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SORUNUN BÜYÜKLÜĞÜ

• Otopark sorununun 
engellilerin hayatını 
ne kadar etkilediğini 
görebilmek için 
etrafımızdaki 
engellilerle görüştük. 
Engelliler.biz 
platformundan da 
anket yaparak 
görüşlerini öğrendik.



Anketten görüşler:
• Önceki yıllarda engelli park yerleri daha az olmasına rağmen daha az 

insan tarafından işgal ediliyordu. Son yıllarda engellilere hastanelerde,
avmlerde, şehirdeki caddelerde daha çok engelli yeri var . Fakat
duyarsız , insanlıktan yoksunlardan engelli park yeri bulursam kendimi
şanslı hissediyorum .

• Tartışmaktan bıktım usandım. Artık araçla çıkmak istemiyorum. 
Çünkü muhakkak sinir bozucu bu durumla karşılaşacağım ve moralim
çok bozulacak . Bu konu gerçekten engellilerin çok büyük bir sorunu. 
Artık ben bıktım uğraşmaktan. Gidip normal vatandaş gibi uzak yerde
de olsa, yürümem çok zor da olsa engelli park yerleri haricindeki
yerlere park ediyorum. 



•Bu sorunla sıklıkla karşılaşıyorum. Önce engelli park 
yeri yazmasına rağmen görmemiş olabilir diye 
uyarıyorum. Genelde tepkileri ben de zihinsel
engelliyim şeklinde oluyor…Ya da çocuklarının engelli
olduğunu iddia ediyorlar. Mutlaka bu sorunu nerede
yaşadıysam oranın yönetimine konuyu aktarır ve daha
hassas olunmasını talep ederim.





PROJEMİZİN AMACI

• Engelli park yerlerine haksız park eden (Engelli
olmayan ve bu alana park etmesi kanunen uygun
olmayan araç sahipleri ) çok fazla insan olduğunu fark 
ettik ve bu duruma engel olmak için araç sahiplerini 
bilinçlendirmeyi hedefledik.



Engelli otoparkı koşulları
• Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların

giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde

• Birden az olmamak şartıyla, 

• Her 20 park yerinden birine

• Özürlü işareti konularak özürlüler için ayrılması
zorunludur.

• (Ek - R.G.: 2.9.1999 - 23804 / m.2)



Engelli park kartı

Araçta gözükecek şekilde engelli kartı bulunması

gerekli . Bu kartı almak için:

•H sınıfı ehliyet 

• Engelli ruhsatı gerekmektedir.



Otopark keşfi

• Kocaeli’deki avmlerin, belediyenin otoparklarını inceledik.

• Engelli araçların plakasında engelli sembolü bulunuyor veya 
aracın ön camına engelli kartı bırakılıyor.Fakat artık plakada 
engelli sembolü bulunmak zorunda değil.

• Belediyenin otoparkında 48 engelli park yerinin 30’una 
engelli olmayan araçların park ettiğini gördük.



KEŞIF TIMI





• Otopark görevlisinden giriş çıkışlara yakın olduğu için ilk önce 
engelli park yerlerinin dolduğunu öğrendik.

• Otopark yakınındaki kafelerde çalışanların ve sahiplerinin engelli 
otoparkının işgal ettiğini gözlemledik.

•İzmit çevresinde engelli otoparkının 
işgali %50 iken, Kocaeli genelinde 
%50’den daha fazla olmakta. (Kocaeli 
Zabıta Müd.)



İnceleme yapmamız için AVM’ den izin istediğimizde 
müşterileri rahatsız olabileceği için otoparkta inceleme 
yapmamıza izin verilmedi.

Engellilerin otopark konusunda çektiği zorluklardan birini 
daha görmüş olduk. Park yerleri onların hakkı olmasına 
rağmen bazı avmler müşterilerinin rahatı bozulmaması 
için bu otopark işgaline göz yumuyor.



BİZ NELER YAPTIK?

•Özdilek Avm’den izin alarak otoparklarında inceleme 
yaptık.

•Önce engelli otopark yerini işgal eden araçları tespit 
ederek inceledik.

•Daha sonra otoparka park yeri işgalinin cezasının 
yazdığı afişler yapıştırarak tekrar inceledik.

• Sosyal medya üzerinden bilinçlendirme çalışmaları 
yaptık.
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Uyarı tabelalarımızı astıktan sonra
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Aynı zamanda akrabalarının üzerinden engelli 
kartı temin edip engelli otopark yerlerine 
haksız park eden çok fazla insan olduğunu 
fark ettik.



Sonuçlar

• Engelsiz bireylerin engelli park yerlerini işgal etmeyi alışkanlık haline 
getirdiğini gözlemledik. Bizim astığımız uyarı tabelasından sonra 
engelsiz bireylerin park etme oranı %76’dan %32’ye düşürmeyi 
başardık ve sonuç olarak para cezasının insanlar üzerinde caydırıcı bir 
etkisi olduğunu gördük.



Tabelamızı görünce  
yanımıza gelip 
bizimle 
düşüncelerini 
paylaşan ve bizi 
tebrik eden Şaban 
Ceylan ☺



Çözüm Önerileri
• Engelli otoparklarına bu park alanlarının engellilere ait olduğunu 

gösteren daha dikkat çekici ibareler koyulabilir.

• AVM yönetimlerinin bu konu hakkında daha hassas olmaları 
sağlanabilir.

• Bariyer,araçlar için çipli bant, kamerayla kayıt sistemi gibi imkanlardan 
yararlanılabilir.
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