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1. ENGELLİ TANIMI  
 
Tanım olarak “engelli” sakat ve özürlü kelimeleri yerine kullanılsa da bu 
sözcükler farklı anlamlara gelmektedir.  
Özürlü terimi "özürlülüğü" odak noktasına koymayı gerektiren, yani özürlülük 
olgusunu nesnelleştiren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın 
engellilik, hemen olmasa da zamanla bu zorunluluktan kurtulabilmeyi, 
düşüncelerimizde yumuşama ve esneklik sağlamayı başarabilecek bir terim 
olarak görünmektedir.  
BM’den engelli tanımı:  
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu‟nun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları 
Bildirgesi‟nde engelli tanımı şöyle yapılmaktadır.  
“Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması 
gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan 
olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar”.  
5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanunu:  
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama 
güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi “özürlü” olarak tanımlanmaktadır.  
WHO - Dünya sağlık örgütünce yapılan engelli tanımı:  
Özürlülük kavramına Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve ILO tarafından 
farklı bakış açılarından yaklaşılmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü, özürlülük kavramı 
hakkında aşağıdaki gibi hastalık sonuçlarına dayanan, sağlık yönüne ağırlık 
veren bir tanımlama ve sınıflama yapmıştır:  
• Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik 
veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade 
eder.”  
• Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında „sakatlık‟ bir noksanlık sonucu 
meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme 
yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder.”  
• Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık 
sonucunda, belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve 
kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini 
önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder.” 5  



2. ENGELLİK SEBEPLERİ VE TÜRLERİ  
 
Engelliliğin nedenleri dikkatle incelendiğinde bunların önemli bir bölümünün 
kaçınılabilir önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir. Engellilik genelde 
kaynağına ve sebeplerine göre değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.  
Kaynağına göre sınıflandırıldığında doğuştan gelen engellilik nedenleri arasında 
bir takım genetik nedenler akraba evliliği gebelik sırasında annenin karşılaştığı 
travmalar hastalıklar ilaç kullanımı ışına maruz kalmak annenin alkol ve madde 
bağımlısı olması kötü beslenmesi gibi nedenler görülmektedir. Sayılan tüm bu 
nedenler kaçınılmaz önlenemez durumlar değildir. Tıp bilimince gerçekleştirilen 
araştırmalarla genetik nedenlerin bile en azından bir kısmı önceden 
bilinebilmektedir. Doğum sırasında ve sonrasında 'kazanılan" engelliliğe gelince 
kötü ve yetersiz koşullarda gerçekleştirilen doğumlar travmalar yanlış 
uygulamalar vb. akla gelmektedir. Doğum sonrasında karşılaşılan olaylar 
arasında ise iş kazaları ev kazaları trafik kazaları savaşlar terör olayları 
endüstriyel kazalar deprem ve benzeri yıkım olayları büyük sanayi kazaları v.b 
temel engellilik nedenleri arasındadır. Bunların büyük çoğunluğunun da 
önlenebilir nitelikte nedenler olduğu anlaşılmaktadır.  
Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engellilik temel olarak beş başlıkta 
incelenir:  
Zihinsel engelli  
Görme engelli  
İşitme ve konuşma engelli  
Ortopedik engelli  
Süreğen Engelliler  
 
3. ENGELLİ SORUNLARI  
 
Engellilerin karşılşatıkları sorunlarıın başında yoksulluk, eğitim, ulaşım, fiziksel 
çevre, konut ve iyileştirme gibi konular gelmektedir.  
Yapılan araştırmalar, dünyanın her yerinde engellilerin çok büyük çoğunluğunun 
toplumun yoksul kesimlerinden geldiğini ve yoksulluk içinde yaşadıklarını 
göstermektedir. Eğitimdeki eksiklikte yoksullukla endeksli olarak ortaya 
çıkmaktadır engelli ailelerinin maddi sıkıntılarından dolayı engelli çocuklarını 
okula göndermeleri güçleşmektedir.  
Bu sorunların haricinde en önemli olan sorun ise ailelerin ve çevredeki 
insanların engellilere bakış açısından kaynaklanmaktadır.  
Engellilerin karşılaştıkları diğer sorunlarise şu şekilde sıralanmaktadır:  
 



Rehabilitasyon: Rehabilitasyon ve araç-gereç gereksiniminin yeterince 
karşılanamaması engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük 
engellerden birisidir.  
 
