






ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU

ÖNSÖZ

Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesi; tüm engelli kiþilerin mevcut olan tüm insan haklarý
ve temel özgürlüklerden tam ve eþit bir þekilde faydalanmasýný desteklemek ve doðumla beraber

kazandýklarý onura saygý gösterilmesini saðlamak üzere oluþturulmuþtur.

Dünya Engelliler Birliði (WDU), Konvansiyonun hedefine ulaþmasýný saðlamak için kurulmuþtur.

Bu amaçla yola çýkan WDU, engellilerin baðýmsýz bir þekilde yaþamasýna ve hayatýn her aþamasýna
tam olarak katýlabilmesine olanak saðlamak için eriþilebilirliðin tasarlanmasý, planlanmasý ve

uygulanmasýna yönelik ilkelere ihtiyaç duyulduðunu ortaya koymuþtur.

Ýnþa Edilmiþ Çevre için Eriþilebilirlik Ýlkeleri, engellilerin diðerleriyle eþit temelde eriþimini saðlamak
için, ulaþým da dâhil olmak üzere, inþa edilen çevrede eriþilebilirliðin tasarýmýna yönelik ilkelerin

belirlenmesi amacýyla yazýlmýþtýr.

Bu belge, ilk olarak bir yönetmelik olarak tasarlanmýþ, ancak kentsel veya kýrsal yetki alanlarý açýsýndan
mevcut yönetmeliklere, sýnýrlý kaynaklara veya davranýþsal engellere baðlý olarak uygulanmasýnýn

güç olacaðý fark edilmiþtir.

Öte yandan, bir ilke olarak tanýmlanmasý halinde, yetki alanlarýna Eriþilebilirlik Ýlkelerini bütün olarak
bir yönetmelik halinde uygulamalarýna veya bir bölümünü benimsemelerine ya da referans belge

olarak kullanmalarýna olanak saðlanmýþ olacaktýr.

Bu belgedeki teknik gereklilikler; eriþilebilirliði tasarlamak ve uygulamak açýsýndan binalar, yollar,
ulaþým ve okullar, konutlar, hastaneler ve diðer medikal kurumlar ve iþyerleri de dâhil olmak üzere
diðer açýk ve kapalý tesisler için asgari düzeyde en iyi pratikleri geliþtiren yetki alanlarýndan alýnmýþtýr.
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GÝRÝÞ

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU;

Dünya Engelliler Vakfý DEV öncülüðünde, Evrensel Standartlar ilke, usul ve esaslarýna göre planlanmýþ;

6 kýta 65 ülkeden,  Dünya Engelliler Birliði �DEB�  üyesi 120 ilgili ve yetkin kuruluþ tarafýndan üç yýllýk bir
çalýþma sonucunda düzenlenmiþtir.

9 Eylül 2011 ve 13 Eylül 2012 tarihlerinde New York� ta, Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesine (BMEHS)
Taraf Devletler 4. ve 5. Toplantýlarýnda paralel etkinliklerle tüm dünyada uygulanmasý talebi ile tanýtýlmýþtýr.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1 - AMAÇ

Büyük Þehir Belediyeleri, Ýlçe ve Belde Belediyeleri ile Kamu Kurumlarý sýnýrlarý içerisindeki, engelli ve yaþlýlarýn
topluma tam, etkin ve eþit katýlýmýný saðlamak için;

Yerleþim yerleri ile açýk, yarý açýk ve kapalý alanlarýn kanun, tüzük, imar planlarý, yönetmelik hükümleri ve
bunlarýn fen, saðlýk ve çevre þartlarýna uygun tatbikinde ve teþekkülünde ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL
STANDARTLAR KILAVUZU�nun esas alýnmasýdýr.

MADDE 2 - KAPSAM

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU, Büyük Þehir Belediyeleri, Ýlçe ve Belde Belediyeleri ile
Kamu Kurumlarý sýnýrlarý içinde uygulanýr.

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU,  Ýmar Kanunu'na göre düzenlenmiþ bulunan Ýmar
Yönetmeliklerinin uygulandýðý alanlar ile imar mevzuatý yönünden Belediyelerin ve Kamu Kurumlarýnýn görev
alanlarýna giren yerleri kapsar.

MADDE 3  - YASAL DAYANAK

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU; ADA, PASÝFÝK, AVRUPA, KANADA ve TSE Standartlarý
gibi muhtelif ülke ve bölgelerin imkân, ihtiyaç ve yerel hukuk esaslarýna göre yapýlmýþ çalýþmalarý anlayarak
ve gözeterek;

5825 sayýlý Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinin 9. Maddesi ve uyumluluk Kanunu, Birleþmiþ
Milletler Engelliler için Eylem Planý, Avrupa Konseyinin 1996 ve 2008 yýllarýnda kabul ettiði Avrupa Kentsel
Þartý-1 ile Avrupa Kentsel Þartý-2 Kararlarýna dayanýlarak hazýrlanmýþ olup,

Büyükþehir Belediyeleri ve diðer Belediyelerin imar yönetmelikleri ile Kamu Kurumlarýnýn yapým ve hizmet
Yönetmelikleri dikkate alýnmýþtýr.

MADDE 4 - GENEL ESASLAR

4.1 - Büyükþehir Belediyeleri ve diðer Belediyelerin sýnýrlarý içerisinde, yasal zorunluluklar kapsamýnda yapýlacak
olan planlamalarda, stratejik planlarda, imar uygulama planlarýnda ve plan notlarýnda �ENGELLÝLER ÝÇÝN
EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�na uyulmasý hedeflenmektedir.

4.2 -  Yapýsal ve kentsel ölçekteki kamusal ve özel olabilecek kapalý, açýk ve yarý açýk alanlarýn, ENGELLÝLER
ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ve eklerine uygun bir þekilde planlanmasý, programlanmasý,
projelendirilmesi ve uygulanmasý hedeflenmektedir.

MADDE 5 - ÝSTÝSNALAR

5.1- Özel kanunlar ve bunlarýn yönetmelikleri dýþýnda, �ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�
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hükümlerinin baþka bir yönetmelikle çatýþmasý halinde hiyerarþik önceliðin ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL
STANDARTLAR KILAVUZU, hükümlerine verilmesi beklenmektedir.

5.2- Büyükþehir Belediyeleri ve diðer Belediyelerin Ýmar Yönetmeliðine, Kamu Kurumlarýnýn ilgili
yönetmeliklerine, içtihatlarýna, kararlarýna ve genelgelerine göre yapýlacak bütün yapýlarda;

Plan, fen, saðlýk, güvenli yapýlaþma, estetik ve çevre þartlarýna,  Resmi Standartlar Kurumu tarafýndan belirlenmiþ
standartlara ve ilgili diðer kanun, tüzük ve ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�na, uyulmasý
engellilerin ihtiyaç ve kabul edilmiþ yasal haklarý bakýmýndan zorunludur.

MADDE 6 - KAMU YARARI ÝÇÝN ALINMASI GEREKEN TEDBÝRLER

6.1- Büyükþehir Belediyeleri, diðer Belediyeler ve Kamu Kurumlarýnýn sorumluluk alanlarýnda yapýlacak kentsel
ve mimari ölçekteki tüm çalýþmalar bütününde ( Yol, kaldýrým, alt yapý, açýk, kapalý, yarý açýk kamusal alanlar
vb.), �ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU� ilgili kriterleri esas alýnarak uygulanmasý
gerekmektedir.

6.2- Büyükþehir Belediyeleri, Ýlçe Belediyeleri ve Kamu Kurumlarý sýnýrlarý içerisinde yeni inþa edilecek yapýlarda;

Binalarda ve sitelerde dairelerin %10� nun, kamu kurumlarýna ait yapýlarýn tamamýnýn, 1000 m2�yi geçen özel
amaçlý yapýlarýn da %10' nun engellilerin kullanýmýna uygun olarak yapýlmasý Dünya Engelliler Birliði DEB
tarafýndan önemle ve ýsrarla engelliler lehine teklif ve talep edilerek takip edilecektir. (%10 hesabýnda tam
sayý esas alýnacaktýr.)

MADDE 7 - ÝMAR PLANI VE ERÝÞÝLEBÝLÝR ÞEHÝR STANDARTLARINDA BULUNMAYAN HUSUSLAR

7.1- Ýmar planlarýnda açýklanmamýþ ve ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�nda yer almamýþ
hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarýn karakterine göre uygulanacak þekli takdir hususunda ilgili kurum ve
kuruluþlar Dünya Engelliler Birliðine görüþ sormalýdýr.

Bunun dýþýnda, ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�nun esaslarýna aykýrý olarak, prensip
kararlarý ve benzeri kararlar alýnýp uygulanmamalýdýr.

7.2- Belediyeler, mevzuat ve standartlarda engelliler konusunda getirilen hükümlere uymakla ve bunlarý
uygulamakla yükümlüdür.

Ayrýca Belediyeler ve ilgili Kamu Kurumlarý yörenin koþullarýný göz önünde bulundurarak mevzuatlarda ve
ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�nda yer almayan hususlarda BMEHS� nin yazýlý metinleri
ve Dünya Engelliler Birliði görüþü doðrultusunda engellilerle ilgili gerekli önlemleri alýrlar.

MADDE 8 - PLAN KADEMELERÝNDE HÝYERARÞÝ

Yürürlükte olan yasalara göre planlar; kalkýnma planý, bölge planý, çevre düzeni planý, il çevre düzeni planý,
nazým imar planý ve uygulama imar planý olarak kademelendirilmiþ olup her plan yürürlükteki üst planlarýn
ilke ve hedeflerine uyar ve bir alt planý yönlendirir.

Alt ölçekli planlarýn, üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarýna
uyumlu olmasý zorunludur. Üst planlarda sýnýrlandýrýlmayan ya da belirtilmeyen hususlarda alt plan kararlarýna
uyulur. Kademelendirilmiþ tüm planlarda ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�na uygunluk
görünür olmalýdýr.

MADDE 9 - PLAN NOTLARI

Ýmar planlarý; plan uygulama hükümlerini açýklayýcý nitelikteki plan notlarý ile bir bütün olup, engelliler ile
ilgili öngörülen çalýþmalar plan notlarýna eklenmelidir.

Plan notlarý planýn ayrýlmaz bir parçasý konumundadýr. Ýmar planý notlarýyla getirilen hükümler imar planlarý
gibi kesin ve yürütülmesi zorunlu düzenleyici iþlemlerdendir.
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MADDE 10 - SOSYAL UYGUNLUK VÝZESÝ (RUHSAT)

Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesine göre, her çeþit ruhsat baþvurusu deðerlendirilirken, projelerin
ilgili makamlarca  onaylanmasý þartý olarak ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�NDA belirtilen
kriter ve hükümlere uygunluk aranýr.  Aksine bir durum olmasý halinde;  ruhsat ve ekleri, ENGELLÝLER ÝÇÝN
EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�NUN kriter ve hükümlerine uygun hale getirilmedikçe projeler
onaylanmamalý ve ruhsat verilmemelidir.

Ayrýca; yapý kullanma izni, tamir, tadil ve ilave inþaat taleplerindede ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR
KILAVUZU þartlarý aranmalýdýr.

Açýk, yarý açýk ve kapalý alanlarda yapýlan inþaatlarýn herhangi birinde plan ve/veya ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL
STANDARTLAR KILAVUZU, hükümleri, ruhsat ve eki projelerine olan aykýrýlýklar giderilmedikçe yapýnýn inþasýna
devam izni verilmemelidir.

Kat mülkiyeti kurulmuþ bir yapýdaki  baðýmsýz bölümlerden herhangi birinde ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL
STANDARTLAR KILAVUZU�NA uygunluk saðlanmasý için ihtiyaç duyulan tadilatýn,  yapýnýn ruhsat ve eklerine
aykýrý olmasý durumunda   bu uygunluk aranmaksýzýn teknik þartlara uygun  olarak tadil veya ilave iþlemleri
gerçekleþtirilmelidir.

MADDE 11 - DENETÝM   SERTÝFÝKASYON  VE CEZAÝ HÜKÜMLER

11.1 ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU, kriter ve hükümlerinin uygulanmasýnýn denetimini
ilgili Belediyeler yapar.

11.2 Uygulamadan ve denetiminden sorumlu belediyeler; denetim iþi için engelli/ engelsiz bireylerin iþ
istihdamýnýn da saðlandýðý, özel bir uygulama denetim bürosu / birimi oluþturur ve/veya Dünya Engelliler
Birliði DEB� ten teknik danýþmanlýk talep edebilir.

11.3 Dünya Engelliler Birliði DEB Akreditasyon sistemini iþleterek uygunluðun tespit edilmesi halinde
ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR Sertif ikasyonu USTAD�ý  vermeye yetki l idir.

11.4 Cezai Hükümler;

5825 sayýlý Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesini imzalayan ve onaylayan devletler, uluslararasý hukuk
prensipleri baðlamýnda iç hukuklarý üzerinden sorumludur. Bu sorumluluklarýný evrensel standartlara göre
zamanýnda yerine getirmeyen devletleri, küresel ve kapsayýcý bir kuruluþ olan Dünya Engelliler Birliði DEB
engelliler lehine uyarýr, haklarýný talep ve takip eder, ihmal, suistimal ve hak ihlalleri durumlarýný Birleþmiþ
Milletlerin ilgili birimlerine bildirerek ilgili devlet hakkýnda iþlem yapýlmasýný talep ve takip eder.

MADDE 12-YÜRÜRLÜK , UYULMASI GEREKEN YAPIM STANDARTLARI VE ÞEKÝLLER

12.1 Dünya Engelliler Birliði DEB Akreditasyon sistemi; ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU;
 ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR Sertifikasyonu USTAD� ýn;

13 Eylül 2012 tarihinde New York� ta, Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesine Taraf Devletler 5.
Toplantýsýnda bir paralel etkinlikle tüm dünyada uygulanmasý talebi ile tanýtýlmasý ve BM tarafýndan
benimsenmesinden sonra;

7 Nisan 2013 tarihinde yayýnlanan ortak deklarasyonun tüm DEB üyeleri tarafýndan onaylanmasýyla yürürlüðe
girmiþtir.

12.2 ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU�nda yer alan standart ve þekiller;  TC. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýnýn, Yerel Yönetimler için Ulaþýlabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabý, Alberta (Kanada)
ve T.S.E�nin engelli eriþimi ile ilgili güncellenmiþ (2011 yýlý) standartlarýndan faydalanýlarak hazýrlanmýþtýr ve
ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ekidir.

12.3 ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU eksik ve yanlýþlarýn tamamlanmasý ve güncellenerek
düzeltilmesinde ilgili kuruluþlar yetkilidir.
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A - ERÝÞÝLEBÝLÝR ÇEVRE STANDARTLARI

MADDE 13

13.1. YAYA YOLLARI VE KALDIRIMLAR

13.1.1. Yaya Kaldýrým Geniþliði

13.1.2. Yaya Kaldýrýmýnýn Eðimi

13.1.3. Yaya Kaldýrýmýnýn Yüzeyi/Kaplamasý

13.1.4. Yaya Kaldýrýmýnda Drenaj

13.1.5. Yaya Kaldýrýmýndaki Aðaçlar, Kent Mobilyalarý

13.1.6. Yaya Kaldýrýmýnda Güvenlik

13.2. RAMPALAR

13.2.1. Rampalarýn Boyutlarý

13.2.2. Rampalarda Eðim

13.2.3. Rampalarýn Yüzeyleri

13.2.4. Rampalarda Güvenlik ve Konfor

13.2.5. Rampa Çeþitleri

13.3. MERDÝVENLER

13.3.1. Merdivenlerin Boyutlarý

13.3.2. Merdivenlerin Yüzeyleri

13.3.3. Merdiven Basamaklarý ve Renk Seçimi

13.3.4. Merdivenli Yolda Sahanlýk

13.3.5. Merdivenlerde Güvenlik ve Uyarýlar

13.3.6. Merdivenlerde Duyumsanabilir (Hissedilebilir) Yüzeyler

13.4. YAYA GEÇÝTLERÝ

13.4.1 Yaya Geçitlerinin Türleri

13.4.2 Yaya Geçitlerinin Eðimi

13.4.3 Yaya Geçitlerinin Yüzeyleri

13.4.4 Yer Çizgileri

13.4.4. Yaya Geçitlerinde Güvenlik

13.5 ENGELLÝLER ÝÇÝN PARKYERLERÝ

13.5.1 Taþýt Park Yerlerinin Konumu

13.5.2 Taþýt Park Yerlerinin Boyutlarý
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13.5.3 Taþýt Park Yerlerindeki Ýþaret ve Uyarýlar

13.5.4 Taþýt Park Yeri Türleri

13.6 AÇIK VE YEÞÝL ALANLAR

13.6.1. Açýk ve Yeþil Alanlarda Ana ve Yan Yollar

13.6.2. Kent Mobilyalarý

B - ERÝÞÝLEBÝLÝR YAPI STANDARTLARI

13.7. BÝNALAR ÝLE ÝLGÝLÝ DÜZENLEMELER

13.7.1. Temel Ulaþýlabilirlik Konularý

13.7.2. Ulaþýlabilir Güzergâh

13.7.3. Binalara Giriþ

13.7.4. Ticarî, Ýdarî Kamu Binalarý Ýle Mesken Binalarý Ana Giriþleri

13.7.5. Rampalar

13.7.6. Yaya Yolu Güzergâhýnda Bulunan Rampalar

13.7.7. Giriþ Rampalarý

13.7.8. Seviye Farklýlýklarý

13.7.9. Týrabzanlar �Korkuluklar�

13.7.10.Koruma Bordürü

13.7.11. Paspas

13.7.12. Posta Kutusu

13.7.13. Giriþ Kapýsý

13.7.14.Ýç Kapýlar ve özellikleri

13.7.15.Kapý Tipleri

13.7.16.Pencereler

13.7.17.Yüzey Dokusu

13.7.18.Bina Ýçi Yatay Dolaþým

13.7.19.Bina Ýçi Düþey Dolaþým

13.7.20. Çýkýþlar

13.7.21. Binalarýn Yakýn Çevresinin Düzenlenmesi Ýle Ýlgili Kurallar

13.7.22.Koridorlar ve Holler

13.7.23.Mutfaklar

13.7.24.Tuvaletler
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13.7.25.Pisuarlar

13.7.26.Lavabolar

13.7.27.Aynalar

13.7.28.Banyolar

13.7.29.Odalar

13.7.30.Balkon ve teraslar

13.7.31.Binalarda Ýþaretleme

13.8 ÖZELLÝKLÝ YAPILAR ÝÇÝN ÖZEL DÜZENLEME KURALLARI

13.8.1. Saðlýk Yapýlarý

13.8.2. Ticari Alanlar ve Satýþ Birimleri

13.8.3. Kütüphaneler

13.8.4. Geçici Konaklama Mekânlarý

13.8.5. Ulaþým Yapýlarý

13.8.6. Bazý özellikli yapý bölümleri ile ilgili örnek düzenlemeler

13.9 MEVCUT YAPILAR

13.9.1. Mevcut bina yakýn çevresi düzenlemesi ile ilgili kurallar

13.9.2.  Mevcut bina ana giriþ bölümlerinin düzenlenmesi için kurallar

13.9.3. Mevcut dolaþým alanlarý

13.10 TOPLU TAÞIMA HÝZMETLERÝ

13.10.1. Taþýtlar

13.10.2. Bekleme, Aktarma, Ýndirme-Bindirme Yerleri

13.10.3. Raylý Taþýma Duraklarý

13.11 BÝLGÝLENDÝRME ÝÞARETLEME VE DUYUMSANABÝLÝR (HÝSSEDÝLEBÝLÝR) YÜZEYLER

13.11.1.  Bilgilendirme ve Ýþaretleme

13.11.2.Bakým ve Onarým Ýþlerinde iþaretleme

13.11.3.Yaya Kaldýrýmdaki Düþey Ýþaretlerdeki Tasarým

13.11.4.Bilgilendirme Sembolleri

13.11.5.Dokunulabilir ve Görülebilir Bilgilendirme Ýþaret ve Semboller

13.11.6.Toplu Taþým Duraklarýnda Bilgilendirme Ýþaret ve Sembolleri

13.11.7.Duyumsanabilir (Hissedilebilir) Yüzeyler

13.11.8.Yönlendirme Ýçin Tasarým Kurallarý
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A - ERÝÞÝLEBÝLÝR ÇEVRE STANDARTLARI

13.1. YAYA YOLLARI VE KALDIRIMLAR

Yaya yollarý ve kaldýrýmlar; farklý yapýlarý, aktiviteleri ve alanlarý dýþ mekânda birbirine baðlar. Yaya yollarý ve
kaldýrýmlarýn tasarým aþamasýndan uygulama aþamasýna kadar temel hedef; tüm kullanýcýlar, özellikle görme
ve ortopedik engelliler gibi hareket kýsýtlýlýðý olan engelliler için, ulaþýlabilirliðinin saðlanmasý amacýyla, güvenli,
temiz, engelsiz, düzgün ve yeterli geniþlikte ulaþým imkâný sunulmasýdýr.

Açýk alanlardaki ve rekreasyon alanlarýndaki bütün yaya yollarýnda, kaldýrýmlarda, rampalarda, meydanlarda,
yaya geçitlerinde ayný tasarým ilkeleri göz önünde bulundurulmalýdýr.

13.1.1. Yaya Kaldýrým Geniþliði:

Engelsiz bir yaya kaldýrýmý en az 1,5 m � en ideal 2,0 m� geniþlikte olmalýdýr. Kaldýrým geniþliði, otobüs
duraklarýnda minimum 3,0 m ve dükkân önlerinde minimum 3,5 m olmalýdýr.(ÖZÝDA, 2008).

Yaya kaldýrýmlarýnýn geniþliði kullanma yoðunluðu ile yol sýnýfýna ve grubuna göre boyutlandýrýlmalýdýr.

Tüm yayalarýn serbestçe hareket edebilmeleri için yaya kaldýrýmý en az net geniþlik 1,5 cm olmalýdýr. Yaya
kaldýrýmý net ölçüsüne ilâveten mülkiyet yanýnda en az 25 cm, bordür taþý tarafýnda bordür taþý dâhil 50 cm
emniyet þeridi olmalýdýr. Kaldýrým geniþliðine ve yol gruplarýna göre emniyet þeritleri mülkiyet sýrasýnda 50
cm, bordür taþý tarafýnda 1,2 m kadar olabilir (TS 12576) (Þekil 1).

1   Kaldýrýmlar tasarlanýrken uyulacak kurallar TS 12576 Þehir Ýçi Yollar-Engelli ve Yaþlýlar Ýçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapýsal Önlemler ve Ýþaretlemelerin Tasarým Kurallarý�nda

belirtilmiþtir.

2   Yaya kaldýrýmlarýnýn geniþliði TS 7937�ye uygun olarak yapýlmalýdýr.

Þekil 1. Yaya kaldýrýmýnýn minimum net geniþliði ve emniyet þeritleri (El kitabý)

< %2

TAÞIT YOLU

A B C

TAÞIT YOLU
< %2

A: Mülkiyet Yaný Emniyet Þeridi
B: Yaya Kaldýrým Geniþliði
C: Taþýt Yolu Emniyet Þeridi
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Yaya kaldýrým geniþliði tasarlanýrken özellikle tekerlekli sandalye kullanýcýlarýnýn manevra alanlarý göz önünde
bulundurulmalý, kaldýrým geniþliði buna göre tasarlanmalýdýr.

13.1.2. Yaya Kaldýrýmýnýn Eðimi:

Yaya kaldýrýmlarýnda özellikle tekerlekli sandalye kullanýcýlarýnýn rahat geçiþleri için kaldýrým kesitinin eðimi
%2�den küçük olmalýdýr.

13.1.3. Yaya Kaldýrýmýnýn Yüzeyi/Kaplamasý:

Yaya Kaldýrýmý kaplamasý, kaymayý önleyici ve dolaþmayý kolaylaþtýrýcý olmalý, yollardaki basamak vb. yol
sathýndaki yer altý tesisatý rögar kapaklarý çýkýntý oluþturmamalý, anî seviye deðiþiklikleri olmamalý; sürekli
veya ayný seviyede zemin oluþturulmalýdýr. (TS 12576).

Ayrýca yaya kaldýrýmýnda yol güzergâhýnýn görme engelliler tarafýndan baston ile kolaylýkla algýlanmasý
saðlanmalý, bunun için duyumsanabilir (hissedilebilir) yüzeylerden oluþan kýlavuz izlerden faydalanýlmalýdýr.

Yaya kaldýrýmý kaplamasýnýn üzerinde ya da içinde inþa edilen kýlavuz izler; bir güzergâhýn takibi sýrasýnda,
görme engelli yayalarýn yönlenmesinin saðlanmasý için ve yaya geçitlerinin konumlarýný belirtmek amacýyla
kullanýlabilmektedir (BM, 2004).

Tablo 1. Yaya yoðunluðu - kaldýrýmý geniþliði tablosu (cm)

D(yaya/ m2)

0.3

0.6

1.0

1.5

A

25

25

50

50

B

150

200

250

300

C

50

50

50

120

Þekil 2. Kýlavuz iz

0.
60

> 10.00

0.
60

YÖN DEÐÝÞTÝRME ÖGESÝ
KILAVUZ ÝZ

A

B
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Yaya kaldýrýmýnda kullanýlan kýlavuz izlerin tasarýmýnda dikkat edilecek temel ilkeler aþaðýda yer almaktadýr:

Kýlavuz izler basit þekilde yerleþtirilmeli,

Ana yaya hareketine paralel doðrultuda olmalý,

Kýlavuz iz 60 cm geniþliðinde olmalý,

Görme engellilerin karýþtýrmamasý ve tehlike oluþturmamak için rögarlara ya da drenaj kanallarýna uzak
olmalýdýr.

0.60

Þekil 3. Kýlavuz iz geniþliði ve yön deðiþtirme. Ölçü m.dir. (BM 2004)

Kýlavuz iz rengi yaya kaldýrým rengi ile zýt olmalýdýr. Kýlavuz iz�de kullanýlan malzemenin yüksekliði tekerlekli
sandalye kullananlar için engel oluþturmamalýdýr.3

Yaya kaldýrýmý kenarýnda yer alan bordür taþlarýna iliþkin standartlar þu þekilde olmalýdýr (TS 12576):

Yaya geçidinde, bordür taþý yükseklikleri �±0� veya +3 cm olmalý,

Bordür taþlarý düzgün, iyi pahlanmýþ olmalý ve pahlarýn eðimleri ayný olmalý,

Yaya kaldýrýmýnda bordür taþý üst seviyesi taþýt yolu kaplamasýndan en fazla 15 cm yükseklikte, en az 3 cm
yükseklikte olmalýdýr (Þekil 4 )

13.1.4. Yaya Kaldýrýmýnda Drenaj

Kaldýrýmlarda yaðýþ sonrasý ortaya çýkan sular nedeniyle yaþanan sorunlarýn önlenmesi amacýyla sular drene
edilmelidir.

TAÞIT YOLU OLUK YAYA KALDIRIMI

max 15 cm%2
min. 3 cm

%2.5 15

Þekil 4. Bordür taþý yükseklikleri (El kitabý)

3   Duyumsanabilir (hissedilebilir) yüzey düzenlemesi konusu El Kitabý 3.4.2�de ayrýntýlý olarak ele alýnmaktadýr.
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Yaya kaldýrýmýnda boyuna ve enine yönde gerekli eðimler verilip, bordür taþý ile taþýt yolunun birleþtiði yerde,
yapýlacak su oluðu ve rögarlarla yeterli drenaj saðlanarak, yüzeysel sular uzaklaþtýrýlmalýdýr  (TS 12576)
(Þekil 5).

Kavþak ve yaya geçitlerinde su oluðu yaya ve engelliler için bir engel oluþturmayacak ve yüzeysel sular oluk
içinde göllenme yapmayacak þekilde tasarlanmalýdýr.

13.1.5 Yaya Kaldýrýmýndaki Aðaçlar, Kent Mobilyalarý

Yaya kaldýrýmýnýn geniþliðine baðlý olarak, taþýt yolu ile kaldýrým kenarýna dikilecek, aðaçlar, elektrik, trafik
iþaretleri direkleri ile süs bitkileri, çiçeklik/ saksýlar, yaya korkuluklarý vb. tesisler bordür taþý dahil, yaya kaldýrýmý
boyunca en az 75 cm en çok 1,2 m geniþliðinde bir þerit içinde bir hizada düzgün olarak yerleþtirilmelidir4

(Þekil 6).  Yaya kaldýrýmýnýn mülkiyet sýnýrýnda kot farký olmasý halinde kaldýrým ile bahçe arasýna korkuluk
yapýlmalýdýr (TS 12576).

Yaya kaldýrýmýnda aðaç, aðaççýk vb. sirkülasyonu bozucu unsurlarýn çevresi; uyarýcý duyumsanabilir yüzey
ögeleri ile çevrelenmelidir.

Þekil 5. Yaya kaldýrýmý ve taþýt yolunda drenaj örneði (El kitabý)

4  Yaya kaldýrýmýnýn geniþliðine baðlý olarak, taþýt yolu ile kaldýrým kenarýna dikilecek, aðaçlar TS 8146�ya uygun olmalýdýr.

20

YAYA KALDIRIMI

SU OLUÐU

RÖGAR

TAÞIT YOLU

%2

%2.5

TAÞIT YOLU

YAYA KALDIRIMI

UYARICI HÝSSEDÝLEBÝLÝR YÜZEY

75 - 120

Þekil 6. Yaya kaldýrýmýnda aðaçlandýrma. Ölçüler cm.dir. (El kitabý).
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Kök yayýlma alaný üzerinde korunmasý gereken toprak yüzeyinin boyutlarý, aðacýn gövde çapýnýn merkezinden
itibaren her yöne minimum 1m�dir.(TS 8146)

Yaya kaldýrýmlarýndaki ilân panosu, aydýnlatma gibi kent mobilyalarý ve aðaçlar; özellikle görme engelli kiþiler
tarafýndan fark edilebilmeleri açýsýndan, kaldýrým 10 cm yüksekteki bir platform üzerinde konumlanmalýdýr
(Þekil 7).

21

Þekil 7. Kaldýrýmdaki aðaç ve donatýlarýn etrafýndaki yükseltilmiþ platformlar (BM, 2004)

Yaya kaldýrýmýndaki bitki kasasý, aðaççýk gibi bir tasarým elemanlarýnýn bitiminden itibaren 60 cm�lik bir alanda
doku farklýlaþmasý oluþturularak duyumsanabilir yüzey oluþturulmalýdýr (BM 2004) (Þekil 8).

Þekil 8. Kaldýrýmýn etrafýndaki duyumsanabilir yüzeyler (BM, 2004)

60 60

60

60

60
90

HÝSSEDÝLEBÝLÝR YÜZEY

10
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Yaya kaldýrýmýnda, yolun geniþliðine baðlý olarak yaya ve engelli  dolaþýmýna engel olmayacak þekilde uygun
yerlere dinlenme banklarý konulmalýdýr (TS 12576).

13.1.6 Yaya Kaldýrýmýnda Güvenlik

Yayalarýn yaya kaldýrýmýný serbestçe kullanabilmeleri için kaldýrým yüzeyinde engeller bulunmamalýdýr. Tehlikeli
olacak her türlü düzensizlikten kaçýnýlmalýdýr (örnek; yer ýzgaralarý, yer mantarlarý, yola gerilmiþ oto park
zincirleri, yol sathýndaki anormal döþeme farklýlýklarý, çukurlar, yoldaki geliþi güzel seviye farklýlýklarý ve
yükseklikler vb.) (TS 12576).

Kaldýrým üzerinde, görme engelliler açýsýndan tehlike ve sorun teþkil edeceðinden mümkün olduðunca yer
ýzgarasý konulmamalý; konulmasý gerektiðinde ise yürüyüþ güzergâhýna dik olacak þekilde konumlandýrýlmalýdýr
(Þekil 9).

