
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara kent merkezi otopark alanları ile yaya alanları ilişkisinin 

Kızılay çekirdeği örneğinde Yol ve trafik güvenliği açısından 

irdelenmesi: 
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1. GĠRĠġ 

 

Bildirinin konusu yol ve trafik güvenliği açısından Ankara kent merkezi otopark alanları ile yaya alanları 

ilişkisinin Kızılay çekirdeği örneğinde irdelenmesidir.  

 

Kapsam ve yöntem  

Araştırmanın kapsamı kent merkezlerinde otopark sorunu, çalışmanın kapsamı ise Ankara kent merkezi Kızılay 

çekirdeğidir. Kızılay çekirdeğinin seçilmesinde burasının kentsel faaliyetlerin yoğunlaştığı bir odak noktası 

olmasının büyük etkisi vardır.  

Araştırma 6 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde önce konuya ilişkin özgün 

kavramların tanımı yapılarak, kavramlaştırma ile teknik anlamda belli bir çerçeve çizilmiştir. Bunu izleyen 

kısımda ise otopark tanım ve türleri verilmektedir. Üçüncü bölümde çalışma alanı tanımlanmakta ve bu alanda 

otopark sorunu irdelenmektedir. Son bölümde ise ortaya konan soruna yönelik bir değerlendirme yapılmaktadır.  

Araştırmanın yöntemi olarak, önce kaynak taraması yapılıp elde edilen bilgilere göre çalışma alanı 

değerlendirilmiştir. Daha sonra yerinde inceleme ve gözlem yapılarak sorunsal saptanmış ve irdelenmiştir.  

 

2. KAVRAMLAġTIRMA, OTOPARK TANIM VE TÜRLERĠ 

 

2.1. KavramlaĢtırma: Konu iliĢkin özgün kavramların tanımı 

 

Otopark ile kent merkezinin ilişkisi bir yönü ile mekansal faaliyetler ve depolama ilişkisidir. Bulunduğu 

kademeye göre, kent merkezinin faaliyetleri çeşitlendikçe, yoğunlaştıkça, bu yoğunluk düşey yoğunlaşma 

durumunu aldıkça, depolanmanın belli yerlerde toplanması zorunluluğu ortaya çıkar. Daha önceki yüzeysel  

depolama olanlarından  yol  boyu  depolanma kent merkezinin belli kesimlerinde  yerini  faaliyetlerin daha iyi 

gerçekleştirilebilmesi amacına uygun olarak, farklı ulaşım biçimlerine, bu arada yayalaştırmaya bırakma 

durumundadır. İşte katlı otoparklar bu durumda devreye girer. Ancak bu da, belli bir otopark planlaması 

sistematiğini gerektirir. Bu sistematik için şu sorular da sorulmalıdır. 

1) Katlı otoparkların yer seçiminde merkeze göre konumu ne olmalıdır? 

Merkezin içinde-merkezin saçağında-merkez uzağında seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin soru. 

2) Katlı otoparkların kapasitesi ne olmalıdır? 

Birim otopark ve otoparkların tamamını seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin soru. 

3) Bu otoparklar ile merkez, özellikle merkezin yaya alanları arasındaki bağlantı, hız, konfor ve güvenlik 

bakımından nasıl kurulmalıdır? 

Seçenek, ulaşım türleri, bu arada yaya hızı, mekansal konfor, mekandan hoşnutluk ve güvenlikli 

erişmenin değerlendirilmesine ilişkin soru. 

 



Demek ki, faaliyetler-depolama bağlantısının kurulması yollara ilişkin bağlantısallık durumunun 

değerlendirilmesi ve bu kapsamda bağlayıcı dokunun irdelenmesini gerektirmektedir. Bu dokunun
(*)

 

incelenmesinde  geçirgenlik ve bağlantının mekansal kırılganlığı olarak kavramlaştırabilecek iki durum 

koşulları da incelenmelidir. Bunlardan geçirgenlik fiziksel geçirgenlik ve görsel geçirgenlik olarak, mekansal 

kırılganlık da, ölü mekan, yarı ölü mekan ve canlı mekan durumları olarak, bunların mekan kullanımındaki 

yerleri ile incelenmelidir. 

