalar üretici firmalara, tanker üreticisi firmalara ulaşana kadar o arada öğreticinin 
başka tankları, tankerleri de kontrol edilebiliyor ve bu sürede de bizim üreticimiz TSE’ye borçlu görü-
nüyor. Borçluluk durumu da devam ettiği için bu sefer üreticinin araca yönelik TSE’den alması gereken 
belge bir türlü gelmiyor. Böylelikle zaman zaman bunu özellikle vurgulamamı istedi üreticiler, zaman 
zaman müşterilere temin süresi ve araç temin süresi bile karıştırılabiliyor. Dolayısıyla bu fatura hadise-
sinde ya e-Fatura gibi ya da benzeri sisteme getirmesi lazım. Bir de TSE, PTT kargo ile çalışıyor. İsim 
vermek belki doğru değil ama burada biz bizeyiz. PTT Kargo biraz yavaş çalışıyor. Bu belgelerin gel-
mesi de yine bundan dolayı biraz uzun sürüyor. Hatta bazı adresleri köy statüsüne sokup haftada bir 
teslimat yapıyorlar. Yani bu belge teslimatı konusunda TSE’nin bir an evvel bir örnek almasını buradan 
istirham ediyoruz. 

 Bir diğer önemli konu da ADR, T9 belgeli bir araç dolum istasyonuna yakıt almaya gittiğinde 
dolum istasyonları sensör beyanı, sızdırmazlık test raporu gibi birtakım ek belgeler talep etmektedir. 
Zaten T9 belgesi alınırken bu belgeler üretici tarafından uygun bir şekilde gereği yapılıp ilgili kuru-
luşlardan alınıyor. Her dolum istasyonunun birbirinden bağımsız kafasına göre uygulama yapmasını 
uygun görmüyoruz. Burada bir birlik olması lazım. Bir diğer konu da biliyorsunuz bazı üreticiler aynı 
zamanda da muayene istasyonu. Bazı tanker üreticilerimiz aynı zamanda muayene istasyonu. Bu 
muayene istasyonları olarak mevcut firmalar veya yeni firmalar görevlendirilmeden önce bakanlıkla 
arada bir eşgüdüm olması lazım çünkü “ben seni muayene istasyonu atadım, haydi sen bu işi bundan 
sonra yap” demekle her zaman bu işler tıkırında yürümüyor. Çünkü muayene istasyonu olarak atanan 
firmalarında ona göre bazı yatırımlarını yapması gerekiyor. Bu açıdan da atayanla atanan arasında bir 
eşgüdüm olması lazım diyorum. Bir öneri var burada bizim arkadaşlarımıza. Yine Ulaştırma Bakanlığı 
bünyesinde bir portal oluşturulsun. Portaldan internet üstünden ADR’li araçların şase ve plaka numa-
rasından bu aracın ADR’li mi ADR’siz mi, muayenesi var mı yok mu hepsi görülebilsin diyoruz. Uygu-
lamada bir de şöyle bir örnekle karşılaşılıyor: Eski model kamyona yeni model tank yapılıyor ve aracın 
bu aracın geçiş süreci mevcut araçların geçişi sürecinde bazı firmalar uzatma yoluna gidebiliyorlar. 
Elindeki ADR’ye uygun olmayan aracı kullanma açısından. İşte biz burada ADR’li tank araç ruhsatına 
tank numarası da işlenirse bu türlü girişimler kontrollü hale gelebilir diyoruz. Dolum tesisine gitme-
yen, özellikle kırsal kesimde marinalarda, yerleşim yerleri arasında, ara transferlerde çalışan ADR’li 
tank kullanıcılarının ADR konusunda bilgilendirilmesine ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz. Yine dolum 
tesisleri ile ilgili derdimiz çok. Yeni araç için sertifikanın orijinalini istiyor taşıyıcıdan. Sertifikanın aslı 
her zaman teslimat anında dolum istasyonunda sunulamadığı için dolum izninin TSE’nin tutanaklarıyla 
verilebilmesi gerektiğini düşünüyoruz burada. Burada biz bazı sıkıntıları dile getirdik, bunların hep-
sini lütfen sıkıntı olarak ele almayın. Tabii ki bu ülke ADR’ye alt tarafı 1 Ocak 2014’te geçti. Karayolu 
taşınması konusunda bu sıkıntıların olması zaten doğaldır. Tabii ki gerekli bakanlık, TSE ve dernekler 
vasıtasıyla hep birlikte bu işin üstesinden çok daha rahat bir şekilde geleceğiz. Benim sunumum bun-
dan ibaret, herhangi bir soru varsa cevaplamaya çalışayım.

Ege İZGİ ÇAKIR: 
 Ayhan Bey çok teşekkür ederiz. Öncelikle Bülent Bey’den evvel kısaca toparlamak istiyorum 
Ayhan Beyin sunumunu. Ayhan Bey aslında tam tank üreticileri başlangıçtan itibaren en sıkı çalıştı-
ğımız gruptu. Ben TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürü olarak çalıştığım zamandan 
beri devam eden sorunlar üzerinde durdu. Bir kısmı TSE ile ilgili, bir kısmı bakanlık ile ilgili, bir kısmı 
EPDK ile ilgili dolum tesisleri ile ilgili olan kısım, bir kısmı da Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili. İlgili 
tarafların bir kısmı burada. Farklı farklı taraflar var. TSE ile ilgili olanlarının birkaçına yanıt vermek 
istiyorum. EPDK’ya sizin sunumunuzdaki ilgili detayları ileteceğim. Oradaki ilgili grup başkanı arkada-
şımız çalışma arkadaşımla hala görüşüyoruz. Önümüzdeki hafta bizi ziyarete gelecek, ona ileteceğim. 
Özellikle dolum tesisleri ile istasyonlarla ilgili tespitleriniz yüzde yüz doğru. Onlarla ilgili yeni uygulama-

ya geçilebilir. 

 TSE ile ilgili olan kısımda bir iki noktayı söyleyeyim, tasarımda herhangi bir değişikliğe gidildi-
ğinde, maalesef tasarımda bir dalgakıran eklendiğinde hacim değiştiğinde veya şasi de farklı bir araca 
yüklediğinizde siz de çok iyi biliyorsunuz contalar değiştiğinde veya malzemeyi değiştirdiğinizde ufacık 
bir değişikliğe dahi tasarımın tüm detayları yeniden gözden geçiriliyor. Biz buna tasarımın gözden ge-
çirilmesi demiyoruz. Tasarımın yeniden onaylanması diyoruz. Çünkü solid de dahil tüm hesaplarını ye-
niden yapmak zorundayız. Aslında fiyat politikasına baktığımızda Türk Standartları Enstitüsü’nün fiyat 
politikası bakanlığımızla beraber çalışıp belirlediğimiz fiyat politikasıdır. Avrupa’daki fiyatların altındadır 
siz de çok iyi biliyorsunuz. Ama ne yapılabilir? Ambalajdaki güvenlik sınırları içinde değiliz, tankta siz 
de aynı örnekleri verdiniz. Tanktaki güvenlik sınırlarını daraltamayız. Tankta taşıdığımız maddeler ve 
onların sonuçları çok daha yüksek. Bir ambalajda çok daha net tasarım onayını değişikliğini verebiliriz 
ama tankta Türk Standartları Enstitüsü güvenli alanda çalışmak zorunda. Diğer konularda PTT, diğer 
işler, idari işlerdeki aksaklıklar konusunda çok doğru diyorsunuz. 2013 yılında başladık biz bu işe TSE 
olarak. Gün geçtikçe iyileşecek sizin desteğinizle. 

Dinleyici:
 Ayhan Bey’e teşekkürlerimi iletiyorum. Kurumum adına her gittiğimiz yerde eleştirilirken burada 
en azından güzel şeyler duymak hakikaten güzel. Burada bir iki tane husus var, onlara cevap vermiş 
olayım. Bunlardan bir tanesi şu güvenlik danışmanlığı kavramı. İllerde sanayi odalarının düzenlediği 
toplantıda gittiğimizde orada kanun ve yönetmelik anlatmaktan daha çok benim arkadaşlara anlattığım 
şeylerden biri hep şudur; çevre ve insan sağlığı. Türkiye’deki eğitim düzeyimiz orta iki terk. Üniversite 
mezunu olan insanlara biz bunu daha kolay bilinçlendiririz derken karşımızda bu işin sektör kısmındaki 
sahip olan insanların eğitim düzeyini de orta iki terk olarak kabul ettiğimiz zaman bu kolay bir süreç 
olmuyor. İşte burada eğitmenlere, eğiticilere, eğitim kurumlarına, topluluğa, herkese çevre ve insan 
sağlığı konusunu anlatırsak sanırım bir takım şeyleri daha kolay yapabiliriz. Güvenlik danışmanlığı ko-
nusunda bunu belirtmek istedim. Daha sonra uluslararası komisyon çalışması konusunda bizim kendi 
içimizde yaptığımız bir çalışma var. Bunlar zaman zaman sektördeki yakın arkadaşlarla da paylaştığı-
mız şeyler ama inşallah yılbaşından sonra katılma anlamında gittiğimiz zaman oturuma değil sektör, 
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TSE veya o konunun orada konularında ilgili uzman arkadaşlarla birlikte görüşülecek. TOBB’u da işin 
içine dâhil ederek böyle bir çalışma yapma hazırlığımız var. İnşallah yılbaşından sonra bunu da hayata 
geçireceğiz. Bunu da burada beyan etmiş olayım. Genel müdürlüğümüz adına diğer konular dediği gibi 
hanımefendinin de bizlik bir şey değil. Ben teşekkür ediyorum, inşallah yakın zamanda daha sık karşı-
laşırız, teşekkür ediyorum.

Ege İZGİ ÇAKIR:
 ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu olan Sayın Gürer, Koç 
grubu şirketlerinden olan Otoyol Pazarlama A.Ş firmasında bölge müdürü olarak çalışmış, ardından 
yakıt sektörü için çok yeni bir konu olan CNG alanında faaliyet gören bir firmada yöneticilik yapmıştır. 
2015 Mart ayından itibaren ise sektörün pek çok alanına yönelik tecrübelerini değerlendirmek amacıyla 
ARÜSDER’in genel sekreterliği görevine getirilmiştir. 

ARÜSDER Genel Sekreteri- Gürbüz GÜRER:
 Öncelikle herkese merhabalar, hoş geldiniz. Günün son toplantısı, son konuşmacıları buradan 
da takip etmek zor oluyor. Dolayısıyla benim burada hiç bir sorunum yok. Her şey doğaçlama birtakım 
konular üzerinden yürüyecek.  Şimdi tüm toplantılarda derneğin genel sekreteri Ayhan beyin de söy-
lediği gibi tehlikeli madde denilince Türkiye’de insanların aklına daima yakıt, benzin, gaz dolayısıyla 
bunları taşıyan tankerler gelmekte. Oysa tehlikeli madde deyince bizim derneğimizin de üyelerinin 
birçoğunun üretmiş olduğu örneğin tıbbi atık araçları da bu işin içine girmektedir. Kimi zaman bir kanal 
açma aracı da bu işin içine girmektedir. Kimi zaman çöp kamyonları da bu işin içine girmektedir. Bütün 
asfalt nakliyesinde kullanılan tankerleri eğer diğer tankerler içerisinde sayacaksak onları da bu işin 
içerisine sokmamız lazım. 

 Şimdi ADR 1946’lardan beri Avrupa’da Amerika’da uygulanan bir sistem. Onlarda yeni yeni 
oturtuyorlar. Kitapçığa bakarsak herhalde yaklaşık 1500 e yakın tehlikeli madde var ama biz belki Tür-
kiye’de çok spesifik olarak birkaç ürün üzerinde çalışıyoruz. Bir örnek vermek istiyorum; aslında olayı 
biraz farklı yere çekmek istediğim için bir örnek vermek istiyorum, dünyada grip mikrobu aslında AİDS 
mikrobundan daha zararlı. Çünkü AİDS temasla geçiyor, ama grip mikrobunu; bir tane hasta uçağa 
bindiği zaman uçaktaki 400 kişiye, uçaktaki 400 kişi indikleri havaalanlarında dağıtarak bütün etrafa 
yayabiliyor. İşte bu tehlikeli bir maddedir. Yani konuyu biraz değiştirmek ya da biraz dağıtmak gerekir 
diye düşünüyorum açıkçası. Olayı biraz böyle düşünmek lazım. Bir de ben bir şeyin eksikliğine vara-
cağım: ADR’de istatistiki birtakım şeyler eksikse ADR’nin faydalarını son kullanıcıya anlatma konusun-
da bazı eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Yani daha öncesinde bugün kaç bin tane diyeceğim 
(55 bin belki 60 bin tane) tanker konusuna gelirsek tankeri olan insan var, yakıt tankeri kullanıyorlar. 
Bunların belli bir süre öncesine kadar ADR’nin farkında olup bu işin önemine ya da uygulanması ge-
rektiğine inandığı için ADR’li araca dönen belki 5000-10000 kaç tanedir bilemiyorum tahmini o kadar 
ama eminim 45.000’e yakın bir ADR’siz tankeri olan insan var şu anda Türkiye’de. Şimdi 2018’e kadar 
bir dönüşüm süreci var, doğru mu? 45 bin tane tanker desek ve bunların 2018’e kadar dönüşmeleri 
gerekiyor. Ya trafikten çekilecek bir kısmı, ya da bir kısmı dönüşecek. Yenilerini alacaklar yani. Bugün 
Türkiye’de 17 tane treyler imalatında, ki bunların bir kısmı alüminyumdur, bir kısmı çeliktir, bir kısmı 
LPG’dir, tank üzerine yetki almış imalatçılar var. Şimdi bu imalatçıların yıllık imalat adetlerine bir bakın. 
300, 500, 1000 maksimum 1500 var mıdır? Vardır. Üç yıl içerisinde yeniden yapılabilecek tanker sayısı 
20bin-25bin.  Bilmediğim için soruyorum sadece bir takım şeylere parmak basmak istiyorum. Dolayı-
sıyla 2018’e kadar yapılan dönüşüm tarihi gerçek midir değil midir? Eğer Türkiye’nin 45 bin tane yakıt 
tankere ihtiyacı varsa, bunların ADR’li olması gerekiyorsa ve bizim elimizdeki imalatçı sayısı ancak bu 
kadar ise bunu nasıl dönüştürecekler? Şimdi bugün imalatçısı imalatı sayısı 17 diyoruz ama dediğim 
gibi aynı ürünü de üretmiyorlar.  Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Bir de bu üreticilerin en büyük 
sorunları aslında, girdilerinin %95’inin yurt dışına bağlı olması. Yani imalatçı olarak %95 yurtdışına ba-
ğımlı olarak imalat yapıyorlar. Bu konu hem aldıkları ya da kullandıkları her bir parçanın denetlenmesi 
açısından da büyük problem yok. Yurt dışından getireceksiniz ve bunu Türkiye’de denetlenmesi gereki-
yor ve zaman içerisinde çok büyük bir imalat yapmak zorundasınız. 

 Bir başka bir konu, bugün tanker dediğimiz şey ADR’li üretilebiliyor, üreticilerimiz var. Peki şa-
sicilerimizle acaba ADR’li üstyapı üreten firmalar birlikte çalışıyorlar mı? Yani bugün marka da verece-
ğim, Iveco ile Isuzu ile Mitsubishi ile Volvo ile Mercedes ile Ford ile acaba bu firmalarla bir entegrasyon 
var mı? Yani bu firmalar bu pazara kaç tane ADR’li araç sunabiliyorlar, ya da hangi tonajdaki arabaları 
ADR’lidir? Bu çok önemlidir çünkü o şasiler ADR’li olmadığı müddetçe siz istediğiniz kadar üzerine 
ADR’li tank koyun, istediğiniz kadar ADR’li tıbbi atık aracı koyun, hiç fark etmez. Alttaki arabanın da  
ADR’li olması gerekir. Buna da imkân var mı  araştırmak lazım. Çok fazla konuşmak istemiyorum. En 
önemli şeylerden bana göre ADR’nin faydası ya da ADR’nin Türkiye’ye empoze edilmesi. 

 Şimdi biraz evvel bir beyefendiyle konuşurken öğrencilere (ikinci sınıf ve dördüncü sınıftaki 
öğrencilere) trafik kurallarını öğretmek ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söylediler. Ben dedim ki öğrenci-
lerden önce biz anne babaları eğitmemiz lazım. Biz. Yani  anne babalar kırmızı ışıkta karşıdan karşıya 
geçerken çocuğuyla birlikte ise o çocuğa kimse kırmızı ışıkta karşıya geçmemesi gerektiğini öğretemez. 
Dolayısıyla bizim önce imalatçılarımızın ama imalatçılardan önce kullanıcıların ADR’nin farkına varma-
ları gerekir. ADR diye bir şeyin empoze yani bir zorlamayla uygulanabilecek bir şey olmadığını ve olma-
ması gerektiğini düşünmeleri gerekir. Bilmiyorum bu konuda hemfikir miyiz ama ben bunu çok savu-
nuyorum. Neden savunuyorum, çünkü bugün kullanıcıya siz 2018 deyin, Türkiye’nin şartlarını hepimiz 
biliyoruz. Eğer 2018’de başka bir seçim olmaz ise ya da 2019 ya da 2020’ye sarkan bir şey olmaz ise 
2018’de de bu olayın sarkacağını veya sarkmayacağını kimse garanti edemez. Dolayısıyla zaten 2018 
son bir tarih olsa bile değiştirilecek tüm araçlar ya da diğer araçlar zaten yetişmiyor. Zaten üretim adedi 
yetmeyecek. Yurtdışından getirmeye kalkın bugün çok iyi yani bizim üyemiz olan, sizin üyeniz olan 
ADR’li tanker üretimi yapan firmalara nasıl sorun yurt dışında da zaten Almanya’da da ya iki, İtalya’da 
da bir. Yani sayılar çok az aslında, yine rakamlar tutmayacak. Dolayısıyla bence bu tarih konusunda bir 
2018’in sorgulanması lazım tekrardan ya da buna bir çözüm yolu bulunması lazım. En son söylemek 
istediğim şey olayı sırf tanker tarafına ne olur çekmeyelim. Bu arada bizim örneğin bütün tanker üre-
ten ve bütün tankerlerinin sonrasında ısıtma ünitelerini de üreten firmalarımız, üyelerimiz var. Bugün 
örneğin Karayolları acaba ne yapacak? En büyük kullanıcıdır. Yani tehlikeli madde taşıma üniteleri en 
çok olan devlet kurumlarından bir tanesidir. Kendileri için bir istisna istemişlerdir. Böyle bir şey kulağı-
ma çalındı. Yani acaba biz yapmasak mı diye. Şimdi eğer onlar yapmazlarsa başkasına da yaptırmak 
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mümkün değil. Dolayısıyla bunun herkese uygulanabilir olması lazım. En son bir şey daha söylemek 
istiyorum; bir uygulama içerisinde herkesin bu işten bir fayda sağlaması lazım. İmalatçı için de kullanı-
cı için de yol şartları için de ve ben bunu 6-7 Kefeli terazi ye benzetiyorum. Yukardan tek bir noktadan 
tutuyoruz ama 6-7 kefeli terazinin bir tanesi ağır basarsa (kuralları koyalım uygulama böyle olsun ya 
da git kardeşim ADR’li araç öğreteceksin bana bu ürünü getir demekle) o terazi dengede durmayacak. 
Dolayısıyla başladığımız bir şey bana göre çok sağlıklı yürümeyecek diye düşünüyorum. Ben sadece 
böyle biraz kafaları bulandırmak istedim. Teşekkür ediyorum. 

Ege İZGİ ÇAKIR:
Çok teşekkür ederiz. Tabii bahsettiği konu çok önemli. Türkiye’de değişik tasarımlarla 18 tane onaylı 
tank üreticisi var, 18 firma ADR’li ADR  onaylı tank üretebiliyor. Bunların tipleri değişik şekillerde tanım-
lanmış ama asfalt üreticisi bir tane var. Diğerleri akaryakıt tankeri, daha basit tankerlerden bahsediyo-
ruz ama bahsettiği noktalardan önemli olan şeylerden bir tanesi; özellikle yerli üreticiler ile ilgili yedek 
parçalarda tank üretiminde sadece sac malzemesi kullanmıyoruz. Nefes ventilimiz var, vanalarımız 
var; yani adam giriş kapakları aşırı dolum ölçüm sensörleri bunların hemen hemen %90’ı 95’i yurt 
dışından geliyor. Türkiye’de ADR onayını almış üretici 1 ya da 2 tane. Tiplerine bakıldığında bazı tip 
tanker üretebiliyor, hepsine yönelik üretimleri yok. Evet, biraz da bu yedek parçalarla ilgili. Tanklarda 
kullanılan aksesuarlarla ilgili de üreticilerimizin ADR sürecine katkı sağlaması gerekiyor.  Birinci üretici-
lerimize biraz da vana üreticilerimize, adam giriş kapağı üreticilerimize yönelik yapmamız gerekli. Çok 
doğru tespitlerdi, teşekkür ediyorum. 

Dinleyici:
 Gürbüz Beye çok teşekkür ediyoruz güzel sunumundan dolayı. Yalnız ben bir gerçeğe de 
dikkat çekmek istiyorum. Türkiye’nin en büyük ADR’li tanker üreticileri bizim derneğin üyesi ve Gürbüz 
Bey haklı olarak şunu söyledi: ADR’li tanker üreticilerinin sayısı da az üretimleri de az dolayısıyla da 
2018’e kadar da bir geçiş süreci var, peki biz ne yapacağız? Şimdi 2018’de olan geçiş süreci bakan-
lık tarafından yeniden değerlendirilir veya değerlendirilmez; bize görüş sorarlar veya sormazlar, bu 
onların bileceği şey. Benim altını çizmek istediğim bir nokta var, Türkiye’nin en büyük tanker üreticileri 
TREDER üyesi olmasına rağmen ADR mevzuatı devreye girdikten sonra yani 1 Ocak 2014’ten itibaren 
bizim ADR’li tanker üreticilerinin tanker satışlarının patlaması lazımdı. Patlamadı çünkü ADR’li tanker 
alımında herkes çekimser davranıyor. Bir takım sebeplerden ötürü. Buna girmek istemiyorum. Yani 
bizim ADR’li tanker üreticilerinin üretim kapasitelerini çok rahat arttırabileceklerini buradan belirtmek 
isterim ve ADR’ye geçildikten sonra satışların patlamadığını da söylemek istiyorum. Yani bizim milleti-
mizi zorlamadan bazı şeyleri ne yazık ki yapamıyorsunuz. Teşekkür ederim.

Ege İZGİ ÇAKIR:
 Etkin denetim tabi. TREDER’le biz başlangıç aşamasında bir çalışma yapmıştık. ADR’li tanker 
üreticilerinin ADR’li tank üretimi için böyle bir çalışmaya başlasa Türkiye ihtiyacını karşılayabilir mi? 
Yanlış hatırlıyor muyum bilmiyorum Ayhan Bey de katılmıştı bu toplantılara. Şu anda Türkiye ihtiyacı-
nın %85’ini rahatlıkla karşılayabilecek durumdalar. Herhangi bir ek üniteye ihtiyaç duymadan kapasi-
telerini kullanarak bunu yapabilecek durumdalar. Yani şu anda ihtiyaç olduğunda herhangi bir şekilde 
yeni bir üreticiye yeni bir tesise Türkiye’nin ihtiyacı yok. Şu anki tesislerimiz bu yükün altından kalkabi-
lecek durumda. Ancak talep yok dediğiniz doğru. 

Dinleyici:
 Oktay KIRLANGIÇ, Karayolu Trafik Yol Güvenliği Araştırma Derneği Kırıkkale İl Temsilcisiyim. 
Sempozyumun başlangıcından beridir değişik konularla ilgili yapılan konuşmalarda gözlemlediğim 
kadarıyla bakıyorum; uygulansın diye konulan kararlar, yönetmelikler, kanunlar istisnasız diyebilece-
ğim düzeyde buradaki gözlemimize göre birbiriyle çelişiyor. Acaba bu kararlar uygulanması yapılması 
gereken kararları veren kişiler aydan mı geldiler de birbirleriyle bu kadar kopuk, birbirleriyle bu kadar 
iletişimsiz? Ben biraz önceki panelde söz alacaktım, zaman yetmediği için kaldı. Bir engelli vatanda-
şımızın şikayeti olmuştu. Toplu taşıma araçlarında engelli platformu veya aparatının bildiğim kadarıyla 
10 sene öncesinde bu şey çıktı, ancak hala devletin resmi kurum araçlarında dahi biz ne bu platformu 

ne de aparatları göremiyoruz. Sürekli öteleniyor, öteleniyor, öteleniyor. Bu kararı verirken bu kanunu 
çıkartırken, bu yönetmeliği uygulamaya koydururken bu kişiler acaba bunun vicdani sorumluluğunu 
taşıyorlar mı, taşımıyorlar mı? Bunun sorgulanmasını istiyorum. Bir de Sayın Ayhan Beyin ifade ettiği 
üzere Türkiye eğitim ortalaması orta 2 düzeyinde. Otobüslerle ilgili Türkiye üniversitelerinde çok yakın 
zamanda (birisi Afyon Üniversitesi olacak ikincisi kesin olmamakla birlikte Karadeniz tarafında bir yerde) 
iki üniversitede uygulamaya koyulacak: Otobüs kaptanlığı eğitimi. 2 yıllık şeklinde yüksekokul. Şimdi 
orta 2 düzeyinde eğitimle memleketimizin yollarına bakıyoruz; kan gölü. Kaza dediğimiz gerçekte aslın-
da hattı zatında trafik katliamı. Çünkü günde ortalama 30 canın telef olduğu bu yollarda geçen yıl 300-
301 kişinin öldüğü bir soma madenini biz karayollarımızda haftada yaklaşık 10 günde veriyoruz. Ama 
buna sebebiyet veren sürücülerimizin eğitim düzeyi: Arkadaşımızın belirttiği üzere orta 2 düzeyinde.  
Buna gerekli yaptırımın konması gerekli. Sürücülerin örneğin tehlikeli madde sürücülerinde biraz önce 
belirttiğim otobüs kaptanlığı gibi belli bir tahsil şartı bugünden konsa, en erken 10 sene sonra uygula-
maya geçer ve etkinlik sağlar. Bu şekilde araştırmalar yapmak suretiyle tekliflerin şuurlu ve mantıklı bir 
biçimde uygulamaya konulması önerimi arz ederim, teşekkür ederim.

Ege İZGİ ÇAKIR:
 Sağ olun Oktay Bey, mesleki yeterlilik kurumunun bu konuda çalışmaları var aslında. Otobüs 
kaptanlığı gibi bir takım mesleki ara kademelerle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Oranın sayfasında siz de 
değerli bilgilerinizi öneri olarak paylaşırsanız onlar da sanırım ulusal standartlara uygun olarak mesleki 
yeterlilikler kapsamına alırlar. Çok da faydalı bir işe imza atmış olursunuz. ADR konusunda ben bu ülke-
yi şanslı buluyorum. 2011 yılından beri takip ettiğim bir süreç ve çok da geri adım attık diyemeyiz. ADR 
konusunda başlangıç 2013 Temmuz denildi, Temmuz ayında başladık ve devam ediyoruz. O yüzden 
diğer mevzuat şartlarını bilemiyorum ama şu anki konumuz olan ADR’nin mevzuatında geri adım yok. 
O zamanki ulaştırma bakanının ve müsteşar yardımcısı Talat Beyin de çok büyük destekleriyle karar-
lı şekilde devam etti ve bundan sonra da devam edecek diye düşünüyorum. Ancak diğer tespitleriniz 
konusunda da yavaş yavaş iyileştirmeler yapılacak dedikleriniz de doğru. 

 Son konuşmacımıza geçeceğiz: Serdar Memili. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezu-
nu olan Sayın Memili, 2014 yılı sınavı sonucu TMGD olmaya hak kazandı. Kendisi yazmadı ama ben 
burada eklemek istiyorum. Serdar Bey o sınavın en yüksek puanını alarak Türkiye 1.’si oldu. OYAK, 
Renault, Cantaş Soğutma, MAN Türkiye, Pirelli gibi firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve 
Proje Koordinatörlüğünü yönetiyor. Sektörün pek çok alanında aktif olarak rol alan konuşmacımız Tehli-
keli Madde Taşımacılığına yönelik standart hazırlama çalışmalarına katılım sağlamakta, SRC5 eğitmeni 
olarak çalışmakta ve genel müdürü olduğu TULPAR Teknik Mühendislik firmasının da Tank ve Ambalaj 
tasarım faaliyetlerini de yürütmektedir. 