Engellinin Aile Yaşamı / Özel Yaşamı: Fiziksel işlevlerindeki bozulma ya da bazı 
eksiklikler nedeniyle engellinin hareket yeteneği sınırlanınca, bu, onun özel 
yaşamına da bazı kısıtlamalar getirmektedir.  
 
İstihdam Sorunu: Her insanın yapabileceği bir iş vardır ve engelliler de fiziksel 
ve ruhsal işlevlerinde bir bozulma ya da eksiklik olsa bile, onların bu niteliklerini 
dikkate alan uygun bir eğitim ve rehabilitasyondan geçirildikleri zaman 
çalışabilirler, üretime katılabilirler. Çalışmanın, kültürün önemli bir parçası 
sayıldığı toplumlarda, herkes gibi engelliler de çalışmaya/üretmeye isteklidirler.  
 
Ulaşım, Fiziksel Çevre ve Konut: Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, 
sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı 
sınırlamalar yüzünden büyük önem taşımaktadır. Toplumu tasarlarken, bir 
toplum modeli ortaya koyarken, içinde yaşanılan fiziksel çevreyi de o toplumun 
içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gerekir.  
Engellilerin karşılaştıkları sorunları çoğaltmak mümkündür. Detaylı olarak 
inceleyeceğimiz konu ise “kentsel alanda engellilerin karşılaştıkları sorunlarıdır.  
 
4. ENGELLİLERİN KENTSEL ALANDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR  
 
Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar 
tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak 
tasarlanmadığı bir gerçektir. Kentlerimizin çoğunda engelli bireylerin erişim ve 
ulaşım olanaklarını engelleyici pek çok unsura rastlanmaktadır.  
Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan 
konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi daha bir çok fiziksel çevre unsuru, 
engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi birer engel oluşturmaktadır. 
Böylece sahip olduğu engeli nedeniyle hareket yeteneği sınırlanmış insanların 
bu ve benzeri sebeplerle yaşadıkları sınırlama daha da pekişmektedir. Bunun 
anlamı Hareket yeteneği sınırlanan bireyin toplumsal yaşamdan dışlanmasıdır. 
Oysa bütün bunlar, engellilerin topluma katılmasını, toplumla bütünleşmesini 
kolaylaştıracak bir biçimde tasarlanabilir ve geliştirilebilir.  
Bozuk yüzeyli yollar, güvenlik tedbirleri alınmayan alt yapı çalışmaları, çok 
yüksek kaldırımlar, özürlülerin kullanımına uygun olmayan telefon ve telefon 
kabinleri, gerekli düzenlemeler sesli ve görsel uyarıcılar olmadığı için özürlülere 



hizmet edemeyen ulaşım sistem ve araçları, kent ulaşımı ve yaşamında yoğun 
olarak karşılaşılan engellerdir.  
Kent bütününde ve yapı ölçeğinde özellikle işitme ve görme engellilerin 
yararlanacağı işaretlemeler, görsel ve sesli bilgilendirmeler son derece 
yetersizdir. Yeşil alanlar ve spor alanları özürlülerin de yararlanabileceği şekilde 
düzenlenmemiştir.  
Kısacası kentlerimizde özürlülerin hareketini kolaylaştırıcı düzenlemeler birkaç 
küçük uygulama dışında yapılmamıştır. Standartlara uygun olmayan rampalar 
vb. yapılan bazı hatalı uygulamalar, değil kolaylık sunmak aksine özürlü sayısını 
arttırıcı nitelikler göstermektedir.  
 