 

Depolanma çağdaş ekolojik kentleşme bağlamında ele alındığında, ulaşımın şu iki sorunsalına da yanıt 

verebilmelidir. 

 

1- Kentliye-dost ulaĢım 
2- Çevre dostu ulaĢım önlemleri (politikaları) 

 

Bu sorunsal çözümünde bildiride kullanılan anahtar kavram “güvenlikli eriĢme”dir. Güvenlikli erişme kentli 

toplumun gereksinimlerine bu çerçevede hem “hakkaniyet” ölçütlerine hem de çevre kalitesi ölçütlerine göre 

yanıt aramanın bir kavramıdır. 

 

2.2. OTOPARK TANIMI VE TÜRLERĠ 

 

Türk standartlarına göre otopark herkesin kullanımına açık olan park edecek araçlara ayrılan yol kenarı ve yol 

dışı olmak üzere iki çeşidi bulunan yer veya tesistir.  

 

OTOPARK TÜRLERİ  

Park ediliş şekillerine göre otoparklar ikiye ayrılır:  

a) yol boyu park 

b) yol dışı park 

a) Yol boyu park: yol kenarı otoparkı, taşıt veya yaya yolu sathı üzerinde yaya kaldırımından ayrılmış 

cepte veya orta refüjde olmak üzere yol kenarında yapılan kullanıma göre kullanım süresi sınırsız 

kullanımı süre ile sınırlı olmak üzere iki çeşit olan açık otoparktır (Türk Standartları, 1992). 

Yol boyu park etme düzenlemelerini üç sınıfa ayırabiliriz: 

I. Paralel düzenleme (0 ) 

II. Eğik açılı Park Etme düzenlemesi (genelde 30 , 95 , 60 ) 

III. Dik açılı düzenleme (90 ) 

b) Yol DıĢı Park: Araçların hareket halindeki sokaklardan ayrı bir alanda park edebilmesi için ayrılmış 

alanlardır. Yol dışı otoparkı için; Komşuluk üniteleri büyük mağaza grupları arasındaki ön ve arka 

bahçeleri bodrum katları, iş merkezleri yakınındaki boş alanlar, toplu taşım istasyonları, havalimanı, 

otobüs terminalleri veya toplutaşım araçlarının ulaşmadığı sanayi ve bunun gibi yerler seçilebilir. Yol 

dışı parketme düzenlemelerinde park kutularının açıları yukarıdaki birden fazla açılı eğik açılı veya dik 

açılı düzenlemeyi içerebilir. 

I. Eş Düzey Park 

II. Katlı Park 

 Rampalı Katlı Park Türleri 

1. Düz rampalı 

2. Sarmal Rampalı 

3. Eğimli Katlı (devamlı) Rampa 

 Araç asansörlü (mekanik) Park Türleri 

1. Döner tablalı veya tablasız sabit asansörlü 

2. Yatay ve dikey hareket olanağı sağlayan, hareketli asansör  

3. Tam otomatik asansörlü 

 

3. ÇALIġMA ALANININ TANIMLANMASI, ARAġTIRMA, KAPSAM VE YÖNTEMLERĠ 

 

Kızılay merkezinin konumu ve çevresel bağlantıları itibari ile yoğun bir trafik içerisinde kalması doğaldır. 

 

Merkezde otopark arzı, kaldırım kenarı, sınırlı yol-dışı açık otopark  alanları ve birkaç yol-dışı çokkatlı otopark 

tesisi ile sağlanmaktadır. 

                                                           
(*)

Bağlayıcı doku, ekolojiden ödünç alınarak, farklı yaşamsal organları destekleyen ve birbirine bağlayan fibre 

dokudur. 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Arsa fiyatlarının pahalı olması erişim sorunları, diğer araçlar ve yayalar arasındaki sorunsala rağmen Ankara 

MİA’daki mevcut koşullar otopark tesislerine çok ciddi olarak ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 

 

Bölgedeki otopark arzına bakıldığında; yol dışı otopark olarak Sıhhıye ve Maltepe Çok katlı otoparklar, 

Kocatepe yeraltı otoparkı, SSK İşhanı yeraltı otoparkı, Beğendik Mağazası otoparkı, Maltepe Cami Açık 

Otoparkı, Kolej Açık otoparkı ve Atatürk Lisesi Milli Eğitim Vakfı Açık Otoparkı sayılabilir. Bu tesisler kamu 

ve özel kişiler tarafından işletilmektedir. Sıhhıye ve Maltepe otoparkları yetersiz bir kullanım sergilemektedir. 