MES-LEK-DER Mesleki Eğitim Verenler Derneği- Serdar MEMİLİ
 Teşekkür ediyorum herkese. İlk günün son dakikalarında çok fazla uzatmadan konuya girmek 
istiyorum. Özellikle biz Mesleki Eğitim Verenler Derneği olarak hem tehlikeli madde güvenlik danışman-
lığı eğitimi veren kurumlarla ilgili istatistiklerimizi, hem de şu anda tehlikeli madde güvenlik danışmanı 
olarak uygulamada karşılaştığımız sorunlar, çözüm önerileri ve bunun sonucunda neler yapılabilir; 
onunla ilgili bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Gülşah Hanımın da bahsettiği birçok konu var aslında, 
onları çok uzatmadan geçmek istiyorum. Şimdi sunum içeriğim 4 ana başlıktan oluşuyor; bunlardan 
bir tanesi mevzuatlar. Aslında çok fazla uzatmak istemiyorum mevzuatları. Çok kısa geçeceğim. İkinci 
bölüm özellikle sayısal veriler; Ulaştırma Bölge Müdürlükleri’nin şu ana kadarki istatistiki verileri mevcut 
durumunda. Neler var, neler yapıldı, ne gibi eksiklikler var; onları konuşacağımız bölüm olacak. Üçün-
cü bölümde; sorunlar ve bilinç eksikliği ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Son olarak da ne gibi çözüm 
önerileri olabilir, neler yapılabilir onlar hakkında derneğimiz adına naçizane önerilerimizden bahsetmek 
istiyorum. 
 
 2007 yılında özellikle tehlikeli maddelerin Karayolu Taşıma hakkındaki yönetmelikle aslında 
süreç Türkiye için başladı. 2010 yılında tam olarak ADR’ye taraf olduğumuzda aslında paralel hale geti-
rilmiş bir yönetmelikle karşı karşıya olduk. Burada önemli olan özellikle Bülent başkanımızın da belirttiği 
gibi çevre ve insan sağlığına zarar vermeden taşıma ile ilgili süreçlerin yürütülmesi. Bunun dışında bu 
tarafta yer alan özellikle tehlikeli maddeyi gönderen, yükleyen, dolduran işletmeler ve benzer işletmele-
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rin yapması gereken faaliyetleri de kapsadığını görüyoruz. Görsellerle burada öneminden bahsetmeye 
çalıştık. Tehlikeli madde faaliyet belgesi ile ilgili düzenleme 2014 yılında çıkartıldı. Tehlikeli madde faali-
yet belgesi alması gereken işletmeler belirlenmiş oldu. Burada ilgili tarafları görüyorsunuz. Taşımacılar 
için sadece tehlikeli madde faaliyet belgesi yok şu an için. Çünkü onların zaten daha önceden almış 
olduğu yetki belgeleri zaten hali hazırda bulunmuş oluyor. Bu faaliyet belgesi Ulaştırma Bölge Müdür-
lükleri tarafından alınabiliyor. Türkiye’de 13 tane Ulaştırma Bölge Müdürlüğü şu anda hizmet vermekte. 
Faaliyet belgesinin bir örneğini görüyoruz. 
Tehlikeli madde faaliyet belgesi ile ilgili kısım iki şekilde değerlendiriliyor. Özel ve radyoaktif malzeme, 
patlayıcı madde ve bulaşıcı maddelerle, faaliyet gösteren işletmeler için miktar sınırı olmaksızın alın-
ması gereken belge; diğer tehlikeli maddeler, yanıcı sıvılar gazlar ve benzeri tehlikeli maddeler içinde, 
yıllık miktarı baktığımızda 50 ton miktarı aşan bir işlem hacmine sahipse bir işletme, tehlikeli madde 
faaliyet belgesi almakla yükümlü olarak değerlendiriliyor. Mevcut durumdan birazdan detaylı şekilde 
bahsedeceğim. 2014 yılındaki TMGD hakkında tebliğ yayınlandı. Bu tebliğe göre danışmanlar nasıl bir 
eğitimden geçmeli? Eğitim kurumları nasıl bir eğitim vermeli? İşletmelerin görevi neler? Tehlikeli madde 
güvenlik danışmanlarının görevi neler? Onlar belirlenmiş oldu ve 2015 Temmuz ayından itibaren de 
güvenlik danışmanları firmalarla anlaşma içerisinde olmuş bulunuyorlar. 

 Sayısal verilere geçmek istiyorum. Özellikle eğitmenler, tehlikeli madde güvenlik danışmanları 
ve sektörün durumuyla ilgili kısa bilgiler paylaşmak istiyorum sizlerle. Türkiye geneline baktığımızda 13 
tane bölge müdürlüğünden bahsettik. Faaliyetler 13 tane Bölge Müdürlüğü içerisinde değerlendiriliyor. 
Tehlikeli madde faaliyet belgesi sayısı en son yayınlanan güncellemeyle birlikte şu an 16.279. Bölgelere 
göre değerlendirdiğimizde; özellikle İstanbul bölgesinde çok fazla tehlikeli madde faaliyet belgesi alımı 
söz konusu. Ankara bölgesinde birazcık daha az, İzmir’de biraz daha da okula bağlı bölgelerde faaliyet 
belgesi alımını görüyoruz. Bu tam olarak ihtiyaç mı daha fazla tehlikeli madde faaliyet belgesine ihtiyaç 
var mı? Onla ilgili öngörüler de var, birazdan paylaşacağım. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını 
bölgelere göre değerlendirdiğimizde; İstanbul bölgesinde 1.458 tane şu an kayıtlı tehlikeli madde gü-
venlik danışmanı bulunmakta. İstanbul bölgesi ve diğer büyük illerimizde (Ankara, İzmir, Bursa bölgeleri 
gibi yerlerde) aslında bu sayı şu an için geçerli gözükmekte. Ancak doğuya doğru gittiğimiz zaman bu 
rakamların çok az olduğunu görebiliyoruz. Ama mevcut durumdaki tehlikeli madde güvenlik danışman-

ları 5 işletmeyle faaliyet gösterebiliyorlar. Dolayısıyla şu an için sayı 2015 Temmuz’dan itibaren istih-
damı zorunlu olan firmalar için yeterli gözükmekte aslında. Sınavı geçmiş şekilde yaklaşık 6 bin tane 
tehlikeli madde güvenlik danışmanı var. Eğitim kurumları sayılarına baktığımızda İstanbul bölgesinde 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi verebilen 30 tane eğitim kurumları var.. Ankara bölgesin-
de 23 tane görebiliyoruz, toplamda SRC 5 eğitimi belgesi almış firmalar 123 adet ve tehlikeli madde 
güvenlik danışmanıyla ilgili eğitim yetki belgesi almış firmalar da 99 adet olarak karşımıza çıkmakta. 
Gene baktığımızda bazı illerde bu sayının çok az olduğunu görebiliriz. Özellikle büyük şehirlerde bu 
sayının biraz fazla olduğunu da değerlendirebiliriz. Eğitmenler ile ilgili kısımda SRC5 tehlikeli madde 
güvenlik danışmanı eğitmenleri olarak değerlendiriyoruz. 129 tane SRC5 eğitmeni ve 105 tane şu 
anda mevcut da tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi bu kapsam içerisinde eğitimleri vermek 
üzere yetkilendirilmiş bulunuyor.  

 Ben özellikle son bölümü geçmek istiyorum. Şu anda yaşadığımız ne gibi sorunlarımız var, bu 
nasıl bir sonucu oluyor bu sorunların ve nasıl çözümler üretilebilir, neler yapılabilir; onlardan bahset-
mek istiyorum. İş güvenliği uzmanları ile çevre görevlilerinin hem oradaki haklarını tam olarak kullan-
maları, hem de eğitmenlerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı haklarını kullanmaları neticesinde, 
aslında güvenlik danışmanları sıkıntı ve sorunlarla karşılaşmış oluyorlar. Çünkü iş güvenliği uzmanı 
yaklaşık 217 saatlik bir kullanım alanına sahip. Bir ay içerisinde 217 saati kullandıktan sonra aynı 
zamanda 5 hakkını tehlikeli madde güvenlik danışmanı kullanmakta. Aslında diğer danışmanlar için 
bir haksız rekabet olan karşımıza çıkmakta. TMGD’lerin iş bulma sorunundan bahsedebiliriz. Özellikle 
bunun nedenleri firmaların yetersiz bilgiye sahip olması. Yeniliğe karşı bir direnç gösterilmektedir. Tabi 
yeni başladığı için çok fazla bilinmiyor. Denetimlerin yetersizliğinden de buradan bahsedebiliriz. Bunun 
sonucunda artık bir zorunluluk olarak hissedip tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını bazı firmalar 
değerlendiriyor. Bazı firmaların da “biraz daha cezai işlemleri bekleyelim, denetimler biraz daha sıklaş-
sın bir ceza yiyelim” gibi düşünceleriyle maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden burada ciddi 
bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Gülşah Hanım; burada firma denetimleriyle ilgili bakanlığımızın bir 
mevzuat hazırlığı içerisinde olduğundan bahsetti zaten. Buna bağlı olarak özel TMGD’lerin de bulu-
nacağı bir platform oluşturulabilir. Bundan da Bülent başkanımız bahsetmişti. Onunla ilgili kısımda da 
çözümler üretilebilir. 2018-10 görüşüne göre bakanlığımızın yayınladığı bir genelge ile yaklaşık 18 bin 
danışmana ihtiyaç olduğu söz konusu. 18 bin danışmanın kontrolünü sağlamak, iki yılda bir güncelle-
me eğitimlerinin verilmesi şu an için ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Biz eğitim kurumları ola-
rak bununla ilgili güncelleme eğitimlerini vermek için de bu konuda bakanlığımızdan bir yetki istiyoruz 
açıkçası. Çünkü 18 bin kişinin eğitiminin verilmesi, çok kolay olmayacak diye düşünüyoruz. Özellikle 
firmalara gidiyorsunuz , firmalarla görüştüğünüz zaman tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ile ilgili 
sistemden bahsediyorsunuz. Ancak ceza işlemleri sonuç geldiği zaman bir bakıyorlar, cezai miktar-
lar çok düşük. Bunun düşüklüğü neticesinde aslında danışmana bir ücret vereceğime ceza yedikten 
sonra bu faaliyete başlarım, gidebildiğim kadar gidebilirim düşüncesi maalesef bu konuda yerleşmiş 
şekilde. Bu oranların yerinden değerlendirilmesi özellikle çevre mevzuatına ceza işlemlerinde göz 
önünde bulundurarak yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. 

 TMGD eğitimlerinin yetersizliği biraz genel başlık oldu. Buradaki bahsetmek istediğim konu 
şu, eğitmenlerin uygulama tecrübelerinin olmaması. Aslında bir mevzuat anlatılırken uygulamayı da 
bilmek çok önemlidir. Uygulamayı bildiğiniz zaman aslında onu pekiştirip daha detaylı bilgiye sahip 
olabiliyorsunuz ve aktarabiliyorsunuz bunu. Sadece sınava yönelik bir eğitim kurgusuyla karşı karşıya-
yız aslında. 49 saatte özellikle zaten 1.300 sayfalık kitabın en can alıcı noktaları özellikle sınavda ne-
lerle karşılaşırsınız onunla ilgili bilgilerin verilmesi söz konusu. Katılımcı ön şartının da lisans mezunu 
olunması bu konuda sorun olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii nasıl sonuçlar doğuruyor; sınavlarda 
%20 civarında başarı oranı ile karşılaşıyoruz. %20 civarında başarı oranı olması, hatta %3 %4’e kadar 
indiğini %30-50’ye kadar çıktığını görüyoruz. Bu da ciddi bir sorun olarak değerlendirilebilir. Sahadaki 
görevli tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının maalesef birçok açıdan yetersiz olmasına neden ola-
biliyor bu. Özellikte bakanlığın da arandığını, özellikle mevzuatta yazan bilgilerin de sorulduğunu bili-
yoruz. TMGD adaylarının eğitimden verim alamaması ile karşılaşıyoruz aslında. Özellikle bazı eğitim-
lerde sadece kitabında önemli yerlerin altını çizdirerek eğitimden geçildiğinden de bahsedebiliriz. Bu 
konuda neler olabilir; eğitime katılım şartlarında değişiklik yapılabilir. Eğitmen uzmanların yeterliliklerini 
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tekrardan gözden geçirilebilir ve geliştirilebilir. Özellikle TMGD eğitmeni ölçme değerlendirme sisteminin 
gözden geçirilmesi bu konuda önemli. Bakanlık tarafından saha çalışmaları kılavuz dokümanının yayın-
lanması söz konusu olabilir. Özellikle Çalışma Bakanlığı’nın ve Çevre Bakanlığının bununla ilgili kılavuz-
larını görebiliyoruz. Bizim sektörümüzde de Ulaştırma bakanlığımızın bu şekilde bir kılavuz yayınlaması 
ve bu şekilde faaliyet göstermesi uygun olacaktır diye düşünüyorum. Sektör tecrübesine sahip işlerden 
bu konuda komisyon kurulabilir. Özellikle de formasyon eğitimi almamış eğitmenler için formasyon eğitimi 
düzenlenmesi ciddi anlamda önem arz edecek diye düşünüyorum. Güncelleme eğitimlerinin durumundan 
bahsetmiştik; iki yılda bir verilmesi durumunda ADR Mevzuatı kapsamında değerlendiriliyor ve iki yılda bir 
mutlaka güncelleme alınması gerekiyor.

 Az önce de bahsettiğim gibi 18.000 danışmanın güncelleme eğitimlerinin verilmesi ciddi bir sorun 
ve ciddi bir iş yükü. Dolayısıyla bu konuda eğitim yetki belgesi almış firmaların da değerlendirilmesi uygun 
olacaktır diye düşünüyorum.  Büyük illerde ve küçük illerde diye iki başlık altında toplamıştık. Küçük 
illerde bu eğitim kurumlarının azlığı, büyük illerde biraz fazla olması neticesinde aslında rekabet koşulları 
zorlaşıyor ve kalitesizlikle sonuçlanan bir işle karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme yapıl-
dı. Bu düzenleme yapıldıktan sonraki faaliyetler de uygun hareket ediyor zaten açıkçası; ama özellikle 
büyük iller için bu bizim için sorun oluşturmuştu. Eğitim kurumlarında denetim eksikliği söz konusu. Şimdi 
49 saatlik eğitimde Ulaştırma Bakanlığı’mızın yayınladığı mevzuata göre denetimler söz konusu. Ancak 
denetim eksikliği neticesinde maalesef (özellikle sosyal medyada görebiliyoruz) uygulama eğitimleri, onun 
dışında uzaktan eğitim verilmesi gibi maalesef insanları bu şekilde yönlendirmeler söz konusu oluyor. 
Hatta bazı eğitim kurumlarının maalesef geçmişte duyduğumuz örnekleri var:Eğitime gelmeden kitabı 
vererek özellikle uzaktan eğitime yönlendirerek bu kapsamda bir faaliyet göstermesi söz konusu. Bunda 
denetim sayılarının arttırılması bizim için önem arz etmektedir ve kapatma cezalarına kadar giden cezai 
işlemin uygulanması da bizim için önemli olacaktır diye düşünüyorum bu konuda. Bir de tehlikeli madde 
güvenlik danışmanı eğiticisi olarak çalışmak için ve eğitmen olmak için sadece dil şartının aranması ve 
eğitim sınavından 80 puan alınması. Bunun da çok yeterli olmadığını düşünüyoruz açıkçası dernek ola-
rak. Bu durumun eğitimde kalitesizliğe neden olduğunu düşünüyorum. Çünkü sektörde çok ciddi tecrübesi 
olan kişilerden de faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle dil şartlarında iyileştirme yapılabilir. 
Kalite yönetim sistemleri, saha uygulamaları ve benzeri konularda faaliyet gösteren yetkili kişilerden bu 
konuda destek alınabilir ve eğitmen olarak bir yapı oluşturulabilir diye düşünüyorum. Bizim de görüş ve 
önerilerimiz bu şekilde. Ben teşekkür ediyorum, çok fazla uzatmak istemiyorum. Günün son sunumunu 
gerçekleştirdik, hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Ege İZGİ ÇAKIR:
Serdar beyin bahsettiği konular daha önceki konuşmacıların da bahsettiği konulardı. Özellikle sektörün 
denetiminde yer alacak hususların belirlenmesi, bu konuda iyileşmenin yapılması, ama bunun öncesinde 
işin doğru yürütülmesi hepimizin beklentisiyse; bu işin temel adımında yer alacak TMGD ve eğitmenlerinin 
daha yetkin bir şekilde eğitim aldırılması veya kabul şartlarının farklılaştırılarak yetkinliklerinin arttırılması 
gerekli;ki TMGD ve eğitmeni olarak bunlara ben de katılıyorum. Serdar beye teşekkür ediyoruz.

4.Oturum
Bisiklet Kullanımı ve 
Düzenlemeleri: 
Sorunlar-Olanaklar-Öneriler 

•Oturum Başkanı 
Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD Başkanı

Prof. Dr. Hülagü KAPLAN

•Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Işıl ÇAKCI KAYMAZ

•ABOP Temsilcisi-Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Velittin BALCI

•ABOP Temsilcisi
Deniz KIRIMSOY

•Üniversite Bisiklet Kulübü Başkanı 
Barış İNCE

•Gazi Üni. Bisiklet Topluluğu Başkanı
Doğa SEZER



7978

ROTRASA Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hülagü KAPLAN
 Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Sayı önemli değil elbette ki bu tür konularda, bir mey-
dandaki yoğunlukla veya bir yoldaki yoğunluğa bakarak önemsemek doğru değil. Sizlerin birebir bu 
konu ile ilgili olduğunuzu düşünerek, ben paneli başlatmak istiyorum. Ancak elbette ki şurası önemli: 
Sesleri daha güçlü çıkarabilmek için, bisiklet ve diğer sürdürülebilir ulaşım düzenlemelerinde konuda 
daha iyi yol alabilmek için, mutlaka katılımın da daha fazla olması gerekiyor. Değerli katılımcılar pane-
limiz: Bisiklet Kullanımı ve Düzenlemeleri. Bu konuda sorunları, olanakları ve önerileri elde edeceğiz 
hep birlikte. Panelin başlaması ve sonuçlanması yine bir zaman içinde ara kesit olacak, bu ara kesitte 
bugün burada söylenenler uçuyor kabul edilebilir, ancak şunu hepimiz bilelim ki; bu şehir ve bütün 
şehirlerimiz çağdaş kentlerin yetişmeye çalıştığımız refah seviyesinin ve sürdürülebilir bir gezegenin 
gereğinin yerine getirilmesi için ulaşım taşıtlarından bisiklete gereken yerini vermeli. Öyle tahmin edi-
yorum ki sürekli bir söylem halinde de kalacak ve ilerletilecek.

 Ben şimdi panelistlerimizi konuşma sırasına göre takdim ediyorum: Sayın Yardımcı Doçent 
Doktor Işıl Çakcı Kaymaz, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden bir hocamız, geldiler. Hoş 
geldiniz. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Velittin Balcı, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 
geldiler ve aynı zamanda Ankara Bisiklet Ortak Platformu içinde de aktif rol almaktadırlar, hoş geldi-
niz. Sayın Deniz Kırımsoy, Ankara Bisiklet Ortak Platformu Genel Koordinatörü. Ben özellikle Deniz 
Hanım’ın tüm bisiklet derneklerini, daha doğrusu bisiklet topluluklarını şu anda birleştirici bir rol oyna-
dığına inanan birisi olarak; bu konuda olumlu çabasını söyleme de dökeceğini düşünmekteyim, hoş 
geldiniz. Hemen biraz ilerimde ama her zaman yanlarında olduğum iki genç topluluk başkanımız var, 
Barış ve Doğa. Her ikisi de kendi çabaları ve arkadaşlarının destekleri ile Ankara’daki üniversite bisik-
let topluluklarını burada temsil etmektedirler, hem kendi bisiklet topluluklarını, hem de tüm üniversite 
bisiklet topluluklarını. O konuda kendileri bilgi verecekler, bizi bilgilendirecekler. Hoş geldiniz, berabe-
riz.
 
 Ben ilk sözü sayın Yardımcı Doçent Doktor Işıl Çakcı Kaymaz’a veriyorum. Buyurun…

Ankara Üniversitesi- Yrd. Doç. Dr. Işıl ÇAKCI KAYMAZ
 Teşekkürler hocam, değerli katılımcılar hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; ben 
tabii hem bir akademisyen, hem de mekansal planlama ve tasarım disiplinlerinden biri olan peyzaj mi-
marlığı alanından geliyorum ama aktif bisiklet kullanıcısı değilim. Bizler daha çok mekansal planlama 
ve tasarım kapsamında, özellikle kentsel açık yeşil alanlar içerisinde motorize olmayan güzergahlar 
olarak bisiklet ve yaya yollarını değerlendiriyoruz. Ancak burada bizim için çok önemli bir şey ki; bence 
bugün bisiklet yollarını kendi içerisinde aktif kullanamamamızın sebeplerinden birisi, yerel yönetimler, 
akademik ortam ve aktif kullanıcıların bir araya çok sık gelme fırsatının olmaması. Dolayısıyla ara-
mızda zaman zaman kopukluklar oluyor ve bu yanlış uygulamalara sebebiyet verebiliyor. Biliyorsunuz 
bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık %80 ‘ine yakın kısmı kentsel alanlarda yaşıyor, bu çok büyük bir 
rakam. Trafik, metropolitan kentler başta olmak üzere tüm kentlerimizde ciddi sıkıntılara neden oluyor. 
Araç trafiği ve sanıyorum ki buradaki herkes bisiklet kullanımının gerek enerji verimliliği, gerekse ula-
şım sürdürülebilirliği ve ekonomikliği açısından kentsel alanlarda çok önemli olduğunun herkes farkın-
da. Ben bu bilinç ve farkındalığın neden uygulamaya geçemediği konusunda biraz meslek disiplinim 
açısından bakmak istiyorum. Aslında şöyle bir konuşmamı gözden geçirdiğim zaman, sanki hep sorun 
odaklı gidiyormuşum gibi geldi ama umarım diğer panelistlerde bu konularda bana yardımcı olacak-
lardır, onlarda birer aktif kullanıcı olduğkları için çok daha pozitif çözüm önerileri getirebilirler. Ben 
buraya gelmeden önce ulusal literatürü bir kez daha gözden geçirdim. Akademik anlamda çalışmalara 
baktığım zaman, çok fazla meslek disiplinlerinden çalışmalar gördüm, çok sayıda çalışma var. Örne-
ğin; inşaat mühendisliği bölümünde yol, geometrik standartları üzerine, şehir bölge planlama bölümleri 
üzerinde ulaşım planlaması adı altında güzergah belirleme, yoğunluk belirleme, uygun rotaların se-
çimleri üzerinde. En son bir örnek buldum: 1991 tarihli Ankara kenti için bisiklet yolları önerisi şeklinde 

bir plan geliştirilmiş ve burada örneğin; Or-An kentinde, o dönemde bir başlangıç noktası önerilmiş ve 
tasarıma ilişkin de çeşitli detaylar sunulmuş. Tabi çok ilginç 1991 yılında böyle bir çalışma var, üzerine 
de çok sayıda çalışma yapılmış, sene olmuş 2015, hala somut bir şeyler ortada göremiyoruz. Neden? 
Ben kendi açımdan baktığım zaman, gideceğim yer mevcut planlama mevzuatımız ve pratiği. Çünkü 
bisiklet yolları veya yaya yolları beraber kentsel açık yeşil alanların önemli parçasıdır. Elimizde kentsel 
açık yeşil alan var mı? Ben meslek disiplinim adına göremiyorum. Bizdeki planlama anlayışı, maalesef 
mülkiyete dayalı ve biliyorsunuz imar kanununun meşhur 18. kanunu üzerine dayanıyor. 

Bunun sonucunda ada-parsel düzeninde bir takım kentsel planlar yapıldıktan sonra biz peyzaj mimar-
ları olarak elimizde cetvel artığı olarak nitelendirdiğimiz birbirinden kopuk, parçacıl yapıda amorf şe-
killere sahip. ‘‘Hadi buyurun açık yeşil alan, tasarlayın.’’ Şeklinde, birbirinden kopuk yapılar görüyoruz. 
Bugün bunları Türkiye’nin bir çok kentinde görmemiz mümkün. Olması gereken ideal doğal eşikler 
belirlendikten sonra, planlamanın yapılması kent planlamasının yapılması ki böyle bir şey yapıldıktan 
sonra kentsel açık yeşil alanlar kendini planda gösteriyor. Ben burada Jansen planından örnek vermek 
istiyorum. Ankara’ya ilişkin biliyorsunuz; bu planda bütün vadiler, vadi tabanları koruma altında, yaya-
ya açılmak üzere. Korunmuş alanlarda ve biz burada bugün korunmuş alanları yapılaşmaya açmamış 
olsaydık, hem su sorunumuz bu kadar büyük olmayacaktı, hem bu alanlar rekreasyonel anlamda kenti 
birbirine bağlayan, yeşil alanları birbirine bağlayan güzergahlar, yeşil yollar olarak görev görecekti, hem 
de biz bisiklet yollarımızı nereye yapsak diye düşünmeyecektik. Şimdi bisiklet dediğimiz araç, havada 
giden bir araç değil. Biliyorsunuz yeni bir yönetmelikte yayınlandı, 3 Kasım tarihinde resmi gazetede. 
Çok güzel mekansal bir takım genişlikler, en, boy, rengi gibi detaylara da yer verilmiş ancak bunu nasıl 
uygulayacağız? Bisikleti şu anda mevcutta desek ki; bir bisiklet yolu yapalım, kent içerisinde bir ulaşım 
aksı olarak ya yaya kaldırımından almak zorundayız mekan olarak ya araç trafiğinin gittiği yoldan.Yaya 
kaldırımından alabilir miyiz? Şahsen alamayız, çünkü zaten hali hazırda yaya yoluna yönelik bir kaldırı-
mımız yok. Ben iki yaşında bir çocuk annesiyim, çocuğumu pusetiyle dışarı çıkaramıyorum, yürüyecek 
yerim yok. Artı bisikleti zaten araç trafiğini azaltmak üzere alternatif bir ulaşım türü olarak düşünürsek, 
burada en önemli çözüm aslında araç trafiğini minimize etmek için araç trafiği yolunda bir şerit almak 
ve yollarımızı tekrar buna göre düzenlemek. Bu konuda bizler çok sayıda öneride bulunuyoruz, tezler 
yaptırıyoruz, projeler hazırlatıyoruz. Ancak yerel yönetimlerden şimdiye kadar olumlu bir cevap alama-
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dık. Bunun arkasında çeşitli kaygılar olabilir.  Ben şu örneği vermek istiyorum: Bugün Londra’da kent 
merkezine aracınızla girmek isterseniz ücret ödemek zorundasınız ve bu tip önlemler, aslında bura-
da getirilebilir. Kent merkezine araçların sokulması kısıtlanabilir, bunun yerine bisiklet yolları teşvik 
edilebilir. Ben mesela belediyenin son uygulamasını da hatalı buluyorum. Biliyorsunuz yol kenarına 
ücretli park vs ücretsiz bıraktığınız anda, bir anda her yer park yerine döndü. Bugün Ankara Yıldız Yo-
kuşu’na gidin üç şerit yol görünüyor, sadece bir şerit akıyorsa akıyor. Bisiklet yolu yaptık diyelim araç 
yoluna, biz diğer insanları bisiklet kullanıcıları ile yaşamaya nasıl alıştıracağız? Bu ayrı bir sosyal ve 
kültürel boyut ve planlamada göz önüne alınması gereken bir şey. Çünkü bisiklet bir yaşam tarzı, ya-
şam biçimi. Bisiklet kullanıcıları bunu daha iyi vurgulayacaklardır. Kentli olarak  gerek bisiklet, gerek 
yaya  ve yayanın farklı engelli, olabilir, çocuklar, yaşlılar, farklı yaşam döngülerindeki bireylere saygılı 
olmak zorundayız. Bugün burada böyle bir saygımız kent içinde bizde var mı, bunu sorgulamamız 
gerekiyor. Artık dolmuş gibi pek de efektif olmayan bir ulaşım sistemine de sahibiz. Görüyorsunuz 50 
metre içerisinde en sol şeride gidip, sonra 50 metre sonra tekrar yolcu indirmek için bir anda sağa 
yanaşabilen bir taşıt türü, ulaşım tipi. Böyle bir kente nasıl ulaşım yollarını, bisiklet yollarını entegre 
edeceğiz? Öncelikle bizim birbirimize saygı duymamız, bisiklet kullanıcılarını kent içerisinde aktif 
olarak görebilmemiz için, birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ve bu bence nesilden nesile akta-
rılacak bir kültür birikimi. Yani benim çocuğum, bugün yolda bisiklet kullanıcısı görmüyorsa; kendisi 
büyüdüğü zaman da görmeye alışkın olmadığı için trafiğe çıktığında yadırganacaktır. Bisiklet be-
nim için çok açık söyleyeyim; Türkiye’de bir çocuğa ilk alınan hediyelerden biridir. Şimdi bisikletçiler 
dediğiniz zaman, Ankara’da Yiba Çarşısı akla geliyor. Ben de her gün oradan, onun önünden geçiyo-
rum iş güzergahım üzerinde olduğu için. Sürekli çocuk bisikletleri görünüyor. Çocukluğumuzda hep, 
bak sana bisiklet alacağım, doğum gününde bisiklet alacağım gibi cümleler duyardık. Bisiklet benim 
ergenliğimde kalmış bir araç, ulaşım aracı olarak hiç görmedim, göremedim. Annem babam da buna 
engel oldular çünkü; yollara güvenmedikleri için. Ben şimdi iki yaşındaki kızım için hissediyorum. Üç 
tekerlekli bir bisikleti var, zavallı ya evdeki koridorda bir buçuktan bir buçuğa sürüyor ya da avmlerde 
kullanıyor. Çünkü ben, onu bırakın yaya kaldırımında bisiklet bindirecek bir yolu; çocuk oyun alanında 
bile bisiklet kullandıracak alan bulamıyorum. Dolayısıyla bizim önce bisiklet nedir, bisiklet kullanıcısı 
nedir, aktif bisiklet kullanıcısı neye ihtiyaç duyar ve biz onlarla nasıl bir arada yaşamalıyız, bunu çöz-
memiz gerekiyor. 