Engellilerin trafik içerisinde yaşadıkları zorluklar :  
 
Kentlerde yaya dolaşımını kısıtlayan, taşıtlara öncelik tanıyan, taşıt trafiğini 
hızlandırmayı amaçlayan uygulamalar öncelik almakta, ışıklı yaya geçitleri 
kaldırılarak üst geçitler yapılmaktadır. Toplu taşımacılıkta özürlülere yönelik 
düzenlemelerde bütüncül yaklaşımlar yerine, bazı özel ve yetersiz çözümler 
getirilmektedir.  
İnşa edilen alt ve üst geçitler ise engelli bireylere göre tasarlanmamıştır. Bu 
geçitlerin pek azında asansör bulunmaktadır.  
Trafik içerisinde araçları ile seyreden engelli bireyler park yeri sorunu ile 
karşılaşmaktadır. Kent içerisinde engelli kullanımına ayrılmış park yerleri az 
sayıda bulunmaktadır.  
 
Kaldırımlar 
 
Kaldırım yükseklikleri standartların üzerindedir ve tüm kaldırımlarda rampa 
bulunmamakta, rampa bulunan kaldırımlarda ise eğim standartlarına 
uyulmamaktadır. Kaldırıma engelli bireylerin iniş ve çıkışları oldukça zordur.  
Kaldırım genişlikleri her zaman bir tekerlikli sandalyenin sığabileceği boyutlarda 
değildir. Bu sebeple tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler bazı kaldırımları 
kullanamamaktadır. Kaldırım üzerinde bulunan kent mobilyalarının keyfi 
denilebilecek karmaşa ile yerleştirilmiş olması, kaldırım üzerinde engelli 
bireylerin erişimi güçleştirmektedir. Kaldı ki, kaldırım üzerlerinde bulunan 
otobüs durakları, büfeler, belediye hizmet alanları yalnızca engelli bireylerin 
değil, tüm kentlilerin ulaşımını engellemektedir. 
 
 
 
 



 Kent Mobilyaları  
 
Kent mobilyalarının bir standarda oturmadığı gözükmektedir. Otobüs 
duraklarından, çöp kovalarına engelli bireyler bazı hizmetlere erişimde 
zorlanmaktadır. Diğer taraftan kent içerisindeki kamuya yönelik hizmetlerden 
yararlanmaları oldukça güçtür. Örneğin, Otobüs duraklarında engelli bireylerin 
bekleyebileceği özel alanlar bulunmamakta, vasıtanın geldiği duyma ve görme 
engelli bireyler tarafından tespit edilememekte, otobüslere binecek olan engelli 
birey için özel bir sistem getirilmemektedir.  
 
 
 
 
Yasal düzenlemelerin uygulanmaması:  
 
2005'te çıkarılan 5378 sayılı yasanın, 7 yılda “resmi binaların, mevcut tüm yol, 
kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve 
kültürel altyapı alanlarıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma 
açık hizmet veren her türlü yapıların” engellilere uygun hale getirilmesini 
öngörmektedir.  
Ayrıca 1997 yılında İmar Yasası'nda engellilerle ilgili düzenleme yapılmıştır. 
Geçen sürede yasaların bu hükümlerine uyulduğunu gösteren bir gelişme 
görülememektedir.  
 
6. KENT PLANLAMASI VE KENTSEL TASARIM  
 
Planlamanın konusu, ülke düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmede 
fiziksel/mekânsal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesine 
katkıda bulunmaktır. Şehir Planlama eylemi, toplumsal ilişkiler bütünü ile 
etkileşimli bir biçimde, kentsel alanlarda arazi kullanımının, üretim ve tüketim 
alanlarının, ulaşım ağlarının, genel mekânsal yapının belirlenmesi, öngörülmesi 
ve planlanması süreci olarak tanımlanabilmektedir. Ülkesel ölçekten mahalle 
ölçeğine kadar, ekonomik verimliliği yükselten fiziksel ve mekânsal 
düzenlemelerde bulunduğu gibi, toplumun sosyal ve kültürel kimliğini ifade 
edebileceği, sürdürülebilir mekânlar da yaratmayı amaçlamaktadır.  
Planın türü ne olursa olsun insan ölçeği ve standartları unutulmadan planlama 
ve tasarım yapılmalıdır.  
Tasarım, tüm insanların yaş ve bedensel durum gibi özelliklerinden 
kaynaklanan, genel ve özel duyarlılık gerektiren gereksinimlerinin tümünü 



kapsamalıdır. Bu açıdan, özürlülerin gereksinimleri, özürlü olmayanlarla “öz”de 
benzer olmakla birlikte “biçim” açısından bazı “özel” önlemler gerektirmektedir.  
 
