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 Toplumdaki her birey yaşamak ve içinde bulunduğu 
çevreyle bütünleşmek için bir takım faaliyetleri 
yerine getirmek zorundadır. 

 Bu nedenle bütün kullanıcılar toplumsal 
faaliyetlerden, olanaklardan ve kentsel mekanlardan 
eşit düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. 

 Toplumun tüm bireylerinin hayata eşit katılımının 
sağlanması herkes için yaşanabilir çevreler 
oluşturmakla sağlanabilir. 



Sağlıklı bir kent: 

 sağlık, 

 rekreasyon, 

 refah, 

 güvenlik, 

 sosyal iletişim, 

 aidiyet hissi ve kültürel kimlik ile birlikte

bütün kentlilerin, ihtiyaçlarına kolay 

erişebildiği bir çevre sunmak 

zorundadır.



Bu tanımlar ışığında; bir kentin sağlıklı bir kent olabilmesi için,  
yerel yönetimler tarafından sağlanan hizmetler başta olmak 
üzere, 

 Otel, motel veya diğer konaklama mekanları,  

 Restoran, bar veya diğer yiyecek içecek servisi yapan 
mekanlar, 

 Sinema, tiyatro, konser salonu, stadyum ve diğer gösteri veya 
eğlence mekanları, 

 Oditoryum, kongre merkezi ve diğer kamusal toplanma 
yerleri,

 Fırın, bakkal, alışveriş merkezi ve diğer satış mekanları, 

 Kuru temizleme, banka, kuaför, seyahat acenteleri, benzin 
istasyonu, muhasebe veya avukat büroları,

 Terminal, durak veya kamusal ulaşım için kullanılan diğer 
istasyonlar, 



 Müze, kütüphane, galeri veya diğer kamusal sergileme

mekanları, 

 Park, hayvanat bahçesi, eğlence parkı, ve diğer 

rekreasyon alanları,

 Kreş, ilk, orta, yüksek eğitim kurumları ve diğer eğitim

mekanları, 

 Bakım evleri, huzur evleri ve diğer sosyal hizmet 

kuruluşları,

 Spor salonları, sağlık merkezleri ve diğer egzersiz veya 

rekreasyon mekanları gibi

her türlü donatı ve hizmetlerin hem sağlıklı, hem de 

engelli olan kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir 

olması gerekmektedir.



 Kentsel mekanların demokratik olması, herkes 
tarafından kullanılabilir olması anlamını taşımaktadır.  

 Genç, yaşlı her yaştaki kullanıcının yanı sıra 

 Çeşitli fiziksel engelleri veya hareket kısıtlılığı olan 
kullanıcıların 

 Ya da çeşitli şekillerde öğrenme zorlukları çeken 
zihinsel engelli kullanıcıların da kent mekanına ilişkin 
gereksinimlerinin karşılanması gereklidir.

Bir kentsel mekanını her grubun tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzeyde düzenlemek zor olsa da, 

Mümkün olduğu en fazla oranda ve çeşitlilikte 
kullanıcıya hizmet edecek şekilde düzenlenmesi 
sağlanmalıdır. 



 Ancak genellikle bir toplumun gereksinimini 
karşılayacak hizmetler/çözümler üretirken 
öncelikle "normal insanlar için" harekete 
geçilmekte diğer kesimler kapsam dışı 
bırakılmaktadır.

 Bu yaklaşım, toplumdaki herkesi kapsayan, 
herkesi en baştan düşünen bir anlayışı 
yansıtmamaktadır. 

 Baştan ortaya çıkan bu eksiklikle toplumun 
bir bölümü dışlanmakta, sonra da bu 
dışlamanın yarattığı olumsuzluklarla daha da 
büyüyen sorunların içinden çıkılamamaktadır. 



 Toplumsal faaliyetlerden ve kentsel 
mekanlardan eşit düzeyde yararlanamayan 
kesimlerin başında 

 fiziksel engelliler, 

 yaşlılar, 

 kadınlar ve 

 çocuklar gelmektedir. 