 Sonuç olarak ben şunu düşünüyorum: Biraz önce de bahsettiğim gibi  1991 yılında yapılmış 
bir çalışma vardı bölümümüzde, sene 2015, arada çok çalışma yapıldı, neden bunu uygulamaya 
geçiremiyoruz? Bizler mekansal planlama ve tasarımla uğraşan kişiler olarak, akademik çalışan 
insanlar olarak sürekli projeler yürütüyoruz, çalıştaylara katılıyoruz, panellere katılıyoruz, kongreler 
düzenliyoruz. Sayısız kongre, bildirim metni, sayısız makale ve sayısız projemiz var. Biz nerede hata 
yapıyoruz, nerede entegre olamıyoruz, neden yerel yönetimlerle bir araya gelemiyoruz? Yasalar 
ve yönetmelikler, geç olsun güç olmasın derler ya, çıksa bile neden biz bunu uygulayamıyoruz? Ki 
bugün de az önce aramızda konuşuyorduk, sanırım diğer panelist konuşmacılar da değineceklerdir: 
Mevcut yönetmelikle ilgili bir takım sıkıntılar olduğuna dair ki; onlar aktif kullanıcı olduğu için daha 
iyi değerlendireceklerini düşünüyorum. Öncelikle oturup bunu sorgulamamız gerekiyor ve bizlerin 
bisikleti alternatif bir ulaşım türü olarak, kentsel açık yeşil alanın bir parçası olarak düşünmemiz 
gerektiğini özellikle mekansal planlama tasarım disiplinleri açısından vurgulamak istiyorum. Mevcut 
kentsel açık yeşil alanlarımız, kopuk, parçacıl dedik ancak; ben bunu bisiklet yolları yönetmeliğinde 
de bir fırsat olarak görüyorum. Böylece bu kopuk parçaları bir araya getirebiliriz, yeşil yollar oluştura-
biliriz. Bugün çok popüler bir kavram var, yeşil alt yapı diye. Yeşil yol ve bağlantılı temel ilkelerinden 
bir tanesi: Kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için hiçbir zaman çok geç değil ve bu kent yolu 
içerisinde bisiklet yolu yapımı ile beraber ben, fiziksel planlama anlamında da tasarım anlamında da 
kentlerimizi daha iyi noktalara getireceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Hülagü KAPLAN
 Ben değer değerli panelistimize teşekkür ediyorum. Burada ortak bir düşünce, ortak bir birlik 
var diye düşünüyorum ama elbette ki konuyu enine boyuna da masaya koymamız lazım. Ben ikinci 

paneliatimizi davet ediyorum. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Velittin Balcı, buyurun.. 

Hacettepe Üniversitesi- ABOP Temsilcisi -Yrd. Doç. Dr. Velittin BALCI 
 Günaydın değerli katılımcılar. Ben de biraz akademik, biraz da güncel bilgileri paylaşmak 
istiyorum. Herkes zaten bu konuya vakıf. Sürdürülebilirlik kavramı, bugün biraz sonraki slaytlar da da 
göreceksiniz; bir çok alanda kendini gösteriyor ve biraz affınıza sığınarak bunu bir moda halini alan 
kelime olarak düşünüyorum. Kendim farklı bir anlam yükledim bu sürdürülebilirliğe, biraz onu tartışa-
cağım, sürdürülebilirlik ve bisiklet ilişkisi hakkında. Şimdi kısaca sürdürülebilirlik nedir, diye başlaya-
lım. Sürdürülebilirlik, literatür bilgisine de dayanarak, geçmiş birikimlerin gelecek için kaynak olarak 
değerlendirilmesi ve genişletilmesidir. Birkaç tanımı daha var, onları da farklı boyutları ile aktarayım: 
Bir tanesi bir çok disiplin de, bir çok alanda kullanıldığını düşünürsek alana göre tanımlamanın yapıl-
masının daha uygun olduğu şeklinde. Örneğin; turizmde sürdürülebilirlik, ekonomide sürdürülebilirlik, 
sosyal sürdürülebilirlik, kentsel sürdürülebilirlik, mimaride sürdürülebilirlik… Mesela mimaride sür-
dürülebilirlik, biraz daha anlaşılabilir bir şey. Kentimizin sahip olduğu bazı mimari değerleri, gelecek 
kuşaklara aktarmak. Tam da sürdürülebilirliğin kolay tarafı ama başlangıçta bir şeyleri var edipte onu 
başka gelecek kuşaklara aktarmak da işin değişik bir tarafı, diye tanımın içerisine sokuyorum. Bu an-
lamda sürdürülebilirliğin bir de başka bir yönü var; hem aktif hem de proaktif bir yapıya sahip sürdü-
rülebilirlik kavramı bir toplumun ekosistemin ya da sürekliliği herhangi bir sistemin, işlerini kesintisiz, 
bozulmadan ya da sistemin hayati bağına olan ana kaynaklara aşırı yüklenmeden devam ettirilebilme 
yeteneği, olarak da tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik sürekli olması gerekli bir şey, bıraktığınız anda 
sürdürülebilirlik olmuyor. Pro-aktif yaklaşımsa; var olan sürdürülebilirlikle ilgili bir konuyu sürdürülebi-
lirliğin içerisine sokmak anlamını taşıyor ki; ben bu açıdan yaklaşıyorum. Bir örnek vermek gerekir-
se; bu tür konuşmalara pek yaklaşmak istemiyorum ama mesela ben altı aydır Amerika’daydım, bir 
üniversitede çalıştım. Kendim de eski atletim. Orada bir cross parkuru buldum, her gün orada koşu-
yordum. 4 km çevresi olan bir cross parkuru. 4 km’nin hepsi çim ve her hafta biçiliyor. Oraya sadece 
günde 20 tane koşucu geliyor. Seyyar tuvaletler koymuşlar, sürekli tuvaletler değiştiriliyor ve temiz. 
Bence pro-aktif yaklaşıma göre öyle bir yerin, o topluluk için gerekli olduğuna dair bir öngörü, dola-
yısıyla sürdürülebilirlikle ilgili aslında orada o parkuru sürekli kullanıcılar için ama az sayıda kullanıcı 
için; en az işletme maliyeti ile sürdürülebilir olması. Benim için tanım bu. Yoksa kimse orada öncelikle 
bu alanın gelecek kuşaklara aktarılması derdinde değil. O açıdan bisiklete de bu şekilde yaklaşıyo-
rum. Biraz sonra slaytlarda göreceksiniz; yollar, bisiklet parkları vs. Hepsi Türkiye’de yapılıyor, yapıl-
ması için çaba sarf eden kuruluşlar var.

 Bisiklet gelişmişliği ifade eder. Hangi gelişmişliği, tartışılır. Nasıl gelişmişlik, ne demek geliş-
mişlik? Bu anlamda bisiklete binen topluluklar daha gelişmiş topluluklar mı oluyor, iddiasını ortaya 
atarsak yanılıyoruz çünkü, elime geçen bir kitapta 1800’lü yıllarda, bisikletin sosyal hayata katkısı var 
ve bu katkısı toplumu bir yere getiriyor. Nereden başlarsak gelişmişlik bisikletle o anlamda olur, diye 
düşünüyorum. Yaşam kalitesini artırır ki buna çokça katılıyorum. Bence kentinize ait çözüm fırsatları 
yaratıyorsunuz dolayısıyla kişi kendi yaşam kalitesini arttırdıkça, toplumun yaşam kalitesi artıyor, diye 
düşünüyorum. Vurguları bunun için yapıyoruz. Bu vurgular, bu argümanlar sürdürülebilirliğin boyutla-
rıdır, diye düşünüyorum. O açıdan bakarsak bu sürdürülebilirlik, ileride bu argümanlarla desteklenme-
si gerekir, diye konuşmamı sürdürüyorum.

 Bisiklet doğal yaşama dönüktür, hangi açılardan?  Kirliliğin önlenmesi, gürültünün azaltılması 
ve alan kapsamı veya alan kullanımı bakımından. Ama en son yapılan bir araştırmaya göre, Çinli bir 
araştırmacı şöyle söylüyor: ‘’Bisikletliler çoğaldıkça, karbon salınımı da artacaktır.’’ Diyor. Bu garip bir 
şey aslında bakarsanız. Nedeni de şu: Bisikletliler araç yollarına çıktıkça, araçların hızları azalacak 
ve araçlar sabit halde çalışmaya devam ettikçe, hareketli olmaktan daha fazla karbon salınımına 
neden olacaktır. Bu da ayrı bir araştırma konusu. Araştırmalara güvenirsek daha çok şeyler ortaya çı-
kabilir. Fiziksel bir etkinlik, bunu kabul ediyoruz. Yani yapan açısından eğer eğlence amacı ve ulaşım 
amacı taşımıyorsa; taşıdığı zaman da öyle, fiziksel bir etkinlik. Sağlıklı yaşamı dolaylı olarak destek-
liyor, yabancılaşma gibi sosyal sorunların üstesinden gelmede bir araç olarak yararlanmak mümkün. 
Şimdi yabancılaşma konusunu açmayalım ama yabancılaşma herkesin kendi içinde yaşadığı bir du-
rum aslında. Bisikletli kendi kendine, izole olmuş toplumdan ayrı bir davranış gösteriyorsa da kentin 
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ona yabancılaşmasına karşı bir duruş sergiliyor, diye düşünüyorum.Yine tartışılabilir.
Bisiklet ne için sürdürülebilir bir araç? Uzun vadede kaynak kullanımı ve işletme maliyeti gerektirme-
diği için. Çünkü biz, Işıl hocam da bilir az çok, tasarım önceliklerinde ben spor bilimlerinde de rekre-
asyon ve turizm alanlarının tasarlanmasında kriterleri şöyle anlatıyorum: Günlük kullanıma kullanım 
sayısıyla, işletme maliyeti arasında bir ilişki kurduğumuzda, günlük kullanım, çoğaldıkça işletme 
maliyeti de azalıyor ama azaldıkça ona göre yatırım maliyeti düşük tutarsanız dolayısıyla kullanım 
alanlarının sürdürülebilirliği daha da yüksek sağlanmış oluyor.Bisiklet fosil tabanlı enerji tüketimindeki 
tartışmalarda yeri olmadığı için ekonomik sorunların odağında yer almaz. Sağlıkla ilgili dolaylı etkisin-
den uzun vadede yararlanmak mümkündür. Örnekleri biliyorsunuz; bisiklet yolları, transfer için kulla-
nılan araçlar ve farklı şekilde uygulamalar… 

 Yaygınlaştırılması için yapılan uygulamalara bakalım: Türkiye’de uygulamalar var, peki neden 
bisiklet değil? Yani sürdürülebilirlik açısından neden bisiklet değil? Bu slaytları şunun için koydum: 
Dünkü açılış konuşmasında bir ipucu yakaladım, yatırımcıların ilgisi. Yatırımcıların ilgisi henüz bisiklet 
yollarına, bisiklet ayrıcalığına yansımamış durumda. Daha çok avmler, daha çok tüketim alışkanlık-
larını körükleyen bir yapı. Dolayısıyla bize sıra, yani toplu ulaşım için henüz sıra gelmiyor. Bu açıdan 
artı eksi(+/-) yönde diye düşünüyorum. İşletme maliyeti artı ve eksi, işletme maliyeti düşük, bir taraf-
tan da bazı yatırımcılar işletme maliyeti yüksek olsun istiyorlar ki daha çok işçi çalıştırır olsun, daha 
çok kaynak kullanılsın ve bu kaynaklar üretimden gelen kaynaklar, oraya aktarılarak bir ekonomik 
dönüşüm olsun istiyorlar. Dolayısıyla biz bisiklet kullanıcıları ve düşünürleri olarak, dışında kalıyoruz. 
Pazarlanabilirlik; bunun içerisinde konfor, rahatlık ve vazgeçilebilirlik var. Çoğumuz yağmurlu havalar-
da, yokuşlarda, olumsuz iklim koşullarında konfor için bisikleti tercih etmiyoruz. Dolayısıyla sürdürü-
lebilirliği için bu durum bir engel. Bu çevresel ve iklim etkilerinin uzun vadede, uzun erimdeki etkileri, 
dolayısıyla bisikletle yaşam kültürünün oluşmamasına etki eden faktörler. Konuşmamı burada bitiriyo-
rum, çok teşekkürler.

Hülagü KAPLAN
 Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi üçüncü panelistimiz sayın ABOP Genel Koordinatörü-
müz, Deniz Kırımsoy’u davet ediyorum ben, buyurun.

ABOP Temsilcisi- Deniz KIRIMSOY
 Herkese öncelikle merhaba. Burada sayın koordinatör denilince kendimi bir acayip hissettim. 
Aslında biz sadece bisikletliyiz sevgili arkadaşlar. Bu işin tekniğinden, teorisinden çok fazla anlamı-
yorduk ama maalesef hayat bizi bunlardan anlamaya zorunlu hale getiriyor yavaş yavaş. Şöyle oldu: 
bundan bir buçuk yıl kadar önce beş çok yakın arkadaşımızı kaybettikten sonra, motorlu araç çar-
pışması sonunda. bir altıncısını daha yaşadık temmuzda bir buçuk yıl önce dediğim gibi ve hemen 
akabinde ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlandığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim 
edildiğini duyduk. Ancak içinde bisikletli dolaşıma dair talep ettiğimiz, gerekli gördüğümüz verilerin ve 
bilgilerin olmadığını görünce dedik ki: Bu iş böyle olmayacak, bizim birleşmemiz lazım ve bir takım 
şeyler yapmamız lazım ve bu şekilde Ankara Bisikletliler Ortak Platformu’nu kurduk.Bugün Ankara’da 
yaklaşık otuzun üzerinde bisiklet grubu var fakat bunların çoğu maalesef pasif durumda. On beş, on 
altı diyelim şimdilik tahminen aktif bisiklet grubu var ve bunlardan on bir tanesi ABOP’a taraf oldu. 
Yaptığımız şey nedir? Bisiklet topluluğu temsilcileri ile bir araya geliyoruz, kamuoyu oluşturmaya, 
bisikletliler arasında duyarlılık ve bir bilinç oluşturmaya, çeşitli kamu kurumları ile görüşerek taleple-
rimizi onlara iletmeye çalışıyoruz ve bu anlamda son bir buçuk yıl içerisinde yaptıklarımızın değerli 
olduğuna İnanıyoruz. Açıkçası bizce en önemli yaptığımız şeylerden bir tanesi, bisikletlilere dair veri 
toplamak oldu. Biliyorsunuz Türkiye’de istatistik çok ciddi bir sorundur, oldum olası ciddi bir sorundur 
ve istatistiklere baktığınız zaman bisikletlilere dair, bisikleti şöyle bir kenara bırakın motorlu araç ka-
zalarına ya da verileri ile ilgili bir sayıya ulaşmak son derece güç oluyor. Kaza oranları ile ilgili de gali-
ba bugün bir panelde bununla ilgili akademik araştırma yapılıyor, maalesef paralel oturum olduğu için 
şu an oradaki verileri kaçıracağım ama sırasıyla bunlara da değineceğiz.  Yol ve trafik güvenliği gibi 
bir kongrede, daha çok bu ağırlıkta durmak istiyorum ama önce bir küçük girizgah yapmak isterim 
bu konuda. Bisikletin yararları konusunda onlarca şey söylemek mümkün o kısma hiç girmeyeceğim 

ama hareket berekettir deyip kısa bir özet yapayım. Hakikaten her türlü sağlık sorunumuzu, psikolojik 
sorunumuzu yok eden bir araç olduğunu söyleyebilirim bisikletin. Onun dışında tabii maddi açıdan ka-
zançtır, hız açısından kazançtır. İddia ediyorum ki şehir merkezinde araba kullanan herkesten daha hızlı 
varıyorum gideceğim yere. Külliyetli bir şekilde baktığınız zaman diyelim ki; bir ayda araçla kaybettiğiniz 
zamanın, ben bisikletle en az yarısını kaybediyorum diyebilirim. Bisiklet kesinlikle şehir merkezinde çok 
daha hızlı ve güvenli bir araçtır. Çok şey söylenebilir dediğim gibi, özellikle bunu vurgulamak istedim. 
Biz maalesef tabii olarak sadece Ankara örneği konusunda çok bilgiliyiz. Bayağı bir deneyim topladık. 
Şöyle bir şey ki; genel çerçeve içerisinde baktığınız zaman, Ankara’da bir milyon motorlu araç olduğunu 
söyleniyor bu bir milyon sayısı kafamızda çok canlandırabileceğimiz bir sayı değil. Aslında beş buçuk 
milyonluk bir şehirde bir milyon araç olmuş, sanki çok doğal değilmiş  ya da azmış gibi gelebilir. Şöyle 
düşünelim: İzmir’den doğu sınırına kadar doğru dört şeritli bir otoyol çizin aklınızda ve arabaları teker 
teker dizin, bu dört şeritli yol doluyor arkadaşlar ve araba girişleri, araç girişleri gittikçe artıyor. Ancak bir 
yerde tıkanacağız ama nerede tıkanırız, bilmiyorum. Umarım bu tıkanma çok uzak değildir diye düşü-
nüyorum. Çünkü süre uzadıkça soluduğumuz hava, sağlığımız açısından kaybettiğimiz değerler, ayrıca 
stresimiz gittikçe artıyor. Kızılay’da bir mesai saati çıkışında ya da yanınızdaki insanla konuşurken kendi 
sesinizi duyamadığınız anlar oluyor. Hepimizin stres düzeyi çok yükseliyor ve birbirimizi öldürmeye 
herhalde az zaman kaldı diye düşünüyorum. Bazen de en ufak bir kıvılcım, inanılmaz çatışmalara yol 
açabiliyor. Kent içinde hakikaten huzurlu bir adım atabileceğimiz yer kalmadı. Yayalar keza öyle, yaya 
yolları kalmadı ve nereye doğru gittiğimizi de gerçekten merak ediyorum. Sonumuzu bir patlama olarak 
taahhüt edebiliyorum ben kendi zihnimce. Maalesef otomotiv sektörü, çok güçlü bir sektör. Başka ülke-
lerde yapılan araştırmalara baktığımızda, biliyorum Türkiye’de tabi henüz böyle araştırmalar yapılmadı 
ama seçim kampanyalarını çok ciddi, %70, %80 oranlarında destekleyen sektörler; otomobil sektörleri 
ve anladığım kadarıyla, Görünüşe göre Türkiye’de de durum farklı değil ama tabii bu farazi bir teori olu-
yor. Henüz dayanaklı bir bilgi değil fakat şu anlaşılıyor ki yollar yapıldıkça, avmlerle merkezler arasındaki 
birleşmeler geliştikçe otomotiv sektörü de karayolu taşımacılığı da şehir merkezlerinde özellikle ulaşım-
da bir umut görünmüyor. Biraz gerçekçi olmak lazım, olduğunu düşünüyoruz. Örneğin; kazalar. Biraz 
önce istatistiklerden bahsettim, kazalarla ilgili olarak 2014’e dair üç bin gibi bir rakam veriliyor. Buradaki 
çocuk sayısına da dikkatinizi çekmek istiyorum, bu konu hakkında hiç kimse konuşmuyor, neredeyse ya-
rısından biraz fazlası çocuk yaşta. Aylan’a hepimiz çok üzüldük ama yılda neredeyse bin beş yüz çocuk 
kaybediyoruz biz yollarda, bu neden dikkate alınmıyor, diye çok kafa patlattım ben. Uçak kazası olduğu 
zaman neden herkes panik oluyor da, dört yüz beş yüz kişi öldüğü zaman, yılda üç bin gibi bir veri ile 
acaba neden harekete geçmiyoruz? Neden bu bizi rahatsız eden bir sorun olmuyor? Bununla da ilgili 
kişisel teorilerim var ama bu panelde şu anda bunları katmayacağım.  Ankara’ya geri dönelim ve sadece 
bisikletle güvenli ulaşımla ilgili olan verilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yaptığımız ankete 294 kişi 
katıldı ve bunun şu anda sadece aktif kullanıcı sayısını karşılayabilecek bir sayı olduğunu düşünüyoruz. 
O ankete göre %70’imiz mutlaka en az bir kaza geçirmiş ve bu kazalarda bir sağlık kuruluşuna gitmek 
zorunda kalan sayısı da %70 oranında. Hiç kaza geçirmemiş olsa bile ölümcül bir kaza riski atlattınız 
mı sorusuna, evet cevabını verenlerin sayısı da %50. Kazaların sebeplerine baktığımız zaman, yoğun 
olarak ilk sırada yol bozuklukları geliyor. Asfaltlarda araçla gittiğiniz zaman, yol bozuklukları sizin gözü-
nüze batmaz ama bize batıyorlar, hatta bizi öldürüyorlar. Çukurlar, mazgallar, yükseltiler, çeşitli çatlaklar 
ve eksiklikler bizim için ölümcül olabiliyor. Onun dışında ikinci sırada yine motorlu araç sürücülerinin 
trafik ihlalleri var. Biz bisiklete binmenin, bir görünmezlik pelerini giymek olduğunu düşünüyoruz. Sadece 
yollarda motorlu araçlar tarafından değil, biz hukuk tarafından da görünmüyoruz, trafik polisi tarafından 
da görünmüyoruz, diğer sosyal ve siyasi kurumlar tarafından da görünmüyoruz. Biz tamamen görünmez 
bir kitle olarak 2011’den beri 107 kişi kaybettik. Sadece medya taraması ile elde ettiğimiz veriler bu. Tabi 
biraz önce söylediğim 3000’in yanında 107’nin gerçekten hiç önemi yok. O yüzden daha da umutsuzuz 
açıkçası. Biz yol istemiyoruz, bisiklet yolunuz sizde kalsın, hiç önemli değil. Biz saygı istiyoruz, hoşgö-
rü istiyoruz ve kabul edilebilirlik istiyoruz, görünürlük istiyoruz aslında biz. Bu tabi bütün ülkenin genel 
bir sorunu. Nasıl çözülür, gerçekten bir fikrimiz yok ama bisikletliler olarak yollarda var olmaya devam 
edeceğiz ve bir şekilde görünürlülüğümüzü de sağlamak istiyoruz. Bisiklet Yönetmeliği’nin çıkmasından 
dolayı memnun olduk, bu önemli bir gelişmedir ancak içeriğine baktığımız zaman; şu anda değerlen-
dirme çalışmaları yapıyoruz üzerinde, yakında yenileyeceğiz. Hem kanun yapma yöntemleri açısından, 
hem de içerik açısından çok ciddi sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Keşke böyle şeyler yapılırken bu işten 
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anlayan insanlarla birlikte çalışılsa gibi çok basit bir talebimiz var ve keşke bir bilene, bunu uygulayana, 
kullanana sorulsa diye talebimiz var. Söyleyeceklerimiz  bu kadar, teşekkür ederim.

Hülagü KAPLAN
 Ben Deniz Hanım’a teşekkür ediyorum verdiği bilgilerden dolayı. Çünkü bisiklet toplulukları 
bütün şehirler için önemli, dileğimiz bütün şehirlerde bu tür platformların kurulması. Tabi sivil toplum 
kuruluşlarının kendilerini ifade etmek için de her türlü forumda yer almaları gerekiyor, onu da söylemek 
istiyorum burada ben. Öyle tahmin ediyorum ki bisiklet topluluğumuzun yirmi bin kadar platform üyesi 
var, burada en az yüz kişinin olmasını ümit ederdim. Bu da bizim platformlarımızın aynı zamanda, iç-
selleştirmesi ile de ilgili diye düşünüyorum. Katkıları için burada bulunan platform üyelerine de teşekkür 
ediyorum. 
Şimdi diğer iki konuşmacımız, benim özellikle önem verdiğim, yine bisiklet toplulukları ancak bu sefer 
üniversite bisiklet toplulukları. O konuda bizim de bir çalışmamız olmuştu ancak söz şu anda bisiklet 
toplulukları başkanlarımızın sırasıyla. Önce sizi alalım Barış Bey, buyurun…

Üniversite Bisiklet Kulübü Başkanı- Barış İNCE
 Teşekkürler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kendimi takdim etmem gerekirse, adım Barış İnce. 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bisiklet Kulübü Kurucu Başkanı’yım. Tarihçesi çok da eskiye dayanmayan 
üniversitemizde, 2013 yılında kulübümüzü kurmak ve destek almak için oldukça zor süreçlerden geçtik. 
Hatta Türkiye’de bisiklet kulüp adlarının 35 üniversitede de bu şekilde kullanılmasına rağmen; bisiklet 
kulübü adıyla kurulacak olmamız yöneticilerimize birazcık mantıksız geldi. Daha kapsamlı bir isim bulun 
ve doğa sporları, kampçılık ve bisiklet tarzında önerileri oldu. Fakat biz sadece bisiklet ve bisiklet kültü-
rü ile alakalı çalışmalar yapmak istediğimiz için kulübümüzün adını bu şekilde koymakta ısrarcı olduk. 
Bunun sebebi tabii ki bisiklet ve bisiklet kültürüne olan uzaklıktan kaynaklıydı. Fakat üniversite yöne-
ticilerimiz sonraki süreçlerde daha duyarlı ve destekleyici bir tutum izleyerek kulübümüzün yanında 
oldular, sağ olsunlar ve gerçekten uzun yıllardır var olan bir çok üniversite ile kıyaslandığında, Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Bisiklet Kulübü oldukça güzel çalışmalar gerçekleştirdi. Umuyorum önümüzdeki 
yıllarda ve dönem içerisinde bu güzel çalışmalarına devam edecektir. Fakat Ankara’da bulunan üniver-
sitelerin, yani bizim ve diğer yirmi üniversitenin bisiklet kulüpleri olarak bizler maalesef fazlasıyla deza-
vantajlıyız. Çünkü burası Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri ve maalesef ulaşım amacıyla kullanılabi-
lecek bisiklet yolu sayısı çok az. Deniz Hanım’ın da bahsettiği gibi, biz sadece bisiklet yolu istemiyoruz. 
Bisiklet kültürüne olan mesafe de maalesef Ankara’da, diğer büyük şehirlerin bir çoğundan daha uzak. 
Bu yüzden dünyanın bir çok üniversitesini, bir çok Avrupa şehrini göz önünde bulundursak; üniversite-
nin kampüslerinde de bisiklet yolları gayet yaygın, sadece şehir içinde değil. Fakat bizim Ankara’daki 
bisiklet yolu eksiklerimizi bir yanda tutarsak ve kampüslerimizi de öteki yandan ele alırsak; Ankara’daki 
yirmi üniversitenin yalnızca bir tanesinin kampüsünde bisiklet yolu olması, gerçekten daha düşündü-
rücü ve bu bir üniversite de bu senenin başında ya da geçen senenin sonunda bu bisiklet yolu çalış-
masına başlandı. Bisikletli ulaşımı, Avrupa’nın bir çok üniversite kampüslerinde öncelikli ulaşım olarak 
görüyorlar. Yani ring seferleri ve bisiklet kampüs içindeki ulaşımın en başında gelen tercihler. Fakat 
dediğim gibi bizim üniversitelerimizde maalesef, Ankara’ya ele alırsam; Ankara’da mevcut değil. Onun 
dışında üniversite bisiklet kulüpleri olarak kampüslerimizin içerisindeki ulaşım, bizim için önemli. Fakat 
bundan daha önemlisi, şehrimizdeki şehir içi ulaşımında bisiklet kullanabilmek. Ben de dahil olmak 
üzere şu an bisikleti ulaşım amacıyla kullanan bir çok arkadaşımız var kulüplere bağlı. Şartlar bu kadar 
elverişsizken bile, bunu gerçekleştirmek aslında bazı şeylerin imkansız olmadığını ortaya koymakta. 
Örnek verecek olursak; Ulus’da yurtta kalan bir öğrenci, Tandoğan’daki üniversitesine on beş dakikada 
rahatlıkla ulaşabilecekken, neden dolmuşa binmek zorunda? Çünkü bu arkadaşımız trafikte kendisini 
güvende hissetmiyor. Bisikletini güvende kullanabileceği bir ortam mevcut değil. Öte yandan bu öğren-
cinin haftanın beş günü dersinin olduğunu ve okula dolmuşla gittiğini varsayarsak, günlük dört buçuk 
lira ve bir eğitim yılında, sadece okula gidip gelebilmek için yaklaşık 750 TL para ödemek zorunda 
olması da düşündürücü. Trafik, karbon salınımı ve dolmuşa geç kalıp derse geç kalmak gibi konulara 
zaten hiç gelmiyorum.

