KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Ar-Ge Komisyon Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 2017/130 sayılı kararı ile ARGE komisyonumuza
havale edilen konu üzerindeki çalışmalarımız tamamlanmıştır. Komisyon olarak bu çalışmamızın amacı
5378 sayılı Engelliler Kanunu kapsamında 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle yasal açıdan zorunlu hale
gelecek olan Engellilerin erişebilirlik ve ulaşabilirlik noktasında belediyemizin engellilerin yaşam
kalitelerinin artmasına yapacağı katkıdan kaynaklanmaktadır. Çalışmanın varsayımları, yaşam kalitesinin
kentin dış mekânlarındaki olanaklardan çok etkilendiği; Türkiye’de engelsiz kentlerin önündeki
engellerin yasal düzenlemelerde değil, uygulamalarda olduğu ve bu çözümlerin öncelikle belediyelerce
sağlanması gerektiğidir. Engellilerin toplum ve ekonomik hayata tam ve eşit şekilde katılma hakkının
reddi, insan haklarının ihlalidir. Hayata dâhil olunan bir mekân olarak kentteki yaşam kalitesi ise herkes
için bir ihtiyaç olmakla birlikte, engelliler için bir zarurettir. Bu kaliteyi sunan ise kentin sosyal ve fiziksel
imkânlarına erişim ve ulaşılabilirliktir. Ulaşılabilirlik (fiziksel erişilebilirlik), hem merkezi yönetimin hem
de yerel yönetimlerin engellilere karşı sorumlu olduğu bir olanaklar zincirini ifade etmektedir.
Bir şehir, engelli bireylere, farklı kısıtlamalar koyuyorsa; evden çıkmakla birlikte başlayan
“Bugün ne tür farklı engellerle mücadele edeceğim” tedirginliğini yaşatıyorsa; tek başına bu mücadeleyi
verememe kaygısıyla yanında bir yakınını bulundurma mecburiyetine sokuyorsa; yalnız ya da değil,
sadece en acil işlerini yaparak bir an önce eve dönme endişesini hissettiriyorsa kentin kendisi bir engeldir.
Bir tanıdığın düğününe, cenazesine katılamadan, kahvehanede sohbet edemeden, sevdiklerine hediye
almak için gezinemeden, stadyumda maç izleyemeden, sinemaya giden arkadaşlara katılamadan, elektrik
telefon su ve vb. faturalarını yatıramadan kısacası sosyal hayatın güzelliklerini yaşatamayan bir şehir,
engellilere sürekli ev merkezli bir rutini dayatıyorsa yaşam kalitesi de tehdit altındadır. Engellilerin
hakları gereği çalışma düzenine ve sosyal hayata katılmalarına, kamusal mekânlara erişimlerine engel
olan durumları önlemek konusunda kentsel ölçekte yetkili ve sorumlu olan ana kurum ise belediyedir. Bu
nedenle kentin kendisinin bir engel oluşturmaması için öncelikle belediyelerin çok katmanlı bir planlama
ve uygulama sunmaları gerekmektedir. Engelli, kazaya uğrama korkusu duymadan kaldırımdan
gidebilmeli, karşıdan kaşıya geçebilmeli, toplu taşımayı kullanabilmeli, bir parkta dinlenebilmeli, işi
gerektirdikçe istediği binaya girebilmelidir.
ARGE Komisyonu olarak muhtelif zaman ve tarihlerde engelli dernekleri ve engelli bireylerle
yapmış olduğumuz görüşmelerde engellilerin ERİŞEBİLİRLİĞİ ve ULAŞABİLİRLİĞİ noktasında
ilimizde ciddi eksiklilerin olduğu gözlemlenmiştir. Bunlardan önemli olanları şöyle sıralayabiliriz
Atatürk bulvarında karşıdan karşıya geçmek için yapılan rampalar çok dik akülü sandalyeler ya
çıkamıyor yada rampa üzerinde duramamalarından dolayı Engelli birey kazayla burun buruna geliyor.
Zafer caddesi yönünden Cumhuriyet meydanına geçiş için konulan engelli rampasının önünde
bulunan reklam tabelası görüş mesafesini kısaltıyor bu nedenle birçok engelli kardeşimiz yine burada da
kazayla burun buruna geldiğini belirtiyor
Osman Tiryaki Caddesinde kaldırımlarda ve rampalarda çok ciddi anlamda sıkıntılar var.
Engellilerin bu caddeyi kullanması neredeyse imkansız gibi yine Turgut Reis Caddesinde nüfus yoğun bir
cadde olmasına rağmen yol çalışmaları tamamlanmış fakat kaldırım çalışması tamamlanmadığından
engelli rampaları yok denecek kadar azdır. Emniyet İl Müdürlüğümüz ile Kültür Müdürlüğümüz arasında
mevcut olan engelli rampalarının uygun olmadığı gözlemlenmiştir.

Görme engelli vatandaşlarımızın erişim ve ulaşımında olmazsa olmaz olan trafik ışıklarındaki sesli
sinyalizasyon sisteminin ilimizin hiçbir noktasında mevcut olmadığı görme engelli bireylerle yapmış
olduğumuz görüşmelerde bir çoğunun bu yüzden evinden çıkamadığı kanısına varılmış. Yine görme
engellilerin soysal hayata katılımında kendi ihtiyaçlarını kendilerinin gidermelerinde olmazsa olmaz olan
görme engelli yürüme bantları Zafer Caddesi, Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Bankalar Caddesinde
mevcut olup diğer cadde ve sokaklarımızda yok denecek kadar azdır.
Yine görme engelli vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz birebir görüşmelerde mevcut olan
yürüme bantlarının da ya bir ağaç tarafından ya bir telefon yada elektrik trafosu tarafından yada
esnaflarımız tarafından önlerine malzeme ve kutular konularak engellendiği bu nedenle de bunlara
çarparak sık sık kaza yaptıklarını ifade ettiler.
Kamu binalarımız başta olmak üzere bankalar birkaç avm dışında avm’ler fatura tahsilat noktaları
engellilerin erişim ve ulaşımına uygun değildir. Engelli rampaları ya hiç yok yada kullanılmaz
durumdadır. Çok dik dar ve hareket manevraları kısıtlı. Yine binalarımızda ya asansör yok asansörü olan
binalarımızın asansörlerinin %90'ı engelli bireylerimizin (özellikle tekerlekli sandalye kullananların)
kullanımına uygun değildir. Bu noktada yapılması gereken toplu konutlarımız yapım aşamalarında
denetlenmeli, kullanılmayacak rampa ve asansörlere müsaade edilmemelidir.
SONUÇ olarak belirtmek isteriz ki engelli vatandaşlarımızın ERİŞEBİLİRLİĞİ ve
ULAŞABİLİRLİĞİNE yönelik ilimizde tespit edilen eksikliklerin bir an evvel giderilmesi Belediyemiz
için hem bir sosyal sorumluluk olmakla beraber hem de 5378 sayılı Engelliler Kanunu'nun erişebilirlik ve
ulaşabilirlikle ilgili 10 yıldır ertelenen bir daha kesinlikle ertelenmeyeceği belirtilen yürürlülük tarihi
01.07.2018 olan ilgili maddeleri ile yasal zorunluluk olacaktır. Meclisimizin bilgilerine arz olunur.
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