
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELSİZMİR ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ŞEFLİĞİ 

 

 

Erişilebilirlik Nedir? 

Toplum içinde yaşayan her bireye eşit hak ve olanakların sunularak, bireyin kullanıcısı olduğu 

çevrede, başka bir bireyin yardımına gerek duymaksızın, bağımsız olarak, diğer kullanıcılarla 

eşit, güvenli ve adil bir şekilde toplum yaşamının tüm alanlarına tam katılımının 

sağlanmasıdır.  

 

Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu Nasıl Ortaya Çıktı? 

 ‘’X bir kişi, evden çıktığı andan itibaren, varacağı yere kadar Belediyemiz Daire 

Başkanlıkları veya Belediye İştirakinin hangi sorumluluk sahalarından geçerek seyahat 

etmekte ve bir hizmet binasına ya da rekreasyon alanına ulaşmaktadır?’’  sorusuna yanıt 

aramak ve olası sorunları çözmek amacıyla ortaya çıkmıştır.  

 

Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu Kimlerden Oluşur ve Amacı Nedir? 

Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu, belediyemizin ilgili daire başkanlıkları, sivil toplum 

örgütleri, meslek odaları ve belediyemizin kamusal alana dair fikir üreten ve eyleme döken 

tüm birimlerinin katılımı ile kolektif olarak oluşturulmuştur.  

 

Komisyonun kurulma amacı: Belediyemizin ilgili kanun gereği kapalı ve açık alanları ile 

mevcut tüm yol kaldırım yaya geçidi, spor alanları ve benzeri sanat ve kültür alanları ile her 

türlü binamızın, otobüs, raylı sistem ve yolcu gemilerimizin erişilebilirliğinin sağlanmasıdır.  

 

 

Erişilebilirlik Komisyonu Alt Çalışma Grupları 

Komisyon, 5 adet alt çalışma grubundan oluşmaktadır. Bunlar;  

Açık Alanlar Alt  

Çalışma Grubu 

Binalar Alt Çalışma Grubu 

Ulaşım Araç ve Tesisleri Alt Çalışma Grubu 

Otoparklar Alt Çalışma Grubu 

Bilgiye Erişim Alt Çalışma Grupları olarak tanımlanmıştır.  

Bu gruplar, kaldırımlardan, yaya geçitlerine, park ve bahçelerden tüm hizmet binalarına 

kadar, kentsel mekandaki tüm öğelerin fiziksel erişilebilirliği ile Belediyemizin ana internet 

sayfası ile diğer bağlantılı sayfalar ve telefon uygulamalarını engelli erişimine uygun hale 

getirmek ile yükümlüdür.  



 

 

 

1- Açık Alanlar Alt Çalışma Grubu  

○ Yaya Kaldırımları ve Rampaları  

○ Yaya Geçitleri (Hemzemin, Alt ve Üst Geçitler)  

○ Meydanlar  

○ Açık ve Yeşil Alanlar, Spor ve Oyun Alanları  

2- Binalar Alt Çalışma Grubu  

○ Belediyemize Ait Hizmet Binaları  

○ Gençlik ve Çocuk Merkezleri  

○ Kurs Merkezleri  

○ Kültür- Sanat Kompleksleri  

○ Sağlık Kompleksleri  

3- Ulaşım Araç ve Tesisleri Alt Çalışma Grubu  

○ Kara, Deniz ve Raylı Sistem Ulaşım Araçlarına ait duraklar, istasyonlar, iskeleler ve 

terminaller.  

4- Otoparklar Alt Çalışma Grubu  

○ Açık ve Yol Boyu Otoparklar  

○ Kapalı ve Katlı Otoparklar  

5-Bilgiye Erişim Alt Çalışma Grubu  

○ Belediyemize ait tüm web siteleri ve telefon uygulamaları 

  

Erişilebilirlik Denetleme Aşamaları 

Sorun tespitleri yapılırken, belediyenin ilgili birimleri, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları 

ile beraber yerinde incelemeler yapılmakta ve Erişilebilirlik Standartlarının belirlenmesi, 

geliştirilmesi gibi konularda yetkili kurum olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’nın “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları” kullanılmaktadır. 

Tespitler yapılırken çevreci bir yaklaşım ile dijital bir ortamda veriler toplanmaktadır. 

Böylece, hem veri kaybedilmesi riskleri minimuma indirgenirken hem de kağıt israfının 

önüne geçilerek gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefine ufacık da olsa 

bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

Tüm bu denetleme ve iyileştirme çalışmalarımız devam ederken, Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık 

Eylem Planının da yürürlüğe girmesinin ardından İzmir Kentimizin, tüm vatandaşlarımız için 

daha yaşanılır, güvenli ve sağlıklı bir kent olması için tüm çabamızla fikir ve çözüm üretmeye 

devam edeceğiz. Çünkü; 

“Erişilebilir İzmir için hep birlikte varız” 

 

Binalar alt çalışma grubu ile yapılan denetim çalışmalarında yaklaşık %2.80’e, ulaşım alt 

çalışma grubu ile metro durakları, metro araçları, tramvay durakları, tramvay araçları, izban 

durakları, izban araçları, iskeleler ve gemiler başlıklarında yapılan denetlemelerde %100’e,  



Otoparklar alt çalışma grubu ile yapılan denetimlerde yaklaşık %72.8’e açık alanlar alt çalışma 

grubunda yaklaşık %2.90 oranına ulaşılmıştır.  Kamu binaları ve Özel işletmelerde yapılan 

denetlemeler sonucu İzmir genelinde 89 Kırmızı Bayrak almaya hak kazanan yer 

bulunmaktadır. 