 Modern kentlerdeki hayat bir hareketliliği ve yer 
değiştirmeyi gerektirmektedir ve bu şehirlerde 
hayatın akışını hızlı ve kolay ulaşım sistemleri düzenler. 

 Şehirsel mekan yapısı genellikle düşük hareket 
kabiliyeti olan yaşlılar ve engelli kişiler için daha fazla 
zorlukları barındırır.  

 Benzer kategorideki bu kişiler, karşılaştıkları 
zorluklara bağlı olarak özel ihtiyaçları için özel olarak 
hedeflenmiş olan ayrıştırılmış mekanlardan başka bir 
yer kullanamaz hale gelirler. 

 Genellikle hayatın hızlı akışı içinde kabul edilmezler ve 
bu akış içinde yer alamazlar.



 Fiziksel engellilerin toplumla bütünleşmelerini ve 
sosyal hayatın içinde yer almalarını engelleyen en 
önemli unsurlar fiziksel hareketlerini etkileyen 
unsurlardır. 

 Yaşlılar ile fiziksel engelli insanların gereksinimleri
çoğu yönden paralellik göstermektedir. 

 Yaşlılıkta duyu problemlerinin yanı sıra, sağlığın 
zayıflamasına bağlı olan problemler (tekerlekli 
sandalye ya da başka yürümeye yardımcı araç 
kullanımını gerektirebilir) etkili olur.  

 Bunun yanında yaşlı insanlarda, genellikle yaşa bağlı 
olarak, reaksiyonlar azalmakta ve yeni şeyler 
öğrenmede ve karmaşık görsel senaryoları 
değerlendirmede zorluklar ortaya çıkmaktadır. 



 Kentsel mekandaki fiziksel engeller, sadece 

fiziksel bir engeli olan insanlar, ya da yaşlı 

insanlar için değil; bebek arabası taşıyan 

anneler için de söz konusu olmaktadır. 



 kentsel hizmetlerden faydalanabilmek, 

 üretken ve sosyal bireyler olabilmek
açısından 

 erişilebilirlik çok önem taşımaktadır.

 Her türlü sosyal, kültürel ve eğlence 
faaliyetlerine katılma hakkına sahip olan 
yukarıdaki grupların bu haklarını 
kullanabilmeleri için çevredeki fiziki ve 
mimari engellerin mümkün olduğunca 
ortadan kaldırılması ve iletişimi kolaylaştırıcı 
ortamlar hazırlanması gerekmektedir. 



 Erişebilirlik; kendi kendine veya bir araç kullanarak 
hareket edebilen her kişinin tüm mekan ve yerlere 
ulaşabilmesi; erişebilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

 İyi erişebilirliği olan bir tasarım eşit erişebilirlikle 
başlar. Eşit erişebilirlik her kullanıcıya eşit erişme 
olanaklarının sağlanmasıdır. 

 Erişebilirlikte eşitlik kavramı, engelli olmayan bir 
insanın bina ve çevrede edindiği tüm deneyimlerin 
ve bilgilenmenin herhangi bir fiziksel engelli 
tarafından da elde edilebilmesi olarak 
tanımlanabilir.



Herhangi bir yetersizliği olan kişilerin, özellikle 
tekerlekli sandalye kullanan veya algı yetersizliği olan 
kişilerin, 

 normal işleyiş şartları altında 

 her binaya girebilmesine,  

 bu binaların  içerisinde rahatça dolaşmasına,  

 sunulan tüm hizmetlerden yararlanmasına ve 

 dışarı çıkmasına imkan tanıyan yapıların hepsi 
erişilebilir olarak kabul edilir.

Kişinin, söz konusu yapının öngörülen kuruluş amacı 
çerçevesinde kamuya açık hizmetlerden faydalanması 
için, yetersizliğinin bu faaliyetlere katılmasına engel 
teşkil etmemesi gerekir.



Ancak fiziksel engelliler, konutlarından başlayarak 
tüm mekanlarda ve bunlara ulaşım sürecinde 
sayısız engellerle karşılaşmaktadır.

