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Değerli Üyelerimiz,
Üç ayda bir yayımladığımız ve her sayısında farklı bir kent sağlığı konusunu ele aldığımız Kentli Dergimizin
37. sayısı ile karşınızdayız. Dergimizin bu sayısında dosya konusu olarak “Mimari Erişilebilirlik” temasını ele
aldık. Bireyin toplumsal yaşama katılabilmesi için yapılı çevrede ve kent ölçeğinde gereken tüm fiziksel ve
mimari tedbir ve düzenlemelerin alınması geniş kapsamlı ve dinamik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kentsel ölçekli tüm alt ve üst yapıların ortalamaya göre değil fiziksel dezavantajı olan bireyler de gözetilerek
kimsenin yardımına gereksinim duymadan kentsel mekânlar içerisinde kolay hareket edebilmesi kentsel
mekânlarda erişilebilirliğin temelini oluşturmaktadır.
Baştan imar edilen ya da sonradan renovasyon işlemine tabi tutulan mekânlar, toplumsal yapının her
bir kategorisi taranarak uygun erişilebilirlik ilkelerine göre dizayn edilmelidir. Uluslararası taahhütler ve
sözleşmelerde öne çıkan temel prensipler erişilebilirliğin şehri paylaşan her bireyin en doğal hakkı olduğu
yönündedir. Ülkemizde erişilebilirlik uygulamalarının kriterleri standartlarla ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
Bu konuda gerçekleştirilen çalışmalar var olan eksikliklerin giderilmesi ve prensiplerin ve yükümlülüklerin
hayata geçirilmesi noktasında yerel yönetimlere de farklı bakış açıları sunacaktır.

www.skb.gov.tr
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Şehirlere sağlıklı dokunuş
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Bu sayımızda ayrıca COVID-19 salgını sürecinde yaptığımız çalışmalara da yer verdik. Danışma Kurulu
Üyelerimizin rehberliğinde üye belediyelerimizin yaptıkları çalışmaları, iyi çözüm örneklerini, karşılaştıkları
zorlukları öğrenmek amacıyla görüşmeler yaptık, anketler düzenledik. Bu sorunları, yaşanan tecrübeleri
birer vaka olarak değerlendirmek ve öneriler geliştirmek amacıyla danışmanlarımız çeşitli dökümanlar
hazırladılar ve hazırlamaya devam ediyorlar. Birliğimizin web sayfasında oluşturduğumuz COVID-19
bölümünde yerel yönetimlere rehberlik edebilecek birçok dokümana ve rapora yer verdik. Bu dokümanlar
içinde Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı yerel yönetimlere yönelik rehberlere yönlendirmeler yaptık,
Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan rapor ve rehberleri Türkçe çevirilerini gerçekleştirerek üye
belediyelerimiz ile paylaştık. Salgın ile ilgili hazırladığımız bu dokümanları üye belediyelerimizin değerli
katkıları ile geliştirdik ve geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Elbette bu yapılan çalışmalar sonrasında
şehirlerimizin, ilçelerimizin yönetimine dair birçok öneri gelişecektir. Birlik olarak bizler de çalışmalarımızı
gözden geçirip pandemi ile mücadelede üye belediyelerimize nasıl daha fazla katkı sağlayabilirizin
üzerinde düşünmemiz gerekecektir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünü bu süreçte çok duyduk
ve dillendirdik. Yeni normalde alışkanlıklarımızın birçoğundan vazgeçtik. Yeni normale gerek bireysel,
gerekse toplumsal anlamda en hızlı şekilde adapte olmalıyız ve tedbirleri asla elden bırakmamalıyız.
Maske, mesafe ve hijyen.
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Bu sayının editörlüğünü üstlenen İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özlem Belir başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Saygılarımla.
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• İBB’den COVID-19’a Karşı “Temassız Yaya Butonu”
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• COVID-19 ile Mücadelede Üye Belediyelere Destek

• Her Noktasına Erişilebilir Hizmet Bınası

• DSÖ Türkiye Ofisi ile COVID-19 Gündemi Konuşuldu

• Sosyal Hayata Engelsiz Erişebilirlik Projesi

• COVID-19 Süreci Hakkında Üye Belediyelerle Görüşüldü

• Nilüfer Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi “Bizim
Bahçe”

• DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Bölgesel Yöneticisi
Monika Kosinska ile Görüşüldü

Yapım

• “Kent, Salgın ve Hijyen” Üzerine On-Line Söyleşi

Pandemi Sürecinde Katlanan Erişebilirlik Sorunu

• Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvanları
Unutmuyor

Prof. Dr. Ayşe Nilay Evcil

Akıllı Kent Gündeminde Kentsel Erişebilirlik
Doç. Dr. Hatice Aytaç
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Prof. Dr. Osman Tutal

Yasa ve Yönetmelikler Açısından Konutlarda
Bağımsız Yaşam Felsefesinin Önündeki Engeller

Yerel, süreli yayın.

Üç ayda bir yayımlanır.

Pandemiden Sonra Kentsel Mekâna Erişebilirlik

• Sokaktaki Canlar, Süleymanpaşa Belediyesine Emanet

Hermes Ofset

Sağlıklı Kentler Birliğinin ücretsiz yayınıdır.

MAKALE

Prof. Dr. Erkan Polat

Baskı

Sağlıklı Kentler Birliği resmi yayın organı olan
Kentli Dergisi basın meslek ilkelerine uymayı
taahhüt eder. Dergimizde yer alan yazı ve makaleler
kaynak gösterilerek yayınlanabilir. Makalelerin
sorumluluğu yazarına aittir.
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Değerli Üyelerimiz,
Dergimizin bu sayısında dosya konusu olarak “Mimari Erişilebilirlik” temasını ele aldık. 3-5
Aralık 2019 tarihlerinde Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Dr. Özlem Belir rehberliğinde üye
belediyelerimizin ve paydaşların katılımıyla Erişilebilirlik Çalıştayı gerçekleştirmiştik. Bu
çalıştayda evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda erişilebilirlik ile yapılan yanlışlar tartışılmış, iyi
uygulama örnekleri incelenmiş ve Dr. Özlem Belir’in hazırladığı senaryolara göre katılımcılara
farklı engelli rolü verilerek saha çalışmaları yapılmıştı. Kentli Dergisi’nin 37. sayısının bu konu
başlığında ele alınması bu çalıştay sırasında kararlaştırıldı.
Küresel bir tehdit haline gelen COVID-19 salgını sebebiyle zor günler geçiriyoruz. Pandemi
sürecinde yaşadığımız kısıtlamalar erişilebilirliğin önemini birçok kez hatırlatıyor. Bu
sayımızla içinde yaşadığımız şehirlerdeki sokaklar, caddeler, kaldırımlar, trafik ve araç gereç
düzenlemeleri, park ve çocuk oyun alanları, kamu için hizmet veren ve kamusal kullanıma
açık olan tüm binalar ve ulaşım hizmetlerinin erişilebilirlik temelinde yeniden gözden
geçirilmesi gereken kentsel mekânlar olduğu konusunda yerel yönetimlerde farkındalık
oluşturmak istedik.
Dergimizin bu sayısında her sayımızda olduğu gibi Birlikten Haberler bölümünde Sağlıklı
Kentler Birliğinin yürüttüğü faaliyetlere değindik. Bu kapsamda, COVID-19 salgını sürecinde
Birlik tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin haberleri okuyabilirsiniz.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı
Esen ile COVID-19 salgını ve sağlıklı kentler üzerine söyleşiler gerçekleştirdik. Belediye
başkanlarının kent sağlığına bakışı ve sağlıklı bir kentin oluşturulmasında yerel yönetimlerin
karşılaştığı zorlukları bu söyleşilerde okuyabilirsiniz.
Her sayıda olduğu gibi dergimizin bu sayısında da üye belediyelerimizin sağlıklı kent olmak
amacıyla yürütmüş oldukları faaliyetlere yer verdik. Üye belediyelerimizin faaliyetlerine ilişkin
bu haber içerikleri diğer belediyeler için de örnek oluşturmakta ve ilgiyle okunmaktadır.
İnsan Odaklı Yaklaşım bölümünde betonarme yapılaşma yerine çevreci bir yaklaşımla
tasarlanan ve çevreci geri dönüşüm projesi olarak değerlendirilen Konteyner Öğrenci Yurdu
projesini sizler için tanıttık. Ayrıca dünyada ilk olarak Japonya’da açılan dijital sanat müzesine
ilişkin habere yer verdik.
Makaleler bölümünde erişilebilirlik konusu farklı bakış açıları ile ele alındı. Bu sayının
editörlüğünü üstlenen Dr. Özlem Belir başta olmak üzere içeriğe katkı sunan herkese ayrıca
teşekkürlerimizi iletir, keyifli okumalar dileriz.
Gelecek sayımızda görüşmek üzere.

Değerli Okurlar,
Vücut ya da zihnin özellikleri nedeni ile kişilerin herhangi bir aktiviteye katılamaması, kısıtlanması ile ortaya çıkan engellilik
hali çok çeşitli ihtiyaçları olan insan grupları ile ilgilidir. Görme, hareket, düşünme, hatırlama, öğrenme, iletişim, işitme, zihinsel
ya da sosyal ilişkiler, vb. nedenlerle kişiyi etkileyen bu durum farklı şiddette kısıtlamalar yaratabilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre küresel nüfusun yaklaşık %15’i bir tür engel ile yaşamaktadır. Düşük ve orta gelirli
ülkelerin, yüksek gelirli ülkelere nazaran daha fazla engellilik oranına sahip olduğu ve dolayısıyla erişimde de sorunların arttığı
bilinmektedir. Son yıllarda engellilik, fiziksel veya tıbbi bir yaklaşım yerine, sosyal ve politik bir bağlama taşınmıştır. Engelliliğin
kişinin fiziki durumu nedeni ile değil daha çok çevresel faktörlere bağlı olduğu görülmektedir. Engellilik, binalar da dahil
olmak üzere, tasarlanmış ve üretilen her üründe dikkate alınması gereken aslında “normal” bir yaşam koşuludur.
İnsanların günlük yaşamdaki rollerini yerine getirebilmesi ve faaliyetlerine katılabilmesi için onları kısıtlayan hususların
ortadan kaldırılması veya azaltılması gerekmektedir. Kapak konusu ile ilgili tartışılması gereken husus kişilerin fiziki durumları
değil hatalı, eksik inşa edilen yapılı çevre olmalıdır.
Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah
içinde yaşaması şartlarını 2030 yılına kadar sağlamak üzere evrensel bir çağrı ile 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
belirlemişlerdir. 11. hedef, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam alanları olarak özetlenmiştir. Bu hedef ile genellikle kentsel alanlarda
artan yoğunluğun barındırılması, kentleri güvenli ve sürdürülebilir kılmak, güvenli ve erişilebilir konut sağlamak, gecekonduları
dönüştürmek, toplu taşımacılığa yatırım yapmak, kamusal yeşil alanlar yaratmak, kentsel planlama ve yönetimi hem katılımcı
hem de kapsayıcı olacak şekilde iyileştirmek gibi konular işaret edilmiştir. Bu anlamda 11. madde yerel yönetimlerle en
ilgili olan madde olarak kabul edilebilir ve tüm bu hizmetlerin, merkezi hükümetlerle iş birliği içinde, belediyeler tarafından
vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle, kişileri birbirinden ayrıştırmadan yapılması gereği vardır.
Özellikle kamusal alanların ve kent bütününün erişilebilir kılınması konusunda yerel yönetimlerdeki sorumlularının
üstlendikleri görevlerinin gereği ve kamuda veya özel sektörde hizmet veren teknik eğitim almış kişilerin (mimar, mühendis,
tekniker, vb.) ise aldıkları eğitimlerin gereği olarak erişilebilir çevreler yaratmaları, düzenlemeleri bir zorunluluktur. Bu bir
hassasiyet konusu değildir, üstlenilen görev ve alınan eğitim nedeni ile bir sorumluluktur. Alkışlanması, ilan edilmesi gereken
bir durum olmadığı gibi, erişilebilir bir çevre, kentte yaşayan kişiler için de bunu sağlayanlara karşı minnet duyulması gereken
bir husus değildir. Herkesin erişiminin sağlandığı başarılı tasarımlar görünmez olarak nitelenmekte, bu çözümlerde ayrıştırıcı
ya da zorlayıcı detaylar olmadığı için kullanıcının dikkatini çekmemektedir. Başarı budur ve alkışlanır.
Kentli Dergisi’nin bu anlamda Erişilebilirlik konusunu ele alması önemlidir. Dergi yönetiminin ve Sağlıklı Kentler Birliği üyesi
belediyelerin bu anlamdaki farkındalıkları, bilgi edinme ve bilgiyi paylaşmakla daha da değerlenecektir. Bu sayının küresel
ölçekte yaşamakta olduğumuz ve hepimizin yaşam şartlarının, alışkanlıklarımızın değiştiği bir dönemde hazırlanması nedeni
ile kenti nasıl kullanmaya devam edeceğimiz sorusu da önem kazanmış ve ön plana çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz bu
süreç, erişilebilirlik konusunun çevresel faktörlerle etkileşerek artan önemini de ortaya koymuştur.
Bu vesile ile sayıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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MART VE MAYIS AYI ENCÜMEN
TOPLANTISI YAPILDI
Sağlıklı Kentler Birliği, Mart ve Mayıs ayları encümen toplantısı Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında internet
üzerinden telekonferansla gerçekleştirildi.

Koronavirüs ile mücadelede üye ilçe belediyelere
ihtiyaçları doğrultusunda malzeme desteği yapıldı.

G

B

Devam eden koronavirüs salgını ile
mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları
paylaşan encümen üyeleri, salgın sürecinde
Sağlıklı Kentler Birliğinin daha aktif rol alması
gerektiğini belirttiler. Ayrıca toplantıda
koronavirüs ile mücadele kapsamında düşük
nüfuslu üye ilçe belediyelere ihtiyaçları
doğrultusunda destek olunmasına karar
verildi.

Toplamda 20.000 adet koruyucu eldiven,
10.000 adet koruyucu maske, 1.140
litre yer ve yüzey dezenfektanı, 100 litre
el dezenfektanı, 100 adet koruyucu
tulum ve 19 adet mekanik dezenfektan
püskürtme cihazı Birlik üye belediyeleri
Abana, Adalar, Akçadağ, Altınova, Amasra,
Avanos, Aydıncık, Bayındır, Darende,
Dinar, Emet, Fındıklı, Gazipaşa, Malkara,
Osmancık, Sandıklı, Tirebolu, Ürgüp ve
Yenipazar Belediyelerine gönderildi.

erçekleştirilen toplantılara Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı
Esen, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet
Ataç, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl
ve Birlik Müdürü Murat Ar katıldı.
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COVID-19 ILE MÜCADELEDE
ÜYE BELEDIYELERE DESTEK

irlik Başkanı Alinur Aktaş’ın
başkanlığında düzenlenen encümen
toplantısında nüfusu 50.000 ve altında
bulunan 19 üye ilçe belediyesine salgınla
mücadelede destek kararı alındı.

Birlik Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı
açıklamada tüm dünyayı ve ülkemizi
etkileyen COVID-19 salgını sebebiyle
çok zor bir süreçten geçildiğini, bu
süreçte yerel yönetimlerin sorumluluk
ve yükünün her geçen gün arttığını
belirtti.
Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en
fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin
yaşandığını vurgulayan Aktaş,
“Salgınla mücadelenin yoğun
yaşandığı bu dönemde özellikle
düşük nüfuslu üye belediyelerimiz
için bu desteğin önemli ve değerli
olduğunu düşünüyorum.” diye
konuştu.
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DSÖ TÜRKIYE OFISI ILE COVID-19
GÜNDEMI KONUŞULDU
COVID-19 salgını ile mücadelede Sağlıklı Kentler Birliğinin ve yerel yönetimlerin
yaptıkları çalışmalar DSÖ’nün Türkiye temsilcisi Dr. Pavel Ursu ile görüşüldü.

B

irlik Başkanı Alinur Aktaş, COVID-19
salgını ile mücadelede Birliğin ve yerel

yönetimlerin yaptıkları çalışmaları 2015
yılından itibaren DSÖ’nün Türkiye temsilciliğini
yürüten Dr. Pavel Ursu ile paylaştı. Yapılan
görüşmede Başkan Aktaş, Sağlıklı Kentler
Birliğinin güncel bilgilerini aktardı ve DSÖ
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağındaki aktif üyeliğin
devam edeceğini belirtti.
Görüşmede salgınla mücadelede yerel
yönetimlerin aldıkları rol ve sorumluluklar
da paylaşıldı. DSÖ Türkiye Ofisi ile Sağlıklı
Kentler Birliği arasındaki iş birliğinin artırılması
dilekleriyle görüşme tamamlandı.
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COVID-19 SÜRECI HAKKINDA ÜYE
BELEDIYELERLE GÖRÜŞÜLDÜ
Sağlıklı Kentler Birliğine üye olan 20 belediyenin koordinatörü ve
temsilcileri ile COVID-19 salgını sürecinde yaptıkları faaliyetler,
karşılaştıkları sorunlar ve bunlara nasıl çözümler ürettikleri görüşüldü.

C

OVID-19 salgınının ülkemizde
görülmeye başlamasından
itibaren üye belediyelerin yaptıkları
çalışmaları, karşılaştıkları zorlukları,
çözüm önerilerini ve yeni stratejilerini
öğrenmek amacıyla Birliğin Danışma
Kurulu Üyelerinin destekleriyle Birliğe
üye olan 20 belediyenin koordinatörü
ve temsilcileri ile görüşüldü.
Üye belediyelere, COVID-19 salgınının
ülkemizde görülmeye başlamasından
bu ana kadar olan süreçte yaptıkları
faaliyetler, karşılaştıkları sorunlar ve
bunlara nasıl çözümler ürettikleri
soruldu. Birlikten beklentileri dinlendi.
Salgın sonrası süreçte Birliğin

ve belediyelerin çalışma biçimleri ve
yapılanmaları tartışıldı.
İstanbul, Balıkesir, Samsun ve Ordu
Büyükşehir Belediyeleri ile Bilecik, Çankaya,
Odunpazarı, Beşiktaş, Mezitli, Bandırma,
Mudanya, Kadıköy, Muratpaşa, Tepebaşı,
Adalar, İnegöl, Nilüfer, Menteşe, Didim ve
Malkara Belediyelerinin koordinatörleri ve
temsilcilerinin katıldığı telekonferansların
moderatörlüğünü Birlik Müdürü Murat Ar
yaptı. Danışma Kurulu Üyeleri Erdem Saker,
Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Feza
Karaer, Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, Prof. Dr.
Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç.
Dr. İnci Parlaktuna ve Doç. Dr. Gül Sayan
Atanur soruları ve yorumlarıyla tartışmalara
katkıda bulundular.
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DSÖ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHIRLER
AĞININ BÖLGESEL YÖNETICISI
MONIKA KOSINSKA ILE GÖRÜŞÜLDÜ

“KENT, SALGIN VE HİJYEN”
ÜZERİNE ONLINE SÖYLEŞİ

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının Bölgesel Yöneticisi
Monika Kosinska ile COVID-19 salgını ile mücadelede kritik role sahip olan
yerel yönetimlerin önemi konuşuldu.

Kent, Salgın ve Hijyen başlığında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalından emekli Prof. Dr. Çağatay Güler ve Danışma
Kurulu Üyesi Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz ile söyleşi gerçekleştirildi.

D

SÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının
Bölgesel Yöneticisi Monika

Kosinska ile bir görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede COVID-19 salgını ile
mücadelede kritik role sahip olan yerel

yönetimlerin önemi konuşuldu.
Başkan Alinur Aktaş, Birliğin ve
yerel yönetimlerin stratejilerinin ve
bütçelerinin salgınla mücadeleye
göre güncellenmesi gerektiğini
belirterek, geleceğin sağlıklı şehirler
kavramının daha fazla tartışılmaya
başlanacağını düşündüğünü
söyledi.
Avrupa Bölgesindeki aktif üyeler
arasında yer alan Sağlıklı Kentler
Birliği ile iş birliği ve dayanışma
içinde olmaktan mutlu olduğunu
ifade eden Monika Kosinska, bu
iş birliğinin artacağına inandığını
söyledi.
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P

andemi sürecinde ülkemizin olduğu gibi
tüm dünyanın en önemli gerçeği olan
“Kent, Salgın ve Hijyen” konusunu konuşmak
üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalından emekli olan Prof.
Dr. Çağatay Güler ve Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı,
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi ve Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu
Üyesi Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz ile online bir
söyleşi gerçekleştirdik.
Prof. Dr. Çağatay Güler ve Danışma Kurulu Üyesi
Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz söyleşide şunları
ifade ettiler: “Dünyada hiçbir zaman mikropları
tamamen yok edemeyeceğiz. Haşerat
üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösteren

biyosidal ürünler aslında zararlıların bir
kısmını etkisiz hale getirebilir ama bir
yüzeyin dezenfekte kalması oraya kirli
el değene kadardır. Bu süreçte berber,
kuaför ve güzellik merkezleri birkaç ay
kapalı kaldı ve ardından buralara yoğun
bir dezenfeksiyon işlemi uygulandı.
Bu durum, fiziksel bir önlem olduğu
kadar psikolojik bir rahatlama arayışının
çabasıdır. Öğretim yılının başlamasıyla
birlikte binlerce okul yeniden açılacak.
Okullara yoğun bir dezenfeksiyon
yapmanın kalıcı bir faydası olmayacaktır.
Bunun yerine temizlik yapılması
yeterlidir. Su ve sabunun olduğu yerde
aşırı dezenfektan kullanımının doğru
olmadığını söyleyebiliriz.”
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI VAHAP SEÇER İLE COVID-19
SALGINI VE SAĞLIKLI KENTLER ÜZERİNE
RÖPORTAJ

İnsanların işinin, aşının, gelirinin olması
elbette birçok sorunu çözecektir. Çünkü
eğer ekonominiz iyi noktalara ulaşırsa,
üreten bir toplum olursanız, birçok alanda
da başarı sağlarsınız. Muazzam bir kent
haline gelebilirsiniz.
İşte bu bakış açısıyla her alanda farkındalık
yaratarak, yenilikler ve hamleler yaparak
Mersin’i bir dünya kenti, bir marka şehir
yapma arzusu içerisindeyim.
Bütün bunların tek yolu ise çalışmaktan
ve üretmekten geçiyor. Biz de göreve
başladığımızdan bu yana aldığımız bu
sorumluluğun bilinciyle çalışıyoruz. Mersin
Büyükşehir Belediyesinin ehil ellerde
olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlarımıza
çok daha güzel hizmetler sunmaya
devam edeceğiz.
Yeni koronavirüs hastalığı çok kısa
sürede yayılarak tüm dünyada halk
sağlığı tehdidi oluşturdu ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi
ilan edildi. Bu süreçte belediyeler
kilit bir rol üstlenerek salgının
ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlarla
özverili bir şekilde mücadele etmeye
başladı. Mücadele sırasında çeşitli

Sayın Başkan sizi tanıyabilir miyiz?

Mersin’de
yaşayan tüm
vatandaşlarımızın
evvela huzuru,
mutluluğu bizim
için son derece
önemli.

1963 yılında Tarsus’ta doğdum.
Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesinden mezun olduktan sonra,
henüz 23 yaşında iş hayatına atıldım.
Kurucusu olduğum aile işletmemiz
ile tarımsal üretime yatırımlar yaptık.
Sanayi alanında gerçekleştirdiği
üretim, yarattığı istihdamla büyüyen
işletmemizi bugünlere taşıdık.
2007 ila 2015 yılları arasında 23. ve 24.
dönemde CHP Mersin Milletvekili olarak
TBMM’de görev yaptım. Parlamentodaki
görevim süresince Tarım ve Köyişleri
Komisyonu ile Meclis’in önemli
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zorluklar yaşandı, belediyelerin
sorumluluk ve yükleri çok fazla
arttı. COVID-19 salgını sürecinde
karşılaşılan sorunlara Belediyeniz
nasıl çözümler üretti?
Pandemi süreci, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde ve kentimizde de önemli
değişimlere neden oldu. Bu süreçte,
belediyeler olarak Türkiye genelinde
önemli roller ve sorumluluklar üstlendik.
Yurttaşlarımız sokağa çıkma yasaklarıyla
karşı karşıya kalarak evlerine kapandılar;
işinden, aşıdan, ekmeğinden oldular.

Huzur ve refah
kenti olan bir
Mersin’i yaratmak,
öncelikli çabalarım
arasında yer alıyor.

Salgının ilk başladığı günlerden itibaren
Belediyemizde önemli tedbirler aldık ve
hızlıca uygulamaya koyduk.
Salgının vatandaşlarımıza olumsuz
etkisini en aza indirmek amacıyla
Belediyemiz bünyesinde yapılan sosyal
harcamalar ve zorunlu cari giderler
dışındaki bütün ihale ve doğrudan
alımları bir genelge ile durdurdum.
Vatandaşlarımızın taleplerini telefon,
internet vb. ortamlardan iletebilecekleri
ve 7/24 esasına göre Belediyemiz
bünyesinde çalışan bir kriz merkezini 16
Mart’ta kurduk.

komisyonları arasında bulunan Plan
ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevini
üstlendim.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak
seçildim. Evli ve 2 çocuk babasıyım.
Dünyanın yükselen yıldızı olabilecek
potansiyele sahip olan Mersin’de
çığır açan projeler üretmek istiyoruz.
Tabii ki Mersin’de yaşayan tüm
vatandaşlarımızın evvela huzuru,
mutluluğu bizim için son derece
önemli. Huzur ve refah kenti olan bir
Mersin’i yaratmak, öncelikli çabalarım
arasında yer alıyor.

Röportaj: Yunus ŞAHİN

2020 | SAYI37 | 13

BİRLİKTEN HABERLER

RÖPORTAJ

Gençlerimizi ücretsiz olarak üniversite
sınavlarına hazırladığımız ve biri merkezde
olmak üzere 8 ayrı ilçemizde, toplamda
4 bin 334 öğrencimizin yararlandığı
Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs
Merkezlerimiz var. Bu merkezlerimizde
pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçtik
ve öğrencilerimizin çalışmalarına evlerinde
destek olduk.
Yine bu süreçte, büyük özveriyle hizmet
veren sağlık çalışanlarımıza 156 yataklı
tesisimizi ve konukevimizi ücretsiz olarak
tahsis ettik, konaklama ihtiyaçlarını
karşıladık. Toplu taşıma hizmetlerinden
ücretsiz olarak yararlanmalarını sağladık.
Bağış toplayamadık ancak elimizdeki
tüm kaynakları verimli kullanarak
yurttaşlarımıza maksimum düzeyde
ulaştırma gayreti içerisinde olduk.

Koronavirüs
salgını ile oluşan
riskin azaltılması
için temizliğin
önemini hep
göz önünde
bulundurduk.

Kriz merkezi üzerinden vatandaşlarımıza
sıcak yemek ve gıda kolisi dışında içinde
maske, dezenfektan ve bilgilendirme
broşürünün de bulunduğu sağlık kiti ve
yine içinde bebek bezi, maması, şampuanı
ve sabunun da yer aldığı “El Bebek Gül
Bebek” paketimizi annelerimize ulaştırdık.
Bu röportajı yaptığımız günlerde, söz
verdiğimiz gibi Mersin’in tüm ilçelerinde
166 bin 250 gıda kolisini, 345 bin
paket sütü ve 75 bin sağlık paketini
vatandaşlarımıza dağıtmıştık. Ayrıca,
günlük 450 bin sıcak paket yemeği, 10
bin adet bebek paketini ve maskenin
vatandaşlarımıza ulaştırılmasının zor
olduğu günler de dahil olmak üzere
süreç boyunca tam 625 bin adet maskeyi
vatandaşlarımıza dağıtmıştık. Yasakla
evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü
kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşlarımızın
raporlu ilaç ihtiyaçlarını da evlerine kadar
ulaştırdık.
Belediye olarak bu süreçte dezenfeksiyon
işlemlerine de ağırlık verdik. Özellikle
toplu taşıma araçlarımızı günlük olarak
ULV yöntemiyle, vatandaşlarımızın yoğun
kullandığı alanları park, üst geçit, ATM
gibi yerleri rutin olarak dezenfekte ettik.
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Belediye otobüslerimizde maske ve
dezenfeksiyon kitini hazır bulundurduk,
koltuklar arasına çektiğimiz sarı bantlarla
sosyal mesafeyi koruduk.
Koronavirüs salgını ile oluşan riskin
azaltılması için temizliğin önemini
hep göz önünde bulundurduk. Bu
konuda billboard, afiş ve broşürlerle
vatandaşlarımızı bilgilendirici çalışmalar
yaptık. Temizlik ve hijyen gereksiniminin
artması nedeniyle su borcundan dolayı
yapılan kesintileri durdurduk, kesilmiş
suları açtık. Bunların hepsi halkımızın
sağlığını korumaya yönelik yaptığımız
çalışmalardı.
Paylaşma ve yardımlaşmanın çok değerli
olduğu bugünlerde varsılla yoksul
arasındaki bağı kurduk. Dayanışmayı
artırmak için su faturalarında ‘Askıda
Fatura’ kampanyasını başlattık. Halk Kart
uygulamamızdan yararlanan yaklaşık 11
bin vatandaşımızın su faturalarını Belediye
olarak ödedik. Keza Meclisimizde aldığımız
karar ile 17 Nisan itibarıyla iş yerlerini
kapatmak durumunda kalan Belediyemizin
kiracısı esnafımızın kiralarını ve 3 aylık
döneme ilişkin su faturalarının ödenme
tarihlerini öteledik.

Koronavirüs
salgını ile oluşan
riskin azaltılması
için temizliğin
önemini hep
göz önünde
bulundurduk.

COVID-19 pandemi süreciyle
birlikte gelecekte şehirlerin nasıl
şekilleneceği hususu tartışılmaya
başlandı. Size göre küresel pandemi
süreci geleceğin kentlerini nasıl
şekillendirecek?
Aslında yaşanan tüm bu süreç sosyal
devlet kavramının anlaşılmasının yanı
sıra akıllı, sürdürülebilir, doğal yaşamı
destekleyen, ekonomik açıdan gelişmiş,
halk sağlığına ve hijyene önem veren,
üreten ve refah seviyesini yakalayabilmiş
kentlerin önemini de bir kez daha ortaya
koydu. Biliyoruz ki insanlık tarihinde
yaşanan salgınlar her zaman kentleri
şekillendirmiştir. Veba, kolera gibi
salgınlardan ders çıkaran insanlık kentlerin
altyapı, su, hijyen gibi sorunlarını çözmek
için irili ufaklı pek çok adım atmıştır.
Mersin ölçeğine bakacak olursak, biz
güçlü bir kent ve güçlü bir Belediyeyiz.
Limanımız, sanayimiz, verimli ve bereketli
tarım arazilerimiz, eşsiz bir doğamız ve
çalışkan insanlarımız var.
Tüm kentler için aynı çözümlerin geçerli
olacağını belki varsayamayız ama ortak
konular ve araçların olduğunu da bu
süreçte yaşadık ve gördük.

Tarım başta olmak üzere sağlıklı
gıdaya erişim, çevre ve yeşil alanların
korunmasının önemi bir kez daha ortaya
çıktı.
Ayrıca yeni dönemde hayatın her
alanında sosyal mesafe gözetilerek
yeniden düzenlenmeler yapılmaya
başlanacak. Özellikle AVM’ler gibi
insanların toplu olarak bulunduğu, kafe,
sinema vb. alanlarda hijyen ve sosyal
mesafenin korunması konusu bir kez
daha değerlendirilecek ve değişiklikler
hayata geçirilecek.
Bireysel aktivitelerin daha çok arttığı,
ancak küçük grupların bir arada
bulunabileceği, sosyal medya ve
dijitalleşmenin hızlandığı bir döneme
giriyoruz.