Buraların ilk katları ticari ve diğer kullanımlara dönüştürülmüş, diğer katları ise aboneleri tarafından 

kullanılmaktadır. Hem yoldışı otoparkların işletimindeki ve denetimindeki aksaklılar hem de yol üstü 

otoparklarının buralara göre daha ucuz yada ücretsiz olması nedeniyle, araç sahipleri araçlarını yol dışı 

otoparklar yerine kaldırım kenarlarına veya üzerine park etmeyi tercih etmektedirler. Elbetteki yol kenarı 

otoparkları da kamunun denetimi altındadır. Ancak araç sahipleri hiçbir zaman kurallara uymamakta ve 

araçlarını uygunsuz şekilde park etmektedirler. Otopark yetersizliği de ana caddelerde çift sıra park, yaya 

kaldırımına park ve kaldırım kenarına park dahil gayri nizami park olayının yaygınlığında kendisini açıkça 

göstermektedir. Kısacası, merkez alandaki yolların yaklaşık tümü, otopark alanı olarak kullanılmakla birlikte 

bunların ancak sınırlı bir bölümü kurallara uygun olarak yol kenarı park yeri olarak tanımlanabilmektedir. 

Merkezdeki birçok cadde de ve sokakta karışık arazi kullanımının varlığı, otopark sorununu daha da 

artırmaktadır. Bu alanlardaki konutlarda yaşayanlar gün içerisinde herhangi bir nedenle merkezden 

ayrıldıklarında döndükleri zaman boş park yeri bulmakta güçlük çekmektedirler. Bu nedenle bu kişiler araçlarını 

yol kenarı park yerlerine tüm gün boyunca veya daha uzun süreyle bırakmayı tercih etmektedir. 

 

Bölgede yaya alanları ile otopark alanları iç içe bulunmaktadır. Yaya bölgesi olarak tanımlanmış alanlarda her ne 

kadar araçların bölgeye giriş ve çıkışları belirli saatlerde sınırlandırılmışsa da bu kurala uyulmamakta ve hatta 

yaya bölgeleri birer otoparka dönüştürülmektedir. Kaldırımlara yürüyüş alanlarına ve yayalara ait alanlara araç 

park etmek yayaları birçok tehlikeye sokar. Kaldırımları işgal eden park edilmiş, araçlar, yayaları taşıt yolundan 

yürümeye teşvik eder. Park edilmiş araçların arasından dolaşmaya çalışan yayaların düşüp yaralanmasına neden 

olabilir. Araçların ağırlıklarını taşıyacak şekilde inşa edilmeyen kaldırımlar ve yürüme alanları, buralara park 

edilen araçlar yüzünden zarar görür. Bu bozuk yollarda yayalar için tehlike oluşturmaktadır. 

 

Çalışma bölgesinde yapılan araştırmalarda otoparkların kapasite, kullanım oranları, kullanım sıklığı, amaç ve 

süresi konuları üzerinde durulmuştur. Kızılay merkezindeki sınırlı sayıdaki yol dışı ve yol kenarı otopark alanları 

değerlendirilmiş ve araştırma yapılacak örnek alanlar belirlenmiştir. 

 

Kızılay merkezi, dört yaya bölgesinden oluşmaktadır. Bunlar Yüksel Caddesi Yaya Bölgesi, Sakarya Caddesi 

Yaya Bölgesi, İzmir Caddesi Yaya Bölgesi ve Kumrular Sokak Yaya Bölgesi şeklinde sıralanabilir. Bölgelerin 

hepsinde yaya yolu olarak onaylanmış alanlarda buralara araçların giriş ve çıkışları belirli saatlerle 

sınırlandırılmıştır. Ancak yeterli denetimin  yapılamamasından dolayı gün boyunca yayalar ve araçlar birlikte 

dolaşmakta ve hatta yaya yollarının hemen yanları birer otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Çevredeki bütün 

sokaklarda araçlar ya kaldırımlara park edilmekte ya da çift sıra park edilerek yaya araç trafiğinde tıkanmalara 

yol açmaktadırlar. 

