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Erişilebilirlik

Açık Alanların, Binaların, Ulaşımın

 Erişilebilirlik, herhangi bir ürünün, servisin, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın
engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve
kullanılabilir olmasını ifade etmektedir.
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Erişilebilirlik

 Erişilebilirlik tedbirlerinin alınması, yalnızca engelliler için değil hareketlerinde

kısıtlılık yaşayan yaşlılar, hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun veya

çok kısa boylu kişiler yani hayatın içinde olan herkes için büyük önem taşıyan bir

gerekliliktir.
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 Yerel yönetimler olarak, mevzuat gereğince, halihazırda bu değişimi ve teknik

dönüşümü yerine getirme zorunluluğumuz bulunmaktadır.

Erişilebilirlik
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 Erişebilirlik sorununun istenilen düzeyde çözüme kavuşturulamamasının temel

nedeni, engellilik konusunda yeterli empatinin yapılamaması ve şehir

yapılaşmasında görev alan personelin yapısal düzenlemelerin ruhuna vakıf

olmaksızın sadece yasal zorunluluk çerçevesinde faaliyette bulunmalarıdır.

Erişilebilirlik

5



Erişilebilirlik sorununun çözümüne yönelik olarak yapılabilecekler;

1. Erişilebilirlik konusunun öncelikle insanlık meselesi ve bir devlet politikası

olduğu, bu konuda vatandaşlar ve yerel yönetimler nezdinde bir farkındalık

oluşturulmasının gerekliliği dikkate alınmalıdır.

2. Kent ürünlerinin tasarımında ve uygulama aşamasında görev alanların

erişilebilirlik konusunda bilinçlendirilebilmeleri için gerekli alt yapı

çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir.

3. Yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumluluklarının arttırılmasına ek

olarak mevcut mevzuat ve standartlar konusunda bilgi, teknik ve mali açıdan

yeterliliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Erişilebilirlik
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Erişilebilirlik sorununun çözümü için

BİZ 
neler yapıyoruz?
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 Belediyemizin yürüttüğü Akıllı Şehircilik çalışmalarında şehrimizin Ulaşım ve

Erişilebilirlik sorunları ön plana çıkmıştır.

 Erişilebilir Bursa için Başkanlığımız Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından

Engelleri Birlikte Aşalım Projesi hazırlanmıştır.

Engelleri Birlikte Aşalım
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 Bu kapsamda, Engelli Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin de içerisinde

bulunduğu “Saha İnceleme Ekibi” oluşturularak Şehrimizdeki açık alanlar

(yollar, kaldırımlar, parklar vb. kentsel mekanlar) özelinde erişilebilirlik

incelemeleri gerçekleştirmektedir.

Engelleri Birlikte Aşalım
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 Tespit edilen sorunlu alanlarda çözümlerin hızlı bir şekilde üretilebilmesi

konusunda «Erişilebilirlik Komisyonu» kurulacaktır.

Engelleri Birlikte Aşalım
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1. 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu ve TSE standartlarının teknik personele anlatılarak
Erişilebilirlik konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması
sağlanacaktır.

2. Engelliler Şube Müdürlüğü Saha İnceleme Ekibi raporları uyarınca ana arterler
ve çoklu kullanım alanlarından başlayarak dönüşüm ve erişimle ilgili çalışmalar
başlatılacaktır.

3. Bursa’da yaşayan Engellilerin resmi kurum ve kuruluşlara ulaşılabilirliği
araştırması yapılarak elde edilen veriler doğrultusunda gerekli dönüşüm
çalışmaları başlatılacaktır.

4. Yeni inşaatlar mevzuata uygunluk açısından denetlenerek gerekli hassasiyetin
gösterilmesi sağlanacaktır.

Engelleri Birlikte Aşalım
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5. Yapılacak çalışmalarda Bursa halkının desteğinin alınabilmesine yönelik halkla
ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine öncelik verilecektir.

6. Toplu taşıma araçlarında sesli - görüntülü uyarı sitemlerinin kurulması ve
durakların araçlardaki engelli rampalarına uygun tek tip hale getirilmesi
hususunda ilgili birimler ile gerekli görüşmeler ve bilgilendirme çalışmaları
yapılacaktır.

7. Özel sektörde erişilebilirlik düzenlemesi yapan firma ve işletmelerin
ödüllendirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri yürütülecektir.

8. Bursa Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İl Erişilebilirlik komisyonu ile
koordineli faaliyetler yürütülecektir.

Engelleri Birlikte Aşalım
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 TSE standartları ve mevzuatta ortaya konulmuş olan
erişilebilirlik şartları hakkında farkındalık oluşturmak, beklenen
değişimi de beraberinde getirecektir.

 Teknik personelin tasarım, uygulama ve kontrol aşamalarındaki
farkındalıklarının oluşturulması çalışmaları ile bu sorunun
büyük ölçüde çözümlenebileceği öngörülmektedir.

 İhtiyacın yerinde tespitlerle belirlenmesi, düzenleme yapılacak
mekanların önceliği konusunda isabetli kararların verilmesi için
önem arz etmektedir.

 ‘’Erişilebilir Bursa’’, projenin nihai sonucu olacaktır…

Projeden Beklenen Sonuçlar
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Teşekkürler…

Yasemin Şavşatlı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Engelliler Şube Müdürü
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