22

Kaldýrýmlarýn taþýtlar tarafýndan iþgali engellenmelidir. Ayrýca kaldýrýmlarýn bakým ve onarýmý sýrasýnda
doðabilecek sorunlarý engellemek için; tamirat alanlarý yerden yaklaþýk 1 m yükseklikte barikatla çevrelenmeli,
bunun altýna da engelli bastonlarý için engel çubuklarý çekilmelidir. Çevrilmiþ alanlarýn bulunduðu yerlerde
sesli uyarýlar ve lambalar konulmalý, tekerlekli sandalye geçiþine uygun alan ayrýlmalýdýr. Tadilat nedeniyle
açýlan geçici yaya yollarý asla 1,5 m�den daha dar olmamalý, mümkünse 1,8 m geniþlik ayrýlmalýdýr (ÖZÝDA,
2008).

Bir yaya yolu üzerine veya yanýna yapý iskelesi veya diðer geçici yapýlarýn dikilmesi hâlinde, bu yapýlarýn görme
engelliler tarafýndan fark edilecek þekilde iþaretlenmesi önemlidir. Kaldýrým üzerine iskele kurulmuþsa, en az
1,1 m geniþlikte geçiþ yolu býrakýlmalýdýr. Ýskelelerin köþe noktalarý tamponla kapatýlmalý ve bütün dikey
destekler 15 cm kalýnlýkta zýt renkli þeritler ile iþaretlenmiþ olmalýdýr. Bu þeritler, alt kenarlarý yerden 1,5 � 1,7
m yüksekliðe gelecek þekilde sabitlenmelidir (ÖZÝDA, 2008).

Yaya kaldýrýmý bitiþiðinde bisiklet yolu düzenlendiðinde; güvenlik açýsýndan bitkisel ya da yapýsal düzenlemelerle
bisikletlilerin yayalara ayrýlmýþ alana geçiþi engellenmelidir. Buna göre yaya kaldýrýmýnýn bisiklet yoluna bitiþen
kýsmýnda görme engellileri uyarýcý duyumsanabilir yüzey döþemesi bulunmalýdýr (Þekil 10).

Þekil 9. Yaya kaldýrýmýnda ýzgaralarýn konumlandýrýlmasý (BM, 2004)
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13.2. RAMPALAR

Rampalar tasarlanýrken temel hedef, tekerlekli sandalye kullanýcýlarý, bebek arabalýlar, görme engelliler
açýsýndan yükseklik farkýný aþarken ergonomik açýdan gerekli koþullarý saðlamak olmalýdýr. Engellilerin yaya
kaldýrýmýnda bulunan yükseklik farklýlýklarýný aþmalarý için uygun eðimler verilmelidir (TS 12576).

13.2.1. Rampalarýn Boyutlarý

Rampalarýn boyutlarý kullaným yoðunluðuna, aþýlmasý gereken yükseklik farkýna ve seçilen rampa tipine göre
deðiþmektedir. Ancak BM (2004) minimum rampa geniþliðini düz rampalarda 90 cm, 90° dönüþlü rampalarda
1,4 m, 180° dönüþlü rampalarda 90 cm olarak belirtmiþtir. ADA tarafýndan ise rampa geniþliði rampanýn tipi
belirtilmeden 91,5 cm olarak önerilmektedir. TS 12576�da rampalarýn tasarýmýna iliþkin standartlar ve tasarým
ilkeleri þu þekildedir:

Rampalar tekerlekli iki sandalyenin iki yönlü geçiþinin gerekli olduðu durumlarda minimum net geniþlik
1,8 m olmalýdýr.

10 m�den uzun  rampalarda veya bir rampadan ikinci bir rampaya geçiþ varsa en az 2,5 m�lik düz dinlenme
alanlarý yapýlmalýdýr (Þekil 11).
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Rampa sahanlýkta yön deðiþtiriyorsa, tekerlekli sandalyeli engellinin manevrasý için gerekli sahanlýk alaný
en az 1,5 m x 1,5 m olmalýdýr (Þekil 12).

Þekil 10. Bisiklet yoluna bitiþik yaya kaldýrýmýnda uyarýcý yüzey döþemesi (TS 12576)

1501000 250 1000150

45

45

Þekil 11. Rampada eðim ve dinlenme alaný. Ölçüler cm.dir ( El kitabý)
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A

A

+0.72

± 0.00
+0.36

+0.72
+0.36

± 0.00

Þekil 12. Sahanlýkta rampanýn yön deðiþtirmesi. Ölçüler cm.dir (El kitabý).

13.2.2. Rampalarda Eðim

Eðimler, tekerlekli sandalye kullanýcýlarý ve bastonlu kiþilerin  rahat ve güvenli geçiþini saðlamalýdýr.Döþeme
seviyesinden 2 cm�den daha fazla bir kot farký varsa rampa düþünülmelidir. Rampa uzunluklarý 10 m�ye kadar
olan rampalarýn en fazla eðimi %8 olmalýdýr. 10 m�den daha uzun rampalarda en fazla eðim %6 olmalýdýr.(TS
12576).

Rampalarýn eðimi, kullanan kiþilerin güvenliði açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. BM standartlarýna göre
rampa eðimi ölçüleri Þekil 13 �teki gibi olmalýdýr.

Þekil 13. Rampalarda güvenli eðim aralýklarý (BM, 2004)

1/20 1/10 1/10

13.2.3. Rampalarýn Yüzeyleri

Rampalarýn yüzeylerine ve kullanýlan malzemelere iliþkin özellikler þu þekilde olmalýdýr:

Görme engelliler için rampalarýn baþýnda ve sonunda 1,5 m uzunluðunda düz ve farklý dokuda bir alan
bulunmalýdýr (TS 12576).

Rampalarýn yüzeyleri sert, stabil, kaymaz ve çok az pürüzlü malzeme ile kaplanmalýdýr. Yüzeydeki pürüzlülük
yüksekliklerinde 2 cm�den büyük farklýlýk olmamalýdýr (TS 12576).



ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM

25

13.2.5. Rampa Çeþitleri

Dýþ mekândaki rampalarý açýlarýna göre düz rampalar, 90° dönüþlü rampalar, 180° dönüþlü rampalar olmak
üzere üç þekilde gruplamak mümkündür (Þekil 15).

Yaya geçitlerinin olduðu yerlerde, kaldýrýmlara yapýlacak rampa çeþitleri Þekil 16�da verilen örneklere uygun
olmalýdýr (TS12576).

Þekil 14. Rampalarda dinlenme ve oturma alanlarý (El kitabý)

Þekil 15. Rampa çeþitleri �a-düz, b�90, c�180 dönüþlü rampa�

OTURMA BANKI

OTURMA BANKI

5m

5m

<1:20

<1:20

<1:20

100m

A

B C

13.2.4. Rampalarda Güvenlik ve Konfor

Dýþ mekânlardaki küpeþteler, emniyet bakýmýndan rampa baþlangýç ve bitiminde 45 cm daha devam etmelidir.
20 cm yüksekten fazla bir kot farkýný geçerken rampanýn bir veya iki tarafýna küpeþte yapýlmalýdýr. Tekerlekli
sandalye kullanan engelliler için rampalarýn korumasýz taraflarýna en az 5 cm yüksekliðinde koruma bordürü
yapýlmalýdýr. Yaya yolundaki rampalarda dinlenme alanlarý ve oturma banklarý yapýlmalýdýr    (Þekil 14 )
(TS 12576).
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13.3. MERDÝVENLER

Merdivenler, engellilerin hareketliliðini engeller nitelikte olduðundan, farklý kotlarýn birbirine rampa ile
baðlanmasý ulaþýlabilirliðin saðlanmasý açýsýndan önemlidir. Ancak zorunlu olarak merdiven yapýlmasý halinde
her iki tarafa küpeþte yapýlmalýdýr.

13.3.1. Merdivenlerin Boyutlarý

Maksimum bir rýht yüksekliði 15 cm olmak üzere 2 x rýht yüksekliði + 1 x Basamak geniþliði = 63 cm formülü
kullanýlmalý ve TS 9111�e uygun olmalýdýr (TS 12576).

13.3.2. Merdivenlerin Yüzeyleri

Merdivenlerin yürüme yüzeylerinde pürüzlü, kaymayý önleyen kaplama kullanýlmalýdýr. Gerekiyorsa merdivenin
üzeri hava etkilerine karþý kapatýlmalýdýr (TS 12576).

13.3.3. Merdiven Basamaklarý ve Renk Seçimi

Basamak ve rýhtlar ayrý renkte gösterilmelidir. Basamak ucunda 2,5 cm eninde koruyucu kaymaz bir þerit
bulunmalý, koruyucu malzeme, takýlýp düþmeyi önleyecek, çýkýntý yapmayacak, basamak yüzeyi ile düz olacak
þekilde monte edilmelidir (TS 12576) (Þekil 17).

Þekil 16. Yaya geçitlerinde rampa örnekleri (ADA 1994)

Þekil 17. Merdivende rýht ve basamaklar ile basamak ucundaki koruyucu kaymaz þerit ve týrabzanlar.
Ölçüler cm.dir. (El kitabý).5

5   Eðik bordür taþý ile yapýlan rampa düzenlemeleri TS 12576�da verilen eðim ve döþeme standartlarýna uygun olmalýdýr.
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DIN 18024�te kaymaz þeritlerin 3 basamaða kadar olan merdivenlerde tüm basamaklarda; basamak sayýsý
3�ten fazla olan merdivenlerde ise ilk ve son basamakta olmasý gerektiði belirtilmektedir.

13.3.4. Merdivenli Yolda Sahanlýk

Ayný yönde devam eden merdivenli yollarda; arazinin topografik yapýsýna baðlý olarak yükseklik farký 1,8 m
üstünde ise merdivenler arasýnda 2 m�lik sahanlýk olmalýdýr. Merdivenlerin baþlangýcýnda ve sonunda görme
engelliler için 1,2 m uzunluðunda düz ve farklý dokuda kaplama malzemesi ile döþenmiþ sahanlýk olmalýdýr
(TS 12576) (Þekil 18).

Merdiven, merdiven sahanlýðýnda yön deðiþtiriyorsa sahanlýk alaný en az 1,8 m x 1,8 m olmalýdýr. Merdivenlerde
temiz geniþlik küpeþteden küpeþteye en az 1,8 m olmalýdýr. Merdiven yanlarýnda su tahliye oluklarý yapýlmalýdýr
(TS 12576).

Þekil 18. Ayný yönde devam eden merdivende sahanlýk ölçüsü. Ölçüler cm.dir. (El kitabý).

13.3.5. Merdivenlerde Güvenlik ve Uyarýlar

Merdivenlerin iki yanýndaki küpeþteler ve merdivenlerin baþlangýç ve bitimindeki duyumsanabilir yüzeyler
tüm kullanýcýlarýn güvenliði açýsýndan önem taþýmaktadýr. Ayrýca küpeþtelerde doku farklýlaþmasý ile
merdivenlerin baþlangýç ve bitiminin hissedilmesi saðlanmalýdýr (DIN 18024-1).

13.3.6. Merdivenlerde Duyumsanabilir (Hissedilebilir) Yüzeyler

Görme engelli kiþilerin merdivenleri bulabilmeleri ve algýlayabilmeleri için duyumsanabilir (hissedilebilir)
yüzeylerden faydalanýlmalýdýr. Duyumsanabilir yüzey, ilk basamaktan hemen önce baþlamalý, merdiven
bitiminde ise merdiven geniþliði kadar boþluktan sonra yer almalýdýr (Þekil 19). Duyumsanabilir yüzey en az
60 cm geniþliðinde ve renk ve doku bakýmýndan farklý ve algýlanabilir olmalýdýr (DIN 18024).
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Þekil 19. Merdivenlerde duyumsanabilir (hissedilebilir) yüzeyler. Ölçüler cm.dir. (DIN 18024-1)

13.4. YAYA GEÇÝTLERÝ

Yayalarýn geçitleri kullanýrken engelle karþýlaþmamalarý ve geçitte duyumsanabilir yüzeyin yer almasý
saðlanmalýdýr. Düzenleme, tekerlekli sandalyeliler, bebek arabasý kullananlar, bastonla ya da destekle yürüyen
kiþiler, çok kýsa boylular ve çocuklar düþünülerek gerçekleþtirilmeli; az görenler dahil görme engelliler
tarafýndan da yaya geçiþinin baþlangýcýnýn duyumsanabilmesi konusu göz ardý edilmemelidir. Yaya geçitlerinde
yol yüzeyi kaldýrým ile ayný seviyeye getirildiðinde tekerlekli sandalye kullanan engelliler yükselti farkýný aþma
zorunluluðuyla karþý karþýya kalmayacaktýr (BM, 2004) (Þekil 20).

Yaya geçiþleri ile ilgili olarak TS 12576�da þu genel ilkelere deðinilmiþtir:

Kavþaklar dýþýnda yaya geçitleri, geçide yaklaþan sürücülerin yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri
yerlere yerleþtirilmelidir.

Engellilerin, taþýt yolu ve kavþak geçiþlerinde geliþi güzel konan çiçeklik ve çiçek saksýlarý, mantarlar, sembol,
ilân panolarý, direkler (elektrik, aydýnlatma, trafik vb.) hareket kabiliyetini azaltacaðýndan bu gibi engeller
yaya geçitlerine konmamalýdýr.

Yaya geçitleri üstten ve iyi aydýnlatýlmalý, bu aydýnlatmanýn yol aydýnlatmasýndan ayýrt edilebilmesi için
farklý ve daha aydýnlýk düzenlenmelidir.

Yaya geçitleri, yer iþareti (zebra çizgileri) ile iyi belirtilmelidir (Þekil 21)

Þekil 20. Yaya geçitlerinde kaldýrýmýn yükseltilmesi (BM, 2004)
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Kavþaklardaki yaya kaldýrýmlarý geniþletilmeli, yayalarýn ve engellilerin rahat hareket etme imkâný saðlanmalý
köþe baþlarýna görüþe mani olacak ilân veya bilgi panolarý konulmamalýdýr (TS 12576) (Þekil 22).
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YAYA GEÇÝDÝ

13.4.1. Yaya Geçitlerinin Türleri

Yaya geçitleri hemzemin, yaya alt ve üst geçitleri olarak gruplandýrýlabilir.

A-Eþdüzey (Hemzemin) Geçitler

Eþdüzey (hemzemin) geçitler ýþýk kontrolsüz (sinyalsiz), ýþýk kontrollü (sinyalli),butonlu yaya geçidi,  trafik adalý
veya refüjlü geçitler olmak üzere dört grupta toplanabilmektedir.

Iþýk Kontrolsüz (Sinyalsiz) Hemzemin Yaya Geçitleri

Yaya ve araç trafik yoðunluðuna baðlý olarak, ýþýk kontrolsüz yaya geçidi yapýlan yerlerde, engellilerin de
geçeceði düþünülerek, sürücüler yaya geçidinden en az 20 m önce yaya geçidi iþaretiyle, yaya geçidinde de
yaya geçidi ve engelli iþaretiyle uyarýlmalýdýr (TS 7635).

UYARICI DUYUMSANABÝLÝR YÜZEY

Þekil 22. Kavþaklarda yaya kaldýrýmý düzenlemesi (Londra, 2007)

Þekil 21. Yaya geçidinde zebra iþaretlemesi. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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Yaya geçitlerini gösteren ikaz trafik iþaretleri ýþýklý veya fosforlu olmalýdýr. Taþýt yolunun her iki tarafýnda
kaldýrým olmalýdýr. Yaya geçidi yeterince uzaktan görülebilmeli ve iyi aydýnlanmýþ olmalýdýr. Yaya geçitleri
birbirinden en az 135 m uzaklýkta olmalýdýr (TS 12576).

Iþýk Kontrollü (Sinyalize) Hemzemin Yaya Geçidi

Iþýk kontrollü yaya geçitlerinde trafik iþaret lâmbalarý iþitme engelliler için ýþýklý ve yaya figürlü, görme engelliler
için ise devamlý ses (akustik) uyarý iþareti bulunmalýdýr (TS 12576) (Þekil 23).

Butonlu Yaya Geçidi (Pelikan Yaya Geçidi)

Kavþak ve kavþaklar dýþýnda yapýlan pelikan (TS 7768) türü yaya geçitlerinde basmalý (butonlu) ýþýklý ve sesli
trafik iþareti engelliler tarafýndan da kullanabilecek þekilde en fazla 1,2 m yükseklikte olmalýdýr (TS 12576)
(Þekil 24).
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Þekil 23. Iþýk kontrollü yaya geçidi. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)

Þekil 24. Pelikan geçitlerde buton yüksekliði (TS 12576)
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Trafik Adalý veya Refüjlü Yaya Geçitleri

TS 12576�ya göre trafik adalý veya refüjlü yaya geçitleri aþaðýdaki özellikleri taþýmalýdýr:

Koruyucu trafik adalarý taþýt gidiþ yönünde boyu 3 m, yerine göre 4 m ve geniþliði yaya geçiþ yönünde 2,5
m ve yerine göre 1,6 m yapýlmalý, bu deðerlerin altýnda olmamalýdýr.

Koruyucu ada kenar taþlarý (bordür taþý) yükseklik 15 cm olmalý, yayanýn geçtiði yerlerde yükseklik 3 cm
olmalý ve geçidin bir yerinde tekerlekli sandalyeli engelliler için taþýt yoluna doðru 90 cm eninde %8 eðimli
rampa yapýlmalýdýr.

Koruyucu adalar trafik iþareti ile iþaretlenmeli ve ýþýklý uyarýcý levhalar kullanýlmalýdýr.

Görme engelliler için kaldýrým rampasý, koruyucu ada geçiþ kýsmý döþemesi taþýt yolu sathýndan farklý
malzeme dokusunda olmalýdýr.

B- Yaya Alt ve Üst Geçitleri

TS 12576�ya göre yaya alt ve üst geçitleri aþaðýdaki özellikleri taþýmalýdýr:

Yoðun trafikli taþýt yollarýnda hemzemin yaya geçitleri yapýlamamasý halinde engellilerin de kullanabileceði
þekilde alt/üst geçitler yapýlmalýdýr.

Yaya alt/üst geçitlerinde daha az enerji kaybý nedeniyle yayalarca üst geçit yerine alt geçit tercih edildiðinden,
üst geçit yerine alt geçitler yapýlmalýdýr.

Alt ve üst geçitlerde, çevre müsait ise merdiven yerine eðimi %8�i geçmeyen rampalar yapýlmalýdýr.

Alt ve üst geçitlerde merdivenler dolaþýmý güçleþtirdiðinden, merdiven ve rampalar yorucu olmamalý,
tekerlekli sandalyeli engelli için gerekiyorsa asansör veya merdiven eðiminde hareket eden platform asansörü
yapýlmalýdýr (Þekil 25).

Þekil 25. Merdiven eðiminde eðik asansör (TS 12576)
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Yaya alt geçitlerine geçit giriþleri, yayalar ve engelliler için güvenli olmalý,

Mümkün oldukça geçidin bir ucundan diðer ucunun görülebileceði þekilde ve geçit içi yeterli geniþlik ve
aydýnlatma seviyesinde olmalýdýr.

Yayalarýn ve engellilerin kullandýklarý yerde kurulan rampalý veya merdivenli yaya geçitleri, taþýt yoluyla dik
açý teþkil edecek þekilde inþa edilmelidir.

Yaya alt/üst geçitlerdeki rampa ve merdivenler yanýnda iki yönlü yürüyen merdivenlerde yapýlmalýdýr.
Yürüyen merdiven yapýlmasýný gerektirecek yoðunluktaki þehir merkezlerindeki yaya alt/üst geçitlerinde,
düþey veya eðik hareketli asansör, gerekli yer ve eðim varsa yürüyen bant yapýlmalýdýr. Yürüyen bant eðimi
< 4° ile <15° arasýnda olmalýdýr (Þekil 26).

Yaya alt/üst geçitlerinde tüm engellilerin kullanabileceðini belirten engelli iþaretli bir levha kullanýlmalýdýr.

Merdivenler dik ve kavisli  olmamalý,  iniþ/çýkýþlar rahat, güvenli ve aydýnlýk olmalýdýr.

Merdivenlerin iki tarafýnda kullanýþlý küpeþte olmalý (TS 9111), ara dinlenme platformlarý bulunmalýdýr.

Merdiven basamaklarý kaygan olmamalý ve uçlarýnda kaymayý önleyici koruyucu malzeme, basamak yüzeyi
ile düz olacak þekilde monte edilmelidir.

13.4.2. Yaya Geçitlerinin Eðimi

Taþýt yolu ve kavþaklarda yaya geçitleri bordür taþý ile kesilmemeli ve taþýt yolu seviyesine kadar yaya yolunda
her üç yönde %8 eðimli rampa yapýlmalýdýr (TS 12576) (Þekil 27).

Þekil 26. Eðik, merdiven tipi eðik asansör ile yürüyen bant örneði (TS 12576)
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13.4.3. Yaya Geçitlerinin Yüzeyleri

Yaya geçitlerinde kullanýlan kaplama malzemeleri kaygan olmamalý, tahrip, yangýn vb. gibi dýþ tesirlere karþý
dayanýklý olmalýdýr (TS 12576).

13.4.4. Yer Çizgileri

Trafik yoðunluðuna baðlý olarak, yayalarýn taþýt yolunu ve kavþaklarý geçtiði, geçit yer çizgileri bulunmalýdýr.6

 Yaya geçitleri yatay ve düþey iþaretlerle iþaretlenmelidir. Taþýt yoluna çizilen çizgilerin sabit ve kalýcý olmasýna
özen gösterilmelidir (TS 12576).

13.4.5. Yaya Geçitlerinde Güvenlik

Yaya geçitlerinde özellikle görme engelliler için geçiþin algýlanabilirliði ve yönlendiriciliði güvenlik açýsýndan
oldukça önemlidir.

Yayalarýn ve engellilerin taþýt yolunda karþýdan karþýya geçmesi istenmeyen yerlerde, kavþak kollarýnda ve
yaya geçitlerinin en az 15 m sað ve sol tarafýnda yapýlan metal yaya korkuluðu ile engelliler yönlendirilmelidir.
Metal yaya korkuluðu yaya geçitlerinde kullanýldýðýnda, yaya akýmýnýn yaya kaldýrýmýndaki daðýlýmýnda fark
olmasý halinde, akýmýn az olduðu tarafa yapýlmayabilir. Metal yaya korkuluðu orta refüjlü yollarda sadece
yaya geçitlerinin çevresinde ve geçidin her iki tarafýnda en az 15 m olarak yapýlmalýdýr (TS 12576) (Þekil 28).

6     Yer çizgileri TS 7636�ya uygun olarak yapýlmalýdýr.
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Þekil 27. Yaya geçidinde kaldýrým rampasý. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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Þekil 28. Yaya geçitli kavþakta metal yaya korkuluðu. Ölçüler cm.dir. (TS 12576)
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Duyumsanabilir yüzeylerle de geçiþlerin görme engelliler tarafýndan algýlanabilmesi saðlanmalýdýr (BM, 2004)
(Þekil 29).

13.5. ENGELLÝLER ÝÇÝN PARK YERLERÝ

Yol kenar parkýna izin verilen yollarda engelliler için de yeterli sayýda park alanlarý tesis edilmelidir (TS 12576).
Otopark Yönetmeliði�nin 4. maddesine göre; umumi bina ve bölge otoparklarý ile genel otoparklarda birden
az olmamak þartýyla, engelliler için tüm tesisteki park yeri sayýsýnýn %5�i kadar otopark yeri ayrýlmasý
gerekmektedir.

BM 2004�de, kapasitesi 50 taþýttan küçük taþýt park yerlerinde en az 1 taþýtlýk park yerinin, 50-400 arasý taþýtlýk
park yerlerinde her 50 taþýt için 1 engelli park yerinin, kapasitesi 400 taþýttan fazla olan park yerlerinde ise
en az 8 engelli park yerinin ve ilave her 100 taþýt için 1 park yerinin bulunmasý önerilmektedir.

13.5.1. Taþýt Park Yerlerinin Konumu

TS 12576�ya göre taþýt park yerleri aþaðýda belirtilen niteliklere sahip olmalýdýr:

Park yeri ile park ettikten sonra gidilecek güzergâhlar arasýndaki mesafe maksimum 25 m, tercihen 10 m
olmalýdýr.

Açýk ve kapalý park tesislerinde engelli park yeri, asansöre, giriþ/çýkýþa veya bina giriþine en yakýn yerde
ayrýlmalýdýr.

Kamu veya özel bir yerin(hastane, alýþ veriþ merkezi, tren istasyonlarý vb. yerlerde) engelliler için ayrýlan park
yeri, bunlarýn giriþleri; otopark giriþ ve çýkýþýna yakýn olmalýdýr. Bu yerlerde engellilerin inme/binmede herhangi
bir engelle karþýlaþmamasý için kaldýrýmlar taþýt yolu kotuna göre kaldýrým kotu �0� veya �+3� cm olacak þekilde
alçaltýlmalýdýr (TS 12576).
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Þekil 29. Yaya geçitlerinde duyumsanabilir yüzeyler. Ölçüler cm.dir. (BM, 2004)
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13.5.2.Taþýt Park Yerlerinin Boyutlarý

Engelliler için düzenlenmiþ bir park yerinin en az geniþliði 3,6 m, tavsiye edilen geniþlik ise 3,9 m�dir (BM,
2004) (Þekil 30) .

Tekerlekli sandalye geçiþleri için iki park yeri arasýnda 1,2 m geniþliðinde bir eriþim koridoru önerilmektedir
(Þekil 31). Açýlý park yerleri kullanýldýðýnda park yeri sonundaki alan tekerlekli sandalyeli engelliler için eriþim
koridoru olarak kullanýlabilir. Geniþliðinin 2,5 m olmasý gerekir (Þekil 32). Kapalý otoparklarda hidrolik liftli
kamyonetler için minimum yükseklik 2,4 m olmalýdýr (BM,2004).
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ERÝÞÝM KORÝDORU

Þekil 30. Park yeri geniþliði (BM, 2004)

Þekil 31. Eriþim koridoru ile düzenlenmiþ park yeri
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13.5.3.  Taþýt Park Yerlerindeki Ýþaret ve Uyarýlar

TS 12576�ya göre taþýt park yerlerindeki iþaret ve uyarýlar þu þekilde olmalýdýr:

Genel oto park tesisinde engellilerin park edebileceðini bildiren, görülebilen ve kolay okunabilen engelli
levhasý ile park tesis içinde engellinin park edeceði yere kadar yön gösterici engelli levhasý bulunmalýdýr.

Açýk park yerinde, yerde engelli park iþareti, kapalý park tesisinde yerde, duvarda ve tavana asýlý engelli park
iþareti konmalýdýr.

Otoparkta kullanýlan yol iþaretleri geceleri ýþýklandýrýlmalýdýr.

Otoparkýn giriþ ve çýkýþ alanlarý, yol kotu ile ayný olmalý veya en fazla %8�i geçmeyen rampa olmalý, zemin
kaymayý önleyen ve giriþ çýkýþý belirleyen farklý malzemelerle kaplanmalýdýr.

Açýk/kapalý otoparklarýn giriþ/çýkýþ alanlarýnda, araç trafiðini aksatmayacak ve görülebilir yerlere engellilerin
de algýlayacaðý þehir, mahal, acil durum gibi bilgi panolarý yerleþtirilmelidir.

13.5.4.  Taþýt Park Yeri Türleri

Taþýt park yerleri TS 12576�da taþýt yolu kenarýndaki park yerleri ve taþýt yolu dýþýndaki park yerleri olmak üzere
iki grupta toplanmýþtýr.

A- Taþýt Yolu Kenarýndaki Park Yerleri

TS 12576�ya göre;

Taþýt yolu üzerinde yaya kaldýrýmý kenarýnda araçlarýn park etmelerine müsaade edilmiþ ise, park yerinde
engelliler için de yeterli sayýda elveriþli park ve inme/binme yerleri ayrýlmalýdýr (Þekil 33).

Park yeri engelli iþareti ile belirlenmelidir.

Engelli park iþaretleri görülür, okunur ve ýþýklý olmalýdýr.

Kaymayý önleyen bir düz satýhla kaplanmýþ yol seviyesinde engelsiz inme/binme alanlarý olmalýdýr.

EK ALAN

250
360

Þekil 32. Açýlý park yerleri (BM,2004)
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Kaldýrým rampasý yapýlmalý ve bordür taþý yüksekliði 3 cm olmalýdýr.

Park yeri bilet makinesi ve parkmetreler engellinin kullanacaðý yükseklikte 90 cm ile 1,2 m arasýnda olmalýdýr.

YERDE ÝÞARETLEME

YAYA KALDIRIMI

KAMYONET  VB.  PARKI

150350100250

120

OTOMOBÝL PARKI

430

YAYA KALDIRIMI

OTOMOBÝL PARKI

120

430

250 100 250 150

YAYA KALDIRIMI VARSA

YAYA KALDIRIMI

YERDE ÝÞARETLEME

Þekil 33. Taþýt yolu kenarýndaki park yerleri ile ilgili özellikler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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250

700 550

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM

38

Þekil  33- Devamý. Taþýt yolu kenarýndaki park yerleri ile ilgili özellikler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)

40
90 120
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90 120

DURMA YERÝ YÜRÜME ÞERÝDÝ EMNÝYET ÞERÝDÝ

5050 180

TAÞIT YOLU

Görme Engelliler için 2cm yükseklikte çýkýntý
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B- Taþýt Yolu Dýþýndaki Açýk ve Kapalý Otoparklar

Otopark engellilerin kendi vasýtalarýna rahat inme/binmeleri için Þekil 34�e uygun ölçülerde alan ayrýlmalý ve
kaldýrým rampalarý yapýlmalýdýr (TS 12576).

Taþýt yolu dýþýndaki otoparklar; açýk ve kapalý olarak ikiye ayrýlmaktadýr.

Açýk Otoparklar

Açýk otopark yerlerinde aþaðýdaki þartlar bulunmalýdýr (TS 12576):

Yanlýþ kullanýmý engelleyen sembol veya trafik iþaretleri açýklamalarý,

Yol seviyesinde kaymayý önleyen malzemeyle düzgün kaplanmýþ, engellenmemiþ inme/binme alaný,

Yerlerde ve direklerde yönlendirici oklar,

Engelliler için ayrýlmýþ park yerlerinde kaldýrým rampasý ve engellilere ait park yeri iþareti olmalýdýr (Þekil
34).

Kapalý Otoparklar

Kapalý otoparklarda aþaðýdaki þartlar bulunmalýdýr (TS 12576):

Engelliler için otoparkta ayrýlan park yerleri giriþ/çýkýþa ve engellinin de kullanabileceði asansöre yakýn
olmalý,

Kapalý otoparklarda engelliler için ayrýlan park yerine kadar kolon, duvar ve tavana asýlý engelli yönlendirme
oklarý bulunmalý (Þekil 35),

Uygun geniþlik ve yükseklikte yürüme yollarý bulunmalý,

Giriþ/çýkýþ alanlarý yan yana olan otoparklarda yanlýþ kullanýma engel olmak için sembol veya yazýlý, ýþýklý
trafik iþaretleri olmalý,

Kapalý otoparklarda kolonlar yuvarlatýlmalý ve fosforlu boyalarla gidiþ yönünde beyaz, yasak yönünde sarýya
boyanmalýdýr.

250140250

500

110 YAYA KALDIRIMI

RAMPA 1:12,5 EÐÝMLÝ

ÝÞARETLi
 BOYALI ALAN

YERDE
ÝÞARETLEME

90

Þekil 34. Açýk otoparkta engelli park alaný (El kitabý)
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Mevcut park yerlerinde iyileþtirme yaparken bir park yerinin baba (mânia) ile kapatýlarak engelli park yeri
haline dönüþtürülmesi mümkündür (BM, 2004) (Þekil 36).

40

MERDÝVEN

ASANSÖR

ÖZÜRLÜ PARK YERÝNÝ GÖSTEREN
TAVANA ASILI LEVHA

Þekil 35. Kapalý otoparkta engelli park yeri örneði (El kitabý)

ERÝÞÝM KORÝDORU

BABA

250 250 250

Þekil 36. Mevcut park yerinde iyileþtirme. Ölçüler cm�dir (BM, 2004)
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13.6. AÇIK VE YEÞÝL ALANLAR

Açýk ve yeþil alanlar; kent içerisindeki ve yakýn çevresindeki kent parký, mahalle parký, çocuk oyun alaný gibi
park alanlarýný; futbol, basketbol sahasý, yüzme havuzu gibi spor alanlarýný, meydanlar, yaya bölgeleri gibi
açýk alanlarý ve rekreasyon alanlarýný kapsamaktadýr. Bu alanlarýn herkes tarafýndan ulaþýlabilir, kullanýlabilir
nitelikte olmasý gerekmektedir.