Deniz Hanım fazlasıyla detay verdi bu konuda. Öte yandan trafikte yaşadığımız sorunları göz önünde 
bulunduracak olursak, en büyük sıkıntı bisiklet ulaşımı, bisikletin hakları konusunda toplumdaki bilgi 
eksikliği. Bu bilgi eksikliği giderilmesi amacıyla kurmuş olduğumuz kulüpler, topluluklar üniversitemiz-
de işlerini sürdürmekte fakat üniversitenin dışındaki kitlelerde de çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
Bisikletin karayolunda en sağ şeridi kullanma hakkını yasalar vermişken, ehliyeti olan milyonlarca 
sürücü bunu bilme bilmemekteler. Bisiklet bilincini toplumun geneline kazandırabilmek için Hollanda 
örneğinden de görebileceğimiz gibi devletin üst kurumlarının elinde (Çünkü panelistlerimizden, pa-
nelist hocalarımızın da bahsettiği gibi yatırımcılar bu konuda duyarlı değil, neden? Çünkü tamamen 
ekonomik kaygılardan kaynaklı.) Hollanda’da yapılan bir bisiklet yolu örneği vardı, alttan ısıtmalı, 
doğal kaynak sularını kullanmaktadırlar. Kışın kar yağışına karşı bisikletçiler etkilenmesin diye. Bunun 
açıklamasında yaptıkları masrafların karşılıklarını, yaklaşık elli yıl sonra alacaklarını hesaplamışlardı. 
Biz ülkemizde maalesef bu kadar uzun soluklu yatırımlar yapmak istemiyoruz. Yani bu sadece özel 
yatırımcılar için değil, kamunun da yapacağı yatırımlar ama maalesef daha çabuk, daha hızlı dönüş-
ler alacak şekilde oluyor ve bu da maalesef bisikletçilerin istedikleri şeyleri geciktiriyor. Öte yandan 
küçük iki tane not almışım, toplu taşıma ve bisiklet entegresi diye. Bisiklet yollarının yapılması önemli, 
bisiklet kültürünün oturması önemli. Öte yandan toplu taşıma, bisiklet entegresi daha da önemli. Şöyle 
ki; Ankara’da bisikletin metrolarda kullanılabilmesi için herhangi bir düzenleme yok, bildiğim kadarıyla. 
İstanbul’da maddeler halinde var ki bu da bisikletlilerin, bisiklet derneklerinin ve sivil toplum kuruluş-
larının baskısı altında oluştu. Bunlar maalesef Ankara’da herhangi bir düzenleme altına alınmış değil. 
Öte yandan güvenli bisiklet parkları. Ankara’da son zamanlarda çok fazla bisiklet çalınma durumuyla 
karşı karşıyayız. Bunlara karşı alınması gereken önlemler mevcut, bunların belli düzenlemeleri mev-
cut. Güvenli bisiklet parklarının yapımları ile ilgili, bunların da göz önünde bulundurlarak bisikletçiler 
için, bisikletliler için daha uygun şartların sağlanmasını istiyoruz. Çok da fazla uzatmak istemiyorum, 
toparlamak gerekirse; biz üniversite toplulukları olarak yapılacak olan, bisikletçiler ve bisiklet kültü-
rü için yapılacak olan, bütün çalışmalarda elimizi bir şekilde taşın altına koymaya hazırız. Elimizden 
geldiği kadarıyla ve son olarak söylemek isterim ki; eğer bu ülkede, bu şehirde bisikletle ulaşım trafiği 
entegre edilecek ise bu iş öncelikle bisikletçi gençler, üniversiteler ve bisiklet topluluklarıyla oluşacak-
tır. Söylemek istediklerim bu kadar, dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Hülagü KAPLAN: 
 Ben teşekkür ediyorum, gayet güzel. Son konuşmacımız Doğa Sezer, Ankara’da Gazi Üniver-
sitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı. Buyurun...

Üniversite Bisiklet Kulübü Başkanı- Doğa SEZER
 Öncelikle size kendimi takdim edeyim: ben Doğa Sezer. Şu anda 2013 yılından beri Gazi 
Üniversitesi’nde Bisiklet Topluluğu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Sizlere 
bu sunumu yapmadan önce, bu büyük kongrede bu mikrofonu ve bu söz hakkını bize verdiği için ve 
üniversitelerle ilgili bu duyarlılığı gösterdiği için Hülagü hocama teşekkür etmek istiyorum. Özellikle 
öncelikle onunla başlamak istiyorum, daha sonrasında bugün nelerden bahsedeceğim?  Topluluğu-
muzun kuruluşu ve amacı, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, bisikletli yaşam biçiminde üniversite bisiklet 
topluluklarının öneminden kısaca sizlere bahsedeceğim. Topluluğumuzun ilk kuruluş yılı 2005. Yine 
Hülagü hocamızın danışmanlığında kurulmuştu. Daha sonra çeşitli sıkıntılardan dolayı kapandı. 
2013 yılında tekrar kurmak için çalışmalar yaptık. Topluluğumuzun temel amacı, Gazi Üniversitesi 
öğrencilerine alternatif ulaşım araçlarından olan bisiklet hakkında teknik bilgi ve kullanıma ilişkin bilgi 
edindirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak. Yani bizim diğer topluluklardan 
bir farkımız olduğunu düşünüyorum, üyelerimizin çoğu mühendislik ve mimarlık fakültesinden olduğu 
için. Bisikletli ulaşıma, bisiklet kullanımı konusunda teknik bir açıdan da bakabiliyoruz, bu tür çalışma-
larda da bulunuyoruz, bu bizim bir farklılığımız diye düşünüyorum. 2006 yılında bisiklet topluluğumuz 
ilk defa: ‘Evet hepimiz daha yaşanabilir, sürdürülebilir Ankara ve Korunaklı Ankaralı’ya hizmet veren 
bir Atatürk Orman Çiftliği için bisiklet düzenlemeleri istiyoruz.’ sloganıyla sürdürülebilir ulaşım ve bi-
siklet yollarına vurgu yapan ilk üniversite bisiklet topluluğudur. Daha sonra gerçekleştirdiğimiz faali-
yetlerden bahsedeyim: 120 üyemizin katıldığı 25 Nisan 2013’te yaptığımız ilk bisiklet turumuz, bisiklet 
101 kod adıyla verdiğimiz ve üyelerimizin bilgi eksikliğini fark ettiğimizde kararlaştırdığımız bir şeydi. 
Bu bisiklet donanımı ve teknik eğitimleri ile ‘Bisikletli Ulaşım Kenti Olma Yolunda Ankara’ sloganı ile 
yaptığımız 25 Aralık 2014’te gerçekleştirdiğimiz panelimiz ve en son 8 Mart Kadınlar Günü Kadına 
Sevgi ve Saygı için Pedalla konseptli 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğimizi 200 üyemiz katılmıştı. Bu 
bize neyi gösteriyor? Üyelerimizin çoğu aktif bisiklet kullanıcısı olmamasına rağmen imkan verildiği 
zaman ve okulun böyle büyük bir potansiyeli kullanabilecek olduğunu gösteriyor. Burada faaliyetler-
den fotoğrafları görüyorsunuz, daha sonra bisikletli yaşamda üniversitelerin yerinden bahsedeceğim. 
Avrupa’daki kentleri detaylı incelediğimizde uyguladıkları strateji ve politikalara baktığımız zaman 
sergimizde de detaylı olarak görebilirsiniz. Kimileri başka alternatif olmadığından, kimileri karbon sa-
lınımının azaltılması ve iklim değişikliğine vurgu yapmak için, kimileri sürdürülebilir ulaşım konusunda 
katkıda bulunmak için bisikletle ulaşım tercih ediyor ve bisikletli yaşamın yolu üniversiteler ve öğren-
cilerden geçiyor ve bunu üniversitelerin uyguladıkları politikalarda net olarak görebilirsiniz. Ankara bu 
anlamda çok önemli bir konuma geliyor bu söylediğimden sonra, çünkü 19 üniversiteye sahip ve çok 
büyük bir öğrenci potansiyeli var. Bisikletli yaşamın insanın kendine ve topluma olan saygısının bir 
göstergesi olarak düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm. Çünkü bisiklet kullanımı aynı zamanda 
karbon salınımının azaltılması, taşıt hakimiyetinin motorlu taşıt hegemonyasının son bulması, çağı-
mızın en büyük tehlikesi olan obeziteye elimizden geldiğince bir çözüm biyofiziksel ve psikososyal 
kirliliğin azaltılmasına katkı sağlamakta ve iklim değişikliğine dolaylı yoldan vurgu yapmaktadır. Bu 
anlamda bisikletli yaşam biçimi gerçekten daha başka bir boyuta geçiyor. Bisikletli yaşamın Anka-
ra’da uygulanamamasının iki sebebi olduğunu düşünüyorum: İlki çok fazla etüt edilmesi gereken bir 
iş, bisikletli yollarının yapımı kriterleri ve diğer bir çok sıkıntı var ve yerel yönetimler bu konu ile uğraş-
mak istemiyorlar açıkçası. Diğer sebebi ise yeterince kullananın olmadığının düşünülmesi. Bunun 
için de sanki daha az kullanılıyor gibi bir izlenim var. Yerel yönetimlerin bu algısını da biraz kırmamız 
gerekiyor ve bunun en büyük aktörünün yine üniversite bisiklet toplulukları olacağını düşünüyorum.

 Sonuç olarak Ankara’da üniversitelerde uygulanabilecek bazı politikalardan bahsedeceğim. 
Bu Avrupa üniversitelerinin uyguladığı ve bizim de öneri olarak verdiğimiz politikalar, Hülagü Kaplan 
hocamızın fikri olan üniversitelere kayıt olan öğrencilere ayda 1 TL ödeyerek ya da ücretsiz olarak bi-
siklet sahibi olma şansı verilmesi ve öğrencinin dört sene boyunca o bisikleti kullanması ve o kültüre 
alışması için yeterli bir zaman ve imkandır. Ulaşım araçlarına bisikletle binildiğinde ücretsiz alınması 
veya indirim uygulanması ve az önce Barış’ın da söylediği gibi toplu taşıma entegrasyonunda büyük 
bir ivme kazandıracaktır. Kent içi ve kampüs içi ulaşımda bisiklete gerekli önceliklerin verilmesi nok-
tasında, Avrupa kentlerindeki üniversitelere de baktığımız zaman, bisikletlilerin trafikte yer yer geçiş 
üstünlüklerine sahip olduğunu görüyoruz.

 Kent ve kampüs içi bisiklet paylaşım sistemleri uygulamaları, örnek veriyorum: Bizim üniversi-
temizin kampüsü dağınık bir yerleşme, biz topluluğumuzun üyelerinin herhangi bir kampüsümüzden 
ücretsiz olarak bisikletini alıp diğer kampüsümüze bisikletle ulaşımın sağlanması ve bunun trafik 
güvenliği hissiyatı içinde sağlanması ve orada bisikleti istediği yere güvende bırakabilmesini istiyoruz. 
Bisikletle ulaşım için ulaştırma ve park etme konularında gereken alt yapının sağlanması, bu konuda 
yerel yönetimlerin ve üniversite yönetimlerinin çok fazla duyarlılık göstermesi gerekiyor. Son olarak 
bu konu ile ilgili çok uzun konuşmak istemiyorum çünkü çok derin bir konu. Söyleyeceklerim bu ka-
dar, dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Hülagü KAPLAN:
 Ben konuşmacımıza teşekkür ediyorum. Şimdi Doğa Bey’in hazırladığı sunum benim için de 
sürpriz oldu elbet.  Ankara’daki ilk bisiklet topluluğunu kurduk 2005 yılında, ondan önce yoktu ve bu 
topluluğu biz üniversite topluluğu olarak kurduk ve belli bir yerlere geldi. Hala bilmiyorum bahsetti-
niz mi kaç üyesi var, 650’yi geçti üye sayımız. Tabi üniversite öğrencisi olmak Türkiye’de zor. Çünkü 
üniversitenin anlamını kavrayabilmek zor. Aranızdaki kavgaları bırakacaksınız. Daha ileriye gitmek için 
paradigmanızı değiştireceksiniz. Değerli katılımcılar benim bugünlerde üzerinde durduğum konu birbi-
rinizle kavga etmek değil, paradigmayı değiştirmek. Bir işi yapamıyorsanız birleşin, birbirinizi yemeyin, 
birleşin. Benim söylemek istediğim bu. Bunun en iyi örneğine de bisikleti verebiliriz.

 Şimdi benim kısa bir sunumum var ancak öncelikle değerli konuşmacılarımızın öz kısımlarını 
belirtmek istiyorum size. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Işıl ÇakCI Kaymaz’ın belirttiği öncelikle ya-
şam tarzı olarak bisikletin ele alınması ancak bisiklet güvenliğinin sağlanması çok önemli.  Ankara’nın, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkenti olarak planı yapılmış. Kent olarak büyük yeşil alanlar planlanmış-
ken, bugün geldiği konumunun ve dolayısıyla yeşil alan ile sayın hocamızın da belirttiği gibi bisiklet 
bütünleşmesini yapılamamasının, bir temel bileşeninin kaybolmuş olması önemli. Bakınız paradigma 
değişikliği dedim, buralarda onun dışında mevcut yollarda, elbette şeritler düzenlenebilir. İkinci olarak 
sayın panelistimiz Yardımcı Doçent Doktor Velittin Balcı’nın söylediği; özellikle aktif ve pro-aktif dü-
şünmek. Yine yeni paradigma için önemli. Bakınız çok şey ödünç alabiliriz, ödünç aldığımızla yetin-
meyelim, daha İyisini yapmaya çalışalım. Bunun için sanki bir pasta bölüşüyormuş gibi, sanki her şey 
aynıymış gibi düşünmeyin, gelişme gelişmedir. Gelişme sadece nüfusla, kentin yayılmasıyla olmaz. 
Gelişme daha ileri düşünce ile olur, onu da söylemek istiyorum. Orada sayın Balcı’nın aktif ve pro-aktif 
yaklaşım karşılaştırması bence çok önemliydi. Çünkü Dünya Sağlık Birliği’nin sağlıklı kentler programı 
halen şu anda uygulamada. Bizde de Sağlıklı Kentler Birliği kurulmuş olmasına rağmen, bu birliğin 
henüz raporlarını okuyorum, sağ olsunlar. Ancak bu birliğin bir pro-aktif ve aktif tutumlarını da görmek 
istiyorum. Sağlıklı kentleşme bisikletle olur diyorum. Bir diğer husus da bisikletle yaşam kültürünün 
oluşmaması. Bunu diğer konuşmacılarımız da paylaştılar. Hakikaten bu kültürü, bakınız paradigma 
değişikliği, bu kültürü biz kaybetmişiz, olmamış değil. Bu kültür Osmanlı döneminde vardı. Benim 

dedemin bisikletle çekilmiş resmi var. Öyle tahmin ediyorum ki sizin dedelerinizin veya büyüklerinizin de 
1900’lü yılların başında bisikletle çekilmiş resimleri olabilir. Çünkü Türkiye’ye bisiklet geldiğinde, planla-
ma yok, mimarlık belli bir yöntemle götürülüyor. Böyle bir  dönemde bisiklet var, nasıl kaybetmişiz? İşte 
arkadaşlar, değerli katılımcılar gelişmeyi, düşüncelerinizi bir üst paradigmaya taşımalıyız. Niye kaybet-
tik? Yok değil, var olanı niye kaybettik? Çünkü ucuz, enerjik, taşınabilir bir taşıt olarak insan enerjisi ile 
bütünleşmiş bir taşıt olarak bisiklet 100 yıl önce de vardı Türkiye’de. Ancak kaybolmasının nedenlerini 
araştırıyoruz.
 
 Benim naçizane bulduğum Türkiye’deki planlama, mimarlık ve mekansal gelişim hareketlerinin, 
maalesef karayolu odaklı olarak gelişmesinin sonucunda bu tür taşıtların ve dolayısıyla sonra gelişen 
sürdürülebilirlik paradigmasına katkının yapılamamış olması. Bunların tartışılması lazım. Onun ötesin-
de, sayın Deniz Kırımsoy’un getirdiği trafik kazaları var, çok önemli bence, bunların üzerinde durulması 
lazım. Veri toplanması konusunda kendisinin saptamaları var, önemli. Bisikletin hızlı bir araç olduğu ko-
nusunda, ben üniversitede yurtdışında okurken, özür dileyerek belirtiyorum, bisikletle gidip geliyordum 
fakülteme. Yedi yıl yurtdışında, İngiltere’de. Bisikleti o zaman da kullanan birisi olarak evet istediğiniz 
zaman, istediğiniz hıza çıkabilen bir taşıttır ama dikkatli olacaksınız. Bisiklet işletme hızı olarak işlet-
me hızlı olarak, yolculuk hızı değil, en iyi taşıttır. Enerji korunumunda da iyi bir taşıttır, ben bizzat yedi 
yıl bunu deneyimledim. Şunu da söyleyeyim: Ben buradan giderken bisiklet kullanmayı doğru düzgün 
bilmiyordum ama orada biz öğrenci olarak, oradaki topluma da ayak uydurduk. Kültürü geliştirmeniz 
gerekir, bisiklet kültürünü. Ankara’da 1 milyon araç var hatta şu anda 1.200.000 civarında. Dolayısıyla 
araçların arasına sıkışmamak için, bisiklet yolunu ve bisiklet şeritlerini isteme durumundayız. Güvende 
olabilmeniz için, değerli üniversite bisiklet topluluğu başkanlarımız da belirttiler bu durumu: Güvensiz 
bir ortam var şu anda. Bisiklet sürücülerinin güvensiz ortamını kaldırmak için bisiklet yolu ve bisiklet 
şeridini talep edenlerin hemen yanında ben varım. Çünkü 35 yıldır kullanıyorum. Dolayısıyla bu tale-
bi sakın önemsememiş olmayın. Biz yol istemiyoruz demeyin, biz yol istiyoruz, biz şerit istiyoruz, biz 
bisiklet parkı istiyoruz, biz tüm taşıtlarla bütünleşmiş bir durum istiyoruz. Bütün bunlar her zaman için 
var olabilir, onu da söylemiş olalım. Paradigmayı değiştireceğiz, hangi paradigmayı? Sadece akademik 
anlamda değil, yerel yönetimin paradigmasının değişmesi de lazım. Şimdi ben sizlere bir sunum yapa-
cağım. Ondan önce ben bisiklet toplulukları başkanlarımızın değerli çalışmalarına da teşekkür ediyo-
rum. Onların enerjisi, öyle tahmin ediyorum ki bizlere güç veriyor, sağ olsunlar, var olsunlar, daha ileri 
gitsinler. Dediğim gibi Doğa Sezer’in sunumu benim için de bir sürpriz oldu, bana söylemedi önceden.  
Evet 2005 yılında kurduk, evet bu topluluğu ilk topluluk yaptık, evet devam ediyorlar, hepinize teşekkür 
ediyorum. Sunumun hemen ardından soru cevaplara geçeceğiz.

 Şimdi Doğa’nın bahsettiği konu, 2005 yılında biz bisiklet topluluğunu kurduk. Bu arada bizim 
2005’te planlama dergisi vardı, onun bir sayısında bu yayınlanmıştı: Atatürk Orman Çiftliği için ve 
çalışmasını biz o zaman yaptık. Buradan öyle tahmin ediyorum ki Atatürk Orman Çiftliği için bisiklet 
çalışmasını o yıllarda yaptık ve bunu bir kitapta yayınladık. Dileyenler buna erişebilirler, kütüphanelerde 
olduğunu düşünmekteyim. Bir çalıştaydı,  Ankara’daki kentsel ulaşımın düzenlenmesi için yapılmış. Ben 
ve değerli arkadaşlarım o yıllarda, bundan on yıl kadar önce,  Atatürk Orman Çiftliği’ni yeni örneklem 
alanı olarak değerlendirerek bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı gösteriyoruz. Çalışmada iki şey üzerinde 
durduk: birincisi o zamanki düşüncemiz, Ankara’da bugün 300 binin üzerinde üniversite öğrencisi var, 
toplam öğrenci nüfusu 1,5 milyona yaklaşıyor. Dolayısıyla bu sayının, özellikle lokomotif gücünün üni-
versite öğrencileri olduğunu düşündüğünüzde, üniversitelerin de nazım imar planı çerçevesinde güney 
batı koridoruna doğru geliştiği düşünüldüğünde, bu üniversite öğrencilerinin kent merkezi ve yaşam 
alanlarıyla ilişkisinin kurulabileceği bir mekansal alanda, Atatürk Orman Çiftliği, dolayısıyla buradan ge-
çirilmişti. Bunun için de bizim yaptığımız bir diğer çalışma; şu anda henüz Avrupa’da ortaya konulmamış 
bir düşünce var. Biz onu o zamanlar naçizane getirdik: Bisiklet odaklanması. Bisiklet odaklanması sade-
ce bisiklet parkı yapmak veya sadece bisiklet yolu ve şeridi yapmak değil. Bu odaklara kafe, soyunma 
kabinleri de koymak; bisikletçi terler çünkü. Bizim fakültede bunu söylüyorum, bunu talep edecek bir 
paradigma lazım. Yurt dışında duşlarımız vardı. Bakınız ben 1977-1982 yıllarından bahsediyorum. O 
zamanlar fakültelerde duşlarımız vardı, o zamanlar üstümüzü değiştirebiliyorduk. İşte üniversitelerimiz-
de biz bunu da talep edeceğiz. Yani bisiklet odakları, bu odaklar, bu yol üzerinde aynı zamanda bisiklet 
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parkını, bisiklet tamir atelyesini, bisiklet kafesini de bir arada tutmak üzere, 2005 yılında bizim çalışma 
grubu tarafından düzenlendi ve yayınlandı, isteyenler faydalanabilirler. Şimdi Ankara Ulaşım Ana Planı 
çerçevesinde bizim dört katılım toplantımız oldu, üçünü çok büyük bir çoğunlukla yaptık, beş yüz kadar 
katılımcı, kurumlar, kuruluşlar vardı o zaman. Bir toplantıda yine ben ve arkadaşlarımın hazırlayarak 
gündeme getirdiği, Ankara Bisiklet Ana Yolu planı. Bakınız bugün hiçbir nazım plan çalışmasında bisik-
let ana yol olarak ortada yoktur ancak işte paradigma değişikliği dediğim bu mekansal planlama anlayı-
şı. Sağ olsunlar şu anda biraz değişmekte. Mekansal planlamanın içine mutlaka yaya ve bisikletle ilgili 
ana yol kavramlarının girmesi lazım. İşte bunun düzenlenmesini biz, yedi üniversiteyi bir araya getire-
cek bir şekilde, şöyle söyleyelim: Bugün güneybatı koridorunda düşündük bunu olarak. Bir fikir projesi 
bu, bu gördüğünüz etli olan kısım, 200 metrelik bir bant olarak duruyor. Onun içinde bir fikir projesi 
olarak yer alacak, kısmen Eskişehir yolu, kısmen onun çevresinde yedi üniversiteyi bir araya getirecek. 
Bakınız üniversite isimleri burada ortaya konulmakta. Bu bizim söylediğimiz Ankara’da 1000 km bisik-
let yolu kavramının içindedir. Bunlar yakalama alanları, buna göre düzenlenmesi lazım bu yolun. Tabi 
bu yol bazen yol, bazen şerit halini alıyor. Burada biraz daha fikir projesinin belli bir topografik eşiğe 
oturtulması için yine 1/25000 üzerindeki bir ölçekli fikir geliştirme projesi var. Bunun yapılması lazım 
Ankara Ulaşım Ana Planında, amaç, hedef ve stratejilerde. Çünkü ana planlar bir strüktürel plandır. 
Strüktürel planlarda ölçü alınmaz, ölçü verilmez, gösterilmez. Strüktürel planlar fikirleri verir, amaçları 
koyar, ana çerçevesinde hedefleri getirir, hedeflere göre stratejiler öğretir ve bu öğretilen stratejiler de 
işte zaman ve mekanlar yaratır. Onun için de bu stratejiler, üretilen bu stratejiler, ulaşım ana planına 
konuldu. Ancak ulaşım ana planı henüz onaylanmadı, biz de bekliyoruz onaylanmasını. Bu stratejiler 
bir ulaşım alt planında mekanlara oturtulmalı, bizim ikinci evrede Büyükşehir Belediyemizden bekle-
diğimiz; bunların ulaşımda yaya alt planına, bisiklet alt planına vs. oturtulması. Accessibility Planning; 
yani erişilebilirlik planlanması bir sonraki oturumumuzun da konusu. Bugün bütün gelişmiş ülkelerin 
birer plan çeşididir ve engelsiz mekanlar içerir. Değerli katılımcılar paradigma değişikliğine varsanız 
birlikte yürürüz. Yine aynı şekilde bir fikir projesi olarak geliştirdiğimiz bu slaytta da  belli hatların nasıl 
stratejik olarak bağlanacağını gösteriyoruz. Yol türleri bunun içinde yer alacak, bunları söylüyoruz. 
Bunların odaklanma konusunda, kavşak geçişleri konusunda neler olacağını veriyoruz. Biz birincil ve 
ikincil odak olarak yapıyoruz ve şöyle bitiriyoruz: League of American Bicyclists’in bir programından 
alınmış ve biz bunun daha iyisini yaparız, diyorum ve teşekkür ediyorum.

 Değerli katılımcılar, soruları almak istiyorum şimdi, buyurun. Burada her bir katılımcımız fark-
lı bir kısımdan, kesimden gelmekte. Özellikle bunun böyle olmasını istedik çünkü burada biz iyi bir 
sürdürülebilir ortamın oluşması için adım atıyoruz. O konuda birlikteyiz diye düşünüyorum, soruları 
alayım, buyurun.

Dinleyici:
 Teşekkür ediyorum sayın başkan, ben Leyla Ünal, Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü. Be-
nim hem bir yorumum olacak, hem de en sonda soruyu bütün panelistlere sormuş olacağım. Ben bu 
panelde şöyle bir şey gördüm, sizin sunuşunuza kadar toptan problem var çözüm yok şeklinde ama 
sizin sunumunuzla bir çözüme doğru, bir plana doğru gidildiğini gördüm. Işıl Hanım dedi ki: Ben iki 
yaşındaki çocuğumu, üç tekerlekli bisiklet ile evin ön avlusuna dahi bırakamıyorum. Türkiye’de kişi ba-
şına düşen yeşil alan istatistiklere girmediği sürece, ne bisikletliler kendilerine yol bulur, ne de çocuklar 
bisikletleriyle ya da başka bir şeyleri ile dışarıda oynayacak imkanı bulur. Dolayısıyla kişi başına düşen 
yeşil alan kavramının, istatistiklerimize girmesi lazım. Yoksa sürekli avm yapılır, 15 sene önce burası 
böyle değildi. Bir de konutlar sadece ilerlemekle de kalmıyor, düşeyde ilerliyor. Diğer bir husus neden 
otomobil kullanıcıları artıyor, otomobillere her türlü imkanlar sunuluyor, yayalara dahi sunulmayan, bi-
sikletlilere de tabii ki beklemiyoruz? Çünkü her bir litre benzinin üçte ikisi vergi, devlet, kapitalist düzen 
de bu işten para kazanıyor. Araba alıyorsunuz üçte ikisi vergi, araç kullanıyorsunuz yıllık vergi, aracını-
zı sigorta yaptırıyorsunuz vergi, peki bisikletliler? Siz de vergi ödüyorsunuz, dolayısıyla beklenti olmak-
la birlikte, çözüme yönelik sadece bunu alevlensin diye söylüyorum, bisiklet karşıtı olduğum için değil. 
Çünkü ben araba da kullanmıyorum, çok ciddi trafik kazası geçirmiş bir insanım. Kızıştırmak amacıyla 
söylediğimi, alevlendirmek için söylediğimi belirtmek isterim. Onun haricinde Velittin Bey’in sunumu 
çok güzeldi, evet kesinlikle katılıyorum; sürdürülebilirlik derken biz bunu hep gelecek nesiller için, 
gelecek nesiller için dememeliyiz. Bizim için, evet biz bunu bizim daha iyi yaşamamız için yapıyoruz, 
şeklinde. Kesinlikle katılıyorum. Yalnız şöyle bir algı yarattı, bisikletli anne çocuğuyla gezintiye çıkmış, 
dedi. Ben Hollanda’ya gittiğim zaman, bisikleti ile giden takım elbiseli insanlar da gördüm, yani işe gidi-
yorlar, toplantıya gidiyorlar. Bizdeki algı neden hep annesiyle seyahate çıkan ya da geziye çıkan yolcu 
olsun? O konuda bir eleştirim var. Diğer bir husus Deniz Hanım’ın, Hülagü hocam sizin de belirttiğiniz 
gibi, zaten dediniz ki biz bisiklet yolu istemiyoruz, saygı istiyoruz . Saygı sevgiyle çözülseydi pek çok 
şeyi çözülürdü. Tabii ki talep edeceğiz, edeceksiniz ve dediniz ki eleştirimi söylüyorum: Biz sizden bi-
siklet yolu istemiyoruz, ‘Siz’ dediğiniz, biz size destek için gelen kişiler, şurada belirli miktarda insanız. 
Biz hep birlikte talep edeceğiz. Ben bisiklet kullanmaya korkuyorum, çünkü trafik kazası geçirdim, pek 
çok hasar var vücudumda. Bisikletle düşerim diye korkuyorum, muhtemelen kullanmayacağım. Muhte-
melen bir araçta yolcu olacağım, ama araçla değil de keşke toplu taşım araçlarında, metrolarda yolcu 
olsam ve o imkanlar daha çok verilmiş olsa. Hülagü hocam da söyledi, size eleştirisini getirdi. Tabii ki 
talep edeceksiniz, lobicilik yapacaksınız. Nasıl bunu güçlendirebilirsiniz? Bir dağcılık kulübü, benim 
kafamdaki algıda o gibi olmaktan öte, bisikleti biz yollarımızda nasıl görebiliriz konusunda ben sizden 
daha farklı beklentiler içerisindeyim, onu belirtmek istiyorum. Diğer bir husus iki bisiklet kulübünden 
genç arkadaşlarımı görmek burada sevindirici ve takım elbiseleri ile gelmişler, çok hoşuma gitti. Gönül 
istiyor ki onları, umarım bir gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ya da başka bir şehirde belediye 
başkanı olarak görürüz ve bu sorunlar bir nebze çözülür. Teşekkür ediyorum.

