
KIRIKKALE BELEDİYE MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞI’NA 

(Gençlik ve Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu) 

 

Belediye meclisinin 05.03.2019tarih ve 2019/23 sayılı kararı ile komisyonumuza havale 

edilen Engelli ve yaşlı bireylerin belediyemiz bünyesindeki parklara erişebilirliğinin 

belirlenmesi hususunda çalışmalarımız tamamlanmıştır. 

Engelliler ve yaşlılar için erişebilirlik, hakları kullanabilmenin bir aracı olmanın yanında, 

bağımsız yaşamanın, toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam olarak katılabilmenin de 

koşuludur. Engelli ve yaşlıların bağımsız ve insan onuruna uygun bir yaşam sürebilmeleri için 

toplumun diğer üyeleriyle eşit şekilde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi 

dâhil bilgiye ve iletişime, halka açık diğer tesis ve hizmetlere erişimlerinin sağlanması 

gerekmektedir. 

Engellilerin erişebilirliğine yönelik yasal düzenlemelere bakıldığında, ilk düzenlemenin 

1997 yılında 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarılması olarak görülmektedir. 

1999 yılında 3194 Sayılı İmar Kanunu takip etmiştir. 572 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ve 3194 Sayılı İmar Kanununa “Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve 

yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve 

yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur.” 

maddesi eklenmiştir. Bu kararnameleri 1999 yılında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, 2004 yılında Toplu Taşıma Araçları Tip Onay 

Yönetmeliği takip etmiştir. 2005 yılında 5378 Sayılı Kanun ile 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 alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 

yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 7 (yedi) yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilme zorunluluğu 

getirilmiştir. Daha sonra 2012 yılında 6353 sayılı Kanun ile bu süre önce 7 (yedi) yıldan 8 

(sekiz) yıla, daha sonra 8 (sekiz) yıllık sürenin bitiminden itibaren 2 (iki) yılı geçmemek üzere 

ek süre verilebileceği belirtilmiştir. 2015 yılına kadar tamamlanması zorunlu kılınan bu 

standartlar yerine getirilmediği takdirde idari para cezaları verilebileceği ifade edilmiştir. 

Ayrıca bu standartların yerine getirilmemesi engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın belediyemize 

ait park ve bahçe kullanımını sınırlamaktadır.    

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 81 park ve bahçe 

bulunmaktadır. Bu park ve bahçelerin yukarıda saydığımız kanunlar gereğince Türk 

Standartları Enstitüsü’nün belirlediği ilgili standartlara uygun bir şekilde engelli ve yaşlıların 

erişebilmesi ve bu alanların yaşanabilir kılınması için gerekli düzenlemelerin tamamlanması 

gerekmektedir.   



Bu gerekçelerle 

 Tüm park ve bahçelere görme engelliler için sarı kılavuz çizgilerinin yapımının 

tamamlanması, yürüyüş parkları ve kılavuz çizgilerin güzergâhında ışık, tabela ve 

benzeri erişebilirliği engelleyecek gereçlerin kaldırılması ya da yerlerinin yeniden 

planlanması, 

 Görme engelliler için park içerisindeki uyarıların kabartma yazısı (Braille Alfabesi) ile 

yazılması,    

 Fiziksel engelliler için park ve bahçeye en yakın mevkide engelli otopark yerinin 

ayrılması, park ve bahçe içerisinde tekerlikli sandalye ve benzeri araçların 

kullanılabilmesi için uygun yolun ve rampaların tamamlanması, 

 Yaşlıların park ve bahçeleri etkin bir şekilde kullanabilmesi için park ve bahçelerde 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yapılması önerilmektedir. 
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