7. ENGELLİLERE YÖNELİK KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA KRİTERLERİ  
 
Özürlüleri başkalarının yardımına gerek duyurmadan kent yaşamı/aktiviteleri ile 
bütünleştirmeye yönelik tasarım arayışlarına ve uygulamalarına gereksinim 
bulunmaktadır.  
Kenti oluşturan konut yerleşme alanları, kentsel çalışma alanları (yönetim, 
kamu kuruluşları, kentsel ve bölgesel işmerkezleri vb.), yeşil alan, kentsel sosyal 
alt yapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, dini tesis) arasındaki bağlantı güçlü ulaşım 
ağları ile sağlanarak toplumun engelli, yaşlı, hasta kısmı unutulmadan tüm 
insanlara yönelik tasarım yapılmalı, ülke,bölge öçleğinden başlanarak kente 
inen planlar yapılmalı ve planlar arasındaki uyum unutulmamalıdır.  
Kent bütününe yönelik planlama ve tasarımdaki temel kurallar şu şekilde 
olmalıdır:  
Planlama engelli bireylerin hareketlerini kısıtlamayacak şekilde yapılmalı, 
engelli kişilerin kullanabildiği alanların çoğunluğunu sağlıklı insanların rahatlıkla 
kullanabildiği unutulmamalıdır.  
Meslek disiplinlerinin ortak çalışmalarıyla özel ve kamu alanlarında engelli 
bireyler için uygun yaşam alanları oluşturulmalıdır.  
Özellikle kent içi ulaşım alanlarında gerekli önlemler alınmalı ve belirtilen 
standartlar dahilinde, engelli bir bireyin yardım almadan bir yerden bir yere 
gidebileceği şekilde ulaşım ağı oluşturulmalıdır.  
Açık alanlarda olduğu kadar yapı içlerinde de engelli bireylerin kullanımları göz 
önüne alınarak planlama yapılmalıdır.  
Gerekli yasal düzenlemelerle çevre düzenleme planlarında ulaşılabilirlik 
kriterlerinin uygulanması zorunlu hale getirilmelidir.  
Fiziksel çevrenin yapılandırılmasında sorumlu kişi ve kuruluşların engelli kişiler 
konusunda bilgili, bilinçli ve duyarlı davranmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla 
fiziksel çevrenin tasarlanması ve yapılandırılması süreçlerinde engellilerin, 
ailelerinin ve örgütlerinin katılımı konusu büyük önem taşımaktadır.  
Belediyeler imar mevzuatlarında yer alan konuyla ilgili hususların 
uygulanmasında hassas davranmalı, standartlara uygun olmayan uygulamalar 
için gerekli önlemleri almalıdır.  

Yasalarda yer alan düzenlemelerin uygulanması sağlanmalı, aksi takdirde cezai 
yaptırımlara başvurulmalıdır.  

Özürlülere yönelik olarak yapılması gereken düzenlemelerin, mevzuat ve 
standartlara uygun olması konusunda karşılaşılan aksaklıklar; yerel yönetimlerin 
bu konudaki yetki ve sorumlulukları; mevcut mevzuat ve standartlar konusunda 



yerel yönetimlerin bilgi, teknik ve mali açıdan yeterliliği; bu konudaki denetim 
sistemi hususlarında Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile sürekli işbirliğinde 
olmalıdırlar.  
 
Temel hedef yeni yapılşacak alanlar açısından, “engelsiz fiziksel çevreler 
oluşturmak” ve mevcut çevrelerin “niteliğini iyileştirmek”, “erişebilirliğini 
artırmak”tır.  
Erişilebilirliği artırmak konusundaki alt hedefler ;  
Konut alanlarına yönelik  
Kentin merkez alanına, çalışma alanlarına yönelik olarak,  
Rekreasyon alanları, yeşil alanlara yönelik olarak,  
Eğitim, sağlık, idari kurumlar ve diğer donatılara yönelik olarak  
Ulaşıma yönelik olarak tanımlanabilir.  
 