Açýk alan ya da park alaný giriþlerinde görme engelliler için duyumsanabilir donanýmlar kullanýlmalýdýr. Park
alaný içerisinde yer alan farklý etkinlik alanlarý hissedilebilir/ ulaþýlabilir özellikte olmalýdýr.

13.6.1. Açýk ve Yeþil Alanlarda Ana ve Yan Yollar

DIN 18024-1�e göre park içindeki ana yollarda aranmasý gereken kriterler þunlardýr :

Ana yollarýn aydýnlatmasýnda, aydýnlatma profili en az 1,5 m geniþliðinde, 2,3 m yüksekliðinde olmalý,

Yol geniþliði en az 1,2 m, en fazla 2 m ile sýnýrlandýrýlmalý

Park alaný içindeki ana yollarýn boyuna eðimi en fazla %4, enine eðimi %2 olmalý,

Görüþ mesafesinde, en fazla 18 m ara ile dinlenme yerleri oluþturulmalý,

Ýstisnai bazý durumlarda yolun boyuna eðimi %4-%6 aralýðýnda planlandýðýnda, en fazla 10 m aralýklarla
dinlenme alanlarý/sahanlýk konulmalý,

Ana yol boyunca her 100 m�de bir dinlenme banklarý konulmalýdýr.

Açýk ve yeþil alanlardaki yollar kaymayacak nitelikte olmalýdýr.

Park içindeki yan yollarda ise:

Yan yollarýn aydýnlatmasýnda aydýnlatma profili en az 90 cm geniþliðinde, 2,3 m yüksekliðinde olmalý,

Yan yollarýn boyuna eðimi en fazla %4, enine eðimi %2 olmalý,

Görüþ mesafesi içerisinde sahanlýk konulmalý,

Ýstisnai bazý durumlarda yolun boyuna eðimi %4-%6 Aralýðýnda planlandýðýnda, en fazla 10 m aralýkla
dinlenme alanlarý/sahanlýk konulmalýdýr.

Açýk alanlardaki zemin türlerinin tekerlekli sandalye ile kolaylýkla ve az sarsýntý ile geçilebilir nitelikte olmasý
gerekmektedir. Ayrýca zemin, her tür hava koþulunda tehlikesizce kullanýlabilmelidir. Zemin kaplamalarý
yönlendirici nitelikte olmalýdýr.

13.6.2. Kent Mobilyalarý

Kent mobilyalarý oturma banklarý, aydýnlatma lambalarý, telefon kulübeleri, çöp kutularý, bitki kasalarý, otobüs
duraklarý ve iþaret / bilgilendirme levhalarýný kapsamaktadýr. Kent mobilyalarýnýn tasarýmý ve düzenlenmesinde
uyulmasý istenen genel kurallar TS 12576�da þu þekilde belirtilmiþtir:

Kent mobilyalarýndan; telefon kabinleri, satýþ büfeleri, bilet satýþ, gazete, tütün, çiçek satýþ kulübeleri,
dondurmacýlar ile yangýn musluðu, çöp ve posta kutularý, oturma banklarý vb. mobilyalar yaya yolunda
hareket yönünde engel teþkil etmeyecek þekilde yerleþtirilmeli ve iþaretlendirilmelidir (Þekil 37).

41

7   Park ve diðer açýk yeþil alanlarda düzenlenen yaya yollarýnda El Kitabý Bölüm 3.1.1�deki ilke ve standartlara uyulmalýdýr.
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Yaya yoluna çýkýntý yapan lokanta, pastane vb. dükkânlarýn güneþlikleri, þemsiyelikler, oturma alanlarý ile
yapýtlar ve sanat eserleri engellilerin hareketinde engel oluþturmamalýdýr.

Engeller etrafýnda görme engelliler için dokunulur ve zýt renkli iþaretler yapýlmasý gerekiyorsa bunlarýn
yükseklikleri 70 cm�den az yapýlmamalýdýr.

2,2 m ve daha alçak olan merdiven altlarý kapatýlmalýdýr (Þekil 37).

Yürüme doðrultusundaki her beklenmeyen engel; zýt renkler veya doku farklýlýklarý kullanarak iþaretlenmelidir.

Þehir mobilyalarýnýn kenarlarý yuvarlatýlmýþ olmalýdýr.

Baþ kurtarma mesafesi 2,2 m�den yüksek yapýlmalýdýr (Þekil 37)

Yüzey kaplamalarýnda doku farklýlaþmasý oluþturularak donatýlarýn konumlarý özellikle görme engelliler için
tanýmlanmalýdýr.

Kent mobilyalarýnýn rengi seçilirken algýlanmalarýnýn kolay olmasý için çevresi ile zýtlýk oluþturacak renkler
tercih edilmelidir.

A- Dinlenme Alanlarý

BM kriterlerine göre dinlenme alanlarý aþaðýdaki özelliklere sahip olmalýdýr.

Parklar, rekreasyon alanlarý, yaya geçiþleri, binalarýn giriþ ve çýkýþlarýndaki dinlenme alanlarý, ana yaya yolunun
dýþýna yerleþtirilmelidir.

Oturma banklarý 100 m - 200 m gibi düzenli aralýklarla yerleþtirilmelidir (Þekil 38) .

42

Genel tuvaletler ile telefon kulübelerinin yakýnýnda dinlenme-oturma alanlarý konumlandýrýlmalýdýr.

220

Þekil 37. Yaya yolunda baþ kurtarma yüksekliði. Ölçüler cm.dir. (El kitabý).

100 - 200

Þekil 38. Dinlenme alanlarýnýn konumlandýrýlmasý. Ölçüler m.dir. (BM, 2004)
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Dinlenme alanlarýnda oturma bankýnýn yanýnda tekerlekli sandalyeler için mutlaka 1,2 m�lik alan býrakýlmalýdýr
(Þekil 39).

43

Dinlenme alanlarýndaki masalarýn yüksekliði 75 cm ile 90 cm arasýnda olmalý, bütün yönlerden tekerlekli
sandalyenin yaklaþabilmesi için masanýn altýndaki minimum derinlik 60 cm olmalýdýr (Þekil 41).

Bankýn zeminden yüksekliði 45 cm, sýrt yaslama yerinin yüksekliði 70 cm olmalýdýr (Þekil 40).

120

120

DUYUMSANABÝLÝR YÜZEY

70 cm 45 cm

Þekil 39. Oturma ceplerinin tasarýmý. Ölçüler cm.dir. (BM, 2004)

Þekil 40. Dinlenme bankýnýn yüksekliði. Ölçüler cm.dir. (BM, 2004)
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B- Halka Açýk Telefonlar

TS 12576�ya göre halka açýk telefonlar aþaðýda belirtilen özelliklere uygun olarak tasarlanmalýdýr:

Halka açýk olarak yapýlmýþ olan açýk veya kapalý telefon kabinlerinden en az biri engellilere uygun olarak
düzenlenmelidir (Þekil 42)

Þehir merkezinde halka açýk telefon kulübelerinin bulunduðu yerlerde yaya trafiðine mâni olmayacak yerlere
engelli ve yaþlýlar için dinlenme banklarý konmalýdýr.

Engellilere ayrýlan açýk veya kapalý telefon kabini yaya trafiðini aksatmayacak, kolayca görülebilir ve
ulaþýlabilecek yerde olmalýdýr.

Telefon kabininde, görme engellilerin kullanabileceði özellikte kabartma harf veya rakamlý telefon aparatý
bulunmalýdýr.

Telefonlardan biri tekerlekli sandalye kullananlar, diðeri iþitme yetersizliði bulunanlar için olmalýdýr.

Telefon kabininin önünde, önden yaklaþma ve paralel yaklaþmayý olanaklý kýlmak için 1,2 m x 85 cm�lik bir
alan býrakýlmalýdýr.

Bozuk para atma/kart takma yeri 90 cm ve 1,2 m arasýnda eriþilebilir bir yükseklikte olmalýdýr.

Telefonun kablosu en az 75 cm uzunlukta olmalýdýr.

Halka açýk telefonlarýn yerleri iþaretlerle belirtilmelidir.

44
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Þekil 41. Dinlenme alanlarýndaki masalarýn boyutlarý. Ölçüler m.dir. (BM, 2004)
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C- Çöp Kutularý

Çöp kutularý yaya hareketine mani olmayacak þekilde yaya kaldýrýmý kenarýnda bordür taþýna en az 40 cm
uzaklýðýnda ve en az 90 cm, en çok 1,2 m yüksekliðe monte edilmelidir (TS 12576) (Þekil 43).

45

TELEFONA YANDAN YAKLAÞIM TELEFONA ÖNDEN YAKLAÞIM

A) TELEFONA YAKLAÞIM B) AÇIK TELEFON

AÇIK TELEFON

TELEFON

122

38 EN AZ

PLAN

C) KAPALI TELEFON MAKÝNESÝ

150140

120

140

90

100

GÖRÜNÜÞ

Þekil 42. Açýk ve kapalý telefonlara ait ölçüler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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D - Posta Kutularý

Posta kutularý 90 cm ve 1,2 m arasýnda eriþilebilir bir yükseklikte olmalýdýr/monte edilmelidir (BM, 2004) (Þekil
44).

46

40

90 - 120

0.90 - 1.20

Þekil 43. Çöp kutusu (TS 12576)

Þekil 43. Çöp kutusu (TS 12576)
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E - Çeþmeler

Çeþmelerin su içilecek bölümleri yaklaþýk 90 cm yükseklikte olmalýdýr/monte edilmelidir. Tekerlekli sandalye
kullananlar için uygun yükseklik 85 cm iken, diðer kullanýcýlar için yaklaþýk 95 cm yükseklik uygundur (BM,
2004) (Þekil 45).
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Þekil 45. Çeþmeler ve sebiller (London, 2007 BM, 2004)



F- Genel Tuvaletler

Þehir merkezlerinde, engelliler için uygun yerlerde rahat ve kolay giriþli basamaksýz kadýn ve erkekler için en
az 2 (iki) adet engelli tuvaleti olmalýdýr. Engellilere ait tuvaletlerin kapýsýnda engelli iþareti bulunmalý ve
gerektiðinde dýþarýdan yardým istenebilmesi için içeride yardým butonu bulunmalýdýr. Tuvalet kapýsý dýþarýya
doðru açýlmalý ve kapý üzerinde engelli iþareti ile kapý kilidi dýþarýdan açýlabilecek þekilde olmalýdýr. Kapý
yanýndaki butonla tuvaletin girilmez veya boþ olduðunu gösteren yazýlý, ýþýklý ve sesli bilgilendirme iþaretini
gösteren levha ve ses sinyali kapý üzerinde görülebilir yerde olmalýdýr (TS 12576) (Þekil 46 )
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YARDIM BUTONU
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Þekil 46. Tuvalet ve lavabolar (El kitabý)



B - ERÝÞÝLEBÝLÝR YAPI STANDARTLARI

13.7. BÝNALAR ÝLE ÝLGÝLÝ DÜZENLEMELER

13.7.1. Temel Ulaþýlabilirlik Konularý

 TS 9111�e göre temel ulaþýlabilirlik konularý ile ilgili olarak bu bölümde anlatýlanlar dikkate alýnmalýdýr. Binalara
girme, kullanma ve tahliye etme; bireyler, aileleri ve içinde engellilerin de bulunduðu gruplar için güvenli
ve rahat olmalýdýr.  Bu þartlarýn saðlanmasý için gerekli  hususlar aþaðýda veri lmiþtir ;

Ana giriþe yakýn otopark yeri,

Giriþe baðlanan ulaþýlabilir bir yol,

Kýsa mesafeler,

Dýþarýdaki kullanýmlar için düzayak giriþ ve çýkýþlar,

Yalýn ve kullanýþlý planlar,

Katlarda basamaksýz ve engelsiz, düzayak yürüme alaný,

Danýþma masasýna, asansörlere ve engelli tuvaletine rahat ulaþým,

Acil durumlarda kullanmak için algýlanabilir ve belirgin yangýn tahliye yollarý,

Acil durumlar için de kullanýlabilen ferah asansörler,

Kullanýmý rahat, acil durumlarda tahliye/kurtarmaya yardýmcý olan ve kolaylýk saðlayan güvenli merdivenler,

Kaymayý önleyici yürüyüþ yüzeyleri,

Geniþ kapý açýklýklarý ve kolay kapý kullanýmý, kapýlarý tekerlekli sandalye ile açma ve kapatmayý mümkün
kýlan yeterli alan,

Yeterli manevra alaný,

Kontrol düðmeleri ve anahtarlarýnýn yeterli yükseklikte, uygun konumda ve rahat kullanýmý,

Ýyi aydýnlatma,

Duvarlarda,  döþemelerde, kapýlarda ve iþaretlemede iyi bir görsel zýtlýk,

Ýyi iþaretleme,

Ýki veya daha fazla duyu yoluyla (hissedilebilir, iþitsel ve görsel) iletiþim saðlayabilecek önemli bilgilendirme,

Ýyi akustik,

Ses yükseltici sistemler

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM
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1. Binalardan herkesin ayný güzergahý, ayný
giriþi, ayný donanýmlarý vb. kullanarak
faydalanmasý esastýr. Bu herkes için eþit
kullanýmý ve eþitlik ilkesinin hayata geçmesini
saðlar.

Binaya herkes için eþit yaklaþým, örneðin tahsisli
otopark alanlarý, basamaksýz ve engelsiz, taþýt
ve bisiklet yolundan ayrýlmýþ yollar, otopark
alaný ve toplu taþýmadan yakýn mesafeler, iyi
iþaretleme, iyi aydýnlatma ve zýt renklendirme.

2. Ayný giriþ ile binaya eþit girme, örneðin ana
giriþlerin yerinin kolayca belirlenmesi,
basamaksýz veya engelsiz, geniþ açýklýklar,
düþük kullaným gücü gerektirme, iyi iþaretleme,
iyi aydýnlatma ve iyi görsel zýt renklendirme.

3

4

2

1

GÖSTERÝM
1 Aydýnlatma zýt renklendirme
2 Ýþaretleme
3 Otopark alanýna ve toplu ulaþmaya kýsa mesafeler
4 Basamaksýz ya da engelsiz geçiþ

GÖSTERÝM
1 Kolay bulunabilir aydýnlatma, iþaretleme, zýt renklendirme
2 Geniþ geçiþler
3 Kolay bulunabilir kapýlar
4 Basamaksýz eþiksiz giriþ

4

3

2

1

Binalar için temel ulaþýlabilirlik konularý þu þekilde özetlenebilir;



ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM

51

3. Yatay dolaþým için ayný güzergahýn
kullanýlmasý, örneðin basamaksýz veya engelsiz,
 yeterli manevra alaný, geniþ kapý geçiþi,
kapýlarýn kolay açýlýp kapanabilmesi, dinlenme
alanlarý, açýk plan, iyi iþaretleme, aydýnlatma ve
görsel zýtlýk.

4. Düþey dolaþým için ayný güzergahýn
kullanýlmasý, örneðin güvenli merdivenler,
geniþ kapý geçiþi, kapýlarýn kolay açýlýp
kapanabilmesi, dinlenme alanlarý saðlanmasý,
iyi iþaretleme, aydýnlatma ve görsel zýtlýk.

GÖSTERÝM
1 Yeterli manevra alaný
2 Basamaksýz ya da engelsiz geçiþ
3 Belirgin, net yeleþim düzeni
4 Ýyi iþaretleme, iyi aydýnlatma, iyi görsel kontrast

1
2

3

4

2

31

GÖSTERÝM
1 Güvenli merdivenler, iyi aydýnatma, iyi görsel, kontrast
2 Kolay kullaným
3 Geniþ asansör
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5. Ayný alanýn herkes tarafýndan eþit
kullanýlmasý, örneðin yeterli geniþlikte hareket
alaný ve farklý oturma seçenekleri, iyi akustik
ve ses yükseltici sistemler, iyi aydýnlatma ve
görsel zýtlýk.

6. Ayný donaným ve araçlarýn eþit kullanýmý,
örneðin kolay anlama, yeterli manevra alaný,
uygun yükseklik ve iki duyu ile bilgi saðlama.

GÖSTERÝM
1 Kolay kullaným
2 Ýki duyu yoluyla bilgilendirme
3 Uygun kullaným yüksekliði
4 Yeterli manevra alaný

3

1 2

4

1 2

2

4

GÖSTERÝM
1 Ýyi akustik, ses yükseltici
2 Ýyi aydýnlatma
3 Yeterli manevra alaný
4 Oturma yeri seçenekleri
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7. Tuvalet ve diðer sýhhi tesisatýn kullanýmýnda
eþitlik, örneðin iyi iþaretleme, yeterli manevra
alaný, transfer kolaylýðý, iyi yerleþtirilmiþ
donaným saðlanmasý ve kolay kullanabilme.

8. Eþit çýkýþ ve tahliye güzergahlarý, acil durum
planý için tasarým, örneðin; basamaksýz ve
engelsiz, yangýna karþý güvenli asansörler, iyi
iþaretleme, aydýnlatma, görsel zýtlýk, iyi yangýn
güvenliði, koruma ve tahliye, ulaþýlabilir tahliye
güzergahlarý.

GÖSTERÝM
1 Kolay kullaným
2 Ýyi yerleþtirilmiþ donaným
3 Ýyi transfer seçenekleri
4 Yeterli manevra alaný

9. Ýki veya daha fazla duyu yoluyla fark edilir
bilgilendirme, örneðin görsel, iþitsel ve
hissedilebilir biçimde.

1
2

3

4

GÖSTERÝM
1 Ýyi yangýn güvenliði, tahliye ve koruma
2 Güvenli merdiven
3 Tahliye asansörleri
4 Basamaksýz ya da engelsiz geçiþ
5 Ýyi aydýnlatma, iyi iþaretleme

1

2

3

4

5

1

Tuvalet

GÖSTERÝM
1 Ýki  veya
daha fazla
duyu yoluyla
bilgilendirme
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13.7.2. Ulaþýlabilir Güzergâh (TS 9111)

Ulaþýlabilir güzergah, net geniþliði, yüzey dokusu, yürüyüþ güzergahýna paralel veya dik eðimi ve düzey
deðiþiklikleri bakýmýndan hareket sorunu bulunan bireylerin kullanabilmesine kolaylýk saðlayan yürüme
alanlarýdýr. Ulaþýlabilir güzergah, ulaþýlabilir otopark alanýndan, ulaþýlabilir yolcu indirme-bindirme alanýndan,
toplu taþýma duraðýndan, sokaklar veya kaldýrýmlardan ulaþýlabilir bina giriþlerine baðlanmalýdýr.

Genel ilkeler

Yerleþke sýnýrlarý içinde, toplu taþýma duraðýndan, ulaþýlabilir otopark alanýndan, ulaþýlabilir yolcu indirme-
bindirme alanýndan, sokaklar veya kaldýrýmlardan, ulaþýlabilir bina giriþine kadar en az bir ulaþýlabilir güzergah
saðlanmalýdýr

En az bir ulaþýlabilir güzergah ayný yerleþkedeki ulaþýlabilir binalarý, ulaþýlabilir donatýlarý,  ulaþýlabilir öðeleri
ve ulaþýlabilir mekanlarý birbirine baðlamalýdýr.

En az bir ulaþýlabilir güzergah, ulaþýlabilir bina veya tesis giriþleri ile tüm ulaþýlabilir mekanlarý, öðeleri, bina
ve kullaným içindeki tüm ulaþýlabilir konut birimlerini baðlamalýdýr.

Ulaþýlabilir bir güzergah, ulaþýlabilir konut birimine hizmet eden dýþ/iç mekanlar ve donatýlar ile her bir
ulaþýlabilir konut birimini baðlamalýdýr.

Ulaþýlabilir güzergahlarýn mümkün olduðunca ortak güzergahlar ile çakýþmasý gereklidir. Eriþim için gerekli
bir alternatif güzergah bulunduðunda, genel/ortak güzergahtan yolculuk mesafesi farký en düþük düzeyde
tutulmalýdýr. Karýþýklýk veya geri dönüþü en aza indirmek için yol boyunca iþaretleme gereklidir.

13.7.3. Binalara Giriþ

Binalarýn en az bir giriþine engelsiz ulaþým ve giriþ olanaðý saðlanmalýdýr. Ulaþýlabilir tüm güzergâh noktalarý
en az 90 cm eninde olmalý, rampalarýn eðimi 1:12 (%8)�den fazla olmamalýdýr. 15 cm�den daha yükseðe çýkan
rampalarýn her iki yanýnda korkuluk düzenlemelidir. Korkuluklar rampa yüzeyinden 90 cm yükseklikte olmalýdýr.
Rampalarýn kenarlarýnda kenar korumalarý en az 5 cm yükseklikte düþünülmelidir (ADA,1994) (Þekil 47).

54

Þekil 47. Ulaþýlabilir giriþ alternatifleri



Eðer alternatif ulaþýlabilir giriþler kullanýlacak ise, bu giriþlerin tabelalar ile ulaþýlabilir güzergâh üzerinde
iþaretlenerek yönlendirilmeleri saðlanmalýdýr. Bu ulaþýlabilir giriþ kapýsý önünde yeterli manevra alaný bulunmalý
ve kapý ulaþýlabilirlik düzenlemelerine uygun olmalýdýr (ADA,1994) (Þekil 48).
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Özellikle görme engelli ya da az görenlerin kullanacaðý giriþ yollarý üzerinde yüksekliði 2,03 m�den alçak olan
aydýnlatma elemaný ya da sarkan tabela vb. donatý bulunmamalýdýr. Kot farký oluþturan merdivenlerde korkuluk
düzenlemesi ihmal edilmemelidir. Rampalarýn geniþliði en az en 90 cm olmalýdýr (ADA,1994) (Þekil 49).

Þekil 48. Ulaþýlabilir giriþ alternatifleri (http://www.ada.gov/business/ accessiblemtg.htm)

Þekil 49. Ulaþýlabilir giriþ alternatifleri
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Binalarýn giriþleri ile ilgili olarak TS 12576�da, bina giriþlerinin hemzemin olmasý ile ilgili olarak þu düzenlemelere
yer verilmiþtir.

Yaya kaldýrýmýndan binalara doðrudan giriþte, bina inþaat sýnýrý yaya yolu ile sýnýr teþkil ediyorsa, giriþler
basamaksýz olmalýdýr. Yaya kaldýrýmýnýn eðimi taþýt yoluna doðru olmalýdýr.

Bina ana giriþlerinde yaya kaldýrýmýnda, yaya yolunun zemin kaplamasýndan ayrý olarak 1,25 m x 1,25 m
ebadýnda görme engellilerce algýlanabilir dokuda ayrý bir zemin kaplamasý kullanýlmalýdýr.

Bina ana giriþi bahçe içinde ise, bahçe kapýsý ve bina ana giriþi önünde engelliler için yol zemin kaplamasýndan
farklý dokuda ve en az 1,25 m x 1,25 m ebatýnda zemin kaplamasý yapýlmalýdýr. Ayrýca bahçe baðlantý yolu
üzerinde görme engelliler için 50 cm geniþliðinde ayrý bir yürüme þeriti yapýlmalýdýr (Þekil 51)

Yaya kaldýrýmlarýnýn binalarýn garaj giriþine rastlayan yerlerinde taþýt yolu kenar þeridinden 3 cm yüksekte
olacak þekilde alçaltýlmalýdýr.

TS 9111�e göre ulaþýlabilir giriþ için Þekil 50�de verilen ölçülere uyulmalýdýr.

Þekil 50. Bina giriþi (TS 9111)

AÇIKLAMA
1 Rampa yüzeyi
2 Sahanlýk
3 Kapý önünde sahanlýk en az 1,5 m x 1,5 m
4 Merdiven baþýnda ve sonunda hissedilebilir uyarýcý yüzey (60 cm)
5 Ýþaretlenmiþ tamamlayýcý merdiven
6 Rampa ve merdivenin iki tarafýnda korkuluk
7 Koruma bordürü en az 5 cm

4

6

3

6

2 1
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13.7.4. Ticarî, Ýdarî Kamu Binalarý Ýle Mesken Binalarý Ana Giriþleri

Tüm ticarî, idarî, kamu binalarý ile mesken binalarý ana giriþleri yaya kaldýrýmýndan itibaren engelsiz olmalýdýr.
Bina giriþi önünde geniþ giriþ sahanlýðý bulunmalýdýr. Bina giriþi kaygan olmayan sert malzemeden yapýlmalý
ve iyi aydýnlatýlmalýdýr. En az bir ana giriþ engelliler için kullanýlýr olmalýdýr. Kamu ve ticarî bina giriþleri
merdivenli olmasý halinde engellilerin kullanabileceði eðimde rampa yapýlmalýdýr. Rampalarýn baþýnda ve
sonunda ayrý dokuda sahanlýk bulunmalýdýr. Kamu binalarýyla ticarî bina giriþlerinde engellilerin kullanacaðý
giriþ ve çýkýþlar uygun iþaret veya sembolle belirtilmelidir (TS 12576 ) (Þekil 52).

Þekil 51. Hemzemin giriþte ulaþýlabilirlik düzenlemesi örneði (El kitabý)

Þekil 52. Bina giriþi düzenlemesi

YAYA YOLUNDAN FARKLI MALZEMELÝ
DUYUMSANABÝLÝR YÜZEY

50 CM ENÝNDE BASTONLA
DUYUMSANABÝLÝR YÜRÜME ÞERÝDÝ

YAPI DIÞ DUVARI

ENGELLÝ GÝRÝÞÝ EN AZ 91,5CM
NET AÇIKLIKLI BÝR KAPI OLMALIDIR.

en az 91,5cm

BÝNA KAPI GÝRÝÞÝ
DUYUMSANABÝLÝR YÜZEY

125

12
5

12
5

125

YAYA YOLU

AYDINLATMA DONATISI ARAÇ YOLU
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13.7.5. Rampalar (TS 9111)

TST 9111�e göre bina giriþlerindeki rampalar aþaðýdaki özellikleri taþýmalýdýr:

Farklý seviyelerdeki yerler birbirine rampalarla baðlanmalýdýr.

Rampa yüzeyleri sert, kaymaz ve düzgün olmalýdýr.

Bina giriþlerine yakýn rampalar 1/12 (yaklaþýk 5°) �den daha dik olmamalýdýr. Rampalarýn uzunluðunun 6
m�den fazla olmamasý tavsiye edilir. 1/15 ve 1/12 (yaklaþýk 4° ve 5°) arasýndaki eðim için rampa uzunluðu en
fazla 10 m olmalýdýr. Rampalar ve rampaya yakýn yerlerin üstü kapalý deðilse; suyun yürüme yüzeylerine
birikmesini önleyecek þekilde eðim verilmelidir. Rampalarda mümkün olan en düþük eðim kullanýlmalýdýr
(Þekil 53).

Tekerlekli sandalye kullanan engelliler için rampalarýn korunmasýz tarafýna en az 5 cm yüksekliðinde koruma
bordürü döþenmelidir (Þekil 54).

Rampalarýn baþýnda ve sonunda sahanlýklar bulunmalýdýr.

Eðimi 1/20 ve 1/12 arasýnda (yaklaþýk 3° ve 5°) olan her rampada geniþliði en az 1 m x 1,2 m olan bir sahanlýk
bulunmalýdýr.

Rampa sahanlýkta yön deðiþtir iyorsa,  sahanlýk en az 1,525 m x 1,525 m olmalýdýr.

Görme engelliler için sahanlýklar rampa ile zýt renkli olabilir.

Bordür rampalarý  ise en az 90 cm geniþliðinde, eðimi en fazla %8 olmalýdýr. Bu rampalar Þekil 55 ve 56 �ya
uygun olarak düzenlenmeli, TS 12576�ya uygun olmalýdýr. Þekil 56�da yer alan tek yöne eðimli rampa, sadece
þekildeki gibi bitkilendirilmiþ kaldýrýmlarda kullanýlabilir.

Þekil 53. Ulaþýlabilir güzergahta rampa (TS 9111)

Yatay izdüþümde
1:12 ile 1:16 arasý eðim  - yükseklik en fazla 76 cm (80 cm) - uzunluk en fazla  9 m
1:16 ile 1:20 arasý eðim - yükseklik en fazla 76 cm (80 cm) - uzunluk en fazla 12 m

Açýklama
1- Yükseklik
2- Sahanlýk
3- Rampa yüzeyi
4- Yatay izdüþümü

Þekil 54. Rampalarda kenar bordürü (TS 9111)

1

2
3

4

2

50
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Þekil 55. Bordür rampalarý (TS 9111)

Açýklama
1 - Eðimli yaya yolu
2 - Rampalý yaya yolu
3 - Yürüyüþ güzergahý üzerindeki kaldýrým rampasý hissedilebilir yüzeyi
4 - En az 90 cm

Açýklama
1 - Yaya yolu
2 - Bitkilendirilmiþ ya da diðer yürünmez yüzey
3 - Hissedilebilir uyarýcý yüzey
4 - Taþýt yolu

Þekil 56. Yürüyüþ güzergahýna göre tek yöne eðimli rampa (TS 9111)

4

3

1
2

1
2

4

3
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13.7.6. Yaya Yolu Güzergâhýnda Bulunan Rampalar (TS 9111)

Yaya yolu üzerindeki seviye farklarýnýn giderilmesi için rampa yapýlmalýdýr. Seviye farkýnýn 1,3 cm�den fazla
olmasý durumunda rampa yapýlmasý gereklidir.

Rampalar düz, sert, sabit ve kaymayý önleyici yüzeye sahip olmalý, üzerinde drenaj ýzgarasý bulunmamalýdýr.
Rampa yüzey uzunluðu 9 m�den fazla olmamalýdýr.  Yaya yolu güzergâhýnda bulunan rampalarýn eðimi en
fazla %5 olmalýdýr. Rampa yatay uzunluðu 2 m�den fazla ise veya rampa yüksekliði 15 cm�den fazla ise rampanýn
her iki tarafýnda korkuluk bulunmalýdýr.

Rampalara iliþkin ölçü ve ölçütler Þekil 57, 58 ve 59�a uygun olmalýdýr.

Açýklama

 (a)
1) En az 1,5 m
2) En az 1,2 m
3) En az 1,5 m
4) En az 30 cm
5) En fazla 9 m

(b)
1) 1,5 m
2) En fazla %5 eðim
3) En az 30 cm
4) En az 5 cm (koruma bordürü)
5) 90 cm

Þekil 57. Yaya yolu güzergahýndaki rampa (TS 9111)

21

3 35 5 3

4

1

(A)
RAMPA (ÜSTTEN GÖRÜNÜÞ)

(B)
RAMPA (YAN KESÝTÝ)
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4

2

13

21

1
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Açýklama
1  1,5 m
2  1,2 m
3  30 cm
4  En fazla 9 m
5  90 cm

Þekil 58. Yaya yolu güzergahýndaki rampa (TS 9111)

Þekil 59. Yaya yolu güzergahýndaki rampa (TS 9111)

Açýklama
1 - 15 cm (En fazla 16 cm)
2 - 3 m
3 - 30 cm
4 - 6 m
5 - 45 cm
6 - 9 m

3
3

5

2

3
4

1

1

2 4

3

5

6

1
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13.7.7. Giriþ Rampalarý (TS 9111)

Bina giriþ rampalarýnýn eðimi aþaðýdaki tabloda verildiði gibi olmalýdýr:

Tablo 2 - Bina giriþ rampalarýnýn eðimi

En fazla yükseklik En fazla eðim

15 cm ve daha az 1:12  yani 8%

16 cm-50 cm arasý 1:14  yani 7%

51 cm-100 cm arasý 1:16  yani 6%

100 cm üzeri           1:20  yani 5%

Bina giriþ rampalarýnýn net geniþliði en az 90 cm, tercihen 1 m olmalýdýr. Kamu kullanýmýna açýk binalarda bu
net geniþlik en az 1m olmalýdýr (Þekil 60). Rampa yatay uzunluðu 2 m�den fazla ise veya rampa yüksekliði 15
cm�den fazla ise rampanýn her iki tarafýnda korkuluk bulunmalýdýr.  Rampalar düz, sert, sabit ve kaymayý
önleyici yüzeye sahip olmalý, üzerinde drenaj ýzgarasý bulunmamalýdýr. Rampa baþlangýcýnda ve sonunda
uygun hissedilebilir yüzeyler bulunmalýdýr.