Çalışmada yolboyu parka örnek alan olarak Hatay ve Selanik Caddelerinin bir kısmı seçilmiştir. 

 

Genel olarak bütün yol boyu otoparklarda sabahın ilk saatlerinden itibaren dolduğu, günboyu büyük bir doluluk 

oranının sürdürüldüğü, ancak park yerlerinin çok az sayıda araç tarafından, uzun süreli park edilerek kullanıldığı 

görülmektedir. 

 

Çalışmada Hatay ve Selanik Caddelerindeki yol boyu otoparklarının kapasiteleri incelenmiş. 

 

Hatay ve Selanik Caddelerindeki yol boyu otoparklarında doluluğun sabah saatlerinde % 80’e ulaştığı ve gün 

boyu dalgalanmalarla % 80-90 arasında kaldığı belirlenmiştir. Ancak bu doluluk otoparkları kullanan araç 

sayısına yansımamakta, kullanım genellikle uzun süreli olmaktadır. Herhangi bir park yerinin gün boyu tek bir 

araç tarafından kullanıldığı durumlara sık rastlanmıştır. Ortalama park süresi 2,8 saat olarak saptanmıştır. Hatay 

ve Selanik Caddelerinde otopark kapasitesi toplamı 54 olmakla birlikte toplam 224 araç park yerlerini 

kullanmıştır. 

 

Yoldışı otopark araştırmasına bakıldığında Sıhhiye çok katlı otoparkı 6 kat olarak planlanmıştır. Halen zemin kat 

alışveriş merkezi, 1. kat ise Büyükşehir Belediyesi’ne büro hizmeti vermekte olup toplam kapasite 800 araçtır. 

Yapılan araştırmada otoparka olan talebin kapasitenin % 50-60 kadarı olduğunu yani günlük ortalama 450 araca 

hizmet verdiğini ortaya çıkarmaktadır. 

 



 

 

 

 

Önemli KavĢaklarda Hacim Kapasite KarĢılaĢtırması 
 

Kavşak  

Toplam 

Kapasite 

(Özel oto 

Birimi/Saat) 

Toplam 

Hacim/Kapasite 

 

 

KavĢak 

Kolu 

Kodu 

Kapasitesi AĢılan KavĢak GiriĢ Kolu 

 

Kodu 

 

Adı 

 

1995 Yılı 

 

2015 Yılı 

Kapasite 

(özel oto 

Birimi/Saat) 

Hacim/Kapasite 

1995 2005 2015 

218 Sıhhiye KavĢağı 7.500 0,39 0,80 219-218 2,250 0,85 1,52 1,78 

327 Kızılay KavĢağı 8.250 0,55 1,07 223-327 2,250 0,71 0,96 1,39 

330 Kolej KavĢağı 7,500 0,65 1,16 210-330 2,250 1,29 1,75 2,06 

224 MeĢrutiyet Cad. X 

MithatpaĢa Caddesi 

3,000 0,35 0,98 209-224 750 0,98 1,72 2,11 

223 MithatpaĢa Caddesi X 

Z. Gökalp Caddesi 

6,750 0,28 0,58 224-223 1,500 0,58 1,01 1,16 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Maltepe çok katlı otoparkı ise 5 kat olarak planlanmıştır. 470 otoluk kapalı ve 190 otoluk açık park imkanı 

sağlayan otoparkta 2 kat belediyenin hizmetine verilmiş, geriye kalan 3 kat otopark alanı olarak  

kullanılmaktadır. Otoparka olan talep kapasitenin % 50’sini oluşturmakta günlük ortalama 300 araca hizmet 

vermektedir. 

 

Kocatepe yeraltı otoparkı 4 kat ve 3 bloktan oluşmakta toplam 12 kat bulunmaktadır. 1 katı yıkama, Kafeterya 

için ayrılmış 11 kat otopark hizmetine sunulmuştur. Toplam kapasitesi 1500 araçtır. Talep kapasitenin % 50 

civarında olduğunu göstermektedir, hafta içi günlük ortalama 700 araç Kullanmakta hafta sonu ise kapasiteyi 

doldurmaktadır.  