 Yollar, 

 kaldırımlar, 

 kamu binaları, 

 parklar ve bahçeler, 

 okullar, 

 içinde yaşadıkları konutlar, 

 ulaşım araçları ve 

 bunun gibi daha bir çok fiziksel çevre unsuru, 
engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi 
birer engel oluşturmaktadır.



 Kentlerde yaya dolaşımını kısıtlayan, taşıtlara 

öncelik tanıyan, taşıt trafiğini hızlandırmayı 

amaçlayan uygulamalar öncelik almakta, 

 ışıklı yaya geçitleri kaldırılarak üst geçitler 

yapılmaktadır. 

 Toplu taşımacılıkta fiziksel engellilere yönelik 

düzenlemelerde bütüncül yaklaşımlar yerine, 

bazı özel noktasal ve yetersiz çözümler 

getirilmektedir.



 Bir şehirdeki ulaşım sisteminde kendisine yer 
bulamayan ya da zorlukla bulabilen engelli 
veya yaşlı bir insan belki bütün yeteneklerine 
ve üstün eğitim düzeyine rağmen topluma 
bir katkıda bulunamayacaktır. 

 Sosyal, bilimsel, mesleki ve ekonomik 
faaliyetlere katılabilme açısından da geride 
kalacaktır.

 Belli ihtiyaçlarının karşılanmasında 
başkalarına daha bağımlı hale gelecektir. 



 Fiziksel engellilerin, toplumsal yaşama 
uyumunu sağlamak, sosyal entegrasyonunu 
arttırmak için, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, 
ulaşım ve diğer hizmetlerin yönteminde ve 
geliştirilmesinde rol almaları konusunda 
demokratik katılımlarının sağlanması
gerekmektedir. 

 Fiziksel engellilerin demokratik bir çevrede 
kısıtlanmadan yaşayabilmeleri kentsel 
mekanda çoğu kez çok basit düzenlemeleri 
gerektirmektedir.



 Dar kaldırımlar ve araçların yoğun olarak 
park etmesi, yayaları cadde ortasında 
yürümek zorunda bırakmaktadır.





 Yasaya aykırı kaldırım işgalleri özgür 

yürüyüşleri engellemektedir. Bu durum 

engelliler için hayatı daha da 

zorlaştırmaktadır.















 Engelliler için yapılan 

rampaların bir kısmının 

uygun olmaması bazen 

de bu rampaların önüne 

araç park etmesi 

özürlülerin hareket 

sürekliliklerini 

engellemektedir.

 Kent estetiği açısından 

kullanılan yol 

döşemeleri tekerlekli 

sandalyelerin hareketini 

engellediği gibi, görme 

özürlülerin bastonlarının 

takılmasına sebep 

olmaktadır.



 Fiziksel engelliler için çok gerekli olan 

rampaların uygun eğimde yapılmaması 

ulaşılabilirliği engellemektedir.



 Kaldırım üzerindeki yol işaretleri, 
dubalar, mantarlar, ağaçlar, elektrik 
direkleri gibi elemanlar da yaya 
alanlarındaki hareketleri kısıtlamaktadır.









 Yaya yolu üzerlerindeki eğimli 

ağaçlar, görme özürlülerin 

bastonla algılamalarına imkan 

vermeyeceğinden baş 

çarpmalarına ve yaralanmalara 

sebep olmaktadır.



 Kentleri fiziksel engelli kullanıcılar için özgür 
ortamlar haline getirmek için çok büyük 
maliyetler gerekmemektedir.

 bugün ulaşım araçları fiziksel engelli 
kullanıcılara hizmet edebilecek düzeyde 
iyileştirilse dahi 

 mevcut kent dokusu içerisindeki kaldırımlar, 
rampalar, fiziksel engelli kullanıcıyı dikkate 
almadan yapılan düzenlemeler, bu 
kullanıcıların ulaşım araçlarına güvenli bir 
şekilde erişmelerini mümkün kılmamaktadır.