Açýklama
1 - Hissedilebilir uyarýcý yüzey bulunan rampa
2 - Her iki tarafta korkuluklar
3 - 1:20 eðim (her metrede 5 mm), en fazla uzunluk 9 m
4 - Koruma bordürü en az 5 cm
5 - Basamaklar
6 - Sahanlýk en az 1,5 m
7 - Rampa geniþliði en az 90 cm
8 - Korkuluklar arasý mesafe en az 1 m

Þekil 60. Bina giriþi rampasý

1

2

3

8

1

5
4

6

7
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13.7.8. Seviye Farklýlýklarý (TS 9111)

0.6 cm�ye kadar olan seviye farklýlýklarý için özel bir kenar düzenlemesi gerekmemektedir. 0.6 cm -1,3 cm
arasýndaki seviye farklýlýklarý 1:2'den daha fazla olmayan bir eðimle düzenlenebilir. 1,3 cm�den daha fazla olan
seviye farklýlýklarý için uygun biçimde rampa yapýlmalýdýr (Þekil 62).

Açýklama
1 - En az 90 cm
2 - En az 1,5 m
3 - 60 cm (hissedilebilir yüzey)

Þekil 61 - 90 derece ve U dönüþlü bina giriþ rampasý örnekleri

Þekil 61 - 90 derece ve U dönüþlü bina giriþ rampasý örnekleri

Açýklama
(a) 1-  0.6 cm   (b)  1-   0,6-1,3 cm

Zemin veya döþeme yüzeyinde halý veya halý türü bir kaplama kullanýlýyorsa, bunlar güvenli biçimde yere
sabitlenmelidir. Halý tüylerinin yüksekliði 1,3 cm�yi aþmamalýdýr.

Yürüme güzergahý üzerinde ýzgaralar varsa bunlarýn bir doðrultudaki aralýklarý 1,3 cm�yi aþmamalýdýr. Izgaralar
uzun kenar ana geçiþ yönüne dik doðrultuda olacak biçimde yerleþtirilmelidir (Þekil 63-64).

(A) (B)

1
1

2

2

2

1

2
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Açýklama
1 - 13 mm
2 - Geçiþ yönü

Þekil 63. Izgara aralýklarý (TS 9111)

Þekil 64. Geçiþ yönü üzerinde ýzgaranýn konumu (TS 9111)

13.7.9. Týrabzanlar �Korkuluklar�

TS 9111�e göre korkuluklarýn özellikleri aþaðýdaki gibi tanýmlanmýþ ve takip eden þekillerle örneklenmiþtir.

Her iki tarafý boþluk olan rampalarýn her iki tarafýna, boþluk tek tarafta ise boþluk olan tarafa korkuluk
yapýlmalýdýr. Rampalarýn duvar taraflarýna da küpeþte yapýlmalýdýr.

Geniþliði 3 m�den fazla olan rampalarda ilave olarak rampa ortasýna korkuluk yapýlmalýdýr.

Küpeþteler kolayca kavranabilecek formda olmalýdýr. Küpeþteler yere veya duvara emniyetle yük taþýyabilecek
ve iletebilecek þekilde tutturulmalýdýr. Korkuluk üzerinde 70 cm ve 90 cm olmak üzere iki ayrý yükseklikte
küpeþte yapýlmalýdýr.

Korkuluk rampanýn baþlangýcýndan en az 30 cm önce baþlamalý ve bitiminden itibaren en az 30 cm devam
etmelidir (Þekil 66).

1

2
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Vurgu
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 Duvar ile küpeþte arasý mesafesi net 4 cm�den az olmamalýdýr Korkuluða bitiþik duvar veya diðer yüzeylerde
çýkýntý ve pürüzler olmasý durumunda, çýkýntý veya pürüz yüzeylerinden 5 cm mesafede olmalýdýr.

Küpeþteler kolayca tutulabilecek özellikte farklý þekillerde biçimlendirilebilir. Dairesel küpeþteler daha rahat
kavranabilirliði açýsýndan önerilir. Küpeþtelerin çapý veya geniþliði 3,2 cm � 4,0 cm arasýnda olmalýdýr (Þekil
65).

Az gören özürlüler tarafýndan kolayca fark edilebilmesi amacýyla korkuluk ve/veya küpeþte rengi bitiþik
yüzeylere zýt renklerden seçilmelidir.

Þekil 65. Küpeþte örnekleri ve tutunma çubuðu

Açýklama
1-  En az 4 cm
2 - 3,2-4 cm
3 - 7,5-8 cm
4 - En az 45 cm

Küpeþte kavrama yüzeyi sürekli olmalý, korkuluk babasý veya diðer engellerle kesintiye uðramamalýdýr (Þekil
66).

Açýklama
1 - 30 cm
2 - 90 cm
3 - 1. düzey küpeþte
4 - 2. düzey küpeþte
(70 cm yüksekliðinde)

Þekil 66. Küpeþte kavrama yüzeyi uygulamasý (TS 9111)
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13.7.10. Koruma Bordürü (TS 9111)

Rampa ve sahanlýklarýn korunma bulunmayan tarafýna en az 5 cm yüksekliðinde koruma bordürü konulmalýdýr
(TS 9111) (Þekil 67).

Þekil 67. Koruma bordürü(TS 9111)

Açýklama
1 En az 5 cm

Korkuluklarýn Þekil 68 (a)�daki gibi boþluksuz olarak düzenlenmesi halinde koruma bordürü yapýlmayabilir.

Açýklama
(a)                          (b)
1 - En fazla 5 cm                                                                     1 - 5 cm

Þekil 68. Koruma bordürü (TS 9111)

KATI ENGEL

1 DEMÝR BORU

1

1

KORUMA BORDÜÜRÜ

(A)
(B)

1
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13.7.11.Paspas

Paspas sert olmalý ve zeminle ayný seviyeye gelecek þekilde bir girintiye oturtulmalýdýr (TS 9111).

13.7.12.Posta Kutusu

Posta kutusu, içerden veya dýþarýdan (her iki taraftan da) ulaþýlabilecek þekilde yerleþtirilmelidir. Posta kutusu
kapý üzerinde bulunduðunda kapý en az 90° açýlabilmeli ve kutu yerden 75 cm yükseklikte olmalýdýr (TS 9111).

13.7.13.Giriþ Kapýsý (TS 9111)

Giriþ kapýsý, duvarla ayný hizada bir düzlem oluþturmamalýdýr. Giriþ kapýsýnda sensörlü aydýnlatma tercih
edilmelidir.

Ana giriþ kapýsýnýn geniþliði, çift kanatlý kapýlarda, kanatlardan birinin geniþliði en az 1 m olmak üzere toplam
1,5 m�den daha az olmamalýdýr. Giriþ kapýlarýnda eþik yapýlmamalýdýr. Ancak eþik yapma zorunlu ise yüksekliði
en fazla 1,3 cm olmalý ve engellilerin hareketini engellemeyecek þekilde önlemler alýnmalýdýr.

Dýþ ve iç giriþ kapýsýna konan diyafon ve kapý zilleri ulaþýlabilir ve olumsuz hava þartlarýndan korunmuþ
olmalýdýr. Diyafon ve kapý zili panosu 90 cm ile 1,4 m yükseklik sýnýrlarý içerisinde yerleþtirilmelidir. Diyafon
ve zil, rüzgarlýk bulunan binalarda bu alanda yerleþtirilmelidir.

Dýþ kapýlar (menteþeli, normal) zorlanmadan açýlabilecek nitelikte yapýlmalý, açmak için uygulanacak kuvvet
en fazla 37,8 N olmalýdýr.

Döner kapýlardan kaçýnýlmalýdýr. Döner kapý varsa, mutlaka menteþeli veya fotoselli bir kapý da bulunmalýdýr
(Þekil 69).

Þekil 69. Döner kapý yanýnda kanatlý kapý örneði (TS 9111)

Az gören engellilerin kapýya çarpmalarýný önlemek için kapý uygun biçimde iþaretlenmelidir. Kapýda büyük
cam yüzeyler varsa, kýrýlýp kazalara yol açmamasý için Þekil 70 ve 71�e uygun gerekli iþaretleme önlemleri
alýnmalýdýr.
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Açýklama
1  7,5 cm görsel iþaretleme, iki farklý renk kullanýlabilir
2 Kapý çerçevesinde en az 5 cm geniþliðinde görsel iþaretleme
3 Ýþaretleme yüksekliði 1. düzey 1,3 m- 1,4 m
4 Ýþaretleme yüksekliði 2. düzey 90 cm-1 m
5 Ýþaretleme yüksekliði 3. düzey 10 cm- 30 cm (tavsiye)

Þekil 70. Camlý giriþ kapýsýnda gerekli iþaretleme önlemleri (TS 9111)

Þekil 71. Cam panelli giriþ kapýsýnda gerekli iþaretleme önlemleri (TS 9111)

Açýklama
1 - En fazla 20 cm
2 - En az 15 cm
3 - En fazla 60 cm
4 - En az 1,6 m

2
3

4

1

3 4

5

2

1
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13.7.14.Ýç Kapýlar ve Özellikleri (TS 9111)

Kolay açýlabilmesi amacýyla kapýlar, koridor eksenine dik olarak açýlmalýdýr. Görme bozukluðu olan kiþilerin
kapýlarý görebilmesi için, kapý ve kasasý bitiþik duvar ile farklý renkte olmalýdýr. Camdan yapýlmýþ veya cam
takýlmýþ kapýlar, göz seviyesinin biraz altýnda renkli bir bant veya çerçeve ile iþaretlenmelidir. Görme engellilere
odalarý tanýmada kolaylýk saðlamak amacýyla, kapý üzerine yerden yüksekliði kapý kolu hizasýnda olan kabartma
harf veya rakamlar kullanýlmalýdýr (TS 9111).

Kapý 90° açýldýðýnda, kapý net geniþliði iç kapýlarda 90 cm�den,  baðýmsýz bölüm kapýlarýnda 1 m�den az
olmamalýdýr. Kapý net yüksekliði en az 2,1 m olmalýdýr (Þekil 72-73).

(a) Menteþeli Kapý

(b) Sürme Kapý

(c) Katlanabilir Kapý

(d)
Açýklama
1 - En az 90 cm

Þekil 72. Kapý geçiþ geniþliði (TS 9111)

Açýklama
1 - En az 90 cm
2 - En fazla 61 cm

Þekil 73. Kapý geçiþ derinliði (TS 9111)

1

1

1 1

1

2



ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM

70

Kapýlarda eþik yapýlmamasý tavsiye edilir. Eþik yerine pahlanmýþ seviye farký ve yer kaplamasýnýn eðiminin
ayarlanmasý tercih edilmelidir. Eþik yapýlmasýnýn zorunlu olduðu durumlarda eþik yüksekliði 1,3 cm�den yüksek
olmamalýdýr. Tekerlekli sandalye kullananlar için, eþikler iyi sabitlenmeli,  pahlý olmalý ve lastik eþikler tercih
edilmelidir (Þekil 74).

Þekil 74. Eþik örnekleri (TS 9111)

Kapýlarýn açýlma ekseni, kolay açýlabilmesi için mümkün olduðunca koridora dik olmalýdýr.

Kapý kolu, kilitler, anahtar ve diðer kapý aksamlarý tek elle kullanýlabilecek ve ellerini kullanamayanlar için
kavrama gerektirmeden iþleyebilecek þekilde olmalýdýr. (Þekil 75). Tavsiye edilen tasarým; U biçimli kulplar ve
itmeli kollu aksamlardýr. Kapý kolunun yerden yüksekliði 90 cm ile 1,1 m arasýnda olmalýdýr. Kapý aksamý fark
edilebilir olmalý ve her iki taraftan da kullanýlabilmelidir (Þekil 76, 77 ve 78).

Açýklama
1 - En az 10 cm uzunluðunda
2  - 3,4-4,5 cm aralýðýnda
3  - Ø 1,9-2,5 cm çapýnda
4  - En az 30 cm uzunluðunda
5  - 4,5-5,5 cm aralýðýnda
6  - Ø 3-5 cm çapýnda

Þekil 75.  Kapý kolu ve aksamý (TS 9111)

TEKERLEKLÝ SANDALYE
ÝLE AÞILABÝLÝR EÞÝKLER

OTOMATÝK ÝZOLASYON

1

2

6 4

5

3
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Açýklama
1 Yatay çekme kolu, tuvalet kapýsý
2  80 cm-1,1 m
3 Düþey Kol
4 En fazla 1,1 cm
5 En az 90 cm
6 Normal Kapý Kolu
7 90 cm-1,1 m

Þekil 76. Kapý kolu ve aksamýnýn yerden yükseklikleri (TS 9111)

90
cm

 -1
,1

 m

Þekil 77. Kapý kolu ve aksamýnýn yerden yükseklikleri (TS 9111)
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Açýklama
1 - En az 2,1 m
2 - 90 cm
3 - 20 cm
4 - En az 90 cm

Þekil 78.  Kapý kolu ve aksamý yükseklikleri (TS 9111)

Kapý üzerinde çarpma yüksekliðinde koruyucu plaka olmasý kapýnýn korunmasý açýsýndan tavsiye edilir
(Þekil 79).

Þekil 79.  Koruyucu plakalý kapý örnekleri (TS 9111)

Açýklama
1- En az 40 cm
2- 90 cm -1,1 m
3- Kapý geniþliði
4- Koruyucu plaka
(kapý kanadý geniþliðinde)
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Otomatik kapýlar dýþýndaki kapýlarda, kapýnýn kendi kendine kapanma mekanizmasý kullanýlmasý durumunda,
bu mekanizmanýn kapanmayý geciktiren tipte olmasý tavsiye edilir. Bu husus, kapýdan girerken manevra
süresini uzatmak amacýyla özellikle sýk kullanýlan kapýlar için faydalýdýr.

Kapýlarýn açýlýp kapanmasý 22,2 N�dan fazla kuvvet gerektirmemelidir.

13.7.15.Kapý tipleri (TS 9111)

Çarpma, yaylý ve döner kapýlar engellilerin kullanýmýna uygun olmadýðýndan ve tehlike oluþturabileceðinden
tercih edilmemelidir.

A- Menteþeli kanatlý kapýlar

Kapý önlerinde uygun manevra alaný býrakýlmalýdýr (Þekil 80, 81, 82 ve 83).

X + Y = 2 m

Þekil 79.  Koruyucu plakalý kapý örnekleri (TS 9111)

X

Y

1

2

1

60 cm

40cm

20cm

<20cm

2

60 cm

80cm

100cm

120cm
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Açýklama
1 - 1,5 m
2 - 2 m
3 - 60 cm

Not -  Tekerlekli sandalyenin 180 derece dönüþü öngörüldüðünde, manevra alaný 1,5 m x 2 m�ye yükseltilmelidir.

Þekil 81. Menteþeli kapý önünde ve arkasýnda uygun manevra alaný ölçüleri (TS 9111)

Açýklama
1 - En az 1,5 m
2 - En az 60 cm
3 - d
L = 2 d+1,5 m

Þekil 82.  Kapý önlerinde uygun manevra alaný ölçüleri (TS 9111)
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Açýklama
1 - Kapý kontrolü, eriþim kontrolü
2 - En az 60 cm

Þekil 83. Kapý önlerinde uygun manevra alaný ölçüleri  (TS 9111)

B- Sürme kapýlar

Banyo ve tuvalet bölmesi gibi manevra imkaný zor olan dar yerlerde sürme kapýlar, menteþeli kapýlar yerine
tercih edilebilir.

C-  Katlanýr kapýlar

Katlanabilir kapýlar, Þekil 72-c�de verilenlere uygun olmalýdýr.

D-   Otomatik kapýlar

Zemine yerleþtirilen bir temas noktasýnýn kumanda ettiði otomatik kapýlar (Þekil 84), görme engellilere
kýlavuzluk eden köpeklerin aðýrlýðý (20 kg) ile harekete geçmelidir. Fotoselli kapýlar çocuklarý ve çok kýsa boylu
kiþileri algýlayabilmelidir.

Açýklama
1- Otomatik kayar kapý
2- En az 90 cm

Þekil 84. Otomatik kapý (TS 9111)

E- Kumandalý kapýlar

Kapý açýlma alanýnýn tekerlekli sandalyenin manevrasýna olanak vermediði durumlarda ulaþýlabilir ve güvenli
konumda yerleþtirilen bir kontrol düðmesi ile kumanda edilebilen kapýlar kullanýlabilir. Bu kapýlar fotosel ile
kendiliðinden kapanabilir özellikte olmalýdýr (Þekil 85).

1 2

1 2
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Açýklama
1- En az 60 cm
2- En az 1 m

Þekil 85. Kumandalý kapý önünde ve arkasýnda uygun
manevra alaný ve kumanda ölçüleri (TS 9111)

13.7.16. Pencereler (TS 9111)

Pencereler, görme bozukluðu olanlar için göz kamaþtýrýcý ýþýða maruz kalmayacak þekilde planlanmalýdýr. Az
gören engellilerin cama çarpmasý söz konusu olabileceðinden, zarar görme ihtimalini azaltmak amacýyla
pencerenin altýna yüksekliði en az 15 cm-20 cm olan bir parapet (pencere altý duvar) yapýlmalýdýr.

Tekerlekli sandalye kullananlarýn pencereden rahatlýkla görebilmeleri için parapet yerden en fazla 80 cm
yükseklikte olmalýdýr. Pencerelerin kolay açýlýp kapanmasý için, ispanyoletler yer seviyesinden 90 cm ile 1,1
m�lik bir alan içinde düzenlenmelidir. Pencerelerin açýlýp kapanmasý için 22,2 N'dan daha fazla kuvvet
gerektirmemelidir.

Oturan insanýn göz seviyesine gelecek pencerelerden kaçýnýlmalý, mümkün olduðunca vasistaslý pencere
kullanýlmamalýdýr. Pratik olmasý sebebiyle dýþa açýlan panjurlar yerine, kepenk veya storlar kullanýlmalýdýr
(Þekil 86).

Açýklama
1- 160-170 cm
2- 110-130 cm
3- En fazla 80 cm
4- Pencere çýkýntýsýndan bakýþ açýsý
5- Balkon korkuluðu üstünden bakýþ açýsý

Þekil 86. Pencere  yüksekliði (TS 9111)
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13.7.17. Yüzey dokusu (TS 9111)

Zemin döþemesinin yüzey özellikleri iç mekanlar kadar dýþ mekanlar için de önem taþýmaktadýr. Ulaþýlabilir
güzergahlarýn yüzeyi tekerlekli sandalye kullanan veya güçlükle yürüyen insanlar için güvenli ve kullanýlabilir
nitelikte olmalýdýr. Ulaþýlabilir güzergahlar boyunca zemin ve döþeme yüzeyleri sert, sabit, saðlam, dayanýklý
ve kaymayan özellikte olmalýdýr.

Þekil 87. Ulaþýlabilir güzergah zemin ve döþeme yüzeyleri (TS 9111)

Halý kullanýlýyorsa güvenli biçimde yere sabitlenmelidir. Doku ve dokuma yönü tekerlekli sandalyenin ve
görme engellilerin hareketine engel olmayacak þekilde düzenlenmelidir. Halý kalýnlýðý 1,3 cm�yi geçmemelidir
(Þekil 88).

Þekil 88. Halý kalýnlýðý (TS 9111)

Zemindeki ses yansýtýcý yüzeyler, görme engellilerin yön bulmalarýna yardýmcý olmaktadýr. Gerektiðinde,
gürültü ve titreþim yalýtýmýna uygun yer kaplamasý kullanýlmalýdýr (Þekil 89).

Þekil 89. Yer kaplamasý (TS 9111)

1
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13.7.18. Bina Ýçi Yatay Dolaþým

Koridorlarda, odalarda bina içi kot farklýlýklarýnda mutlaka ulaþýlabilir güzergâh geniþliði saðlanmalý ve rampa
düzenlemeleri yapýlmalýdýr. Kapýlar önünde manevra geniþlikleri ile ortak kullanýlan telefon, ATM gibi cihazlarýn
önlerinde kullaným alanlarý düþünülmelidir (ADA,1994) (Þekil 90).

Yapýyý kullanan tüm kullanýcýlar için uygun düzenlemeler yapýlmalýdýr. Örnek olarak en az 90 cm eninde bir
tekerlekli sandalye boþluðu býrakýlmalý ve buna ulaþan güzergâh üzerinde en az 1,5 m çapýnda bir dönüþ
alaný saðlayan manevra yapma alaný ile yatay ve düþey sirkülasyon saðlanmalýdýr (ADA,1994) (Þekil 91).

Standart olarak rahat geçiþ için 81,5 cm�lik bir geniþlik gereklidir ( 81,5 cm �ye her iki taraftan kolun sallanma
açýklýðý olan 5,1 cm ve objelerle veya diðer yürüyenlerle uygun açýklýk mesafesi olan 2,5 cm (her iki taraftan)
dâhildir). Tekerlekli sandalye kullananlarla yürütme cihazý kullananlar için kýsa mesafelerde 81,5 cm�lik geniþlik
yeterli ise de, bu en az 91,5 cm olmalýdýr. Eðer iki yönlü geçiþ varsa rahat bir ulaþým için 1,625 m gereklidir.
Böyle yerlerde geniþlik en az 1,525 m olmalýdýr. 1,525 m�den daha dar olan yerlerde iki tekerlekli sandalye yan
yana geçemeyebilir . Yürüyebilen bir kiþinin yürüyemeyen veya kýsmen yürüyebilen bir kiþi ile yan yana
geçebilmesi için en az 1,22 m geniþlik gereklidir. (TS 9111) (Þekil 92-93-94).

Þekil 90. Ulaþýlabilir bina içi düzenlemeler özeti
(http://www.ada.gov/business/ accessiblemtg.htm)

Þekil 91. Ulaþýlabilir bina içi düzenlemeler özeti
(http://www.ada.gov/business/ accessiblemtg.htm)
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Açýklama
1- En az 91,5 cm
2- En az 61 cm

Þekil 92.  Bir tekerlekli sandalye için en az net geçiþ geniþliði

Þekil 93. Ýki tekerlekli sandalye için en az net geçiþ geniþliði

En az 1,5 m

1

2
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Þekil 94. Tekerlekli sandalye ve bir yürüyen özürlü için en az geçiþ geniþliði

1,2 m

Tekerlekli sandalyenin 180° dönüþü için gerekli geniþlik en az 1,5 m.dir. Tekerlekli sandalye kullananlarýn
kolayca U dönüþü yapabilmeleri için gerekli alanlar aþaðýdaki þekillerde gösterilmektedir (Þekil 95-96-97):

Þekil 95.Tekerlekli sandalyenin �U� dönüþü yapabilmesi için gerekli alan

En
 a

z 
1,

5 
m

En az 2 m
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Açýklama
1- En az 1,5 m
2- En az 90 cm
3- En az 30 cm

Þekil 96. Tekerlekli sandalyenin �U� ve 90 derece dönüþ yapabilmesi için gerekli alan

En
 a

z 
1,

5 
m

Þekil 97. Tekerlekli sandalye dönüþ alanlarý

En az 1,5 m

1

(A)
(B)

1

1

2

2

33
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 m

76 cm
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Duran veya hareket eden bir tekerlekli sandalye için gerekli net zemin veya döþeme alaný 76 cm x 1,22 m�dir
(TS 9111) (Þekil 98-99-100).

Açýklama
1  -  Göz seviyesi 1,1-1,3 m
2 - Tekerlekli sandalye kolu
3 - Diz yüksekliði 68,5 cm
4 - Oturma yüksekliði 48,5 cm
5 - Ayak 20 cm 

6 - 76 cm
7  - Ýtme kolu 90 cm
8  - Göz seviyesi
9 - Tutamak

Þekil 96. Tekerlekli sandalyenin �U� ve 90 derece dönüþ yapabilmesi için gerekli alan

Þekil 99. Tekerlekli sandalyenin net zemin veya döþeme alaný
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3
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5
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7
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Eðer net döþeme alaný (kullaným alaný) bir niþ içinde sýnýrlanmýþsa veya diðer bir deðiþle tekerlekli sandalyeyi
tamamen veya kýsmen içine alacak þekilde üç taraftan sýnýrlamýþsa manevra açýklýðýna yapýlacak ilave Þekil
101�de gösterildiði gibi olmalýdýr.

Þekil 100. Boyut ve yaklaþma mesafesi. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)

Açýklama
X < 61 cm olduðunda
1- 1,22 m
2- 76 cm

Açýklama
X < 38 cm olduðunda
1- 1,22 m
2- 76 cm

Þekil 101. Niþ içi yanaþma mesafeleri. Ölçüler

1

2

1

X

X

2

76

76

76

12
2

12
2

122
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Açýklama
1- 1 > 61 cm ise net manevra alanýna
þekilde gösterildiði gibi 15 cm daha eklenir.
2- 76 cm
3- 15 cm cm.dir. (El kitabý)

Açýklama
1- 1 > 38 cm ise net manevra alanýna þekilde
gösterildiði gibi 30,5 cm daha eklenir.
2- 30,5 cm

Þekil 101-Devamý. Niþ içi yanaþma mesafeleri. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)

Net döþeme mesafesi nesnelere sadece önden yaklaþýma izin verdiðinde önden yaklaþým için yükseklik en
fazla 1,22 m, en az 38 cm olmalýdýr (TS 9111) (Þekil 102).

Þekil 102. Önden yanaþma mesafesi. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)

32
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Net döþeme mesafesi tekerlekli sandalye kullanan kiþiye paralel yaklaþýma müsaade ettiðinde, yandan yaklaþým
yüksekliði yerden en fazla 1,37 m, en az 23 cm olmalýdýr (TS 9111) (Þekil 103).

Þekil 103. Nesne üzerinden yanaþma mesafesi. Ölçüler cm.dir. (El kitabý).

Bina içi ulaþýmýnda sýk sýk farklý düzenlemelere gidilmemeli, donatýlar sabit tutulmalýdýr. Gereksiz girinti ve
çýkýntýlardan kaçýnýlmalýdýr. Yapýlmasý mecburi olan girinti veya çýkýntýlarýn (kolon vb.) köþeleri yuvarlatýlmalýdýr.
Baþ üstünde bulunan engeller, yerden en az 2,03 m yükseklikte yer almalýdýr (Þekil 104). Koridor geniþliklerinde
Þekil 105�te gösterilen tekerlekli sandalye dönüþ (manevra)  mesafeleri dikkate alýnmalýdýr. Sirkülâsyon
alanlarýnda duvara monte edilmiþ uygun yükseklikte tutunma barlarý bulunmalýdýr. Sirkülâsyon alanlarýnda
kullanýlacak radyatörlerde, dar kenarlý döküm veya çelik panel radyatör seçilmelidir (TS 9111).
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Þekil 104. Engellere ait yükseklikler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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Þekil 105. Bina içindeki engelsiz koridorlara ait ölçüler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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Þekil 105- Devamý. Bina içindeki engelsiz koridorlara ait ölçüler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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Þekil 105. Bina içindeki engelsiz koridorlara ait ölçüler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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Ulaþýlabilir bir güzergahýn net geniþliði 1,5 m�den daha az ise, tekerlekli sandalyeler için 60 m�yi aþmayan
uygun aralýklarla 1,5 m x1,5 m�lik geçiþ mekanlarý konumlandýrýlmalýdýr. Ýki yol veya koridorun T kavþaðý kabul
edilebilir bir geçiþ alanýdýr. Bina yakýn çevresinde ve bina içinde tasarýmda gerekli olan, farklý yardýmcý araç
kullanan ve farklý özelliklerdeki kiþilerin geçiþ için gerek duyduðu ölçüler Þekil 106�da yer almaktadýr (TST
9111).

Açýklama (b)
1- Baston algýlama alaný
2- 70 cm
3- 15 cm-25 cm
4- 90 cm-1,5 m

Þekil 105. Bina içindeki engelsiz koridorlara ait ölçüler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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13.7.19. Bina Ýçi Düþey Dolaþým

Binalarýn içindeki katlar arasý düþey dolaþým elemanlarý; rampa, asansör ve merdivenlerdir. Yürüme zorluðu
çeken ya da görme engelliler için ise merdivenlerin gerekli düzenlemeler ile tasarlanmasý önemlidir. Asansörler
ve merdiven asansörleri ile ilgili olarak aþaðýdaki standartlara uyulmalýdýr:

A- Asansörler

Asansör iþlemleri otomatik olmalýdýr. Her kabin yük sýfýrken 1,3 cm toleransla kat seviyesinde durabilmelidir.

-  Kabin Önü

Asansör kabini önünde, kullaným amacýna uygun yeterli alan býrakýlmalýdýr (Örneðin, 8 kiþilik asansör önünde
en az 1,525 m x 1,525 m�lik bir alan yeterlidir).

Þekil 107. Asansörlere ait ölçüler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý Þekil 3.70)

- Kabin Ýçi

Tekerlekli sandalye giriþine uygun ölçülerde, kontrole eriþmek için manevra yapabilecek þekilde olmalýdýr
(Þekil 108).

Þekil 108. Asansörlere ait ölçüler. Ölçüler cm.dir . a) El kitabý  b)ADA önerisi
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- Kabin Dýþý Kontroller

Otomatik Açma Kapama Cihazý: Otomatik asansörlerde otomatik açma - kapama cihazý 12,5 cm ile 73,5 cm
yükseklik arasýnda, kapýdan geçen bir engel karþýsýnda harekete geçecek þekilde düzenlenmelidir (Þekil 110).
Bu cihaz en az 20 sn etkin kalmalýdýr.
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Kabin içinde, yerden 85 cm - 90 cm yükseklikte tutunma barlarý olmalýdýr (Þekil 109). Kabin, zemini tutan
halýlarla kaplý olmamalýdýr. Kabin içinde telefon bulundurulmasý ve açýlýr-kapanýr küçük bir oturma yeri
bulunmasý tavsiye edilir.

Þekil 109. Kabin içi ölçüler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)

Þekil 110. Asansörler ile ilgili özellikler. Ölçüler cm.dir. (TS 9111)
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Çaðýrma Düðmeleri

Çaðýrma düðmelerinin orta noktasý yerden 1,065 m yükseklikte olmalýdýr. Çaðýrma düðmelerinin en küçük
boyutu en az 1,9 cm olmalýdýr. Yukarý çýkýþý gösteren düðme üstte olmalýdýr (Þekil 110).

Asansör Ýniþ-Çýkýþýný Gösteren Düðmeler

Her asansör kabininin giriþine çaðýrmaya hangi kabinin cevap verdiðini gösteren görülür ve duyulur bir sinyal
konmalýdýr. Ses sinyali yukarý yönde bir defa, aþaðý yönde iki defa ses vermelidir. Ýniþ-çýkýþý gösteren düðmelerin
orta noktasý yerden en az 1,83 m yükseklikte olmalýdýr. Görme elemanlarýnýn en küçük boyutu en az 6,3 cm
olmalýdýr. Sinyaller çaðýrma düðmelerinin yakýnýndan görülebilmelidir.

-Kabin Ýçi Kontroller

Kontrol Paneli Düðmeleri: Kontrol paneli düðmelerinin, en küçük boyutu en az 1,9 cm olmalýdýr. Düðmeler
düzgün ve aralýklý, kabartma olmalýdýr. Düðmeler bir sýra içinde düzenlenmeli ve soldan saða okunmalýdýr.
Asansörde tehlike alarmý (acil durum sinyali) olmasý tavsiye edilir. Tehlike alarmý sadece ses ile sýnýrlý olmamalý,
acil durumlarda kullanýlmak üzere hem görsel hem de kabartma yazý ile hazýrlanmalýdýr (Þekil 111).