2020 | SAYI37 | 15

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

Dolayısıyla kalabalıklardan uzak,
bireysel ve toplumsal hijyenin daha
çok önem kazandığı günler bizleri
bekliyor.
Üye belediyelerimiz ile yaptığımız
görüşmelerde pandemi
sürecinin tarımsal üretimde
çiftçiye dönük olumsuz etkileri
konuşuldu. Şehrinizdeki çiftçiler
bu durumdan nasıl etkilendi ve
Belediyeniz bir önlem olarak
tarım işine girdi mi?
Az önce belirttiğim gibi pandemi
sürecinde tarımın değeri ve önemi
tüm dünyada daha iyi anlaşıldı.
Aslında tarım, yaşamın ta kendisidir.
İnsanların biyolojik yaşamlarını
sürdürebilmeleri için mutlaka tarımsal
üretime ve sağlıklı gıdaya ihtiyacı
vardır.
Doğal kaynaklar açısından çok zengin
bir ülke olabilirsiniz, petrolünüz
ve çuvalla paranız olabilir, belki de
sanayiniz çok gelişmiştir ama tarımsal
ürünlerde dışa bağımlı bir ülkeyseniz
siz aslında zayıf bir ülkesiniz demektir.
Dünyanın neresine giderseniz gidin
devletler mutlaka çiftçisine destek
olmak zorundadır. Devlet desteğinin
olmadığı tarım sektörü sürdürülebilir
olamaz. Ben üretimi bu açıdan çok
önemsiyorum, özellikle tarımsal
üretimi. Belediye Başkanı olarak
tarıma ve hayvancılığa her geçen
yıl daha fazla kaynak ayırarak destek
vermek istiyorum.
Bir buçuk yılda yaptıklarımızdan
söz etmem gerekirse; örneğin
üreticilerimizden aldığımız toplamda
1 milyon 200 bin paket sütü,
yoksul ve dar gelirli ailelerimize
ve çocuklarımıza dağıttık. Böylece
hem üreticilerimizi destekledik hem
de çocuklarımıza ihtiyaçları olan
hayvansal proteini ulaştırmış olduk.
Ayrıca yeryüzünde susuz bir hayat
düşünülemez. Sulu tarım hem
üretimi hem de üründe kaliteyi
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üreticilerimiz olmak üzere küçük
üreticilerimize destek vermeyi
önemsiyoruz.
Gündeme taşınan bir diğer konu
da pandemi sürecinde kent
konseylerinin ve mahallelerde
kurulan sosyal ağların önemiydi.
Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
artırır. İşte bu bilinçle bu yıl içinde
toplam 60 kilometre sulama
borusunu üreticimize dağıtıyoruz.
Dağıtımlarımız halen devam ediyor.
Böylece yaklaşık 40 bin dekar
tarım arazisi randımanlı olarak
suya kavuşmuş olacak ve yaklaşık
5 bin civarında üreticimiz bundan
yararlanacak.
Yine yerel üreticilerimize lavanta,
zeytin, incir, avokado, alıç, kantaron
fide ve fidanlarını dağıtıyoruz.
Koronavirüs salgını sürecinde
ihracatı yasaklandığı için ürünleri
ellerinde kalan limon üreticimize
destek olmak amacıyla İstanbul
ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri
ile iş birliği yaptık. Bu büyükşehir
belediyelerimiz Mersin’deki
üreticimizden limon alarak,
şehirlerindeki vatandaşlara ücretsiz
limon dağıtımı gerçekleştirdi.
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ile birlikte ata
tohumumuzu yaşatmak, üretimine
katkı sunmak amacıyla yöremize ait
sarı buğdayla ilgili proje geliştirdik.
Buğday üreticilerimizi gübre,
tohum ve alım garantisi vererek de
destekledik.
Yine üretici kooperatiflerimize erik,
badem, ceviz boylama makinesi
gibi ekipman desteği sağlıyoruz,
sağlamaya da devam edeceğiz.
Hayvancılık için de önemli birtakım
projeleri hayata geçireceğiz.
Bizim ulaşmayı hedeflediğimiz
büyük üreticiler değil; başta kadın

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak,
kentimizin hayatına yön veren sivil
toplum kuruluşlarımızla, kamu
kurum ve kuruluşlarıyla kısaca tüm
kesimlerle iş birliği içerisinde bu
süreci yürüttük ve yürütüyoruz.
Yeni normalleşme sürecinde de
aynı şekilde iş birliğimiz devam
ediyor. Böyle bir süreci hepimiz ilk
kez yaşıyoruz ama bu zor zamanları
dayanışma ve ortaklaşma ile
aşacağımızı da çok iyi biliyoruz.
O nedenle Valiliğimiz, İl Sağlık
Müdürlüğü, ilçe belediyelerimiz,
emniyet, jandarma, üniversite ve
daha pek çok kurum ile uyum
içerisinde çalışılıyoruz.
Yerelde birinci derecede vatandaşa
dokunacak olan kurumların
belediyeler olduğu bir gerçek. Bu
gerçekten hareketle, yasalardan
aldığımız yetkiyle görevimizi
yapıyoruz. Yurttaşlarımızın
ihtiyaçlarını karşılamak, hizmet
götürmek için gayret gösteriyoruz.
Pandemi sürecinde ve sonrasındaki
yeni normalleşme döneminde de
kentimizin tüm paydaşlarıyla uyum
içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük.
Yine iş dünyamızın, esnafımızın
temsilcisi olan kurum ve kuruluşlar
ile sendikalardan baromuza ve tabip
odamıza kadar kentimizdeki tüm
sivil toplum kuruluşlarımızın başkan
ve yöneticileriyle Belediyemizde bir
araya gelerek değerlendirmelerde
bulunduk, yol haritamızı belirledik.
Bütün bunlar desteğe ihtiyacı olan
insanlarımıza ulaşmamız konusunda
çok önemliydi.

COVID-19 salgını sürecinde
kentlerin bu ve benzeri
salgınlara hazırlıklı olabilmesi
için daha dirençli kent
yapılanmalarının öneminin
artacağı değerlendiriliyor. Bu
bağlamda ülkemizin koşullarını
da düşünürsek Sağlıklı Kentler
Birliği çalışmalarını sizce hangi
alanlara yoğunlaştırmalıdır?
Risklere ve öngörülemeyen
durumlara karşı hazırlıklı olmanın,
eylem planlarına sahip kentler
oluşturmanın ne kadar gerekli
olduğu salgın sürecinde bir
kez daha görüldü. ‘Sağlıklı Kent’
yapısının hiç olmadığı kadar önemli
olduğunu bir kez daha yaşayarak
gördük.
Hızla yayılan bir virüsün hem
bireysel hem de toplumsal olarak
yaşantımızda nasıl bir değişime
neden olduğunu öngörebilmek
adına hazırlıklarda bulunmak büyük
önem taşıyor.
Yapılan tüm projelerde, çalışmalarda
halk sağlığını ön planda tutan bir
yaklaşımla hareket etmekte büyük
fayda var. Bütün bunlar, Sağlıklı
Kentler Birliğinin olduğu kadar tüm
yöneticilerin de önceliği olmalıdır
diye düşünüyorum.
Kentli Dergisi’nin bu sayısının
kapak konusu “Mimari
Erişilebilirlik”. Özellikle
engelli vatandaşlar için kent
hizmetlerine erişilebilirlik
konusunda yerel yönetimlerin
rolünden bahseder misiniz?
Bu konuda yürütülen
çalışmalarınızı anlatır mısınız?
Pandemi sürecinin erişilebilirlik
üzerinde nasıl bir etkisi oldu?
Yerel yönetimler olarak, kentin
fiziki koşullarını özel gereksinimi
bulunan yurttaşlarımızın daha
rahat kullanabileceği şekilde

düzenleme ve onları sosyal
hayata dahil etme noktasında
büyük bir rolümüz var. Bu konuda
önemli proje ve hizmetler
üretmek zorundayız. Tabii salgın
sürecinde bu bireylerimize yönelik
yürüttüğümüz bazı çalışmalarımızı
durdurmak zorunda kaldık.
Şimdi yeni normalleşme süreci
ile birlikte, elbette gerekli tüm
tedbirleri alarak, hizmetlerimizi
sürdürmek istiyoruz. Engelli
tüm vatandaşlarımızın hayatını
kolaylaştıracak her türlü fiziki
koşulları ve iyileştirici çalışmaları
hayata geçirmeye kararlıyız.
Son olarak eklemek istediğiniz
konular varsa alabilir miyiz?
Mersin, baştan beri bu pandemi
sürecini kontrollü götürdü. 30
büyükşehir belediyesi içerisinde
alınan tedbirlere en iyi uyum
sağlayan halk Mersinliler oldu.
Yeni normalleşme süreci
öncesine kadar, nüfusa oranla
diğer illere göre ölümlü vaka
sayısı çok daha azdı. Bu elbette
sevindirici bir gelişmeydi. Bunda
başta yurttaşlarımız ve sağlık
çalışanlarımız olmak üzere diğer
tüm kurumlarımızın personelinin
de azımsanamayacak bir katkısı
var. Tabii ki bir eş güdüm başarısı
sağlandı ki Mersin’de bu kadar iyi
sonuçlar elde edilebildi.

“Sağlıklı Kent’
yapısının hiç
olmadığı kadar
önemli olduğunu
bir kez daha
yaşayarak gördük.

Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi
olarak yetki ve sorumluluğumuz
çerçevesinde gereğini yaptık.
Bu noktada Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak oldukça mutluyum.
En önemlisi vatandaşlarımızın
kurallara harfiyen uymasıydı. Sağlık
çalışanları da çok emek sarf ettiler.
Belediye personelimiz gece gündüz
demeden çabaladı. Mersin’de
koronavirüs vakalarının az olmasının
en önemli sebebinin ortaya konan
bu iş birliği ve emek olduğunu
düşünüyorum.
Elbette bu tehlike henüz tamamen
bertaraf edilmedi. Aynı dikkat ve
ciddiyetle pandemi kurallarını
uygulamamız lazım. Belediye olarak
rutin çalışmalarımız devam ediyor.
Dün ne yapıyorsak, bugün de onu
yapıyoruz. Bu süreç tamamlanana
kadar aynı hassasiyetle görevimizi
yapmayı sürdüreceğiz. Mevcut
kaynakları en akılcı şekilde kullanıp
bu süreci hep birlikte aşacağız.
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ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI
İSMAİL HAKKI ESEN İLE COVID-19
SALGINI VE SAĞLIKLI KENTLER ÜZERİNE
RÖPORTAJ

Yeni koronavirüs hastalığı çok kısa
sürede yayılarak tüm dünyada halk
sağlığı tehdidi oluşturdu ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi
ilan edildi. Bu süreçte belediyeler
kilit bir rol üstlenerek salgının ortaya
çıkardığı olumsuz sonuçlarla özverili
bir şekilde mücadele etmeye başladı.
Mücadele sırasında çeşitli zorluklar
yaşandı, belediyelerin sorumluluk
ve yükleri çok fazla arttı. COVID-19
salgını sürecinde karşılaşılan
sorunlara Belediyeniz nasıl çözümler
üretti?
Çankırı Belediyesi olarak bu süreçte
sağlık alanında alınan ciddi önlemlerin
destekçisi olduk. Camilerimiz, cadde ve
sokaklarımız, park ve bahçeler, mezbaha,
halk otobüslerimiz, kamu binaları ve
elbette vatandaşlarımızın en çok uğradığı
Belediye binamız sürekli dezenfekte
edildi. Bu sürecin iyi işlemesi için dört ayrı
ekip oluşturduk. Ekiplerimiz dezenfekte
çalışmalarına dört farklı koldan devam
etmektedir. Çalışmalar esnasında
sağlığını güvenceye aldığımız ilk kişiler
de ekiplerimiz olmuştur. Bu konuda tüm
personelimize gerekli eğitimleri verdik.

Sayın Başkan sizi tanıyabilir miyiz?
1970 yılında Çankırı’da doğdum.
Lise sonuna kadar memleketimde
okuduktan sonra yükseköğrenimimi
1993 yılında 9 Eylül Üniversitesinde
tamamladım. Daha sonra Çankırı’ya
gelerek aile şirketimizde yönetim kurulu
başkanlığı görevini 35 yıl boyunca
yürüttüm. Elbette ticaretteki aktifliği
siyasi yaşama da aktararak Çankırı
Ticaret ve Sanayi Odasının yönetim
kurulu üyeliğine seçildim ve iki dönem
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini
yürüttüm. Uzun yıllar boyunca partimin
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Bu sıkıntılı süreçte esnafımızın ve
halkımızın da yanında olmaya gayret
gösterdik. Belediye meclis kararı ile
su faturası ödemelerini üç ay süre
ile erteledik. Belediyemizin kiracısı
durumunda bulunan ve salgın
hastalıktan etkilenerek ödeme güçlüğü
çeken kiracılarımızın ödemelerini de yine
üç aylığına öteledik.
Başta temin etmekte zorluk çektiğimiz
ve daha sonra üretimine başladığımız
toplam 315 bin maskeyi halkımıza
dağıttık. Bu maskelerin 200 bin
adedi Belediye üretim atölyemizde
çalışanlarımız tarafından dikildi. Dikilen
maskeler, pazar yerlerimiz başta olmak
üzere Belediye hizmet binamızda
vatandaşlarımıza dağıtıldı. Bu süreçte
muhtarlarımız ile iş birliği halinde hareket
ederek zabıta ekiplerimiz aracılığı ile talep
eden tüm vatandaşlarımıza maskeler
ulaştırıldı. Şu anda ise personelimizin ve
hizmet almak için Belediyemize gelen
vatandaşlarımızın maske teminine
devam etmekteyiz.

Hızlı ve çarpık
kentleşmenin,
salgın gibi
süreçlerde kentleri
nasıl dezavantajlı
mekânlara
dönüşebileceğini
gördük.

Normalleşme sürecinde 11 Mayıs’ta iş
yerlerini açan kuaför, güzellik salonu

çeşitli yönetim kademelerinde siyasi
görevlerde yer aldım. 2014 yılında
yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi
Hareket Partisinden Belediye Meclis
Üyeliğine seçildim ve akabinde
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye
Meclisi Grup Başkan Vekilliği görevini
üstlendim. 31 Mart 2019 Yerel
Seçimlerinde ise partim tarafından
Çankırı Belediye Başkan adayı olarak
gösterildim. Seçimler neticesinde
Çankırı halkının güvenoyunu alarak
Çankırı Belediye Başkanlığına seçildim.
İyi derecede Almanca biliyorum.
Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.

Röportaj: Yunus ŞAHİN
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hangi üretim mekanizmalarını geliştirip
yaygınlaştıracağımız üzerine düşünmemiz
gerekiyor. Bunun temelini yerelde atacak
olanlar ise elbette ki belediyeler. Projelerin
temiz çevre ve sağlıklı yaşam anlayışı
etrafında oluşması, özellikle çocuklarımızı
AVM ve kapalı alanlardaki oyun ve park
alanlarından uzaklaştırarak açık havada
farklı aktiviteler içeren oyun ve rekreasyon
alanları ile onları buluşturma sorumluluğu
da yine belediyelerde. Yerel kalkınma
önderi ve paydaşı belediyelerin rolü,
vatandaşa ulaşma noktasında, ulusal
boyuttaki sorunların çözümünde daha da
önemli hale gelmektedir.

Bundan sonraki
süreçte, halk sağlığı
odaklı hangi üretim
mekanizmalarını
geliştirip
yaygınlaştıracağımız
üzerine
düşünmemiz
gerekiyor.

ve berberlere hijyen seti dağıtarak
sektördeki tüm iş yerlerini düzenli olarak
dezenfekte ettik.
Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte
de halkımızın yanında olduk ve olmaya
devam edeceğiz. Sizlerin destek ve
gayretleri ile bu süreci bir an evvel
atlatacağımıza inancım tamdır.
COVID-19 pandemi süreciyle
birlikte gelecekte şehirlerin nasıl
şekilleneceği hususu tartışılmaya
başlandı. Size göre küresel pandemi
süreci geleceğin kentlerini nasıl
şekillendirecek?
Pandemi sürecinin tüm dünyada uzun
süreceği ya da ileride küresel çapta
başka salgınlar ile karşılaşılabileceği
ihtimallerini düşündüğümüzde, ilk
bakışta sağlık sorunu gibi görünen fakat
başta sosyoekonomik olmak üzere birçok
alanı sekteye uğratan durumlar için
kapsamlı önlemler alınması gerektiğini
tecrübe ettik. Sadece hastaneler ya da
sağlık çalışanları ile çözemeyeceğimiz bir
sorun ile karşı karşıya kaldık. Böylesine bir
döngü, geleceğin mesleklerini ve çalışma
biçimlerini mutlaka değiştirecektir. Kent
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yaşamını esir alarak küresel bir sorun
haline gelebilecek her şey için tüm
dünya ülkeleri olarak ortak hareket etmek
ve bilgi paylaşımı yapmak kaçınılmaz.
Daha da önemlisi bilgi çağında, bilginin
ne denli önemli olduğunu fark ettik.
Gerçekten okuyan, bilen, araştıran
insanlarla birlikte sağlık çalışanları,
öğretmenler ve hatta çöplerimizi alan
belediye çalışanları başta olmak üzere
bazı mesleklerin önemini bir kez daha
anladık. Doğanın kanunlarını bozmadan
doğal çevre, sağlık, eğitim ve sosyal
güvenlik politikaları ile uyumlu bir
kentleşme süreci yaşamak önemli. Hızlı
ve çarpık kentleşmenin, salgın gibi
süreçlerde kentleri nasıl dezavantajlı
mekânlara dönüşebileceğini gördük.
Ev ve aile kavramı, eski hali ile yeniden
şekillendi. Balkonlarımızın nasıl bir
nimet olduğunu anladık. Ev ile birlikte
teknolojik aletlerin kullanımı daha
da arttı. Hijyenin ve dolayısıyla suyun
önemini bir kez daha kavradık. Kaldı ki
su, sınırsız bir kaynak değildir. Sağlıkta
fırsat eşitliği önem kazandı. Kanaatimce
bundan sonraki süreçte, dünyanın yeni
düzen fikrinde hangi siyasi politikalar
ile yönetileceği değil, halk sağlığı odaklı

Üye belediyelerimiz ile yaptığımız
görüşmelerde pandemi sürecinin
tarımsal üretimde çiftçiye dönük
olumsuz etkileri konuşuldu.
Şehrinizde çiftçiler bu durumdan nasıl
etkilendi ve Belediyeniz bir önlem
olarak tarım işine girdi mi?
Çankırı, neticede bir büyükşehir değil.
Büyükşehir olmamasının avantajını
yaşadı diyebiliriz. Küçük şehirlerde bu
zorlu süreçte dahi tarımsal faaliyetlerin
ve üretimin sekteye uğradığını söylemek
yanlış olur. Mutlaka etkileri olmuştur
fakat küçük şehirlerde tarımla uğraşan
vatandaşlarımız bu süreci doğru
değerlendirdi. Toprak, uzun zamandan
sonra herkes için çok kıymetli hale geldi.
Çiftçinin dışında, azıcık toprağı olan
insanlar bile toprakla uğraşmaya, az da
olsa ekim yapmaya başladı. Ülkemiz, kendi
kendine yetebilmenin ve üretimin önemini
anladı.
Gündeme taşınan bir diğer konu da
pandemi sürecinde kent konseylerinin
ve mahallelerde kurulan sosyal
ağların önemiydi. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın
ihtiyaç ve beklentilerini karşılama
noktasında mahalle muhtarlarımız ile
iş birliği halindeydik. Oluşturduğumuz
WhatsApp iletişim gruplarımız sayesinde
vatandaşlarımızın isteklerinden anında

Vatandaşa ulaşma
noktasında
belediyelerin rolü,
ulusal boyuttaki
sorunların
çözümünde daha
da önemli hale
gelmektedir.
haberdar olduk. Elimize ulaşan veriler
doğrultusunda da ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza gerekli yardımları
zamanında ulaştırdık.
COVID-19 salgını sürecinde kentlerin
bu ve benzeri salgınlara hazırlıklı
olabilmesi için daha dirençli kent
yapılanmalarının öneminin artacağı
değerlendiriliyor. Bu bağlamda
ülkemizin koşullarını düşünürsek
Encümen Üyesi olarak yönetiminde
bulunduğunuz Sağlıklı Kentler Birliği
çalışmalarını sizce hangi alanlara
yoğunlaştırmalıdır?
Riskleri azaltma yaklaşımı içerisinde
dirençli kentlerin oluşturulması
kaçınılmaz bir süreç. Bu yıl yaşadığımız
COVID-19 salgını, sağlıklı kalabilmenin
ülkelerin ekonomik güçleri ile
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insan ve çevre dostu şehirler
olarak tanımlanabilir. Şehirlerimizi
kirliliğin, israfın, eşitsizliğin,
işsizliğin ve üretimsizliğin merkezi
olmaktan çıkartarak sağlıklı ve
mutlu insanların kentleri haline
dönüştürebilmeliyiz. Burada
engeli olan/olmayan ayrımına
girmek istemiyorum. Bizim için her
vatandaşımız eşit şekilde kıymetli
ve şehrin kaynak ve imkânlarına
ulaşmada da eşit hakka sahiptir.
Baktığımız zaman, var olan engelleri
bir uzva indirgemeden yanlış şehir
planlama ve kentleşme süreçlerinin
insanlara verdiği engellerden
bahsetmemiz gerekiyor.

Vatandaşlarımız
için sağlamaya
çalıştığımız şehir
modeli, elimizdeki
teknolojiyi de
kullanarak insan
ve çevre dostu
şehirler olarak
tanımlanabilir.

bağlantısını hatırlattı bizlere. Dolayısıyla
doğru bir kentleşme süreci yaşanabilmesi
için sağlık ve ekonomi alanında direnç
sağlamak ve ülkemizin bazı afetlere
açık konumda bulunmasından dolayı
afetlere karşı da direnç oluşturmak
önem kazanıyor. Depremden susuzluk
ve kıtlığa, salgınlardan ekonomik
krizlere, iklim değişikliklerinden daha
birçok risklere kadar nasıl direnç
oluşturacağımız konusunda adımlar
atılmalı. Bu noktada yine belediyelerin
de içerisinde olacağı bir komisyon ile
her şehir, kendi risklerini belirleyerek
ortak fayda ve önlemler konusunda
harekete geçmeli. Bu çalışmaların bir
bölümü de Sağlıklı Kentler Birliği ile
yürütülebilir. Kent olmanın mantığı, her
yönü ile sürdürülebilir olması etrafında
şekillenmelidir.
Kentli Dergisi’nin bu sayısının kapak
konusu “Mimari Erişilebilirlik”.
Özellikle engelli vatandaşlar için
kent hizmetlerine erişilebilirlik
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konusunda yerel yönetimlerin
rolünden bahseder misiniz? Bu
konuda yürütülen çalışmalarınızı
anlatır mısınız? Pandemi sürecinin
erişilebilirlik üzerinde nasıl bir etkisi
oldu?
Türkiye geneline baktığımız zaman
yaygın amaç, akıllı şehirler oluşturmak.
Akıllı şehirlerin ilk göstergesi de
erişilebilirliktir. 7’den 70’e, kadın erkek,
çoluk çocuk, engeli olan olmayan
ayrımı yapılmaksızın her vatandaşın
uygun olan hizmetten faydalanması,
sosyal yaşama katılması, şehir içerisinde
oluşabilecek hareket kısıtlılığının
ortadan kaldırılması, kaldırımlarından
yaya geçitlerine, binalarından toplu
taşıma araçlarına kadar erişilebilir bir
model sunulması gerekmektedir. Bilgi
ve iletişim teknolojilerine erişilebilirlik
de bunun bir parçası. Buradan hareketle
yerel yönetim olarak vatandaşlarımız
için sağlamaya çalıştığımız şehir modeli,
elimizdeki teknolojiyi de kullanarak

Çankırı’da toplu taşıma
araçlarımızda engeli olan
vatandaşlarımız için özel merdiven
ve içerisinde seyahat edebilecekleri
güvenli alanlar mevcuttur.
Kaldırımlarımızda hissedilebilir
yüzey kullanarak görme engeli
olan vatandaşlarımıza gidecekleri
alanlar için güzergâh oluşturduk.
Belediyemiz bünyesindeki
Engelliler Koordinasyon Merkezimiz
sayesinde özel vatandaşlarımızın
sosyal hayatın içerisinde olmalarını
ve düzenlenen faaliyetlere
katılmalarını sağlıyoruz. Şehir
merkezinde yerleştirilen çöp
kutuları, banklar, otobüs durakları
gibi kent mobilyalarımızın
yerlerini, vatandaşlarımıza göre
belirliyoruz. Özel vatandaşlarımızın
istihdam ve eğitimlerine de destek
vermeye gayret ediyoruz. Fakat
erişilebilirliğin önemli bir diğer
ayağını da toplum oluşturmaktadır.
Bu konuda toplumda bilinç ve
farkındalık oluşturmak önemlidir.
Son olarak eklemek istediğiniz
konular varsa alabilir miyiz?

Âlemi cihan olsan tek başına bir
şey yapamazsın. Kamu kurum ve
kuruluşları, STK’ler ve muhtarlar ile
iş birliği gerektirir. Vatandaş hem
hizmet götürülen hem de şehrin
yönetimine katılarak denetleyen
bir mekanizma oluşturmak
zorundadır. Kaliteli hizmet vermenin
ve kaynakları doğru kullanmanın
en önemli yolu, sadece belediye
personeli ile birlikte değil tüm
şehrin dahil olduğu bir ekip ruhu ile
çalışmaktan geçmektedir.

Aslında anlatmaya çalıştığımız şey,
belediyeciliğin ekip işi olduğudur.

Mutlu ve huzurlu bir kentte sağlıklı
bir ömür diliyorum.

Kaliteli hizmet
vermenin ve
kaynakları doğru
kullanmanın
en önemli yolu,
tüm şehrin
dahil olduğu
bir ekip ruhu
ile çalışmaktan
geçmektedir.
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ÇEVRECI ÖĞRENCILER
BITKISEL ATIK YAĞ TOPLADI

“EŞITLIK EVDE BAŞLAR” KAMPANYASI
DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERILDI

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları
Avanos Belediyesinin bitkisel atık yağ toplama deposuna getirerek boşalttılar.

Beşiktaş Belediyesinin, koronavirüs mücadelesinde “Eşitlik Evde Başlar” kampanyası
OECD tarafından örnek proje olarak gösterildi.

B

eşiktaş Belediyesi, koronavirüs
mücadelesinde “Eşitlik Evde Başlar”

Öğrenciler
hem çevreyi
korumanın hem
de sağlıklı bir
gelecek için
adım atmanın
gururunu
yaşadılar.

kampanyasıyla OECD tarafından dünyaya
örnek gösterildi.
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüse
karşı aldığı önlemler ve yaptığı örnek
çalışmalar ile dünyanın önemli uluslararası
organizasyonlarından OECD’nin (Ekonomik

A

vanos Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Manav
eşliğinde 7-B sınıfı öğrencileri evlerinde
biriktirdikleri bitkisel atık yağları Avanos
Belediye Başkanlığı Temizlik ve Çevre Koruma
Müdürlüğünce toplanan bitkisel atık yağ
toplama deposuna getirerek boşalttılar.
Bir damlası tonlarca temiz su ve toprağı
kirleten atık yağları biriktiren öğrenciler
hem çevreyi korumanın hem de sağlıklı
bir gelecek için adım atmanın gururunu
yaşadılar, çevreye duyarlı olmak için bitkisel
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atık yağları topladıklarını ifade ederek
herkesin bitkisel atık yağlar konusunda
duyarlı olmasını isteyen öğrenciler,
Avanos Belediye Başkanlığı Temizlik ve
Çevre Koruma Müdürü Nilgün Taykurt
Demir’den geri dönüşüm çalışmaları
hakkında bilgi aldıktan sonra, Avanos
Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’ı
makamında ziyaret ettiler. Başkanla
sohbet eden öğrenciler ardından hatıra
fotoğrafı çektirerek bu çevreci faaliyeti
güzel bir anıya dönüştürdüler.

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) “Kentlerin
Koronavirüse Karşı Politika Yanıtları”
raporunda dünyaya örnek gösterildi.  
“Eşitlik
Evde Başlar”
kampanyası,
dezavantajlı
gruplara yönelik
yapılan örnek
çalışmalar
arasında yer aldı.

OECD Girişimcilik, KOBİ, Bölgeler ve Kentler
Merkezi, Kentsel Politika Çalışma Grubu ve
Lider Belediye Başkanları Kapsayıcı Büyüme
Girişimi tarafından hazırlanan raporda
Beşiktaş Belediyesinin “Eşitlik Evde Başlar”
kampanyası, salgın sürecinde dezavantajlı
gruplara yönelik yapılan örnek çalışmalar
arasında yer aldı.

Kampanya, salgın süreciyle birlikte evde
daha fazla kalınan dönemde evdeki
sorumlulukların yalnızca kadınlara ait
olmadığına dikkat çekti.   Pandeminin
ülkemizde etkisini göstermeye başladığı
ilk günden itibaren çalışma arkadaşlarıyla
birlikte salgına karşı sıkı tedbirler alan
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
sosyal medyadan toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda farkındalık kampanyası
başlatarak bütün komşularını kampanyaya
destek vermeye ve sorumlulukları
paylaşmaya davet etmişti.
Dezenfekte çalışmalarından
sosyal yardıma, dijital belediyecilik
hizmetlerinden can dostlarımızın
bakımına kadar birçok alanda yenilikçi
projeler gerçekleştiren Başkan Akpolat,
salgına karşı çalışmaların aralıksız devam
edeceğini belirtti.
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BORDÜR TİPİ YAĞMUR SUYU
IZGARALARIYLA SU BASKINLARINDAKİ
ZARAR EN AZA İNDİRİLECEK

BURSA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESINDEN
‘NORMALLEŞME EYLEM PLANI’

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında devam eden altyapı
çalışmaları ile olası su baskınları ve aşırı yağışların neden olduğu zararın en
az seviyeye çekilmesi planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran 2020 itibarıyla başlayan kontrollü
normalleşme süreciyle ilgili olarak 4 ayı kapsayacak bir eylem planı hazırladı.

“Yeni nesil
ızgaralarla
engele sahip
vatandaşlarımızın
tekerlekli
sandalye
ile ulaşımı
kolaylaşıyor.”

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin
birçok noktasında devam eden
altyapı çalışmaları ile olası su
baskınları ve aşırı yağışların neden
olduğu zararın en az seviyeye
çekilmesi planlanırken, kullanılan
yeni sistem ve malzemeler ile en
etkili ve verimli sonuç alınması
hedefleniyor.
Günümüz teknolojik imkânlarından
faydalanılarak, altyapıda ana hatlarda
yenileşmeye gidilirken diğer yandan
ara arterlerde bulunan eski sistem
yağmur suyu hatları yerine yenileri
yapılıyor.
Gerçekleştirilen çalışmalar
kapsamında önemli noktalarda
kullanılan bordür tipi yağmur suyu
ızgaraları ile su baskınları en aza
indirilecek.
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Akış hızı ve eğimin çok olduğu
yerlerde su alış hacmini, normal yol
üzeri ızgaraların hızından 4 kat daha
fazla karşılayan sistem ile esnaf ve
vatandaşlarımız ani yağışların vermiş
olduğu zararlardan korunacak.
Çalışmalarda kullanılan yeni nesil
ürünler ile şehrin altyapısının uzun
vadede ayakta kalması sağlanacak.
Yeni nesil ızgaralarla engele
sahip vatandaşlarımızın tekerlekli
sandalye ile ulaşımı kolaylaşıyor.
Daha önceleri eski sistem
ızgaralardaki mesafelerin genişliği
tekerlekli sandalye kullanımında
zorluklar çıkarıp, tekerleklerin ızgara
aralıklarına sıkışmasına neden
olurken, yeni sistem ızgaralarda bu
sorun da çözülmüş oluyor.

“COVID-19’un
yerel ekonomik
etkisini
yumuşatmaya
yönelik olarak
Yerel Ekonomik
Gelişim Şube
Müdürlüğü
kurulmasını
sağlayacağız.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs
salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü
günden bu yana gerek rutin belediyecilik
gerekse de sosyal belediyecilik anlamında
örnek bir sınav verdi. Alınan önlemler ve
kararlı uygulamalar sayesinde Bursa’daki
vaka sayıları ve ölüm oranları Türkiye
ortalamasının altında seyrederken Bursa
Büyükşehir Belediyesi, normalleşme
sürecine yönelik adımları da en erken
atan belediyelerden biri oldu. Büyükşehir
Belediyesi tarafından 1 Haziran’da başlayan
kontrollü normalleşme süreciyle ilgili 4 ayı
kapsayan bir eylem planı hazırlandı. Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
sosyal medya üzerinden yaptığı basın
toplantısında ulaşımdan sosyal hayata,
ekonomiden kırsal kalkınmaya kadar 188 alt
başlığı bulunan eylem planını kamuoyuna
duyurdu.
Türkiye’nin artık yeni bir sürece girdiğini
dile getiren Başkan Aktaş, “Biz bu sürecin

vatandaşlarımız için daha da kolay
atlatılması noktasında bir eylem planı
hazırladık. 4 aylık bir süreci kapsayan
bu eylem planı, hizmet yürüttüğümüz
alanlarda vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın
koruma ve korunmalarını esas almaktadır.
Sağlık Bakanlığının yayımladığı rehberler
doğrultusunda birimlerimizce hazırlanan
planda 188 eylem bulunuyor. Eylem planı
kapsamında COVID-19’un yerel ekonomik
etkisini yumuşatmaya yönelik olarak
Yerel Ekonomik Gelişim Şube Müdürlüğü
kurulmasını sağlayacağız. Bu birim marifeti
ile kentimizde istihdamın sürdürülebilir
olmasını destekleyeceğiz. BESOB, BTSO ve
BEBKA gibi konunun asıl muhatapları ile
yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve
COVID-19 süreci gibi durumlarda esnafın
daha dirençli olmasına yönelik faaliyetler
yürüteceğiz. Örneğin esnafımızın e-ticaret
ile faaliyet yürütmesi için altyapı desteğinde
bulunacağız.” diye konuştu.
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ÇANKAYA’DA EĞITIME ENGEL YOK

İBB’DEN COVID-19’A KARŞI
“TEMASSIZ YAYA BUTONU”

Çankaya Belediyesi ilçe genelinde yer alan okullarda engelli öğrencilerin eğitimlerini
aksatmadan sürdürebilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), COVID- 19’a karşı aldığı önlemler kapsamında
İstanbul’da yaya geçitlerini temassız hale getirilerek ‘fotosel’ özelliğiyle donattı.

Çankaya
Belediyesi,
engelli rampası
ve giriş
merdivenini
okulların
açılacağı güne
kadar hazır hale
getirmek için
seferber oldu.
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Ç

İ

ankaya Belediyesi engelli öğrencilerin
tıpkı yaşıtları gibi eğitimlerini sorunsuz
sürdürebilmeleri için var gücüyle çalışıyor.
Her öğrencinin eğitim ve öğretim
olanaklarından eşit biçimde yararlanabilmesi
için ilçe genelinde yer alan okullarda engelli
rampası ve giriş merdiveni yapımına devam
ediliyor.
İlçe genelindeki okullarda gerçekleştirilen
iyileştirme çalışmalarının yanı sıra
engelli öğrencilerin okullarına ulaşımını
kolaylaştırmayı öncelik olarak belirleyen
ve derhal kolları sıvayan Belediye ekipleri,
Birlik Mahallesi’nde bulunan Birlik Millî
Eğitim Vakfı İlkokulunda çeşitli çalışmalar
gerçekleştiriyor. Tekerlekli sandalye ile okula
gelen serebral palsi hastası bir öğrencinin
yaşıtları gibi okuluna rahatça ulaşıp eğitimine
devam edebilmesi için Çankaya Belediyesi
tarafından okul girişinde düzenleme
çalışmaları başlatıldı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), COVID19’a karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha
ekledi. İstanbul’da yaya geçitleri artık temassız
hale getirilerek ‘fotosel’ özelliğiyle donatılıyor.

Okul yönetiminin talebi üzerine hemen
harekete geçen Çankaya Belediyesi, engelli
rampası ve giriş merdivenini okulların
açılacağı güne kadar hazır hale getirmek için
seferber oldu.
Birlik Millî Eğitim Vakfı İlkokulunda beş yıldır
müdürlük görevini sürdüren Ahmet Yıldırım,
engelli rampası yapımı konusunda Çankaya
Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalardaki
özveriden dolayı takdirlerini sundu. Başından
beri konuya ilgisini esirgemeyen Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e de bu
vesileyle teşekkürlerini iletti.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik
Müdürlüğünün koordinasyonunda, akıllı şehir
uygulamaları iştirak şirketi İSBAK (İstanbul
Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri) tarafından
trafik ışıklarına temassız yaya butonları
takılmaya başlandı.