 
8. FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ ENGELLİLERİN YASAL HAKLARI VE 
STANDARTLAR  
 
6 Haziran 1997 tarihli 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen 
hükümler şöyledir:  
Kararnamenin 1. Maddesiyle, 3194 Sayılı İmar Yasası‟na bir madde eklenmiş ve 
“Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar 
planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk 
Standartları Enstitüsü‟nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur” hükmü 
getirilmiştir.  
Büyükşehir Belediyelerine, ulaşılabilirlikle ilgili olarak; "Ulaşım araçlarının 
özürlülerin kullanımına ve ulaşabilirliğine uygunluğunu sağlamak ve özürlüler 
için sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarife 
uygulamak ...” görevi verilmiştir.  
Tüm belediyelere, 1580 Sayılı Belediye Yasasının 15. Maddesinde sayılan "Her 
türlü yapıların ve çevrelerinin, yolların, park, bahçe ve rekreasyon alanlarının, 
sosyal ve kültürel hizmet alanları ile ulaşım araçlarının özürlülerin kullanımına 
ve ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek; imar 
planlarının yapımı ve uygulanması ile yapıların inşaat ve ruhsat aşamasında Türk 
Standartları Enstitüsü‟nün ilgili standardına uygunluk sağlamak, uygulamaları 
denetlemek ve bütünlüğü sağlayıcı tedbirleri almak" gibi görevler verilmiştir.  
 
 
 
 



572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 9. maddesi gereği, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından değiştirilerek ulaşılabilirlikle (fiziksel 
engellerin kaldırılmasıyla) ilgili hükümler eklenen ve 2 Eylül 1999 tarihi 
itibariyle yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili yönetmelikleri 
şunlardır:  
 
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği  
Belediye ve Mücavir Alan sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda 
Uygulanacak İmar Yönetmeliği  
İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik  
Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği  
Otopark Yönetmeliği  
Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik  
Trafik Yasası  
 
 
 
 
Özürlülerle Doğrudan İlgili Standartlar (Fiziksel Çevre)  
 
TS 9111/ Nisan 1991: Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi 
Kuralları  
TS 12576/ Nisan 1999 : Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, 
Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemlerin Tasarım Kuralları  
TS 12460/Nisan 1998 Şehir İçi Yollar- Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve 
Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları  
TS 12574 Şehir İçi Yollar- Raylı Taşıma Sistemleri-Bölüm 10: İstasyon İçi İşaret ve 
Grafik Tasarım Kuralları,  
 TS 12575 Şehir İçi Yollar-Raylı Taşıma Sistemleri-Bölüm 14: İstasyon Platformu 
Oturma Elemanları Konut dışı çevrenin yapısal düzenlemesinde başvurulan 
standartlardır  
 
9. ENGELLİLERE YÖNELİK DÜNYADA GERÇEKLEŞTİRİLEN KENTSEL ÇALIŞMALAR  
 
Dünyanın birçok kentinde engelli kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmak amacı 
ile ulaşım konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  
Özellikle Norveç, İtalya, İskoçya, Kanada, New York, Avustralya, İngiltere, Dubai 
gibi ülkelerde “Engelsiz Tasarım” veya “Evrensel Tasarım” adları altında kentsel 
düzenlemeler görülmektedir. Bu uygulamalar daha çok kaldırım ve yaya yolları, 