Beğendik mağaza otoparkı 410 araç kapasiteli ve 3 kattan oluşmaktadır. Bu otoparkı daha çok mağazaya 

alışveriş için gelenler  kullanmakta ve otopark günlük yaklaşık 2000 araca hizmet etmektedir. 

 

Ayrıca Maltepe Pazarı Açık Otoparkı ve Kolej açık otoparkı da ortalama 100’er otoluk araç kapasitesine 

sahiptirler. 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

4.1. ELDE EDĠLEN SONUÇLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

1) Yaya ve bisikletli türleri dışındaki diğer türler ile merkeze erişme, mekansal çevrenin kalitesi ile ters 

orantılık göstermektedir. 

2) Merkez çekirdeğine olan binek taşıtı erişmenin genellikle sanıldığının aksine merkezin ekonomik 

performansına karşıttır. 

3) Hakkaniyet ve çevre kalitesi bağlamında (kentliye-dost ulaşım ve çevre-dostu ulaşım) merkezi sıkıştıran 

binek taşıtı trafiği merkez içinden geçirilmelidir. 

 

Bunun için üç kademeli olarak çalışabilecek “bağlayıcı doku” gereksinimi vardır 

a) Birinci kademede asal, ince bağlayıcı doku yayalar, engelliler, bisikletliler ve acil durum için 

yer alır. 

b) İkinci kademede orta kademe, bağlayıcı doku toplu taşım ve servis için yer alır. Bu doku 

otopark planlamasına ilişkin olarak park et-devam et sistemini de barındırabilir. 

c) Üçüncü kademede kalın bağlayıcı doku merkez saçağındaki depolanma alanlarında son 

bulmak üzere diğer kentsel alanları kapsar. Bu dokunun uzantıları, denetimli olarak daha ince 

bağlayıcı doku içine nüfus edebilir. Bir denetim aracıda parkmetredir. Diğer bir denetim aracı 

ise trafik durultma tasarımıdır. 

                                                                          

 

Kent merkezi Kızılay çekirdeğinde bağlayıcı doku’nun geliştirilerek, çevre-dostu ulaĢım  bağlamında merkezin 

yaşam kalitesşnin arttırılması ve merkezin canladırılması konusunda trafik durultma tasarımı ve bir paket 

seçenek gurubu sunmaktadır. Bu paket seçenek gurubundan merkez otopark düzenlemeleri bağlamında sadece 

ikisine ait gösterimler ekte (ek 1) örnek olarak verilmektedir. 

 

4.2. TEST EDĠLEBĠLECEK ÖNERĠLER 

 

1. Yaya alanlarına servis taşıtı girişinin zamanlanması yaya yoğunluğunun A ve B hizmeti düzeylerini 

gösterdiği durumlara göre: metrekareye 1 yaya düştüğü durumlarda olması gerekir. Saatler sabah 7.30 öncesi, 

kış akşamı 7.30 sonrası, yaz akşamı 9.00 sonrası şeklinde ayarlanmalıdır.  

2. Parkmetre uygulanabilecek sokaklar iyi bir etütten sonra belirlenip parkmetre uygulamasına geçilmelidir. 

Özellikle merkez çekirdeği dışında kalan ve katlı otoparklara yakın eğer yol boyu park izine devam edecekse 

parkmetre sistemine geçilmelidir.  

3. Parkmetre uygulaması iyi bir denetim mekanizmasını içermelidir. Bunun için Avrupa ülkelerindeki trafik 

zabıtası bir model olabilir.  

4. Trafik yasasında yer alan çift sıra park ve kaldırımın taşıtlar tarafından ihlalini belli yaptırımlara bağlayan 

yasal mevzuatın uygulanması  

5. Katlı otopark düzenlemeleri ile yayalaştırma önlemleri birbirinden ilişkisiz yapıldığından mekansal anlamda 

da birbirlerinden kopukturlar- bağlantısızlık: bağlantısızlığın giderilmesi için mekansal iliĢki kurulmalıdır.  
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