‘Erişilebilir Yaya
Butonu’ yeni
versiyonunun
çalışma
prensibine göre
yayalar butona
basmak zorunda
kalmayacak.

Her gün binlerce yayanın güvenli bir şekilde
karşıdan karşıya geçmesini sağlayan ‘Erişilebilir
Yaya Butonu’na el teması gerektirmeyen,
uzaktan algılama özelliği eklendi.
Virüslere karşı alınan tedbirler kapsamında,
‘Erişilebilir Yaya Butonu’ yeni versiyonunun
çalışma prensibine göre yayalar butona
basmak zorunda kalmayacak. Ellerini butona
yakınlaştırarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde
karşıya geçebilecek. Butonla ilgili bilgi veren
İBB Trafik Müdürü Tuncay Önderoğlu, salgın

nedeniyle insanların ağız ve burun salgılarına
elleriyle temas ederek insanların ortak
kullandığı alanlara bulaştırmasının tedirginlik
oluşturduğunu söyledi. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun her birimin kendi işlerinde
teması kısıtlayacak önlemler alması talimatı
verdiğini ifade eden Önderoğlu, şöyle
konuştu:“Biz de İBB Trafik Müdürlüğü olarak
vatandaşlarımızın daha önce dokunarak
çalıştırdığı yaya butonunu temassız hale
getiren bir çalışma yaptık. Şu anda 14
noktada uygulamaya koyduğumuz ‘Temassız
Yaya Butonu’nu önümüzdeki günlerde
özellikle hastaneler, öğrenci geçişleri ve yaya
sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde
uygulamaya koyacağız. Vatandaşlarımız
butona ellerini yaklaştırarak dokunmadan
harekete geçirerek karşıya geçebilecek.”
İstanbul’da yaya trafiğinin yoğun olduğu
bölgelerden başlanan projeyle, tüm butonlu
yaya geçitleri temassız hale getirilecek.
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İZMIR’DEN COVID-19 DIRENÇLILIK
EYLEM PLANI
İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını
nedeniyle “COVID-19 Dirençlilik Eylem Planı” adlı bir rapor yayımladı.

Dirençlilik
Eylem Planı
küresel salgınla
ilgili tarihsel
perspektif ve
iyi örnekler
haricinde,
üç temel
başlık altında
hazırlandı.

K

üresel salgınla mücadele kapsamında
‘Kriz Belediyeciliği’ uygulamasını başlatan
ve bu kapsamda tüm çalışmalarını Kriz
Belediyeciliği Yönergesi doğrultusunda
yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla “COVID-19
Dirençlilik Eylem Planı” hazırladı. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
küresel salgınla mücadelede İzmir gibi
yoğun nüfusa sahip büyük kentlerde,
yerel yönetimlere çok ciddi sorumluluklar
düştüğünün ve Dirençlilik Eylem Planı’nın da
bu sorumluluk kapsamında hazırlandığının
altını çizdi.
İzmir’in 4,5 milyon nüfusu ve pek çok
sektörde önde gelen kentlerden biri
olmasının, küresel salgının hızla yayılması
konusunda ciddi riskler oluşturduğunu
söyleyen Başkan Soyer, “Pandemiyle ilgili
açıklanan verilerde İzmir’in, Türkiye’de
en fazla vaka ve ölümün yaşandığı ikinci
kent olduğu görüldü. Tüm bunlar, İzmir
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UNESCO KADIKÖY BELEDIYESININ
DAYANIŞMA MUTFAĞINI ÖRNEK
GÖSTERDI
Kadıköy Belediyesinin, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılar için başlattığı “Dayanışma
Mutfağı” adlı çalışma UNESCO tarafından başarılı kampanyalar arasında gösterildi.

K

adıköy Belediyesinin, Kadıköy’de yaşayan
65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılar için ‘Sen
Güvende Kal’ adıyla bir araya gelen, Türkiye’nin
ünlü şef ve aşçılarıyla birlikte hazırladığı sıcak
yemek hizmeti Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından yeni
koronavirüsle mücadele sürecinde başarılı
kampanyalar arasında gösterildi.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunu
daha da arttırdı.” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir’in
Türkiye’de bir kez daha ilkleri başardığının
altını çizen Başkan Soyer sözlerine şöyle
devam etti: “İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve İzmir kenti, pek çok alanda olduğu gibi
pandemi kapsamında da yine öncü bir rol
üstlendi. Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘Kriz
Belediyeciliği’ ve ‘Dirençlilik Eylem Planı’,
sadece Türkiye’ye değil, dünyadaki diğer
kentlere ve kent yönetimlerine de örnek teşkil
edecek bir rapor oldu. Kriz Belediyeciliği ve
COVID-19 Dirençlilik Eylem Planımız, İzmir
halkına karşı taşıdığımız sorumluluklarımızı,
canla başla yerine getirme çabası içerisinde
olduğumuzu gösteriyor.”
COVID-19 Dirençlilik Eylem Raporu’nun
Türkçe ve İngilizce versiyonuna Belediyenin
web sitesinden ulaşmak mümkün.

‘Komşuluk Gibisi
Yok’ sloganı
ile yürütülen
kampanya için
kamu ve özel
sektörle de iş
birliği yapıldı.

UNESCO, yeni koronavirüsle mücadele
sürecinde Kadıköy Belediyesinin 65 yaş üstü
ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yürüttüğü
‘Komşuluk Gibisi Yok’ kampanyasını örnek
gösterdi. UNESCO’nun web sitesinde,
Kadıköy Belediyesinin ‘Sen Güvende Kal’
adıyla bir araya gelerek Türkiye’nin ünlü şef
ve aşçılarıyla yürüttüğü dayanışma mutfağı
da yer aldı. Dünya Sağlık Örgütünün COVID19’dan en fazla etkilenme oranının 60 yaş
üstü kişilerin olduğunun belirtildiği haberde,
pandemi sürecinde virüsle mücadelede en
fazla desteğe yaşlıların ihtiyacı olduğunun
altı çizildi. Kadıköy Belediyesinin 65 yaş üstü
yurttaşlara yönelik kampanyasına ilişkin

detaylara yer verilen haberde ‘Türkiye’de
COVID-19 sürecinin başlamasından bu
yana, Kadıköy Belediyesinin ‘kimseyi arkada
bırakmayacak’ önlemler almayı hedeflediği
vurgulandı. Kampanyanın hedef kitlesini
evde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi yaşlı
vatandaşlar oluşturdu. Belediye korona ile
mücadele sürecinde evde kalan yurttaşların
ihtiyaçlarını gidermeye yönelik Korona
Kriz Masası’nı oluşturdu. Bu süreçte evde
kalan yaşlılara sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
Beslenme Uzmanı Dilara Koçak tarafından
hazırlanan gerekli tüm besin ihtiyacını
karşılayan menüler Belediyenin mutfağında
‘Sen Güvende Kal’ adıyla bir araya gelen
ünlü şef ve aşçılar tarafından pişirildi. Sosyal
mesafe kurallarını ve sağlık koşullarını gözeten
Belediye çalışanları tarafından yoksul, engelli,
kronik rahatsızlığı olan yaşlılara sıcak yemek
götürdü. “Bu kampanya sadece belli bir
grubun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil
insanlara zor zamanlarda moral vermeyi de
amaçlıyor.” ifadelerine yer verildi.
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KADIRLI BELEDIYESI TARAFINDAN SOKAK
HAYVANLARININ YAŞAM ALANLARINA
MAMA VE EKMEK BIRAKILDI

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHIR
BELEDIYESINDEN 1,5 MILYON FIDE
DESTEĞI

Kadirli Belediyesi, sokak hayvanları için 20 mahallede belirlenen bölgelere mama ve
ekmek bırakılmasını sağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçelerinde bulunan çiftçilere yüzde 80 hibe
destekli Maraş kırmızıbiber fidesi dağıttı.

“Salgın
nedeniyle
yiyecek
bulmada sıkıntı
çeken sokak
hayvanlarına
mama ve ekmek
seferberliği
başlatıldı”

K

Koronavirüs nedeniyle kapanan iş yerleri
nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı çeken
sokak canlılarını unutmadıklarını anlatan
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan,
hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemeleri
için mahallelere ve parklara mama ve ekmek
bıraktıklarını söyledi.
Sokak hayvanlarının da can taşıdığını
söyleyen Başkan Tarhan, şunları kaydetti:
“Virüs tehdidi nedeniyle kapanan iş
yerlerimizin sayısı çoğalınca doğal olarak
sokak hayvanları yiyecek bulma noktasında
sıkıntı yaşamaya başladılar. Hemen
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adirli Belediyesi, Akdeniz Bölgesi’nde
koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek
bulmada sıkıntı çeken sokak hayvanlarına
mama ve ekmek seferberliği başlatarak
önemli bir sosyal çalışmaya imza attı.
Bu kapsamda sokak hayvanları için 20
mahallede belirlenen bölgelere mama ve
ekmek bırakıldı.

ahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesinin tarımsal üretimi
destekleme adına başlattığı çalışmaları
aralıksız olarak devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarımsal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve
Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekiplerince
Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve
Türkoğlu ilçelerinde bulunan çiftçilere
yüzde 80 hibe destekli Maraş kırmızıbiber
fidesi dağıtıldı.

görevlilerimizden sokak hayvanlarının yiyecek
ihtiyacının karşılanması için mahallelere ve
parklara yiyecek bırakmalarını istedim. Hayvan
Bakım ve Rehabilite Merkezi görevlilerimiz
ilçe genelindeki mahalle ve parklara mama ve
ekmek bıraktı. Bu çalışmamız birer gün arayla
devam ediyor ve etmeye de devam edecek.”
dedi.

1 milyon 500
bin biber fidesi
çiftçiye yüzde 80
hibe ile verildi.

Coğrafi tescilli tarım ürünü olan Maraş
kırmızıbiber fidelerini alan çiftçiler başta
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin
Güngör olmak üzere tüm emeği
geçenlere teşekkür ettiler.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
1 milyon 500 bin biber fidesini çiftçiye
yüzde 80 hibe ile vererek tarımsal
üretime destek olmaya devam ediyor.
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KOCAELI BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI,
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇIN GÜNDE
200 SIPERLIK ÜRETIYOR

MERKEZEFENDI BELEDIYESI
TARAFINDAN PSIKO-SOSYAL DESTEK
HATTI KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COVID-19 salgınına karşı sağlık çalışanları için
yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Merkezefendi Belediyesi, ‘Evde Kal!’ çağrılarına uyarak sosyal izolasyon
yaşayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, endişelerini gidermek ve
psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak için Psiko-Sosyal Destek Hattı kurdu.

Toplum sağlığı
için özveri ve
fedakârlıkla
çalışan sağlık
çalışanları için
yüz koruyucu
siperlik üretiliyor.

T

üm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
(COVID-19) salgınına karşı Kocaeli
Büyükşehir Belediyesinin mücadelesi aralıksız
devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile
Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, toplum
sağlığı için özveri ve fedakârlıkla çalışan sağlık
çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor.
Koronavirüs salgınına karşı mücadele eden
sağlık çalışanları için Büyükşehir Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü
personeli, yüz koruyucu siperlik üretimine
devam ediyor. Sağlık tedbirleri alınarak
tamamen hijyenik bir ortamda el yapımıyla
üretilen siperlikler, 3-4 dakikada tamamlanıyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü
personeli günlük 200 adet siperlik üretebiliyor.
Sağlık çalışanları için büyük önem arz eden
siperlik üretiminde asetat kâğıdı, cırt bant
ve switch adı verilen vida kullanılıyor. Hazır
kalıplar üzerinde kesilen asetat kâğıtlar
delgeçler ile kenarından deliniyor. Ardından
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cırt bantlar belirlenen ölçülerde kesilip,
deliniyor. Kesilen tüm parçalar sıkıştırma vidası
ile birbirlerine monte edilip, sterilizasyon
işlemine gönderiliyor. Sterilize edilen
siperlikler kullanıma hazır hale geliyor.

“Merkezefendi
Belediyesi olarak
hemşehrilerimizin
sağlığını korumak
ve onlara destek
olmak adına
çalışıyoruz.”

erkezefendi Belediyesi, tüm dünyayı
etkisi altına alan koronavirüsle mücadele
etmeye ve halk sağlığını korumaya devam
ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını tüm hızıyla
sürdüren Merkezefendi Belediyesi tarafından,
‘Evde Kal!’ çağrılarına uyarak sosyal izolasyon
yaşayan vatandaşların kaygı düzeylerini
dengelemek, bilgi kirliliğinin önüne geçerek
endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü
tutmalarını sağlamak adına Psiko-Sosyal
Destek Hattı kuruldu. Destek hattında bir
uzman psikoloğun ve bir sosyal hizmet
uzmanının görev yapacağı belirtildi. Bilgi ve
destek almak isteyen vatandaşlar, 444 8 662
numaralı telefondan hafta içi her gün 09.30
ile 18.00 saatleri arasında Uzman Psikolog
Sema Sayıntürk Doğru ve Sosyal Hizmet
Uzmanı Büşra Elaslan’a ulaşabilecekler.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz
Doğan, kurulan destek hattı ile virüsün
olumsuz etkilerini azaltmak istediklerini
söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi
Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığını

korumak ve onlara destek olmak adına
çalışıyoruz. Her mahallemizde ilaçlama ve
yıkama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.
Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs
hemşehrilerimiz üzerinde de maalesef
olumsuz etkiler bırakıyor. Biz de bu
olumsuz etkiyi azaltmak, onların kaygılarını
sonlandırmak, moral ve motivasyonlarını
dengelemek, psikolojilerini güçlü tutmak
amacıyla Psiko-Sosyal Destek Hattı’nı
uygulamaya aldık. Destek ekibimiz,
hemşehrilerimize virüs stresiyle başa çıkma
konusunda yardımcı olacaklar. Bizler, onlara
bir telefon kadar uzaktayız.” dedi.
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HER NOKTASINA ERIŞILEBILIR
HIZMET BINASI

SOSYAL HAYATA ENGELSIZ
ERIŞEBILIRLIK PROJESI

Başta engelliler olmak üzere tüm çalışanların ve hizmet alanların her
noktasına erişebildiği Mezitli Belediyesi Hizmet Binası, sağladığı imkânlarla
örnek olmaya devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi tarafından organize edilen projede temel amaç, engelli
bireylerin de sosyal hayata engelsiz erişebilmesi. Proje kapsamında ilçe
genelinde pek çok erişilebilirlik hizmeti sunuluyor.

“Halkımızın
taleplerine göre
hizmet üretmeye
devam ediyoruz.
Bunun için
herkesin eşit
hizmet alacağı
erişilebilir
bir kent
yaratıyoruz.”
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ezitli halkının yaşadığı kentte mutlu
olmalarını hedefleyen Mezitli
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Halkımızın
taleplerine göre hizmet üretmeye devam
ediyoruz. Bunun için herkesin eşit hizmet
alacağı erişilebilir bir kent yaratıyoruz.” dedi.
2018’in Eylül ayından bu yana Atatürk
Mahallesi’ndeki yeni yerinde hizmet vermeye
başlayan Mezitli Belediyesi, hizmet binası
ile dikkat çekiyor. Erişilebilir bir hizmet
sunmak amacıyla hayata geçirilen “Engelsiz
Belediye Hizmet Binası”, işlemlerini yapmak
için Belediyeye gelenlere sunduğu sosyal
imkânlar sayesinde çok özel bir değere sahip.
Engelli vatandaşlar ve çalışanlar başta olmak
üzere bireylerin erişilebilir bir yapı içerisinde
yardımsız hareket etmeleri, psikolojik açıdan
kendilerini iyi ve rahat hissetmesi anlamında
büyük önem taşıyor. Engelli vatandaşlar
hiçbir yardıma gereksinim duymadan
caddeden itibaren hizmet binasının her
noktasına ulaşıp hizmetini alıyor. Her katta

üç farklı noktada engellilere özel tasarlanmış
olan tuvalet ve lavabolar ihtiyaca cevap
veriyor. Yeni teknolojisi sayesinde hizmet
üretimini, kaliteyi ve performansı düşürmeden,
sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin
azaltılmasına ve enerji tasarrufuna da katkı
sağlıyor. Mezitli Belediyesinde santral
görevlisi olarak çalışan Seden Serin, çok özel
bir binada çalışıyor olmaktan dolayı mutlu
olduğunu dile getirdi. Vatandaşların en iyi
hizmeti alabilmesi için her alanın özel olarak
tasarlandığını vurgulayan Serin, “Buraya
gelip giderken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum.
Tüm alanlar engellilerin giriş çıkışına ve
yardım almadan hareket edebilmesine
uygun. Rampalar, asansörler her noktaya
ulaşım imkânı sağlıyor. Lavabolar ve sosyal
mekânlar engellilerin rahat kullanabileceği
şekilde tasarlanmış. Hiçbir sıkıntı yaşamadan
her alandan yararlanabiliyorum. Burası
engelli vatandaşlarımızın da Belediyemizin
tüm birimlerini diledikleri gibi kolayca
gezebilecekleri özel bir yapıya sahip.” dedi.

M

Engelsiz Kafe’de
el sanatları
aktivitelerinin
verildiği hobi
atölyeleri, spor
aktiviteleri,
müzik
faaliyetleri,
drama ve dans
çalışmaları
yürütülüyor.

uratpaşa Belediyesi yetkilileri, ilçede
yaşayan binlerce engelli vatandaşın
kente erişim konusunda sorun yaşadıklarının
fark edildiğini ve bu sorunların ivedilikle
giderilmesi için harekete geçildiğini
belirtiyorlar. Engelsiz Taksi uygulaması ile
7/24 esasına dayanarak ilçede yaşayan
engellilerin sosyal hayata katılımını
kolaylaştırmanın ve arttırmanın amaçlandığı
kaydediliyor. Nakil için kullanılan ‘Komşu
Taksi’ ile engelli bireylerin hastane, kamu
kurum ve kuruluşlarına nakilleri sağlamakta.
Komşu Taksi’de Muratpaşalı komşuların
toplamda 3884 kez naklinin gerçekleştirildiği
bildiriliyor.
ADALYA VAKFI ENGELSİZ KAFE SPOR VE
YAŞAM ALANI
Proje kapsamında özel gereksinime muhtaç
bireylerin aileleri, engellilik alanında
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile
farkındalık ve duyarlılık eğitimleri sayesinde

sosyal kaynaştırma etkinliklerine katılabiliyor.
Birçok engel tanısı bulunan farklı yaş
gruplarındaki vatandaşlara eğitimler veriliyor.
Engelsiz yaşam merkezinde, içerisinde engelli
bireylerin hizmet verdiği ve tüm vatandaşların
yararlanabileceği iki kafe bulunmakta.
Engelsiz Kafe’de doğum günü, toplantı,
kahvaltı ve yemek organizasyonları, el
sanatları aktivitelerinin verildiği hobi atölyeleri
(seramik, ebru, ahşap boyama, küçük ev
aksesuarları hazırlama, beton saksı yapımı vs.),
spor aktiviteleri, müzik faaliyetleri, drama ve
dans çalışmaları yürütülüyor.
Bunların yanı sıra Muratpaşa Belediyesi
ve Adalya Vakfı birlikteliğiyle Şirinyalı
Mahallesi’nde hizmet veren Engelsiz Kafe’de
çölyak hastaları için Antalya’nın ilk glütensiz
mutfağı bulunmakta. Kafede günlük yeme
içme alışkanlıkları glüten tüketmemeye odaklı
olan çölyak hastalarının beslenebilmesine
uygun alternatifler sunuluyor.
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NILÜFER BELEDIYESI ENGELSIZ SOSYAL
YAŞAM MERKEZI “BIZIM BAHÇE”

PAMUKKALE BELEDIYESINDEN MASKE
VE ELDIVENLER İÇIN ÖZEL ATIK KUTUSU

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yaptığı bütün çalışmalarda,
kısa süreli, geçici çözümler bulmak yerine sorunlar tüm paydaşlarla ele alınıp kalıcı
çözümler üretilmeye çalışılıyor.

Pamukkale Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kullanımı artan maske
ve eldivenlerin ayrı toplanması için özel atık kutularını pazar yerleri ve hizmet
binalarında kullanıma sundu.

“Engelli bireyler,
alınan kapsamlı
normalleşme
uygulamaları
sayesinde bir
sosyalleşme
alanı olan Bizim
Bahçe’yi gönül
rahatlığıyla
kullanabilmenin
mutluluğunu
yaşıyorlar.”
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osyal belediyecilik anlayışıyla Nilüfer
Belediyesi tarafından hizmete açılan Bizim
Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’nde
engelliler ve yakınlarına ücretsiz tatil hizmeti
sağlanıyor. Yılda 4 defa ve her defasında en
çok 7 gün süreyle kullanılabilen Bizim Bahçe,
engelli bireyler ve yakınlarının turizm alanında
yaşadıkları kısıtlamalara karşı çözüm olarak
geliştirmiş bir proje ve örnek bir model olarak
gösteriliyor. Erişilebilirlik standartlarına uygun
olarak dizayn edilmiş ve kendi özel bahçesi
olan yedi ahşap ev, sosyal tesis, refleksoloji
yolu, açık ve kapalı spor alanları bulunan
Bizim Bahçe’deki evlerde günlük kullanım
için gereken tüm eşyaların yanı sıra ikişer
adet klima, buzdolabı, tekli üç yatak ve bir
adet açılabilir çekyat bulunuyor. Kurulduğu
günden bu yana katılım sayısının 2244
olduğu bildirilen Bizim Bahçe, dezavantajlı
gruplara yönelik olarak tüm belediyelerin
vermek zorunda olduğu hizmetlerin ötesine
geçebilmiş özel bir proje olarak görülüyor.

P

Pandemi sürecinde faaliyetlerine ara vermek

amukkale Belediyesi, koronavirüs salgını
nedeniyle son zamanlarda kullanımı
artan maske ve eldivenlerin ayrı toplanması
için özel atık kutularını pazar yerleri ve
hizmet binalarında kullanıma sundu.

durumunda kalan Bizim Bahçe’nin 18.06.2020
tarihinden itibaren normalleşme sürecine
uyum sağlayarak tekrar hizmet vermeye
başladığı bildiriliyor. Pandemi dönemini
toplumun diğer kesimlerine göre daha sıkı
önlemler alarak geçirmek zorunda kalan
engelli bireyler, alınan kapsamlı normalleşme
uygulamaları sayesinde bir sosyalleşme
alanı olan Bizim Bahçe’yi gönül rahatlığıyla
kullanabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar.
Bizim Bahçe’nin yeniden hizmet vermeye
başlamasının ardından temmuz, ağustos
ve eylül aylarını kapsayan yaz dönemi için 1
hafta içinde 57 ailenin rezervasyon talebinde
bulunduğu belirtiliyor. Nilüfer Belediyesi
yetkilileri ise bu yoğun ilginin engelli bireylere
yönelik çalışmaların farklı alanları kapsayacak
şekilde çeşitlendirilmesinin gerekliliğini
ortaya koyduğunu belirtiyorlar.

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı,
hijyenik
malzemelerin
(maske,eldiven)
toplanması ve
imha edilmesine
ilişkin genelge
yayımladı.

Pamukkale Belediyesi, koronavirüs önlemleri
çerçevesinde yaptığı çalışmalarına bir
yenisini daha ekledi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, koronavirüsün yaygınlaşmasına
engel olmak için tek kullanımlık maske,
eldiven gibi hijyenik malzemelerin ayrı bir
şekilde toplanarak imha edilmesine ilişkin
genelge yayımladı. Bu genelgeye göre
dünyayı sarsan salgın nedeniyle kullanımı
artan maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların
halk sağlığına zarar vermeden toplanması
için Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanılmış
maske ve eldiven toplama kutusu
oluşturuldu. Bu kutular ilçe genelinde her
gün kurulan pazar yerleri ile Pamukkale
Belediyesinin hizmet binalarına yerleştirildi.

Ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale
gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına
zarar vermeden imha edilebilmesi için
kullanılmış maske ve eldivenlerin ayrı olarak
toplanması gerekiyor. Vatandaşların özellikle
toplu olarak bulundukları pazar yerleri gibi
alanlarda maske ve eldivenleri bu özel kutulara
atmaları konusunda duyarlı olması gerekiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüs
salgınının önlenmesi için alınması gereken
tedbirler konusunda yayımladığı genelgeyle
vatandaşların bu tür atıkları nasıl toplamaları
gerektiğini açıkladı. Buna göre eldiven, maske
ve mendil gibi kişisel ve hijyenik malzeme
atıklarının, evsel atıklardan ayrı bir kap ya da
kova içerisinde torba ile toplanması gerektiği
vurgulandı. Maske ve eldiven biriktirilen
torbayı ikinci bir torbaya koyarak ağzını sıkıca
bağlayıp ve en az 3 gün balkonda bekletilmesi
ve ancak daha sonra evsel atıkların içine
katılması gerektiği bilgisi paylaşıldı.
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SOKAKTAKI CANLAR, SÜLEYMANPAŞA
BELEDIYESINE EMANET

TRABZON BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
SAHIPSIZ HAYVANLARI UNUTMUYOR

Süleymanpaşa Belediyesi koronavirüs sebebiyle, insanların zorunlu olarak evde
kalmasından dolayı dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının
yardımına koştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında, kafe
ve restoranların da kapanmasıyla birlikte sahipsiz hayvanlara yönelik mama
desteğini artırdı.

Süleymanpaşa
Belediyesi,
sokak
hayvanlarının
aç kalmaması
için mama
noktalarını
ve dağıtım
miktarlarını
arttırdı.
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ekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi
koronavirüs sebebiyle esnafların önlem
amaçlı kepenk kapatması ve insanların
zorunlu olarak evde kalmasından dolayı
dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan sokak
hayvanlarının yardımına koştu.

gezerek kedi ve köpekleri gözleyen ekipler,

BÜTÜN ÇABA SOKAK HAYVANLARININ
AÇ KALMAMASI İÇİN

TEDAVİYE İHTİYACI OLAN SOKAK

Her gün düzenli olarak kedi evleri, mama
dağıtım noktaları ve sokak hayvanları
beslenme odaklarına kedi ve köpekler için
mamalar bırakan Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması
için mama noktalarını ve dağıtım miktarlarını
arttırdı.

K

oronavirüsle mücadele kapsamında kafe
ve restoranların da kapanmasıyla birlikte
sahipsiz hayvanlara yönelik mama desteğini
artıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi,
kurduğu ekiple yalnızca kent merkezinde
değil ilçelerde de sevimli dostlarımızı
yalnız bırakmıyor. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığına bağlı ekipler, hayvansever
derneklerle iş birliği içerisinde yürütülen
çalışmalar ile sahipsiz hayvanların imdadına
yetişiyor. Yaşanan kritik süreçte hayvan
besleme noktalarına mama bırakmayı
sürdüren ekipler, zaman zaman da sahipsiz
dostlarımızla oyunlar oynuyor.

vatandaşların talepleri ve yönlendirmeleri
doğrultusunda da sokak hayvanlarının
bulunduğu noktalara giderek ek mama
takviyesi yaptı.

HAYVANLARI İYİLEŞTİRİLEREK YAŞAM
ALANLARINA BIRAKILIYOR
Çeşitli sebeplerden dolayı yaralanmış,
hastalanmış ve tedavi görmesi gereken
sokak hayvanlarının da bakımlarını Sokak
Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi
ederek tekrar bulundukları yere bırakan
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ VE
YÖNLENDİRMELERİYLE MAMA
TAKVİYELERİ YAPILDI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner

Sokak hayvanlarının zarar görmemesi için
alınan önlemlere ek olarak sokak sokak

vatandaşlar ve sokak hayvanları için

İşleri Birimi, salgın dolayısıyla hassas
dönemlerden geçilen bugünlerde de
çalışmaya devam ediyor.

“Yaşanan bu zor
süreçte sevimli
dostlarımızı daha
çok düşünüyor ve
çalışmalarımızı
bu doğrultuda
gerçekleştiriyoruz.”

“KAPIMIZIN ÖNÜNE SU VE MAMA
BIRAKALIM.”
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu konu ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Dünyayı saran ve etkilerini
Türkiye’de de gösteren koronavirüs
salgınına karşı tüm birimlerimiz teyakkuz

halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan
bu zor süreçte sevimli dostlarımızı daha
çok düşünüyor ve çalışmalarımızı bu
doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Özellikle
kafe ve restoranların kapanmasıyla yemek
bulmakta sıkıntı çeken sahipsiz canlarımız
için kuru mama desteğimizin kapsamını
genişlettik. Hayvansever derneklerimizle
iş birliği içerisinde sadece merkezde değil
ilçelerde bulunan çok sayıda hayvan
besleme noktasına kuru mama bırakıyoruz.
Bu zor süreçte vatandaşlarımızın da sahipsiz
hayvanlarımız için kapılarının önüne su
ve mama bırakmalarını rica ediyorum.”
ifadelerini kullandı.
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MİMARİ
ERİŞİLEBİLİRLİK
Modern kentsel yapılanma, geleneksel hayatın bireysel
forma dönüşmesi sayesinde çevresine uyumlanan insan
gerçeğini doğurmuştur. Çevrenin dönüştüğü form ise
erişilebilirlik koşuluna göre biçimlenmektedir.

Sosyal Pratikte Erişilebilirliğe Kısa Bir
Bakış
Demografik yapıyı oluşturan her bireyin
yaş, cinsiyet, sağlık, sosyal konum fark
etmeksizin toplumsal yaşama katılabilmesi,
kimseye ihtiyaç duymadan kamusal
hizmetlerin tümüne istediği her an
ve zahmetsizce ulaşabilme olanağına
kavuşması olarak tanımlanmış olan bu
birey-mekân odaklı düzenlemenin kentsel
yapının her alanına uygulanması şeklinde
çerçevelenmiş tanıma “erişilebilirlik”
denilmektedir. Erişilebilirlik, kentsel
hizmetlerde alınması gereken tüm
tedbirleri içermektedir.
Modern kentsel yapılanma, geleneksel
hayatın bireysel forma dönüşmesi
sayesinde çevresine uyumlanan insan
gerçeğini doğurmuştur. Çevrenin
dönüştüğü form ise erişilebilirlik koşuluna
göre biçimlenmektedir. Bireyin toplumsal
yaşama katılabilmesi için yapılı çevrede
ve kent ölçeğinde gereken tüm fiziksel ve
mimari tedbir ve düzenlemelerin alınması
geniş kapsamlı ve dinamik bir konudur.
Sokaklar, caddeler, kaldırımlar, trafik ve
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araç gereç düzenlemeleri, park ve çocuk
oyun alanları, kamu için hizmet veren
ve kamusal kullanıma açık olan tüm
binalar ve ulaşım hizmetleri erişilebilirlik
temelinde renovasyona tabi tutulması
gereken kentsel mekânlardandır.
Erişilebilirlik, engelliler için olduğu
kadar yaşamının çeşitli dönemlerinde
hareketlerinde kısıtlılık yaşaması olası olan
kişiler için de büyük önem taşımaktadır.
Erişilebilirlik, kentsel ölçekte tüm
sosyolojik hareketliliği kapsamasına
rağmen özellikle engelli bireylerin
bağımsız yaşayabilmelerine ve yaşamın
her aşamasında ferdi iradeleri ve etkin
katılımlarını gerçekleştirmelerine
odaklanmıştır. Onların engelli
olmayanlarla eşit faydalanış özgürlüğüne
kavuşmaları; dış dünyayı çevreleyen
kentsel mimariye, bilgi ve iletişim
teknolojileri ve sistemleri başta olmak
üzere tüm enformasyon olanaklarına
hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka
açık tüm hizmet ve tesislere ve ulaşıma
modern tasarım olanaklarıyla kavuşma
imkânının oluşması erişilebilirliğin temel
motivasyonudur.
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kentsel mekânlar içerisinde kolay
hareket edebilmesi kentsel mekânlarda
erişilebilirliğin temelidir.
Mekânların, özel durumlara sahip
olabileceği öngörülen dezavantajlı bireyler
başta olmak üzere sosyal yapıyı oluşturan
herkes için kullanılabilir ve erişilebilir
olması farklı yapıdaki her bir mekânın
kullanımının buna göre değerlendirilmesi
önemlidir. Bu anlamda kentsel mekân
kavramını detaylandırmak erişilebilirlik
çalışmaları açısından gereklidir. Kentsel
mekânlar, bireyin kullanım amaçlarına ve
erişebilme sıklıklarına göre dört gruba
ayrılarak sınıflandırılmıştır. Bunlar; kamusal,
yarı kamusal, özel ve yarı özel mekânlardır.

Kronik
dezavantajlı
olma durumu,
dünya ölçeğinde
gercekleştirilen
erişilebilirlik
faaliyetlerini alt
yapı hazırlama
çalışmaları
ve potansiyel
araştırmalarına
odaklanmaya
itmiştir.