otobüs durakları, otopark, spor ve rekreasyon alanları, kentsel mobilyalar, 
ulaşılabilirliğin düzenlenmesi gibi konuları kapsamaktadır.  
Engelli bireylerin haklarını ve topluma tam katılımını sağlamaya yönelik olarak, 
“Avrupa Konseyi‟”nce 2006 – 2015 yıllarını kapsayan uygulama planı 
hazırlanmış ve bu plana göre; engelli bireylerin topluma tam katılımlarının 
sağlanması ve sonuçta engellilikle ilgili konuların üye devletlerin bütün politika 
alanlarına dâhil edilmesine karar verilmiştir.  
Uygulama planı ulusal düzeyde alınacak özel tedbirleri de içermektedir. Eylem 
Planı, yürürlükteki yasal tedbirleri güçlendirerek ve yenilikçi ve kaliteli hizmetler 
sunarak engelli bireylerin gereksinimlerini karşılamaları için üye devletleri teşvik 
etmektedir. Uygulama planı, özel teşebbüs, sivil toplum örgütleri ve diğer 
uluslararası kuruluşlar için faydalı bir ilham kaynağı olmayı hedeflemektedir.  
Her seviyede ulaşılabilir ulaşım politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması 
birçok özürlünün yaşam kalitesinin önemli derecede artmasını sağlayabilir ve 
fırsat eşitliği, bağımsız yaşam, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına ve 
istihdama etkin katılım için bir önkoşul haline gelebilir.  
Üye devletlerden birçoğu, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı(UBAK), 
European Conference of Ministers of Transport (ECMT) ile planlanan 
gelişmelere taraf olmuşlardır. Engelli bireylerin kamu taşımacılığından 
faydalanması için bütün ulaşım ağının ulaşılabilir hale getirilmesi büyük önem 
arz etmektedir.  
Bu bağlamda belirlenen hedefler sırasıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir;  
a) Ulaşılabilir ulaşım politikalarının uygulanması vasıtasıyla engelli bireylerin 
toplumsal yaşama katılımını iyileştirmek,  
b) Ulaşılabilir ulaşım politikaları uygulanırken farklı engel türlerine sahip bütün 
engelli bireylerin gereksinimlerinin dikkate alınmasını sağlamak  
c) Mevcut yolcu taşıma hizmetlerinin, yeni ulaşım hizmetlerinin tamamının ve 
ilgili altyapının ulaşılabilirliğini sağlamak  
d) Evrensel tasarım ilkelerinin ulaşım sektöründe uygulanmasını desteklemektir.  
Yukarıda belirtilen hedeflere uygun olarak üye ülkeler tarafından uygulanması 
gerekli kurallar aşağıda sıralanmıştır;  
a) Yapılı çevrenin, altyapının ve ulaşım hizmetlerinin ulaşılabilirliğini sağlamaya 
yönelik standartlar, rehberler, stratejiler ve uygunsa yasalar başta olmak üzere, 
uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen ve kararlaştırılan rehberleri, 
raporları ve tavsiye kararlarını dikkate almak,  
b) Ulaşım politikalarının uygulanmasını denetlemek ve gözden geçirmek  
c) Toplu taşımacılık işletmecilerinin, ulaşım hizmeti sunumunda çalışan 
personeline verdiği standart mesleki eğitime, zorunlu engelliliğe yönelik 
farkındalık eğitimini de dahil etmesini sağlamak,  



d) Kamu ve özel toplu taşımacılık işletmecileri tarafından kullanılmak üzere 
ulaşılabilir ulaşım hizmetleri sunumuna ilişkin ulusal kılavuz ilkelerin kabulünü 
ve kullanımını desteklemek,  
e) Ulaşılabilir ulaşım hizmetlerinin sunumuna ilişkin politikaların hazırlanması ve 
planlanması aşamasında gerekli bilgi desteği sağlamak üzere engellilik ilgi 
grupları, hizmet sağlayıcılar ve ilgili devlet kurumları başta olmak üzere 
paydaşlar arasında işbirliği ve fikir alışverişi yapılmasına yönelik usuller 
belirlemek,  
f) Ulaşılabilir hizmetler sunmaları için özel ulaşım hizmeti işletmecilerini 
desteklemek ve teşvik etmek,  
g) Toplu taşımacılık hizmetlerine dair bilgilendirmenin mümkün olduğunca 
çeşitli formatlarda ve farklı iletişim sistemlerinin kullanımı yoluyla özürlü 
bireyler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak,  
h) Ulaşım sağlamak maksadıyla toplu taşıma araçlarını kullanmakta güçlük 
çeken engelli bireyleri destekleyecek yenilikçi programların tasarlanmasını 
teşvik etmek,  
i) Engelli bireyler tarafından kullanılan yardımcı hayvanların (rehber köpekler 
gibi) toplu taşıma araçlarında uygun biçimde taşınmasını sağlamak,  
j) Hareket güçlüğü bulunan engelli bireylere taşıt park yerlerinin 
düzenlenmesini ve bu yerlerin korunmasını sağlamak,  
k) Yolcu haklarına dair temel metinlerin hazırlanması esnasında engelli 
gereksinimlerini göz önünde bulundurmak  
l) Ulaşım güvenliği ve acil durum kurallarının engelli bireyler için eşitsizlik teşkil 
etmemesini sağlamaktır. 
 