Dokunulur ve Görülür Kontrol Ýndikatörleri

Bütün kontrol düðmeleri, Standard alfabetik karakterli harfler ve numaralar ile kabartma olarak yapýlmalýdýr.
Kabartma karakterler ve semboller aþaðýdaki özelliklere uygun olmalýdýr:

Harfler ve rakamlarýn geniþlik - yükseklik oraný 3:5 ve 1:1 arasýnda olmalýdýr

Karakter ve semboller bulunduklarý zeminle zýt renkli olmalýdýr. Açýk renkli karakterler �koyu� zemin üzerinde,
koyu renkli karakterler �açýk� zemin üzerinde olmalýdýr.

Karakterler, semboller en az 0,08 cm kabarýklýkta olmalýdýr. Kabartma rakam ve numaralar büyük harf
karakterinde olmalýdýr. Kabartma karakter veya semboller en az 1,6 cm yükseklikte olmalý ancak 5,1 cm�den
büyük olmamalýdýr.

Ana giriþ katýnýn çaðýrma düðmesi, kat düzenlemelerinin solunda, kabartma bir yýldýzla belirtilmelidir.

Kontrol düðmeleri için bütün kabartma düzenlemeler, kullanacaklarý düðmenin hemen solunda olmalýdýr.

Duyulur Kontrol Ýndikatörleri

Kabin içinde katlarý belirten sesli bir sistem bulunmalýdýr. Kabin katlardan geçerken veya durduðunda ilgili
düðme yanmalý ve ses sistemi harekete geçmelidir. Ses 20 db�den az, frekansý da 1500 Hz.den fazla olmamalýdýr.
Ses sinyali yerine otomatik anons cihazý da kullanýlabilir.

Yükseklik

Kabartma bütün kat düðmeleri, yandan yaklaþýmlarda yerden en fazla 1,37 m, önden yaklaþýmlarda yerden
en fazla 1,22 m yükseklikte olmalýdýr. Acil durum alarmý ve acil durum düðmelerini kapsayan acil durum
kontrolleri panelin en altýnda gruplandýrýlmalý ve orta çizgi yüksekliði yerden 89 cm�den az olmamalýdýr (Þekil
111).

Kapýlar

Asansör kapýsý otomatik veya foto-selli olmalý ve net açýklýðý 91,5 cm�den az olmamalýdýr (Þekil 107-108).
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Þekil 111. Asansörler ile ilgili özellikler (TS 9111)
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B- Merdivenler

Ýç mekândaki merdivenlerle ilgili düzenlemelerden farklý olarak dýþ mekân merdiven; küpeþte ve korkuluklarýnýn
merdivenlerin son basamaðýndan sonra en az 45 cm daha uzun olarak düzenlenmelidir. Dýþ mekanda; küpeþte
ve korkuluklar merdiven yüzeyinden 80-90 cm yükseklikte olmalýdýr. Dýþ mekân merdivenlerinde iki tarafa
korkuluk düzenlemesi yapýlmalý ve her bir korkuluk ve küpeþte arasý en fazla 1,8 m olarak düzenlenmelidir.
Su tahliye oluklarý, dýþ mekân merdivenlerinde, merdivenlerin yanlarýnda bulunmalýdýr. Merdiven baþlangýcý
ve sonlarýnda 1,2 m uzunluðunda duyumsanabilir yüzey kaplamasý ile merdiven iþaretlenmelidir (TS 12576)
(Þekil 112-113-114).

Merdivenlerin bir çýkýþ kolunun 1,8 m üzerinde bir yüksekliðe eriþmesinden sonra en az 2 m uzunluðunda
bir sahanlýkla týrmanýþa ara verilmeli ve sahanlýklarda yön deðiþimi söz konusu ise 1,8 m x1,8 m boyutlarýnda
alan býrakýlmalýdýr (TS 12576).

Þekil 112. Basamaklar ile ilgili özellikler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)

Þekil 113. Merdivenler ile ilgili özellikler. Ölçüler cm.dir. (El kitabý)
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Þekil 114. Merdivenler ile ilgili özellikler (El kitabý)

A- Merdiven Asansörü

Binalara merdiven ve asansörlerin dýþýnda merdiven basamaklarý üzerinde yer alan merdiven asansörü denilen
bir sistem kurulabilir. Merdiven asansörünün aþaðý-yukarý doðru hareketi küçük bir elektrikli motor, zincir
veya güçlü bir halat yardýmýyla saðlanabilir. Kullanýmda dikkat edilecek husus, yer seçimi, baþlangýç ve bitiþ
noktalarýnýn belirlenmesi olmalýdýr (TS 9111).

Merdiven asansörünün kullanýlacaðý iç ve dýþ merdivenler ve sahanlýklar, ulaþýlabilir bir güzergâh üzerinde
konumlandýrýlmalý, uygun iþaretlemeler ile belirtilmeli ve yardým almadan hizmet verebilme yeterliliðinde
olmalýdýr. Platform yükselticisinin taban alaný 89 cm x1,525 m�den küçük olmamalý, açýk kenarlarda korkuluklar
bulunmalý, gerektiðinde ve acil durumlarda karþýlýklý bina içi bir güvenlikle baðlantýlý olmalýdýr (Facility
Accessibility Design Standards, City of London, Canada, 2007) (Þekil 115).
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Þekil 115. Merdiven asansörü ve platform yükseltici örneði (Facility Accessibility Design Standards, City of London, Canada, 2007)

13.7.20.Çýkýþlar (TS 9111)

Ulaþýlabilir mekân veya öðe olarak hizmet veren ulaþýlabilir güzergâhlar, acil durum çýkýþý veya ulaþýlabilir bir
kurtarma yardým alanýna baðlantý saðlayýcý olarak da hizmet verebilir.

Çýkýþa eriþim, çýkýþlar ve tahliye ulaþýlabilir çýkýþ yollarý kapsamýnda ele alýnmalýdýr. Merdiven, basamak ve
yürüyen merdiven ulaþýlabilir çýkýþ yollarýnda bulunmamalýdýr. Çýkýþýn üstünde veya aþaðýsýnda katlarý olan
çok katlý binalarda tahliye asansörleri de ulaþýlabilir çýkýþ yollarýnýn bir elemaný olarak kullanýlabilir. Yeni inþaatta
ise, otomatik denetimli bir yaðmurlama sistemi bulunmuyorsa, kurtarma yardým alanlarýnýn bulunmasý gerekir.

Bir kurtarma yardým alaný aþaðýdakilerden biri olmalýdýr:

Dumana karþý korunaklý bir mekanda merdiven sahanlýðýnýn bir kýsmý.

Yerel koþullara uygunsa çýkýþ merdivenine bitiþik konumdaki dýþ balkonun bir kýsmý. (Kurtarma yardým
alanýna 6 m mesafe içinde konumlanmýþ olan bina içine açýlýþlar  ¾ saatlik yangýn korumasýna sahip yangýn
toplanma alanlarý ile korunmalýdýr.)

Çýkýþ mekanýna bitiþik konumda olan bir saatlik yangýn dayanýmý olan koridorun bir kýsmý.

Bir çýkýþ mekanýna bitiþik konumdaki koridor ve açýlýþlar için gerekli olan yangýna dayanýklýlýk standartlarýyla
benzer standartlarda inþa edilen bir giriþ holü (antre).

Dýþarý çýkýlan ve binanýn içinden en az bir saat yangýna dayanýklý kapýlarla ayrýlmýþ olan bir çýkýþ mekaný
içindeki merdiven sahanlýðýnýn bir bölümü.

Binanýn diðer kýsýmlarýndan duman bariyeri ile ayrýlmýþ yerel yönetim tarafýndan da onaylanmýþ olan bir
alan veya oda.

Duman bariyerleri, kurtarma yardým alaný veya odaya bitiþik konumda olmalý ve en az bir saat yangýna karþý
dayanýklý olmalýdýr. Duman bariyerlerindeki kapýlar sýkýca tespit edilmiþ, yangýna dayaným süresi 20 dakikadan
az olmayan, kendi kendine kapanan veya otomatik kapýlar olmalýdýr.

Kurtarma yardým alaný veya odanýn, çýkýþ mekânýna doðrudan çýkýþý olmalýdýr. Kurtarma yardým alaný veya
odadan çýkýlan çýkýþ mekanýnýn yangýna karþý dayanýklýl ýðý da ayný düzeyde olmalýdýr.

KILAVUZ  PLATFORM

KATLANABÝLÝR RAMPA

BETON YÜZEY
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Bir asansör önü boþluðu da asansör kabinleri ve bitiþik lobilerdeki gibi, yönetmeliklerdeki dumandan korunma
standartlarýna ve bu çalýþmadaki ölçü, iletiþim ve iþaretleme gereklerine uygun olmalýdýr. Böyle bir sistem her
katta konumlanan duman algýlayýcýlar ile harekete geçmelidir. Bu sistem, yangýna en az iki saat dayanýklýlýðý
olan konstrüksiyonla binanýn diðer kýsýmlarýndan ayrýlmýþ olmalýdýr.

Herbir kurtarma yardým alanýnda herbiri en az 76 cm x 1,22 m ölçülerinden küçük olmayan en az iki ulaþýlabilir
alan bulunmalýdýr. 76 cm x 122 cm ölçülerindeki bu kurtarma yardým alaný her 200 kiþi için kat baþýna 1'den
az olmamalýdýr. Ýstisna:  Eðer kullanýcý sayýsý 200'den az ise yerel yönetim bu kurtarma yardým alanýnýn
boyutlarýný azaltabilir.

Kurtarma yardým alaný için görülebilir iþaretleme gereksinimi bulunmaktadýr. Kurtarma yardým alanýna eriþimi
gösteren yanýp sönen bir elektrik butonu kadar basit bir önlemle iþaretleme saðlanabilir. Kurtarma yardým
alaný olarak ayrýlan her yer bu alanýn iþlevini gösteren uluslar arasý ulaþýlabilirlik sembolü ile belirtilmelidir.

Acil durum iletiþiminin yalnýzca ses ile saðlanmasý, iþitme veya konuþma engelli kiþilerin güvenliðini tehlikeye
düþürebilir. Kurtarma yardým alaný ile bina ana giriþi arasýnda görsel ve iþitsel sinyaller kullanarak iki taraflý
bir iletiþim biçimi saðlanmalýdýr.

13.7.21.Binalarýn Yakýn Çevresinin Düzenlenmesi Ýle Ýlgili Kurallar (TS 9111)

Otoparklar (TS 9111)

Engelli otoparký bina giriþine 30 m�den uzak olmamak üzere, mümkün olduðu kadar yakýn, otomobile binecek
ve inecek yeterli mekâna olanak veren ve binaya eriþimde güvenli bir yolla bütünleþik biçimde olmalýdýr.
Otoparkýn gece aydýnlatmasý yeterli düzeyde olmalýdýr. Otopark kar ve buz gibi hava koþullarýndan korunmuþ
ve mümkünse üzeri kapalý olmalýdýr. Engelli için ayrýlan otopark alanýnýn yüksekliði net en az 2,5 m olmalýdýr.
Van tipi araçlarýn da park edebilmesini saðlamak için en az 2,6 m yükseklik tercih edilmelidir.

Þekil 116. Üzeri kapalý otopark örneði (TS 9111)

Park etmiþ araçtan yaya yoluna eriþimde taþýtlarýn arasýndan geçilmemeli, trafikle kesiþme olmaksýzýn doðrudan
eriþime olanak saðlanmalýdýr. Engelliler için ayrýlmýþ tek park yeri varsa, geniþliði en az 4 m, uzunluðu 6 m
olmalýdýr.



ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM

99

Otopark, mümkün olduðunca bina giriþine yakýn, engelliler ve yaþlýlarýn ulaþabileceði uygun bir yerde
düþünülmelidir. Birden fazla engelli otopark yeri bulunuyorsa geniþliði en az 2,5 m olmalýdýr. Aracýn çevresinde
kolayca manevra yapabilmek için otoparkýn uzunluðu en az 6 m olmalýdýr. Tekerlekli sandalyeden araca
kolayca geçiþe olanak saðlamak üzere yandaki park yeri ile arasýnda 1,5 m geniþliðinde  ve 6 m boyunda araca
paralel boþ bir alan manevra alaný olarak ayrýlmalýdýr. Bu alan ile arabanýn park ettiði yer arasýnda seviye farký
bulunuyorsa, eðim en fazla 1/50 olmalýdýr (Þekil 117-118).

Þekil 117. Engelliler için ayrýlmýþ park yeri örnekleri (TS 9111)

1 2 3

4

5

6

7

Açýklama
1 -  4 m
2 -  1,5 m
3 -  2,5 m

4 -  6 m
5 -  3,5 m
6 -  1,5 m
7 - 2,5m
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Taþýtýn arkasýndan tekerlekli sandalyeye geçiþ saðlanmasý durumunda park yeri ölçüleri için örnek Þekil 119�da
verilmiþtir

Þekil 118.  Engelliler için ayrýlmýþ park yeri örnekleri (TS 9111)

Açýklama
1- Van tipi araçlarda en az toplam yükseklik 2,6 m
2- Kaldýrým rampasý
3- Ulaþýlabilirlik sembolü
4- Ulaþýlabilirlik sembolü de içeren iþaretleme
5- Düz ve sert yüzey
6-  2,5 m
7-  5 m
8-  6 m

Þekil 119. Taþýtýn arkasýndan tekerlekli sandalyeye geçiþ saðlanmasý durumunda park yeri ölçüleri (TS 9111)

Açýklama
1- En az toplam yükseklik 2,6 m
2- Ulaþýlabilirlik Sembolü de içeren iþaretleme
3- Kaldýrým rampasý güzergaha dik olduðunda
hissedilebilir uyarýcý yüzeyin de bulunduðu rampa
4- Yerde Ulaþýlabilirlik Sembolü
5- 9 m
6- 1,2 m
7- 2,5 m
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Giriþ yaya yollarý TS 9111)

Bina inþa alaný içinde açýk otopark veya garaj þeklinde park yeri bulunuyorsa, hareket kýsýtlýlýðý bulunanlarýn
kullanacaðý yollar ve geçitler araç trafiðine açýk yollarla kesiþmemeli, gerektiði durumlarda uygun donanýmlarýn
bulunduðu geçit noktalarý saðlanmalýdýr.

Giriþte izlenecek yolun geniþliði en az 2 m tercihen 3 m olmalýdýr. Giriþ yolunda kesici, çizici, delici ve yaralayýcý
cinsten nesneler bulunmamalýdýr. Yol güzergahýnda yol yüzeyinden yukarýda bulunan nesneler (yönlendirme
iþaretleri, aðaç dallarý vb.) en az 2,2 m yükseklikte bulunmalýdýr.

Yol üzerinde yerden 68 cm ile 22 cm arasý yüksekliklerde duvara monte edilen sivri uçlu nesneler (telefon
vb.), duvardan 10 cm�den fazla çýkýntý yapmamalýdýr. Yer seviyesinden 10 cm ile 30 cm arasýnda ve yerden 2,2
m yukarýda bulunan çýkýntý yapan objeler, açýkça görülebilir, beyaz baston ile fark edilebilir olmalýdýr.

75 cm�den düþük yükseklikteki objeler görme engelliler için tehlike oluþturmaktadýr. Yaya yolu dýþýnda bir
yere yerleþtirilmesi mümkün olmayan sürekli donanýmlar; kolayca görülebilecek gerekli ýþýk yansýtma özelliðine
sahip ve olasý tehlikenin varlýðýyla ilgili uyaracak ve beyaz baston kullananlarca algýlanabilir özellikte olmalýdýr
(Þekil 120).

Þekil 120. Yaya yolunda engel oluþturan objelerin konumlandýrýlmasý (TS 9111)

Açýklama
1- Zemin seviyesinden 10 cm�den daha yüksekte, beyaz baston ile algýlanabilir bordür
2- Beyaz baston ile algýlanabilir, zeminden 30 ile 1 m arasýnda yükseklikteki kanatlý koruma
3- Çevresi ile zýt renklendirme
4- En az 10 cm
5- En fazla 30 cm

Bahçe yaya yollarý (TS 9111)

Binalara ulaþan, çevresindeki ve binalar arasýndaki yaya yollarý düz, sert, sabit ve kaymayý önleyici yüzeye
sahip olmalý, burada drenaj ýzgarasý bulunmamalýdýr. Binanýn bulunduðu yerleþke sýnýrýndan veya otopark
alanýnda binaya giriþi saðlayan yol veya güzergâh, herkes için binaya yaklaþma, giriþ ve çýkýþ olanaðý saðlamalýdýr.

Bahçe yollarý en az 2 m geniþliðinde olmalýdýr. Bahçe yollarý, çakýl gibi gevþek ve kaygan malzeme ile
döþenmemelidir (Þekil 121).
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Þekil 121. Bahçe yolu (TS 9111)

Açýklama
1- Eðimli yol. Eðim 1:20 (%5)�den daha dik ise,
yol rampa olarak düzenlenmelidir
2- Eðimli yollarda sahanlýklar
3- Yol boyunca aydýnlatma
4- En az 2 m
5- En az 1,5 m

Yaya yolu üzerinde duvara monte edilmiþ objeler, babalar, sütunlar veya ayaklý tabelalardan kaçýnýlmalýdýr.
Eðer bu tür engeller kaçýnýlmaz olarak kullanýlacaksa, görsel uyarýcýlarla belirgin þekilde iþaretlenmelidir.
Görsel uyarýcýlar en az 7,5 cm uzunluðunda olmalý ve yerden 90 cm-1 m ve 1,5 m-1,6 m arasýndaki yüksekliðe
monte edilmelidir.

Yerleþke giriþinde, buradaki otoparklarda ve yerleþke alanýndaki yönlendiricilerin bulunduðu karar verme
noktalarýnda gerekli koþullar saðlanmalýdýr. Büyük yerleþkelerde, oryantasyon ve yol bulma amacýyla görsel,
iþitsel ve hissedilebilir bilgilendirme saðlanmalýdýr.

Önemli karar verme noktalarýnda, oryantasyon saðlamasý ve yol bulmaya yardýmcý olmasý amacýyla, ek
aydýnlatma veya kontrast parlaklýk ve hissedilebilir yüzey ile bilgilendirme, örneðin malzeme deðiþikliði veya
hissedilebilir yüzey donatýlarý gibi yollarla saðlanmalýdýr (Þekil 122).

Binaya yönlendirme saðlamak için, baþka bir yönlendirici bulunmuyorsa hissedilebilir yüzeylerle doðrusal
oryantasyon saðlanmalýdýr. Güzergah üzerinde merdiven, asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant veya
eðimi %6�nýn üzerinde rampa kullanýlmasý kaçýnýlmazsa, hissedilebilir uyarýcý yüzeyler ve görsel iþaretlemeler
saðlanmalýdýr. Ses çýkaran objeler (örneðin duvar saati, çeþme) görme engelliler ve görme zorluðu çekenler,
özellikle birden çok engeli bulunanlar ve yaþlýlar için tamamlayýcý nitelikte yol bulmaya yardýmcý araçlar olarak
kullanýlabilir.
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Þekil 122. Bahçe yollarýnda kullanýlacak hissedilebilir yüzey uygulamasý örneði (TS 9111)

Açýklama
1- Uyarýcý yüzey
2- Kýlavuz iz
3- Ýstikamette hissedilebilir
ipucu olarak duvar
4- Aydýnlatma

13.7.22.Koridorlar ve Holler (TS 9111)

Bina içindeki koridorlarýn engelsiz net açýklýðý en az 90 cm, yerden net yüksekliði ise en az 2,2 m olmalýdýr.
Bu alan içinde yatay veya düþey bir engel bulunmamalýdýr (Þekil 123). Bu yükseklik hol üzerinde bulunan
merdiven altlarý için de saðlanmalýdýr (Þekil 124).

Açýklama
(a)
1- 2,2 m
2 - 68,5 cm�den yüksek
3 - En fazla 10 cm

(b)
1 - En fazla 68,5 cm
2 - Net Geniþlik
3 - 10 cm�den büyük
herhangi bir ölçü

Þekil 123. Koridorlarda baþ üstü boþluðu (TS 9111)
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Açýklama
1- En az 2,2 m net yükseklik
2- Güvenlik korkuluðu
3- Bastonla hissedilebilir güvenlik korkuluðu

Þekil 124. Koridorlarda merdiven altýnda baþ üstü boþluðu (TS 9111)

Koridor geniþliklerine baðlý olarak dönüþ (manevra) þekilleri örnekleri Þekil 125, 126, 127�de verilmiþtir.

Açýklama
1- En az 1,2 m
2- En az 1,5 m

Þekil 125. 90 derece dönüþ için en az ve tavsiye edilen koridor geniþlikleri
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Açýklama (a) 
1- 1 m
2- 50 cm
3- 1,2 m

Gösterim (b)
1- 1 m
2- 65 cm
3- 1,1 m

Þekil 126.  Manevra için koridor geniþlikleri (TS 9111)

Açýklama (c)
1- 1 m
2- 1,3 m
3- 1,2 m

Gösterim (d)
1- 1 m
2- 1,1 m
3- 1,4 m

Açýklama (e)
1- 1 m
2- 20 cm
3- 1,4 m

Gösterim (f)
1- 1 m
2- 35 cm
3- 2 m4-

+ 1 + +2 + 2 + 1 +

3 3

(a) (b)

3

(c) (d)

+ 2 + 1 + + 2 + +1

3

(e) (f)

+ 2 +1 1+ 2 +

3 3
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Açýklama (l)
1- 90 cm
2- 20 cm
3- 1,2 m

Açýklama (g)
1- 90 cm
2- 1,1 m 

Gösterim (h)
1- 90 cm
2- 55 cm
3- 1,2 m

Açýklama (ý)
1- 90 cm
2- 1,3 m
3- 1 m

Gösterim (i)
1- 90 cm.
2- 1,1 m
3- 1,2 m

Açýklama (j)
1- 90 cm
2- 65 cm
3- 1 m

Gösterim (k)
1- 90 cm
2- 10 cm
3- 50 cm

Þekil 126- Devamý.  Manevra için koridor geniþlikleri (TS 9111)

2
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Açýklama (m)
1- En az 1,5 m
2- 45-60 cm

Açýklama (n)
1- En az 1,22 m
2- Not - Kapýya hem kilit hem menteþe
tarafýndan yaklaþým olduðunda x=30 cm

Açýklama (o)
Not - y= 1,5 m ise x= en az 90 cm
           y= 1,37 m ise x= en az 1,05 m

Açýklama (ö)
1- En az 1,05 m
2- En az 1,37 m
Not - Kapýya hem kilit hem menteþe tarafýndan
yaklaþým olduðunda 1 numaralý ölçü en az 1,22 cm�dir

Açýklama (p)
Not - Hidrolik kapatýcýsý olduðunda
y= en az 1,37 m
X= en az 60 cm

Açýklama (r)
Not - Hidrolik kapatýcýsý olduðunda
y= en az 1,22 m
X= en az 60 cm

Þekil 126 � Devamý.  Manevra için koridor geniþlikleri  (TS 9111)

1 2 1

(m) (n)

x

y

(o) (ö)
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1,
22

 m

Açýklama (þ)
1- 1,05 m
2- 1,37 m

Açýklama (t)
1- En az 1,05 m
2- En az 60 cm

Þekil 126 � Devamý.  Manevra için koridor geniþlikleri  (TS 9111)

1

2 2

1

(þ) (t)

(s)

1,
22

 m
Sürme ve katlanabilir Kapýlar-Önden yaklaþým

Sürme ve katlanabilir kapýlar-sürme
tarafýndan yaklaþým olduðunda

Sürme ve katlanabilir kapýlar-kilit
tarafýndan yaklaþým olduðunda



13.7.23.Mutfaklar (TS 9111)

Ulaþýlabilir veya uyarlanabilir mutfaklar ve bileþenleri ulaþýlabilir bir güzergah üzerinde olmalýdýr.

Plan net kullaným alaný(TS 9111)

Mutfaklarda tekerlekli sandalye kullananlarýn manevralarýna imkan vermek üzere en az 1,5 m x 1,5 m
ölçülerinde veya 1,5 m çapýnda boþ bir alan býrakýlmalýdýr. Tüm dolap tezgah ve duvarlar arasýndaki açýklýk
1,05 m�den az olmamalýdýr (Þekil 127 a, b ve c).
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Þekil 127. Farklý mutfak planlarý ve gerekli ölçüler (TS 9111)

En az 1,05 m En az 1,05 m

En az 1,05 m

(a)

(b)



Mutfaklarda tüm donaným (set üstü ocak, fýrýn, buzdolabý/derin dondurucu, bulaþýk makinesi vb.) tekerlekli
sandalyedeki bir kiþinin önden veya paralel yaklaþýmýna olanak saðlayacak þekilde düzenlenmeli ve bu
donanýmlarýn önünde en az 80 cm x 1,22 m ölçülerinde hareket alaný olmalýdýr.

Mutfaktaki donanýmlar (set üstü ocak, fýrýn, buzdolabý/derin dondurucu, bulaþýk makinesi vb.) köþeye
konmamalýdýr. Ýç köþelerden an az 30 cm uzakta yerleþtirilmelidir (Þekil 128).
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Þekil 128. Mutfaktaki çalýþma alaný (TS 9111)

Açýklama

1- Çalýþma alaný

2- Açýk bölüm

3- En az 75 cm

4- En az 30 cm

Tezgâhlar ve çalýþma yüzeyleri (TS 9111)

Mutfak tezgâhýnýn en az 80 cm uzunluðunda bir bölümü çalýþma yüzeyi olarak Þekil 129 a, b ve c�deki gibi
düzenlenmelidir. Alt dolap varsa, ön yüzün en az 80 cm�lik kýsmý kullaným sýrasýnda kaldýrýlabilmelidir. Tezgâh,
tezgâh üst yüzeyi ile döþeme (yer kaplamasý) üst yüzeyi arasý yükseklik en fazla 86 cm tezgâh alt yüzeyi ile
döþeme (yer kaplamasý) üst yüzeyi arasý yükseklik ise en az 75 cm olacak þekilde monte edilebilir. Tezgah
sabit deðilse, tezgah üst yüzeyi ile döþeme üst yüzeyi arasý farklý yükseklikler saðlayacak (71,5-81,5-91,5 cm)
þekilde ayarlanabilir veya yerine konulabilir bir birim olabilir.
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3

2
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80 cm x 1,22 m döþeme alaný olan yerde tekerlekli sandalye kullanan kiþi, tezgâha önden yaklaþabilir. Tezgahta
diz için en az 80 cm geniþlik, 75 cm yükseklik ve en az 49 cm derinlikte net açýk alan býrakýlmalýdýr. Bu tür
tezgâhlarýn altýnda keskin ve rahatsýz edici yüzeyler olmamalýdýr.
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Açýklama (a)

1- 5 cm

Açýklama (b)

1- 80 cm

2- 71,5 - 91,5 cm

Açýklama (c)

1- 80 cm

2- 49 cm

3- 1,22 m

Þekil 129. Mutfak tezgahý ölçüleri (TS 9111)

2

1

3

Çalýþma yüzeyi altýnda net döþeme alaný

(c)

2

1
1

Çýkarýlmýþ dolap alternatifleriDolap ve raflar çýkarýlmadan önce

(a) (b)
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Piþirme bölümü, setüstü ocaklar (TS 9111)

Set üstü ocaklarýn altýnda diz için en az 80 cm geniþlik, 75 cm yükseklik ve en az 49 cm derinlikte net açýk
alan býrakýlmalýdýr. Fýrýn veya ocaklarýn altýnda dizlerin gireceði kýsýmlar varsa, elektrik çarpmasý ve yanmalarý
önlemek için yalýtýlmalý veya koruma altýna alýnmalýdýr.

Ocak ve fýrýnlarýn kontrol düðmelerinin konumu çapraz uzanmanýn yol açabileceði yanmalarý önleyecek
þekilde konumlandýrýlmalýdýr.  Fýrýnlar kendi kendine temizlenebilir tipte olmalý veya altýnda diz boþluðu olan
ve uyarlanabilir yükseklikte bir tezgaha bitiþik yerleþtirilmelidir. Yan açýlýmlý fýrýnlarda kapý mandalý açýk tezgah
yüzeyi yanýnda olmalýdýr. Fýrýnlarýn kontrol düðmeleri ön panelde bulunmalýdýr.

Açýklama

1 - Çekmeceli dolap

2 - Dolap

3 - Açýk Alan

4 - 80 cm

5 - Fýrýn

6 - Kontrol Paneli

Þekil 130.  Mutfak piþirme bölümü ölçüleri (TS 9111)

Mutfak dolaplarý (TS 9111)

Dolap, çekmece ve raflarýn ulaþýlabilirlik özellikleri Þekil 131�de verilmektedir.

Açýklama

1- En fazla 1,22 m.

2- En az 38 cm.

3- En fazla 54 cm

Þekil 131. Tekerlekli sandalye ile ulaþýlabilecek yükseklikler
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Tüm dolap ve depolama raflarýnda en az bir rafýnýn yerden yüksekliði en fazla 1,22 m olmalýdýr.  Üst dolaplarýnýn
kapak kulplarý ve çekme kollarý mümkün olduðunca dolap kapaklarýnýn alt tarafýna yakýn olmalýdýr. Alt
dolaplarýn kulp ve çekme kollarý dolap kapaklarýnýn mümkün olduðunca üst tarafýna yakýn olmalýdýr.

Bir objeye yalnýz ön yüzden yaklaþým mümkünse, tekerlekli sandalyedeki bir kiþinin eriþebileceði yükseklikler
38 cm ile 1,22 m arasýndadýr (Þekil 132 a ve b).

Açýklama

1 - En fazla 1,22 m

2 - En az 38 cm

3 - 1,22 m

4 - 76 cm

Þekil 132. Tekerlekli sandalye ile ulaþýlabilecek yükseklikler (TS 9111)

Bir objeye paralel olarak/yan yüzden yaklaþýmda eriþilebilecek yükseklikler en az 23 cm en fazla 1,37 m�dir
(Þekil 133).

Açýklama

1- 1,37 m

2- 23 cm

3- 25 cm

4- 76 cm

Þekil 133. Tekerlekli sandalye ile ulaþýlabilecek yükseklikler
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En fazla 86,5 cm yükseklikte ve 61 cm derinlikte olan tezgâha yan yüzden yaklaþýldýðýnda eriþilebilecek
yükseklik en fazla 1,17 m�dir (Þekil 134).

Eviyeler (TS 9111)

Eviye ve çevresindeki  tezgâh aþaðýdaki  özell ik lerde ve Þekil  135�e uygun olmalýdýr.

Eviye ve eviye tezgâhý üst yüzeyi ile döþeme üst yüzeyi arasý yükseklik en fazla 86,5 cm olacak þekilde monte
edilebilir veya eviye kenarý veya tezgâhý üst yüzeyi ile döþeme üst yüzeyi arasý farklý yükseklikler saðlayacak
(71,5-81,5-91,5 cm) þekilde uyarlanabilir veya yerine konulabilir bir birim olabilir. Eviye ve çevresindeki
tezgâhýn toplam geniþliði 80 cm olmalýdýr.

Eviyeler için su geliþ gidiþini saðlayacak baðlantýlarý için boru tesisatý 71 cm yüksekliðe takýlabilir. Muslukta,
hortumlu, hareketli ve elle tutularak kullanýlabilen ikinci bir aparat olmasý tercih edilir.

Eviye çukuru 16,5 cm�den derin olmamalýdýr. Ýki veya üç gözlü eviyelerde yalnýz bir gözün bu koþulu
karþýlamasý yeterlidir.

Alt dolaplar varsa eviye ve çevresindeki tezgâhýn ön yüzünün en az 80 cm�lik dolu kýsmý sökülebilir/ayrýlabilir
þekilde olmalýdýr. Gerekli net açýklýðýn üzerinde tezgâh kalýnlýðý ve taþýyýcý kýsým kalýnlýðý en fazla 5 cm olabilir.

76 cm x 1,22 m ebatlarýnda net bir zemin yüzeyi tezgâha önden yaklaþýma izin verebilir. Net döþeme
yüzeyinin en fazla 49 cm�lik kýsmý eviye altýna uzatýlabilir.

Diz için en az 80 cm geniþlik ve en az 49 cm derinlikte net açýk alan býrakýlmalýdýr.