Hülagü KAPLAN:
 Ben teşekkür ediyorum, hem sorular, hem katkılar için. Şimdi önce soruları alalım isterseniz, 
sonra panelistlerimize dönelim. Çünkü şu anda notları alıyorum, yalnız öz olarak soralım soruları, za-
manımız kısıtlı.

Dinleyici:
 Ben Nuray Ünal, farklı bir disiplinden geliyorum, jeoloji mühendisiyim. Ben 2007-2010 yılları 
arasında Adapazarı’nda çalıştım ve beni çok şaşırtan bir şey gördüm: Yerel halkın bisiklet kullanması. 
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Yani başkentten gidip, Adapazarı’nda yerel halkın bisiklet kullanması beni çok şaşırttı. Üstelik Ada-
pazarı’nda halkın trafik kullanım kültürü çok kötüdür, yani trafik kültürü Ankara ile kıyaslanamayacak 
kadar kötüdür. Bunun sebepleri yeşil alanlarının fazla olması mı, araç sayısının az olması mı, irdelen-
mesi gereken bir şey. Burada söylemek istedim.
Teşekkür ederim
. 
Hülagü KAPLAN:
 Teşekkür ediyorum, sayın Nuray Ünal’a. Bunuda bir konuşmacımıza devredeceğiz. Başka 
sorumuz varsa alalım, buyurun.

Dinleyici:
 Merhaba, ben Ayhan Metin, Aile Bakanlığı Bakanlık müfettişiyim. Merak ettiğim bir husus var: 
Bisiklet yolları tekerlekli sandalye ile birlikte kullanılır, diye söyleniyor. Engelliler de burayı kullanabilir-
ler, deniyor. Hatta yönetmelikte de belli kısımlarını geçmeyen araçlar, burayı kullanabilirler, deniliyor. 
Bu benim hep kafama takılmıştır. Bisiklet çok hızlı giden bir araç ama ben tekerlekli sandalye ile o 
kadar hızlı gitmiyorum. Bu tekerlekli sandalye, benim yaya yürüyüşümü sağlıyor. Dolayısıyla bence 
bisiklet yolunda tekerlekli sandalyelerin bulunması doğru değil, diye düşünüyorum. Ciddi manada 
kazalara neden olabilir, diye düşünüyorum. Çünkü biz tekerlekli sandalye ile diğer yayalar gibi gayet 
sakin, yavaş, kaldırımdan ilerlememiz gerekiyor, diye düşünüyorum ama yönetmelikte tekerlekli san-
dalyelerin yaya yoluna çıkabileceği de yazmış. Diğer taraftan bisiklet yollarının yaygınlaşması için hep 
bize söylenilen, telkin edilen, burası aynı zamanda sizler için de, siz de kullanabilirsiniz gibi telkinler 
var. Bu konulardaki düşünceleriniz nelerdir, yurt dışı uygulamalarında da benzer durumlar var mıdır? 
Paylaşırsanız sevinirim.

Hülagü KAPLAN:
 Teşekkür ediyorum sorunuz için. Ben önce Işıl Hanım’a söz vereceğim yeşil alanda kişi kar-
şılaştırması konusunda. Daha sonra bisiklet vergisi ve bisiklet yolu konusunda Deniz Hanım’a söz 
vermek istiyorum. Sayın Nuray Ünal’ın ve sayın Ayhan Metin’in sorularını da ben izninizle sayın Velittin 
Balcı hocamıza sormak istiyorum. Yani biri Adapazarı gibi kentlerde bisikletin rahat kullanılması, bu 
neden gelişmiyor diğer yerlerde? İkincisi de bisiklet hızı ve tekerlekli sandalye ile ilişkisi konusu. Diğer 
panelistlerimiz de katkıda mutlaka bulunabilirler. Öncelikle ben Leyla Hanım’a katkısı için, topluluk 
başkanlarımıza söylemi için de ayrıca teşekkür ediyorum, buyurun. 

Işıl Çakcı KAYMAZ:
 Ben öncelikle Leyla Hanım’ın kişi başına düşen yeşil alanın istatistiksel olarak dikkate alınması 
gerektiği düşüncesine, yani tamamen o kavrama karşıyım bir peyzaj mimarı olarak. Çünkü zaten hali 
hazırda aktif 10 metre² yeşil alan gibi bir takım şeyleri ilgili yönetmeliklerde ya da yasal düzenlemeler-
de rastlıyorsunuz ancak bizim için verimli ve kullanılabilir yeşil alan; siz evinizden dışarıya çıktığınızda, 
günlük yaşam aktivitenizi gerçekleştirdiğiniz bütün mekanları birbirine bağlayan, bağlantılılığı olan sizin 
erişebildiğiniz, kullanabildiğiniz alan demektir. Yoksa şu anda benim bahsettiğim konuşmamda da, 
imar kanununun 18. maddesinde ada-parsel düzenlemesi yaparken, %40 düzenleme ortaklık payı ayı-
rıp alanın belli bölgelerine bir yeşil alanı toplayıp, geri kalanını yapılı çevre olarak ayırırsanız o yapıda, 
çevrenin bir bölümüdeki insanlar o açık yeşil alanlardan faydalanamıyor. Ama yasal olarak gerekli açık 
alanı bırakmış görünüyorlar. Dolayısıyla ben metrekare ya da bir rakam vermekten ziyade, siz günlük 
yaşamınızda; evinizden çıktınız, işinize gittiniz, çocuğunuzu okula bıraktınız, akşam geri dönüyorsu-
nuz, alışverişinizi yaptınız vs. bu süre zarfında açık yeşil alanlara bir kısıtlama olmadan, bir kopukluk 
olmadan bağlanabiliyorsanız sorun yok, diye düşünüyorum. Şöyle ki Avrupa kentlerinde sizde bulun-
muşsunuz bilirsiniz, özellikle eski kent merkezi koruma altındadır. Tren yolunda inersiniz, yürüyerek 
kent merkezine de ulaşırsınız, her yere de gidebilirsiniz, araca ihtiyaç duymazsınız bile. Dolayısıyla 
bizim burada yapmamız gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bisiklet yolları da bu açık yeşil 
alanlar içerisinde değerlendirilebilir. Aslında hep sorundan bahsediyoruz, çözüm önerileri yok değil, 
var. Aklıma gelen bir kaçını da söylemek istiyorum: İlk olarak MOBESE kameraları. Sizler, bu kentte 
yaşayan insanlar olarak çok iyi biliyorsunuzdur, şu an 82 yazıyor 70’ti daha önce, %10’luk da hata 

payını, hız sınırı aşma payını vererek değerlendirdiğimizde; o noktaya geldiğimizde hepimiz yapıyoruz, 
frene basıyoruz değil mi? Daha sonra tekrar hızlanıyoruz ya da sağa dönüşlerde MOBESE kamerala-
rının olduğu yerlerde, yayaya yol veriyoruz araçla. Çünkü biz korkuyoruz, cezadan korkuyoruz, ceza 
yemekten korkuyoruz. Çünkü başta hakikaten ciddi cezalar geliyordu, ortalamalar alınıyordu kamera-
lar arasında. Yani çok af edersiniz faşist yöntemler belki ama ben toplumu biraz da hizaya getirme de 
faydalı olduklarını düşünüyorum. İkincisi arabaları yine kullanabiliriz ama yine vergi getirebiliriz. Kente 
giderken, park ederken, ücret, vergi ücretlendirmeleri görebiliyorsunuz. Mesela İngiltere’de vardır; park 
etmek istediğiniz ilçeye belli bir miktar ödersiniz, yıllık da kartını alırsınız, aracınızın önüne yerleştirir-
siniz, bütün yıl boyunca o ilçede parka ayrılan alanlara park edebilirsiniz. Yine aracınızı kullanmakta 
serbestsiniz. Yol daraltma; araç için mekanı ne kadar verimsiz hale, ulaşılmaz hale getirirseniz insanlar 
bir süre sonra araçlarını terk etmeye başlayacaklardır. Bir diğer konu da sosyal sorumluluk projeleri. 
Aramızda kurumsal sosyal sorumlulukla ilgilenen biri var mı, bilmiyorum. Bu yeni bir kavram, belki duy-
muşsunuzdur, akredite oluyorlar. Büyük şirketler yurt dışında raporlama yapıyorlar, yıllık sosyal sorum-
luluk projeleri raporlarını dökümlerini veriyorlar ve yurt dışından akreditasyon alıyorlar ve bunun içinde 
ülkemiz de yeni başladı. Özellikle İstanbul’da çok yaygın, kurumsal anlamda sosyal sorumluluk projeleri 
danışmanları var, bu kişilere danışmanlık yaptıkları büyük firmalara bisiklet ve yaya güvenliğini sürdürü-
lebilir ulaşım açısından da çalışabileceklerini bir şekilde duyurmaları gerekiyor ve sadece özel şirketler 
değil, üniversitelerin de aktif olarak sosyal sorumluluk projelerine katılmaları gerektiğine inanıyorum, 
teşekkür ediyorum.
Hülagü Kaplan:
Ben teşekkür ediyorum. Çok önemsiyoruz bakınız, akıllardaki düşüncelerin değişmesi lazım, söyle-
nenlerin değil. Çünkü otuz yıldır aynı şeyi söyleyenler var. Devlet Planlama Teşkilatı’nın raporlarını 
açtığınızda, ulaştırma şuraları raporlarını açtığınızda pek çok şey otuz yıl önce de söylenmiş. Onun için 
kafatasının içerisinin değişmesi ve vicdanla aklın bir araya getirilmesi gereken bir evreye girmemiz la-
zım. İkinci panelde mekanın engelsizleştirilmesindeki sorun ve olanakları ortaya koyacağız. Şimdi sözü 
değerli Deniz Kırımsoy hanımefendiye vermek istiyorum, bisiklet yolu konusunda ve vergisi konusunda. 
Buyurun…

Deniz KIRIMSOY:
 Teşekkür ediyorum. Bence de hanım efendinin dikkat çektiği şeyler çok önemli tabi, eleştirisine 
de yürekten katılıyorum. Kavramsallaştırılmadan ifade ettiğim için yarım kaldı, askıda kaldı. Bisiklet 
yolu istemiyoruz değil deyince, biz bisikletliler bugüne kadar yapılan bisiklet yollarının nasıl ihlal edil-
diğini ve nasıl sorunlara neden olduğunu bildiğimiz için o yönde bir ifade kullandım. Fakat arka planda 
sunmadığım için havada kaldı, bu konuda özür diliyorum. İkincisi de biz siz diye bir ötekileştirmeye 
gittim, hakikaten doğru değil, lütfen bağışlayın. Biz iyiyiz, siz kötüsünüz, hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi 
bir şey demeye çalışmadım. Orada ya da burada hazır bulunan arkadaşlara herhangi bir şekilde bir 
karşı duruş da sergilemek istemedim, ifade bozukluğu olarak kabul edin lütfen ve bağışlayın, öyle di-
yeyim. Şimdi vergi meselesine gelince evet bisiklet gerçekten otomotiv sektörünün kazandırdığı şeyleri 
kazandırmıyor, çok haklısınız. Tabi bu kazancı cebimize düşen paralar ve nakit olarak düşünmediğimiz 
zaman. Biraz önce Barış da vurguladı. Önümüzdeki on yıl, on beş yıl gibi bir süreç olarak düşünürsek; 
çevreden kazanacaklarımız, sağlıktan kazanacaklarımız, yakıttan kazanacaklarımız, bağımsızlığımız 
vs. gibi şeyleri düşünürseniz bunlar çok büyük parasal değerlerinin yanı sıra çok büyük manevi değer-
lerdir. Fakat manevi değerler pek kimsenin umurunda değildir, biliyorum ama aslında paraya çevirdiği-
niz zaman bisiklet kullanımının artmasıyla, egzoz gazından kurtulacağız, karbon salınımından kurtula-
cağız, kendi kişisel sağlık sorunlarımızdan neredeyse %70 %80 oranlarında iyileşme göreceğiz. Bazı 
arkadaşlarımız var yürüyemiyordu; bugün bisiklet kullanıp rampa çıkabiliyor, bazı arkadaşlarımız var; 
kalp ameliyatları geçirdiler, bizimle uzun turlara çıkabiliyorlar, bazı arkadaşlarımız vardı; obez, 120 130 
kg, şu anda 80 90 kg’a indiler, normal bir hayat sürmeye başladılar. Bunlar fiziksel sağlık sorunları ola-
rak olmakla birlikte, aynı zamanda çok ağır psikolojik sorunları da beraberinde getiriyorlar. Bu psikolojik 
hastalıklar, siyatik hastalıklarda da çok çok büyük oranlarda, harika iyileşmeler görüyoruz. Dolayısıyla 
buna böyle bir kaynak olarak baktığınız zaman, bisikletle ulaşım teşvik etmemek için hiçbir sebep orta-
da kalmamaktadır. Tabii politik bir bakış açısı gerekiyor buraya. Sanıyorum söyleyeceklerim bu kadar, 
teşekkür ediyorum.
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Hülagü KAPLAN:
 Deniz Hanım’a toparlayıcı, sevecen konuşması için de teşekkür ediyorum. Hem soru yerindeydi, 
hem de toparlama Deniz Hanım tarafından çok yerinde oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı biz gidon-
larla kutladık, ona katılanlar vardı mutlaka. 29 Ekim’de Ankara’da çok ciddi bir bisiklet etkinliği yapılmıştı, 
onu  hatırladım. Çünkü gerçekten kent, topraktan koparttığı insanın ruh sağlığını bozmaya hazır ortamlar 
oluşturuyor. Onun için insanın varlık olarak, doğa ile bütünleşmesinin yollarından bir tanesi olarak da ben 
görüyorum ve katılıyorum. Yani insanın sağlığını kazanmasının bir yolu enerjisini iyiye döndürmesi oluyor, 
bunu da söylemek istiyorum. Ben şimdi sayın Yardımcı Doçent Doktor Velittin Balcı’ya son iki soru için 
söz veriyorum, buyurun.

Velittin BALCI: 
 Ben hemen neden Adapazarı’nda, Sakarya’da buna bir açıklama getirmek istiyorum. Çünkü düz 
bir yer. Ben Konya’da da kaldım, Konya’da aynı şey geçerli. Bir de ekonomik gereksinimden dolayı, ba-
zen toplu taşım insanların ihtiyacına cevap vermediğinde ve özel taşıtlarda alım gücünün üzerinde olduğu 
zaman, bisiklete yönelim ulaşım amacıyla bu tür kentlerde örnekleriyle çok fazla oluyor. Diğer taraftan 
Ayhan Bey’in konusuna da şöyle değineceğim. Sabırlı olmayı öğrenmeliyiz. Biz bisiklet deyince hızdan 
niye bahsediyoruz, yürüme deyince yavaşlıktan niye bahsediyoruz? Ben onu başka yerde çözdüm. Sa-
bırlı olmayı öğrenmek; herkesin yol kullanım hakkını da birbirine karşı saygı göstererek birbirine vermek 
herhalde işi çözer ama şimdilik oraya gelemedik, geleceğiz, diye düşünüyorum. En son yaşadığım kentte 
bisikletliler yaya kaldırımından gidiyorlar trafikten kurtulmak için, onlar yayaya saygılı olurken; yayalar da 
bu tehlike ile karşı karşıya kaldıklarında, orada bisiklet sürücülerine saygılı oluyorlar. Bu arada eğer yolda 
bisikletle gitmek zorunda olanlar oluyorsa, bütün araçlar da onların arkasında dizilmez sabrını gösteri-
yorlar. Bu sabra ulaşmak bence entegrasyonla ilgili bir şey. Aksi halde belediye otobüs şoförü de sizin, 
otobüsün önüne bisiklet koyma zamanınıza sabırlı olmayabilir. Dolayısıyla sabır burada anahtar kelime, 
diye düşünüyorum. Gerisi zaten bir şekilde düzenlemelerle çözülebilir uzun vadede, teşekkür ediyorum.

Hülagü KAPLAN:
 Ben kendilerine teşekkür ediyorum, Deniz Hanım’ın bir saptaması daha var, buyurun.

Deniz KIRIMSOY:
 Takım elbise ile ilgili bir bisiklete binmekle ilgili bir şey söylendi de, mesela ben bisikletimi günlük 
olarak kullanıyorum, bu kıyafetle, bu havada. Benim için fark etmez ve rampa geldim, o da fark etmez. 
Ankara bisikletle sürüşe uygun bir kenttir, onu söylemek isterim, teşekkürler.

Hülagü KAPLAN:
 Deniz Hanım teşekkür ediyorum, buyurun sayın hocam.

Velittin BALCI:
 Hülagü hocam az önce bir şey hatırlattı, onu da tamamlamak için tekrar söz aldım. Şimdi bisiklet 
yolları ve diğer yaya yolları aynı mekanda olursa tabii ki sorun yaratıyor ama benim görüşüme göre bu 
sorunun ortadan kalkması zamanla olacak bir şey. Mesela bazı yerlerde kaldırım yapmak olanaksız ama 
insanlar da bu kaldırımı yapmayı zorluyorlar kentsel yönetimlere. Bu süredeki sabır, aslında insanların 
fedakarlıklarıyla ilgili bir şey. Hollanda’da benim öğrendiğim bir cümle var taşıtlar için: Büyük küçüğe her 
zaman yol verir. Kamyon otomobile, otomobil bisiklete, bisiklet yayaya… Bu ilişkiyi sürdürülebilir kılarsak 
kişisel deneyimlerimizle ve kişisel önceliklerimizle, sanırım bisiklet yolu gerekli, evet taşıt yolu gerekli, 
evet belki yaya yolu gerekli ya da paten yolu gerekli, atlar için bilinecek yol gerekli, İngiltere’de Londra’da 
olduğu gibi. Ama bu lüksü elde edemediğimiz yerlerde de sabır ve saygı gerekli, diye düşünüyorum.

Hülagü KAPLAN:
 Ben teşekkür ediyorum, buyurun.

Doğa SEZER:
 Hocamın söylediğine katılıyorum ve bir şey eklemek istiyorum. Burada engelliler ve bisikletliler 

kullanıcıların aynı yolu kullanması kavramı bana pek mantıklı gelmiyor. Çünkü diğer yaya yollarının zaten 
engellilerin kullanımına elverişli olması gerekiyor ve onların bisiklet gibi farklı bir kullanım olmadığının, bu 
anlamda ayrıştırılmamasının gerektiğini düşünüyorum. Bunu eklemek istedim sadece, teşekkür ederim.

Hülagü KAPLAN:
 Teşekkür ediyorum katkı için de. Gerçekten galiba tüm söylenenler aynı yere geliyor. Bazı bü-
yükşehir belediyelerimiz, bisiklet yolu tasarımını hatalı yapıyorlar, bazı büyükşehir belediyelerimiz değil, 
hemen tümü kaldırımları hatalı yapıyorlar. Kaldırım genişliği bellidir, yasal olarak bellidir. İç İşleri Bakanlı-
ğı’nın genelgesi vardır: 150 cm’den dar kaldırım olmaz. Onların konuşma yeri burası değil ancak kaldırım 
ve bisikletin farklı kotlarda seyrini, bisikletle binek otolarının da kültürünün gelişmesine kadar en azından 
sağlayabiliriz. Kültür= Algı+ öğrenmedir. Algı, öğrenme, farkındalık kültürü oluşturur. Bu kültür evresinde, bu 
yeni paradigmaya girebilmemiz için mutlaka mekansal tasarımımızda belli önlemleri de getirmemiz lazım. 
Onun için binek otosuyla engelsiz iz ve bisiklet izlerini bir şekilde ayrıştıracak tasarımı, mekansal tasarımları 
yapmamız gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağı konusunda pek çok örnek olduğu için, ben burada hocalarıma, 
değerli katılımcılara tüm söylemleri için teşekkür ediyorum.
Değerli katılımcılar, fikirler farklı olabilir. Eğer aynı yolda, aynı toprak, aynı insan için yürüyorsunuz; bırakın 
fikirlerin arasında farklılık olsun. Sonunda hedefinizi daha iyiye, daha ileriye, daha sürdürülebilirliğe yönelt-
tiyseniz insansınız. İşte o zaman varlık olarak vicdansınız, işte o zaman varlık olarak akılsınız, teşekkür 
ediyorum.
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Gazi Üniversitesi- Yrd. Doç. Dr. Banu ALTUNAY ASLANTEKİN:
 Teşekkür ediyorum, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Engelsiz mekan düzenlemeleri, 
sorunlar, olanaklar, önerilerle ilgili olarak konuşacağız. Tabii burada çok sayıda problemle karşılaşıldı-
ğını da biliyoruz. Engelsiz mekan düzenlemeleri ülkemizde çok fazla söz konusu değil ama yavaş ya-
vaş gelişme göstermeye başladı. Mimarlar bununla İlgili çalışmalara başladı. İlk olarak Avukat Turhan 
İçli ile başlayacağız konuşmamıza ama ilk önce kendisinden biraz bahsetmek istiyorum. Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümüne girerek 1980 yılında şeref öğrencisi olarak mezun olmuş, bir 
süre yayıncılık yapmıştır. 1984 yılında Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nde çevirmen olarak işe 
başlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1989 yılında bitirerek, stajını tamamlayıp avukatlı-
ğa başlamıştır. Ankara’da aynı yıl MTA’daki görevinden öğretmenliğe geçiş yapmış ve öğretmenlikten 
emekli olmuştur. İki dönemdir Altınokta Körler Derneği Genel Başkanlığı’nı yürüten İçli, 1998-2002 
yılları arasında da Türkiye Körler Federasyonu Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Engelliler Kon-
federasyonu Başkanı ve Altınokta Körlere Hizmet Vakfı’nın Başkanı olan İçli, Altınokta Körler Derneği 
baş danışmanıdır. Başta engellilik sorunu olmak üzere, Türkiye’deki ve dünyadaki siyasal gelişimler 
ve oluşumlar üzerinde çok sayıda makale ve araştırması bulunan Turhan İçli, serbest avukatlık da 
yapmaktadır. Konuşmasını yapmak üzere sözü kendine bırakıyorum, buyurun.

Engelli Konfederasyonu Başkanı- Turhan İÇLİ:
 Teşekkür ediyorum. Dilimizde bazı atasözleri var; iğneyi kendine çuvaldızı başkasına veya 
herkes kendi evinin önünü temizlerse, bütün sokak temiz olur gibi. Ben hemen oradan girerek Ayhan 
arkadaşımıza sordum, nasıl çıktın buraya diye. ‘Karga tulumba’ dedi, üzüldüm. Yani konusu özellikle 
erişilebilirlik olan ya da konularından biri erişilebilirlik olan bir sempozyum düzenlenirken, bunun hatıra 
gelmesi gerekir mutlaka. Çok basit önlemlerle, seyyar bir rampa konulabilir. Bazı önlemler alınması 
gerekir. Bu farkındalığın bir ölçüsüdür. Yani topluma bilinç yaratmaya uğraşırken, kendimiz bu işin far-
kında değilsek o zaman biraz boşa kürek çekmek gibi bir durum ortaya çıkabilir. Hülagü hocam biraz 
kızacaklar ama bu kadarını söylememe izin versinler.

 Tabii konu çok geniş, ben bir iki noktayı ele alacağım. Kent içinde erişilebilirlik, erişilebilir 
mekan düzenlemeleri deyince iç mekanlar, dış mekanlar gibi çok yönlü bir konu ortaya çıkıyor. Ben 

kaynakların doğru kullanılıp kullanılmadığı açısından, sarı çizgilerdan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu 
sarı çizgiler özellikle körlerin takip edip, serbestçe dolaşımlarını sağlamak için, kent içinde serbest ha-
reketlerini sağlamak için konulmuş çizgilerdir, alınmış önlemlerdir. Ancak bu önlemler birkaç seneden 
beri kentlerimizin yüzünü sarartmakla birlikte görme engellilere çok bir katkı sağlamamıştır. Hiç mi? 
Hayır değil. Bazı yerlerde gerçekten işe yaradığını görmekteyiz. En azından görme engelli, bastonuy-
la kenarından takip ederek yolunu bulabilmektedir ama büyük oranda bu böyle değildir. Hatta giderek 
tehlikeli olmaya başlamıştır. Bu sarı çizgiler sadece engelliler için değil, engelli olmayanlar için de teh-
likeli olmaya başlamıştır. Sadece görme engelliler değil, tekerlekli sandalyeliler için de tehlikeli olmaya 
başlamıştır. Neden? Çünkü yanlış uygulamalar bunlar. Birincisi yer döşemesinin bir parçası olması 
gerekiyor bu çizgilerin. İkinci olarak üzerinde yürünsün diye yapılan şeyler değildir bunlar. Bizde öyle 
planlanmış ne hikmetse. Üzerinde yürüsün kör, diye düzenlenmiş. Genişliği de ona göre hesaplanmış. 
Halbuki üzerinde yürünecek bir zemin değil o, iki dakika yürüdüğünüz zaman ayağınızın altı ağrır, 
yürüyemezsiniz. Ayrıca üzerinde yürünsün diye planlanamaz, çünkü kışın o kabarıklar kar yağdığı 
zaman buz tümseği olurlar. Yağmur yağdığı zaman üzerine, kaygan bir zemine dönüşürler. Üzerinde 
yürünemez. Zaten üzerinde yürünsün diye yapıldığı için, kent içerisinde çoğu yerde ağaçlara, direkle-
re teğet geçiyor. Kenarından izlemeniz olanaksız, bir ağaca çarpabilirsiniz. Nitekim çok çok olmakta-
dır, bu tür kazalar da çok meydana gelmektedir. Malzeme kötü ve sert bir malzeme olduğu için, ölçü 
biraz kaçırılmış olduğu için, yapıştırma olduğu için kışın, yazın soğuktan, sıcaktan etkilenerek kavla-
maktadır. Çoğu yerde kalmamıştır ve ayağa takılmaktadır. Tekerlekli sandalyelilerin, tekerlekli sandal-
yelerine takılmaktadır. Onların geçişini önlemektedir vs. ama o kadar büyük bir gayretle yapılıyor ki 
bu Türkiye’de birkaç seneden beri, hemen hemen tüm kentlerimizde var bu ve çok abartılı bir şekilde 
yapılıyor bazı bölgelerde. Örneğin; AŞTİ’de bu yol göstermek değil, yol karıştırmak için kullanılan bir 
mekandır. Bundan dolayı hiçbir görme engelli, AŞTİ içerisinde serbestçe istediği yere erişebilecek du-
rumda değildir bu yolları kullanarak. O bakımdan çok çatallaşıyor, yollar ayrılıyor, bir sağa gidiyor, bir 
sola gidiyor. AŞTİ’nin haritasını bilmeyen, yeni gelen bir görme engelli açısından hiç kullanışlı değil. 
Ortada dönüp durur, başka bir şey yapamaz. Bu yol üstü kalkış terminalleriyle, yol üstü terminalleri 
açısından da bir iki şey söylemek gerekirse; ben genellikle buralarda bu yol gösterici takip çizgileri ye-
rine, kısa mesafeli ve sade olmak üzere (bunlarda kullanılabilir ama) refakat desteğinin daha önemli 
olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz engelli hakları sözleşmesinin dokuzuncu maddesi başlı başına 
erişilebilirlikle ilgilidir ve orada refakatçi desteğini, canlı insan desteğini, yardımını da bir anlam olarak, 
bir erişilebilirlik ögesi olarak kabul etmektedir. Böyle yerlerde eğitilmiş personeli, örneğin otobüs mua-
vinleri, hostesler vs. ve ya yol üstü mola yerlerindeki çalışanlar, üstlendikleri takdirde, otobüs firmaları 
bu sorumluluğu üstlendiği takdirde çok küçük önlemlerle, yol üstü istasyonlarında engellilerin rahat bir 
şekilde gereksinimlerini karşılamaları, yeniden otobüse güvenlik içerisinde dönmeleri mümkün olabi-
lir. Bunu sanırım Deniz Hanım hatırlayacaktır: Bundan bir süre önce yine ulaşımla ilgili bir toplantıda, 
otobüs firmaları da bu öneriyi çok basit ve ucuz maliyetli, çok düşük bir önlem olarak kabul etmişler-
di, uygulanabilir olarak görmüşlerdi. Bunun da sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Tabii öteki alt 
geçitler, üst geçitler yani artık bunları o kadar çok söyledik ki, bir çok istasyonda, Ankara yolu üzerinde 
takip edin bir çok istasyonda, asansörler bir yere kadardır, ondan sonra yine en az 20, 30, 40 merdi-
ven çıkmak veya inmek gerekmektedir. O zaman buna ne denir, yani ne diyebiliriz? Burada bir önlem 
alınmış oluyor mu, asansör koymuş olmakla? Tabii ki kesinlikle olmuyor. Yine tekerlekli sandalye ile 
bir arkadaşımız önemli ölçüde taşınacaktır, yardıma gereksinim duyacaktır, bağımsız hareketi önlen-
miş olacaktır. Bunların da bir bütün, topyekün ele alınması gerekir. Bize bazen soruyorlar: Rehber 
köpek uygulaması neden yok? Akla gelmediği için değil. Bunların denemeleri çok yapıldı Bursa’da, 
köpek yetiştirme merkezlerinde ama Türkiye’de trafik anarşisi olduğu için, trafik düzeni olmadığı için 
hiçbir önlem uygulanamıyor. İşe oradan başlamak gerekiyor. Kara yolları üzerinde güvenli trafiği sağ-
lamak gerekiyor. Kara Yolları Yönetmeliği’nde biliyorsunuz bir madde vardır: Şehirler arası yollarda 
görme engelli biri çıkarsa; mutlaka trafiğin durması, onun karşıya geçmesine olanak sağlaması veya 
yardımcı olunması gerekir ama öyle bir yere hiçbir görme engelli girmeye cesaret edemez. Elinde 
bastonunu kaldırsa bile hiç kimse bunun farkında değil, bilincinde değil. Dolayısıyla bu önlem uygula-
namaz durumdadır. Aynı şekilde rehber köpek uygulamasında da maalesef böyledir. Köpekler aptala 
dönüyorlar Türkiye trafiği karşısında. 
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 Dolayısıyla uygulanamıyor bunlar. İşe buradan başlamak ve oradan doğru engellilerin erişi-
mine ilişkin önlemleri geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadarla yetineyim, zamanı 
tasarruflu kullanalım. Tartışma bölümünde biraz daha genişletebiliriz, teşekkür ederim.