Erişilebilirlik sadece çevresel
organizasyon ölçeğinde ele
alınmamalıdır. Fiziksel ve somut fayda
sağlamasının önünde psikolojik
etkenler, zaman, uzam, maddi ve
bilgilendirme boyutlarındaki aşamalar
erişilebilirlik organizasyonunun
engelleyicileri olarak sıralanabilir.
Sosyolojik çeşitliliği oluşturan tüm
bireylerin, kentsel mekânların
bağımsız ve güvenli kullanımını
kolaylaştıran anahtar ve birleştirici
unsur erişilebilirliktir. Erişilebilirlik; birey
çevre organizasyonunu sağlamadaki
temel motivasyonu olan fiziksel çevre
düzenlemeleri başta engelliler, yaşlı
bireyler, hamileler, çocuklar ve sınıflama
dışında kalması olası olan sürekli ya
da aşamalı dezavantajlı olan hareket
kısıtlılığına sahip olanların ulaşabilme
ve toplumsal yaşama tam katılım
sağlamasına odaklanmalıdır.
Erişilebilirliğin zamana yayılmış dinamik
bir süreç olduğundan bahsetmiştik.
Kronik dezavantajlı olma durumu,
dünya ölçeğinde gerçekleştirilen
erişilebilirlik faaliyetlerini altyapı
hazırlama çalışmaları ve potansiyel
araştırmalarına odaklanmaya itmiştir.
Rutin bir iyileştirme uğraşı olarak tarif
edilebilen erişilebilirlik çalışmaları genel
olarak bazı aşama ve başlıklar altında
toplanmıştır:
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• Kamusal açık alanlar ve mekânsal
erişilebilirlik (kent, şehir, bölge vb. ölçekli
açık alanlar; mesken, iş ve alışveriş
merkezleri, eğitim, sağlık vb. binalar)
• Ulaşım yapılanmasında erişilebilirlik (hava
yolu, demir yolu, deniz yolu ulaşımları;
metro, otobüs gibi toplu taşım araçları
vb.)
• Hizmetlere erişebilmek (sağlık
uygulamaları, eğitim imkânları, işistihdam, adalet, kültürel yaşam
olanakları ve faaliyetleri, hobiler-boş
zaman aktiviteleri, spor etkinlikleri, siyasal
ve toplumsal yaşama katılım vs.)
• Bilgi, enformasyon ve bilişim
teknolojilerine erişebilmek (internet
teknolojileri, sanal kütüphaneler, yasal
bilgi ve doküman paylaşımı portallar,
kamu web siteleri vs.)
Kentsel Mekânlara Erişim
Erişilebilirlik ve mekân ilişkisinde odak
nokta farklılıkları gözetmektir. Yaş, cinsiyet
ve yapabilirlik kabiliyetinin (algı ve
yetilerdeki farklılık) kentsel mekânlardan
yararlanmada bir engel teşkil etmemesi
ve eşit dağılan bir fayda dengesinin
sürekli olarak gözetilmesidir. Daha basit
bir ifadeyle kentsel ölçekli tüm alt ve üst
yapıların ortalamaya göre değil fiziksel
dezavantajı olan bireyler de gözetilerek
kimsenin yardımına gereksinim duymadan

Kamusal açık alanlara örnek olarak
sokaklar, caddeler, meydan ve parklar
sıralanabilirken kamuya ait iç mekânlar ise
metrolar, terminaller ve bekleme salonları
gibi yerlerdir. Özel mekân olarak umumî
tuvaletlere kadar farklı ölçek ve nitelikteki
yerlerin çeşitli özelliğe ve yetiye sahip
kişiler tarafından kolayca kullanılabilecek
özellikte ve ölçülerde tasarlanması
gereklidir.
‘Evrensel Tasarım’ (herkes için tasarım) artık
günümüzde ürün ve yapı tasarımlarında
vazgeçilmez bir yaklaşım haline gelmiştir.
Evrensel tasarım yaklaşımı; her yaş, boyut
ve yetenekteki kişiye kullanım kolaylığı
ve hayatları boyunca kendi evlerinde
bağımsız olarak yaşama imkânı verir.
Çevrelerindeki sosyal etkinliklere sağlıklı,
güvenli ve konforlu katılımlarına olanak
sağlar (Demirkan, 2015). Konunun
uzmanlarının dikkat çektiği önemli
bir noktaya gelince; evrensel tasarım
yaklaşımının çevresel uygulamalara
yansımaları sonucunda, ilk defa yapılan ya
da renovasyona tabi tutulmuş çevrelerin
verim ve üretkenlikte artma, güvenlik ve
sağlıklı yaşam şartlarında ise yükselmelere
yol açtığı görülmektedir.

engelli nüfusu, çalışma yapılan
bölgelerin özürlülük görülme sıklığını
da göstermektedir. Buna göre dünya
nüfusunun yaklaşık %10’luk bölümü olan
650 milyon kişinin özürlü olduğu, bunların
da 200 milyonunu çocukların oluşturduğu
tahmin edilmektedir. Rakamlar böylesine
geniş bir kitleyi işaret ederken kentsel
erişilebilirlik konusunun önemi bir kez
daha ortaya çıkmaktadır.
Modern şehirler için çok boyutlu, gelecek
perspektifi geniş, bütüncül altyapılı
erişilebilirlik sistemlerinin oluşturulması,
arazi kullanım ve ileri mekânsal ulaşım
planlarının ne denli önemli olduğu kentsel
gelişim ve erişilebilirlik alanı çalışmalarıyla
ortaya çıkmaktadır. Şehirleşme süreçlerini
iyi analiz edilebilmeleri için kentsel tasarımı
yöneten mekanizmaların, süreçlerin ve
politikaların şehirlerin kendilerine özel
sürdürülebilir çalışmalarına entegre olması
gereklidir. Arazi kullanımı, ulaşım ve
mekânsal erişim kolaylığı modern mekân
tasarımlarının en önem verdiği konulardır.

Kentsel mekanların
tasarımında fiziki
dezavantajlı olsun
ya da olmasın tüm
bireylere çalışma,
vakit geçirme
ve rekreasyon
gibi amaçları
için herhangi
bir sınırlama,
kısıtlama veya
bir engel teşkil
edecek yapıda
olmamalıdır.

Sosyoloji, mimari ve tasarım disiplinlerinin
kentsel gelişim ve erişilebilirlik
çalışmalarında organize edilmeleri tüm
sosyal yapının ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde erişilebilir ve eşitlikçi bir kentsel
tasarımın yaratılmasına yardımcı olur.
Erişilebilir Kentler
Modern kent tasarımlarında öne çıkan
kamusal alanlarda her sosyal yapıdan
bireyin güvenli, özgür ve konforlu
olarak hareketliliğini temin edecek fiziki

Kentsel mekânların tasarımında fiziki
dezavantajlı olsun ya da olmasın tüm
bireylere çalışma, vakit geçirme ve
rekreasyon gibi amaçları için herhangi bir
sınırlama, kısıtlama veya bir engel teşkil
edecek yapıda olmamalıdır. Ortalama
istatistiki verilere göre toplumlardaki
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bir çevrenin varlığı erişilebilirlik
çerçevesinde temel özelliklerdendir.
Eşitlik odaklı devlet yapılarının
çağdaş yönetim şekilleri sayesinde
siyasi yapılanmayı domine
ettiği günümüz dünyasında
tüm mekânlara erişebilmek ve
bireysel irade ile kentsel mekân
olanaklarından faydalanabilmek
temel haklardan biridir.
Yaşlı ya da genç, kadın ya da erkek
birbirinden farklı sosyoekonomik
sınıfa dahil olan bireyler dönemsel
ya da sürekli olarak yaşamak zorunda
kaldıkları engellerle toplum içinde
kentsel mekânlarda barınmaktadırlar.
Görme, işitme ve konuşma engeli
bulunan, ortopedik ve zihinsel
dezavantaja sahip hatta birden
çok erişilebilirlik odağına ihtiyaç
duyan ve bunun dışında herhangi
bir engel kategorisinde olmayıp
aşırı şişman, aşırı kısa ya da aşırı
uzun, yaşlı, hamile ya da düşme
yaralanma gibi nedenle geçici süre
ile hareket kısıtlılığı bulunan pek
çok farklı özellikteki birey, kentsel
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mekânların ve insan sirkülasyonunun
bir parçası durumundadır. Engelsiz
kent kavramı geniş perspektiften
bakınca toplumun tüm kesimlerini
ve paydaşlarını etkileyen bir konudur.
Sadece engelli bireylerin karşılaştığı
kısıtların kaldırılmasına yönelik
kentsel mekân düzenlemeleri olarak
algılanmaması gerekir. Kent ve
erişilebilirlik denildiğinde mekânsal
düzenlemelerin engelli bireyler için
uygun hale getirilmesi gibi sınırlı
ve yetersiz bir bakış açısı ile tarif
edilemez.
Erişilebilir mekânsal özelliklere sahip
kentler, kısaca “engelsiz kentler”
her geçen gün tanımı genişleyen
yaşamın değişimi ve özel durumların
çeşitlenmesi bakımından yeni
erişilebilirlik gereksinimlerine göre
güncellenip “herkes için erişilebilir
kentler” niteliğinde yapılanmaktadır.
Tanım içeriğinde sıkça yer alan
“herkes için” tasnifinin açılımı bu
bakımdan gerekli görülmüştür.
O kentte yaşayan ya da çeşitli
amaçlarla kente ziyaret için gelen

tüm bireyleri kapsar. Genç veya
yaşlı, kadın veya erkek, sürekli
veya geçici engel sahibi, hamile,
hareket kısıtlılığı olan (normalden
çok şişman veya çok uzun olan),
okuryazar olmayan, dil bilmeyen,
görme, işitme veya ortopedik engeli
olan hatta bu özelliklerin birden
fazlasından muzdarip olanlar “herkes
için” tanımına dahildir. İnsanlardaki
farklılıkların sosyal hayata yansıması
sonucu ortaya çıkan birtakım özel
gereksinimlerin tümünü içeren ve
günbegün uzayıp giden bu listede
yer alan ve/veya almayan tüm
başlıklar erişilebilirlik kapsamında
değerlendirilmektedir.
Erişilebilirliğin uygulanması,
devamlılığın ve standartlara
uygunluğun sağlanması ve
denetlenmesiyle olanaklıdır. Kentsel
peyzaj ve mekânsal düzenlemeler
erişilebilirlik değerlendirmesiyle ele
alınmalıdır. İnsan sirkülasyonunun
yoğun olduğu yerlerde çeşme,
yeterli sayıda ve uygun standartlarda
tuvalet, gölgede oturma ve yürüme

imkânlarının olması kentsel dokunun bu
ihtiyaçlara cevap vermesi erişilebilirliğin en
basit örneklerindendir. Yarının kentlerinde
demografik öngörülerle imar planlarına
yaşlı ve engelli tüm bireylerin güvenli,
konforlu ve bağımsız bir çevrede alışveriş,
sağlık, yürüme vb. bireysel gereksinimlerin
yerine getirilebileceği şekilde planlanması
gereklidir.
Kentsel planlamada olduğu kadar
ekonomi politikalarında da erişilebilirlik
tüm toplumsal sınıflara kazanç
sağlamaktadır. Merkezden uzak yerleşim
alanlarında kolay ulaşabilme ve gereksiz
kalabalığa yol açamama gibi faydaların
yanı sıra yerel küçük işletmelerin
ekonomik varlığını sürdürmelerine de
yarayan küçük mahalle işletmelerinin
(bakkal, manav, kasap, çay bahçeleri gibi
mekânlar) varlığı son derece önemlidir.
Buralar başta yaşlı ve engellilerin olmak
üzere bireylerin toplumla iletişim içinde
oldukları sosyalleşme mekânları olarak da
değerlendirilmekte, erişilebilirliğin sosyal
yapıya tesiri olarak ele alınabilmektedir.

Tüm bu tanımlamalar ve değerlendirmeler
ölçeğinde “Erişilebilir Kent” kavramını dar bir
vizyondan çıkarıp engelliler de düşünülerek
tasarlanan ama bütüncül toplumsal
konforu hedef alan kentler olarak algılamak
gerekmektedir. Sosyal yapıyı oluşturan her bir
bireyin hem sosyal yaşama dahil olabileceği
hem de bağımsız olarak güven ve huzur içinde
hareket edebileceği iç mekândan dış mekâna
çıkma isteğini arttıran, ekolojiyi önemseyen,
yeşil bir çevrede kent-ev aidiyeti hissettiren
mekân düzenlemeleri olarak tanımlanmaktadır.
Kısaca erişilebilir kentler herkes için erişilebilirlik
hedefine odaklanmıştır.
Ülkemizde Erişilebilirlik Gündemi
Türkiye’de özellikle son yıllarda erişilebilirliğin
mekânsal altyapısının oluşturulması ve
hayata geçirilmesine ilişkin yasal çerçeveler
belirlenmiş, konuya ilişkin yerel ve merkezi
yönetimler tarafından adımlar atılmıştır.
Ancak erişilebilirlik kavramı pratik ve iyi
niyetli çalışmaların ötesinde, sağlam ve teorik
altyapılı çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.
Hayata geçirilmeden önce uzun zaman mesai
harcanması gereken çalışmalar sayesinde
başarıya ulaşmaktadır.

Erişilebilir
mekansal
özelliklere sahip
kentler, kısaca
“engelsiz kentler”
her geçen gün
yeni erişilebilirlik
gereksinimlerine
göre güncellenip
“herkes için
erişilebilir
kentler”
niteliğinde
yapılanmaktadır.
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Mekân ve erişilebilirlik temelinde
ele alındığında ülkemizde
sorunlarla karşılaşılmayan kent
neredeyse yoktur. Erişilebilirliğinin
sağlanması için standart yasal
revizyonların yapıldığı, yazılı
rehber, yasa, yönetmelik vb. pek
çok adımın atıldığı ülkemizde
erişilebilirlik aksaklıklarının temel
uygulama aşamasında meydana
geldiği ve kentsel tasarım ve
altyapı sorunlarının yaşandığı
anlaşılmaktadır.
Erişilebilirlik standartlarının
çerçevesinin belirlendiği kurum
olan Türk Standardları Enstitüsünün
(TSE) fiziki çevrenin erişilebilir,
ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınmasına
odaklanan çerçevelerine göre
hareket edilmesi gerekmektedir.
İmar planları ile kentsel, sosyal,
teknik altyapı alanlarında erişilebilirlik
izleme ve denetleme formaları
dikkate alınarak oluşturulmuş
erişilebilirlik standartlarına uyulması
zorunludur.
Erişilebilirlik uygulamaları,
mekânsal düzenlemeleri kapsadığı
kadar ekonomik kayıpları da
önleyen özelliktedir. Erişilebilirlik
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Erişilebilirlik uygulamaları,
mekansal düzenlemeleri
kapsadığı kadar ekonomik
kayıpları da önleyen
özelliktedir.

standartlarına uygun yapılmamış
düzenlemeler daha sonra yeni bir
renovasyon gerektireceği için zaman
ve maddi kaynak tüketimine neden
olacaktır.
Ülkemizde yapı içi ve çevresel
erişilebilirlik eksikliklerine
yönelik ortaya konan kamuoyu
araştırmalarına göre öne çıkan
olumsuzluklar maddeler halinde
sıralanabilir: Bina içlerinde engellilere
uygun asansör olmaması, girişlerde
rampa/lift bulunmaması, uygun
tırabzan/merdiven korkuluğu
eksikliği, kat içinde dolaşımda uygun
rampa ve benzeri düzenlemelerin
yokluğu, hatta yürümeyi/ilerlemeyi
zorlaştırıcı merdiven ve yükselti
gibi bina girişlerinde ve içinde
engelli bireylerin dolaşımına izin

vermeyen yetersizliklere işaret
ettikleri görülmüştür. Çevresel
yetersizlikler sıralandığında mekânsal
erişimin en önemli konusu olan
kent ve birey bağının oldukça
zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır.
Engelli bireylerin evinden çıkıp bir
yere gitmek istediğinde en başta
kaldırımların sürekliliğinin olmaması
ve standartlara uygun yüksekliklerde
yapılmaması, yürüme sathının
kaydırmaz döşemelerle kaplanmamış
olması, uygun rampaların
bulunmaması, kaldırımların
yaya geçitleri ile uyumlanan bir
devamlılıkta olmaması ve kısıtlı da
olsa gerçekleştirilen düzenlemelerin
toplum tarafından farkına
varılmaması sonucu atıl durumda
kalması en önemli sorunlar olarak
sıralanmaktadır.
Erişilebilirliğin sağlanamadığı
olumsuz örneklerinin çoğaldığı
bölgeler için temel çıkarım; kent
ve insan bağının birbirinden kopuk
olduğudur. Aidiyet bağlarının
oluşmadığı dolayısıyla içselleşmenin
hissedilemediği ve yabancılaşmanın
ortaya çıktığı şehirlerdir, genellemesi
yapılmaktadır.

Bu araştırmalar erişilebilirliğin sadece
dezavantajlı bireyler için değil,
toplumu oluşturan her bir birey
için öneminin ortaya konulması
açısından oldukça önemlidir.
Erişilebilirliğin temel bir insan hakkı
olduğu bilincinin oluşması, yapılacak
yeni araştırma ve uygulamalara
altyapı oluşturacaktır.
Hukuksal Çerçevede Kentsel
Mekânlarda Erişilebilirlik
Türkiye’de erişilebilir, kentsel yapı
oluşturulması amacıyla engelsiz
yaşamı olanaklı kılacak pek çok
hukuki mevzuat düzenlemesi ile
gündeme gelmiş veya yürürlüğe
girmiştir. Söz gelimi 5378 sayılı
Engelliler Hakkında Kanun bu
kapsamda değerlendirilebilir. Bu
Kanun içeriğinde ve hükümlerinde
yapılan düzenlemeler vesilesiyle
Kanun’da erişilebilirliği sağlama
yükümlülüğü verilen kurum
ve kuruluşların izlenmesi ve
denetlenmesine yönelik Erişilebilirlik
İzleme ve Denetleme Yönetmeliği
diğer önemli bir mevzuat olarak
değerlendirilmiştir. Erişilebilirlik
uygulamalarının nasıl yapılacağı ise
hukuki standartlarla ayrıntılı olarak
belirlenmiştir.

Tarihsel süreç geriye sarıldığında
erişilebilirlik kavramının ulusal
hukuk sistemimize ilk kez 1997’de
hazırlanan 572 sayılı KHK ile girdiğini
görmekteyiz. Söz konusu KHK, 3194
sayılı İmar Kanunu’na bir madde
eklenerek revize edilmiş ve şöyle bir
düzenleme yapılmıştır:
Ek Madde 1- “Fiziksel çevrenin
engelliler için ulaşılabilir ve
yaşanılabilir kılınması için, imar
planları ile kentsel, sosyal, teknik
altyapı alanlarında ve yapılarda,
Türk Standardları Enstitüsünün ilgili
standardına uyulması zorunludur.”
5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanun 7 Temmuz 2005 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe girmesine
rağmen 19 Şubat 2014 tarihinde
ilgili kanunda yapılan düzenleme ile
erişilebilirlikle ilgili ilk defa mevzuatta
tanımlar yer almaya başlamıştır.
Kanun’un 3. maddesinde;
“f ) Erişilebilirlik: Binaların, açık
alanların, ulaşım ve bilgilendirme
hizmetleri ile bilgi ve iletişim
teknolojisinin, engelliler tarafından
güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir
ve kullanılabilir olması, g) Erişilebilirlik
Standartları: Türk Standardları
Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili
yayımladığı standartlar” olarak
tanımlanmıştır.

Kanun’un 7. maddesinde; “Yapılı
çevrede engellilerin erişebilirliğinin
sağlanması için planlama, tasarım,
inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve
denetleme süreçlerinde erişilebilirlik
standartlarına uygunluk sağlanır.
Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri
ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya
daha fazla koltuğu bulunan özel
ve kamu toplu taşıma araçlarının
engellilerin erişebilirliğine uygun
olması zorunludur. Bilgilendirme
hizmetleri ile bilgi ve iletişim
teknolojisinin engelliler için erişilebilir
olması sağlanır.” ibareleri ile yapılı
doğrudan çevre, ulaşım hizmetleri
ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde
erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik
yasal düzenlemeler yer almaktadır.
5378 sayılı Kanun’un geçici 2.
maddesi ise erişilebilirliğin hukuksal
çerçevesinde kamu kurum ve
kuruluşlarına açık sorumluluklar
getirmiştir. Bu maddede; “Kamu kurum
ve kuruluşlarına ait mevcut resmî
yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım,
yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor
alanları ve benzeri sosyal ve kültürel
altyapı alanları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yapılmış ve umuma
açık hizmet veren her türlü yapılar bu
Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren sekiz yıl içinde özürlülerin
erişebilirliğine uygun duruma getirilir.”
hükmü yer almaktadır.
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uygulama aşamalarında engelliliğe
bağlı ayırımcılıkla mücadele
etmelidir.” (Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği, 2011)
2010-2020 AB Engellilik Stratejisi’nde
erişilebilirlik çerçevesinde engellerin
ortadan kaldırılması amacıyla
faaliyete geçilmesi gereken başlıca
sekiz konu tespit edilmiştir. Bunlar;
erişilebilirlik, katılım, eşitlik, istihdam,
eğitim ve öğretim, sosyal koruma,
sağlık ve dış eylemdir.

5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanun’da 04.07.2012 tarihli ve 6353
sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile
geçici 3. maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiş böylece erişilebilirliğin
izlenmesi, denetlenmesi yasal
zeminde kontrol altına alınmış ve
uygulamaların yapılmaması halinde
idari para cezası uygulanması
hususları düzenlenmiştir.
Kanun’a istinaden hazırlanan
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme
Yönetmeliği 20 Temmuz 2013
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu Yönetmelik 5378 sayılı
Engelliler Hakkında Kanun’da
sıralanan kamu kullanımına açık
binalar, açık alanlar ve şehir içinde
sunulan ya da denetlenen toplu
taşıma hizmetlerinde erişilebilirliğin
sağlanmasının izlenmesi ve
denetlenmesine yönelik hususları
kapsamaktadır.
Yasal mevzuatlarla güvence altına
alınan uygulamaların engelliler
tarafından kullanılabilmesi için
taşıması gereken bilimsel koşullar
Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
tarafından yayımlanan standartlarda
yer almıştır. Erişilebilirlik konusunun
ülkemizdeki hukuki düzenlemelere
tabi olduğu ilgili mevzuatta
genel erişilebilirlik gereklilikleri
belirlendikten sonra ayrıntılı teknik
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ilkeler için TSE standartlarına atıf
yapılmaktadır. Erişilebilir yapılı
çevre ölçü ve ölçütleri, TSE’nin
ilgili standartlarında teorik ve
şematik biçimde ayrıntılı olarak
anlatılmaktadır.
Uluslararası Düzenlemelerle
Erişilebilirlik
Birleşmiş Milletler Engellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşme:
Sözleşmeye ülkemiz de taraf olmuş
ve Anayasamızın 90. maddesi
delaletiyle sözleşme içeriği
bağlayıcı hale gelmiştir. Tüm toplu
taşıma araçlarının, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ve acil hizmetlerin
erişilebilir olmasını ifade eden
sözleşme, kırsal ve kentsel alanlarda
yani kamusal ölçekte yaptırımları
içermektedir.
AB Mevzuatı: Avrupa Birliği Temel
Haklar Bildirgesi’ne göre; “Engelli
kişilerin, bağımsızlıklarını, toplumsal
ve mesleki yaşamla bütünleşmelerini
ve toplum yaşamına katılmalarını
sağlamaya yönelik önlemler alınmalı
ve hiç kimse engelinden dolayı
ayırımcılığa maruz kalmamalıdır.”
(Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu,
2018)
Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin
Antlaşma’ya (TFEU) göre de “AB,
politika ve aktivitelerini belirleme ve

AB Engellilik Stratejisi’nde (European
Commission, 2010) erişilebilirlik,
topluma ve ekonomiye katılımın
ön şartı olarak çerçevelenmekte
ve bu alanda gerçekleştirilecek
düzenlemelerin ve araç gereçlerin
geliştirilmesi teşvik edilmektedir.
Sonuç
Kent ve birey merkezli hukuki
ve toplumsal tüm gelişmeler
“erişilebilirlik” etrafında
değerlendirilmektedir, bu açıdan
çevre ve mekânların güvenli ve
bağımsız kullanımını kolaylaştıran
anahtar ve birleştirici unsur olarak ele
alınmaktadır.

işlemine tabi tutulan mekânlar, toplumsal
yapının her bir kategorisi taranarak
uygun erişilebilirlik ilkelerine göre dizayn
edilmelidir. Uluslararası taahhütler ve
sözleşmelerde öne çıkan temel prensipler
erişilebilirliğin şehri paylaşan her bireyin
en doğal hakkı olduğudur. Yeryüzü
herkesindir.
Engellilerin tüm insan haklarından ve
temel özgürlüklerden tam yararlanmasını
sağlamadaki öneminin Birleşmiş Milletler
Engelli Hakları Sözleşmesi çerçevesinde
kabul edeceğini açıklayan Türkiye, 2008
yılından bu yana erişilebilirlik konusunda
önemli bir aşama kaydetmiştir. Türkiye
sınırları içerisinde bulunan erişilebilirlik
mevzuatlarına en çok ihtiyaç duyan kesim
olan engelli vatandaşların haklarının
savunulması devlet eliyle sağlanmış;
uluslararası bir sözleşme dahilinde de
güvence altına alınan bu haklar hukuksal
zeminde de korunmaya başlanmıştır.
Engelli bireylerin toplumsal yaşama
katılmalarının teşviki amacıyla erişilebilir
yapılı çevrenin hayata geçirilmesine
odaklanılmış, pek çok yasal düzenleme
yapılmış ve ilkeleri belirleyici standartlar

gündeme alınmıştır. Bu çalışmalar
neticesinde erişilebilirliğin sağlanması için
gerek kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse
ilgili özel sektöre yükümlülükler verilmiştir.
Ülkemizde erişilebilirlik uygulamalarının
kriterleri standartlarla ayrıntılı olarak
belirlenmiş, yaşanılan eksikliklerin
prensiplerin ve yükümlülüklerin hayata
geçirilmesi noktasında yani uygulamaya
yönelik sorunlar olduğu tespit edilmiştir.
Kaynaklar
• Halime Demirkan, Prof. Dr., “Mekânlarda Erişilebilirlik,
Kullanılabilirlik ve Yaşanabilirlik”, Dosya 36, TMMOB Mimarlar
Odası Ankara Şubesi http://www.mimarlarodasiankara.org/
dosya/dosya36.pdf
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Mesken dışı tüm çevresel detayların
içeriğine dahil edildiği kentsel mekân
düzenlemeleri yalnızca engelli
ve yaşlı kullanıcıların değil çeşitli
nedenlerden dolayı hareket kısıtlılığı
yaşayan her bir bireyin konforuna,
erişebilirliğine ve toplumsal
yaşama katılımına hizmet etmelidir.
Hamileler, bebek arabalılar, çocuklar
kentsel erişilebilirlik konusunun
odaklandığı özel hareket kabiliyetine
sahip diğer bireylerdir.
Toplumu oluşturan farklı yaş,
cinsiyet ve yetilere sahip tüm
bireylerin kamusal ya da özel tüm
mekânlardan herkes gibi eşit oran
ve koşullarda yararlanabildikleri
mekânlar “erişilebilir mekânlar” tanımı
ile tarif edilmektedir. Baştan imar
edilen ya da sonradan renovasyon
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Çevreci Bir Geri Dönüşüm Projesi:
Konteyner Öğrenci Yurdu
Betonarme yapılaşma yerine çevreci bir yaklaşımla
özel bir firma tarafından tasarlanan ve 2019’da inşa
edilen konteyner yurt yapısı İstanbul Ümraniye’de
bulunuyor.

P

roje 29 Mayıs Üniversitesinin Ümraniye’deki
yeni yerleşkesinin gelişim alanı için tasarlanmış.
Elmalıkent Erkek Öğrenci Yurdu, öğrenciler için duyulan
konaklama ihtiyacını hızlıca giderebilmek amacıyla
üniversite idaresinin konteynerler ile konaklama
birimleri yapma fikri üzerine oluşturulmuş.
Betonarme yapılaşma yerine çevreci bir yaklaşımla
tasarlanıp 104 adet konteynerin dönüştürülmesi
ile hayata geçirilmiş. Bu anlamda Türkiye’nin ilk geri
dönüşüm projesi. Dev birer lego parçası formundaki
konteynerler taşınabileceğinden gelişim alanını ileride
farklı işlevler için kullanma özgürlüğü de sağlamakta.
Projede yer alan yurt bloklarının bağımsız giriş ve
çıkışlara sahip olması ise öğrencilere daha özgür bir
yaşam imkânı sağlıyor. Kullanım kolaylığı ve sağlamlığı
ile ön plana çıkan erkek öğrenci yurdu odalarında
müstakil banyo, tuvalet, klima, fiber internet ve mini
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buzdolabı mevcut. Ayrıca çamaşırhane, ütü
odası, yemekhane, mescit ve etüt salonları
öğrencilerin kullanımına sunulan ortak mekânlar
olarak tasarlanmış.
Projedeki yüksek ısı izolasyonu sayesinde
minimum enerji tüketimi de unutulmamış.
Projeyi tasarlayan firma yetkilileri “Burada
yaratılmak istenen sonuç, bir yurt binası değil bir
öğrenci köyü/mahallesidir. Tasarlanan birimlerin
ortasında bir avlu-sokak oluşturulmuştur. Yaşam
birimleri bağımsızdır. Konvansiyonel yurtların
aksine öğrenci binaya girip odasına değil
araçlardan arınmış ve yeşillikler içerisindeki
sokağından evine girecektir. Bu yaklaşımdaki
diğer bir fayda ise düşük bakım ve işletme
maliyetleridir; zira takip edilmesi, temizlenmesi,
iklimlendirilmesi, bakım yapılması, gereken
kapalı koridorlar ve holler bulunmamaktadır.
Konteynerlerin nakliyecilikte ticari ömürlerini
doldurmuş ürünlerden elde edilmesi ve bunların
bakımdan geçirilerek geri dönüşümlerinin
sağlanması da sürdürülebilirlik açısından
memnun edici bir durum ortaya koymaktadır.”
şeklinde değerlendirmede bulunuyor.

Dünyanın İlk Dijital
Sanat Müzesi
Dünyada ilk dijital sanat müzesi Japonya’da açıldı.
Tokyo’nun Odaiba Adası’nda açılan Dijital Sanat
Müzesi bir sanat kolektifi olan teamLab ve Tokyo’nun
ünlü firmalarından Mori Building iş birliği ile
gerçekleştirildi.

D

ijital Sanat Müzesi, 10 bin metrekarelik
üç boyutlu bir alanda 520 bilgisayar

ve 470 projektör ile müzeyi ziyaret edenleri
dijital bir dünyanın içine çekiyor. Müze
“Borderless” ana temasıyla sanatlar arasındaki
sınırları yok etme amacını taşıyor. Müze beş
ana sergiden oluşuyor. “Borderless World”
adlı bölümde; her bir duvarda çeşitli bitki
yansımaları izlenebiliyor. “Colors of Life” adlı
bölümde muhteşem bir doğa yolculuğuna
çıkmak mümkün. “Sketch Aquarium” adlı
bölüm çocukların yaratıcılığını keşfettiği ve
çeşitlilik konusunda farkındalık kazandığı bir
bölüm. “Forest of Resonating Lamps” adlı

bölüm tavana asılan lamba ve aynalardan
oluşuyor ve ziyaretçilere zamansızlık
duygusu aşılıyor. “EN Tea House” adlı
bölümde ise bir bardak çay sipariş edilip çay
içerken bu bitkinin doğadaki yaşam süreci
izlenebiliyor.
MORI Building Dijital Sanat Müzesi’nde
yer alan dijital sanat eserleri de alanlarının
ötesine özgürce uzanıyor, insanlarla bağlantı
kuruyor ve farklı zaman algıları yaratıyor.
Hatta bazen eserler diğer sanat eserleriyle
karışıp, kaynaşıyor ve akışını etkiliyorlar.
Böylece müze, dijital sanat eserleri için
sınırsız bir dünya haline geliyor. İnsanlar
da sınırları belirsiz bu dijital dünyanın
derinliklerine daldıkça kendilerini ve zaman
kavramlarını kaybediyor, çevrelerindeki
insanlarla fiziksel sınırlar dışında farklı
boyutlarda ilişkiler kuruyorlar. İzleyicilerin
hareketlerini algılayıp tepki vererek onlarla
interaktif olarak ilişki kuran dijital eserler
ışık, renk ve farklı grafik ögelerin muhteşem
animasyonlarını sergiliyorlar.
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PANDEMİDEN SONRA
KENTSEL MEKÂNA
ERİŞEBİLİRLİK
“Eğer tek başına hastaysanız bunun nedeni kötü bir şey yemenizdir.
Ama birlikte hastaysak bunun nedeni havanın iyi olmamasıdır.
Havayı değiştirmelisin, devridaim etmelisin.”
Hipokrat

K
Prof. Dr. Erkan POLAT
Süleyman Demİrel
Ünİversİtesİ
Mİmarlık Fakültesİ
Şehİr ve Bölge Planlama
Bölümü Öğretİm Üyesİ
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um saatini çevirme zamanı geldi de
geçiyor bile. Dünyada bir paradigma
değişimi yaşanıyor. Kentsel ortamlar
bugün bir risk faktörü haline geldi ve
doğanın çeşitli tehlikeleri karşısında
yüzyıllarca direnen kent sakinlerinin
kolektif belleğinin ve kentin sağlığının
bozulmasının nedeni sadece bir hastalık
korkusu ve felaket beklentisi. Bu salgın,
kentsel bir düzensizlik/kaos yaratan,
insanların hayatlarını zorlaştıran ve kentleri
dağınık, mutsuz ve ruhsuz yerler yapan bir
şeymiş gibi görünüyor. Bu durum insanları
bu kentsel yeni gerçeklikle yüzleşmek;
kentleşme, hareketlilik, erişebilirlik, yerel
yönetişim ve hastalıkların yayılması
arasındaki bağlantıları doğru anlamak ve
çözüm üretmek zorunda bırakıyor.

Plancılar, tasarımcılar, mimarlar, peyzaj
mimarları ve gazeteciler bu krizin kamusal
alanla ilişkimizi nasıl dönüştüreceği
hakkında sürekli yazıyorlar (Florida,
2020; Null ve Smith, 2020; van der Berg,
2020). Hala krizin ilk aşamalarındayız ve
önümüzdeki süreçte daha da gelişen ve
değişen küresel bir salgına uyum sağlamak
zorundayız. Birçoğumuzun kamusal
alanlarımıza geri dönebilmesi için ya da
normalleşmesi için haftalar, aylar belki de
yıllar geçecek ancak kentin mekânlarının ve
kentle ilgilenen mesleklerin nasıl değiştiği
veya uyum sağlaması gerektiği hakkında
düşünmek için henüz erken değil. Ya kentin
mekânlarına kentliler erişemiyorsa ya da
kullanamıyorsa?

Birbirine bağımlılıklara dayalı -özde
tekil ve sedantif- bir yaşam dünyasında,
gezegen düzeyinde karmaşıklığın böyle
bir gösterisine hiçbir zaman tanıklık
etmedik. Gerçekten de tüm gezegendeki
kentsel yaşam düzeyinde, uzun yıllardır
tekrarlanan bu aksiyomatik, mükemmel
bir şekilde resmedilmiş olsa da anlaşılıyor
ki kusurlu, eksik ve kırılgan kentlerde
yaşıyoruz.