10. ENGELLİLERE YÖNELİK TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN KENTSEL 
ÇALIŞMALAR  
 
Yaşadığımız fiziki çevre, engelliler ve dezavantajlılar göz önünde bulundurularak 
tasarlanmamıştır. Halbuki bu kitle, Türkiye nüfusunda önemli bir yer 
oluşturmaktadır.  
21. yüzyılda ülkemizde kent planlamasına damgasını vuracak ana tema, "herkes 
için yaşanabilir çevre" olacaktır. Bireylerin güvenli ve sağlıklı bir çevrede 
yaşaması en doğal haklarıdır. Küresel ve ulusal rekabetin gereği olarak, 
ülkemizin ve kentlerimizin sağlıklı yaşam alanlarından ve kentsel dokulardan 
uzak kalması düşünülemez. Bu da yaşanabilir çevre kavramını ön plana 
çıkarmaktadır.  
Bu yaklaşımı benimseyen yerel yönetimlerin insan odaklı planlama ve 
yönetimde öncü olmalarıyla sınırları içinde yaşayan vatandaşların da, 



yaşadıkları kentten ve yürüdükleri cadde ve sokaklardan memnuniyetleri 
yüksek olacaktır.  
Ülkemizde 1997 yılında, görev ve sorumlulukları, engelliler için gerekli 
hizmetlerin karşılanmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası kurumlarla 
koordinasyon ve işbirliği oluşturmak, bu alanda ulusal politika oluşumunu 
desteklemek, engellilerin sorunlarını belirlemek ve çözüm yolunu araştırmak 
olan Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve aynı yıl İmar 
Yasası‟nda bu çerçevede yeni düzenlemeler yapılmıştır.  
Türkiye‟nin en büyük dört kenti olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa 
büyükşehir belediyeleri imar yönetmelikleri incelendiğinde genel olarak, TSE 
9111 sayılı standarda uyulmasının zorunlu olduğu, kamu binalarındaki 
tuvaletlerde engelli kullanımı için en az bir kabin bulunması, otoparklarda sarı 
işaretli engelli araç yeri bırakılması, sinema ve tiyatrolarda engelliler için oturma 
olanağı sağlanması, otel ve motellerde engelli odası düzenlenmesi, merdivenin 
zorunlu olduğu bina girişlerinde rampa düzenlenmesi, merdiven, kapı, asansör, 
rampa gibi çeşitli elemanların tanımlanan boyutlarda yapılması gibi çeşitli 
gerekliliklerin yer aldığı görülmektedir.  
Türkiye‟de standartlar ve yasal prosedürde “evrensel tasarım” felsefesini 
çağrıştıran çözümlerin tanımlandığı söylenebilirse de, uygulamada yetersiz 
kalındığı görülmekte, engelli bireyler ve ilgili kurum, dernek, federasyon 
temsilcilerinin yorumları da bu görüşü desteklemektedir.  
Özellikle konutların standartlara uygun inşa edilmediği, rampaların genellikle 
yapılmadığı veya kullanılamayacak kadar dik ve dar düzenlendiği, kaldırımlarda 
ve yollarda ağaç, park eden araç ve tabelalar nedeniyle engelli bireylerin 
geçişinin engellendiği, durak, istasyon, havalimanı, iskele gibi kullanım 
alanlarında da iniş ve binişler için gereken donanımın yer almadığı 
görülmektedir.  
Engelliler için iyi çalışan bir tasarım ve planlama herkes için olumlu sonuçlar 
getirecektir. Bu bağlamda planlama ve tasarımın ilkeleri, çevrenin eşit şekilde 
kullanımına olanak sağlama, kişisel tercih ve yeteneklere göre esneklik, basitlik, 
kavranabilirlik, algılanabilirlik, tehlikelerin minimize edilmesi, rahat ve kolay 
kullanım olmalıdır. 
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