 Noktasal bazlı bazı çalışmalar fiziksel 

engelli kullanıcıların kentsel çevre 

içerisinde rahat hareket edebilmeleri için 

yeterli olmamaktadır. 

 Bir kentin fiziksel engelliler için yaşanabilir 

bir yer haline getirilmesi isteniyorsa, 

tasarım en alt ölçekten itibaren ele 

alınarak, kentin tümünü içermelidir.



 Fiziksel engellilerin toplum içinde rahat, özgür 
yaşayabilmeleri, 

 eğitim alabilmeleri, 

 üretime katkı sağlayıp istihdam edilebilmeleri, 

 öncelikle çevredeki engellerin kaldırılıp, 
ulaşılabilirliğin sağlanabilmesi ile mümkün 
olacaktır. 

 Fiziksel engellilerin toplumla bütünleşerek, hayata 
katılabilmelerinin sağlanması için

 ulaşılabilir, 

 engelsiz bir çevre, 

 engelsiz kamusal alanlar ve 

 engelsiz ulaşım sistemleri bir zorunluluktur.



Fiziksel Engellilerin ve Yaşlıların topluma dahil 
olmasını sağlamak için:

 Kendileriyle ilgili programlar ve hizmetler 
konusunda bilgiye erişmeleri

 Konutlarına, sağlık tesislerine ve sosyal 
destekleyici hizmetlere kolay erişmeleri

 Konutları ve yakın çevresinde mümkün olduğu 
kadar bağımsız yaşamaları

 Destekleyici sosyal bir aileye ve toplumsal ağlara 
sahip olmaları,

 Sosyal ve rekreasyonel aktivitelere katılabilmeleri 
gerekmektedir.



 Ulaşım sistemlerinin ve araçlarının 

tasarımında engelli ve yaşlı insanların da 

dikkate alınması, 

 onların sosyal hayata katılımlarını 

kolaylaştırır ve 

 toplum içerisinde daha kolay hareket 

edebilmesini sağlar ve 

 toplumla bütünleşmesini arttırır.



Kadınların hizmetlere erişimini engelleyen 

faktörler ise yukarıdaki gruplardan daha 

farklıdır.

 Kadınların toplumda değişen rollerine cevap 

verilmemesi, onları, kendi ihtiyaçları 

düşünülmeden planlanmış ve tasarlanmış 

hizmetlerle uğraşmak zorunda bırakmaktadır.



 kadınların ataerkil kentlerde yaşamakta 
olduğu sorunlar ve kentin olanaksızlıkları, 
sadece kadınların günlük yaşamını 
etkilemekle kalmaz; kadının yerel 
yönetime, eğitime, işgücüne ve toplumsal 
yaşama katılımını da engeller.

 Kadınların kısıtlı hareket alanları ve ulaşım 
kolaylıklarına daha güç kavuşabilmeleri 
nedeniyle işgücüne katılımlarının zorlaştığı 
belirtilebilir.





• Kadınlar var olan kentsel yaşama katılabilmek 

için erkeklerden daha çok zaman ve enerji 

harcamak zorunda kalmaktadırlar.

• Güvenlik, ulaşım araçlarının tasarımı, güzergah ve 

zamanlama, fiyat tarifesi, bilgi ve yönlendirme 

gibi bileşenler kadınların kent içi ulaşım 

gereksinmelerini erkeklerinkinden farklılaştırır. 

• Kadınlar yetersiz kamu donatıları, çocuklar için 

tesislerin eksikliği, yetersiz kamu ulaşımı ve 

kişisel güvenlik ile ilgili olarak problemler 

yaşamaktadırlar.



 Trafiğin yoğun olduğu şehir merkezlerinin problemlerini daha fazla 

yaşayanlar da kadınlardır.  Çünkü yiyecek ve giyecek alma gibi ev 

görevleri ile ilgili olarak daha fazla sorumlulukları vardır.

 Kadınların çoğunun otomobili olmadığı için genellikle alışverişe yaya 

veya kamu araçlarıyla gitmektedirler. 