KENTİN OLMAZSA OLMAZI: MEKÂNLAR
Bugün ‘insanlığın tanımlandığı ve meşgul
olduğu bir yer haline gelen kent’ (Peake and
Rieker, 2013:11) günlük düzeyde yaşanan
bir medeniyet gücüdür de (Paddison,
2001). Modern kent kaçınılmaz olarak
insanlarının karşılaşması, güç ilişkileri ve
sosyal düzenin karmaşık diyagramlarını
oluşturan bir “kamusal mekânlar” (Lofland,

1998) bütünüdür. Modern kentin
belirleyici koşullarından biri
Gesellschaft ve Gemeinschaft
arasında yani kamusal ve özel
mekânlar arasındaki yalnızlık,
hayal kırıklığı ve yabancılaşma
yaygınlığıdır (Pile, 2005; Tonkiss,
2005). “Yakın”ın yakın olmadığı ve
yakınların uzaklarda olabileceği bir
dünya da öyle. Souchon’un “Ultra
Modern Yalnızlık (Ultra Modern
Loneliness)” albümündeki gibi ya da
Simmel’in (1950) kent vizyonundaki
gibi bir yakın olmama durumudur
bu.
Kentsel yaşamın öznesi olan insan,
bazen kendi çıkarları için kentsel
yaşamla uzlaşır bazen de kent
karşısında kendini korumaya çalışır,
asosyal bir davranışa sürüklenir.
Büyük kentlerde insanların karşılıklı
temkinliliği ve kayıtsızlığı bireye
başka hiçbir yerde bulamayacağı
bir özgürlük kazandırır. İnsan kentte
özgür olduğu için başka hiçbir yerde
hissetmeyeceği kadar yalnızlık ve
kaybolmuşluk hisseder. Böylece
kentler mekânlarının büyüdüğü
ve nüfusunun arttığı oranda
özgürlüğün, kozmopolitliğin ve
kronopolitliğin mekânı haline gelir.
Sennett (1999), “Gözün Vicdanı”
adlı eserinde, modern kültürün
“iç” ve “dış” arasında bir ayrımda
olduğunu belirtir; öznel yaşantı ile
sosyal yaşantı arasındaki, benlik
ile kent arasındaki ayrım. Modern
insanın dağarcığında kişisel mekân
olan evin “mahremiyet”i sıcaklık,
güven ve duygusal yakınlığı ifade
eder. Bu anlamda kişisel mekân
“intim”dir ve “özerk”tir (Taylor, 2004).
Toplumsal yaşam bu imkânları
sunamadığı için gayrişahsi, yararsız,
bayat ve anlamsız görünür. Ne var ki
mahrem alan da her zaman bireyin
beklentilerini karşılayamaz. Kamusal
yaşamın zayıflaması, ‘içtenlikle ilgi
duyulan mahrem ilişkileri deforme

Kentsel yaşamın öznesi
olan insan, bazen kendi
çıkarları için kentsel
yaşamla uzlaşır bazen de
kent karşısında kendini
korumaya çalışır.

eder’ (Sennett, 2002: 16-20).
Sennett’e göre, “kamusal mekân”,
aile ve arkadaşlık ortamının dışında
ve onlardan çok farklı bir “toplumsal
yaşam bölgesi”dir. Bu yüzden,
kamusal yaşamın merkezi büyük
kentlerdir.
YA DIŞINDASINDIR MEKÂNIN YA
DA İÇİNDE YER ALACAKSIN
Kent sadece mekânsal bir varlık
değildir, içerisinde yaşayan
insanların iletişim kurmaları ve
etkinlikleri için gerekli bir sosyal
ortamdır da. Binalardaki ve binalar
arasında kalan mekânlardaki yaşam,
neredeyse binaların ve mekânların
kendisinden bile önce gelir. Bu
nedenle, kentte önce “yaşam”, sonra
“mekânlar”, en son da “binalar” gelir
(Gehl, 2006).
Bireysel mekânın sınırında kamusal
mekân başlar. Tüm yaşamını bir
mekân içerisinde geçiren insan
için mekân, var oluşuna da denk
düşer. İnsan hareket ederek bir
mekândan diğerine geçebilir.
Mekân, aynı zamanda zamansal bir
bellektir, zaman içinde mekânda
biriktirilenlerdir, anılardır, bellekte
kalanlardır. Belleği harekete geçiren,
anımsatan ve çağrıştıran ve adeta
zamana ve belleğe kaydedilenler
insan, mekân ve nesnelerdir.
Çocukluğun geçtiği sokağa
girildiğinde bellek harekete geçer
ve anımsamalar başlar. Bu yüzden
mekân değiştiğinde değişen

zamanın getirdiği yeni anlamlarla
alımlansa ve yorumlansa da sadece
kabuk değişir, öz ve bellek kalıcıdır.
Kentte ortak ve paylaşılan
yerlerin olması, buraların orada
yaşayanlarca sahiplenilmesi ve
kullanılması (kafeler, sokaklar,
meydanlar, vb.) burayı kullanan
çocuklar, kadınlar, yaşlılar, vb. –
hatta sokak kedileri– olması, bu
mekânların ortak ya da kamusal
mekân olmasını sağlar. Burada
çabucak tarif edilen mekânsal
uzlaşı, kentte birlikte yaşamın ve
uygarlığın bir göstergesidir.
KENTSEL MEKÂNDA YAŞANAN
KRİZ
Tarihte her zaman istikrar
dönemleri hızlı değişimle, ani
kesintilerle ya da müdahalelerle
durdurulabilmiştir. Thomas Kuhn
bu değişiklikleri “paradigma
değişimi/kırılması” olarak
kavramsallaştırmaktadır (Kuhn,
1962). Yaşanılan olumsuzluklar,
radikal olarak yeni ve cesur
projelere başlama fırsatı verebilir,
felaket kapitalizmine karşı
potansiyel bir “karşı şok” olarak
kavramsallaştırılabilir (Klein, 2007).
Bu anlar kabul edilebilir veya radikal
olanı yeniden tanımlar ve politika
yapıcıların “Overton Penceresi”
dediği şeyi de değiştirir (Crabtree,
2020). Bu nedenle, böyle dönemler,
daha önce imkânsız olduğu
düşünülen çabaları yürütmek için
fırsatlar yaratır ve “ancak şimdi”
uygulanabilir veya gereklidir.
COVID-19’un kentleşme, planlama
ve tasarım, alan kullanımı, kentsel
yoğunluk, uzaktan çalışma, enerji,
ulaşım, perakende vb. üzerinde
birçok etkisi olsa da odak nokta
mevcut pandeminin kamusal
mekânı nasıl değiştirebileceğidir
(Resim 1). Ortaya birçok soru çıktı:
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Lefebvre’nin (1968) dediği gibi bir
“kent hakkı” varsa, kamusal alana
erişim ve bu mekânda yaşama
yeteneğinin de bir “hak” olarak
anlaşılması gerekir. Bu yaşamsal
hakkın -diğer insanlarla mekânların
ve eylemlerin paylaşıldığı varsayılırsakamu yararına hizmet etmesi
beklenir. Bu durumda mekân
yalnızca bireysel değil müşterek
yani kamusal olur; ‘kentsel yaşamın
dokusunu oluşturan sıradan ve
dünyevi faaliyetler evreni’dir (Koch
and Latham, 2012:515).

Resim 1. Kamusallık nerede başlar, nerede biter? (Kaynak: IPTC Photo Metadata)
• Sokaklar, meydanlar, yollar,
kamusal mekânlar yeniden
tasarlanacak mı?
• Pandemi, sağlık kriterlerinin
kamusal alanların tasarımına
yaygınlaştırılmasını hızlandıracak
mı?
• Yeşil alan planlamasının yeni
tasarımlara, kullanımlara ve
uygulamalara ihtiyacı olacak mı?
• Geniş kamusal mekânların
geleceği nedir?
• Kamusal mekânlar için yeni bir
tipolojiye ihtiyaç var mı?
• Kamusal mekân algısı değişecek
mi?
• Kriz sırasında görülen geçici
dönüşümler daha kalıcı
değişikliklere ilham verecek mi?
• Mikro-mobilite ve mobilite
paylaşımına ne olacak?
• Toplu taşıma üzerindeki etkileri ne
olacak?
• Kentte ve mekânlarında daha az
insan mı gözlemlenecek?
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• Kadınlar, engelliler, azınlıklar,
göçmenler, düşük gelirliler,
yaşlılar, çocuklar ve evsizler gibi
savunmasız grupların ihtiyaçları
gelecekteki kamusal mekân
tasarımlarında, uygulamalarında
ve kurallarında nasıl karşılanacak?
MEKÂN VE ERİŞEBİLİRLİK
Bir yerden bir yere gidebilme
özgürlüğü erişebilirliktir; belli bir
mesafe kat ederek, devinerek bir yere
varmayı, ulaşmayı, zamanı ve mekânı
yenmeyi anlatır (Korkmazyürek ve
Polat, 2019). Varılan yer özel olsun,
kamusal olsun bir mekândır; bir
arada olmayı, konuşmayı, iletişim/
etkileşim kurmayı, sosyalleşmeyi,
birlikte var olmayı, yaşamayı sağlayan
bir sosyokültürel ortamdır. İnsan
günlük işlerini yaparken mikromekânı ve insanlar arasındaki
mesafeyi bilinçsizce yapılandırırken
odadan, eve ve binadan kente
tüm mekân organizasyonunda bu
mesafeleri kullanır. Kişilik özellikleri,
kültürel normlar, yaş, cinsiyet ve
bunun gibi faktörlerden etkilenerek

biçimlenen mesafeler insan
davranışından, hareketlerinden
(mobilite ve motilite) ve yapılı çevre
koşullarından doğrudan etkilenir
(Korkmazyürek ve Polat, 2019).
Yakınlık dereceleri, genelde insanları
ayıran mesafelerle ölçülebilirdir.
Diğer insanlarla konuşmayı,
iletişim ya da etkileşim kurmayı
sağlamak için insanın belli bir
mesafeye ihtiyacı vardır. İnsanlar
arasındaki fiziksel mesafeler kadar
sosyokültürel ve sosyopsikolojik
olan mekânsal ve zamansal birçok
mesafe vardır. Antropolog Edward
T. Hall’un (1966), “Proksemik
(Proxemics)” teorisini ortaya attığı
“The Hidden Dimension” isimli
kitabında tanımladığı, samimi/
mahrem (≤ 45 cm), kişisel (46
cm-1,20 m), sosyal (1,20 m-3,60
m) ve kamusal/genel (3,60 m ≤)
olarak adlandırılan bu mesafeler
ve mekânlar (Şekil 1), yakınlık veya
samimiyeti yansıtmak için kullanılan
kişiler arası temas düzeylerini de
temsil etmektedir (Hall, 1966).

Kamusal mekânlar erişilebilir
ve herkese açık olan kentsel
mekânlardır. Uzamsal-zamansal
‘senkronizasyon’ yani, heterojen
aktivite ritimleri arasındaki eş
zamanlılık, artikülasyon ve uzlaşma
örneklerinden oluşur (Kärrholm,
2007) ve insan yoksa mekân
istikrarsızlaştırılır (Bresnihan and
Byrne, 2015) ve mekân sadece
fiziksel bir yere dönüşür. Eğer
kamusal mekân insanların ve
faaliyetlerinin fiziksel olarak tarifiyse,
günlük yaşamın bu özel kesişimlerini
sağlayan insan, bugün mekânda
yoksa ya da kullan(a)mıyorsa bu
mekânı nasıl tanımlamak gerekir?
SONUÇ OLARAK…

Şekil 1. Proxemics; insanın çevresindeki mekânlar
görülmemiş bir fırsat haline geldi.
COVID-19 krizinin ele alınması,
kamusal mekân tasarımının gezegen
sağlığını nasıl koruyabileceğini ve
teşvik edebileceğini de yeniden
düşünmeyi gerektirecektir. Planlama
ve halk sağlığı profesyonelleri bu
kriz sırasında ve sonrasında daha
sağlıklı kentler inşa etmek için bir
araya gelmek zorundadır. Kentsel
mekânlarımızın erişebilirliği ve
esnekliği yeniden incelenmeyi
hak ediyor. Böylece kentli insanlar,
şüphesiz gittikçe daha fazla
tekrarlanacak olan krizlere daha kolay
adapte olabilecektir.

KAYNAKLAR

Yaşanılan krizin büyüklüğü, kapsamı
ve hızı, kentlere derin bir dönüşüm
geçiriyormuş gibi hissettiriyor, kentin
iktidarını ve gücünü sorgulatıyor.
Sanki zeminin altında hareket ettiği/
kaydığı, uygulamayı yöneten temel
ilke ve kuralları değiştirdiği tektonik
bir değişim yaşanıyor. Kentlerimiz
bu fenomenolojik, mekânsal, sosyal,
ekonomik veya sağlık krizlerine karşı
savunmasız.
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PANDEMİ SÜRECİNDE
KATLANAN ERİŞEBİLİRLİK
SORUNU
Gündelik yaşamın geçtiği başta kamusal alanlar olmak üzere açık
ya da kapalı yerler ve ulaşım alanları herkes için eşit olanaklar
sunmalıdır. Eşit olanaklar sunmanın olmazsa olmazı, sunulan hizmete
erişebilmektir.

Pandemi Sürecinde Sosyalleşme, Caddebostan Sahili (Fotoğraf: Evcil, A.N., 2020)

Benente ve Minucciani, (2020) sosyal erişilebilirliği bireylerin sosyal rolünü veya
durumunu ifade etmek için kullanır ve kültürel miras alanlarının sahiplenilebilmesi için
toplumdaki tüm sosyal grupların erişebilirliğinin/katılımının gerekli olduğuna dikkat
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020 yılının Mart ayından itibaren
ülkemizde de büyük bir hızla ilerleyen
koronavirüs salgını hepimizin günlük
yaşamını alt üst etti. Kısa sürede artış
gösteren ve ölümle sonuçlanan vakalar
nedeniyle pek çok ülkede olduğu gibi
ülkemizde de arka arkaya önlemler ve
tedbirler alındı. Bu yazıda pandeminin
yaşandığı ilk dönemde (Mart-Mayıs 2020
arası) yaş almış bireyler ile engellilerin
gündelik yaşamının çeşitli düzeylerindeki
erişebilirlik sorunları üzerinde durulacaktır.
ERİŞEBİLİRLİK NEDİR?
Gündelik yaşamın geçtiği başta kamusal
alanlar olmak üzere açık ya da kapalı
yerler ve ulaşım alanları herkes için
eşit olanaklar sunmalıdır. Eşit olanaklar
sunmanın olmazsa olmazı sunulan
hizmete erişebilmektir. Erişebilirlik, kentsel
tasarım ve mimarlık bakış açısından
“…hiçbir engellinin, özellikle kamusal
alana erişme hakkının kısıtlanmaması ve
kullanabilirliğinin sağlanması yani, okul,
hastane, alışveriş merkezi, restoran, park,
banka, devlet daireleri, hizmet sunan
ofisler vb. herkesin günlük yaşamda girip
çıktığı her yere girebilmesi ve her kamusal

çekerler. Bu durumda erişebilirlik en yaygın anlamıyla fiziki mekânda ulaşabilmeyi ifade
aktiviteye katılabilmesi anlamına gelmektedir.”
(Evcil, 2014:67). Aslında bu tanım tasarım
bakış açısının uğraşı alanındaki erişebilirliği
yani fiziksel erişebilirliği ifade etmektedir.
Oysa eş anlamlısı ulaşabilirlik olan kelimenin
yaşamımızdaki pek çok alanda var olduğunu da
unutmamak gerekir (Çifter vd, tarihsiz). Bugün,
uluslararası düzeyde herkes için sosyal, kültürel
ve entelektüel erişebilirlik konusuna artan bir
ilgi vardır (Iwarsson ve Stahl, 2003; Benente
ve Minucciani, 2020). Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), fiziki alandaki erişebilirliğin yanında
ekonomik erişebilirlik/karşılayabilirlik ve bilgiye
erişebilirliği de önemsemektedir. WHO’nün
2013 (91:546-546A) tarihli bülteninde ekonomik
erişebilirlik şöyle tanımlanmaktadır: “İnsanların
mali sıkıntısı olmadan hizmetler için ödeme
yapma becerilerinin bir ölçüsüdür. Sadece sağlık
hizmetlerinin fiyatını değil, aynı zamanda dolaylı
ve fırsat maliyetlerini de (örneğin tesislere gidişgeliş ve işten zaman ayırma maliyetleri) dikkate
alır.” Başka bir ifadeyle ekonomik erişebilirlik,
insan onuruna yakışan bir yaşam sürebilmek için
(ilgili tüm harcama kalemlerini kapsayan sağlık,
eğitim, alışveriş, boş zamanları değerlendirme
aktiviteleri ve ulaşım) bireyin gerekli masrafları
karşılayabilme gücüdür.

etmekle birlikte, diğer düzeylerdeki erişebilirlik durumları da bireyin gündelik yaşamı
sahiplenebilmesi için katılımı ve karşılayabilmeyi işaret ederler (Şekil 1).
Şekil 1. Günlük Yaşamda Sosyal, Fiziksel ve Ekonomik Erişebilirlik

Çevre Sosyal-FizikselEkonomik

İNSANLAR
ETKİLEŞİM

Kısıtlamalar
Limitler

Öznel Özellikler
Geçmiş Deneyimler

Pandemi Sürecinde Apartman
Otoparkında Sosyal Mesafeli
Bir Araya Gelme, Suadiye
(Fotoğraf: Evcil, A. N., 2020)

OLANAKLAR
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Pandemi Sürecinde Sosyal
Mesafeye Uygun Banklar,
Kadıköy (Fotoğraf: Evcil, A. N.,
2020)

Minucciani, 2020, sayfa 193
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ERİŞEBİLİRLİĞİN BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Erişebilirlik hem bir insan hakkı hem de kentli hakkıdır.
İnsan onuruna yakışır bir şekilde hayatını sürdürebilmek
kişinin dünyaya gelmesiyle elde ettiği bir haktır; hiçbir
istisnası olamaz. “…erişebilirlik, hayatı yaşamanın ve ona
katılmanın bir aracı olması yanında bağımsız yaşamanın
ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam olarak katılımın
temel koşulu olması nedeniyle temel bir haktır.” (Tutal,
2015:9).
Bu hakkı kullanabilen yani kent içinde erişebilirlik sorunu
ile karşılaşmayan birey, erişebilirlik sorunu yaşayan bireye
kıyasla yaşam kalitesi (yk) yüksek bir bireydir (Türksever
Evcil ve Atalık, 2001) (Tablo 1). Çünkü hizmet erişebilirliği
toplumun yk’ni arttırmaktadır (Nuvolati, 2009). Yk bireyin
yaşamdan hoşnutluğu olarak kabul edildiğinde bu birey
aynı zamanda sosyal ve ekonomik olarak güçlü ve mutlu
bireydir. Çünkü eğitime, sosyal hayata, eğlence ve boş
zamanları değerlendirme hizmetlerine katılabilmekte;
emeğinin karşılığı bir işte çalışarak hayatını idame
ettirebilmektedir. Aslında tüm bunlara erişebilmek bireyin
yaşamla bağını kurması demektir. Bu nedenle de yk’ni
arttırmakta ve mutlu birey olmasına katkı sağlamaktadır.
Tablo 1. Bireyin Erişebilirlik Durumu
Günlük Yaşamda Erişebilirlik Sağlanabiliyor mu?
EVET

HAYIR

KISMEN

YAŞAM KALİTESİ
YÜKSEK
Mutlu birey
Üretken birey
Sosyal birey
Ekonomik olarak
güçlü birey

YAŞAMI
KISITLANMIŞ
Mutsuz birey
Ötekileşen birey
Ekonomik olarak
güçsüz birey
Yaşamsal hakları
alınmış birey

YAŞAMI
DURAKLATILMIŞ
Tedirgin birey
Bağımlı birey
(her alanda)
Unutulan/göz
ardı edilen birey
Ekonomik olarak
henüz güçlü
olmayan birey

Bunun tersi yani yaşamı farklı düzeylerdeki erişebilirlik
sorunlarıyla kısıtlanmış olan birey sözü edilen hizmetlere
erişemeyen, topluma katılamayan, ekonomik sıkıntıları
olan bireydir (Tablo 1). Yukarıdaki bireye kıyasla daha
mutsuz olduğunu söylemek de zor bir tahmin değildir.
Eğitimden, sağlığa, alışverişten, sosyal yaşama, kültür
ve spora kadar çok çeşitli alanlarda unutulan veya
göz ardı edilen, bir anlamda ötekileşen birey insan
onuruna yakışan bir yaşam döngüsü kuramamaktadır.
İş yerlerindeki fiziksel engeller de bireyi hayatını devam
ettirecek maddi yeterlilikten alıkoymaktadır. Aslında
bütün olanaklar ve hizmetler birbiriyle bağlantılıdır.
Çünkü bahsedilen bu eylemler bireyin yaşam
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döngüsüdür ve bu döngüdeki aksamalar/kopukluklar
döngünün verimli çalışmasını olanaksızlaştırmaktadır.
Yaşadığımız çevrenin kısmen erişebilir olması ise
bireyi sık sık birine bağımlı hale getiren, özgürlüğünü
kısıtlayan durumları kapsar (Tablo 1). Bu birey çoğunlukla
tedirgindir, sık sık birilerine bağımlı, unutulan, göz ardı
edilen bireydir. Oysa, erişebilirlik bir zincirin halkaları gibi
devamlı olmak zorundadır. Halkalardan birinin kopması
yani herhangi bir düzeydeki (fiziksel, sosyal, ekonomik)
erişilebilir olmayan ortamlar ve yetersizlikler (dijital
ortamlarda sesli betimlemenin olmayışı, toplu taşım
aracını kullanamamak, yapıya girememek gibi) bireyin
bir ya da birçok kez kısıtlanması, yaşama özgürlüğünün
dışına atılması anlamına gelmektedir.
COVID-19 PANDEMİ SONRASI ERİŞEBİLİRLİK
SORUNU
Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart
2020’den sonra, pek çok ülkedeki tedbirler ülkemizde de
uygulanmaya başlandı. Hekimler tüm dünyayı ölümcül
sonuçlarıyla etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün
özellikle yaş almış nüfusu, çeşitli kronik rahatsızlığı
olanları ve zayıf bağışıklık sistemi olanları ve çoklu sağlık
sorunları bulunanları risk grubundaki bireyler olarak
duyurmuşlar, bu sebeple önce mecbur kalınmadıkça
dışarı çıkılmaması istenmiş ardından da özellikle yaş
almış bireylere 21 Mart 2020’den 9 Haziran 2020’ye
kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.
Pandemi toplumun tümünü pek çok açıdan negatif
etkilemiş, vatandaşını korumak gerekliliğiyle devletleri
katı kısıtlamalara sevk etmiştir. Süratle alınan kısıtlayıcı
tedbirler toplumdaki yaş almış ve engelli bireyleri
ve onlarla yaşayanları oldukça zorlamış; pandemi
öncesindeki erişebilirlik sorunlarına yenilerini eklemiştir.
İyi niyetle alınan tedbirler, farklı yaşam ortamları olan
farklı insanlık hallerinde (belki de) hiç öngörülemeyen
erişebilirlik sorunları yaratmıştır. Bu sorunları şu başlıklar
altında toplamak mümkündür:
• Dijital okuryazarlığı zayıf olan veya hiç olmayan yaş
almış bireylerle, engelli bireyler gıda alışverişleri başta
olmak üzere gerekli tüketim mallarına erişim sıkıntısı
yaşamışlardır. Hatta emekli maaşlarının, çalışanların
aylıklarının ve engelli maaşlarının hak sahiplerine
ulaştırılması bile güçlüklerle sağlanmıştır. Akıllı telefon
teknolojisi kullanmayan veya kullanamayan buna
ekonomik gücü yetmeyen, yalnız yaşayan, çocuklarıakrabaları başka kentlerde ikamet eden veya her ikisi
de yaş almış olan çiftler bundan en çok etkilenen
bireylerdir.

• Yaş almış bireyler ve engelli
bireylerin COVID-19’dan
korunmasına ve alınacak tedbirlere
yönelik bilgilendirmelerde de
bilgiye erişim sıkıntıları yaşanmıştır.
Homojen olmayan, farklı yeti ve
özelliklere sahip olan yaş almış
ve engelli bireylerin COVID-19
konusunda bilgilenmeleri eşit
düzeyde ve eşit olanaklarla
sunulmamıştır.
• Çeşitli sağlık sorunları olan yaş almış
ve engelli bireylerin sağlık bakım
hizmetlerine erişebilirliklerinde
sorunlar yaşanmıştır. Tedavi ve
rehabilitasyon gerektiren sağlık
koşullarına sahip bireylerin acil
olmayan tedavilerine erişimleri
mümkün olmamıştır.
• Sosyokültürel erişebilirlik yaş
almış bireylerde 3 ay kadar bir
süre tamamen ortadan kalkmıştır.
Bu alandaki erişebilirliğin
sağlanamamış olması bireyi
fiziksel ve mental açıdan olumsuz
etkilemiştir. Sosyal hayatın içinden
çıkarılmak bireylerde depresyon,
anksiyete ve korkuyu arttırmıştır.
• Yaş almış bireyler için halen devam
etmekte olan 10:00-20:00 saatleri
arasında sokağa çıkma serbestisi
sıcak yaz günlerinde güneşin
daha az etkili olduğu günün erken
saatlerini kaçırmakta, yürüyüş
ve spor maksatlı sokağa çıkışları,
bu yolla sosyal yaşama katılımı
zorlaştırmaktadır.
• Eğitimde erişebilirlik konusunda
da engeller ile karşılaşılmıştır. Yüz
yüze eğitim yapıldığı dönemde
farklı yeti, fiziksel ve bilişsel
özellikleri olan engelli öğrenciler
özellikle fiziksel çevrenin erişilebilir
olmamasından yakınırken, pandemi
sonrasında yeni erişebilirlik
sorunları ile karşılaşmışlardır.
Görme engelli, işitme engelli ve
otizm spektrum bozukluğu olan
öğrenciler uzaktan eğitimde
dezavantajlı konuma düşmüşlerdir.

• Eğitimdeki erişebilirlik sorunu
engelli öğretmenler için de
benzerdir. Uzaktan eğitim
programlarının görme ve işitme
engelli öğretmenler için de
erişebilirlik sorunları yarattığı
unutulmamalıdır.
• Ekonomik erişebilirlik ya da
ekonomik karşılayabilirlik/
karşılanabilirlik (affordability) hem
engelli hem de yaş almış bireylerin
ortak sorunu olmuştur. Bireyler
geçim kaynağı kaybına uğramış
ya da riskli biçimde geçimini
sağlamak zorunda kalmıştır.
• Rehabilitasyon hizmetlerine
erişebilirlik sağlanamadığı için bazı
engel gruplarında (özellikle otizm
spektrum bozukluğu) bireylerin
rehabilitasyon sayesindeki
kazanımları gerilemiştir.
• 3 aya varan süre sokağa çıkma
yasağı nedeniyle yaş almış
bireyler yaşamı sahiplenememiş,
mutsuz, güçsüz, ötekileştirilmiş
hissetmişlerdir. Evlerin dar ve
küçük olması, bahçe ve site
içi özel alanların bulunmayışı
hareketliliklerini minimize ederek,
adeta fiziksel erişebilirliklerini
ortadan kaldırmıştır.
SONSÖZ
COVID-19 pandemisi dünyayı ve
ülkemizi etkisi altına alarak çok
sayıda kişinin ölümüne neden
olmuştur. Gündelik yaşam büyük
ölçüde etkilenmiş, kesintiye uğramış,
birçok ülkede katı tedbirler alınmak
zorunda kalınmıştır. Pandemi
öncesinde de yaşamlarında farklı
düzeylerde erişebilirlik sorunu
yaşamakta olan engelli ve yaş almış
bireyler, pandeminin başlamasıyla
yeni erişebilirlik sorunları ile karşı
karşıya kalmışlardır. Salgının yarattığı
hastalığa karşı risk grubunda yer alan
yaş almış ve engelli bireylerin farklı
düzeylerdeki erişebilirlik sorunlarının
farkında olunmalı ve çözümler
aranmalıdır.

2019 yılı itibarıyla ülkemiz nüfusunun
%12’sini engelli bireylerin, %9’unu
65 yaş üstü bireylerin oluşturduğu
düşünüldüğünde, erişebilirlik sorunları
kaba bir hesapla toplumun %20’sini
ilgilendirmektedir.
2020 yılının ikinci yarısı yine COVID-19
pandemisi tedbirleriyle geçecek gibi
görünmektedir. Bu durumda önceki
altı aya kıyasla, daha geniş katılımla, yaş
almış bireyler ve engellilerin yaşadığı
sorunların da farkında olarak tedbirler
gözden geçirilmelidir. Bu bağlamda
farklı düzeylerdeki erişebilirlik konusu,
pandemi sürecinde bile olsa yaşama
hakkının kullanılmasıyla ilişkili olup,
özellikle yaş almış ve engelli nüfusun
yaşamdan hoşnutluğunun ve yaşama
bağlılığının teminatıdır. Risk grubunda
olmak nedeniyle korku ve anksiyete
düzeyleri sıradan bireylere göre daha
fazla olabilen içimizdeki her 5 kişiden
1’ini yakından ilgilendiren yeni normal
düzen içindeki erişebilirlik sorunu,
üzerinde detaylıca düşünmeyi hak
etmektedir.
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sivil toplum kuruluşları, hükümet
ve toplum olarak herkesin üzerinde
çalışması gereken bir konudur.
Birleşmiş Milletler Engellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nde
engelli bireylerin kentsel mekâna
ilişkin her alana, bilgi ve iletişim
de dahil olmak üzere her ortama
erişilebilirliğinin arttırılması ve
sağlanabilmesi adına yapılacak her
müdahalenin önemli olduğunun altı
çizilmektedir.

Şekil 1. Akıllı şehir uygulamalarının geliştirme potansiyeli, Mckinsey, 2018 (Kaynak: Akıllı Şeh
Beyaz Bülteni, 2019)

AKILLI KENT
GÜNDEMİNDE KENTSEL
ERİŞEBİLİRLİK

AKILLI KENT GÜNDEMİ

Akıllı kent teknolojisi, yalnızca mevcut altyapının iyileştirilmesi
için bir araç olarak değil, aynı zamanda tüm kent yaşayanlarının
hayatlarını iyileştirmek için benzeri görülmemiş bir fırsattır.

2
Doç. Dr. Hatİce AYATAÇ
İstanbul Teknİk
Ünİversİtesİ
Mİmarlık Fakültesİ
Şehİr ve Bölge Planlama
Bölümü Öğretİm Üyesİ

1. yüzyılın bilgi ve iletişim konusundaki
gelişmeleri ile birlikte teknoloji
gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası
haline gelmiş ve kentsel tasarım,
planlama ve mimarlık disiplinlerinin
odağına yerleşmiştir. Akıllı kentler, 21.
yüzyılda kentsel planlama ve teknoloji
sektörünün kesişim noktasında gelişmeye
başlamıştır. Teknolojik gelişmeler insan
hayatının geneline hâkim olurken
kentsel problemlerin çözümünde de
kullanılmaktadır. Akıllı kent kavramının
gelişmesi ile birlikte pek çok tanımı
yapılmıştır. Akıllı kent için genel bir
açıklama yapmak gerekirse; temeline
insanı alan, kentsel yaşamın çevreye
verdiği zararların en aza indirgenmesini
ve kaynakların verimli kullanılmasını,
böylelikle daha yaşanabilir bir ortam
sunmayı amaçlayan, bu bağlamda da akıllı
kent teknolojilerini araç olarak kullanan bir
kent olarak tanımlanmaktadır.
Yine günümüz kent gündeminde
özellikle gündelik hayatta insanların
en çok deneyimlediği, kent-insan
ilişkilerini ele alan disiplinlerin de
temelinde yer alan, konulardan bir
diğeri ise kentsel erişebilirliktir. Kentsel
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hizmet sunumundaki yetersizlikler, kentsel
erişilebilirliğin sağlanamamasından kaynaklı
sorunlar kentlerde yaşayan dezavantajlı
grupların (engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar,
yoksullar vb.) yaşam kalitelerini olumsuz
etkilemektedir. Kentte yaşayan her birey,
kentin sunduğu her olanağa eşitçe
erişebilmeli ve kullanabilmelidir. Erişilebilirlik
insani ve temel bir haktır. Bu yönü ile ele
alındığında erişilebilirlik kavramı, tüm
vatandaşların bilgiye, hizmete ve kamusal
mekânlara eşit ve sorunsuz şekilde
erişebilmesi anlamlarını içerir.

Kentsel aktivitelerin, kentsel
operasyonlarının artışı ve bilgi
ve iletişim teknolojilerinin (BİT)
kullanılması ile birlikte “siber şehir”,
“dijital şehir”, “elektronik şehir”, “bilgi
şehri”, “kablolu şehir” ve “akıllı şehir”
gibi kavramlar geliştirilmiş, kentsel
problemler bu kavramsal çerçeve ile
çözülmeye çalışılmıştır. Kullanılan
bu tanımlamalar arasında akıllı kent
kavramı en soyut kavram olarak
karşımıza çıkmakta, bu yönüyle
de akıllı şehir kavramının akademi
ve uygulayıcılar arasında tam
olarak tanımlanamamasına neden
olmaktadır. Ancak, basit tanımı ile
akıllı şehir, geleneksel hizmetlerin
ve ağların, dijital teknolojiler
yardımı ile kentlerin daha verimli
ve sürdürülebilir hale geldiği,
kent sakinlerinin yararını gözeten
uygulamaların da iyileştirildiği
yer olarak tanımlanabilmektedir
(Mohanty ve diğ., 2016).