Eviye altýnda keskin ve rahatsýz edici yüzeyler olmamalýdýr. Sýcak su ve drenaj borularý yalýtýlmalý veya
kaplanmalýdýr.

Su kontrolünde su çýkýþlarý doðru baðlanmalý ve sýcak su kontrolü �sol�, soðuk su kontrolü �sað�da yer
almalýdýr.

Þekil 134. Tekerlekli sandalye ile ulaþýlabilecek yükseklikler

Açýklama

1-  1,17 m

2-  86,5 cm

3-  61 cm

4-  76 cm

4 3

1
2
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Açýklama

1- En az  80 cm

2- Ayarlanabilen tezgah kýsmý

3- 71,5-86,5 cm

Þekil 135. Eviyeler (TS 9111)

Buzdolabý/dondurucu (TS 9111)

Buzdolabý/dondurucu kombinasyonu olan dolaplarda alanýn en azýndan % 50'si yerden 1,37 m�nin altýnda
yükseklikte olmalýdýr. Buzdolabý alanýnýn tamamý ve kontrol düðmeleri yerden 1,37 m�den alçakta olmalýdýr.
Depolama hacminin tamamýndan azý belirtilen sýnýrlar içinde olan buzdolaplarý otomatik buz çözücü özellikte
olmalýdýr.

Çöp kutusu (TS 9111)

Çöp kutusu ulaþýlabilir konumda yer almalýdýr. Ayaktan kumanda ile kapaðý açýlanlar uygun deðildir.

13.7.24.Tuvaletler (TS 9111)

Ýþhaný, büro, çarþý, pasaj, maðaza gibi binalarla, otel ve benzerlerinde en çok 25 kiþiye; sinema, tiyatro gibi
umumi binalarda ise en çok 50 kiþiye, en az 1 kadýn ve 1 erkek ve engelliler için de en az 1 kadýn, 1 erkek
olmak üzere standardýna uygun tuvalet, pisuar ve lavabo yapýlmasý gereklidir.

Plan ve net kullaným alaný (TS 9111)

Tuvaletler ulaþýlabilir bir güzergâhta yer almalýdýr. Tuvaletlerde zemindeki minimum  zemin yüzeyi sol taraftan
veya sað taraftan yaklaþýma göre düzenlenebilir.

Kapý dýþarý açýlmak koþulu ile minimum net zemin yüzeyi geniþlik ve derinlikleri, önden yaklaþýmda (düz bir
transfer için) 1,22 m X 1,675 m; sað yandan yaklaþýmda (diyagonal bir transfer için) 122 cm X 142 cm ve hem
ön hem sol yandan yaklaþýmda (yan bir transfer için) 1,5 m X 1,42 m ölçülerinde olmalýdýr. Klozet yerleþtirilirken
orta aksýn yan duvardan uzaklýðý en az 46 cm ve toplamda klozetin oturduðu yerin net geniþliði en az 92 cm
olacak biçimde düzenlenmelidir. Farklý planlara sahip tuvaletler için ölçüler Þekil 136, 137, 138, 139 ve140�ta
verilmiþtir. Tuvaletlerde klozet kullanýlmalýdýr.

DOLAP VE RAFLAR ÇIKMADAN ÖNCE DOLAP VE RAFLAR ÇIKARILDIKTAN SONRAKÝ MUTFAK

LAVABOSU ÝÇÝN YÜKSEKLÝK ALTERNATÝFLERÝ

1
3

2
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Açýklama

1 - En az 1,22 m

2 - En az 1,68 m

3 - En az 1,42 m

4 - En az 1,5 m

5 - En az 46 cm

6 - En az 92 cm

Þekil 136. Tuvalet ölçüleri (TS 9111)

Açýklama

1 - En az 90 cm

2 - Lavabo

3 - En az 43 cm � en fazla 60 cm

4 - En az 90 cm

5 - Katlanabilir tutunma çubuðu

6 - En az 10 cm� en fazla 25 cm

7 - En az 90 cm

8 - En az 50 cm� en fazla 55 cm

9 - En az 65 cm� en fazla 80 cm

10 - En az 2,2m

11 - Taharet musluðu

Þekil 137. Klozete her iki taraftan yatay transfer örneði (TS 9111)
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(A)

ÖNDEN YAKLAÞIMDA

(DÜZ BÝR TRANSFER)

(B)

YANDAN YAKLAÞIMDA

(YAN BÝR TRANSFER)

(C)

HEM ÖN HEM SOL YANDAN

 YAKLAÞIMDA

(DÝYAGONAL BÝR TRANSFER)
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Açýklama

1- En az 90 cm

2- En az 1,5 m

3- En az 10 cm� en fazla 25 cm

4- Katlanabilir tutunma çubuðu

5- Duvara sabitlenmiþ tutunma çubuðu

6- 70 cm

7- 46 cm

8- En az 30 cm � en fazla 35 cm

9- En az 1,9 m

10- Lavabo

11- Taharet musluðu

Þekil 138. Klozete tek taraftan yatay transfer örneði (Geniþ tuvalet için) (TS 9111)

Açýklama
1- En az 90 cm
2- En az 1,5 m
3- En az 10 cm� en fazla 25 cm
4- Katlanabilir tutunma çubuðu
5- Duvara sabitlenmiþ tutunma çubuðu
6- 70 cm
7- 46 cm
8- En az 30 cm � en fazla 35 cm
9- En az 1,9 m
10- Lavabo
11- En az 55 cm
12- En az 35 cm � en fazla 45 cm

Þekil 139. Klozete tek taraftan yatay transfer örneði (Dar tuvalet için)  (TS 9111)
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Açýklama

1 Katlanabilir tutunma çubuðu

2 Tutunma çubuklarý klozet yüksekliðinden 25-35 cm daha yukarýda olmalýdýr

3 Aynanýn yerden yüksekliði en fazla 90 cm- aynanýn en üst noktasý en fazla 1,9 m�de olmalýdýr

4 Sývý sabunluðun yerden yüksekliði 80 cm-1,1 m

5 Kaðýt havluluk veya el kurutma makinesi yerden yüksekliði 80 cm-1,1 m

6 Çöp kutusu

7 Tuvalet kaðýdý (En az 43 cm - en fazla 48 cm yüksekliðe yerleþtirilmiþ)

8 En az 60 cm

9 En az 1,7 m

10 En az 43 cm � en fazla 48 cm

11 Taharet musluðu (En az 43 cm - en fazla 48 cm yüksekliðe yerleþtirilmiþ)

Þekil 140. Tuvalet örneði (TS 9111)

Döþeme (TS 9111)

Tuvaletlerin döþemesi tekerlekli sandalyenin hareketine engel olmayacak biçimde, seviye farksýz
düzenlenmelidir. Giriþte seviye farký varsa 0,6 cm�den fazla olmamalýdýr. 0,6 cm ile 1,3 cm arasýndaki seviye
farklýlýklarý 1/2den fazla olmayan bir eðimle baðlanmalýdýr. Banyo ve tuvalet giderleri kapý önünde su
birikmesini önleyecek biçimde tasarlanmalýdýr. Zemin ve döþeme yüzeyleri kaymayan (ýslak/kuru) özellikte
olmalýdýr.

Kapýlar (TS 9111)

Menteþeli kapýlar en az 90? derece açýlabilmelidir. Kapýlarda  net  açýklýk en az 90 cm  olmalýdýr.

Tuvalet kabinleri (TS 9111)

Tuvalet kabinleri ulaþýlabilir bir güzergâhta yer almalýdýr. En az 1,5 m geniþliðindeki standart bir tuvalet
kabininin net derinliði klozet duvara monte edilmiþ ise 1,42 m, yere monte edilmiþ ise 1,5 m�den az olmamalýdýr.

Iþýk kontrol düðmeleri tuvalet kabinlerinin içinde olmalý veya biri girdiðinde ýþýk otomatik olarak yanmalýdýr.

Tuvalet kabinleri ölçüleri, Þekil 136�da verilen yaklaþým ve transfer yönüne göre, klozet önünde saðlanmasý
gereken minimum net zemin yüzeyi ebadýna göre belirlenmelidir. Kapýnýn kabin içine açýldýðý durumlarda,
kapýnýn kapanýp açýlmasý için gerekli alan Þekil 136�da verilen ölçülere ilave edilmelidir.
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Engellilerin tuvalet ve banyoda kalma zamanlarý uzun olduðundan, tuvalet bölmesi ile banyo mümkün
olduðunca ayrý düzenlenmelidir.

Kamu kullanýmýna açýk engelli tuvaletlerinde acil durum çaðrý aparatý, klozetten ve yere düþüldüðünde
yetiþilebilecek þekilde, iple çekilerek çalýþtýrýlabilir özellikte olmalýdýr.

Birden fazla kabini bulunan umumi tuvalet plan ve ölçüleri Þekil 141 ve 142�de verilmiþtir.

Açýklama

1- En az 1,5 m

2- En az 60 cm

3- En az 1,5 m

4- En az 1,4 m

5- En az 1,22 m

6- En az 1,5 m

7- En az 46 cm

8- En az 76 cm

9- En az 1,2 m

10- En fazla 49 cm

11- En az 1,5 m

12- En fazla 30 cm

13- 30 cm

14- En az 45 cm

15- 46 cm

16- 1,68 m (önerilen)

Þekil 141.  Birden fazla kabini bulunan umumi tuvalet plan ve ölçüleri  (TS 9111)
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Yükseklik (TS 9111)

Klozetlerin oturma yerinin yerden yüksekliði 43 cm ile 48 cm arasýnda olmalýdýr. Oturma yüksekliðinin
ayarlanabilmesi için klozetin adaptör takýlabilir tipte olmasý tavsiye edilir.

Þekil 142. Birden fazla kabini bulunan tuvalet planlarý örneði (TS 9111)

Þekil 143.  Yüksekliði ayarlanabilir adaptör takýlmýþ klozet örneði
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Klozet, tekerlekli sandalyeden klozete transfere olanak verecek biçimde yerleþtirilmelidir. Klozete çapraz ve
yan yaklaþým örnekleri ve ölçüleri Þekil 144 ve Þekil 145�te verilmiþtir.

Açýklama
1- Geçiþ biçimi alma, ayaklýðý çýkarma ve
oturuþu sabitleme
2- Kolluðu çýkarma ve klozete geçiþe baþlama
3- Geçiþ
4- Klozete oturma biçimi
5- En az 76 cm
6- En az 46 cm

Açýklama
1- Geçiþ biçimi alma, ayaklýðý
çýkarma ve oturuþu sabitleme
2- Geçiþ
3- Klozete oturma pozisyonu
4- En az 1,07 m
5- En az 46 cm

Þekil 144 . Klozete çapraz yaklaþým (TS 9111) Þekil 145 . Klozete yan yaklaþým (TS 9111)

Su kontrolü (TS 9111)

Sifon kollarýnýn fotoselli olmasý tavsiye edilmekle birlikte, el ile kumandalý veya otomatik de olabilir.  Bu kollar
tek elle kolayca idare edilebilir ve 22,2 N�den daha fazla kuvvet gerektirmeden kullanýlabilir olmalýdýr. Sifon
kolu yerden en fazla 1,12 m yükseklikte olmalýdýr. Taharet musluklarý tek elle kolayca idare edilebilir ve eriþim
mesafesinde olmalýdýr.

Tuvalet kaðýtlýðý (TS 9111)

Tuvalet kâðýtlýðý Þekil 146�ya uygun, kolayca ulaþýlabilir yükseklikte ve konumda olmalýdýr. Arka duvara monte
edilmiþ bir klozet için tuvalet kaðýtlýðýnýn arka duvardan uzaklýðý 90 cm�yi aþmamalýdýr.

5 6

1 2

1

54

3 4

2

3



ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM

122

Klozetlerde tutunma çubuklarý (TS 9111)

Tuvaletlerdeki tutunma çubuklarý Þekil 146�ya uygun olmalýdýr.

Þekil 146.  Klozette tutunma çubuklarý ve kâðýtlýk (TS 9111)

Tutunma çubuklarýnýn çapý 3,2 cm ile 3,8 cm arasýnda olmalýdýr. Duvara monte edilmiþse duvarla tutunma
çubuðu arasýnda 4 cm mesafe bulunmalýdýr.

Klozetin arka duvarýndaki tutunma çubuðu 80 cm-95 cm arasý yükseklikte olmalýdýr. Klozet arkasýnda yer alan
duvardaki tutunma çubuðu en az 92 cm uzunluðunda olmalýdýr. Tutunma çubuðu klozetten sað veya sol
yana doðru en az 30 cm uzamalýdýr. Tutunma çubuðunun diðer tarafýnýn uzunluðu ise en az 62 cm olmalýdýr.

Klozetin yan tarafýnda bulunan tutunma çubuklarý da arka duvara en fazla 30 cm mesafede ve en az 1,07 m
uzunlukta olmalýdýr. Bu tutunma çubuðunun ucunun arka duvara mesafesi en az 1,37 m olacaktýr. Yan
duvardaki tutunma çubuklarý da zemin yüzeyinden 80 cm-95 cm arasý yükseklikte yer almalýdýr.

Açýklama
1- En az 92
2- En az 30 cm
3- En az 31 cm
4- En az 1,37 m
5- En az 1,07 m
6- En az  80 cm � en fazla 95 cm

7 -  En az 48 cm
8 - En az 43 cm � en fazla 48 cm
9 - Tuvalet kaðýdý
10 - En az 35 cm � en fazla 55 cm
11 - 1,4-1,6 m
12 - En fazla 90 cm
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13.7.25. Pisuarlar (TS 9111)

Pisuarlar bölme þeklinde veya döþemeden en fazla 45 cm yükseklikte uzun kenarýndan duvara asýlý tipte
yapýlmalýdýr.

Açýklama
1- Tutunma çubuðu
2- Tutunma çubuðu
3- En az 85 cm � en fazla 95 cm
4- 45 cm
5- 35 cm

Önden yaklaþým için pisuarlarýn önünde 76 cm x 1,22 m�lik boþ alan saðlanmalýdýr. Bu alan ulaþýlabilir güzergah
ile çakýþabilir. Pisuar bölmeleri pisuar kenarýndan daha öne uzatýlmamalýdýr, bu durumda pisuar kenarlarý
arasýndaki net boþluk 74 cm býrakýlabilir.

13.7.26.Lavabolar (TS 9111)

Ayaklý lavabolar kullanýlmamalý, lavabo altýna dolap yerleþtirilmemelidir. Lavabolarýn köþeli hatlara sahip
olmamasý, tekerlekli sandalye ile her yönden yaklaþýmý saðlayacaðý için yuvarlak kenarlý olmasý gereklidir.
Lavabo ölçüleri Þekil 148�e uygun olmalýdýr.

Açýklama
1- Kaðýt havluluk veya el kurutma makinesi yerden yüksekliði 80

cm-1,1 m.
2- Sývý sabunluk
3- Aynanýn en üst noktasý en fazla 1,9 m.

4- Sývý sabunluðun yerden yüksekliði 80 cm -1,1 m.

5- Aynanýn yerden yüksekliði en fazla 90 cm.

6- Döþeme üzerinden boru kýsmýna kadar en az 68,5 cm.

7- Döþeme üzerinden lavabonun alt yüzüne kadar en az 75 cm.

Þekil 147.  Pisuar ölçüleri (TS 9111)

Þekil 148.  Lavabo ölçüleri (TS 9111)
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Lavabo kullanýmý için lavabo önünde boþ bir zemin yüzeyi ve lavabo altýnda diz boþluðu saðlanmalýdýr. (Þekil
149).  Lavabonun derinliði (ön yüzünün arka duvara olan mesafesi) en az 43 cm en fazla 49 cm olmalýdýr.

Önden yaklaþýmda lavabo önünde 76 cm x1, 22 m�lik net döþeme boþluðu bulunmalýdýr. Bu net döþeme
yüzeyinin fazla 49 cm�si lavabo altýna doðru uzatýlabilir (Þekil 149). Diz boþluðu için döþeme üzerinden
lavabonun altýndaki boru kýsmýna kadar olan yükseklik en az 68,5 cm olmalýdýr. Bu minimum yüksekliðin
lavabonun ön yüzünden içeri doðru en az 20,5 cm�lik bir derinlikte de saðlanmýþ olmasý gereklidir.

Lavabo yüksekliði lavabonun alt yüzüne kadar,  net en az 75 cm lavabonun ön üst yüzüne kadar en fazla 86
cm olmalýdýr (Þekil 150).

Açýklama
1- Net döþeme alaný
2- En az 43 en fazla 49
3- En az 1,22 m
4- En fazla 49 cm
5- En az 76 cm

Þekil 149.  Lavabo önü ölçüleri (TS 9111)

Açýklama
1- Bataryaya eriþim için en fazla 30 cm
2- En az 20 cm
3- En az 75 cm
4- En az 68,5 cm

Þekil 149.  Lavabo önü ölçüleri (TS 9111)
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Armatürler (musluk/batarya) kollu, itmeli tipte veya elektronik kontrol mekanizmalý olmalýdýr. Musluklar ve
diðer kontrol araçlarý tek elle ve kolayca kullanýlabilir, çalýþtýrýlmasý için 22,2 N'den daha fazla güç gerektirmeyen
özelliklerde olmalýdýr. Fotoselli tipte musluklar kullanýlýyorsa en azýndan 10 saniye açýk kalabilmelidir. Armatürler
seçilirken, el yýkama sýrasýnda el ile lavabo arasýndaki mesafenin rahat kullanýlabilir þekilde olmasýna dikkat
edilmelidir.

Lavabo altýndaki sýcak su ve drenaj borularý yalýtýlmalý veya dokunmaya karþý korunmalýdýr. Lavabo altýnda
keskin ve rahatsýz edici yüzeyler olmamalýdýr

Lavabonun her iki yanýnda, ayakta durmakta zorlanan kiþiler için tutunma çubuklarý kullanýlmalýdýr
(Þekil 151).

13.7.27.  Aynalar (TS 9111)

Aynalarýn alt kenarý döþeme üzerinden en fazla 90 cm üst kenarý en az 1,9 m yükseklikte olmalýdýr.  Tekerlekli
sandalye kullanan kiþinin göz hizasý yerden 1,1 m � 1,3 m yüksekliktedir.   Tekerlekli sandalye kullananlar için
alçalýp yükselebilen ayarlý aynalar, aynanýn sabit olmasý durumunda ise öne doðru 10°-15° eðim verilmiþ
aynalar tercih edilmelidir.

13.7.28. Banyolar (TS 9111)

Banyolar ulaþýlabilir bir güzergâhta yer almalý, tekerlekli sandalye ile girilebilecek ve hareket edilebilecek
biçimde tasarlanmalýdýr. Küvet yerine duþ teknesi tercih edilmelidir.

Duþ bölmesinin banyo dolaþým alanýndan kesintisiz bir yüzeyle ayrýlmasý ve kaydýrmaz bir kaplamaya sahip
olmasý gereklidir.

Þekil 151.  Lavabo tutunma çubuklarý ölçüleri (TS 9111)

Açýklama
1- Aynanýn en üst noktasý en fazla 1,9 m
2- En fazla 86 cm
3- Tutunma çubuklarý arasýndaki uzaklýk 60 cm -70 cm
4- Tutunma çubuklarýnýn boyu 60 cm
5- Tutunma çubuklarýnýn merkezi
6- Tutunma çubuklarýnýn merkezinin döþemeden yüksekliði 1,1 m
7- 80 cm-1,1 m
8- Kâðýt havluluk ya da el kurutma makinesi
9- Aynanýn yerden yüksekliði en fazla 90 cm
10- Traþ makinesi
11- Ayna
12- Aynanýn en üst noktasý en fazla 1,9 m
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Plan ve net kullaným alaný (TS 9111)

Net döþeme alaný, banyo giriþi ve tekerlekli sandalye ile yýkanma birimine (küvet, duþ teknesi) yaklaþým
biçimine göre düzenlenir (Þekil 152, 153, 154 ve 155).

Açýklama
1- Tekerlekli sandalye
dönüþ alaný- en az çap: 1,5 m
2- En az 2,35 m
3- En az 90 cm
4- En az 2,25 m
5- Duþ teknesi

Þekil 152. Banyo örneði (TS 9111)

Açýklama
1- En az 1,5 m
2- En az 2,45 m
3- 40 cm
4- 70 cm
5- 46 cm
6- En az 76 cm
7- En az 46 cm
8- En az 30 cm

Þekil 153. Banyo örneði (TS 9111)
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Açýklama
1- Tekerlekli sandalyenin dönüþ alaný 1,5 x 1,5m
2- 70 cm
3- 1 m
4- 1,4 m
5- 3,1 m
6- 75 cm
7- 2,5 m
8- Küvete transfer alaný

Þekil 154. Banyo örneði (TS 9111)

Þekil 155.  Transfer lifti için ray monte edilmiþ banyo örneði (TS 9111)

Açýklama
1- Sürme kapý
2- Tavana monteli ray
 (transfer lifti için)
3- 3,1 m
4- 70 cm
5- 1 m
6- 1,4 m
7- En az 46 cm
8- 15 cm
9- 60 cm

Kapýlar(TS 9111)

Menteþeli kapýlar en az 90 derece açýlabilmelidir. Kapýlarda net açýklýk en az 90 cm olmalýdýr.
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Küvet (TS 9111)

Küvet önündeki kullaným alaný, banyoda bulunan farklý donanýmlara ve farklý planlara göre Þekil  152,153,
154 ve 155�e uygun olmalýdýr.

Küvette paralel yaklaþým varsa net en az 76 cm geniþlik ve küvet boyunca net en az 1,5 m uzunlukta açýklýk
gereklidir. Küvete dik yaklaþým varsa net en az 1,22 m geniþlik ve net en az 1,5 m uzunlukta açýk alan gereklidir.

Küvetin baþ kýsmýnda oturma yeri / oturak varsa paralel yaklaþýmda en az geniþlik 76 cm ve en az 1,9 m
uzunlukta açýklýk olmalýdýr (Þekil 156). Küvetin döþeme üzerinden net yüksekliði en fazla 45 cm -50 cm
olmalýdýr. Küvet kenarýnýn açýlýp kapanabilir olduðu özel küvetler tercih edilebilir. Küvet tabaný kademeli
olmamalýdýr.

Açýklama
1- Net döþeme alaný
2- Lavabo
3- Oturak
4- En az 1,5 m
5- En az 76 cm
6- En az 1,22 m
7- En az 1,9 m
8- 40 cm.
9- Duþ kontrol

Þekil 156. Küvet net döþeme alaný (TS 9111)

Küvetin içinde oturma yeri varsa  (TS 9111):

Banyo küvetinin ayak kýsmýnda, dýþ kenardan itibaren en az 60 cm uzunluðunda bir tutunma çubuðu olmalýdýr.
Arka duvarda ise iki tutunma çubuðu gereklidir. Küvetin arka tarafýna (uzun taraf) monte edilen tutunma
çubuklarý en az 61 cm uzunluðunda ve küvetin baþ kýsmýndan en fazla 61 cm ayak kýsmýndan en fazla 30 cm
uzaklýkta yer almalýdýr.

Bir tutunma çubuðu küvet kenarýnýn 23 cm üzerinde konumlanmalýdýr. Diðerleri banyo döþemesinin 84 cm
ile 91 cm üzerinde olmalýdýr. Küvetin baþ kýsmýndaki tutunma çubuðu küvetin dýþ kenarýndan itibaren en az
30 cm uzunluðunda olmalýdýr.
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Küvetin baþ kýsmýnda oturma yeri varsa (TS 9111):

Küvetin ayak kýsmýnda küvetin dýþ kenarýndan itibaren en az 60 cm uzunluðunda tutunma çubuðu olmalýdýr.
Arka duvarda, iki tutunma çubuðu gereklidir.

Küvetin arka tarafýna (uzun taraf) monte edilen tutunma barlarý en az 1,22 m uzunluðunda olmalý ve küvetin
baþ kýsmýndan en fazla 38 cm ayak kýsmýndan en fazla 30 cm uzaklýkta yer almalýdýr. Çubuklarýn yükseklikleri
yukarýda tanýmlandýðý gibidir.

Tutunma barlarýnýn yeri ve yerden yükseklikleri Þekil 157 ve Þekil 158�e uygun olmalýdýr.

Açýklama
1 - Transfer alaný
2 - Tutunma çubuklarý
3 - En az 1,5 m

Þekil 157. Tutunma çubuklarý ve su kontrol  (TS 9111)

Þekil 158 .Tutunma kollarý, su kontrol ve oturak (TS 9111)

Oturaðýn klozetin içinde olduðu durum
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Þekil 158 � Devamý. Tutunma kollarý, su kontrol ve oturak (TS 9111)

Oturaðýn klozetin kenarýnda olduðu durum

Açýklama
1- Kontrol bölgesi
2- Oturak
3- En az 61 cm
4- En çok 30 cm

5- 23 cm
6- 80 cm -95 cm
7- En az 1,22 m
8- 40 cm

Musluklar (TS 9111)

Musluklar ve diðer kontrol araçlarý tek elle ve kolayca kullanýlabilir, çalýþtýrýlmasý için 22,2 N'den daha fazla
güç gerektirmeyen özelliklerde olmalýdýr (Þekil 159).  Su kontrolünde su çýkýþlarý doðru baðlanmalý ve sýcak
su kontrolü �sol�, soðuk su kontrolü �sað�da yer almalýdýr.

Þekil 159. Kolay kullanýlabilir musluk örneði (TS 9111)

Duþ (TS 9111)

Duþ baþlýðýnýn en az 1,6 m uzunluðunda hortumu olmalý ve hem sabit duþ kafasý ile hem de elle tutarak
kullanýlabilmelidir. Düþey bir çubuk üzerine yerleþtirilmiþ yüksekliði ayarlanabilir duþ kullanýldýðýnda, düþey
çubuk tutunma kollarýnýn kullanýmýna engel olmayacak þekilde yerleþtirilmelidir. Suyun sýcaklýðý termostatla
kontrol altýnda tutulmalýdýr.

Oturaklar (TS 9111)

Küvetin içinde hareketli bir oturma aparatý bulunmalý ya da küvetin kenarýnda oturmak için alan býrakýlmalýdýr.
Oturma yerinin geniþliði 40 cm olmalý ve küvet geniþliði boyunca uzanmalýdýr. Oturma yerleri güvenli þekilde
monte edilmeli ve kullaným sýrasýnda kaymamalýdýr.
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Küvet kabini veya perdeleri (TS 9111)

Küveti çevreleyen paneller varsa kontrollere, küvete giriþ çýkýþýný ve oturaklarý kullanmaya engel olmamalýdýr.
Küveti çevreleyen panellerde küvet kenarýna baðlanmýþ raylar bulunmamalýdýr.

Küvet kenarý (TS 9111)

Engelli veya yaþlýnýn, oturabilmesi için küvetin uzun dýþ kenarýnýn geniþliði 8 cm ile 12 cm arasýnda olmalýdýr.
Dýþ tarafa bakan kenarý vücudu kesecek þekilde olmamalýdýr.

Duþ kabini (TS 9111)

Net kullaným alaný (TS 9111)

Duþ kabinleri en az 95 cm x 95 cm veya 76 cm x 1,5 m boyutlarýnda olmalýdýr (Þekil 160,161 ve 162).  95 cm
x 95 cm boyutlarýnda bir duþ teknesinde; paralel yaklaþým için duþ teknesi önünde en az 90 cm geniþliðinde
ve en az 1,22 m uzunluðunda net açýklýk saðlanmalýdýr. 76 cm x1,5 m boyutlarýnda bir duþ teknesinin önündeki,
net açýklýðýn uzunluðu, duþ teknesi boyunca en az 1,5 m ve geniþliði ise en az 90 cm olmalýdýr (Þekil 160-161).

Açýklama
1- En az 1,22 m
2- En az 95 cm
3- En az 90 cm

Açýklama
1- Lavabo
2- 70 cm
3- 1,5 m
4- En az 90 cm
5- En az 76 cm

Þekil 160. Banyo ve duþ kabinin ölçüleri (TS 9111)
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(a) Açýklama
1 - Lavabo
2 - 70 cm
3 - 1,22 m
4 - 90 cm
5 - 76 cm

(b) Açýklama
1 - Su gideri
2 - En az 95 cm
3 - En az 60 cm
6 - 40 cm
7 - En az 90 cm

Þekil 161. Banyo ve duþ kabini ölçüleri (TS 9111)

Þekil 162. Duþ teknesi ölçüleri (TS 9111)

Açýklama
1- Hareketli duþ baþlýðý
2- Tutunma çubuðu
3- En az 45 cm x 45 cm ebatlarýnda katlanabilir duþ oturaðý
4- Havlu askýlarý
5- Transfer alaný
6- Islak alan (su gideri yönünde 1:50 � 1:60 eðimli)
7 -1,3 m

8- 90 cm
9 -43 - 48 cm
10- En az 1,8 m
11- 80 cm. � 1,1 m
12- 90 cm -1 m
13- 80 cm
14- 80 cm -1 m
15- En fazla 80 cm
16 - 60 cm
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Tutunma çubuklarý TS 9111)

Tutunma çubuklarý duþ zemininden 80 cm ile 95 cm arasý yüksekliðe yerleþtirilmelidir. Duvara monte edilmiþ
ise duvar ile tutunma çubuðu arasýndaki mesafe 4 cm olmalýdýr. Tutunma çubuklarýnýn geniþliði veya çapý
3,2 cm -4 cm arasýnda olmalýdýr. 95 cm x 95 cm boyutlarýnda bir duþ teknesinde; L þeklindeki bir tutunma
çubuðu, oturma kýsmýnýn karþý tarafýnda su kontrollerin yer aldýðý duvar boyunca ve arka duvarýn yarýsý
boyunca uzanmalýdýr.

76 cm x 1,5m boyutlarýnda dikdörtgen bir duþ teknesinde; duþ teknesini saracak biçimde U þeklinde tutunma
çubuklarý düzenlenmelidir (Þekil 160). 76 cm x1,5 m boyutlarýnda dikdörtgen bir duþ teknesinde katlanabilir
oturak olmasý durumunda tutunma kollarý  Þekil  161 ve 163�e göre düzenlenmelidir.

Açýklama
1 Oturak
2 Kontrol bölgesi
3 En az 43 cm � en fazla 48 cm
4 En az 80 cm � en fazla 95 cm
5 45 cm
6 En fazla 96 cm
7 En fazla 1,22 m
8 En fazla 68 cm

95 cm x 95 cm duþ teknesi

76 cm x 1,5 m duþ teknesi

Þekil 163. Duþ bölmesi: Tutunma çubuklarý, su kontrolü ve oturak (TS 9111)

Su kontrolleri (TS 9111)

Musluklar ve diðer kontrol araçlarý tek elle ve kolayca kullanýlabilir, çalýþtýrýlmasý için 22,2 N'den daha fazla
güç gerektirmeyen özelliklerde olmalýdýr. su kontrol araçlarý Þekil 163�e uygun yerleþtirilmelidir. Musluklar
ve diðer kontrol araçlarý oturma yerinden ulaþýlabilir mesafede olmalýdýr. Su kontrolünde su çýkýþlarý doðru
baðlanmalý ve sýcak su kontrolü �sol�, soðuk su kontrolü �sað�da yer almalýdýr.

Duþ (TS 9111)

Duþ baþlýðýnýn en az 1,6 m uzunluðunda hortumu olmalý ve hem sabit duþ kafasý ile hem de elle tutarak
kullanýlabilmelidir. Düþey bir çubuk üzerine yerleþtirilmiþ yüksekliði ayarlanabilir duþ kullanýldýðýnda, düþey
çubuk tutunma kollarýnýn kullanýmýna engel olmayacak þekilde yerleþtirilmelidir. Suyun sýcaklýðý termostatla
kontrol altýnda tutulmalýdýr.
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Oturak (TS 9111)

95 cm x 95 cm�lik duþ kabininde bir oturma yeri (oturak) saðlanmalýdýr. Bu oturak banyo zemininden 43 cm
ile 48,5 cm arasý yükseklikte monte edilmeli ve duþ kabini derinliði boyunca uzatýlmalýdýr. Oturak yan ve arka
duvardan en fazla 3,8 cm uzaklýkta yer almalýdýr. Eni arka duvardan itibaren 40 cm derinliðinde olmalýdýr.