 Kalabalık kamu ulaşım araçlarına binmek, yaya köprülerinin üzerine 

çıkmak, şehir mobilyalarıyla ve dükkanlardan taşmış mallarla işgal 

edilmiş dar kaldırımlarda hava kirliliği içinde yürüyerek ağır çantaları 

taşımak veya pusetteki çocukları itmek kadınların günlük yaşamlarında 

yaşadıkları sorunlardan birkaçıdır.

Foto: Görkem Güngör



Foto: Görkem Güngör





 Kentsel donatılara ve hizmetlere erişmede 
kadınların önünde görünmez engeller 
bulunmaktadır.

 Kamusal alanlar dünyanın pek çok yerinde 
hala kadınların güvenliğini sağlamaktan 
yoksundur.  Yapılan pek çok araştırmada 
kadınların fiziksel olarak tacize uğradığı 
mekanların kamusal açık alanlar olduğu 
ortaya konulmaktadır. 



 Bu güvenlik tehdidi kadınların potansiyel 
tehlike olan mekanlardan uzak durarak kendileri 
için güvenli alanlar arayışına yöneltmiştir. 

 Evlerinde daha fazla kalma eğilimine girmekte, 
dışarı çıktıklarında ise kamu ulaşımını 
kullanmaktan, bazı yollarda yürümekten ve bazı 
insanların yanında bulunmaktan kaçınmaktadırlar.  

 Bu nedenle kadınlar tasarlanmış çevrenin 
sunduğu olanaklardan yeteri kadar 
yararlanamamaktadırlar.







 Kadınların tasarlanmış çevrenin sunduğu 

olanaklardan erkekler kadar 

yararlanamaması küresel bir sorundur ve

 coğrafi, kültürel farklılıklar göstermesine 

karşın temelde cinsiyet eşitsizliğinin 

mekansal yansımaları her zaman ve 

mekanda karşımıza çıkabilir .



 Çocukların kentsel hizmetlerden 

yararlanamamasında ise iki ayrı faktör 

bulunmaktadır. 

 Otomobil trafiğinin yoğunluğu 

çocukların kendi mahallerindeki 

sokaklarda oyun oynamasını çok tehlikeli 

hale getirmiştir, bu nedenle kendi 

çevrelerini keşfetmeleri gittikçe 

sınırlanmaya başlamıştır.  



 Kentlerdeki otopark yetersizliği nedeniyle taşıtlar yollara 
park edilmekte, yayalaştırılmış yollar, çıkmaz sokaklar, seyrek 
araba geçen yollar otopark olarak kullanılmakta

 Kentsel mekan, özellikle sokaklar çocuğa güvenli ve 
oyunlarına imkan sağlayacak mekanları sunamamakta

 sokak mekanı tüm genişliği ile kullanılamamakta, çocuklar 
özgürce hareket edememekte 

 çocuk dışarıda tek başına özgürce oyun oynayamamakta,

 okula tek ya da arkadaşları ile yürüyerek gidememekte, 

 oyun alanlarında arkadaşları ile özgürce oynayamamaktadır.





 Güvenlik sorunu nedeniyle de çocuklar 

okullara, arkadaşlarına, parklara ve oyun 

bahçelerine gidebilmek için gün geçtikçe 

ebeveynlerine ve diğer yetişkinlere 

bağımlı hale gelmektedir. 



 Sağlıklı kent kavramıyla, kentsel hizmetlere 
rahatlıkla erişimi kısıtlanan bu grupları toplumla 
bütünleştirecek yollar aranmaktadır. 

Sağlıklı bir kent tasarlama:

 sosyal olarak destekleyici çevreler yaratmak, 

 yürüme ve bisikleti teşvik etmek, 

 kentlerin özel ve çok katmanlı kültürel 
bileşenlerini kentsel tasarımla zenginleştirmek 
ve 

 bütün kentlilerin özellikle güvenli erişilebilirlik, 
konforlu ve aktif bir yaşam için beklentilerini 
karşılayacak kentsel tasarımı teşvik etmek 
anlamına gelir.