Resim 1-2 Londra metrosu sesli haritası ve dijital erişeb
(https://tfl.gov.uk/forms/12387.aspx)

Resim 1-2: Londra metrosu sesli haritası ve dijital erişebilirlik rehberleri (https://tfl.gov.uk/

maps/)
(https://tfl.gov.uk/forms/12387.aspx)
Resim 1-2 Londra metrosu sesli haritası ve dijital
erişebilirlik
rehberleri (https://tfl.gov.uk/m
(https://tfl.gov.uk/forms/12387.aspx)
süreçlerinde kullanabilen kent olarak
Dünya üzerinde akıllı kentler

Dünya Sağlık Örgütünün 2011 yılında
yayımladığı Dünya Engellilik Raporu’nda,
dünyada 15 yaş ve üzeri yaş grubunda
yaklaşık 720 milyon kişinin işlev güçlüğü,
100 milyon kişinin de çok ciddi güçlükler
çektiği ifade edilmektedir. 2004 yılında
yapılan bir çalışmada da çocuklar dahil
dünya nüfusunun %15 gibi bir oranı
engelliliğe sahiptir. Bu orana bakıldığında
dünyadaki bireylerin azımsanmayacak
kadar büyük bir bölümü engellilik ve onun
getirdiği sorunlarla karşı karşıyadır. Engelli
bireylerin kentsel mekânda ya da sanal
ortamda, kentsel hizmetlere ve uygulamalara
erişiminin sağlanması ise yerel yönetimler,

İngiliz Standartları Enstitüsünün
kullanıcı odaklı tanımında akıllı kent,
ekonomik ve sosyal büyümenin ana
merkezi olan şehirlerde, kullanıcısının
rolüne dikkat çekerek, kullanıcı
taleplerine cevap verebilen ve kaliteli
bir gelecek sağlayabilen model
olarak tanımlanır (Avrupa Engellilik
Stratejisi, 2010). Teknoloji odaklı bakış
açısıyla akıllı kent ise birbirine bağlı,
ölçümleme amaçlı kullanılan akıllı
cihazlardan gelen verileri gerçek
zamanlı veya geleceğe dönük karar

tanımlanmaktadır. Bu tanımda
ise akıllı kent kavramından, akıllı
teknolojilerin yardımı ile kentte
sorun ve değişimleri inceleyip,
koordine ederek geleceğe yönelik
çözüm üretebilen kent anlayışı olarak
bahsetmektedir.

ve özellikle engelsiz erişim
konusunda uygulama ve politikalar
geliştirilmektedir. Teknolojinin ve kent
planlama/tasarım sürecinin başarılı
örnekleri, gelişmiş teknolojiyi akıllıca
kullanabilen kentler üzerinden izleyen
bölümde değerlendirilmiştir.

Akıllı bir kentte erişilebilirlik, tüm
kentlilerin eşit olarak fiziksel çevre,
ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri
ve sistemleri (BİT) ve diğer tesis ve
hizmetlere erişimi olduğu anlamına
gelir. Tüm bu alanlarda hala büyük
engeller bulunmaktadır. Örneğin,
AB-28 ülkelerinde ortalama olarak,
kamuya ait internet sitelerinin
(web sayfası) sadece %5’i elektronik
ortamda erişilebilirlik standartlarına
tam olarak uymakla birlikte, daha
fazlası kısmen erişilebilir durumdadır.
Birçok televizyon yayıncısı hala
çok az sayıda alt yazılı ve sesli tarif
programı sunmaktadır (Akıllı Şehirler
Beyaz Bülten, 2019).

AKILLI KENTLER VE ENGELSİZ
ERİŞİM UYGULAMALARI VE
POLİTİKALARI
McKinsey’in 2018 yılında
yaptığı çalışmada, Akıllı şehirler
uygulamalarının geliştirme
potansiyeli dünya üzerindeki
kentlerde 55 puan üzerinden farklı
başlıklar altında değerlendirilmiştir.
Kentlerin puanlaması yapılırken
kullanılan konu başlıkları, mobilite,
güvenlik, altyapı, sağlık, ekonomik
gelişme, konut ve toplum şeklinde
sınıflandırılmıştır. Bu kentler, kıta
bazında kategorize edilmiş, her konu
için öne çıkan kentler belirlenmiştir.
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Bu puanlama sistemine göre, Kuzey Amerika’da New York City ve Los Angeles, Avrupa’da Londra,
Orta Doğu ve Afrika’da Dubai, Asya Pasifik’te Seul, Güney Amerika’da ise Santiago ve Buenos
Aires kentleri en çok puan alan lider kentler konumundadır.

Şekil 1: Akıllı şehir
uygulamalarının
geliştirme potansiyeli,
Mckinsey, 2018 (Kaynak:
Akıllı Şehirler Beyaz
Bülteni, 2019)

ŞekilLondra,
1. AkıllıSingapur,
şehir uygulamalarının
geliştirme
potansiyeli,
Mckinsey,
(Kaynak:
AkıllıBerlin,
Şehirler
New York, Seul,
Barselona,
Amsterdam,
Paris, San2018
Francisco,
Dubai,
Beyaz Bülteni, 2019)
Santander, Moskova kentleri dünyada farklı coğrafyalardan, akıllı şehir örneklerinin yer aldığı
örnek kentlerdendir. Akıllı kentlerde yapılan engelsiz erişim politikaları üç farklı alt başlıkta
incelenebilmektedir. Öncelikle kent mekânı içinde uygulanan ve fiziksel olarak kullanım
sağlayabildiğimiz çalışmalar, ikinci olarak da ister kentsel alana ulaşmadan ister kent içinde
erişilebilirlik için yararlanabileceğimiz çalışmalar; son olarak da erişilebilirlik konusunda yapılan
sosyal nitelikli çalışma örnekleri bulunmaktadır.

İngiltere’nin başkenti olan Londra, nüfus ve kentsel yapısı ile Avrupa’nın en büyük kentlerinden
bir tanesidir. Teknolojik altyapısı ve finans, iletişim ve ulaşım konularında da iş bağlantısı güçlü
bir şehirdir. Akıllı şehir teknoloji uygulamalarında da Londra, 44 milyar dolarlık ekosistemi
ve sağladığı iş olanakları ile örnek gösterilen bir kenttir. Londra’nın akıllı şehir stratejisi olan
“Akıllı Londra Planı” 2013 yılında belediye başkanlığı tarafından yayımlanmış, 2016 yılında da
güncellenmiştir.
Akıllı Londra
Yaklaşımı’nda
açık
veri ve şeffaflık,
iş birliği
ve katılımcılık, teknoloji
Resim
1-2 Londra metrosu
sesli haritası
ve dijital
erişebilirlik
rehberleri
(https://tfl.gov.uk/maps/)
ve yenilik, verimlilik ve kaynak yönetimi konuları da temel prensiplerdir. Londra’nın akıllı şehir
(https://tfl.gov.uk/forms/12387.aspx)
stratejileri kapsamında çeşitli alt başlıklarda ortaya konulan teknolojik çözümleri bulunmaktadır.
Açık veri ve şeffaflık başlığı altında geliştirilen çözümler arasında polis memurlarının
operasyonlardaki şeffaflığı arttırmaya yönelik, üniformalarına taktığı güvenlik kameraları, toplu
taşımada önemli bir yeri olan metro sisteminde, görme engelli bireyler için düşünülmüş
ve geliştirilmiş navigasyon sistemleri mevcuttur (Resim 1- 2). Wayfinder isimli uygulama ile
metrolarda görme engelli bireylerin yönlendirilmesi, gideceği yere ulaştırılması, istasyon
içerisinde bulunan yol gösterici mekanizmalar ile etkileşime geçerek sağlanmaktadır.
Singapur, akıllı şehir uygulamaları kapsamında Asya Pasifik Bölgesi’nin yanı sıra tüm dünya
kentleri ile yarışan, teknolojinin sürekli geliştiği bir ülke ve kenttir. Yüz ölçümünün küçük olması,
ülkenin gelişimine katkı sağlayacak doğal kaynaklara sahip olmaması, kentin fikir ve teknoloji ile
ayakta durmasına zemin hazırlayan nedenler arasındadır. 2016 yılı verilerine göre Singapur’da kişi
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başı gelir 52 bin USD dolaylarında
olup, dünyanın en güvenli kentleri
listesinde de zirvelerde yer
almaktadır. Singapur, akıllı şehir
vizyonunu, bilgi ve iletişim sektörünü
büyüterek, bilgi ve iletişim teknolojisi
ile gelişen ekonomi, bağlantılı
bir toplum olarak belirlemiştir.
Akıllı şehir uygulamalarının
yürütülebilmesi adına da “Akıllı
Ulus 2014”, “Araştırma, İnovasyon
ve İşletme 2020 Planı” gibi planlar
oluşturmuşlardır. Singapur’da akıllı
şehir uygulamalarının geliştirilmesi
için devlet tarafından büyük bir
destek sağlanmaktadır. Ayrıca özel
sektörde de araştırma kuruluşları,
özel, ulusal ve uluslararası kuruluş
ve işletmeler birlikte çalışmaktadır.
Fiziksel Engelliler Derneği (SPD), Asya
Pasifik Bilişim Topluluğu gibi sivil
toplum kuruluşları da bu konuda
destek sağlamaktadır. Singapur’da
kullanılan akıllı şehir teknolojileri
incelendiğinde Londra ile benzerlik
taşıyan, temassız ödeme sistemleri,
açık veriye erişim, depolama ve
e-ödeme konuları bulunmakla
birlikte, Londra’dan farklı olarak sağlık
ve çevre konusunda da önemli
çalışmaları bulunmaktadır.
San Francisco, Amerika Birleşik
Devletleri’nde akıllı kent vizyonu
çerçevesinde gelişim sağlayan
önemli kentlerden bir tanesidir.
Kentin bu kadar önemli rol
almasındaki unsur, modern
dünyanın AR-GE merkezi olan
Silikon Vadisi’nin San Francisco’da
bulunması sayılmaktadır. Silikon
Vadisi’nin gelişimi ile birlikte, vadide
yer alan işletme ve firmaların
ihtiyaçları doğrultusunda, San
Francisco kent vizyonu şekillenmiştir.
Bu kapsamda San Francisco Şehir
Vizyonu, 2020 yılında sıfır atık,
2024 yılında da sıfır ölümlü trafik
kazası şeklinde belirlenmiştir. San
Francisco bölgesinde 20 yıl içinde
%25 oranında bir nüfus ve istihdam
alanında büyüme beklenmekte,
bu da kent üzerinde büyük bir

baskı yaratmaktadır. Buna bağlı
olarak akıllı kent teknolojilerinin
geliştirilmesi, kent için bir çözüm
yolu sunmaktadır. San Francisco’nun
ABD’de açık veri protokolünü
imzalayan ilk şehir olması, teknolojik
altyapısının güçlenmesinde ve
ABD’de lider kentler arasında yer
almasına olanak sağlamıştır.
San Francisco, Londra ve Singapur
örneklerinden farklı olarak, kentsel
gelişme ve kaynakları daha verimli
kullanma üzerine akıllı çözüm
önerileri geliştirmeyi, ulaşım ve enerji
konularında verimliliği arttırmayı
hedeflemektedir. Bu kapsamda
San Francisco’nun açık veri sistemi
“5D Akıllı Şehir San Francisco ve
Açık Kaynak”, kent sakinlerine 2
boyutlu sistemlerden ayrışarak, 5D
kapsamında hizmet sunabilen bir
bina bilgisi temelli veri sistemidir.
Erişilebilirlik konusunda kullanılan
bilgi ve iletişim teknolojileri
çerçevesinde aktarılan örneklerde
olduğu gibi pek çok kentte internet
siteleri, engelli bireylerin kullanımı
için düzenlenmiş; günlük hayattaki
ihtiyaçların giderilmesine yönelik
uygulamalara yer verilmiştir. Kenti
sürekli kullanan engelli bireylerin
günlük hayatta bir yerden bir yere
ulaşabilme, kentsel hizmetlerden
faydalanabilme, sosyal hayata
entegre olabilme gibi temel
haklarının sağlanmasının yanı
sıra kentteki hizmetlerden kısa
süreliğine yararlanacak kullanıcıların
da engelsiz tasarım çerçevesinde
ele alınması gerekmektedir. Buna
yönelik olarak kentlerde akıllı kent
teknolojileri kullanılarak hazırlanan
uygulamalar, şehir rehberleri ve
internet siteleri bulunmaktadır.
Kentlerin internet sitelerinde
kullanılan sesli ve görsel açıklayıcılar
ile Braille alfabesi, kenti ziyaret etmek
isteyen engelli bireylerin de kendi
seyahat planlarını hazırlayabilmesi
ve kente gitmeden önce kent
hakkında bilgi edinebilmesi için

kolaylık sağlamaktadır. Tüm bireylerin
kent ile fiziksel olarak ilişki kurmadan
önce bilgi edinebilmesi ve tercihlerini
düzenleyebilmesi hem kullanıcı hem
de hizmet sağlayıcılar için bir avantaj
olarak görülmelidir. Ülkemiz içinde
akıllı kentler ve kentsel erişebilirlik
konularında özellikle yapılan
çalışmalar mevcuttur. Büyükşehir
statüsündeki kentlerde kullanıcıya
engelsiz bir erişim sağlayabilmek ana
hedefinde altyapı ve internet sayfası
hizmetleri sunulmaktadır. İstanbul
için tarihi çevre ve turizm amaçlı
yapılan bu çalışmaların dezavantajlı
gruplar için günlük yaşam gereklerini
desteklemek için geliştirilmesi
önerilmektedir. Burada özellikle
yerel yönetimlere önemli bir görev
düşmektedir.
Akıllı kent teknolojisi, yalnızca mevcut
altyapının iyileştirilmesi için bir araç
olarak değil, aynı zamanda tüm kent
yaşayanlarının hayatlarını iyileştirmek
için benzeri görülmemiş bir fırsat
olarak tanımlanmalıdır. Yaşlanan
topluluklar ve engelli yaşayanlar için
bu teknolojiler, bir dizi ekonomik,
sağlık, yaşam kalitesi, barınma, eğitim,
sivil katılım ve acil durum hizmetleri
faydaları sağlayan, güçlendirici ve
daha fazla insan odaklı şehirler olma
ihtimalini sunmaktadır.

KAYNAKLAR
•

Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, 2019.

•

www.csb.gov.tr ; www.akillisehirler.gov.tr

•

Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020,
Avrupa Parlementosu Konsey Avrupa
Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler
Komitesine Yönelik Komisyon Tebliği,
Brüksel, 2010.

•

Dünya Engellilik Raporu, 2011, T.C. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, (Dünya Sağlık
Örgütü & Dünya Bankası) ISBN 978 92 4
068521 5 (pdf ) / Ankara.

•

McKinsey Küresel Enstitüsü, 2018, Akıllı
Şehirler: Daha Yaşanılabilir Bir Gelecek
İçin Dijital Çözümler Araştırması.

•

Mohanty, S.P., Choppali, U., Kougianos,
E., 2016 Everything You Wanted to Know
About Smart Cities, IEEE-MCE Smart
Cities.

2020 | SAYI37 | 65

MAKALE

MAKALE

TARİHİ ÇEVRE VE
ERİŞİLEBİLİRLİK
Sürdürülebilir bir toplum için anahtar gereksinimlerden biri, gündelik
yaşama aktif katılımdır. Evrensel erişimle sağlanacak bu katılımın
mekânsal olarak en sorunlu alanı, kültürel ve doğal miras içinde
gündelik yaşama dahil edilen ve geçmişle çok yönlü somut bağlantılar
kurulan tarihi çevredir.

K
PROF. DR. OSMAN TUTAL
ESKİŞEHİR TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
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ent sosyoloğu Park’a göre “Nasıl
bir yaşam çevresi, nasıl bir kent?”
istediğimiz sorusu, “Toplumla nasıl
bütünleşeceğimizden, doğayla, yaşam
tarzımızla, teknolojiyle ve belki de
daha önemlisi arzu ettiğimiz değerlerle
ilişkisinden ayrı tutulamaz” (Park, 1967). Bu
yüzden Harvey’in yorumuyla “yaşadığımız
kent, insanın içinde yaşadığı dünyayı
taleplerine daha uygun hale getirebilmede
en başarılı girişimidir.” Ama eğer “Kent,
insanın yarattığı dünya ise bu zamana
kadar orada yaşamaya mahkûm olduğu
dünyadır da” (Harvey, 2008). Bu yüzden,
insanın gündelik yaşama herkesle birlikte
katılacağı ve yaşamaktan mutlu olacağı
bir kentte yaşam kalitesi, konfor ve
mutluluk için neyin önemli olduğuna
karar verilmesi önemlidir (Montgomery,
2019). Bu durum, farklı coğrafyalarda ya da
ülkelerde insanın kendi geleceği açısından
genellikle aynı amacı güden, yaşanabilir
olduğu kadar sonuçlarına katlanacağı
ve yaşamaya mahkûm olduğu/olacağı
tasarım ve planlama yaklaşımlarını* var
etmektedir. BM tarafından oluşturulan ve
2015-2030 yılları arasında geçerli olacak
son yılların en önemli dokümanlarından

paylaşılan geçmişini yansıtan mekânlar olması ve
birikim özelliğiyle sürdürülebilir bir gelecek için alınacak
kararlara yönelik kaynağa dönüşmesi şüphesiz bu değeri
artırmaktadır. İşte bu yüzden, geçmişten günümüze
yaygın tasarım anlayışının ortalama kullanıcı grubun
gereksinimlerine göre şekillenmesi, kültürel mirasın
tarihi yapılarında erişilebilirlikten bahsetmenin mümkün
olmadığını ortaya koyar. Öyle ki tarihi çevrede yapısal
müdahale sınırlarının bağlayıcı kararlarla tanımlandığı ve
koruma-kullanma dengesinin birincil lehine olduğu bir
ortamda bunu gerçekleştirmek neredeyse olanaksızdır.
Halbuki tarihi çevrede koruma öncelikli işlevsel ve
yapısal değişiklikler gündelik yaşama katılım ve
potansiyel kullanıcılar açısından erişilebilirlik olmaksızın
düşünülemez. Üstelik erişilebilirliğin sürekliliği de
zorunludur, istisnası olamaz ve tarihi çevreler de buna
dahildir (Evcil, 2018). Bu yüzden erişilebilirlik sağlanırken
insanların tarihi çevreye olduğu kadar ürün ve hizmetler
ile bilgiye herhangi bir ayırımcılığa uğramadan, bağımsız
olarak, herkesle birlikte ve mümkün olduğunca eşit
koşullarda erişimi esastır (Fotoğraf 1-2).

biri olan Sürdürülebilir Gelişmeye İlişkin
Global Hedefler, sürdürülebilir bir gelecek
için bu tasarım ve planlama yaklaşımlarını
Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar hedefi
üzerinden ele almaktadır. Bu hedef, bir
yandan dünyadaki kültürel ve doğal mirasın
korunmasını önerirken diğer yandan
2030’a kadar özellikle kadınlar ve çocuklar,
yaşlılar ve engelliler için güvenli, kapsayıcı
ve erişilebilir, yeşil ve kamusal alanlara
evrensel erişimin sağlanmasını hedef olarak
koymaktadır (URL 1).
Bu bağlamda, sürdürülebilir bir toplum
için anahtar gereksinimlerden biri,
gündelik yaşama aktif katılım olarak
tanımlanmaktadır (Donely, 2011). Evrensel
erişimle sağlanacak bu katılımın mekânsal
olarak en sorunlu alanı, kültürel ve doğal
miras içinde gündelik yaşama dahil edilen
ve geçmişle çok yönlü somut bağlantılar
kurulan tarihi çevredir. Karakteristik
yapısı ve ayırt edici özelliği yanında yerel,
bölgesel ve ulusal kültürel kimliğin yeri
doldurulamayan ayrılmaz bir parçası
olması bu alanı erişilebilirlik açısından daha
değerli kılmaktadır (Vardia, Khare, Khare,
2016). Özellikle kültürel miras yapılarının
toplumların zaman içindeki varlıklarını,

Fotoğraf 1-2. Bir Orta Çağ kasabası kentsel ölçekte erişilebilirlik
çözümleri (2012), Vitoria

Erişilebilirlik hakkı, uluslararası ve ulusal düzeyde
bağlayıcı kararlarla güvence altına alınmış olmasına
karşın alınan kararlar yakın zamanlara kadar tasarımlara

Erişilebilirlik hakkı,
uluslararası ve ulusal düzeyde
bağlayıcı kararlarla güvence
altına alınmış olmasına
karşın alınan kararlar
yakın zamanlara kadar
tasarımlara ve erişilebilirlik
uygulamalarına yansımamıştır.

ve erişilebilirlik uygulamalarına yansımamıştır. İmar
uygulamalarının uyulması zorunlu referansı olan 1991
tarihli TS 9111 bile 2013 yılında çıkarılan Erişilebilirlik
İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ile dikkate alınmaya
başlanmıştır. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu’nun
geçici 2. ve 3. maddelerinde yer alan genel kullanım
amaçlı yapılar ile ulaşım yapı ve araçlarında erişilebilirliğin
7 yıl içinde sağlanması koşulu ve yeni düzenleme ile
getirilen “Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin
sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat,
ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik
standartlarına uygunluk sağlanır.” (URL 2) hükmü de
uygulamada oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. Hatta
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları (URL 3)
içinde Yapının Özellikleri başlığı altında A12 “Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve
Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre yapı tescilli midir?”
sorusunun cevabı “Evet” ise, yapının erişilebilirliğiyle
ilgili herhangi bir işlem bile yapıl(a)mamaktadır. Kaldı
ki erişilebilirliğin tarihi çevre açısından öncelik taşı(ya)
madığı bu çevrenin erişilebilirlik düzeyinden kolayca
anlaşılmaktadır. Bu yüzden, erişilebilirlikle ilgili izleme
ve denetlemenin tescilli yapılar karşısındaki zaafı
koruma-kullanma dengesini birincil lehine baskın hale
getirmektedir. Hâlbuki sorun tarihi bir yapının korunması
olmakla birlikte işlevine bağlı olarak erişilebilirliğinin,
ziyaret edilebilirliğinin ve kullanılabilirliğinin nasıl
sağlanacağı da olmalıdır. Koruma ve varsa restorasyon
sürecinde yapının geçmişine yönelik yapılan araştırmalar
kadar yapının günümüz ve geleceğine yönelik
yaklaşımlar da tartışılmak zorundadır. Dolayısıyla, tarihi
çevrede herhangi bir erişilebilirlik düzenlemesinin
daha başından korumacı bir tavırla reddedilmesi yerine
düzenlemenin gerekliliğinin tartışılması, tasarıma ve
mevcut dokuya değer katan çözümleri beraberinde
getirebilir. Üstelik bu çözümler kimi zaman yapıya
fiziki bir müdahale olmadan da erişilebilirliği mümkün
kılabilmektedir (Kjima, 2013). Bu çalışma, tam da bu
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noktada tarihi çevrede koruma-kullanma dengesinin
yalnızca koruma üzerinden okunamayacağını,
erişilebilirliğin, ziyaret edilebilirliğin ve kullanılabilirliğin
tarihi çevre korunarak da sağlanabileceğini benzer
örnekler üzerinden tartışmaya açmaktadır.
Tarihi çevrede herkes için erişilebilirliğin sağlandığı
uygulamalar ülkemizde koruma öncelikli politikalar
nedeniyle oldukça sınırlıdır. Eskişehir Hacı Hasan Camii,
erişilebilirliğin tarihi yapı ölçeğinde sağlandığı düzeyli
örneklerden biridir. Cami, korunacak değerlerini zaman
içerisinde yapılan hatalı müdahalelerle çevresini
kuşatan müştemilatlara bırakmış, hatalı müdahaleler
caminin özgünlüğünü ortadan kaldırmış ve orijinal
haliyle karşılaştırıldığında yapıyı tanınamaz hale
getirmiştir (Fotoğraf 3-4). Erişilebilirlik ölçütleri de dikkate
alınarak yapılan restorasyon camiyi özgün kimliğine
kavuştururken ortopedik, işitme ve görme engelli
cemaatine tarihi bir yapıda herkesle birlikte ibadet etme
olanağı da sunmuştur (Fotoğraf 5-6-7). Ezan sesinin
temsili ışıklandırma ile görünür kılınması, ibadete sesli,
yazılı ve işaret dili desteği, dış ve iç mekânda hissedilebilir
yürüme yüzeyi uygulamaları, indüksiyon döngü sistemi,
Braille Kur’an seti vb. özgün çözümler camiyi erişilebilir
yapılar arasında seçkinleştirmiştir (Tutal, 2018, 2013,
2012).

Fotoğraf 10-11-12. Yukarı Barrakka asansörü (2013), Valette.

Fotoğraf 5-6-7. Cami iç mekânında erişilebilirlik çözümleri (2012),
Eskişehir

Fotoğraf 3-4. Hacı Hasan Camii’nin restorasyon öncesi ve sonrası
girişi (2012), Eskişehir
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2019 yılında Mersin’in Silifke ilçesindeki obruklar için
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “2020 Yılı Turizmde
Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı”
kapsamında yapılmış olan Cennete Asansör ve
Cehenneme Teras projeleri (URL 4-5) erişilebilirlik
gündeminin tartışılan projelerinden biridir. Projeye
yönelik eleştiriler Hacı Hasan Camii’ndeki ayıklanan
yapısal eklerin tersine erişilebilirliği sağlamak adına
yapılan çağdaş ekler üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Tartışmanın odağında ise 70 metre derinliği ve
zeminindeki doğal yapısı nedeniyle Cennet olarak
adlandırılan obruğa yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı
olan ziyaretçiler için erişilebilirliği sağlamak adına
yapılan asansör bulunmaktadır. Yapılan asansör yanında
obruk zemininde yer alan Meryem Ana Kilisesi’ne 452
basamakla ulaşılan ve bu yürüyüş yolunun da korunacağı
proje ile koruma-kullanma dengesi özellikle ziyaretçiler
de dikkate alınarak bütüncül olarak ele alınmaktadır.
Cennet için asansör üzerinden yapılan tartışmalar,
sunduğu atmosfer ile 128 metre derinlikte yer alan ve
içbükey kenarları nedeniyle inilmesi mümkün olmayan
Cehennem isimli obruk için çağdaş bir ek olarak yapılan
seyir terasına yönelik tartışmalarla birlikte gündemdeki
yerini korumaktadır (Fotoğraf 8-9).

Fotoğraf 8-9. Cennet için erişilebilirliği sağlayan asansör ve
Cehennem için yapılan seyir terası (2020), Mersin.

Türkiye’de erişilebilirlik amacıyla yapılan son dönem
uygulamalarına yönelik tartışmalar sürerken Malta’nın
başkenti Valette’de erişilebilirlik amacıyla yapılan bir
başka proje özellikle tartışmaların odağında yer alan
Cennet için asansör projesi ile benzerlik göstermektedir.
2018 yılı Avrupa Kültür başkenti Vallette’de Büyük
Liman ile 16. yüzyıl kent surlarının üst kısmında bulanan
Yukarı Barrakka Bahçeleri ve yeni Şehir Kapısı arasındaki
50 metreyi aşan kot farkı, surların dışında inşa edilen
yirmi katlı merdiven ve asansörün özel olarak tasarımı
sayesinde erişilebilir hale gelmiştir (URL 6). Böylece,
tarihi duvarlara bağlanmanın mümkün olmadığı bu
hassas miras alanı üzerinde, alanın güçlü tarihi doğası
ile kültürel ve ekonomik düşünceleri temel alan daha iyi
erişim talepleri arasındaki ikilem Barrakka Asansör Projesi
ile hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler açısından
çözüme kavuşturulmuştur (Fotoğraf 10-11-12).

Valette’deki asansör gibi İspanya’dan iki ve Yunanistan’dan
bir örnek özellikle Cennet obruğu için yapılan asansör
gibi koruma-kullanma dengesini birlikte ele alarak kotlar
arası yüksekliği erişilebilir kılmaktadır. İspanya, Navarra
Pamplona’da 2010 yılında tamamlanan Media Luna
asansörü, San Bartolomé Kalesi’ne erişimin çok sayıda
merdivenle zor bir şekilde sağlanması nedeniyle yaklaşık
21 metrelik yüksekliğin erişilebilirliğini sağlamaktadır.
Kalenin beden duvarlarına ve siperlerine yakınlığı
nedeniyle duvar yüzeyinden yeterince uzakta bir
kule olarak tasarlanan asansör bir geçitle üst kota
bağlanmaktadır (URL 7, Fotoğraf 12).

Fotoğraf 13. Media Luna asansörü (2013), Pamplona
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İspanya Gironella’da bir Orta Çağ kalesinde erişilebilirliği
sağlamak adına inşa edilen asansör ise kalenin duvarları,
kilisenin prizmatik çan kulesi ile alandaki yapıların tuğla
dokulu yapıları arasında konumlanmaktadır. Asansör,
üst kotta nehrin manzarasına sahip kamusal terasla
bütünleşen kilise meydanı ile Llobregat Nehri boyunca
Cal Meter yürüme güzergahı arasındaki 24 metrelik
yüksekliğin erişilebilirliğini sağlamaktadır. Tuğla dokulu
üç cephesine karşın asansörün dördüncü cephesi
şeffaf bırakılarak aşağı yukarı hareket sırasında kalenin
Orta Çağ’dan kalan duvarları yakından izlenmekte
ve asansörün tuğla dokusu zeminden başlayan ilk 8
metrede bütünüyle şeffaf bırakılarak çevreyle görsel ilişki
sağlanmaktadır (URL 8, Fotoğraf 13-14-15).

MAKALE

5. yüzyılda inşa edilen ve Yunan mimarisinin en büyük
eseri olarak kabul edilen Partenon Tapınağı’na da ev
sahipliği yapan akropol, konumu nedeniyle özellikle
ziyaretçiler açısından uzun yıllar erişilebilir olmaktan
uzak kalmıştır. 2004 yılında yapılan, farklı kotlara erişen
asansörler sık sık arızalanınca erişilebilirlik süreklilikten
uzaklaşmıştır (Fotoğraf 16-17). Yakın geçmişte Merkezi
Arkeoloji Konseyinin kararıyla yapılacak yeni, modern
ve daha işlevsel asansör, erişilebilirliği daha konforlu bir
şekilde sağlayacaktır. Uygulama, Yunan mimarisinin en
büyük eserine ev sahipliği yapan akropole erişemeyen
ziyaretçiler için koruma-kullanma dengesini bütüncül
olarak ele alması açısından önemli örneklerden biridir
(URL 9).

Sonuç olarak; orijinal, uyarlanan ya da yenilenen
işlevleriyle farklı kullanımlar sunan tarihi çevre ve
özellikle bu çevrenin kültürel mirası içinde yer alan
yapıları mevcut yapı stoku içinde önemli bir yer tutar.
Bu yapılara müdahalenin bağlayıcı mevzuat kararlarıyla
tanımlandığı ve koruma öncelikli bir yaklaşımın
belirlediği bir ortamda herhangi bir müdahalenin
yapının özgünlüğünü bozmayacak şekilde ve
potansiyel kullanıcı gereksinimlerini de dikkate
alarak pratik ve akılcı çözümlerle gerçekleştirilmesi
esastır. Bu yüzden, bu yapıların gündelik hayata aktif
katılımına yönelik mevzuattan tasarıma değer katacak
müdahalelere gereksinim duyulur. Ancak bu yolla tarihi
yapıların sürekli kullanımı ve korunması sağlanabilir
(Foster, 2015). Tarihi yapılarda sağlanan erişilebilirlik,
doğal ve tarihi çevrenin değişim tarihinin bir parçası
haline gelecek, yapıların gündelik yaşama aktif katılımı
açısından bir birikim katmanı olacaktır. Böylece, tarihi
çevrede ve özellikle tarihi yapılarda koruma-kullanma
dengesini dikkate alan seçkin örnekler, koruma
konusunda ödün vermeden tarihi çevreye değer
katacak tasarımlarla erişilebilirliğin sağlanabileceğini
gösterecektir. Daha da önemlisi, düzeyi ne olursa
olsun erişilebilirlik, ziyaret edilebilirlik ve kullanılabilirlik
temelli düzenlemeler günümüzdeki yaklaşımın tersine
gelecekte engelli kişilere yönelik tutum değişikliğinin
kanıtı da olacaktır.
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üm insanlar özgür doğar, onur
ve haklar bakımından da eşittir.
Bu nedenle hiç kimsenin birbirinden
üstünlüğü bulunmamakla birlikte,
yaşanılan çevrede var olmak, tüm
hizmetlere erişmek ve faydalanmak,
kısaca sistemin içinde var olabilmek de
insan olmanın bir gereğidir.
Bugüne kadar var olan ve gelecekte de
var olmaya devam edecek her şeyin
temelinde insan vardır. Kısaca, “İnsan
her şeyin ölçüsüdür.” (Kuyaksil, 2012).
Günümüzde insan hakları denilince
geniş anlamda, insanın insan
olmasından kaynaklanan, maddi
ve manevi gelişimini amaçlayan
haklarının tümü anlaşılmaktadır. Söz
konusu haklara sahip olmak için insan
olarak doğmak yeterlidir. Bu haklar,
insan onurunun gereği olarak sahip
olduğumuz vazgeçilmez, devredilmez
hakların tümüdür. Bu hakların bir
başka özelliği de evrensel, özgürlükçü,
eşitlikçi, barışçı, sorumluluk telkin edici
ve etik temellere dayalı olmalarıdır
(Dadak, 2015).
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İnsan hakları tüm ülkeler için evrensel olup
kültürlere, siyasi sisteme ya da kişilerin ruhsal
ya da fiziki farklılıklarına göre değişiklik
göstermezler.
İşlevsel yoksunluğu bulunan kişiler,
yoksunluğunun şiddetine ya da niteliğine
bakılmaksızın kalıcı olarak ayrımcılığa
uğrayacaktır. Örneğin; herhangi bir film ya
da seminerde alt yazı kullanılmaması işitme
sorunu olan kişilerin, sesli bilgilendirme
olmaması görme sorunu yaşayan kişilerin,
merdivenler ise fiziksel açıdan farklılıkları
olan kişilerin ayrımcılığa uğramasına neden
olabilir. Ayrımcılığın ortadan kaldırılması
kolay olmamakla birlikte, bunu sağlamanın
en önemli şartlarından biri toplumun
reaksiyon gösterebilmesidir. Ayrımcılığın
giderilmesi için geçirilen süreç oldukça yavaş
ilerleme göstermekle birlikte tüm ayrıma
uğrayan gruplar tarafından ifade edilmesi
gereklidir. Bu zorlu sürecin yanı sıra daha
basit olan ise ayırımcılığın farkına varmaktır.
Örneğin bir kişi, istediği gün ve saatte,
evinden kendi iradesiyle ayrılarak herhangi
bir otobüs durağından bir diğerine seyahat
edemiyorsa, o kişi ayrımcılığa uğramaktadır.
Kişi yaşayacağı evin kaçıncı katta olacağına,
manzarasına ya da bir otelde kalacağı odanın

deniz manzaralı mı, orman manzaralı
mı olacağına karar veremiyorsa
ayrımcılığa uğramaktadır.
Türkiye’nin de 2007 tarihinde
imzaladığı, Birleşmiş Milletler’in
Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 19’ncu
maddesinde bağımsız yaşam ve
topluma dahil olma konusu şöyle
tanımlamıştır (United Nations, 2006):
İşbu sözleşmeye taraf devletler
tüm engellilerin diğer bireylerle
eşit koşullar altında toplum içinde
yaşama hakkına sahip olduğunu
kabul eder ve engellilerin bu
haktan eksiksiz yararlanabilmeleri
ve topluma tam katılımlarını
kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri
etkin bir şekilde alır. Bu çerçevede
aşağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir:

Evrensel tasarım,
erişilebilirlik kanun
maddelerinin ya da
standartlarının ötesine
geçen, çocukluktan
yaşlılığa kadar insanların
rahatça kullanabilecekleri
ortamları tasarlayan bir
süreci tanımlar.

c. Kamusal hizmet ve tesisler
engellilere diğer bireylerle eşit
şekilde açık olmalı ve onların
ihtiyaçlarına yanıt verebilmelidir.
Söz konusu madde ile kişilerin kendi
geleceklerini tayin etme ve kendi
yaşamları ve eylemleri üzerindeki
sorumluluk ve risk alma hakları
olduğu ifade edilmektedir.
BAĞIMSIZ YAŞAM VE KONUTLAR
Bağımsız Yaşam Modeli, fonksiyonel
çeşitliliğe sahip insanların aynı

Evrensel tasarım, erişilebilirlik kanun
maddelerinin ya da standartlarının
ötesine geçen, çocukluktan
yaşlılığa kadar insanların rahatça
kullanabilecekleri ortamları tasarlayan bir
süreci tanımlar. Evrensel tasarımın temel
prensiplerini bütünleştirmek herkes için
yaşanabilirliği ve yaşam kalitesini arttırır
(Nasar & Evans-Cowley, 2007).
Evrensel tasarım özelliklerine sahip
konutlar, erişilebilir, uyarlanabilir ve
ziyaret edilebilir konutlar olmalıdır. Bu
terimlerin belirli tasarım anlamları vardır
(Nissim, 2008):

a. Engelliler diğer bireylerle eşit
koşullar altında ikametgâhlarını ve
nerede ve kiminle yaşayacaklarını
seçme hakkına sahiptirler
ve özel bir yaşama düzenine
zorlanamazlar.
b. Engellilerin kişisel destek dahil
olmak üzere toplum içinde
yaşamak ve topluma dahil olmak
için ihtiyaç duydukları konut içi,
kurum içi ve diğer toplumsal
destek hizmetlerine erişimleri
sağlanmalı ve engellilerin
toplumdan tecridi ve ayrı
tutulması önlenmelidir.

ilgili talepleri, altyapı, kurumsal ve
tutum olarak engellerin kaldırılmasını
ve Evrensel Tasarım ilkelerinin
benimsenmesini gerektirir. Bireyin
engelliliğine bağlı olarak, eşit fırsatlar
elde etmek için, yardımcı teknoloji, gelir
takviyeleri veya kişisel yardım gibi destek
hizmetleri vermek gerekebilir (Ratzka,
2005).