Banu ALTUNAY ASLANTEKİN:
 Çok teşekkür ederiz sayın İçli. Gerçekten de hissedilebilir düzeyde de bağlantılı olarak bir çok 
problem yaşanıyor, bunu da gözlemleyebiliyoruz hepimiz. İçli, refakatçi desteğinden de bahsetti. Bu 
konuda insanların bilinçlenmesi, uzmanların yetişmesi ile ilgili olarak konuştu. Gerçekten de mimari 
düzenlemelerle yaşanan bir takım bir sürü problem var, bağımsız hareketi de zorlaştıran. Hem gör-
me engelli kişiler açısından, hem de ortopedik engelliler açısından zorlaştıran bazı düzenlemeler var 
hissedilebilir düzeyde. Bunlarla ilgili çalıştaylar yapıldı, Özürlü Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde. Bu-
nunla bağlantılı olarak, Hülagü hocam, Deniz Hanım ve ben de çalışmalar yapmıştık. Bazı standartlar 
geliştirilmişti ama bu konuda belediyeler ne derece bunları alıp uygulamalar yaptı, bununla ilgili ciddi 
sıkıntılar var sanıyorum. 

 Şimdi Ayhan Bahçeli ikinci konuşmacımız. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni 
bitirdi. 1991 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde memuriyet hayatına başladı. 2005 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak beş yıl görev yaptı. 2010 
yılından günümüze Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri müdür yardımcısı olarak görevine 
devam etmektedir. İlk milli basketbolcu olma ünvanını alarak tam beş kez milli olmuştur. Avrupa Te-
kerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda oynamıştır. Halen lisanslı, tekerlekli sandalye basketbol 
oyuncusudur. 1990 yılından itibaren engellilerle ilgili STK’ların çeşitli kademelerinde görev almıştır. 
2013 yılının mayıs ayında Topal Öyküler kitabını okurlarıyla buluşturan Ayhan Bahçeli, engellilerle 
birlikte yaşama kültürüne katkı sağlamak amacıyla yaşanmış hikayeleri kitabında derlemiştir. Türkiye 
Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri, Türkiye Ortopedik Engelliler Genel Sekreterliği yapmakta-
dır. Konuşmanızı yapmak üzere buyurun sayın Bahçeli, teşekkürler.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri; Türkiye Ortopedik Engelliler Gn. 
Sek- Ayhan BAHÇELİ:

 Sayın başkan, çok değerli katılımcılar hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Başta Hülagü 
hocama çok teşekkür ediyorum bugün bizi buraya ulaştırdığı için ve sayın başkanıma teşekkür ediyo-
rum. Engellilerle birlikte yaşama kültürü ve engellilerle birlikte bir arada olma ile ilgili küçük anektotlar 
yakalayabilmek, aslında erişilebilirliğin ana temasını oluşturabilir, diye düşünüyorum ben. O yüzden 
çok klasik olacak belki ama konuşmama erişilebilirlik tanımıyla başlamak istiyorum. Erişilebilirlik 
nedir? Bunu hepimiz biliyoruz aslında, herkesin bir arada olmasından ziyade, terminoloji tanımından 
ziyade ben aslında daha doğal tanımına geçmek istiyorum. Çünkü engelli bireylerden ziyade bütün 
bireylerin özgürlükleriyle ilgili biliyorsunuz herkesin kendi zaafiyetleri vardır ve kendi hissettikleri var-
dır. Hüküm giymiş bir mahkumun hapishanede kalmasının ne kadar zor olduğuyla ilgili duruma bakar-
sak; günümüzde erişilebilir olmayan ortamlarda sadece engelliler değil, pusetle gezen anneler ya da 
hareket kısıtlılığına maruz kalmış geçici sakatlanmalar ya da yaşlılarımızın hepsi aslında o özgürlük-
lerini yitiriyorlar. O özgürlüklerin kazanılması için aslında erişilebilirlikle ilgili genel tanımın içerisinde 
özgürlüklerin kazanımı olarak değerlendiriyorum ben. Bu tanımın içinde özgür insanın hayata verebi-
lecekleri ve hayatın içerisinde kendisiyle birlikte diğer toplumda hem başarılı hem de faydalı bir birey 
olabilmemizle ilgili unsurları daha çok önemsediğimi belirtmek isterim.

 Hukuki dayanağı nedir? Hukuki dayanağı da var tabi bunların hepsinin. Erişilebilir mekanların, 
erişilebilir yolların, erişilebilir hayatın oluşturulması ile ilgili (belki benden sonraki konuşmacıların bir 
çoğu bunlara değinecekler)  hukuki olarak Türkiye’de bu konuyla ilgili hakikaten bir sıkıntı kalmadı. 
Çünkü 2005’de çıkan Engellier Kanunu, bunun yanında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, 
bir de İmar Kanunu’muz vardı. Burada hep konuşulan konu, bugün konuşulacak olan konuların ta-
mamı aslında temelini, alt yapısını hazırlayan şeyler. Yasal alt yapı oluşturulmuş, Türkiye Standartları 
Enstitüsü’nün bütün erişilebilirlikle ilgili maddeleri hazırlanmış ve bu yürürlüğe konulmuş bir vaziyette 
iken hala bununla ilgili bazı sorunlar yaşıyorsak bunun sebebi başkadır, diye düşünüyorum. O yüzden 
sorunlar kısmına girmekte fayda var. Doğruları biliyoruz. Yani sorunlarımızın ana başlığı aslında o, 
çok fazla doğruyu biliyoruz. Yani yazılı kanunlarımızı da bıraktık, her şeyi aslında çok iyi biz biliyoruz. 
Bütün mekanların içerisine baktığımızda, engellilerle ilgili mutlaka o tekerlekli sandalye amblemini 
görüyoruz. Bu bizim doğruyu bildiğimizi gösteriyor o amblemi oraya asmakla çünkü. Bir engelli tuvaleti 
icat edilmiş, engelli tuvaletinin içerisindeki iki tane sağ tarafına ve sol tarafına konulan tutanaklarla, 
engelli tuvaleti olduğuna dair bir doğrumuz var bizim toplum olarak. Buraya çok özür diliyorum ama 
herkesten özür diliyorum, otelin zeminine baktığınızda; ben dün akşam (normalde bastonlarla yürü-
yorum) bir ara dışarı çıkmam gerekti. Arabaya kadar gitmek için tekerlekli sandalyeyi koyup yeniden 
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indir bindir yapmak istemedim, yürüyerek gideyim dedim. Hakikaten tam beş defa düşme tehlikesi 
geçirdim. Neyse ki zeminin kaygan olabileceği ile ilgili öngörüm yüksek olmuştu da çok kontrollü gittim. 
Kendimİ bir an için serbest bıraksam, kaymam diye düşünsem birkaç kez yerdeydim mutlaka. Yani çok 
parlak, çok göze hoş gelen, hakikaten baktığınızda burası ne kadar hoş bir mekan dediğiniz yerlerin 
hepsi, aslında sadece engellilerle ilgili değil; engelli olmayan bireyler için de tehlike arz eder. Bu bir 
örnek olsun diye söylediğim bir şey. 

Burada da çok doğru bildiğimiz için, parlak zemin kalite gösteriyor, parlak zemin lüksü gösteriyor, parlak 
zemin zannediyorum bizim çok gelişmiş olduğumuzu falan gösteriyor ki her tarafta, her yerde bu kulla-
nılıyor. Bu enteresan bir şey gibi geliyor bana çünkü ben onları bilmiyorum, onlar bunu biliyor ama ben 
neden bilmiyorum, bilmiyorum. İşte bu bilmemezlik kısmına baktığımızda, aslında bildiğimiz bir doğru 
daha var. Kanunlarda, kanun metinlerinde de yazdığınız gibi iç mekanlarda olması gereken şeyler, 
aslında engelli bireylerin tamamen kendi evinde dahi olmak üzere hareket kabiliyetinin artması, hare-
ket kabiliyetini artırıcı argümanların oluşması, kendisinin evdeki hareketleri ile ilgili alet ve edevatların 
oluşturulması ile ilgili anlayışın oluşturulması, hem birer maliyet, hem birer kalite anlamına geldiği için 
burada tabii kanunlarda ve bütün metinlerde, bu konuyla ilgili metinlerde yazan unsurlar var. Kapılar, ay-
dınlatmalar, bankolar, kullanılan malzemeler, asansörler, toplantı odaları, kütüphaneler gibi gibi… Bunlar 
bizim normal hayat içerisinde sürekli karşılaştığımız, aslında hiç görmediğimiz önemsemediğimiz şeyler. 
Dış mekanlar keza yine öyle. Sokakta kaldırımlardan tutun da, şehir mobilyalarından bitkilerden tutun 
vs. böyle gerçeklerimiz var. Aslında bunları sadece okuyoruz. İşte biraz önce söylediğimiz gibi iç mekan-
lara döndüğümüzde, aslında yüzeyler de var. O yüzeyler burada farklı bilindiği için, doğru bilinen şeyler 
her tarafta yazılmasına rağmen farklı bilindiği için, bugün bu oteldeki zeminler böyle, diye değerlendiri-
yorum. Bazı bildiklerimizle ilgili demek ki eksik olan bazı yerlerimiz oluşuyor, yani ilkelerimiz oluşmuyor. 
Oluşmayan ilkelerimiz de aslında toplumsal olarak metinler, hazırladığımız içeriklerin samimiyetine ya 
da onun uygulanabilirliği, yine kendimiz de dahil olmuyoruz diye düşünüyorum ben ya da bu kültürü 
oluşturmuyoruz, bilmiyorum ama herhalde kültürün oluşmasında ya da yazılı metinlerin uygulanmasında 
bir ön yargımız var. Çünkü kanunlar ya da hukuk her zaman uzak kaldığımız, her zaman uzak durduğu-
muz ya da korktuğumuz şeyler gibi geliyor bize. Böyle anlatılmış böyle bilinmiş olsa gerek diye düşünü-

yorum ama bence Turhan hocam da beni hoş görsün ama hukuki metinler sanırım anlaşılmaz yazılır 
ya, ondan dolayı mı uzak duruyoruz? Aslında biraz okumaya çalıştığımızda herhalde sorunu çözüyo-
ruz . Engelsiz tasarımlar oluşturmak için hem iç mekanlarda, hem dış mekanlarda trafiği aksatmadan; 
bütün mekan düzenlemelerinde ilkesel olarak bazı unsurlara dikkat çekmemiz gerekiyor. Bunlar neler? 
Kullanımda, yani toplumdaki herkesin kullanacağı malzemelerde eşitlik olmalı. Her malzemeyi herkes 
kullanabiliyor olmalı. Sizin kullanabildiğiniz şeyi benim kullanabiliyor olmam gerekli. Benim kullanabil-
diğin bir şeyi zaten siz kullanıyor olmamalısınız, hep birlikte kullanabiliyor olmalıyız. Esneklikleri olmalı 
yani buna da herhalde ergonomi deniyor. Uygun estetik tasarımlarıyla herkesi kullanabilir duruma 
getirilebilecek halde olması gerekiyor bakıldığında ya da kullanılırken ilk bakışta hangi yolla, hangi 
şekilde kullanabileceğine dair kesin, net çizgilerin olması gerekiyor ki kullanıcı için ayrı bir kullanım 
kılavuzu ihtiyacı olmasın. Yine bu, sadece kullanacak kişilerin değil, bu materyallerin nerede olduğuna 
dair algılanabilir bir düzeyde açıklaması olması gerekiyor. Öyle bir şekli şemali olması gerekiyor gibi 
gibi… Böyle bütün her şeyin kullanımlarında olduğu gibi bilincinde olan şeyin, insan sağlığı ve insanın 
sakatlanmaması engellilerin de sakatlanmaması, ön planda olmasından dolayı da daha böyle emni-
yetle, daha tolere edilebilir halde imal edilecek malzemelerden olması lazım.

 Tabi ölçüler, mekanlar ve kullanacak kişilerin bulunduğu yerler ve kullandırılacak kişilerin de 
yaklaşımları yine engelli kültürüne ve hangi amaca hizmet edildiğine dair mutlaka alt yapısının ve bir 
kültürünün oluşması gerekiyor. Aslında Türkiye’de 2005 yılında Engelliler Kanunu çıktıktan sonra, 
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni de imzaladıktan sonra belediyelerde ve daha doğru-
su tüm yerel yönetimlerde, merkezi yönetimlerde engellilikle ilgili çok ciddi bir ivme kazanıldı ve ciddi 
ciddi adımlar atıldı. Biraz evvel Turhan hocamın da söylediği gibi bu hissedilebilir yüzeyler döşenirken 
abartıldı, farklı algılanıldı, hatta rant haline getirildi. Ne kadar çok fazla döşersem o kadar çok fazla 
kazanırım mantığı oluştu. Böyle böyle çok fazla örnek var ama bunun yanında iyi niyetli çalışmalar da 
yok değil. Tabii ki aslında tüm bu çalışmaları göz önünde bulundurduğunuz zaman ülkemizdeki erişi-
lebilirlikle ilgili ve tüm alanlarda harcanılan zamanlara, paralara bakıldığında haklarımızın çok yoğun 
olduğu görünüyor. Ben en son hala Başakşehir Belediyesi’nde görev yaparken, gördüğünüz gibi 
olanaklarımız aslında var. Belki İstanbul biraz daha bu konuyla ilgili lokomotif bir görev görüyor olabilir 
ya da metropollerde biraz daha kolay olabiliyor ama Anadolu’da biraz daha zor olabilir. Yine de yerel 
yönetimlerimizin gerek engelli bireylerin, gerekse hareket kısıtlılığı olan bireylerin hepsi ile ilgili özellik-
le dışsal çevrede (İçeriye henüz girebilmiş değiliz maalesef, çünkü engelli bireylerin kendi evleri içeri-
sinde biraz evvel de söylediğim gibi, o erişilebilirlik materyallerini, ihtiyacının karşılanmasından ziyade 
kendi parası olsa dahi bunu karşılayabilecek yeteneğe sahip değil, çünkü hangi materyali ya da hangi 
endüstriyel tasarımın kendisinin hayatını ne kadar kolaylaştırabilecek olduğundan biraz bir haber, bu 
konuyla da ilgili biraz çalışmamız gerekiyor.)  olanaklarımız hakikaten biraz önce söylediğim gibi kay-
nak anlamında çok bir problemimiz yok. Çünkü yapılan işlere baktığımızda, bir sürü kaynak işleri akta-
rılmış ve yapılmış. Demek ki ülkemizde engellilerin erişilebilirliğini düzenleme ile ilgili ciddi bir kaynak 
problemimizin olmadığı görülüyor. Biraz evvel vermiş olduğumuz örnek gibi Türkiye’deki ve dünyadaki 
tüm engelli bireylerin ve hareket kısıtlılığı olan insanların, toplumda iç içe yaşayabilmesi özgür iradeye 
sahip olabilmesi ve özgürsel yaşam anlamındaki bu dünyaya geçişin herhalde aslında bu işin önerisel 
olarak en önemli kısmını kapsadığını söyleyebiliriz. Çünkü birbirimizin farkında olmadığımız sürece, 
birbirimizle birlikte yaşama kültürümüz oluşmadığı sürece, birbirimizi tanımadığımız sürece istediğiniz 
kadar kaynak harcayın, istediğiniz kadar kanun metni yazın, bu konuyla ilgili düzenlemeler yapın ama 
ya alelade bir şeyler yapmış oluruz ya da birbirimizle ilgili kısımlarda mutlaka bir şeylerin eksik kaldı-
ğını fark etmeden geçiştirmiş oluruz. O yüzden birlikte yaşayabilmek adına ben, aslında önerimin ta-
mamen bu konunun üzerinde odaklanmasını istiyorum. Niye hep iyi taraflarını yazdım slaytlara orada? 
Çünkü ülkemizde hakikaten toplumdaki tüm bireylerin, engellilerin nasıl olduğunu, nasıl yaşadığını 
bilmemesi, o yüzden onlar hakkında fikir üretememesi gerçeği var. Yani beni birisi kolumdan tutup da, 
gel şurada rampa var deyip de oraya götürdüğünde o rampanın kendisi için bile çıkılabilir olmamasını 
bilmesine rağmen, beni oraya götürmesi gibi bir şey bu. Beni mi çıkartacak, kendisini mi sakatlayacak, 
belli değil. Böyle bir paradigmanın içerisinde boğulup gitmemek adına, birlikte yaşamayı öğrenmemiz 
gerekiyor ve engelli bireyleri tanımamız gerekiyor. Engelli bireylerle birlikte onları tanıdıkça, iletişim 
kurmamız gerekiyor. Onların üretim ve üretim potansiyellerinden faydalanmamız gerekiyor. Çünkü 



105104

birbirimizden farkımız yok. Tek farkımız; ben buraya birilerinin yardımıyla çıkmak zorunda kalıyorum. 
Bunu ortadan kaldırabilmek adına söylediğimiz bir şey. O yüzden eğer bir gün birbirimizi anlarsak ya 
da bütün bu anlattıklarımızın dışındaki o hastalığımızı yenersek, birbirimize karşı önyargılarımızı ve 
paradigmalarımızı değiştirirsek o zaman şifa buluruz diyorum ve ben çok teşekkür ediyorum.

Banu ALTUNAY ASLANTEKİN
 Çok teşekkür ediyoruz, sayın Ayhan Bahçeli Bey. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü’nce yapılan, erişilebilirlikle bağlantılı standartlar belirlemeye yönelik, sanırım mimari düzenlemeleri 
ile ilgili kitapçıklar vardı. Kitapçıklar gerçekten o mimari düzenlemelerle ilgili neler yapılması gerekti-
ğini çok güzel bir şekilde ortaya koyuyordu. Bütün kapı düzenlemeleri, rampa düzenlemeleri ile ilgili. 
Gerçekten korkunç rampa düzenlemeleri var. Yani yürüyerek çıkmanız bile mümkün değil, tekerlekli 
sandalyenin kesinlikle tek başına inmesi, çıkması mümkün değil. Böyle düzenlemeler yapılıyor. Ger-
çekten iyi niyetle yapıldığı düşünülüyor ama on beş basamaklı bir rampadan kimsenin çıkması müm-
kün olmuyor. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı yapıldı ve bu çalıştayda üniversitenin içinde ( Başka 
bir üniversite, İstanbul’da olan bir üniversite ) rampa düzenlemesi yaklaşık olarak yirmi basamaklı bir 
rampa düzenlemesi var. Tekerlekli sandalye ile bir konuk aşağıya inmekte zorluk çekti ve ters döndü. 
Birisi arkadan onu yavaş yavaş aşağıya doğru indirmeye çalıştı, gerçekten çok ciddi sorunlar var. 
Engelsiz tasarımla ilgili yarışmalar düzenleniyor bildiğim kadarıyla. Çok teşekkür ederim sayın Ayhan 
Bahçeli. Şimdi Doktor Deniz Çağlayan Gümüş hanımefendiye sözü vermeden önce, onun hakkında 
da kısaca bir bilgi vereyim.

 1994 yılında lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Şehir Planlama Bölümü’nde yüksek lisans programından mezun oldu. 2008 yılında Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü doktora programını tamamladı. Ocak 1998’de Özürlüler 
İdaresi Daire Başkanlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başlayarak, mevzuat düzenlemeleri ve 
standartlarının oluşturulması başta olmak üzere, erişilebilirlik alanında çalışmalar yaptı. Halen Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Erişilebilirlik Daire Baş-
kanı olarak görev yapmaktadır. Buyurun sayın Deniz Çağlayan Gümüş…

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Erişilebilirlik Dairesi Başkanı- Deniz ÇAĞLAYAN GÜ-
MÜŞ 
 Ben de hem erişilebilir engelsiz mekan tasarımına yönelik böyle bir oturum, böyle bir etkinlik 
içerisinde bulunmama yer verildiği, hem de bizi davet ettiği için başta Hülagü hocam olmak üzere tüm 
emeği geçen hocalarımız ve diğer emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 
Ben bana tanınan konuşma süresini, bizim çok önemsediğimiz ve her eğitimde, her bu tür toplantılar-
da paylaşmak istediğimiz, erişilebilirlik, ulaşılabilirlikle ilgili filmimize yer vereceğim.

(Kısa Film Gösterimi)

 Filmimizin sonunda herkes için erişilebilir kentler, engelsiz mekanlar ifadesi yer alıyordu, dikka-
tinizi çekmiş olabilir. Engelsiz mekan düzenlemeleri deyince bence bu tamamen erişilebilirliğin sağ-
lanması demektir. Biz tabii çeşitli belediyelere, kamu kurumlarına, meslek odaları üyelerine eğitimler, 
bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Ben orada yaptığımız bilgilendirme kapsamındaki sunumları, 
yol ve trafik güvenliği açısından değerlendirdiğimde çok fazla çakışan noktası olduğunu gördüm ve 
açıkçası çerçeve çok da değişmedi. Yine de yol ve trafik güvenliği açısından değerlendirmeler yapma-
ya çalışarak bir sunum hazırladım. Öncelikle konu her ne olursa olsun, istersiniz konut düzenlemesi 
olsun, isterseniz bir hasta yatağı ile ilgili bir düzenleme olsun, engellilere nasıl bakıldığı bence çok 
önemli. Biz engelliliği fonksiyon kaybı bulunan kişinin sosyal, fiziksel, kültürel herhangi bir engelle, 
toplum içerisinde karşılaştığında ortaya çıkan durum olarak, bir sınırlılık, sosyal yaşama sınırlandır-
ma durumu olarak değerlendiriyoruz. Şöyle ki fonksiyon kaybı aslında kişinin neye sahip olduğu iken, 
kişinin hayatı içinde neyi tecrübe ettiği onun engellilik, engellenmiş olma, yani engelli olma halidir. 
Mesela ulaşım sistemlerini kullanırken, tekerlekli sandalye kullanan bir kişiyi ele aldığımız zaman; kişi 
otobüse binip inmede zorluk yaşayıp ya da binip inemiyorsa, engelli hale gelmiş iken; erişilebilir bir 

toplu taşıma hizmeti sunulduğu zaman kişi aslında engelli hale gelmeyecek, toplumsal yaşama katıl-
mış olacaktır. Benden önceki konuşmacıların da çokça bahsettiği gibi erişilebilirliğin önemi işte burada 
ortaya çıkmış oluyor. Biz erişilebilirliği üç ana alanda ele alıyoruz, hem mevzuat düzenlemeleri stan-
dartlarının hazırlanmasında, hem bunları kullanırkenki destek alan olarak dördüncü bir alanımız var. 
Yol ve trafik güvenliği açısından baktığımız zaman, açık alanlarda özellikle hangi kapsam olabilir diye 
düşündüğümde yaya yolları ve kaldırımların, yani yaya olarak kullanılan alanların, yaya geçitlerinin ve 
otoparkların ön plana çıktığını gördüm. 

Binalar tabii özellikle ulaşım sistemlerinin alt yapı, üst donatısı olarak istasyonlar, duraklar gibi yapı-
larda önem kazanan binaların, erişilebilir olması gerekiyor. Ulaşım sistemleri olarak da baktığımızda; 
farklı ulaşım modlarının, öncelikle taşıtlar, araçlar daha sonra da yine istasyonlar, duraklar, iskeleler 
(havalimanı dahil edilebilir buraya) gibi kullanımların erişilebilir olması lazım ve işte bu üç ana alanı 
kullanırken mutlaka destek bir donanım ve hizmet olarak, bilgilendirme hizmetlerinin yine erişilebi-
lir olarak sağlanması gerekiyor. Zaten Ayhan Bey biraz önce bir tanımlama yaptı erişilebilirlikle ilgili 
olarak. Burada biz de terminolojik ve mevzuat tanımından ziyade, toparlayıcı bir tanımı yapmayı tercih 
ediyoruz. Ben burada eklemek istediğim şeyler üzerinde duracağım. Biz tanımda herkesin istediği her 
yere ve her kesime, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi erişilebilirliktir, 
diyoruz. Altını çizdiğimiz herkesin kısmında; zaten Ayhan Bey bahsetti, öncelikle farklı engel grupları-
nın ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Az önce bahsettiğim alanlarda, yani ortopedik, görme, işitme, dil 
ve konuşma ve zihinsel başta olmak üzere; diğer engel gruplarında ve onun yanında herkesin, yaşlı-
ların, hamilelerin, çocukların, yük taşıyan kişilerin, çok uzun ve çok kısa boylu kişiler gibi farklı fiziksel 
özelliklere sahip kişilerin yapılı çevrede, ulaşımda ve kentsel hizmetler sunarkenki düşünmemiz gere-
ken ihtiyaçları farklı olduğu için, tüm bunların ihtiyacını karşılayacak standartlara uygun düzenlemeler 
yapılması gerekiyor. Bunun yanında bizim çok önemle üzerinde durduğumuz ve mevzuattaki tanımın 
içerisine de yerleştirdiğimiz bağımsız ve güvenli kullanım konusuyla ilgili olarak; Turhan Bey’in bahset-
tiği hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygulamalarının, o güvenli kullanımı sağlamaya yönelik yapılan 
hataları, yani bir duvara gelip bitmesi, çarpmaya neden olabilmesi veya bir kapıyla karşılaşacağımız 
zaman kapının açılmama İhtimaline karşı orada uyarıcı sensör bulunması gibi özelliklerin sağlanması 
gerekir. Dolayısıyla bağımsız ve güvenli kullanım erişilebilirlik tanımında diğer önemli konu. Bir de tabii 
her yere ve her hizmete dediğimiz zaman, kentlerde farklı kullanımlar olduğu için konut alanları, kamu 
binaları, okullar, spor alanları, çocuk oyun alanları, tarihi kültürel yerler ve bunları birbirine bağlayan 
ulaşım sistemleri sadece bir alanın, bir binanın, bir otobüsün, bir hattın erişilebilir olması yeterli değil. 
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Elbette bunların hepsinin erişilebilir olması lazım. Erişilebilirliği biz bir zincir olarak anlatmaya çalışı-
yoruz. Şöyle ki bir kişi evinden çıkıp bir hizmet almak istediği zaman, ne yapması lazım? Öncelikle 
evinden çıkabilmesi için evinde, binasında olanakların sağlanması, kaldırımı kullanması, karşıdan 
karşıya geçmesi için uygun koşulların sağlanması, toplu taşım araçlarının ulaşılabilir olarak tercih 
edilir hizmete konulmuş olması ve gittiği yerdeki binaya girişinin, hizmet almak istediği yerin girişinin 
ve çevresinin (Elbette devam edecek içeride de.) erişilebilir olması lazım. Bu bir zincir ve bu halka-
lardan birini kopardığınız zaman, yani kaldırımı kullanmaya yönelik rampayı ortadan kaldırdığımız 
zaman onun yerine bir kaldırım parçası, bir bordürle karşılaştığımız zaman ya da erişilebilirlik olanak-
ları sağlanmayan bir üst geçit ile karşılaştığı zaman kişi engelli hale gelmiş oluyor. Yani erişilebilirlik 
zincirini de tamamlamamış oluyor. Fakat ülkemizde yine anlatılan o eksiklikler, yani ya hiç yapılmayan 
ya da yapılsa da hatalı ve eksik yapılan düzenlemeler nedeniyle kişiler, fonksiyon kaybı bulunan özel-
lik ya da hareket kısıtlılığı bulunan özellikleri ile engelli hale gelmiş oluyor. Kaldırımlardan başlayacak 
olursak; yaya olarak yol ve trafik güvenliği kaldırımlarda temiz, engelsiz, net genişliğin en az 150 cm 
olması gerekiyor. Kaldırım yüksekliğinin maksimum 15 cm olması gerekiyor.  Mesela yine yaya olarak 
düşündüğümüzde; kentte kaldırım kaplama malzemelerinin kaygan olması, bozuk düzenlenmiş olması 
ya da bozulmuş malzemelerin tadilat yapılmadığı için düzeltilmemesi, altı yapı kapaklarından kaynaklı 
çukurlar, tümsekler… Bunlar tekerlekli sandalyeliler, bebek arabası kullananlar, yaşlılar, görme engelli-
ler, aslında hepimiz için birer engel niteliğinde. Rampalar başlı başına bir konu. Kentlerde, açık alan-
larda ve bina girişlerinde de rampaların standartlara uygun formlarda, uygun özelliklerde yapılması 
gerekiyor. Bu slaytta gördüğünüz rampada, görme engelli kişinin takılıp düşmesi, tekerlekli sandalye-
nin de çıkması mümkün olmayan bir kot farkı ile karşılaşıyoruz. Tabii görme engelliler için, trafik ve yol 
güvenliğinin bir parçası olan tabelalar alçak yapıldığından özellikle engel teşkil ediyor, çarpmalarına 
neden oluyor. Ayrıca belki belediye güzel bir kaldırım yapmıştır fakat önüne araç park etmişizdir ya da 
engelli otoparkına başka bir araç park etmiştir gibi engeller var bizim toplumsal olarak yarattığımız. 
Binalarda da bildiğim kadarıyla (istasyonlar olabilir, büyük iskele binaları olabilir) merdivenler ya da 
yapılmak istense de standartları, genişliği, eğimi, kaplama malzemesinin özelliği, sahanlığı nedeniyle 
kullanımı mümkün olmayan rampalarda da çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Az önce zaten örneği anla-
tıldı çok kısa olarak. Banu hocamızın az önce tariflediği rampa uygulamasına benzer bir uygulamanın 
videosu var, hep birlikte izleyelim.