Oturaðýn yan tarafa doðru geniþleyen L biçimindeki kýsmý da yan duvardan itibaren en fazla 38 cm derinlikte
olmalýdýr. Bu durumdaki oturaðýn eni arka duvardan itibaren 60 cm�yi aþmamalýdýr (Þekil 164).

76 cm x1,5 m boyutlarýndaki bir duþ kabininde oturaðýn yeri, su kontrol araçlarý ile iliþkisi Þekil 163�teki gibi
olmalýdýr.

Açýklama
1 - En fazla 60 cm
2 - En fazla 3,8 cm
3 - 40 cm
4 - Bölme derinliði boyunca

Þekil 164. Oturak (TS 9111)

Koruma bordürü (TS 9111)

95 cm x 95 cm boyutlarýndaki duþ kabini bölmesinde koruma bordürü varsa, bordür en fazla 1,3 cm yükseklikte
olmalýdýr. 76 cm x 1,5 m boyutlarýndaki duþ kabininde, koruma bordürüne gerek yoktur.

Duþ kabini veya perdeleri (TS 9111)

Duþ kabini veya perdeleri, tekerlekli sandalyeden duþ oturaðýna geçmeye veya su kontroller araçlarýný
kullanmaya engel olmamalýdýr.

13.7.29.Odalar (TS 9111)

Odalar ulaþýlabilir güzergâhta yer almalýdýr. Tekerlekli sandalye ile giriþ-çýkýþa olanak saðlamalý ve mobilyalar
eriþilebilecek ve oda içinde dolaþýma engel olmayacak biçimde konumlandýrýlmalýdýr (Þekil 165 ve 166).  Yatak
odasýnda tekerlekli sandalyeden transfere olanak saðlamak üzere yatak çevresinde (yan kenar ve ayakucu)
en az 1,5 m çapýnda alanlar býrakýlmalýdýr.
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Açýklama
1- 1,5 m
2- 90 cm
3- En az 1,9 m
4- 76 cm

Þekil 165. Yatak odasý yerleþim örnekleri (TS 9111)

Þekil 166. Yatak odasý yerleþim örneði (TS 9111)
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Yatak yüksekliði 45 cm- 50 cm arasýnda olmalýdýr. Odalarda bulunan dolaplara ait kullaným yükseklikleri Þekil
167 ve 168�de belirtilen ölçülere uygun olmalýdýr.

Açýklama
1- 1,12 m
2- 1,3 m
3- 40 cm
4- 1,22 m
5- 85 cm

Þekil 167.  Dolap kullaným yükseklikleri (önden yaklaþým) (TS 9111)

Açýklama
1- 1,37m
2- 23 cm
3- Ayarlanabilen ara
4- 53 cm

Þekil 168. Dolap kullaným yükseklikleri (yandan yaklaþým) (TS 9111)
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Dolap veya raflara yalnýz ön yüzden yaklaþým varsa, tekerlekli sandalyedeki bir kiþinin eriþebileceði yükseklikler
en az 38 cm en fazla 1,22 m arasýnda olduðundan, dolap elbise askýsý çubuðu yerden en fazla 1,22 m yükseklikte
olmalýdýr. Hareketli askýlar kullanýlabilir. Dolap içinde ulaþýlabilir derinlik ise dolap önünden itibaren en fazla
53 cm�dir.

Bir objeye paralel olarak/yan yüzden 25 cm�yi aþmayan uzaklýktaki yaklaþýmda eriþilebilecek yükseklikler en
az 23 cm ile en fazla 1,37 m arasýnda olmalýdýr (Þekil 168). Oturma odasý geçiþ geniþlikleri Þekil 169�da verilmiþtir.

Açýklama
1- En az 80 cm
2- En az 1,05 m
3- 1,22 m

Þekil 169. Oturma odasý geçiþ geniþlikleri (TS 9111)

Tekerlekli sandalye ile masaya yaklaþýmda en az 76 cm eninde ve 1,22 m uzunluðunda net açýk bir alan
saðlanmalýdýr. Masa altýna doðru 49 cm�lik bir derinlikte engelleyici obje bulunmamalýdýr. Oturma ve masaya
yaklaþým için gerekli ölçüler Þekil 170�de verilmiþtir.

Açýklama
1- 80 cm
2- 1,4 m
3- 30 cm

4- 1,8 m
5- 92 cm
6- 49 cm
7- 1,75 m

8- 1,1 m
9- 2 m
10- 1,7 m

Þekil 170. Masa etrafýnda yerleþim örnekleri  (TS 9111)
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13.7.30.Balkon ve teraslar (TS 9111)

Parapet yüksekliði, tekerlekli sandalyede oturan kiþinin görüþünü engellemeyecek þekilde olmalýdýr. Kapalý
kýsmýnýn yüksekliði tercihan 60 cm - 65 cm, en fazla 80 cm olacak þekilde toplam yükseklik en az 90 cm
olmalýdýr.

Balkon ve teraslarýn boyutu tekerlekli sandalye ile önden ve yandan yaklaþým mesafelerine uygun ölçülerde
olmalýdýr. Zemin kattaki teraslarda kayma ve düþmeyi engelleyecek önlemler alýnmalýdýr.

13.7.31.Binalarda Ýþaretleme (TS 9111)

Ýþaretler, herkes için okunaklý ve anlaþýlýr olmalýdýr. Ýyi aydýnlatýlmýþ, net ve okunabilir iþaretler; uygun bir
yüksekliðe konumlandýrýlmalýdýr. Yazýlý bilgilendirmeler herkesin anlamasýný kolaylaþtýrmak için sembollerle
desteklenmelidir. Ýþaretler; saðlam ve deðiþtirilmesi, temizlenmesi, onarýlmasý kolay malzemeden yapýlmalýdýr.
Çok sayýda iþaretten kaçýnýlmalýdýr.

Ýþaretlerin baþlýca türleri (TS 9111)

Yönlendirme iþaretleri  Krokiler, planlar, maketler vb.

Yön iþaretleri                    A noktasýndan B noktasýna yön gösterici iþaretler

Ýþlevsel iþaretler Açýklayýcý bilgilendirme.

Bilgilendirici iþaretler Sadece bilgi, örneðin bir isim.

Ýþaretlerin konumu  (TS 9111)

Bilgilendirme iþaretleri aydýnlatýlmýþ ve açýkça görülebilir biçimde giriþ kapýsýna bitiþik yerleþtirilmelidir. Ýþaret,
kapý mandalýnýn olduðu tarafta konumlandýrýlmalýdýr. Haberleþme sistemleri de kapý mandalý tarafýnda ve
tercihen zemin seviyesinden 1 m-1,2  m arasýnda yüksek l iðe konumlandýr ý lmal ýdýr.

Yönlendirme iþaretleri ulaþýlabilir mekanlarda (tekerlekli sandalye kullanýcýlarý ve diðerleri için) sakin ve
konforlu biçimde incelenebilecek biçimde konumlandýrýlmalýdýr. Kamu kullanýmýna açýk binalarda, ana giriþten
hemen sonra bir yönlendirme planý bulunmalýdýr.

Yön iþaretleri insanlarý doðrudan tesislere/kullanýmlara yöneltmeli, yön kararlarýnýn verileceði yerlerde olmalý
ve baþlangýç noktasýndan güzergâhýn farklý noktalarýna kadar mantýksal bir yönlendirme sýrasý oluþturmalýdýr.
Bunlar; çok sýk olmasa da, her gidiþ-geliþ yön deðiþikliði olasýlýðý bulunduðunda tekrarlanmalýdýr. Tuvaletlere
yöneltme iþaretleri bir bölgenin ya da binanýn her bölümünde olmalýdýr. Merdiven boþluklarýnda tüm giriþ
ve çýkýþ noktalarýný belirten bilgilendirme iþaretleri bulunmalýdýr. Kat numaralarý, her katta, her asansör giriþinin
dýþ çerçevesinin her kenarýna konumlandýrýlmalýdýr.

Ýþaretlerin yeri ve yüksekliði (TS 9111)

Ýþaretlerin yüksekliði Þekil 171�e uygun olmalýdýr. 1,6 m�den daha az yükseklikte konumlanmýþ, yön belirten
iþlevsel iþaretler Braille ve hissedilebilir kabartmalý iþaret levhalarýný içermelidir. Ýþaretler kiþilerin otururken,
ayakta veya yürüyüþ pozisyonlarýnda açýkça görebilecekleri þekilde yer almalýdýr. Ýþaretler döþeme veya zemin
yüzeyinden 1,2 m � 1,6 m arasýndaki yükseklikte yer almalý, yanýna yaklaþýldýðýnda kýsa mesafeden okunabilir
olmalýdýr (Þekil 172).

Ýþaretlerin engel oluþturabileceði yerlerde, örneðin kalabalýk yerlerde, iþaretler yerden en az 2,2 m yükseklikte
yerleþtirilmelidir. Bu yükseklik tavana monte edilmiþ iþaretler veya duvara monte edilmiþ iþaretler için de
geçerlidir. Bu durumda, biri diðer kiþilerin baþlarýnýn üstünden görülebilir bir mesafede, diðeri önerilen
yükseklikte tamamlayýcý nitelikte olmak üzere iki iþaret saðlanmalýdýr.

Kapý iþaretleri duvarda, kapýnýn mandalýnýn bulunduðu tarafta konumlanmalýdýr. Ýþaretin yan kenarý pervazdan
5 cm � 10 cm arasýnda bir yükseklikte yer almalýdýr.
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Þekil 171. Ýþaretlerin yükseklikleri (TS 9111)

Açýklama
1- En az 2,2 m
2- En az 1,2 m
3- En fazla 1,6 m

Açýklama
1- En fazla 1,6 m
2- En az 1,2 m
3- 5-10 cm

Þekil 172. Kapý iþaretlerinin yükseklikleri (TS 9111)

Konferans Odasý 12

1

5
5

Tuvalet

1

2

3
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Font ve yazý boyutu(TS 9111)

Yazýlar kolay okunabilir olmalý, yazý tipi �sans serif yazý tipine benzer Helvetica veya Arial orta olmalýdýr. Harf
yüksekliði okuma mesafesine baðlýdýr. Harf yüksekliði, görüþ mesafesindeki her metre için 2- 3 cm arasýnda
büyütülerek uygulanmalýdýr. Harf yüksekliði 1,5 cm�den az olmamalýdýr.

Bütün kelimelerde büyük ve küçük harflerin bir arada olmasý önerilir (tümce kullanýmý). Kelimeler birbirine
çok yakýn yerleþtirilmemelidir. Uygun yükseklikte satýr aralýklarý ayrýlmalýdýr. Metin satýrlarý dikey bir çizgi
arasýnda sýralý  olmalýdýr.  Tek kelimelik iþaretler merkezde ortalanmýþ þekilde olabil ir.

Ýþaretlemede renk seçimi (TS 9111)

Ýþaretlemede kýrmýzý-yeþil kombinasyonundan kaçýnýlmalýdýr. Yeþil, zeytin yeþili, sarý, turuncu, pembe ve kýrmýzý
gibi renkleri birlikte kullanmak algýlamada zorluklara neden olabilir.

Parlamama / göz kamaþtýrmama (TS 9111)

Ýþaretler monte edildiði zaman parlamamalýdýr. Bu durum, iþaretin nasýl yerleþtirildiði, malzemesi ve aydýnlatmasý
ile ilgilidir. Arka plan, semboller, logolar ve diðer özellikler mat ya da düþük parlaklýklý olmalýdýr.

Aydýnlatma (TS 9111)

Ýþaretler göz kamaþtýrmayan nitelikte ve iyi aydýnlatýlmýþ olmalýdýr. Yansýmalara karþý cam arkasýna
yerleþtirilmemelidir. Ýþaretler ýþýltýlý veya yapay aydýnlatýlmýþ olabilir.

Anlaþýlabilirlik (TS 9111)

Ýþaretler kolay anlaþýlabilir olmalýdýr. Basit ve kolay yorumlanabilecek þekilde tasarlanmýþ olmalýdýr. Mesaj açýk
olmalýdýr. Kýsa cümleler ve basit kelimeler kullanýlmasý gerekir. Kýsaltmalar ve çok uzun kelimeleri anlamak
zor olduðundan bunlarýn kullanýlmasýndan kaçýnýlmalýdýr.

Kabartmalý ve Braille Ýþaretler (TS 9111)

Asansörlerdeki kontrol panelleri üzerinde, otellerde odalarýn oda numaralarýnda, umumi tuvaletlerin kapýlarýnda
ve buna benzer yerlerde iþaretler kabartmalý ve Braille alfabesi kullanýlarak saðlanmalýdýr.

Kabartmalý hissedilebilir bilgilendirme panolarýnýn yerden yüksekliðinin 1,2 m-1,6 m arasýnda olmasý önerilir.
Daha düþük bir yükseklikte bulunan hissedilebilir bilgilendirme iþaretleri, eðimli olarak monte edilmelidir
(tercihen 20° - 30°, maksimum 45°).

1,5 cm-5,5 cm büyüklüðünde ve 0,1 cm- 0,15 cm arasýnda kabartma yüksekliðine sahip harfler tercih
edilmektedir.

Hissedilebilir iþaretlerde ok kullanýldýðýnda, Braille okuyucularý için küçük bir ok saðlanmalýdýr. Braille,
yükseltilmiþ, kubbeli ve elle dokunulmasý rahat olmalý, metnin alt tarafýndan 8 mm aþaðýya yerleþtirilmeli ve
sola yanaþýk olmalýdýr (Þekil 173).

Açýklama
1- Kabartma hissedilebilir harfler ve semboller, 1,5-5,5
cm büyüklüðünde, 0,1-0,15 cm kabartma yüksekliðinde
2- Braille gösterim

Þekil 173. Kabartma hissedilebilir harfler ve Braille (TS 9111)

1

Tuvalet
2
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Hissedilebilir semboller (TS 9111)

Korkuluklarda/küpeþtelerde, kapýlarda, haritalarda veya kat planlarýnda uygulanan hissedilebilir semboller,
hissedilebilir harflere benzer kabartma þeklinde yapýlmalýdýr.

Kabartmalý haritalar ve kat planlarý (TS 9111)

Hissedilebilir harita veya kat planý üzerinde yalnýzca önemli bilgiler yer almalýdýr. Haritalar ve kat planlarý
tamamen yatay bir düzleme yerleþtirilmemeli, okuma kolaylýðý için 20° - 30° arasýnda açý oluþturacak þekilde
monte edilmelidir. Haritanýn yüzeyinde aydýnlatma, gözü kamaþtýrmayan ve 350 lüks ve 450 lüks arasýnda
olmalýdýr.

Haritanýn açýklama bölümü (lejant) sola dayalý ve haritanýn alt tarafýna yerleþtirilmiþ olmalýdýr. Harita bina
merkezli tasarlanmalýdýr.

Bilgilendirme ekranlarý (TS 9111)

Video ve medya bilgilendirme ekranlarý kullanýlýyorsa, bunlar uygun yükseklikte konumlandýrýlmalýdýr ve
kullanýlan harfler vb. yukarýdaki önerilerle uyumlu olmalýdýr. Bir tamamlayýcý ses bilgilendirme sistemi
saðlanmalýdýr.

Semboller (TS 9111)

Semboller mümkün olan her yerde bina iþaretleme sistemleri ile bütünlük içinde kullanýlmalýdýr.

Semboller aþaðýdaki özelliklerde olmalýdýr.

-  Çevresi ile yüksek derecede kontrast saðlamalý ve uygun biçimde aydýnlatýlmalýdýr,

-  Hissedilebilmelidir,

-  Kýlavuzlar ve yön iþaretlemelerinde kullanýlmalýdýr.

Sembollerin boyutu, yazý ve diðer bilgiler görüþ uzaklýðýna (D) ve uygulamanýn yüksekliðine baðlýdýr. Normal
görüþe sahip insanlar için sembollerin ve yazýnýn (s) iç çerçeve çizgilerinin minimum boyutu s = 0,01 D,
formülü ile elde edilir ve 1 m � 100 m arasýndaki görüþ uzaklýðý için uygulanabilir. 1/10 görüþe sahip kýsmi
görebilen insanlar için sembollerin çerçevesi ve yazýnýn (s) iç çizgilerinin minimum boyutu s = 0,09 D formülüyle
elde edilebilir ve 1 m � 10 m görüþ mesafesinde uygulanabilir.

Aþaðýdaki ulaþýlabilir semboller bir tesisin belirli kullanýmlarýný göstermek için kullanýlmalýdýr. Engelli kiþiler
için aþaðýdaki kullaným yerleri iþaretlenmelidir.

(a) Hareket kýsýtlýlýðý bulunan kiþiler için (TS 9111):

- Araba park yerleri (park yerleri, garajlar),

- Binalara merdivensiz eriþim ve giriþler, özellikle de bunlar ana giriþten farklý giriþlerse,

- Ulaþýlabilir acil çýkýþlar,

- Ulaþýlabilir danýþma bankolarý, yardým noktalarý,

- Ulaþýlabilir asansörler, tümünün ulaþýlabilir olmadýðý durumlarda; platform liftleri ve benzer araçlar,

- Ulaþýlabilir sýhhi tesisler,

- Tekerlekli sandalye için seyir alanlarý ve ulaþýlabilir oturma alanlarý,

- Soyunma odalarý,

- Yüzme havuzu giriþleri ya da mekanik kaldýrma araçlarý.
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(b) Görme engelli kiþilerle ilgili olanlar (TS 9111):

- Rehber köpeklerle ilgili donanýmlar,

- Sesli ve hissedilebilir bilgilerin saðlanmýþ olduðu yerler.

(c) Ýþitme engelli kiþilerle ilgili olanlar (TS 9111);

- Ses yükseltici ile donatýlmýþ telefonlar ve acil çaðrý donanýmlarý,

- Yardýmcý bir dinleme sisteminin saðlanmasý.

Þekil 174. Ulaþýlabilir kullaným veya giriþ (TS 9111)

Þekil 175. Ulaþýlabilir rampa (TS 9111)

Þekil 176.  Ulaþýlabilir bayan ve erkek ortak tuvalet (TS 9111)
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Þekil 177. Ulaþýlabilir bayan tuvaleti (TS 9111)

Þekil 178. Ulaþýlabilir erkek tuvaleti (TS 9111)

Þekil 179. Ulaþýlabilir asansör (TS 9111)

Þekil 180. Hareket kýsýtlýlýðý bulunan kiþi (TS 9111)

Þekil 181. Rehber ve hizmet köpeði (TS 9111)

Þekil 182. Görme engelli (TS 9111)

Þekil 183. Ýþitme engelli için donanýmlar (TS 9111)

Þekil 184. Ses yükseltici loop sistemi (TS 9111)
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Þekil 185. Tekst telefon (TS 9111)

Þekil 186. Ýþaret dili tercümesi (TS 9111)

Þekil 187. Tahliye için ulaþýlabilir güzergah (TS 9111)

Þekil 188. Yangýn tahliyesinde kullanýlabilecek
asansöre giden ulaþýlabilir güzergah (TS 9111)
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Alarmlar (TS 9111)

Acil durum ihbar sistemleri iþitilebilir, görülebilir, hissedilebilir ve yardýmcý alarmlarý kapsamalýdýr.

A- Ýþitilebilir sesli alarmlar (TS 9111)

Ýþitme yeteneðini kýsmen kaybetmiþ (az iþiten) kiþilerin dikkatini çekecek etkinlikte ve frekansta olmalýdýr (Bu
kiþiler 10.000 Hz üstündeki frekanslarý algýlayamazlar).

Ýþitilebilir acil durum alarmlarý eþ durumdaki ses seviyesini geçecek þekilde en az 15 desibellik bir ses vermelidir
veya 5 desibel ile 30 saniye boyunca herhangi bir maksimum ses seviyesini bastýracak þekilde olmalýdýr. Alarm
sinyalleri için, ses seviyeleri 120 desibeli geçmemelidir.

B- Görülebilir alarmlar (TS 9111)

Uyuyanlarýn veya iþitme engellilerin bulunduðu yerlerde acil durumlarda harekete geçecek alarmlar
yerleþtirilmelidir. Etkili olmasý için, bu alarmlar sinyal verecek veya mevcut ýþýðý belirgin þekilde yükseltecek
þekilde ayarlanmalýdýr.

Ýþitme engelliyi karanlýk odada derin uykudan uyandýracak ýþýk miktarý ve cinsi, odanýn büyüklüðü, yer deðiþimi,
mesafe, parlama çapý gibi faktörlere göre deðiþir. 150 watt'lýk flaþlý ýþýk bazý durumlarda yeterli olabilir.

Görülebilir alarmlar, iþitilebilir acil durum alarmlarýyla baðlantýlý olarak bir flaþa baðlanmýþ parlayan ýþýklar
þeklinde olmalýdýr. Görülebilir alarmlarýn flaþ frekansý 1 Hz olmalýdýr. Ýleri teknoloji kullanan özel sistemler,
binalarýn veya konutlarýn engelliler tarafýndan kullanýmlarý için eþdeðer þartlar oluþturmak üzere, bunlarýn
yerine kullanýlabilir.

C- Titreþimli (vibrasyon)  alarmlar (TS 9111)

Bu tür alarmlar engelliler ve yaþlýlarýn dikkatini çekecek ve uyaracak derecede mekanik bir enerjinin vücuda
iletilmesi þeklinde olmalýdýr. Acil durumlarda, bu sistemler görme ve iþitme engelliler ve uyuyanlarý, harekete
geçirecek þekilde ayarlanmalýdýr.

D- Yardýmcý alarmlar (TS 9111)

Yürünen yüzeylerde, duvarlarda kapý ve pencerelerde yer alabilir. Yardýmcý alarm olarak:

- Tehlikeli kýsmýn önüne 60 cm -1,22 m arasýnda yükseklik uyarý elemanlarýn yerleþtirilmesi,

- Farklý kýsýmlarda zýt renkler kullanýlmasý,

- Yüzeylerde malzeme deðiþikliði yapýlmasý gibi önlemler kabul edilir.

Elektrik tesisatý (TS 9111)

Prizler, yerden en az 40 cm yükseklikte olmalýdýr. Priz ve anahtarlarýn kapý kolu ile ayný hizada olmasý tavsiye
edilir. Döndürmeli düðmeler tavsiye edilmez.

Isýtma sistemi (TS 9111)

Isýtma sistemi, konut veya bina içerisinde ayný ýsýyý verecek þekilde olmalý, oda sýcaklýklarý uygun bir þekilde
kontrol edilmelidir. Oda sýcaklýklarý, odaya yerden en fazla 1,22 m yükseklikte yerleþtirilen basit termostatlarla
ayarlanabilmelidir.
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13.8. ÖZELLÝKLÝ YAPILAR ÝÇÝN ÖZEL DÜZENLEME KURALLARI

13.8.1. Saðlýk yapýlarý (TS 9111)

Bu maddede yer alan saðlýk yapýlarý, insanlarýn fiziksel ve týbbi tedavi ve bakým gördüðü, acil durumlarda
ihtiyaç duyabileceði yardýmý aldýðý ve kalma süresinin 24 saati geçebildiði yerleri kapsamaktadýr. Ulaþýlabilirlik
ve tasarým ilkelerine uygun olarak düzenlenen saðlýk yapýlarýnda aþaðýda belirtilen þartlar dikkate alýnmalýdýr.

Açýklama
1-  En az 1,50 m
2-  En az 1,70 m

Þekil 189. Acil durum için 180 derece hareket olanaðý saðlayan sahanlýk ve merdiven örneði (TS 9111)

Hastaneler (TS 9111)

Hasta yatak odalarýnýn ve tuvaletlerinin her serviste en az bir adet olmak üzere %10�u ve tüm kamuya açýk
ve genel kullaným alanlarý ulaþýlabilir olarak tasarlanmalý ve düzenlenmelidir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi binalarý veya birimleri (TS 9111)

Tüm hasta yatak odalarý ve tuvaletleri ve tüm kamuya açýk ve genel kullaným alanlarý ulaþýlabilir olarak
tasarlanmalý ve düzenlenmelidir.

Uzun süreli bakým yapýlarý, huzur evleri (TS 9111)

Hasta odalarýnýn en az % 50�si ve tüm kamuya açýk ve genel kullaným alanlarý ulaþýlabilir olarak tasarlanmalý
ve düzenlenmelidir.

Giriþler (TS 9111)

Uygun þartlarda en az bir adet ulaþýlabilir giriþ saðlanmalýdýr. Bu giriþlerde Þekil 190�a uygun yolcu
indirme/bindirme alaný bulunmasý gereklidir.

Açýklama
1- 6 m
2- 1,5 m

Þekil 190. Yolcu indirme bindirme alaný (TS 9111)

12

1

2

2

1
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Hasta odalarý (TS 9111)

Ulaþýlabilir hasta odasýnýn giriþ kapýsý, en az net 1,1 m geniþlikte olmalýdýr. Akut tedavi birimlerinde yatan
hasta yatak odalarýna giriþ kapýlarýnda, kapýnýn en az net 1,15 m geniþliðinde olduðu durumlarda, kapýnýn
mandalý/sürgüsünün bulunduðu kýsýmdaki manevra alanýnýn býrakýlmasýna gerek yoktur.

Açýklama
1- En az 1,5 m
2- En az 45 cm
3- En az 1,22 m
4- 30 cm
Not � 4= 30 cm kapýda hem kapatýcý hem de mandal bulunduðunda

Açýklama
y= 1,5 m olduðunda
x> 90 cm
y> 1,05 m olduðunda
x > 1,37 m
Not - 1= 1,37 m ise 2= en az 1,05 m (kapýda hem otomatik kapatýcý hem de mandal bulunduðunda en az 1,22 m olmalýdýr

Þekil 191. Kapý manevra alanlarý (TS 9111)

1
2

ÇEKME YÖNÜ ÝTME YÖNÜ

3

4

ÖNDEN YAKLAÞIM KANATLI KAPILAR

(A)

ÇEKME YÖNÜ ÝTME YÖNÜ

2

1Y

X

MENTEÞE TARAFINDAN YAKLAÞIM - KANATLI KAPILAR

(B)
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Açýklama
1- En az 61 cm
2- En az 1,22 m
Not -  Kapýda kapatýcý varsa 2 > 137 cm

Þekil 191 � Devamý. Kapý manevra alanlarý (TS 9111)

Açýklama
1- En az 61 cm
2- En az 1,05 m
Not - Kapýda kapatýcý varsa 2 > 1,22 m

Tüm hasta yatak odalarýnda tekerlekli sandalyenin manevrasý için gerekli alan býrakýlmalýdýr. Birden çok yataklý
hasta yatak odalarýnda, bu manevra alanlarýnýn yataklar arasýnda bulunmasý tercih edilir. Her bir hasta yatak
odasýnda yataðýn uzun kenarlarý ve ayakucu boyunca minimum 90 cm net alan saðlanmalý ve yeterli geniþlikte
alan bulunmalýdýr.

Hasta tuvaletleri ve banyolarý (TS 9111)

Tuvalet ve banyolarýn hasta yatak odasýnýn içinde bulunduðu durumlarda, kapýsý dýþa açýlan ulaþýlabilir bir
tuvalet/banyo bulunmalýdýr.

Yemek yeme alanlarý (restoran ve kaferteryalar) (TS 9111)

Ulaþýlabilir restoran ve kaferteryalar bu maddede belirtilen özel teknik düzenlemeler dýþýnda ulaþýlabilirlik
þartlarýna uygun olmalýdýr.

Sabit masa veya yeme - içme tezgahý (TS 9111)

Sabit masa veya yeme-içme tezgâhý bulunan yerlerde, 1�den az olmamak üzere sabit masa ve tezgâhlarýn
sayý olarak % 5�i veya sabit tezgâhýn ayný orandaki kýsmý Þekil 192�de verilen en az net açýklýklara uygun olarak
düzenlenmelidir. Ulaþýlabilir sabit masa ve yeme-içme tezgâhlarý yerden 70 cm ile 86 cm yükseklikte olmalýdýr.

Ulaþýlabilir sabit masa veya yeme-içme tezgâhlarýnýn sayýsý sigara içilen ve içilmeyen alanlarda orantýlý olarak
daðýtýlmalýdýr. Yeni yapýlarda ve tadilatlarda ulaþýlabilir sabit masa ve yeme-içme tezgâhlarý mekan veya
iþletme genelinde yayýlmýþ olmalýdýr.

1

2

ÇEKME YÖNÜ
1

2

ÝTME YÖNÜ

MANDAL TARAFINDAN YAKLAÞIM - KANATLI KAPILAR

(C)
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Açýklama
1- En az 61 cm
2- En az 1,22 m
Not -  Kapýda kapatýcý varsa 2 > 137 cm

Þekil 192. Sabit masalar (TS 9111)

Açýklama
1- En az 61 cm
2- En az 1,05 m
Not - Kapýda kapatýcý varsa 2 > 1,22 m

Tezgahlar ve barlar (TS 9111)

Taburede oturan veya ayakta duran müþterilere yiyecek veya içecek servisi yapýlan ve yüksekliði 86 cm�den
fazla olan tezgahlarda, tezgahýn en az 1,5 m uzunluðundaki bir kýsmý ulaþýlabilir olarak düzenlenmelidir veya
ayný alan içindeki ulaþýlabilir masalarda müþteriye servis yapýlmalýdýr.

Geçiþ koridorlarý (TS 9111)

Tüm ulaþýlabilir sabit masalara, masalar, sandalyeler ve benzeri mobilyalardan arýndýrýlmýþ ve en az 90 cm
eninde net bir dolaþým alaný ile eriþilmelidir.

Yemek yeme alanlarý (TS 9111)

Seviye farklarý bulunan, üzeri kapalý yanlarý açýk ve dýþ mekanda yer alanlar da dahil olmak üzere tüm yemek
yeme alanlarýnýn tümü ulaþýlabilir olmalýdýr.

Self - servis tezgahlarý (TS 9111)

Self-servis yemek alým alanlarýnýn net geniþliði en az 90 cm, tekerlekli sandalye kullanan kiþinin yanýndan
geçiþi saðlayabilmek için ise tercihen 1,2 m olmalýdýr. Tepsi kaydýrma tezgahlarý yer döþemesi seviyesinden
en fazla 86 cm yukarýda sabitlenmelidir. Bir görevli olmadan yemeðin tezgahtan alýndýðý yemek yeme
alanlarýnda, her bir tip yemeðin sunum tezgahýnýn en az %50�si Þekil 193�de yer alan ölçü ve düzenlemelere
uygun olmalýdýr.

1 1

32

2

2

22

4

6

5445
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Þekil 193. Self - servis yemek alým alanlarýnda ölçülendirme

Açýklama
1- 1,22 m
2- 38 cm
3- 76 cm

Açýklama
1- En az 90 cm
2- En fazla 86 cm

2

1

(A)

1

2

1

1

3

(B)
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Servis malzeme alanlarý

Çatal, kaþýk, býçak, tabak ve benzeri gereçler, sos, baharat, peçete gibi servis malzemeleri için ayrýlmýþ tezgâh
ve masalar Þekil 194�e uygun olmalý ve yerden en az 38 cm, en fazla 1,37 m yükseklikte konumlandýrýlmalýdýr.

Þekil 194. Servis malzeme alaný ölçülendirme (TS 9111)

1,
37

 m

Otomatik satýþ makineleri ve diðer teçhizatlar (TS 9111)

Satýþ makineleri ve diðer teçhizatlar yan eriþim, engel üzerinden yan eriþim, ön eriþim ve engel üzerinden ön
eriþim ölçülerine uygun olmalý ve ulaþýlabilir güzergahlar üzerinde konumlandýrýlmalýdýr.

13.8.2. Ticari alanlar ve satýþ birimleri (TS 9111)

Ulaþýlabilirlik kurallarýna ek olarak kamu kullanýmýna açýk ve ticari iþlemlerin gerçekleþtiði tüm alanlarýn
tasarýmýnda aþaðýdaki þartlar saðlanmalýdýr.