Şekil 1. Erişilebilir Konut (URL-1)

onurlu insanlar olduğunu ve
bu nedenle yaşamlarının diğer
vatandaşların hayatına eşit olarak
değerlenmesi gerektiğini varsayar
(Centeno, Lobato, & Romañach,
2008). Bu nedenle de farklı beceri ve
fiziksel özellikteki insanların göz ardı
edilmemesi gerekmektedir.
Bağımsız yaşam felsefesinde,
engelliler öncelikle vatandaş
olarak görülür ve ikincil olarak
sağlık, rehabilitasyon veya sosyal
hizmetlerin tüketicileri olarak
görülürler. Demokratik toplumlardaki
vatandaşlar olarak, gündelik yaşamda
diğer vatandaşlar gibi aynı katılıma,
seçeneklere, özgürlük derecesine,
kontrol kendisinde olmak üzere,
kendi kaderini tayin etme hakkına
sahiptirler. Bireylerin bu haklarla

• Erişilebilir konut, örneğin tekerlekli
sandalye kullanan bir kişinin konuttaki
tüm oda ve tesislerine girmesine,
hareket etmesine ve kullanmasına
olanak verilecek şekilde tasarlanmıştır.
• Uyarlanabilir konut, zaman içinde
bireysel ihtiyaçları karşılamak için
daha fazla özellik ile tamamlanabilen,
temel erişilebilir özellikler ile
tasarlanmıştır.
• Ziyaret edilebilir konut, örneğin
tekerlekli sandalye kullanıcılarının
kendisine ait veya bir başkasına ait
konuta girmesine, banyo ve tuvaleti
kullanmasına ve yaşam alanlarına
erişmesine izin verecek şekilde
tasarlanmıştır.
Bu anlamda tasarımlar ileriye dönük
olarak geliştirilmeli, uyarlanabilir
çözümler sağlanmalıdır. Kişiler
konutlarında güvenli ve bağımsız
yaşamak zorundadırlar. Aynı zamanda,
yaşam süreleri boyunca kısıtlı ve maliyeti
az müdahalelerle konutlarını kendi fiziki
şartlarına uyarlayabilmelidirler.
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Evrensel konutlardan gerçek fayda
sağlayacak insan grupları sadece
yaşlılar ve engelliler değildir. Evrensel
konut özellikleri, küçük çocuklu
veya bebek arabası kullanan ailelere
kadar geniş bir yelpazedeki insan
topluluğuna yarar sağlar. Dolayısıyla,
artrit, multipl skleroz ve parkinson
gibi kronik bir hastalığı olan, demans,
alzheimer, vb. yaşa bağlı hastalıkları
olan ve kısa ya da uzun süreli
yaralanmaya maruz kalmış kişilere de
hizmet edecektir.
Toplumlarda artan eğitim seviyesine
bağlı olarak özellikle büyük
şehirlerdeki entelektüel yaşam
seviyesine erişmiş kişiler sağlıklarında
değişiklik olsa bile halen oturmakta
oldukları evlerinde daha fazla
yaşama eğilimindedirler. Amerika’da
yapılan bir araştırmada 65 yaşın
üzerindeki yetişkinlerin yüzde
87’sinin yaş aldıkça mevcut evlerinde
ve çevrelerinde kalmak istediklerini,
50-64 yaş arasındaki kişilerin ise
yüzde 71’inin bulundukları yerde
yaşlanmak istediklerini ortaya
koymuştur (Harrell, Lynott, &
Guzman, 2014).
Az sayıda insan bir ev satın alırken ya
da kiralarken yaralanma ya da kronik
bir hastalık olasılığını planlamaktadır.
Ancak araştırmalar, belli kronik
hastalıkların veya örneğin trafikteki
yaralanmaya maruz kalma riskinin, iş
kazalarının okul ve çalışma çağındaki
insanlarda daha fazla olduğunu
ortaya koymaktadır. Yapılan bir
araştırma, 15-24 yaş aralığı ile 40-44
yaş aralığında iş kazası sonucunda
ölümlerin arttığını ortaya koymuştur
(Türen & Gökmen, 2014). Bir başka
araştırmada ise ev kazalarının 65
yaş ve üzeri kadınlarda daha yüksek
olduğu ve ev içindeki kazaların
sayısının, ev çevresindeki kazalara
göre daha yüksek olduğu bulunmuş
ve sırasıyla oda, mutfak ve banyoda
gerçekleştiği tespit edilmiştir
(Sütoluk, Savaş, Demirhindi, Özdener,
& Akbaba, 2007). Dolayısıyla yaşam
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süresi içinde öngöremediğimiz
planlayamadığımız gelişmeler,
olaylar, kazalar, yaşlanan bir aile
üyesinin barındırılması, vb. nedenler
sonucunda süreli veya süresiz
değişen yaşam standartlarımız ve
şartlarımız bulunduğumuz konutta
yaşamaya devam edebilmemize
olanak sağlamalıdır. Bunu sağlamak
da erişilebilir veya uyarlanabilir konut
tasarımları ile mümkün olacaktır.
İMAR YÖNETMELİKLERİNİN
DURUMU
İmar yönetmeliklerinde belirtilen
erişilebilirlik standartları ile herkes
için bir yaşam alanı tasarlayabilmek
mümkün görünmemektedir. Kapı
genişliğinin dar olması, balkona
çıkarken ki eşik, banyosunda
tutunma barının olmadığı bir ev
ya da asansörün olmadığı bir bina,
insan yaşamındaki olası değişikliklere
yanıt veremeyecektir.
İmar yönetmelikleri incelendiğinde
farklı maddeler içinde “TS 9111
Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı
Bulunan Kişiler için Binalarda
Ulaşılabilirlik Gerekleri” olarak
isimlendirilmiş standarda atıflar
yapılarak, belirtilen teknik bilgilere

uyulması istenmiştir. TS 9111’in genel
tasarım ilkeleri tanımında, bütün
binaların ve yakın çevresinin özürlü
ve hareket kısıtlılığı olan kişiler için
ulaşılabilir olmasını sağlamanın
tasarımdaki ana amaç olduğu ve
bu amacı gerçekleştirmek üzere
standartta yer alan düzenlemelerin
tasarım sürecinden başlayarak
dikkate alınması gerektiği açıkça
belirtilmiştir (TS9111, 2011). Bu tanım
ile, ismi hariç olmak üzere, standardın
Evrensel Tasarım kavramına yakın
durduğu görülmektedir. Ancak imar
yönetmelikleri maddelerinde TS
9111 standardına atıflar sadece belirli
konularda yapıldığı için yönetmeliklerin
kavram ile bağdaşmadığı
görülmektedir.
İmar yönetmeliklerinde engelli olarak
tanımlanan gruplar için, çalışma, sosyal
ve kültürel alanlarda yapılacak binalarda
erişim ile ilgili konularda standartlara
uygunluk şartı varken, erişimin
konutlarda sadece binaya ulaşma ve
bina içi hareketlilikle sınırlı kaldığı, konut
iç mekânları ile ilgili yeterli yaptırımların
olmadığı görülmektedir.
İmar yönetmeliklerinin erişilebilirlik ile
ilgili atıfta bulunduğu TS9111 No.lu
standarda bağlı olarak, erişilebilir konut
gereksinimleri, özetle 6 ana başlık
altında toplanabilir (Belir, 2018):
1. Erişilebilir bir güzergâh ile erişilebilir
bina girişi

TS 9111 NO.LU
STANDARDA BAĞLI
OLARAK, ERİŞİLEBİLİR
KONUT GEREKSİNİMLERİ

EVRENSEL
TASARIM
İLKELERİ

YÖNETMELİK - İLKELER
BAĞLAMINDA
OLASI İLAVELER

AÇIKLAMA

Eşitlikçi Kullanım

Eşitlikçi ilkeye uygun, kişileri
ayrıştırmayan çözümler sunulması

Aynı girişin kullanılması, tek başına kullanılabilir, yol, rampa, vb.

Hata için Tolarans

Rampalarda ve kot farkı olan
zeminlerde, kot farkını
belirginleştirecek bordür veya renk

Dalgın veya az gören kişiler için kazayı önleyici bir unsur olacak,
dolayısıyla kişinin yapacağı hatalı bir eylemin olumsuzlukla
sonuçlanması engellenecektir.

Aydınlatma seviyesi

Bina girişinin ve yaklaşım sırasındaki mahallerin günün her
saatinde ve her görme yetisindeki insan için yeterli aydınlatma
seviyesine getirilmesi.

Basit ve Sezgisel
Kullanım

Bina ve tasarımının herkes
tarafından anlaşılır olması

Bina ana girişinin kolay bulunabilir, nerede olduğunun tahmin
edilebilir olması, en az yorulma ile ve kolay anlaşılabilir.

Eşitlikçi Kullanım

Havuz alanı, fitness salonları, açık
oyun alanları ve yan tesisleri
(soyunma, duş, wc, vb), açık ve
kapalı alanların kullanımı

Sitede yaşayan tekerlekli sandalyedeki bir kişi veya ileri yaştaki
bir kat maliki için havuzu, spor salonu, vb. mekanları kullanmak
tehlikesiz ve bağımsız harekete olanak vermeli

Yaklaşma ve
Kullanım için
Boytu ve Mekan

Kapı ölçülerinin daha net
belirlenmesi

Net (temiz) açıklık ölçüsü

Belirlenen standart ölçülerin tüm
kapılar için geçerli olması gereği

Oda ve mutfak harici kapıların veya balkon ve tuvalet kapılarının
80 cm olabileceğinin belirtilmesi ile bu mekânlar, tekerlekli
sandalye kullanıcısı, koltuk değneği kullanan veya kilolu, vb.
kişiler için kullanışsız olacaktır.

WC, banyo gibi küçük mekân
kapılarının dışa açılması gereği

Boyutları ve alanı küçük mekânlarda herhangi bir kaza veya
sağlık sorunu nedeni ile zemine düşen kişiye acil yardım

Hata için Tolerans

Kapı arkası görüntü

Giriş ve ortak kullanım alanlarındaki kapılar kapı arkasını
göstermek üzere şeffaf olmakla birlikte, az gören veya dikkati
dağınık kişiler için kapıyı belli edecek detaylar

Yaklaşma ve
Kullanım için
Boyut ve Mekan

Kapı yerleri

Sadece koridorların genişliğinin verilmesi, kapı yerleri ile
ilişkisinin kurulmaması eksikliği

Kapı önü manevra alanları ve kapı
yönleri

Kapı önlerindeki manevra alanları, kapının bulunduğu konuma
ve içe ya da dışa açılma durumuna göre değişiklik göstermesi

Asansör tesisi

Asansör yapımının 4 kattan sonrası için zorunlu kılınması,
asansör boşluğu bıraktırılması, çözümün konutu kullanana
yüklenilmesi

Aydınlatma anahtarı yeri

Kapının açılış yönüne ve mekânın niteliğine göre yerinin
belirlenmesi

Erişilebilir bir güzergâh
ile erişilebilir bina girişi

Erişilebilir ve
kullanılabilir genel ve
ortak kullanım alanları

Kullanılabilir Kapılar

Konuta doğru ve
konutta erişilebilir
güzergâh

Kişilerin alışkanlıkları ile kumanda yerini bulabilmesi, karanlıkta
veya görmeden dahi bulabilmeleri

Erişilebilir aydınlatma
anahtarları, prizler,
termostatlar ve diğer
kumandalar

2. Erişilebilir ve kullanılabilir genel ve
ortak kullanım alanları

Planda ve yükseklikte standart

Eşitlikçi Kullanım

İki yönlü anahtar kullanımı

Koridorlarda iki yönlü (vavien) anahtar kullanılması çocuklar ve
yaşlıların güvenle yön bulma problemlerine çözüm olması

Batarya ve kumandaların yeri

Farklı boylardaki insanların, oturarak veya ayakta, vücut
duruşunu normal pozisyonlarda tutarak, kumandalara
erişebilmesi yükseklik ve plandaki yerlerinin ölçüleri

Düşük maliyet, sürdürülebilirlik

Yaşam süresi içinde kullanımı sırasında ihtiyaç duyulduğunda
tesisata zarar vermeden veya az müdahale ile alt dolapların
çıkarılabilir, sökülebilir olması

Duş teknesi veya küvet
kullanılmaması

Geçici veya kalıcı sakatlık, hastalık veya yaşlılıkta yüksek duş
teknesi ve küvet kullanımının sorunları

Uygun Batarya ve kollar

Konuttaki tüm bataryaların ve kapı kollarının her yaştaki, fiziki
durumdaki, becerideki kişi tarafından kullanılabilmesi

Tutunma barları

Klozet, yıkanma mahalli ve lavabo kısmında kullanılması gerekli
tutunma barlarının ihtiyaç duyulduğunda ilave edilebilmesi

Kaymaz zemin

Kaymaz zemin kaplamasının niteliği, standardı

Yeterli büyüklükteki mutfak ve
banyo çözümleri

Manevra alanının sağlanması, bulaşık makinesine ve fırına
erişimin kolay sağlanabileceği çözümler, asma dolaplara
herkesin erişiminin sağlanması,

Banyo ve mutfak için gereken
ölçülerin net olarak verilmesi

Tasarımcının ya da yüklenicinin isteğine bağlı olması

3. Kullanılabilir kapılar
4. Konuta doğru ve konutta erişilebilir
güzergâh
5. Erişilebilir aydınlatma anahtarları,
prizler, termostatlar ve diğer
kumandalar
6. Kullanılabilir mutfak ve banyolar
Şekil 2. Konutlarda çoğu kapı tekerlekli
sandalye geçişine uygun genişlikte imal
edilmemektedir (Maisel, Smith, & Steinfeld,
2008).

TS9111 ile belirlenen başlıklarla imar
yönetmelikleri irdelendiğinde aşağıdaki
hususları tartışmak gereklidir:

Kullanılabilir mutfak ve
banyolar

Düşük Fiziksel Çaba

Farklı boylardaki insanların, oturarak veya ayakta, vücut
duruşunu normal pozisyonlarda tutarak, kumandalara
erişebilmesi

Tablo 1. TS9111 no.lu standart ile İmar Yönetmeliklerinin Evrensel Tasarım ilkeleri ile irdelenmesi
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Engellilerin erişimi nedeni ile
değil, toplumda yaşayan tüm
bireylerin “her mekâna” “yaşamları
süresince” erişiminin sağlanmasını
destekleyen bir yönetmelik daha
kapsayıcı ve evrensel tasarım
anlayışında olacaktır.
Evrensel tasarım özelliklerine sahip
evler, ailenin tüm ihtiyaçlarını
karşılayabilir, kişinin yaşamı
boyunca geçireceği değişimlerden
bağımsız olarak herkes için
yaşanabilir, ziyaret edilebilir ve
kullanıcı dostudurlar. Bununla
birlikte sosyal olarak kapsayıcıdırlar.
Örneğin; bu tür konut stoklarının
artması, yaşlı bakım ve yaşlanan
nüfus nedeni ile artan hastane
masraflarının evde bakım hizmeti
verilerek azaltılmasına neden
olacaktır.

Şekil 3. Müstakil konutta, yan bahçe mesafesi içinde ev sahiplerinin yaşlanması nedeni ile ilave edilen, yol-konut girişi ve alt katlarla ilişkiyi
sağlayan asansör ilavesi, İstanbul (Belir, Ö. 2018).

Genel başlıklar halinde sıralanan
bu gereksinimleri, evrensel
tasarım ilkelerine uygun, binanın
yapım aşamasında göz önünde
bulundurarak ve ileride oluşacak
revizyonlar/ihtiyaçlar için gerekli
önlemlerin alınması ile az maliyetli
ve sürdürülebilir bir yaklaşım
sağlanabilecektir. Müstakil
yaşamın olmadığı apartman tipi
yerleşmelerde toplu yaşamın
getirdiği, gürültü, vb. sorunlar da
araştırılması gereken hususlardır.
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Daha yüksek düzeyde erişilebilirlik

günlük yaşamlarında seçim haklarını

sağlanması gerektiren durumlarda

ve yaşamları ile ilgili kontrol haklarını

da yine düşük maliyetler ile

talep ettikleri anlamına gelmektedir.

uyarlamalar yapılabilecektir.

Herkesin aileleri ile büyümek,

SONUÇ YERİNE

mahalle okuluna ya da istediği bir
okula gitmek, komşularıyla aynı

Bağımsız yaşam, kişinin her şeyi

otobüsü kullanmak, eğitim ve ilgi

kendi başına yapması ya da

alanlarına uygun işlerde çalışmak

kimseye ihtiyacı olmadığı, yalnız

ve kendi ailesini kurmak, yaşamını

yaşamayı benimsediği anlamına

değişen yeteneklerine rağmen aynı

gelmemektedir. Bağımsız yaşam,

konutta sürdürmek, vb. talepleri

kişilerin engelli olmayan kişiler gibi

olabilir.

Doğurganlık hızının azalmasının
yanı sıra, gelişen teknoloji ve tıptaki
gelişmeler nedeniyle uzayan yaş
süresi konutlarda farklı ihtiyaçlar,
ölçüler ve detayların önem
kazanmasına neden olmaktadır.
Tasarımcılar için artan nüfus,
dolayısıyla sayısı çoğalan yaşlı
ve engelli nüfusun, binaların, dış
mekânların ve ürünlerin herkes
için erişilebilir olması talebi ile yeni
bir pazar oluşmaktadır. Bu yeni
yaklaşım yatırımcılar için de dikkate
alınması gereken bir husus haline
gelmektedir.
Dünyada değişen bu demografik
yapıya uygun konut tasarımları
belirlenmelidir. Fiziksel engelliler
ve bazı destek hizmetleri ile birlikte
yaşamlarını sürdüren yaşlı nüfus
için erişilebilir ve kullanışlı konut
tasarımı kriterlerinin yeniden
belirlenmesi gerekmektedir. Bu
kriterler, fiziksel erişimi sağlamanın
yanı sıra kullanım alışkanlıkları,
toplumsal değerler, örf ve

âdetler ile birlikte analiz edilerek
belirlenmelidir. Mevcut konut
stokunun özellikleri belirlenip
ihtiyaç duyulacak konut tipleri
ortaya çıkarılmalı ve planlamalar
bu ihtiyaçlara göre yapılmalıdır.
Evrensel tasarım özelliklerine sahip
konutların yapımının gelecekteki
yatırımlar için maliyet-fayda
analizi yapılarak ortaya koyulması,
özellikle kamu yatırımları için yol
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TEKNOLOJİ VE
ERİŞİLEBİLİRLİK
Erişilebilirliğe yönelik hazırlanan uluslararası ilkelerin ve
düzenlemelerin de teknoloji söz konusu olduğunda göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.

E
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İstanbul Teknİk
Ünİversİtesİ
Mİmarlık Fakültesİ
Mİmarlık Bölümü Öğretİm
Üyesİ

rişilebilirlik, herhangi bir ürünün,
hizmetin, teknolojinin ya da fiziki
ortamın engelliler ve yaşlılar dâhil olmak
üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve
kullanılabilir olmasını ifade etmektedir.
Erişilebilirliğinin sağlanması için sadece
ürün veya fiziki çevrenin değil kullanılan
teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi
gerekmektedir. Bu nedenle, erişilebilirliğe
yönelik hazırlanan uluslararası ilkelerin ve
düzenlemelerin de teknoloji söz konusu
olduğunda göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
Teknoloji dendiği zaman herkes tarafından
çoğunlukla üzerinde yoğunlaşılan nokta
teknolojinin fiziksel donanım (donanımhardware) boyutudur. Halbuki teknolojinin
kuramsal boyutu da (yazılım-software) en
az donanımı kadar önemlidir. Teknoloji,
yönetim süreçleri ve düşüncelerinin,
makine ve insan organizasyonlarının
bütünleştiği kompleks bir yapıdır (aktaran
İşman 2014, Hoban, s.242, 1965).
Teknolojinin tanımlayıcı özelliği, doğal
nesneler veya diğer insan eserlerinin
aksine, insan kabiliyetini genişletmesidir
(Lawson, 2010). Öyle ki Kapp (1877),

78 | KENTLİ DERGİSİ

teknolojiyi insan organlarının doğrudan
morfolojik uzantısı olarak tanımlamaktadır
(Gillespie, Best, ve O’Neill, 2012). Bakım
teknolojisiyle ilgili olarak da literatürde
yardımcı teknoloji kavramından
bahsedilmekte olup benzer şekilde
yardımcı teknoloji ürünlerinin engelli
bireylere zorlu görevleri yerine getirme
araçlarını sağladığını ifade etmektedir
(Williams, 2007). Yardımcı teknoloji (AT),
fiziksel, duyusal, iletişimsel ve bilişsel
engellilerin toplumsal bütünleşme ve
katılımlarını kolaylaştırmada önemli ve
temel bir rol oynamaktadır (aktaran Özkurt,
2018).
Yardımcı teknoloji (AT) kavramının
tanımları genel olarak birbirine
benzemekle birlikte ATR (Yardımcı
Teknoloji Araştırma Serisi) yardımcı
teknolojiyi, hayatının her alanında engelli
ve bakıma muhtaç bir kişinin gelişmesine,
korunmasına veya iyileştirilmesine
yardımcı olmak üzere tasarlanmış
herhangi bir alet, ekipman, sistem
veya hizmet olarak bütünsel bir şekilde
tanımlanmaktadır (aktaran Özkurt, 2018,
Cooper, 2009).

Bir yandan bu kavramın tanımı
yapılırken teknolojinin faydaları ve
olumlu yönlerine vurgu yapılırken
diğer yandan yardımcı teknoloji
kavramının gereksiz bir terim
olduğu bazı araştırmacılar tarafından
düşünülmektedir. Tüm teknolojilerin
bir anlamda yardımcı olduğu,
böylece bazı şeyleri yapılabilir veya
daha kolay yapılabilir hâle getirdiğini
savunmakta ve şu örneklerle
görüşlerini desteklemektedir:
Otomobiller, trenler, otobüsler ve
uçaklar yardımcı teknolojilerdir
çünkü bir yerden diğerine
kolaylıkla ulaşmayı sağlarlar. Bir
nevi teknolojinin bütün amacı
görevleri mümkün kılmak ya da
kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte,
“yardımcı teknoloji” adı engelli
insanlar için özel teknoloji demek
olmuştur. İşitme cihazlarına genelde
yardımcı dinleme cihazları denir,
ancak gözlük ve kontakt lenslere tipik
olarak yardımcı teknoloji adı verilmez
çünkü düzeltilebilir görme, engellilik
olarak kabul edilmez (aktaran Özkurt,
2018, Ladner, 2010: 25).
Ladner (2010) terminoloji
konusundaki bu farklı yaklaşımları
noktalandırmanın engelli ve
bakıma muhtaç kişilerin kendilerini
(teknolojinin kullanıcıları olarak
kimlikleri) ve teknolojiyle olan
ilişkilerini nasıl gördüklerini
anlamakla mümkün olacağını
belirtmektedir. Tanıma göre öncelikle
bütün teknolojiler yardımcıdır.
İkincisi ve daha önemlisi, “teknoloji”
kelimesi ile kullanıldığında “yardımcı”
terimi, bir kişinin ekstra yardıma
ihtiyacı olduğunu vurgulanmaktadır
(Ladner, 2010: 26). Ladner (2010)
yardımcı teknoloji teriminin, özel
amaçlı cihazlar anlamına geldiğini
ancak, bilgisayarların çoklu
erişilebilirlik çözümleri sağlayabilen
genel amaçlı cihazlar olması
nedeniyle “erişilebilir teknoloji”
teriminin daha uygun olabileceği
fikrini ortaya atmaktadır (aktaran
Özkurt, 2018, Ladner, 2010: 25).

Her ülkede yardımcı
teknolojilere ihtiyaç
duyan insan sayısının
artmasına rağmen, yalnızca
%5-15 veya 10 kişiden
biri yardımcı ürünlere
erişebilmektedir.

YARDIMCI TEKNOLOJİ ÇEŞİTLERİ
Yardımcı teknoloji birçok farklı şekil,
boyut ve parçalar halinde olabilir.
Ticari olarak raftan alınabilir, modifiye
edilebilirdir, ayrıca özelleştirilmiş
veya bir veya daha fazla sakatlık
için özel olarak tasarlanmış türleri
bulunmaktadır. Tüm yardımcı
teknolojilerin ortak noktası olan
tek şey bunun bir kapasite artırıcı
olmasıdır (Robitaille, 2010).
Ana amaçları doğrultusunda
sınıflandırılmış on yardımcı teknoloji
sınıfından bahsedilmektedir:
1. Mimari elemanlar; binalara ve
evlere yapılan uyarlamalar
2. Duyusal ögeler; iletişim ve işitme
cihazları gibi
3. Yazılım ve donanım gibi
bilgisayarlar
4. Çevresel kontroller cihazları
5. Bağımsız yaşam için yardımcılar;
kişisel bakım ürünleri gibi
6. Protezler ve ortezler
7. Kişisel hareketliliğe yardımcılar;
tekerlekli sandalyeler dâhil olmak
üzere
8. Modifiye (değiştirilmiş)
mobilyalar ve donatılar
9. Eğlence ve spor amaçlı
yardımcılar
10. Hizmetler; cihaz seçimi ve eğitimi
gibi

Bu sınıflandırma ABD’de ve dünyada
yaygın olarak kullanılmaktadır
(Robitaille, 2010). Ancak bu noktada
teknoloji sağlayan ve teknolojiyi
kullanan ana gruplar ve aktörlerin
bakış açıları yardımcı teknoloji ile
ilişkisini ortaya koymak açısından çok
önemlidir (EPRS STOA, 2018).
Teknolojik bakış açısı mühendisler,
teknoloji sağlayıcıları ve yatırımcıların
bakış açısıdır. Teknoloji perspektifine
göre, AT’ler düşük veya yüksek
teknoloji olabilir. Bu ayrım AR-GE
yoğunluklarına dayanmaktadır
(OECD 2011). Düşük teknolojili
cihazlar çoğunlukla mekaniktir ve bir
güç kaynağı gerektirmez; kullanımı
çok kolaydır ve genellikle düşük
maliyetlidir. Yüksek teknolojili cihazlar
her zaman bir güç kaynağı gerektirir,
programlanması ve kullanımı daha
zordur ve genellikle daha pahalıdır.
(Eurostat (2016) 1) düşük, 2) ortadüşük, 3) orta-yüksek ve 4) yüksek
teknoloji üretimine daha ayrıntılı bir
sınıflandırma sağlamaktadır.) (EPRS
STOA, 2018).
Ayrıca, yardımcı teknoloji
düşündüğümüz anlamda “ hiç
teknolojik” olmayabilir; gömleğinizi
sabitlemek için kullanılan cırt cırt
(velcro) gibi ya da yürüyüşe destek
olan bastonlar gibi “düşük teknoloji”;
veya ekran okuma yazılımı gibi “ileri
teknoloji” içerebilir (Robitaille, 2010).
Bireysel yeti kayıplarına ait bakış açısı;
bu esasen engelliler için önemli olan
bakış açısıdır. Bu bakış açısına göre,
teknolojiler yetenekleri artırmaya
yönelik teknolojilere ve erişilebilirliği
artırmaya yönelik teknolojilere
ayrılabilir. Tabii ki hiçbir ayrım
tamamen siyah veya beyaz değildir
ve bu durumda birçok gri alan
bulunmaktadır. Yine de ergonomi
teorisinden gelen bu ayrım
(Bhattacharya ve McGlothlin 2012)
engelliliği çevreleyen yanlış anlama
ve tartışmaların ana kaynaklarından
birine odaklanması açısından
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yararlıdır. Engellilikle başa çıkmanın en iyi stratejisi nedir?
Bireysel yetenekleri artırmak için teknolojileri kullanarak
bozuklukları “düzeltmeye” çalışmak mı? Yoksa engellilerin
gerçek potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına
yardımcı olmak amacıyla bireyler ve çevre arasındaki
arayüzü değiştirmek için teknolojileri mi kullanmak?
Cevap kritik olarak engelliliği kavramsallaştırma şekline
bağlıdır. Engelliliği esas olarak yeti kaybı açısından
değerlendirmeye eğilimli olanlar da yetenekleri artıran
teknolojileri destekleme eğiliminde olacaklar; engelleri
sosyal dışlanma açısından değerlendirmeye eğilimli
olanlar da erişilebilirliği artıran teknolojileri destekleme
eğiliminde olacaklardır (EPRS STOA, 2018).
Engelliler için özel olarak tasarlanmış ekipman veya
değiştirilmiş standart ekipman kullanımları olabilir
(Robitaille, 2010):
Örneğin:

MAKALE

çizginin sonuna geldiklerini ve geri dönmeleri gerektiğini bildiriyor.
Bonede bulunan titreşimli sensörler ve Bluetooth teknolojisi,
yüzücüyü tam zamanında uyararak dönmesini sağlıyor
(https://bigumigu.com).

Fotoğraf 3. İşitme Engelli İnsanların Müziği Hissedebilmesini
Sağlayan Giysi: Sound Shirt Orkestranın çaldığı her bir enstrüman
giysiye bağlı bir yazılım tarafından tercüme ediliyor.
(https://bigumigu.com)

• İşitme cihazları
• Erişim rampaları
• Tekerlekli sandalyeler
• Konuşma üreteçleri
• Konuşan kitaplar
• Alt yazılı televizyon

Fotoğraf 4. Handy Park, Engellilere Ayrılan Park Yerlerini Koruyor
(https://bigumigu.com)

Fotoğraf 1. Görme Engelli Çocuklara Okumayı Öğreten Oyuncak:
Braille alfabesi ve LEGO’nun karışımından “Braille Bricks”i geliştirdi
(https://bigumigu.com).