(Video Gösterimi)

 Merdivende başlayıp, merdivende biten rampaları anlatıyor bu video. Rampalar illa merdiven 
hizasında olmak zorunda değil, alternatif bir giriş sağlanabilir bir binada veya eğer cephe müsaitse 
cepheden bir giriş verilerek veya rampa dolandırılarak bu olanaklar sağlanabilir. Asansörlerin erişile-
bilir olması, hem kendi kabin ölçüleriyle, hem de basamaksız erişilebilmesi, ıslak zeminlerin ve lava-
bo hizmetlerinin erişilebilir olması gerekiyor tabii ki. Kentlerde araçlardan bahsetmiştik ve araçlarla 
ilgili durakların, özellikle uygulanırken mutlaka belediyede birimler arası koordinasyonun sağlanması 
gerekiyor. Bu arada tabii ki raylı sistem ve deniz yolunda da benzer araçlarda ve alt yapıyla ilgili 
tedbirlerin alınması gerekli. Benim çeşitli örneklerden oluşturduğum bir slayt dizisi vardı, onlardan 
hızlıca bahsedeceğim. Bütün bu otobüs durakları, otobüs duraklarının hissedilebilir yürüme yüzeyleri, 
yönlendirmeleri gibi görsellerle birlikte TSE standartları bulunmakta. Otobüslerle ilgili kentte bazı ted-
birler alamıyorsak; durakların tadilatı ya da yükseltilerek bunlara biniş-iniş mümkün olabilir veya artık 
ülkemizde de çeşitli taşıt örnekleri bu anlamda var. Şehirler arası otobüslerde de yine lifli sistemlerle 
ve raylı sistemlerde de gerek rampalı, gerekse lifli sistemlerle bu önlemler alınabilir. Deniz yoluyla da 
ilgili elbette çalışmalar çok önemli ve erişilebilir özel servislerde, belediyeler tarafından özellikle hizmet 
veren servislerde standartlara uygun olarak tarif edilmiş olması gerekli. Ben süremi tamamladığım için 
çok kısaca erişilebilirlikle ilgili yönetmeliğimizden bahsedip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Yönet-
meliğimiz 20 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi ve valiliklerde yönetmeliğimizden sonra denet-
leme komisyonları oluşturuldu. Yönetmeliğin önemi şöyle gündeme gelir: Bahsedilen TSE içeriğinin 
soru haline gelmiş şeklidir. Yani mevcut bir alanda düzenleme yapılmak istendiğinde, yönetmeliğimiz 
ekinde yer alan sorulardaki ölçü ve ölçütler, ilkeler direkt uygulanabilir haldedir. Bunun bilgisini vermek 
istedim özellikle. Yine yönetmeliğimiz eklerinde binalar, açık alanlar ve toplu taşıma ilişkin eklerimiz 
var. Bunlar checklist ekleridir. Bu eklerde özellikle yaya geçitleri ile ilgili, otoparklarla ilgili ve toplu 

taşım araçlarıyla ilgili erişilebilirliği sağlamak için neler yapılması gerektiğine dair bilgilere checklist 
üzerinden sahip olunabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. 

Banu ALTUNAY ASLANTEKİN
 Çok teşekkür ederiz. İç mekan ve dış mekan düzenlemelerİ ile ilgili çok yararlı bilgiler verdi 
bize. Benim bazı görme engelli öğrencilerin arasından başı şişmiş olarak gelenler oluyordu. Gerçek-
ten son derece önemlisir. Bunu gözlemleyebiliyoruz, bir de İnsanlar yaşadıkları zamanı önce farklı 
görebiliyorlardı. Tanıdığım biri olduğunu ve bu tür engelsiz mimari düzenlemelerin bacakları alçı 
içinde geldikleri zaman, ne kadar ulaşılabilir ve erişilebilir olmadığını, ortamlarını fark edebiliyorlar. Bu 
açıdan son derece önemli bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederiz.
 
 Şimdi Prof. Dr. Hilal Kaplan’ı konuşması için davet edeceğim. Ama öncelikle onunla ilgili biraz 
bilgi vereyim. Oxford Teknik Mimari ve Planlama Fakültesi - Şehir Planlama Bölümü’nden Şehir Plan-
lama lisans ve yüksek lisans diplomasını almıştır. Şehir ve Bölge Planlama doktorasını, ODTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü Şehir Bölge Planlama anabilim dalı 1998’de almıştır. 83 ve 88 yılları arasında Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nda başuzman 98 ve 2003 yılları arasında Konya İl Kültür ve tabiat varlıklarını 
koruma kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2008-2011 yılları arasında Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığında, danışman olarak görev yapmıştır. Kentsel ulaşımın İsrafil sürdürülebilirliği planlaması 
ve düzenlenmesi konusunda çalışmaları olan Kaplan, özellikle son 10 yılda Evrensel tasarım kapsa-
mında engelsiz mekan ve toplu taşım tasarımı Messi trafik durultma tasarımı aracılığıyla Kent me-
kanları trafik ilişkisinin Çevre duyarlılığı ve engelsiz düzenlenmesine katkı üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı Başkanlığı 
yapmaktadır. Buyurun sayın hocam.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim 
Dalı Başkanı- Hülagü KAPLAN
 Değerli katılımcılar, yüzüm bir anda kızardı. Banu hocamız böyle şey yapınca  takdim edince; 
zamanın ne kadar çabuk geçtiğinin farkına vardım. 30-35 yılı devirmişiz bu yolda. Bu yolda derken, 
ben burada bulunan değerli tüm panelistlerin aynı yolda yıllarını verdiklerini bilerek söylüyorum. 

 Sevgili, değerli Engelliler Federasyonu başkanımız, değerli Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
genel sekreterimiz her iki hocamız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın değerli temsilcisi Dr. 
Deniz Gümüş. Hepsi bu konuda yıllarını verdiler, onu biliyorum. Dilerim bu yılların semeresini biz artık 
almaya başlarız. Çünkü, burada bir rampa sorunu yaşadığımızın farkına bizzat vardık. Bu hiç hoş de-
ğildi tabi. Şimdi, dolayısıyla ben takdimden önce sözün özünü söyleyeyim, çünkü sabrınız taşmakta, 
paneller uzanmakta… Sözün özü şudur, not aldım. 

 Arkadaşlarımız konuşurken, erişebilirlikte 5 konu önemlidir. Bir, kaynaklar, erişebilirlik dü-
zenlemeleri için kaynakları kim nasıl tahsis ediyor kaynaklar kıt, o zaman kıt kaynakların bütçede 
yerleştirilmesi lazım. Bütün bakanlıkların, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kıt kaynakları mutlaka 
erişebilirlik için nasıl hareket ettirecekse ve buna ne yapması lazım. İkinci kaynak; insan kaynağı, Aile 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bu konuyla ilgili değerli arkadaşlarıma bizlerle birlikte çalışmış olan 
diğer bazı arkadaşlarımda da bunu görmekteyim. İnsan kaynağını, bu konuda mutlaka artırmamız 
gerekiyor. Üçüncüsü, bu konuda ruhsat verecek olanların eğitiminin yapılması gerekiyor. Eğer bir 
otel, eğer bir site, eğer bir kamu kuruluşu, eğer bir toplu taşım idaresi; bu konuda ruhsat alırken buna 
bakılmıyorsa, ruhsatı alan değil; veren sorumludur. Bununda da yerel yönetimler nezdinde bilinmesi 
gerekir. Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde bilinmesi gerekir. Neden bu ruhsat işi bu kadar gevşetil-
miş durumda? Deniz Hanım’ın, sevgili Deniz Gümüş’ün sunumundan da benim çıkarsamam buydu. 
Ortada çok ciddi bir çaba var. Bütün hocaların, bütün buradaki değerli panelistler bu çabanın içinde-
dir, bu bir emektir. Emeğin; kafa emeğidir, kol emeğidir; ama bir emektir. Bu emeğin karşılığı görmek 
istiyoruz. Bir diğer kısıt, yönetim… Yönetimin bunu anlaması lazım. Tüm yönetimlerinin hangisini 
belleğinizde ortaya koyuyorsanız. Üçüncü kısıt, kurallar… Kurallar var. Ancak, niye işletilemiyor? Dör-
düncü, bol gelen fazla olan söylem, aynı şimdi konuşmamız gibi bol söylem var. Bu konuda herkes 
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söylüyor, herkes konuşuyor. Hani ne denir çok özür dileyerek, ağzı olan konuşur. Ama bunun da bir 
sonunu almak lazım. İşte bunun için bunun aktivitesi nedir, yasal yapıcı, yasaları uygulatıcı olan ey-
lemlerin yapılmasıdır. Bu konuda kurum, kuruluşlarımız çeşitli tedbirler almaktadır. Ancak bu yetersiz, 
onun için ben sözün özünü anlayış ve kültüre bağlıyorum. Algı ve kavrama anlayışı, anlayışta kültürel 
değişimi getirmeli. Bu olmazsa; biz hep bunu söyleyeceğiz, yaşlanacağız ve hala söylüyor olacağız. 
Bu doğru değil. Ben onun için, sözün özünde değerli yöneticilerimize öncelikle kendilerinin yetkileri 
dahilinde, özellikle bir yeni yüce meclisimize bir görev düştüğünü düşünerek ve hemen tabi kısarak; 
Sayın başkanımın izni dahilinde kısarak konuşmama başlıyorum. 

 Benim sunumum, sevgili hocalarımın değer yöneticilerin sunumuyla 1 noktada örtüşüyor. Belirli 
kısımlarını kısıtlayacağım, keseceğim ama sonuca doğru geleceğim. O da şu: 2 kavram üzerinde 
duracağım, 1; biz yasaları, yönetmelikleri hepsini yaptık ve yatırımlar da konuldu. Bunun uygulanması, 
uygulamanın da sonuçlandırılması lazım. Bürokraside nacizane 5 yılı geçmiş biri olarak, Sümenaltı 
denilen bir deyim vardır. Bu sümenaltı yapılmamalıdır. Birincisi; demek ki yasa var, yönetmelik var, 
uygulama da var ama sonuç yok. Demek ki burada bir aksaklık var. Bu aksaklığı mutlaka izole etmek 
lazım.İkincisi, doğrudan somut olarak bu konuda kurulumun gözden geçirmesi gerekir. Yani bir iz-
lencenin doğrudan sonuca eriştirilmesi gereken uygulama kısmı var. İkincisi de izlencenin doğrudan 
komisyonlaştırılmış bir kısmı var. Bu komisyonların mutlaka daha yeterli, daha hızlı çalışmasını sağ-
layacak önlemlerin de; özellikle bu evrede yüce meclisin gündemine girmesini ben arzulamaktayım. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değil, daha büyük gören birisiyim. Çünkü aile, bekar, yetim, 
düşkün, engelli, yaşlı, çocuk, darülaceze gibi kavramları art arda sıralayarak, bakanlık adı olmaz. 
Bakanlığın ismi açık ve seçiktir. Sosyal Politikalar Bakanlığı, buradan bunu da ben söylüyorum. Hiçbir 
bakanlığın kendinin kapsadığı sadece bir kavramı ve bir bileşeni alıp, bakanlığın başına koyma gibi 
bir düşüncemiz olmamalı naçizane sadece akademik bir düşünce olarak gerekli yerlere arz ediyorum. 
Aile ve Sosyal Bakanlığı kendi içindeki tüm bileşenleri, sadece aileye indirgenemez düşkünleri, yaşlı-
ları, huzurevleri, engellileri bütün bunların hepsini ya art arda sıralayacak bakanlık adını koyarken; ya 
da güzel bir şekilde Sosyal Politikalar Bakanlığı diyecektir. Bundan büyük laf olur mu, bundan büyük 
başlık olur mu? Bunları şimdi geçiyorum. Şimdi izleme ve denetleme Türkçe’mizi öyle güzel bir dil ki, 
aynı anda iki şeyi söylüyoruz. Yapma, düşünün. Yapma yani işi yapma… İzleme ve denetleme yönet-
meliği çıktı, bu acaba izlememe için mi yoksa, izlemek için mi, şimdi dili dahi, iyi kullanmamız gereken 
bir evredeyiz. İzlemek ve denetlemek için yapılıyor bu, yoksa izlememek için değil, bunları üç farklı 
mekan, iki temel ve bir geçiş mekanı olarak kullanıyoruz. 

 Kentsel bina ve bunların birbirine geçişi.  Bundan sevgili Ayhan Bahçeli genel sekreterimiz 
bahsetti. Erişilebilirlik sözleşmesini Birleşmiş Milletler’ de ilk imzalayan ülkelerden biriyiz. Ondan sonra 
da, yasasını çıkarttık. Yasa var, yönetmelikler de var, peki uygulama kısmen var, peki sonuç yok. 
Maddeler, çoğumuzun bildiği maddeler, bu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni yasa olarak çıkartan bir 
ülkenin insanlarıyız. Yani değer vermişiz. Peki niye kendi verdiğimiz değeri rencide ediyoruz. Bunun 
için iki farklı anlayış var. Anlayış ve kültür farkı dedim, birincisi 20 yıl önceden tabi kollara ilk başladı-
ğınızda şöyle deniyordu: engelli ve engelliler için her şeyi yapıyoruz. Onlara biz apartman da yaparız, 
park da yaparız, tatil köyü de yaparız. Bu fikir bir ayrımcı fikirde, bu fikir bir toplama kampı fikri gibiydi. 
Bu fikir hala devam ediyor mu diye soruyorum. Evet, uygulamada devam etmeyebilir, ama şurada 
devam etmemeli, düşüncenin içinde devam ediyor. Onun için Graz Bildirgesi AB’nin erişebilirlik plan-
lamasına alınmış olan bildirge önemli, burada ONLARI veriyoruz. Dokular… bunlar belirlendi. Değer-
li, Deniz Gümüş arkadaşımız, Ayhan Metin genel müdürümüz buradalar. Bu dokular için çalıştaylar 
yapıldı, belirlendi. Bir tanesinin kullanıyor, bunun hesabını kim verecek. Niye biz sadece bir tanesine 
yaslandık, kaldı ki aradaki milimetrik farklar görme engelli alanları rencide edebilir. Aradaki milimet-
rik farklar yüzünden, dokunun bir başka doku üzerine monte edilmesi sonucunda, istediğiniz sonuca 
gidemezsiniz. Çünkü, bu milimetrik bir kentsel mekan uygulamasıdır. Neden hala ısrarla ucuz diye bir 
malzeme alınıyor. Ben malzemesini vermiyorum; ancak 6 farklı malzeme belirledik. Anlayış ve kültür 
farkı diyorum tekrar. Malzemeler bunlar değerli arkadaşlarımızı gönderdiler. Öyle tahmin ediyorum, 
Bilgehan hocamızda da var. Bunları, onun için geçiyorum. 

 Duraklar, biraz önce Deniz Hanım’ da bahsetti sevgili arkadaşımız. Bunların duraklarda bildi-
rişinin aynı zamanda Braill Alfabesi ile aynı zamanda görüntülü olduğunu, şimdi bakınız yerel yöne-
timlerimiz otobüsü ne zaman gelecek konusunu direklere değil, dudaklara koyması lazım. Direk değil, 
duraklara.. Onun içinderin bir pazarlama aracı olarak kullanılması lazımdır. Onu, bir firmaya emanet 
edecek kadar basit görmeyin. O insanların geldiği, beklediği oradaki yaşına başına oturduğu yerlerdir. 
Tekerlekli sandalyenin yerleştirilebileceği yerin olması gerektiği gibi Braill alfabesiyle de hepsinin belir-
lenmesi gerekir. Kaldı ki hepimizin oturakların alüminyum olması, kışın biraz rencide ediyor herhalde 
bazılarımızı. Ben şimdi fazla üstüne gitmiyorum ama, onun için bunları durak tasarımını çok ciddi otu-
rağına kadar ele almak gerekir. Bir pazarlama aracı olarak, lütfen yerel yönetimlerimiz bunu görmesin. 
Bu konuda şurada, buna baktınız. Ben konuşurken, burada stratejik planı, bakanlığımıza verilmekte-
dir. Ona göre neler yapılacak. Stratejik planda, engellilerle ilgili maalesef konular çok özet geçmiştir. 
Ben yeni bakanlığımızın, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne daha fazla değer vererek, bu 
konuyu daha geniş bir biçimde ve daha icracı bir bakanlık olmamasına rağmen, il müdürlükleri ile ic-
raya girmiş durumdadır. Dolayısıyla daha icracı görmesini de diliyorum. Burada bakınız mevcut durum 
statejik modelleme modeliyle, izlenme modeli gibi gayet güzel teorik konular var.

 Yine stratejik planda, ancak bunlara ne diyorum ben; bu kaynak yönetimi,yönetimin yönetimi; 
insanın yönetimi sonunda söylem değil; eyleme aktiviteye geçişi gelmeli. Uygulamalarda böyle orta-
da, bugün git yarın gele gelmemeli. Bu yıl yapamadık gelecek yıl Allah Kerim diye lütfen gidilmesin. 
Kanun 2005’ te çıkan kanun, süresi çoktan doldu. Bugün olmadı, yarın olmadı, gelecek yıl olacak diye 
diye bu yıla gelindi. Anlayış diyorum ben burada. Onun için bu anlayışın çok ciddi olarak yüce meclisin 
çatısı altında çözümlenebileceğini de ben düşünüyorum; onlara arz ediyorum. Sonuç bildirgemizde 
de buradan lütfen birkaç madde arz edilecek, uzatıldı süre doldu ve yine bakın yapılanlar var; yapıl-
mıyor değil. Ancak işin öz noktası şu: siz inşaat ruhsatını verirken, artı siz imar ruhsatı verirken, iskar 
ruhsatını verirken nasıl kontrol ediyorsunuz. Bu konuda suçlamak yerine eğitmemiz gerektiğini. ben 
dikkatle önem verilmesini istiyorum. Üniversitelerle, bakanlıklarla, TSE ile ilgili tüm kurum kuruluşlarla; 
konfederasyonlarla beraber, konfederasyonlar bir yani lütfen, konfederasyonlar sadece bir grup olarak 
görülmemeli; eğitimde diğer alabilecek komisyonlarda da aktif olarak yer alabilecek konuma taşınma-
lıdırlar. 2013 - 2014 erişilebilirlik izleme ve denetleme planı, 2015 erişilebilirlik izleme ve denetleme 
planı… Şimdi bu yük, Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın üstünde. Tabii onlar da kurum kuruluşlardan 
görüş alıyorlar. Kurum kuruluşlar yan çizerse, bu bakanlığın temsilcilerinin yetkililerin yapabileceği 
bütün uygulama kısıtlanabiliyor. 2013 - 2014 ‘te olmayan valilik, kaymakamlık ve diğerleri adliyeler 
yeni. Halbuki bunlar esas bu milletin vatandaşların belki de her gün kullandığı yerler. Metro istasyonu 
gibi, otobüs durağı gibi; hükümet Konağı da, kaymakamlıklarda, adliyelerde bütün bunların hepsinin 
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erişebilir engelsiz olması gerekir. Toplu taşıma araçları da aynı durumda. Şimdi, bunu bir başka yerde 
sunmuştum ama, hoşuma gittiği için tekrar koydum. İzleme Denetleme Komisyonu; 5-2 mağlup ve 
galip diye söylemeyeyim lütfen alınmasın kimse, ama burada 2 sadece engelli temsilcileri 2’ye inmiş 
efektif durumda. Şimdi, bunun üzerine gitmemiz lazım. Kimseyi dikkate almaksızın değil; kimseye 
herhangi bir yöneltme yapmaksızın ve yönetmelikteki boşlukların hızla giderilmesi gerekir. Konfede-
rasyonlar; bütün illerde, bütün illerin ikinci kurduğu, üçüncü kurduğu en sayıdaki, eğer kuruluyorsa 
kurulacaksa temsil edilebilir mi? Konfederasyonlar eğer çulsuzsa; yani bir şey yoksa, bir imkanı fazla 
yoksa, onun gelirlerinde tekrar gözden geçirilmesi lazım. Gönüllü toplum kuruluşlarının yerel gündem 
21 ile hükümet ajandasına girdiği ve yerel yönetimlerin her birinin yerel gündem 21 için Kent Konsey-
lerini kurduğu bir ortamda Gönüllü Toplum Kuruluşları Konfederasyonları’ nın önemsenmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Sonuç merak konusu… Bu kadar izleme denetleme yapıldı, kimler nereleri kontrol etti, 
kontrollerin sonucu ne oldu, ne kadar para cezası kesildi, ne kadar bina kentsel dış mekan taşıt onay 
gördü, ne kadar ek süre verildi, hangi cezalar uygulandı?  Uygulamanın uygulaması var. Erişilebilirlik 
izleme ve denetleme komisyonlarına yapılan başvuru sayısının dağılımı, şehirlerde Adana Barosu 
çok iyi çalışmış bu arada da onu görüyoruz. Erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarınca alınan 
karar sayısı bunları görüyoruz. Bunların istatistikleri belli bir merkez tarafından tutulmakta; o bakımdan 
isteyenlere kaynak panel kitapçığında verilecektir. Burada da zaten vermiş durumdayız. 

 Bakın alınan cevaba göre; Engelli İzleme ve Denetleme kurulları, kuruldukları günden 31 Aralık 
2014 kadar hiçbir kuruma ceza bakın alınan cevabı göre engelliler ve denetleme kurulları kuruldukları 
günden 31 Aralık 2014’ e kadar hiçbir kuruma ceza  kesmemiş, kurallara 531 kişi şikayette bulunmuş, 
ancak kurullar ceza kesmek yerine; 4377 yere ceza erteleme kararı vermiş. Bu yönetime duyurulmalı. 
Bakın, ben de çalıştım bürokraside, bir şey isterseniz 1 gün, 3 gün, 5 yıl sürüncemede bırakırsınız 
Ama bu insan haklarına sığmaz. Bir Bürokrasi dayanışması var, komisyonların bağımsızlığı da tartış-
malı bunu söylüyorum. Kamu üye sayısı, SSK temsilcilerinden fazla olmamalı; aksine STK temsilcileri 
desteklenerek burada bir fazlayı yapmalı. STK temsilcileri doğrudan sadece engelli üyeleri değil; ken-
dilerinin atadığı herhangi bir uzman temsilci de yerlerinde görev alabilmelidir. Sözsüz bir anlaşma ile 
devlet kurumlarına ceza niye kesilmiyor, neden? Devlet demek, Türkçede iki anlamı var: devlet, kamu, 
millet...Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk adı neydi, Kamutay. Devlet ve millet birliği içinde, bunun an-
layış haline getirilip, kavranıp yüce meclisimiz tarafından bu dönem çözülmesini arz ediyorum. Ceza-
lar, ne kadar olduğu 25.000 - 50.000’ ya liraya kadar ceza kesebiliyorsunuz.Hızlı geçiyorum, süremiz 
çok az kaldığı için. Anayasada ve kanunlar erişilebilirlik haklarımızı kullanarak engelleri kaldırmaya 
belediyelerle ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Görevi suistimal ve ayrımcılık, yerel yönetim uygula-
maları engelleri oluşturuyor mu, kaldırıyor mu? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü geçti. Ne oldu 3 Aralık 
Dünya Engelliler gününde? Bol söylem oldu, erişebilirliği sağlamamakta olanlara, Birleşmiş Milletler’ in 
en ağır cezası olan utanmayı cezasını düşünerek; bu onur kırıcı tutumdan vazgeçmelerini bekliyoruz. 
Doğru örgütlenilmesi, doğru söylem yapılması ve doğru etkinlik en önemlisi; ceza tutarları ve öden-
mesi arasında önemli denge kurulmalı, vergiler ile ilişkilendirilmeli. Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bir 
girişimleri var. Bakanlığımız dilerim bu konuda gerekli alımları yapar; bütçeden ve konfederasyonlara 
doğru da yönlendirir. Engellilerden suç duyurusu; sevgili Turan Bey hatırlayacaklar. Suç duyurusunda 
bulundu, bende bulundum. Yani savcılığa gittik; ben bir akademisyen olarak da gittim. Vicdanım beni 
yönlendirir, Suç duyurusunda bulunduk; ama bir sonuç alamadık. Bu bir yasal hakkımızdır. Devletin 
yasayla, yönetmeliklerle, meclis kararıyla öngördüğü bir konuda, konuyu ağırdan almak bir suçtur. 
Engelsiz için erişebilirlik kanunun uygulanmasında kurum ve kişiler ile düşen sorumluluğu farkına var-
dırılmalı, varmalı değil; vardırılmalı. Sorumluluğun gereğini yapmayanlara, yasal yaptırım yolu açılma-
lıdır. Engelli aparatı takılmamış eski otobüsler, dolmuşlar, yerel yönetim otobüs filosu artık doğrudan 
kaldırılmalı; ihaleler buna göre düzenlenmelidir. Ankara Büyükşehir belediyemiz ve bu konuda önemli 
bir yolu aldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de önemli rol aldığını Büyükşehir Belediyemiz de bu 
konuda önemli bir yol aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de önemli yol aldığını biliyoruz; burası 
başkent Ankara, burası Türkiye’nin kalbi. Biz öncü ve model olmalıyız her konuda, onu da buradan na-
cizane iletiyorum. Herkes için tasarım sonunda, hiç kimseyi rencide etmeyen; farkındalık olumlu yönde 
oluşan, ayrımcılık yapmayan tasarımı yapabilir miyiz? Evet, onun yolu herkes için tasarım, design for 
all. Ben, bunu burada bırakıyorum. Şu döngüler kurtulmamız lazım. Bir fasit daire çiziyoruz; her şey 

mevcut ama böyle bir daire çiziyoruz; kurtulmanız lazım göz boyacılıktan arındırmamız lazım kendimizi. 
Yeni bir kültüre doğru, açıkça girmemiz gerekir özgüvenimizle. Bu insan, bu toplum, bu kentler bunu ba-
şarabilir. Onun için ilk sözün özü diye söylediğim; birinci olarak söylediğim, kıt kaynaklarımız olan mali 
kaynaklardan lütfetsinler. Bu konuda, sağlıklı insan ve sağlıklı kentler; her nasıl olursa olsun insan, sağ-
lığını kaybetmeden düşmeden, yaralanmadan, berelenmeden özgürce bağımsızca erişebilsin. Teşekkür 
ediyorum.  

Banu ALTUNAY ASLANTEKİN:
Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bilgiler verdi Hülagü hocamız. Kaynaklar, yöneticiler, ya-
sama yönetmelikle ilgili olarak son derece önemli bilgiler verildi. Otobüs duraklarında düzenlemeler ve 
daha birçok mimari düzenleme ile ilgili gerçekten çok yararlı bir konuşma oldu çok teşekkür ediyoruz 
hocamıza. Şimdi Yardımcı Doçent Dr Bilgehan Yılmaz Çakmak hakkında biraz bilgi vermek istiyorum 
bir sonraki panelistimizde ilgili. Lisans eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde, yüksek 
lisans ve doktora Konya Selçuk Üniversitesi’nde Mimarlık bölümünde tamamladı. 2014 yılında yardımcı 
doçent ünvanını aldı. Engellilerin sosyal hayata katılabilmesi, temel eğitim hayatına katılabilmesi, ulaşı-
labilirlik ile ilgili çeşitli çalışmaları, ulusal kitapları bildirileri bulunmaktadır. 2013 yılında Ulusal Engelleş-
tirilenler Sempozyumu düzenleme kurulu üyeliği yapmış, arada görüştüğümüzde 2016 yılında ikincisini 
gerçekleşeceğini öğrendim. 2014 yılında Konya’da Yardımcı Doçent Dr Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK 
yürütücülüğünde hazırlanan Down Cafe projeleri hocalar ve öğrencilerin yoğun emekleriyle tamamlan-
mış. Buyurun sayın hocam.