Fotoğraf 2. Blind Cap: Görme Engelli Yüzücüler İçin Akıllı Bone:
“Blind Cap” adındaki yüzücü bonesi, görme engelli yüzücülere
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Bakıcıların bakış açısı; bakıcılar ve aileler, destek
teknolojilerin kendilerini, görevlerini ve sorumluluklarını
nasıl etkilediğiyle ilgili bakış açıları. Özellikle üretim
teorisindeki yenilikçi üretim yaklaşımlarına göre
(Davenport ve Kirby 2015) teknoloji ve insan rolü 1)
etkili ve verimli sonuçlar elde etmek için insan işçiliği
ve teknolojisinin birleştirildiği; 2) teknolojinin insan
emeğini ele geçirdiği ve akıllı makinelerin insanların
yerini aldığı otomasyon, üstüne şekillenecektir.
Bazı AT’ler, insan yardımıyla birleştirilecek ve insan
yardımının kalitesini artıracak şekilde tasarlanırken, diğer
AT’ler, bakım verenlere nesne işini devralma ve insan
yardımını gereksiz kılma eğilimindedir. Bu kutupluluk,
sosyoekonomik açıdan son derece anlamlıdır, aile
yaşamını da içerir ve işgücü piyasası üzerinde de önemli
etkileri olacaktır (EPRS STOA, 2018).
Daha geniş toplumsal bakış açısı; bu genellikle
politika yapıcıların bakış açısıdır, ancak aynı zamanda
engelliler ve sivil toplum örgütleri ile de son

derece ilgilidir. AT’lerin engelli bireylerin sosyal
asimilasyonunu kolaylaştırabilme potansiyelini
taşıma riskini açıklamaktadır. Bu riski tanımlamak
için eğitim teorisinden gelen kavram kutupları
olarak; bütünleştirme (entegrasyon) mi, yoksa
kapsama (dahil etme) mı? (Frederickson ve Cline
2002) yönünde destek teknolojilerin kullanılmasıdır.
Entegrasyon, bireysel çeşitliliğin “metabolize edilip”
(sindirilip), yok edildiği bir birleşme süreci anlamına
gelir. Entegrasyonun amacı tekdüzeliktir. Kapsayıcılık,
bireysel çeşitliliğin korunduğu ve sürdürülebildiği
bir süreç anlamına gelir. Son yıllarda, çoğu engelli
temsilcileri “engelli kimliği” kavramına dayanan
engelliliği bir yaklaşım olarak savunmaktadır; bu
da engellinin biyolojik varyasyonlar olarak tedavi
edilmeyecek ancak kabul edilecek bireyler olduğu
görüşüdür (Imrie 1997). Birçok engelli derneği
entegrasyona itiraz ederken tek iyi hedef olarak katılımı
teşvik etmektedir (EPRS STOA, 2018).
Bugün bir milyar insan yardımcı teknolojilere ihtiyaç
duyuyor ve dünya çapında iki milyardan fazla insanın
2030 yılına kadar en az bir yardımcı ürüne ihtiyacı
olması bekleniyor. Herkesin hayatının bir döneminde
yardımcı teknolojiye ihtiyacı olsa da çoğu zaman
yetişkinler ve engelli çocuklar, yaşlılar ve diyabet ve
bunama gibi kronik sağlık sorunları olan kişilerde
daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Küresel ihtiyaçlar
ve yardımcı teknolojilerin tanınmış faydalarına
rağmen yardımcı ürünlere erişim sınırlı kalmaktadır.
Bu karşılanmayan ihtiyacı ele almak, Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma yolunda ilerlemek ve
Engelliler Hakları Sözleşmesi’ni gerçekleştirmek için
de gereklidir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi,
hiç kimseyi geride bırakma taahhüdü ile refahı ve
evrensel sağlık kapsamını kalkınma vizyonunun
merkezine yerleştirmektedir. Ayrıca, Engellilerin Hakları
Sözleşmesi, yardımcı teknolojiye erişimi bir insan hakkı
olarak kabul etmiş ve küresel erişimi geliştirmek için
uluslararası iş birliği çağrısında bulunmuştur (Madde
32).
Her ülkede yardımcı teknolojilere ihtiyaç duyan insan
sayısının artmasına rağmen, yalnızca %5-15 veya 10
kişiden biri yardımcı ürünlere erişebilmektedir. Küresel
olarak, az görenler için yardımcı ürünler isteyen 200
milyon kişinin karşılanmamış bir ihtiyaç bulunmakta; 75
milyon tekerlekli sandalyeye muhtaç ve işitme cihazları
gibi işitme için yardımcı ürünlere 400 milyondan
fazla kişinin ihtiyacı var. Bu eksiklikler yüksek maliyet
ve finansman, kullanılabilirlik, farkındalık ve eğitimli
personel eksikliği gibi çeşitli nedenlere dayanmaktadır
(WHO,2020).

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi (UNCRPD)
en az dokuz maddede yardımcı teknolojileri ele
almaktadır (Birleşmiş Milletler 2006). Ayrıca Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, gelişmekte olan
ülkelerde daha güçlü yayılmaya ve AT’lere eşit erişime
odaklanan bir öncelikli yardımcı ürünler listesinin son
kez başlatılması, AT’lerin engelli insanlar için önemini
göstermektedir (WHO 2016a). Bununla birlikte, AT’lerin
engelliler tarafından kullanımı ile ilgili hala birçok
zorluk vardır. Bunlar maliyetleri, bunlara erişim veya
yeterli tasarım ilkelerinin uygulanması gibi faktörleri
içermektedir.
2018 yılında Yetmiş Birinci Dünya Sağlık Asamblesi
delegeleri, yardımcı teknolojiye erişimin iyileştirilmesi
ve üye devletleri evrensel sağlık kapsamına doğru bir
adım olarak yardımcı teknolojiye erişimi geliştirmek
için politikalar ve programlar geliştirmeye, uygulamaya
ve güçlendirmeye teşvik eden kararı kabul ettiler
(WHO,2020).
DSÖ, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Engelliler Hakları
Sözleşmesi ve WHA71.8’in yardımcı teknoloji hakkındaki
kararının uygulanmasına yönelik bir adım olarak Küresel
Yardımcı Teknoloji İşbirliğini (GATE) koordine etmektedir.
GATE girişiminin amacı, ülkeleri zorlukları ele alma
ve kendi bağlamları içinde yardımcı ürünlere erişimi
geliştirme konusunda desteklemektir.
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ERİŞİLEBİLİR KENTSEL VE
KAMUSAL ALANLAR
BİR YEREL DENEYİM:
ÇANKAYA BELEDİYESİ
Türkiye kamu yönetimi sistemi içinde belediyelerin,
erişilebilirlik alanında görev ve sorumlukları son derece
önemli ve önceliklidir.
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entlerde sağlıklı ve yaşanabilir
bir ortam, kentte yaşayan tüm
gruplara eşit ve adil hizmet vermekle
sağlanabilir. Hızla değişen ve gelişen
kentlerde yaşayan tüm yaş gruplarının ve
engelli, engelsiz tüm bireylerin kentsel
ögelere erişilebilirliklerinin sağlanması;
sosyal yaşama katılabilmeleri ve bu
mekânları kullanabilmeleri açısından
büyük önem arz etmektedir. Fakat ne
yazık ki oluşturulan kentsel koşullar ve
gerçekleştirilen tasarımlar toplumdaki
tüm bireylere fırsat eşitliği sunmamaktadır.
Toplumun azımsanmayacak bir kesimini
oluşturan engelli bireyler, günlük hayatta
karşılaştıkları kısıtlılıklar ve mekânsal
yetersizlikler nedeniyle toplumsal
yaşam içinde bir dizi sorunla karşı
karşıya kalmaktadır. Bu noktada, kent
havasının insanı özgür kılabilmesinin ön
koşullarından biri; herkes için sosyal ve
toplumsal hizmetlerin eşit, yeri geldiğinde
ücretsiz ve erişilebilir olmasıdır.
Bu bağlamda, yerel ölçekte, kent
yönetimlerinin, Türkiye kamu yönetimi
sistemi içinde belediyelerin, erişilebilirlik
alanında görev ve sorumlukları son derece
önemli ve önceliklidir. Bu çalışmanın
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amacı; sosyal hizmet alanının bilimsel
ölçütleri bağlamında, erişilebilirlik olgusunu
kent ölçeğinde ele almak, buradan
hareketle de bir belediye deneyimini
de engelli birey ve ailelerinin sorunları
noktasında değerlendirmeye çalışmaktır.
1. ERİŞİLEBİLİRLİK KAVRAMI VE
ERİŞEBİLİR OLMANIN ENGELLİ BİREY
VE YAKINLARI İÇİN ANLAMI
Erişilebilirlik, tüm haklara ulaşmak
bakımından vazgeçilemez en temel haktır.
Erişilebilirlik engelli bireylerin;
• Bağımsız yaşayabilmelerinin,
• Yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin
katılımlarının,
• Engelli olmayan bireylerle eşit koşullarda
fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim
olanaklarına hem kırsal hem de kentsel
alanlarda halka açık diğer tesislere ve
hizmetlere, evrensel tasarım ilkesiyle
ulaşmalarının sağlanmasıdır.
Erişilebilirlik kavramı, kentsel kamusal
alanda, toplumdaki bireyleri ayrıştırıcı
olmamalı aksine bütünleştirici bir işlev

üstlenmeli, bu alana yönelik
proje ve tasarımların çıkış noktası
bütünlüklü bir bakış olmalıdır. Bu
noktada, erişilebilirlik kavramı,
kentsel sağlıklaştırma ve iyileştirme
sürecinde, öncelikle özel ve yeni
bir tasarım çabası yerine mevcut
“mimari engeller” ya da kent
ölçeğinde var olan mekânsal
engeller kaldırılarak, fiziksel çevre
geliştirilmeli ve iyileştirilmelidir.
Konuya bu açıdan yaklaşıldığında,
kurumlar arası bilgi ve deneyim
paylaşımı önem kazanmaktadır.
Örneğin, kent mekânında var olan
engellerin ortadan kaldırılması ya
da sorun teşkil eden erişilebilirliğe
engel alanların düzenlenmesi
için kurumların birbirlerine
“erişilebilirliği” de özel bir önem
ve öncelik taşımalıdır. Belediye ile
üniversitenin iş birliği, ilgili bakanlığın
meslek örgütü ile kuracağı bilimsel
dayanışma, kentte yaşayan
bireylerin ve örgütlü sivil toplum
kuruluşlarının görüş ve önerileri bu
tür sorun alanlarının katılımcı bir
yaklaşımla çözüme kavuşacağını
göstermektedir.

Ülkemizde engelli
bireylerin erişilebilirliği
ile ilgili yasal ve idari
düzenlemeler yapılmışsa
da gelinen son noktada;
erişilebilirliğin, hala ciddi
bir sorun olduğu açıktır.

Engelli birey ve yakınları değişen
ve gelişen kentlerde erişilebilir,
yaşanabilir ve kullanılabilir
alanlara sahip olma ve kentsel
işlevlere erişme noktasında büyük
desteğe gereksinim duymaktadır.
Engelli bireylerin yakınlarının da
düzenlemelerden etkilendiği göz
önünde tutulduğunda, engelli
bireylerin günlük yaşamlarını rahat,
güvenli ve bağımlı kalmaksızın
sürdürebilmelerini sağlayan ve
gereksinimlerini karşılayan, erişilebilir
bir kentsel çevreye sahip olma
ihtiyacı gün geçtikçe daha fazla
önem kazanmaktadır. Kentsel
planlamada engelli bireyler göz
önünde bulundurulmadığı takdirde,
yaşadıkları zorluklar nedeniyle

engelli bireyler ve yakınları kentle
bütünleşemez hale gelmektedirler.
Gelişmiş ülke örnekleri
incelendiğinde, eşitlik kavramının
hayatta karşılık bulduğunu görmek
mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına
üye kent ve belediyelere erişilebilirlik
açısından bakıldığında, özellikle
Birleşik Krallık ve İskandinavya ülke
deneyimlerinin hemen farklılık
gösterdiğini gözlemekteyiz. Avrupa
Birliği müktesebatının da bu yönde
düzenleyici hükümleri ve yaptırımları
da erişilebilirlik alanında önemli
gelişmelere yol açmıştır. Ülkemizde
durumun gerek yasal düzenlemeler
gerekse de uygulama açısından
istenilen düzeyin çok gerisinde
olduğunu söylemek zorundayız.
Ülkemizde engelli bireylerin
erişilebilirliği ile ilgili yasal ve idari
düzenlemeler yapılmışsa da gelinen
son noktada; erişilebilirliğin, hala
ciddi bir sorun olduğu açıktır.
Bu konuda, kurumlar arası yetki
karmaşası yanında, bütünlüklü bir
politika eksikliği en temel sorun
olarak görülebilir.
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Bu noktada, erişilebilirlik olgusunun
kentsel kamusal hizmetlerde
koşulsuz tesis edilebilmesi için kent
yönetiminde toplumun değişik
kesimlerinin sürece etkin katılımının
sağlanması, bu bağlamda engelli
birey ve ailelerin karar süreçlerinde
yer alması öncelikli adımlardan biri
olmalıdır. Böyle bir yaklaşım, eşit
ve katılımı temel alan erişilebilirlik
politika belgesi, engelli birey ve
ailesinin özgürleşmesi yönünden
vazgeçilemez gerekliliktir.
2. ERİŞİLEBİLİRLİK ALANINDA
YASAL DÜZENLEMELER VE
HAKLAR
2005 yılında yürürlüğe giren 5378
sayılı Özürlüler Kanunu’nun geçici
2. maddesinde: “Kamu kurum ve
kuruluşlarına ait mevcut resmî
yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım,
yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor
alanları ve benzeri sosyal ve kültürel
altyapı alanları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yapılmış ve umuma
açık hizmet veren her türlü yapılar bu
Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren yedi yıl içinde (07.07. 2012’ye
kadar) özürlülerin erişebilirliğine
uygun duruma getirilir.” hükmü
ile başlayan ulusal erişilebilirlik
hareketinin henüz tamamen amaca
ulaştığını söylemek mümkün
değildir.
Söz konusu yasa ile yapılan
düzenleme ne yazık ki uygulamada
hayata geçmemiş, her seferinde
yapılan yeni “düzenlemeler”
tanımlanan yeni ve ek süreler ile
köklü düzenlemeler için başlangıç
olması gereken adımlar ötelenmiştir.
Bu arada, son yıllarda oluşturulmaya
çalışılan denetim mekanizmalarına
karşın Başkent Ankara’da dahi
yalnızca görme engelli bireylerle ilgili
dokulu takip yolu uygulamasının
yaygınlaşması ve standart dışı
yapılan engelli rampaları dışında,
diğer engel grupları açısından
erişilebilirlik yönünde çok da fazla yol
alınamadığı görülmektedir.
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Bireyin, toplumsal yaşamın insanlara
sunduğu hizmetler ve olanaklardan
yararlanabilmesi ve kendi hizmetini
sunabilmesi, yani toplumsal yaşama
tam katılabilmesi, söz konusu
faaliyetlerin gerçekleştiği mekânlara
bağımsız olarak erişebilmesi ve
bu mekânları kullanabilmesi ile
mümkündür.
Ulaşılamayan ve kullanılamayan
mekânlar, engelli bireyleri ve
yakınlarını toplumsal yaşamın dışına
itmekte ve engellemektedir.
Bireyin toplumsal faaliyetleri
yerine getirmesinde sınırlama
oluşturmayan engelli erişilebilirliği
ve kullanılabilirliği kısıtlı mekânlar
nedeni ile bir engel haline
gelmektedir.
Engelli bireylerin toplum
yaşantısına engelli olmayanlar ile
eşit fırsatlarda katılabilmelerinin
sağlanmasında erişilebilirliğe ilişkin
yasal düzenlemeler önemli bir yer
tutmaktadır.
Konutunda dahi yaşamakta zorlanan
engelli bireyler, çeşitli fiziksel
engeller nedeniyle erişilebilirliği
sağlanamadığı için eğitim, sağlık,
istihdam ve diğer birçok hizmetten
yoksun bırakılarak, ekonomik
özgürlüğünü elde edememekte
ve toplumda tüketici konumunda
kalmaktadır.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’ne
göre: “Yaşam, özgürlük ve kişisel
güvenlik her insanın hakkıdır.”
Engelli Kişilerin Hakları
Bildirgesi’ne göre: “Engelli kişiler
diğer insanlarla aynı kişisel ve siyasal
haklara sahiptir.”
T.C. Anayasasının 12. maddesine
göre: ‘’Herkes, kişiliğine bağlı,
dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez temel hak ve
hürriyetlere sahiptir.’’

Sonuç olarak; engelli ya da engelsiz
her insan, İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nde de tanımlandığı
üzere ve yüzyıllardır verilen hak
mücadeleleri kapsamında yaşam
hakkına sahiptir.

Erişilebilirlik konusunda yerel yönetimlerde son yıllarda yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde;
yerel yönetimlerin hizmet binalarının erişilebilirlikle ilgili önlemleri alıp, eksikliklerini
tamamlamaya çalışarak, kamusal alandaki hizmetlerin tüm vatandaşlar için erişebilir olması
noktasında önemli adımlar atıldığı gözlenmektedir. Bunun yanında yetki alanları içinde,
sorumlulukları doğrultusunda, erişilebilirlik konusunu tüm hizmet alanlarına yansıtmaya,
olanakları ölçüsünde çaba gösterip, bu doğrultuda çalışma yaptıkları dikkat çekmektedir.

Erişilebilirlik kentte yaşayan
bütün bireylerin, kentin sunduğu
kamusal hizmetlerin tümüne
ulaşabilmesi demektir. Bu, kenti
paylaşan her bireyin en doğal
hakkıdır. Kentlileşmenin, kente ait
kararlara katılabilmenin ve o yere
aidiyet duyabilmenin vazgeçilmez
koşullarından biri de demokratik
katılım olgusudur.

Hızla büyüyen kentlerle birlikte artan kentsel hizmet ihtiyacı kent yönetimlerinin önemini
artırmış ve tüm dünyada yerel yönetimler idari yapılarına göre farklılaşan görevlere, hizmetlere
ve kaynaklara sahip olmuşlardır. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde, önceliklerin
belirlenmesinde kamusal yararı ön planda tutmak; çağdaş tekniklerin kullanıldığı kalıcı altyapı
elemanlarını yeğlemek; özetle iyi bir yaşam kalitesine sahip olan, uyumlu, katılımcı, dışlayıcı
olmayan bir kentli yaratmayı hedef almak kentsel hizmet politikalarının temeli olmalıdır. Kentsel
hizmetlerin kalitesi, toplumun etkin katılım ve denetim işlevinin geliştirilmesiyle artırılabilecektir.

3. YENİ BİR KAVRAM:
ERİŞİLEBİLİR MEKÂNLAR
VE KAMUSAL ALANLAR VE
BELEDİYELER
Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan
sonra kentlerin yeniden yapılanma
sürecinde erişilebilirlik kavramı
kentsel tasarımcıların öncelikli
amaçları içinde yer almıştır. Daha
önce standart gereksinimlere
göre tasarlanan yapılanmış
çevreler yerine, özellikle kamusal
alanların toplumu oluşturan herkes
tarafından kullanılması ve böylece
daha yaşanabilir mekânların elde
edilebileceği görüşü başat bir hal
almıştır.
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere
çeşitli ülkeler, bu görüşü yasalara
da taşıyarak, kimsenin hiçbir fiziki
özelliği nedeniyle dışlanamayacağını
kabul etmişler, fiziki çevrelerin
bu görüşü sağlayacak biçimde
donatılması için kurallar, denetim ve
yönetim politikaları geliştirmişlerdir.
Ülkemizde de bu genel kural hem
anayasamız da hem de çeşitli yasalar
da yer aldığı halde, fiziki çevrenin
istenen şartlara uygun gelişip
gelişemediğinin denetlenmesi ve
gerekli yaptırımların uygulanması
aşamasında sorun yaşanmaktadır.

Erişilebilirlikle ilgili resmî belge ve dokümanlar gözden geçirildiğinde; Türkiye İstatistik
Kurumunun (TÜİK’in) 2010 tarihli “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması” çalışması dışında,
kapsamlı bir araştırmanın olmadığı görülmektedir. Elbette, sınırlı bir çevreyi ya da engelli alanını
içeren akademik araştırmalar ve çabalar mevcuttur. Ancak bu çalışmaların bütünlüklü bir
politikaya yol gösterme misyonu doğaldır ki olamamıştır.
Bu noktada örneğin, 2010 tarihli “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması” raporunda,
Bu noktada örneğin, 2010 tarihli “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması” raporunda,
kayıtlı olan engelli bireylerin yaşadıkları yerdeki fiziksel çevre düzenlemelerinin, engelli bireyin
kayıtlı olan engelli bireylerin yaşadıkları yerdeki fiziksel çevre düzenlemelerinin, engelli
kullanımına uygun olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinin engel türüne göre dağılımı yer
bireyin kullanımına uygun olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinin engel türüne göre
almaktadır. Buna göre; kayıtlı olan engelli bireylerin %66,9’u kaldırımların, yaya yollarının ve yaya
dağılımı yer almaktadır. Buna göre; kayıtlı olan engelli bireylerin %66,9’u kaldırımların, yaya
geçitlerinin engelli bireyin kullanımına uygun olmadığını düşünmektedir. Yaşadıkları yerdeki
yollarının ve yaya geçitlerinin engelli bireyin kullanımına uygun olmadığını düşünmektedir.
fiziksel çevre düzenlemeleri ile ilgili olarak, kayıtlı olan engelli bireylerin %66,3’ü oturdukları
Yaşadıkları yerdeki fiziksel çevre düzenlemeleri ile ilgili olarak, kayıtlı olan engelli bireylerin
binanın, %59,5’i dükkân, market, mağaza ve lokantaların, %58,4’ü kamu binalarının, %55,4’ü
%66,3’ü oturdukları binanın, %59,5’i dükkân, market, mağaza ve lokantaların, %58,4’ü kamu
postane ve banka benzeri yerlerin engelli bireyin kullanımına uygun olmadığını belirtmiştir.
binalarının, %55,4’ü postane ve banka benzeri yerlerin engelli bireyin kullanımına uygun
(Şekil 1)
olmadığını belirtmiştir. (Şekil 1)
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Şekil 1: Fiziksel Çevre
Düzenlemelerinin Engelli
Bireyin Kullanımına
Uygun Olmadığını
Düşünenler (Özürlülerin
Sorun ve Beklentileri
Araştırması, 2010)

Şekil 1. Fiziksel Çevre Düzenlemelerinin Engelli Bireyin Kullanımına Uygun Olmadığını Düşünenler (Özürlülerin Sorun ve

Bu
sonuçlardan,
engelli
Beklentileri
Araştırması,
2010)bireylerin kentsel haklarını kullanırken, bu çalışmanın da varsaydığı gibi
en çok dış mekânlardaki güçlüklerden etkilendikleri anlaşılmaktadır. Öyleyse kent yöneticiler için
Bu sonuçlardan, engellilerin kentsel haklarını kullanırken, bu çalışmanın da varsaydığı gibi en
hedef kent sakinleri için “engelsiz bir kent” olmalıdır.
çok dış mekânlardaki güçlüklerden etkilendikleri anlaşılmaktadır. Öyleyse kent yöneticiler için
hedef kentengelli
sakinleri
için hedef
“engelsiz
bir kent”
Ülkemizde
bireylere
yönelik
kapsayıcı
sosyal olmalıdır.
politikaların politika gündemine gelmesinde
1.07.2005 tarihinde, 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Ülkemizde engellilere yönelik kapsayıcı sosyal politikaların politika gündemine gelmesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan, yasal düzenleme önemli rol oynamıştır. Bu
1.07.2005 tarihinde, 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
kanunla birlikte engelli bireylere yönelik sosyal politika uygulamalarında, merkezi yönetimin
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan, yasal düzenleme önemli
yanında yerel yönetimlerin işlevleri de zaman içerisinde artmıştır. Nitekim 2000’li yıllarda yerel
rol oynamıştır. Bu kanunla birlikte engelli bireylere yönelik sosyal politika uygulamalarında,
yönetim birimlerine ilişkin çıkarılan yasalarda yerel yönetimlere, özellikle de belediyelere sosyal
merkezi yönetimin yanında yerel yönetimlerin işlevleri de zaman içerisinde artmıştır. Nitekim
politika alanında önemli görev ve sorumluluklar verilmiştir.
2000’li yıllarda yerel yönetim birimlerine ilişkin çıkarılan yasalarda yerel yönetimlere,
özellikle de belediyelere sosyal politika alanında önemli görev ve sorumluluklar verilmiştir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede sosyal politikaların uygulanmasında yerel
yönetimler önemli görev ve sorumluluklar üstlenmekte, gelişen sosyal devlet anlayışı ile
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4. ÇANKAYA BELEDİYESİ VE
ÖRNEK BİR YEREL UYGULAMA
Türkiye’de fizyolojik, psikolojik veya
anatomik yapı ve işlevlerindeki
belli bir kayıp dolayısıyla hareket
yeteneği, algılaması ve kavraması
kısıtlı olan nüfusun %12’si
dolayındaki bir kesiminin, kamusal
mekâna erişim ve mekânı kullanma
haklarının işlemediği görülmektedir
(Kaplan ve Öztürk, 2004, 67).
Engelli bireylerin sosyal yaşama
katılmakta fırsat eşitliğini
sağlayan hukuki düzenlemeler
belediyeleri, yapacakları sosyal
ve teknik altyapı yatırımlarıyla
kent mekânının şekillenmesinde
söz sahibi kılmıştır. Türkiye’de
engelsiz kentlerin önündeki
engellerin yasal düzenlemelerde
değil, uygulamalardadır ve bu
çözümlerin öncelikle belediyelerce
sağlanması gerekmektedir. Engelsiz
kent oluşturmak belediyeler için
sorumluluktan daha fazladır, bir
yönüyle zorunluluktur.

Gelişmiş ve gelişmekte olan
birçok ülkede sosyal politikaların
uygulanmasında yerel yönetimler
önemli görev ve sorumluluklar
üstlenmekte, gelişen sosyal devlet
anlayışı ile birlikte sosyal politikaların
halka sunumunda sosyal devletin
önemli aktörlerinden biri olmaktadır.
Son yıllarda sosyal politikaların
yerelleşmesi daha da önem
kazanmıştır. Yerelde belediyeler
temel kentsel hizmetler sağlayan
kurumlardır. Bunun yanında vatandaş
belediyelerden sosyal sorunları ile de
ilgilenmelerini beklemektedir.
Yetki ve sorumluluk alanları genellikle
günlük yaşamın düzenlenmesi ve
kolaylaştırılması olan belediyeler,
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son yıllarda önemi fark edilen
“sosyal belediyecilik” anlayışının da
etkisiyle, artan bir oranda ‘herkes
için erişilebilir bir kent’ fikrini
benimsemektedir. Bu fikirden
hareketle; yerel yönetimlerin
engellilere sundukları hizmet ve
politikalar bireylerin toplumsal
yaşama katılımlarını artırmaktadır.
Toplumda dezavantajlı olarak
kabul gören ve toplumsal yaşama
katılımı kısıtlı olan/kısıtlanan
engelli bireylere yönelik yerel
yönetimler tarafından uygulanacak
sosyal politika ve hizmetlerin
artırılması daha sağlıklı ve mutlu
bir çevrede yaşamayı beraberinde
getirecektir.

Kamunun kullanımına açık, resmi
ve özel tüm yapılara erişimde;
sokak, cadde ve meydanlar, parklar,
eğlenme-dinlenme (rekreasyon)
alanları vb. açık alanlarda,
konutlarda, toplu taşımacılıkta,
trafik düzenlemelerinde belediyeler,
ulaşılabilirlik açısından yasal sorumlu
ve yetkilidirler.
Ancak kanuna, standartlara ve
kılavuzlara rağmen uygulamalarda
yetersiz kalındığı görülmektedir
(Menda ve Balkan, 2013, 92).
Uygulamalar beklenilen hızla
gerçekleşmemektedir.
Elbette “engelsiz-erişilebilir kent”
beklentisinin gerçekleşmesi bir
süreç işidir, çok boyutludur ve bazı
altyapılara (uzman insan gücü,
teknik bilgi ve geniş bir veri tabanı
vb.) gereksinim duymaktadır.

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Projesi ile ilgili
çalışmalara ilk olarak 1994 yılında, Birleşmiş Milletler
Dünya Sağlık Örgütü Ankara Ofisi ile kurduğu ikili
ilişkilerle başlamıştır. Bu projeye dâhil olmanın temelinde
“Herkes İçin Sağlık” ilkelerinin benimsenmesi ve bu
ilkelerin Çankaya Belediyesinin proje ve çalışmalarında
yer bulması olmuştur.

Çankaya Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda
erişilebilirlikle ilgili temel hedefini de “Engelli bireylerin
toplumsal ve ekonomik yaşama engelsiz katılımını
sağlamak şeklinde belirlemiştir. Bu doğrultuda
stratejilerini başta belediye binalarına engelsiz erişimin
sağlanması ile yaşam kalitesi yüksek, “herkes için
erişilebilir kent yaratmak” üzerine oluşturmuştur.

Çankaya Belediyesinin, Sağlıklı Kentler Projesi’ne
katılım sürecinde, DSÖ’nün belirlediği politika, ilke ve
programların kurumsal düzeyde içselleştirilmesi de
önemli bir etken olarak öne çıkmıştır. Bu bağlamda
örneğin, DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi 6. Fazı’na, Türkiye’den
üye 13 belediyeden biri olan Çankaya Belediyesi,
geçtiğimiz yıllarda 6. Faz sürecini başarıyla bitirmiş ve 7.
Faz üyeliği için çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye’deki yerel yönetimlerin engelli bireylerin
erişilebilirliğine yönelik uygulamaları Çankaya Belediyesi
örneğinde ele alındığında karşımıza çıkan olgular ise
şöyle özetlenebilir:

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı üyeliğinin bir gerekliliği
olarak, belediye 2018 yılında Çankaya ilçesinin sağlık
alanındaki haritası olarak nitelendirilen ve 2019-2023
yıllarını kapsayan “Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve
Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planını” yayımlamıştır. Bu
plan ile Çankaya’da yaşayan yurttaşların cinsiyetine,
yaşına, hastalıklarından eğitim durumuna, kültür ve
sanat faaliyetlerine katılmalarından göç olgusuna kadar
hemen hemen her alanda çok ciddi bir bilgi birikimi
sınıflandırılmıştır. Söz konusu veriler, belediyenin
çalışmaları ve projelerinde temel siyasi belge niteliği
taşımaktadır. Bu noktada, söz konusu doküman ile
birlikte, engelli alanına dair veriler ve stratejiler Çankaya
Belediyesi için önemli bir başlık olarak öne çıkmıştır.
Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Çankaya Kent Sağlık
Gelişim Planı’nda ilçede yaşayan engelli nüfusla ilgili
verilere Çankaya Kaymakamlığının “Engelli İhtiyaçlarının
Analizi-2015” araştırması ile ulaşılmıştır. Bu araştırmanın
verileri; yaşayan engelli bireylerin toplumsal hayatın
içinde yer alma durumları yönünden incelendiğinde,
engelli bireylerin %5,2’si toplumsal hayatın içinde yer
aldığını belirtirken, %33,8’nin toplumsal hayatın içinde
yer almadığını ifade ettiği görülmüştür (Şekil 2).
Durum

• “Kaldırımlar Yayalarındır.” seferberliği ile zabıta
görevlileri tarafından kaldırımlara park eden
otomobillerin sileceğine “Yaya Haklarına Saygı ve
Duyarlılığa Davet” uyarı notu bırakılmaktadır.
• Ankara Çankaya Belediyesinin kılavuz çalışmaları ve
Engelli Hizmet Engelsiz İşyeri Kılavuzu ile işletmelere
engelsiz mekân oluşturma konusunda;
•

Bina parseli çevresi kaldırım yapım esasları

•

Bina yapımında aranacak ulaşılabilirlik koşulları

konularında kılavuzlar hazırlamıştır.
Çankaya Belediyesinin erişilebilirlik konusunda
çalışmaları;
• Mevcut hizmet binalarının ve engelli bireylerin
erişimine uygun hale getirilmesi,
• Yeni yapılacak hizmet binaları ve sosyal tesislerde
erişilebilirlik kriterlerinin dikkate alınması,
• Mevcut parklardan uygun olanların, engelli bireylerin
erişimine uygun hale dönüştürülmesi,
• Yeni yapılacak parkların engelli bireylerin erişimine
uygun şekilde oluşturulması,
• Görme engelli bireyler için takip yolu yapılması
çalışmaları,
• Okullarda rampa ve takip yolu yapılması çalışmaları,

Frekans

%

Çoğunlukla Yer
Alıyorum

26

5.2

• Erişilebilirlik konusunda farkındalık çalışmaları olarak
sürdürmektedir.

Kısmen Yer
Alıyorum

305

61

Yer Alamıyorum

169

33.8

TOPLAM

500

100

Erişilebilirlikle ilgili yapılan bu çalışmalara karşın,
engelli bireylerin Çankaya ilçesinde yaşamaktan dolayı
memnuniyeti değerlendirildiğinde; engelli bireylerin
%23’nün ilçede yaşamaktan memnun olduğu, %77’sinin
ise biraz memnun olduğu ya da hiç memnun olmadığı
görülmüştür (Şekil 3).

Şekil 2. Toplumsal Yaşam İçinde Yer Alabilme Durumu (Çankaya
Kaymakamlığı Engelli İhtiyaçlarının Analizi, 2015)
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Durum

Frekans

%

Memnun

111

23

Biraz Memnun

285

57

Memnun Değil

11

20

TOPLAM

500

100
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Belediyenin, engelli bireyler ve yakınları için yaşamaktan
memnun olunan ilçe yaratmak için; erişilebilirlik
konusunda çalışmalarını hızlandırmaya, uzman
kadrosundaki personeli arttırmaya, güncel, teknik,
istatistiki bilgilerle çalışmalarını desteklemeye, kapsamını
genişletmeye ve ayrıca teknik bilgi kadar planlayıcı
ve uygulayıcı personeli için empati çalışmalarına da
odaklanmaya gereksinimi bulunmaktadır.
5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sonuç olarak engelli bireyler ve yakınlarının yaşadığı
tüm güçlükler açısından bir değerlendirme yapıldığında,
erişilebilirlik güçlüğünün ailenin ve engelli bireyin iş,
eğitim, sağlık, toplumsal yaşama katılımda karşılaştığı
güçlükler üzerinde, arttıran ya da azaltan yönde etkisinin
olduğunu söylemek mümkündür.
Bu nedenle kenti tasarlayan, kenti yapılandıran teknik
meslek gruplarının uygulayıcılarının;

•

•
•

•
•

•

•

• Toplumda engelli bireylerin aciz, işe yaramaz, güçsüz
bireyler olmadığı bilincinin yaratılması,

Erişilebilir kentlerin oluşumuna katkı sağlanması
noktasında engelli bireyler ve yakınları açısından “engel”
teşkil etmeyecek mekânsal planlamalar ve donatı
ögeleri oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yerel
yönetimler, uzun erimli olarak vatandaşların refahını
sağlamak adına çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu
bağlamda herkes için erişilebilir kentler oluşmasında
yerel yönetimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
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