Selçuk Üniversitesi- Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK
 Merhabalar, tabi öncelikle şunu söylemek isterim yani Hülagü hocamın sözün özü anlayış ve 
kültür dedikten sonra artık üzerine ne söylenebilir bilmiyorum ama hocam çok güzel özetledi. Ben ko-
nuşmamda mimari bakış açısıyla bakacağım ve kendimce diğer panelistlerin sorduğu ve tanımlamaya 
çalıştığı acaba sorun nedir? 10 yıldır erişilebilirlik anlamında istenen seviyeye ulaşamamızdaki sorun 
nedir sorusuyla başladım ve sanırım bende Ayhan bey erişilebilirlik tanımıyla başlamıştı bende engel-
li tanımı ile başlamak istiyorum. Çünkü biz mimarlar engellilik kavramını şöyle tanımlıyoruz; fiziksel, 
ruhsal, zihinsel veya sağlık durumları nedeniyle genel ihtiyaçlara göre tasarlanmış binaları ve çevreleri 
kullanımlarında uygun olanakların yokluğundan dolayı engelleri uğrayan insanlardır. Gördüğünüz gibi 
bu tanımın içinde beyni, fiziksel yetersizliği, noksanlığı, eksikliği gibi bir durum yok. Çevrenin uygun 
uygun olanaklarına sahip olmaması söz konusu. Tabi böyle yaptığımızda engelli tanımını bağımsız 
hareket edebilmeden bağımlı harekete doğru bir skala oluşuyor toplumda ve bu toplumda sürekli duya-
rız işte toplumun yapılan anketler ve araştırmalarda yüzde 12.29 gibi bir sayı telaffuz edilir ve bu sayı 
toplumun az bir kesimi olduğu için bence ve mimarlarca erişilebilirlik anlamda düzenlemeleri çok fazla 
yeterli önem verilmiyor. Fakat engellilik tanımını bizim mimarlarınki gibi yaptığımız zaman erişilebilirli-
ğe ihtiyacı olan kişiler sadece birinci ve ikinci dilimi görmezseniz onun dışındaki toplumun neredeyse 
yüzde sekseninin engelli olduğunu görebiliyoruz. Kimler var tabii ki bu yüzde seksenin içinde? Zaman 
zaman hepimiz.. Hocaların da bahsettiği gibi yaşlılar hamileler çocuklar hatta ben mimarlık öğrencileri 
bile çoğu zaman engelli olarak tanımlıyorum. Çünkü derim ki proje çantanız, bazukanız, Te cetvelinizle 
tramvayda engellisiniz. Hareket etmeniz bir yere ulaşmanız zor. Mekan ve çevre sizi engelliyor ve tabii 
engellenenleri bu kadar çok sayabiliyoruz fakat bir de engellenemeyenler var. Ayhan bey gibi. İşte ta-
nımladığımız tanıma uygun olmasına rağmen aslında sahip olduğu başarılarla çevreden ve mekandan 
engelsiz hayatına devam ettiren kişiler de var. Peki neden engelleniyoruz? Sanırım bu cevabını bulma-
ya çalıştığımız önemli sorulardan birisi. Neden engelleniyoruz?  Diyoruz ki acaba standartlar bilinmiyor 
mu? Tabi bununla ilgili o kadar çok çalışma var ki, biraz önce de saydık bütün standartlar en detayla-
rına kadar en bütüncü bakıştan detaya kadar hepsi kanunlarda tüzüklerde ulaşılabilirlik kılavuzlarında 
hepsi yer alıyor. Peki acaba bunları nasıl uygulayacağımızı bilmiyor muyuz? Bu da yine Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu erişilebilirlik tespit kılavuzlarında hepsi var. Tabii binalar için 
125 madde açık alanlar için 214 madde çok kapsamlı ve çok detaylı bir tespit formu. Bunun bu kadar 
detaylı ve kapsamlı olmasını da ben tartışmak isterim. Çünkü erişilebilirlik bu kadar zor ve yapılamaya-
cak bir konu mu? Acaba biraz da bunu tekrar incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki de etap etap.
Öncelikle erişilebilirlik maddeleri ve ikinci etap daha detaylı olarak düzenlenebilir. Peki acaba bu form-
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daki standartları ve kuralları nasıl uygulayacağımızı bilmiyor olabilir miyiz? Bununla ilgili de tabii çok 
kolay ulaşabildiğimiz ve çok farklı çözümleri erişebildiğimiz farklı uygulamalar var. Türkiye’de ve dünya-
da yapılmış iç mekan, çocuk parkı, kentsel alanda kaldırım uygulamaları, yaya geçitleri, rampalar gibi 
bunları da bulmamız mümkün. Peki kurallar biliniyor, örnekler var, her şeye altyapısı hazır acaba biz mi 
farkında değiliz yaptıklarımızın. Bunu sorgulamaya başlıyoruz. Tabii engellenen bireyler tabi haklarının 
farkındalar şikayetlerini dile getiriyorlar gösterilerde özel günlerde. Peki acaba biz mi engellendiğimizin 
farkında değiliz. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Gördüğünüz resim biraz Turan beyin dediği gibi iğneyi 
kendimize çuvaldızı başkasına batırmak amacıyla ben hemen evimin önünden başladığım ve 2004 yı-
lından beri takibini yaptığın bir kaldırım yaya yolu düzenlemesi. Bu yaya yolunun erişilebilir olmadığını, 
insan haklarına uygun olmadığını, Standartlara uymadığını o günden beri söylemekteyim. 2013 de ya-
pılan yeni hali de bu. Burası aynı kaldırım. Konya’da burada hocaların bilirler Konya’da hocalarım var 
hızlı tren geçtikten sonra orada bir kaldırım düzenlemesi yapıldı. Talep ettiğim yaşanabilir bir yürüyüş 
yolu iken düzenlemeler sonrasında bu hale geldi. Bu yolun devamında da yine kaldırımın orta alanına 
konmuş ağaçlar ağaç çukurları. Yine evimin önündeki alt geçit. Ankaradaki durum nedir bilmiyorum 
ama Konya’da alt geçitlerdeki asansörlerin kullanımı için ya engelli kartına veya yaşlı kartına sahip 
olmanız gerekiyor ve ben diyorum ki ben bebek arabalı çocuklarım var onlarla kentte ilerleyebilmem 
mi için bu asansörü kullanmam lazım ama benim engelli kartım yok yaşlı değilim neden kullanamıyo-
rum? Yine 2014 yılından beri hala bu soruyu soruyorum bütün yetkililere. Bu da benim kızım ve biz bu 
merdivenleri insanların yardımıyla kucakta gidiyoruz. Bahsettiğim şey şu engellilik, erişilebilirlik sadece 
engellerim problemi değil. Böyle bakarsak yüzde 12.29un problemi olarak bakarsak ne yazıkki çözü-
me ulaşamayız. Ama yüzde 90’ın problemi dersek bence bir şeyler yapılabilir. Tek ben ve Konya değil 
Türkiye’nin her yerinde üst geçitlerde bu manzarayı görüyoruz. 

 Evet erişilebilirlik herkes için gerekli. Peki erişilebilirlik yasal düzenlemelerin geçmişini hocala-
rımız bahsetti çok detayına inmeyeceğim. Sadece süreler uzatıldı bunları artık biliyoruz acaba 10 yıllık 
süreçte iki bulunduğu eskisi var 1998’den beri erişilebilirlik konuşuluyor ama ülkemizde 10 yılda bir 
şeyler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor ama neden hala engelleniyoruz? Neden hala buraya çıkar-
ken bir basamakla karşılaşıyoruz. Bunun sorunu biraz önce bahsettim ve hocam söyledi anlayış ve 
kültür. Tabii ki malzemeleriniz var, standartlarımız var ama uygulamayı bilmiyoruz. Başkası için yaptı-
ğımızı düşünüyoruz çünkü sürekli. İşçilik hataları uygulama hataları hatta esas fonksiyonlu kaçırıp bir 
desen olarak da kaldırımlarda uygulanan kılavuz izleri görüyoruz ne yazık ki. Rampalar tabi bu bilinen 
problemler.. Ben buna aslında çok özür dileyerek iyi niyetli çalışmalar gibi de görmüyorum açıkçası. 
Çünkü erişilebilirlikte iyi niyet diye birşey yoktur. Bu temel insanlık hakkıdır ve standartları vardır ya-
pılması gereken kurallar vardır. Bunun cezası vardır, iyi niyetli alakası yoktur bunun bir mesleki etiktir 

diye düşünüyorum. Tabii yaya olarak kullanımı arttırmamız gerekiyor kentlerde azaldıkça, araca ba-
ğımlı hale geldikçe ne yazık ki kentler yaşanamaz hale geliyor. 
Erişilebilirliğin tanımını geçeceğim Ayhan bey bahsetti. Sadece burda önemli olan evrensel tasarım-
da, etiketlenerek ve damgalamamak. Artık bu anlayışa doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fark 
ettiniz mi bilmiyorum buradaki tuvaletlerde de bayan WC, bay WC ve engelli WC var. Tabi ki en azın-
dan var. Çok şükür daha neyi bekliyorsunuz noktasına gelmesin fakat insanlık anlamında ve evrensel 
ilkeler anlamında düşündüğümüzde eğer bay bayan aynı tuvaleti kullanamıyorsa engelli bay ve ba-
yanlar da aynı tuvaleti kullanmamalı. Bununla ilgili bir bayan tuvaleti içinde bir erişilebilir kabin tuvalet 
içinde bir erişilebilir kabin tabii ki daha insancıl olacaktır. Yine ben çuvaldızı fazla kendine batırmışım 
ama Konya havalimanından bir görüntü dikkatimi çeken uygulamayı da burada sizinle paylaşmak 
istiyorum. Düzenleme yaparken biz engelsiz bir Havaalanı tasarladık sloganını daha çok duyurmak için 
engelli rampası tabelası var. Engelli rampası nedir? Bir rampa ve havaalanında herkes valizli herkesin 
rampaya ihtiyacı var neden engelli rampası sadece. Engelli durağı. Böyle bir kavram biz mimarlıkta 
bilmiyoruz. Hiçbir yerde öyle bir şey yok. Engelli yaya geçidi en korktuğum ve üzüldüğüm şey şey çıktı. 
Hani biz engelliler için bir şey yapıyoruz. Hayır bu yaya geçidini herkes kullanıyor ve herkesin kullan-
dığı bir kamusal alan. Engelli koltuğu, tabi şöyle bir şey var bunun koymayınca engelli ayakta kalıyor 
kimse yer vermiyor ama yaşlı içinde böyle bir koltuğa ihtiyacımız var veya böyle bir koltuk değil bütün 
koltuklarda yer verilmesine ihtiyaç var, hamile içinde aynı şey geçerli. Sarı bant diyoruz. Artık öyle geçti 
tabirimize. Standartlarda renginin sarı olması gerektiği veya bununla ilgili yaygın bir kullanım var ama 
bence özünü kaybediyoruz. Özü zeminden kontrast olarak farklı olması. Yani farkedilmesi. İlla sarı 
olması diye bir kural olduğunu düşünmüyorum ama önemli olan sürekli olması değil mi? Renginden 
çok bir yerde bitmemesi. Takılmadan ilerleyebilmesi. Kabartma yazı ve haritalarla desteklenmesi. Tabii 
İtalya’da Roma’da terminal ve tren istasyonu bugün rengi kırmızı bordo. Hem zeminden farkedilebiliyor 
hem de tarihi binanın orijinalliğini bozmuyor hem de binanın mermerleriyle uyum içinde. Amacı kaybet-
memek gerekiyor. Peki sorunlar, olanaklar ve önerilere geldiğimde evet erişilebilirlik bir kentli hakkıdır. 
Sadece engelliler için gerekli olan bir hak değildir. Biraz farkedip evet benim de bu düzenlemelere 
ihtiyacım var demediğimiz sürece çok yol alabileceğimizi düşünmüyorum. Pozitif ayrımcılık yapmamız 
gerektiğini düşünürken engelli bireylerin ayrıştırıldığını ve etiketlendiğini düşünüyorum. Tabiki mimarlar 
bu konuda önemli sorumluluk sahibi. Biz mimarlar erişilebilirliği projeye kadar bir ekstra bir lüks olarak 
görmekten vazgeçmedikçe burada da yol alamayacağız. Empati çok önemli biraz hocam da bahset-
mişti. Suçlamak yerine eğitmek. Ben bir eğitimci olarak tabi ki birinci sınıftan itibaren mimar öğrencile-
rime empati yaptırıyorum ama bunun bir şov ve reklam aracı olarak değil denemeden, birebir yaşama-
dan uygulama yapamayacağımı düşündüğüm için yapıyoruz ve kendi binamızın rampasının girişinin 
ne kadar uygun veya uygun olmadığını empati yaparak mimarlar farkediyor. Tabii ki bu öğrenciler 
ileride imar daire başkanları erişebilirlik daire başkanları olduklarında umarım bu dediklerini oturuyor-
lar ve ben de tabi sürekli yapıyorum. Evet her birey önce kendi zihin mimarlığını, sonra çizgilerini ve 
adımlarını sorgulamalı. 

Son olarak bir küçük uygulamayla sunumunu bitireceğim. Biz hala eğimin yüzde 5 mi yüzde 8 mi yüz-
de 12 mi hangisi daha uygun bunu tartisirken ve doğru eğimde rampalar yapamazken bazı ülkelerde 
Norveç’ten bir örnek; engelsiz tepeler projesi bisikletli, kaykaylı ve bebek arabaları insanların tepeleri 
rahatça yaya olarak kullanabilmesi için bir cycleroller isminde uygulama yapmışlar. Ufacık bir düzenek 
ama oraya ayağınızı koyduğunuzda ne taşıyorsanız bir bebek arabası, bisiklet, paten, kaykay neyse 
üzerine ağırlık binince yukarıya doğru çekiyor. gördüğünüz gibi bir kot farkı bir yamaç bisikletli için 
bile kenti ulaşabilir hale getiren düzenlemeler yapılırken hala bizim yüzde 6 mı yüzde 8 mi kırmızı mı 
tartışıyoruz çok ileri götüreceğini düşünmüyorum. Açıkçası biraz daha insanca bakmamız gerekiyor ve 
sonuç olarak sanırım tek yapmamız gereken bakış açımızı değiştirmek teşekkür ediyorum.

Banu ALTUNAY ASLANTEKİN:
 Çok teşekkür ederiz gerçekten de hocamızın söylediği gibi görme, işitme yetersizliği, ortopedik 
yetersizlikler engele dönüşmeyeceği şekilde düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Tuvaletler ve daha 
çok büyük pek çok yerde aslında sadece düzenlemeyle de kalmıyor bu iş. Hedefine ulaşması için nasıl 
neler yapmamız gerektiği ile ilgili de çalışmamız gerekiyor. Yani işte sesli sinyalizasyon sistemleri gibi 
daha birçok düzenlemenin de olması gerekiyor. Mimari düzenlemenin yanı sıra. Çok az zamanımız 
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kaldı bir 5 dakika soru cevap için alacağım.

Dinleyici:
 Ben sorumu Sayın Turan İÇLİ’ye yöneltmek istiyorum bir de bilgi vermek için. Rehber köpek-
lerden bahsetti Turan bey basında yer almadı ve vatandaşlara da bilgisi verilmedi ama ben buradan 
vereyim bilgiyi Ankara için fakat kendisi Ankara’da ikamet etmeyen İzmir’de oturan bir engelli vatanda-
şımızın talebi doğrultusunda toplu taşıma araçlarında rehber köpeğin taşınabilmesine ilişkin bir yazıyı 
biz raylı toplu taşıma işletmelerimize gönderdik. Kılavuz köpek olduğunu belgeleyen resmi belgesi ve 
aşı kartını ibraz etmesi koşuluyla metro ve Ankaray’da Kılavuz köpeklerin taşınmasına izin veriliyor. 
Birde asansörlerle ilgili bir eleştirisi oldu Turan beyin. Yakın bir tarihte güvenlik amacıyla dış mekandan 
direkt platform katına inen asansörlerin o kata erişimi engellendi. Çünkü siz de takdir edersiniz direkt 
dış mekandan platforma kadar inen asansörlerin büyük bir güvenlik açığı var. Oraya bir patlayıcıyla 
müdahale ettiğiniz zaman dış mekandaki tahribatıyla istasyon içerisindeki tahribatı çok farklı olacaktır 
siz de takdir edersiniz. Onun yerine dış mekandan asansör katına bir asansör oradan platform katına 
ikinci bir asansör mümkün yani tekerlekli sandalye kullanıcısının dış mekanda platforma kadar erişme-
sinde hiçbir sıkıntı yok şu anda onu da sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim.

Dinleyici:
 Hocam şimdi söylediği şeyleri hocamın birincisi rehber köpek için ne güzel toplu taşıma taşına-
bilineceğine ilişkin bir anlayış ortaya çıkmış ama ortada rehber köpek uygulaması yok henüz. zikincisi 
platformdan hangi platforma asansörle inilmesi konusunda tabii bu güvenlik açısından değerlendiri-
lebilir ama benim söylediğim hiç asansör yok. En üst kattan orta bilet katına inen asansör olmayan 
pek çok istasyon var. Burada söylemek istediğim bu uğurda bir şeyi uluslararası bir kampanyadan. 
3 Aralık’ta biz de başlattık aynı anda Meksika cityden Riyada Londra’dan  NewYork’a kadar bütün 
başkentlerde ortak yapılan bir açıklama oldu. Ankara’da da biz yaptık. Kamu İhale Kurumu yasasında 
bir değişiklik yaparak engellilerin erişimine uygun ürün ortaya çıkarmayan firmalar kamu ihalelerinde 
alınmasın diyoruz. Bu yasaklansın. Bu uygulama gerçekleşirse pek çok ürün çok kısa sürede engelli-
lerin erişimine yani evrensel tasarım kavramına diyelim ben orada Bilgi hanıma katılıyorum bu engel-
liler için değil sadece. Her şey bütün ürünler programlar, hizmetler, çevre herkesin kullanımına uygun 
bir şekilde tasarlanmalı ve ona göre üretilmeli. Bu bağlamda kamu ihale yasasında bizim için diyorum 
hani yasalarıda bu ülkelerin değişiklik yapılması gerekiyor. Bu uygulama Amerika’da 87’den biri var ve 
çok iyi neticeler alındığı ifade ediyor teşekkürler.

Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ:
 Ben birkaç konuda bilgi vermek için söz almak istedim. Şimdi erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik 
biz artık standartlara hep yönlendirme yapıyoruz. Erişebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği ekinde yer 
alan checklistlerin kullanılmasını sunumumda da belirtmiştim. Hocamın belirttiği 100 küsür tane bina için 
soru sayısını hocam fazla buldu ama aslında izleme denetleme formu ekinde 500 den fazla soru var. Soru 
sayısının fazla olması ve denetleme formu olduğu için bu bence erişilebilirliğin zor bir uygulama olduğu 
anlamına gelmiyor. Sadece bir rampanın gerek kaldırım rampası olsun gerek giriş noktası olsun çok sayıda 
özelliği olması gerekli. Yani orada ne eğimden ne kaplama malzemesinden ne trabzan yada küpeşteden 
vazgeçemezsiniz bir rampanın erişilebilir olması için. Hani soru sayısının fazla olması dediğim gibi var 
olan durumu da tespit etmeye yönelik tekrarlayan bölümler var o nedenle fazla. Şimdi tuvaletlerin unisex 
olması konusu çok tartışmalı bir konu ama bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Çünkü yönetmelikte de 
ya bir erkek bir kadın ya da bir unisex tuvaleti geçerli bulduk. Bağımsız girişi olan bir unisex tuvaleti. Çün-
kü mesela ben İstanbul’daydım cuma günü. 20 yaşında erkek bir otizmli çocuğu olan bir bayanla tanıştım. 
Kendisi tuvalete çocuğuyla birlikte girmek durumunda. Erkek tuvaletine kendisi gidemiyor kadınlar tuvale-
tine çocuğunu sokamıyor ve bu kişinin unisex tuvalete ihtiyacı vardır. Yani ihtiyaçlar engellilik alanına göre 
çok çeşitlenebiliyor. Bu nedenle tüm ihtiyaçların ortak bir paydada buluşturulması lazım. Dolayısıyla unisex 
tuvalet de gerekli bir kullanım. 

 Bu ikta sembolü olarak bizim tanımladığımız erişilebilirlik sembolü aslında. Yani tekerlekli sandalye 
mavi beyaz tekerlekli sembolü olduğu zaman bu erişilebilirlik sembolü olduğu için yaşlı, hamile farketme 
onlar için tekrar işareti olması gerekmez. Biz bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu orada erişile-
bilir bir düzenleme olduğu rampadır asansördür bir düzenleme olduğu anlamına gelmektedir. Hani oraya 
yaşlı kullanamaz gibi bir şey yoktur kasıt yoktur. Rampa eğimini artık tartışmıyoruz. Şunu belirteyim artık 
standartları yönetmelikler belli çıkılan kot farkına göre mevcut da ayrı yeni tasarımda ayrı eğimli rampa 
tasarımları var. Ben çok not aldım ama başka sunumlarla ilgili süremiz az çalmamak için kısaca bunlarda 
bahsetmek istedim teşekkür ederim.

Banu ALTUNAY ASLANTEKİN:
 Çok teşekkür ederiz başka soru alalım Ayhan bey buyrun.

Dinleyici:
 Mikrofon bendeyken hazır benim de birkaç sorum ve katkım olacak. Ceza kesilen sayısı nedir 
bugüne kadar Yeliz’e bunu açıklarsa sevinirim. Ben Türkiye genelinde 49 kurumu ceza kesildiğini duydum 
ne kadar doğrudur bilmiyorum. En son 2 gün önce de İstanbul’da ceza kesilmesi için erişilebilirlik izleme ve 
denetleme komisyonunun 72 kuruma ceza kesilmesi için ll Müdürlüğü’ne havale ettiğini öğrendim. Sonuçta 
artık ceza kesimleride başladı. Diğer taraftan bu tuvalet konusunda Deniz hanım cevap verdi. Bu şekilde 
vakalarla ciddi anlamda karşılaşıyoruz. Birisinin yardımcı olacağı zaman erkek tuvaletine mi kadın tuvale-
tine mi girecek yardımcı olan cinsiyetleri farklıysa. Dolayısıyla bütün tuvaletlerin erişilebilir olması aslında 
en ideal olan ve işte engelli olan kadın olan ayrımı yapmadan burada herkes için erişilebilir tuvalet ya da 
herkes için erişilebilir mekan ifadesini kullanarak herkes için algısını artırılması gerektiğini düşünüyorum. 
Diğer taraftan sanıyorum toplum modernleştikçe erişilebilirlik problemi artmaya başlıyor. Azalması gere-
kirken. Biraz öyle bir görüntüde var. Dikey yapılar çünkü bizim en çok zorlandığımız yapılar ama mimarlar 
ya da çevre plancıları ya da yöneticiler artık bilemiyorum nereden geliyor bunlar. Dikey yapılaşmayı çokça 
yapmaya devam ediyoruz edilecekte öyle görünüyor. Bir de bu soru formlarıyla ile alakalı Deniz hanım onun 
yine cevabını verdi ama oradaki bir soruyu çıkarttığınızda benim gibi aksak oluyor o zaman yani çıkartabile-
ceğiniz bir soru varsa lütfen söyleyin. Deniz hannım da burada muhtemelen çıkartır ama eklenecek sorular 
olduğunu ve belki 100 tane eklenecek soru keşfettim. Daha fazla eklenmesi gerekiyor olabilir. Diğer taraftan 
öğrenim çıktılarında erişilebilirlik dersleri ne kadar veriliyor bilemiyorum. Gerçi sizin verdiğiniz çok aşikar 
Hülagü hocamın ve Bilge hocanın verdiği aşikar ama derslerde anlatılan bir tane şey var. Tasarım var hepsi 
çok güzel olduğu söyleniyor. Bir sürü akademisyen tarafından da gördüm onu. Verdiğim cep telefonundan 
yansıtabilir misiniz. Görüntü ile alakalı bakalım ne kadar yansıtabilecekler hepimiz internette görmüşsü-
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nüzdür harika tasarım diye. Derslerde de anlatıldığını da  birçok hoca tarafından da bizzat şahit oldum 
kendileri kürsüye çıkıp anlattığında bakın isteyince yapılabiliyor falan diye. Halbuki bu tasarımın o kadar 
çok problemi var ki yürüyüş ritmini bozar, tekerlekli sandalye için güvenli değildir. Yani bu eğer üniver-
sitelerde bu tasarımlar ne kadar iyi herkes de düşünüyoruz diye gösteriyorlarsa çok yazık. Umarım bu 
tarzda çalışmalar yoktur. Bir de sormuş olduğum sorularla ile ilgili cevapları verebilirseniz sevinirim. Çok 
teşekkür ederim. 

Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ:
 Ceza konusu ile mi alakalı biz zaten o konuda Ayhan beyle aynı düşünüyoruz. Bende düşünce-
lerimi aktarmıştım. Ceza konusu ile ilgili olarak da şimdi tabi kanunun, yönetmeliğin ortaya çıkış mantığı 
ceza keselim her tarafa ceza uygulayalım olmayıp tam tersi uygulamayı harekete geçirmek olduğu için 
komisyonlarda 7 Temmuz tarihine kadar hep süreyi kendilerine verdiğimiz o süre uzatma hakkını kul-
landılar. 7 Temmuz’dan sonra bana gelen dönüşlerle ilgili resmi konuda bir şeyimiz daha sonuçlanmadı. 
Yaptığınız çalışma sonuçlanmadı. Bana gelenlerle ilgili olarak bana gelen yapılan birkaç cezai uygu-
lama olduğunu biliyorum. Mesela İstanbul’dan benim haberim yoktu. Çünkü dediğim gibi resmi olarak 
daha tam dönüş yapamadık ama yapılan araştırmanın sonuçları bu 2015 yılına kadar umduğumdan çok 
daha düşük bir şikayet başvurusu ile karşılaştık. Ki biz formlar vesaireler  hazırlayarak kolaylaştırmaya 
çalışmıştık ceza konusunda da uygulamamayı tercih ettiler.Tabii dava açılması da söz konusu olabilir bu 
hak herkes için geçerli. Benim bilgim bu kadar.

Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK:
 Bende birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu tespit formları noktasında ben aslında bu tespit 
formlarının çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Çünkü sorduğu sorular yanında evet mi hayır mı, nasıl 
yapılması gerekiyor gibi anlamda tabi ki kılavuz anlamında çok değerli. Sadece önerim tabii ki hiçbir 
madde de çıkmamalı. Daha  eklenmesini önerdiğim şeyler de var. Fakat etaplanabilir. Yani öncelik 
binaya yaklaşım, ulaşım, giriş. Bütün detayları en baştan tamamlanmış şekilde binaya erişilebilir demek 
bu işi olamaz aşılamayacak bir engel gibi gösteriyor. Bu yoğunluktan arındırılabilir. Birinci etap ve ikinci 
etap yapılabilir. Son olarak bu engelli işareti Deniz hanım söyledi evet erişilebilir bütün erişebilirlik ihtiya-
cı olanları kapsıyor dedi. Fakat tabii o işaret belki de yeniden sorgulanmalı çünkü onun olduğu otoparkı 
erişilebilirlik ihtiyacı olan diğer insanlar park edemiyor veya onun olduğu Konya’daki bahsettiğim uygula-
ma gibi asansörü erişilebilirlik ihtiyacı olan diğer insanlar kullanamıyor. O zaman ya  işareti sorgulamalı-
yız veya kullanımını biraz daha açmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.

Hülagü KAPLAN:
 Değerli katılımcılar galiba çok hareketli ve ilgili bir panel oldu. Öncelikle ben bütün panelistlere 
ve sizlere yemek yemeden burada hala kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi konu bakın biz 
Bilgehan hocam ve diğer panelistlerimiz de galiba aynı fikirdeyiz bu bir anlayış ve kültür farkıdır. Ceza-
ların bugüne kadar kesilmiş olması hangi anlayışa sığar. Bugün başlamış olması hangi anlayışa sığar. 
Birincisi bu. İkincisi, şikayete konu olması değildir esas olan şikayet edilmeden erişebilir olması olarak 
düzenlenmesidir. Yani bir husus şikayete illa ki konumu olacak da düzenlenecek yoksa gören göz, dü-
şünen akıl ve buradaki vicdanla görülüp öyle mi düzenlenecek? Bunu size bırakıyorum. Konu, mesele 
sorun, şikayet konusu değil değildir, sorun doğrudan bir akıl vicdan konusudur. Bunun içinde yapılabilir-
liğini arttırmak için de ben de naçizane öneride bulundum. Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu konudaki 
mali gelirlerinin arttırılması bu gelirlerin belki Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla gönüllü toplum 
kuruluşları ve bu arada kurumsallaşmış konfederasyonları olan tahsisatı bunların bu konuyu hangi 
izleme denetleme kurullarında ne şekilde harcadıkları konusu bir muhasebe konusudur. Bir mizan ve 
bir izan konusudur. Dolayısıyla bu konularda çok fazla ileri gitmek çok fazla söylemde bulunmak yerine 
doğrudan aktif hale gelmek doğrudan aktiviteye katılmak gerekmektedir. Onun için de kısayol diyorum 
yüce meclise bir sonuç bildirgesine lütfen siz katılımcılar da dileklerinizi isteklerinizi belirtiniz. Sonuç 
bildirgesine biz bunları alırken sizlerin de dilek ve isteklerini bildirge yazan komisyon dikkate almış olsun 
teşekkür ediyorum.

Banu ALTUNAY ASLANTEKİN:
 Teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.

Bu kitap, KUTEM’in kültür armağanıdır.