Giriþ (TS 9111)

Alýþveriþ arabalarýnýn maðaza alanýndan uzaklaþtýrýlmasýný önlemek için kullanýlan herhangi bir aygýt veya
sistem tekerlekli sandalye kullanan kiþilerin eriþimini veya çýkýþýný engellememelidir. Hareket kýsýtlýlýðý olmayan
kiþiler için saðlanmýþ giriþ ile eþit kullaným kolaylýðý gösteren ikincil bir giriþ saðlanabilir.

Satýþ ve servis bankolarý, vezneler, bilgilendirme masalarý (TS 9111)

Bankolarda yazarkasa bulunan ve kamuya açýk mal veya hizmet satýþý veya daðýtýmý gerçekleþen alýþveriþ
alanlarýnda, saðlanan her tip ticari hizmet bankosunun en az birer adedinin, en az 90 cm uzunluðunda ve
yerden en fazla 86 cm yüksekliðinde banko kýsmý olmalýdýr (Þekil 195).
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Bina veya tesislerin farklý yerlerinde ulaþýlabilir bankolar yer almalýdýr. Bankolarýn önünde en az 150 cm X 150
cm boyutlarýnda manevra alaný bulunmalýdýr. Bilet satýþ birimleri, vezneler, geçici konaklama tesislerindeki
kayýt bankolarý, bilgilendirme ve danýþma bankolarý, sinema bilet giþeleri, kütüphanelerdeki ödünç alým
alanlarý ve benzeri yazar kasa bulunmayan ancak mal veya hizmet satýlan veya daðýtýlan ticari iþlem alanlarýnda;
Ana bankonun en az 90 cm uzunluðunda bir bölümü en fazla 86 cm yüksekliðinde olmalýdýr veya ana bankoya
yakýn en fazla 86 cm yüksekliðinde yedek bir banko saðlanmalýdýr veya bunlara eþdeðer düzenleme yapýlmalýdýr
(Örneðin, otel kayýt bankosunda eþdeðer bir düzenleme; engelli bir bireyin üzerinde yazabileceði ana bankoya
eklenmiþ katlanabilir bir raf sistemi ve/veya ana bankonun veya karþýlama bankosunun yanýnda bir alanýn
kullanýmý olabilir).

Görevlileri kullanýcýdan ayýrmak için banko veya veznelerin devamlý ara bölmelerle veya güvenlik camlarýyla
ayrýldýðý kamuya açýk tesislerde, her bir tip bankodan en az birer tanesinde sesli iletiþim imkâný saðlanmalýdýr.
Bu yöntemlere örnek olarak kafes sistemler, konuþma hoparlörleri, dahili telefonlar veya telefon ahizeleri
verilebilir. Ýletiþim olanaðý tekerlekli sandalye kullanan bireyler ve eðilme veya alçalma güçlüðü olan bireyler
için ulaþýlabilir olmalýdýr.

Otomatik sýra numarasý makinesi (TS 9111)

Otomatik sýra numarasý makinesi yan eriþim, engel üzerinden yan eriþim, ön eriþim ve engel üzerinden ön
eriþim ölçülerine uygun olmalý ve ulaþýlabilir güzergahlar üzerinde konumlandýrýlmalýdýr. Bilgilendirme en
az iki duyu ile algýlanabilir olmalýdýr.

Kontrollü çýkýþlar (TS 9111)

Kontrollü çýkýþlar ve ödeme noktalarý, farklý iþlevlere hizmet etmek için özellikle tasarlanmýþ tipleri de
kapsamaktadýr. Bunlarla sýnýrlý olmamakla birlikte, bant uzunluðu, bantlý/bantsýz, hýzlý kasa gibi özellikleri
içerir. Yeni yapýlarda, ulaþýlabilir kontrollü çýkýþlar ve ödeme noktalarý Tablo 3 ile uyumlu olmalýdýr.

Açýklama
1- En az 90 cm
2- En fazla 86 cm
3- En az 70 cm
4- En az  20 cm
5- En az  30 cm
6- En az 75 cm
7- 95 cm � 1,1 m

Þekil 195. Ulaþýlabilir banko(TS 9111)

4

5

6

2

1

7

3



ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM

Satýþ alanlarýnýn 500 m2 altýnda olmasý durumunda sadece bir adet kontrollü çýkýþ ve ödeme alanýnýn ulaþýlabilir
olmasý yeterlidir. Satýþ alaný 500 m2 veya üzeri olan tesislerde yapýlan tadilatlarda, her bir ödeme/çýkýþ tipi
için gerekli ulaþýlabilir kontrollü çýkýþ ve ödeme noktasý adedi, yeni yapýlar için verilen yukarýdaki tabloya
uygun olmalýdýr.

Ulaþýlabilir kontrollü çýkýþ ve ödeme noktalarýný tanýmlayan iþaretler, kontrollü çýkýþlar ve ödeme noktalarý
üzerine monte edilmiþ ve kasa numarasý veya ödeme/çýkýþ tipinin belirtildiði yerde konumlandýrýlmalýdýr.

13.8.3. Kütüphaneler (TS 9111)

Kütüphanelerdeki kamuya açýk alanlarýn tasarýmý, okuma ve çalýþma alanlarý, kitap raflarý, referans kitap
salonlarý, rezerve kitap salonlarý, özel hizmetler ve koleksiyonlar dahil olmak üzere, ulaþýlabilirlik þartlarýna
ve aþaðýda belirtilen þartlara uygun olmalýdýr.

Okuma ve çalýþma alanlarý (TS 9111)

Sabit oturma yerleri, masalar veya bireysel çalýþma yerlerinin birden az olmamak üzere en az %5�i ulaþýlabilir
olmalýdýr. Ulaþýlabilir sabit oturma yerleri, masalar veya bireysel çalýþma alanlarý yerden en fazla 86 cm
yükseklikte ve Þekil 196�ya uygun olmalýdýr.

153

Toplam kontrollü çýkýþ (herbir tip için) adedi

1-4

5-8

9-15

15�ten fazla

En az ulaþýlabilir kontrollü çýkýþ sayýsý (her bir tip için) adedi

1

2

3

3 artý ek kontrollü çýkýþ/ödeme noktasý adedinin %20si

Tablo 3 - Kontrollü çýkýþlar ve ödeme noktalarý (TS 9111)

Açýklama
1- En fazla  75 cm
2- En az 30 cm
3- En az 60 cm

Þekil 196. Ulaþýlabilir sabit oturma yerleri, masalar
veya bireysel çalýþma alanlarý (TS 9111)

3

2

1
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Ödünç yayýn alým alanlarý (TS 9111)

Yayýn ödünç alma alanlarýnýn her birinde en az bir adet þerit eriþilebilir ve ulaþýlabilir olmalýdýr. Giriþ/çýkýþ
kontrolü veya kitap güvenliði için yapýlmýþ kapýlar, turnike ve otomatik geçiþler ulaþýlabilir olmalýdýr.

Kartlý kataloglar ve süreli yayýn teþhir alanlarý (TS 9111)

Kartlý katalog alanlarýnda ve dergi teþhir alanlarýnda en az 90 cm geniþlikte geçiþ alaný saðlanmalýdýr. Kartlý
katalog üniteleri yan eriþim, engel üzerinden yan eriþim, ön eriþim ve engel üzerinden ön eriþim ölçülerine
uygun olmalý ve yüksekliði eriþim yönüne bakýlmaksýzýn en fazla 1,22 m olmalýdýr (Þekil 197).

Kitap raflarý (TS 9111)

Kitap raflarý arasýndaki en az net koridor alaný geniþliði tercihen 1,2 m geniþlikte olmalýdýr. Kitap raflarý
alanlarýndaki raf yüksekliklerinde herhangi bir sýnýrlama yoktur (Þekil 198).

Açýklama
1- En az 90 cm
2- 1,22 m
3- En az 45 cm

Þekil 197. Kartlý katalog ve dergi teþhir alanlarý (TS 9111)

Þekil 198. Kitap raflarý (TS 9111)

En az 90 cm

1

2

3
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13.8.4. Geçici  Konaklama Mekânlarý (TS 9111)

Ulaþýlabilir geçici konaklama mekânlarý bu kýsýmda belirtilen özel teknik düzenlemeler dýþýnda ulaþýlabilirlik
þartlarýna uygun olmalýdýr. Geçici konaklama mekanlarý, saðlýk yapýlarý olarak sýnýflandýrýlmamýþ geceleme
mekanlarýna ait tesisler veya bunlarýn bir kýsmýný kapsar.

Ulaþýlabilir birimler, odalar ve suitler (TS 9111)

Ulaþýlabilir yatak odalarý veya suitler için aþaðýdaki tabloda verilen gerekler yerine getirmelidir ve ulaþýlabilir
banyolar bulunmalýdýr. Tüm yatýlý okullar ve yurtlarda oda sayýsýna bakýlmaksýzýn ulaþýlabilir olarak düzenlenmesi
gereken odalarda, oda içinde ulaþýlabilir banyolar yer almalýdýr.

Tablo 4 - Geçici konaklama mekânlarýnda ulaþýlabilir oda ve ulaþýlabilir banyolu oda adedi (TS 9111)

Toplam oda
adedi

1 -25

26 -50

51 -75

76 -100

101 -150

151 -200

201 -300

301 - 400

401 - 500

501 -1000

1001 ve üzeri

Ulaþýlabilir
oda adedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Toplamýn % 2si

20 artý 1000
üzeri her 100

oda için 1 adet

Ulaþýlabilir banyolu oda
adedi (yeni yapýlarda)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tamamý

tamamý

Ulaþýlabilir banyolu oda adedi
(tadilatlarda)

1

1

2

2

3

4

4 + 400 üzeri  her 100 oda için 1 adet

4 + 400 üzeri  her 100 oda için 1 adet

4 + 400 üzeri  her 100 oda için 1 adet

Tekerlekli sandalyeli kiþinin kullanýmýna yönelik odalar iki yataklý tasarlanmalý, tek yataklý olacaksa yatak geniþ
tipte (yatak eni > 90 cm) olmalýdýr. Oda tasarýmý için gerekli ölçüler Þekil 199 ve Þekil 200�e uygun olmalýdýr.

Odada bulunan kapý, pencere, banyo gibi yapý donanýmlarý kadar, eþyalarýn raf, dolap ve kulplarý gerekli
þekilde tasarlanmýþ, yeterli en, boy, yükseklikte olmalý ve acil durum kordonuna her yerden ulaþýlabilmelidir
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Açýklama
1- En az 1,5 m
2- En az 1,2 m
3- 45-50 cm
4- 75 cm

Þekil 199.Tekerlekli sandalyeli kiþinin kullanýmýna yönelik oda (TS 9111)

Açýklama
1- Duþ alaný
2- En az 1,5 m
3- En az 90 cm

Þekil 200. Tekerlekli sandalyeli kiþinin kullanýmýna yönelik oda ve banyo(TS 9111)

2

4

1

2 2

1

3

3
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13.8.5. Ulaþým Yapýlarý (TS 9111)

Her istasyon, otobüs duraðý, otobüs indirme/bindirme alaný, terminal binasý veya diðer ulaþým mekânlarý
aþaðýda belirtilen þartlara uygun olmalýdýr.

Rampalar, asansörler ve diðer dolaþým alanlarý, bilet satýþ, ücret toplama alanlarý, tekerlekli sandalye
kullanýcýlarýnýn ve diðer hareket kýsýtlýlýðý bulunan bireylerin kat edecekleri mesafeleri (diðer genel kullanýcýlara
kýyasla) en aza indirecek þekilde konumlandýrýlmalýdýr. Engelli bireylerin kullanacaðý, ulaþýlabilir bir giriþ ve
ulaþýlabilir güzergâh genel kamu kullanýmýna açýk dolaþým güzergâhýyla bütünleþtirilmelidir. Ulaþýlabilir giriþ
ve ulaþýlabilir güzergâhý belirten ve yönlenmeyi saðlayacak iþaretler bulunmalýdýr. Bu iþaretler, tüm ulaþým
sistemindek i  gir iþ lerde mümkün olduðunca benzer  a lanlarda konumlandýr ý lmal ýdýr.

Her istasyonda en az bir adet giriþ ulaþýlabilirlik kriterlerine uygun düzenlenmelidir. Bir istasyondaki farklý
giriþler farklý sabit ulaþým rotasýna veya rotalarýna hizmet ediyorsa, her bir güzergah için en az birer adet giriþ
engellilere uygun þekilde düzenlenmelidir. Tüm ulaþýlabilir giriþler, mümkün olduðunca genel kullanýma açýk
giriþlerle ayný olmalýdýr.  Ticari, satýþ veya konut birimlerine doðrudan baðlantýlar, ulaþýlabilir güzergâhlarla
saðlanmalýdýr.

Ýstasyonun tanýmlý bir giriþinin olmadýðý ancak iþaret sistemlerinin bulunduðu yerlerde iþaretler merkezi bir
alana yerleþtirilmelidir. Otomatik bilet alma, toplama sistemleri ve ATM�ler yan eriþim, engel üzerinden yan
eriþim, ön eriþim ve engel üzerinden ön eriþim ölçülerine uygun olmalý ve ulaþýlabilir güzergâhlar üzerinde
konumlandýrýlmalýdýr.

Kamuya açýk self-servis bilet/ücret toplama cihazlarý kullanýlýyorsa, her bir ulaþýlabilir giriþ/çýkýþ noktasýnda,
giriþ için en az bir adet, çýkýþ için en az bir adet ve tek bir cihazýn hem giriþ hem çýkýþ yaptýðý durumlarda ise
en az bir adet ulaþýlabilir cihaz saðlanmalýdýr. Ulaþýlabilir bilet/ücret toplama cihazlarý en az 90 cm net geçiþ
alaný saðlamalý, tekerlekli sandalyenin geçiþine izin vermelidir. Tekerlekli sandalye veya harekete yardýmcý
araç kullanan kiþilerin, iterek açmasý gereken kapýlarýn yüzeyi yer seviyesinden 5 cm yukarýdan baþlamalý ve
yer seviyesinden 70 cm yükseðe kadar uzanmalý düzgün satýhlý ve sürekli bir yüzeyi olmalýdýr.

Açýklama
1- En fazla 1,1 m
2- En fazla 80 cm
3- En fazla 75 cm
4- En fazla 60 cm

Þekil 201. Otomatik satýn alma makinasý ve ATM örneði (TS 9111)

1

2
3

4
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Toplu taþýma aracýndan bina giriþine kadar (havaalaný giriþinden uçaða kadar, otogar giriþinden otobüse
kadar vb.) olan bütün güzergahýn ulaþýlabilir olmasý ve bu güzergah üzerinde seyahat için gereksinim duyulan
tüm donatýlarýn (bankolar, bagaj alým bantlarý ve benzeri donatýlar) ulaþýlabilir olmasý gereklidir.

13.8.6.  Bazý özellikli yapý bölümleri ile ilgili örnek düzenlemeler (TS 911)

Þekil 202.  Amfi düzeninde tekerlekli sandalye için gerekli alan (TS 9111)

Açýklama
1- En az 1,22 m
2- 90 cm

En az 1,22 m

Açýklama
1- En az 1,22 m
2- 90 cm
3- Sökülüp
takýlabilen koltuk

1

2

3

2 2

1
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Þekil 203. Spor salonunda kondisyon spor aletlerinin yerleþtirilmes i(TS 9111)

Açýklama
1- Spor aletlerinin bazýlarý hem oturarak hem de ayakta durarak kullanýlabilmelidir.
2- Kullanýcýlarýn aletler arasýndaki boþluðun sonuna kadar gitmeden manevra yapabilmelerini saðlamak üzere alet sýralarý arasýnda
da 1,5 m çapýnda bir manevra alaný, býrakýlmalýdýr.
3- Spor aletlerinin her sýra arasýnda ulaþýlabilir güzergâhlar bulunmalýdýr.
4- Spor aletlerini kullanýrken yürüteç vb. aletleri býrakmak amacýyla kullanýlabilecek alan ayrýlmalýdýr.
5- Harekete yardýmcý cihazlar kullananlarýn her iki ekipmana da transferi için spor aletlerinin sýra sonlarýnda en az 80 cm X 1,22 m
alan býrakýlmalýdýr.
6- Bazý kimselerin spor aletlerine kolay çýkýp inmesini saðlamak için spor aletinin yanýnda 1,5 m çapýnda ek bir manevra alaný
býrakýlmalýdýr.

1

6

5

3

4

2
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Þekil 204. Havuz asansör (TS 9111)

Açýklama
1 Asansör, baðýmsýz
kullanýma olanak
saðlamalýdýr.
2 Transferde asansör
oturak pozisyonu.
3 En az 90 cm
ulaþýlabilir güzergah.
4 En az 80 cm X 1,2 m
ölçülerinde alan.

1

2
1

3
6

5 4

2 3

Þekil 205. Havuzda transfer duvarý ve sistemi (TS 9111)

Açýklama (a)
1- 30-40 cm geniþliðinde ve 40-45 cm yüksekliðinde transfer duvarý
2- En az 1,5 x 1,5 m�lik tekerlekli sandalye, scooter vb. parký için alan
3- En az 90 cm eninde ulaþýlabilir güzergâh

Açýklama (b)
1- Suyun altýna inen transfer basamaklarý
2- 40-45 cm yüksekliðinde platform
3- En az 1,5 x1,5 m alan
4- 30-45 cm
5- 17 cm
6- 55 cm

2

1

3
4
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13.9. MEVCUT YAPILAR

13.9.1. Mevcut bina yakýn çevresi düzenlemesi ile ilgili kurallar (TS 9111)

Mevcut otoparklar (TS 9111)

Park alaný bina giriþinden 50 m�den daha uzakta ise, giriþe 30 m uzaklýk içerisinde, araç trafiðine kapalý bir
alan oluþturulmalý veya giriþe yakýn ulaþýlabilir park alaný düzenlenmelidir. Ulaþýlabilir park alaný kullanýþlý
deðilse, aþaðýdaki tedbirlerden birisi uygulanabilir;

Ulaþýlabilir bir park alaný elde etmek için Þekil 207�ye uygun, mevcut park yerlerinden gerekli olanlarýnýn
engel koyularak iptal edilmesi,

Net yüksekliði 2,5 m�den daha az kapalý park yerleri için engellileri taþýyan büyük araçlara dýþarýda uygun
alanlar saðlanmasý gerekir.

Açýklama
1- En az  240 cm
2- En az  90 cm
3- En az  140 cm
4- Sökülüp takýlabilen koltuk

Þekil 206. Tekerlekli sandalye için farklý konumlarda izleme alaný (TS 9111)

3

2
1

4
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Mevcut yaya yollarý(TS 9111)

Yürüyüþ yolundaki mevcut engeller kaldýrýlarak yeniden tasarlanmalýdýr. Ýstenmeyen taþýt trafiðini yayalarýn
kullanýmýna ait alanlardan dýþarýda tutacak veya park edilmesi yasak alaný belirtecek þekilde engelleyici
elemanlar yerleþtirilmelidir. Bu engeller görme engelliler için tehlike oluþturmayacak þekilde tasarlanmalýdýr.
Alternatif ulaþýlabilir güzergah bulunuyorsa, basamaklý, merdivenli veya eðimli mevcut yaya yollarýnýn
ulaþýlabilir hale getirilmesine gerek yoktur.

Mevcut rampalar (TS 9111)

Yüksek kaldýrým boyunca inþa edilmiþ bir bordür rampasý için uygun görülebilen en fazla eðim %10�dur.
Kenarlara doðru açýlan yan yüzlerin eðimi de en fazla % 10 olmalýdýr. Mevcut bordür rampalarý bu ilkelere
uymuyorsa deðiþtirilmelidir.

Bordür rampalarýnýn yapýmýnýn yayalarýn rahat geçiþini engelleyebileceði yerlerde, 15 cm�den fazla yükseklikteki
dar kaldýrýmlar için kaldýrým, yol yüzeyi ve kaldýrým arasýndaki yol seviyesine gerekli geçiþi saðlamak için daha
alçaltýlabilir (Þekil 208).

Açýklama
1- Baba
2- 250 cm

Þekil 207. Mevcut park alanýnda ulaþýlabilir  park alaný oluþturulmasý   (TS 9111)

ERÝÞÝM KORÝDORU

BABA

250 250 250

2 2

1
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Yaya geçidi yeterince geniþ deðilse köþe bordür rampalarý, tekerlekli sandalye kullanýcýlarý için tehlikeli olabilir.
Yaya geçitlerinde bordür rampasý inþasýnýn tüm yaya geçit geniþliðini kapsamasý gerekmez.

Mevcut korkuluklar (TS 9111)

Mevcut korkuluklarýn uygun olmadýðý durumlarda, bu korkuluklarýn tadil edilmesi gerekmektedir.

Þekil 208. Mevcut kaldýrýmda rampa düzenlemeleri (TS 9111)

Açýklama (a)
1- Hissedilebilir uyarýcý yüzey
2- 1:12 (%8) eðim

Açýklama (b)
1- Yaya geçidi
2- Babalar
3- Hissedilebilir uyarýcý yüzey
4- Hissedilebilir yönlendirici yüzey
5- 60 cm

Açýklama (c)
1- Hissedilebilir kýlavuz iz
2- Rampa
3- 60 cm
4- 90 cm
5- Kaldýrým yüzeyi
6- Seviye farký en fazla 1,3 cm (pahlanmýþ)
7- Eðim 1:12

(A)
DAR KALDIRIM

(B)
2

1

1

2

3

4

5

2

1
3

4

5
6

7

(C)
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13.9.2. Mevcut bina ana giriþ bölümlerinin düzenlenmesi için kurallar (TS 9111)

Mevcut giriþ (TS 9111)

Kamu binalarýnýn en az bir tane ulaþýlabilir giriþi olmalýdýr. Bu giriþ, mümkün olduðunca, herkesin kullanýmý
için düþünülen ana giriþ olmalýdýr. Mevcut yapýlar için servis giriþi geçici olarak ulaþýlabilir giriþ olarak kullanýlabilir
fakat bu giriþ ulaþýlabilir tek giriþ olmamalýdýr.

Mimari ve teknik sebeplerden dolayý ana giriþ ulaþýlabilir yapýlamýyorsa, alternatif bir ulaþýlabilir giriþ saðlanabilir.
Alternatif giriþin yeri, iþaretlerle belirgin biçimde belirtilmelidir. Ulaþýlabilir giriþe imkan vermek için aþaðýdaki
çözümlerden birisi uygulanabilir;

Alternatif bir çözümün saðlanamadýðý durumlarda; rampalar, köprüler veya asansörler kullanýlabilir,

Giriþ seviyesi dolgu ile, çevresindeki alanda peyzaj yapýlmasý yoluyla veya eðim deðiþikliði ile deðiþtirilebilir,

Zemin kattaki kapý veya pencereler ulaþýlabilir giriþ haline dönüþtürülebilir.

Mevcut giriþ holü (TS 9111)

Dar giriþ holleri (antre, rüzgarlýk vb) için aþaðýdaki çözümlerden biri kullanýlabilir;

Açýlýr kanatlý kapýlarý sürgülü kapýlarla deðiþtirmek,

Mümkünse her iki kapýyý da dýþarý doðru açýlacak þekilde kapýnýn açýlýþ yönünü deðiþtirmek (Þekil 209-a).

Küçük giriþlerde minimum 120 cm geniþlikte iki yöne açýlan kapý yerleþtirmek,

Ýçteki veya ikinci kapýnýn yerini deðiþtirmek,

Mümkünse mevcut giriþi büyütmek (Acil çýkýþlar gibi servis giriþleri için de bu tavsiye edilir. Çünkü kapýnýn
açýlýþ yönünü deðiþtirmek gibi diðer çözümler buralarýn ulaþýlabilir olmasýný saðlamaz) (Þekil 209-b).

Þekil 209. Mevcut giriþ holünde düzenlemeler (TS 9111)

Açýklama
1- Kanatlý kapýda kapý açýlýþ yön deðiþikliði 

Açýklama
1- Kaldýrýlan kapýlar
2- Holün geniþletilmesi
3- Farklý yere yerleþtirilen kapýlar

(B)
(A)

1

1

3

2
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Tablo 5- Mevcut bina giriþ rampalarýnýn eðimi (TS 9111)

En fazla yükseklik

15 cm ve daha az

16 cm-50 cm arasý

51 cm-100 cm arasý

100 cm üzeri

En fazla eðim

1:10  (% 10)

1:11  (% 9)

1:12  (% 8)

1:16  (% 6)

Mevcut giriþ kapýsý (TS 9111)

Aðýr zor açýlan kanatlý kapýlarýn otomatik kapýlarla deðiþtirilmesi tavsiye edilir. Net geniþliði 90 cm�den daha
dar kapý açýklýklarý geniþletilmelidir. Menteþeli bir kapý hafifçe itilerek açýlabilir olmalý ve uygun iþaretlemeler
yapýlmalýdýr.

13.9.2. Mevcut dolaþým alanlarý

Mevcut koridorlar ve holler (TS 9111)

Eðer mümkünse dar koridorlar bütün uzunluklarý boyunca geniþletilmelidir; aksi halde koridor uzunluðu
boyunca uygun mesafede niþler yerleþtirilmelidir. Bu niþleri en az geniþliði 1,5 m olmalýdýr ve en az uzunluk
2,4 m olmalýdýr. Mevcut koridor ve holler için ölçüler Þekil 210�da verilmiþtir.

Açýklama
1- En az 2 m
2- En az 1,2 m
3- En az 1,8 m

Þekil 210. Mevcut koridor ve holler için ölçüler (TS 9111)

1

2
3

1

2

Mevcut giriþ rampasý (TS 9111)

Mevcut bina gir iþler inin rampalarý  aþaðýdaki  tabloda yer alan eðimlerde yapýlabil ir.
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Mevcut asansörler (TS 9111)

Tek bir tekerlekli sandalye kullanýcýsýna izin veren, mevcut asansör kabinlerinin kabul edilebilir minimim net
boyutu 95 cm x 1,4 m�dir. Daha küçük kabinler yenisiyle deðiþtirilmelidir. Mevcut bir asansör kapýsýnýn kabul
edilebilir minimim net geniþliði 80 cm olmalýdýr. Asansör önlerinde yeterli sahanlýk alaný ayrýlamýyorsa mutlaka
tehlike belirtici iþaretler bulunmalýdýr.

Yerden yüksekliði 1,4 m�ye kadar olan çaðýrma butonu ve kontrol panelleri yerinde kalabilir. 1,4 m�den daha
yüksekte monte edilmiþ kontrol panelinin yeri deðiþtirilerek önden ve yandan yaklaþým için eriþim mesafelerine
uygun hale getirilmelidir.  Birbirinin aynýsý 2 adet kontrol panelinin bulunduðu yerlerde, bir tanesinin
deðiþtirilmesi yeterlidir.

Mevcut merdivenler (TS 9111)

Basamak ucu þeklinin deðiþtirilemediði durumlarda kaymaya dayanýklý bant alternatif çözüm olarak
uygulanabilir. Kaymaya dayanýklý bant 4 cm eninde olmalý ve et kalýnlýðý basamak üzerinden itibaren 0,01 cm
den fazla olmamalýdýr (Þekil 211). Görme problemi olan insanlara rehberlik etmesi için bantlarýn rengi basamak
ile zýt olmalýdýr.

Sahanlýklarda uygun hissedilebilir uyarýcý yüzey uygulanmalýdýr. Mevcut binalarda kaplama deðiþtirilemiyorsa,
basamaklar için kullanýlan kaymaya dayanýklý bantla, içinde çaprazlarý olan dikdörtgen iþaretlenmiþ yüzey
alternatif çözüm olarak uygulanabilir.

Açýklama
1- Sürekli iki yönlü trafik
2- En az 1,8 m
3- Sýklýkla iki yönlü trafik
4- En az 1,5 m

5- Her 25 m�de bir geçiþ ve dönüþ alaný
6- Nadir iki yönlü trafik
7- En az 1,2 m
8- Tek yönlü trafik
9- En az 90 cm

Þekil 210 � Devamý. Mevcut koridor ve holler için ölçüler (TS 9111)

5
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Platform ve merdiven asansörü (TS 9111)

Rampa veya asansör yerleþtirmenin zor veya imkansýz olduðu yerlerde, mevcut yapýlara eriþmeyi platform
ve merdiven asansörleri saðlayabilir. Eðimli hareket eden merdiven asansörleri mevcut binalarda genellikle
bir veya birden fazla kat arasýndaki ya da eðimli düzlemler arasýndaki baðlantýyý saðlamak için kullanýlýr.

Mevcut tuvaletler (TS 9111)

Ulaþýlabilir mevcut binalar için her bir tesiste en az bir tane engelli tuvaleti saðlanmalýdýr.

Giriþlerdeki dar kapýlar, otomatik/kumandalý kapýlarla deðiþtirilebilir. Manevra alanýný kýsýtlayan kapýlar
mahremiyete dikkat edilerek geçici olarak çýkarýlabilir.

Tuvalet donaným ve aksesuarlarýna eriþilebiliyorsa, mevcut pisuarlarýn deðiþimine ihtiyaç yoktur. Her tuvalette
bir pisuarýn yüksekliði azaltýlabilir.

Bir klozetin ve ortak bölmenin yerini deðiþtirerek iki bitiþik kabini bir eriþebilir tuvalet olarak birleþtirmek
uygundur.

Dar tuvaletlerde ve diðer kullaným alanlarýnda, lavabo klozete oturulduðunda ulaþýlabilir þekilde
düzenlenebilir.

Tutunma kollarý binanýn inþaatý aþamasýnda yapýlmamýþsa, duvarlar yükü taþýmasý için güçlendirilebilir veya
güvenli yere (tavan, döþeme vb) monte edilebilir.

Ulaþýlabilir durumdaysa, en fazla 1,4 m yükseklikte yerleþtirilen tuvalet aksesuarlarýnýn deðiþtirilmesine
gerek yoktur.

Mevcut aynalar çok yüksekte ise açý verilerek asýlabilir veya baþka bir duvara boy aynasý yerleþtirilebilir.

Mevcut tabelalar (TS 9111)

Ulaþýlabilir mekanlar olarak belirlenen yerlere ve tesislere uluslararasý ulaþýlabilirlik sembolü konulmalýdýr.
Yönlendirici semboller ulaþýlabilir mekânlarýn ve tesislerin açýkça konumunu ve fonksiyonunu belirtecek
þekilde konulmalýdýr. Tasarým ihtiyaçlarýna uymayan iþaretler deðiþtirilmeli veya yerleri deðiþtirilmelidir.

Hasta odalarýna yapýlacak tadilat ve düzenlemeler (TS 9111)

Mevcut bir saðlýk yapýsýnýn bütün bir kanadý, birimi veya münferit (ayrý) bir alanýnda planlamýþ bir yenileme
(tadilat) ile hasta odalarý eklendiði veya deðiþtirildiði durumlarda, eklenen veya deðiþtirilen hasta odalarýnýn
belli bir yüzdesi ulaþýlabilirlik þartlarý ile uyumlu olmalýdýr. Saðlanan ulaþýlabilir oda sayýsý, ayný oda sayýsýnda
yeni yapýlmýþ bir binada olmasý gereken oda sayýsýna eþit olmalýdýr. (Örneðin bir hastanenin doðum bölümünde
20 hasta odasýnda tadilat yapýlýyor ise, tadil edilen 2 adet odanýn eriþilebilir olmasý gereklidir. Eðer ayný
hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde 20 oda tadil ediliyorsa tadilat yapýlan tüm odalar ulaþýlabilir
olmalýdýr).

Þekil 211. Mevcut basamakta kaymaya dayanýklý bant (TS 9111)

4 cm
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Yemek yeme alanlarý(TS 9111)

Asansör bulunmayan binalarda; asma kattaki oturma alanlarýnýn, iþletme içindeki toplam ulaþýlabilir oturma
yerlerinin alanlarý toplamýnýn 1/3�ünden az olmasý ve halka açýk ulaþýlabilir yeme/içme alanýnda asma kat ile
ayný hizmet ve dekorlarýn saðlandýðý durumlarda, asma kata düþey eriþim için ulaþýlabilir bir yol bulunmasý
gerekmez.

Satýþ ve servis bankolarý, vezneler, bilgilendirme masalarý (TS 9111)

Teknik açýdan ulaþýlabilir banko saðlanmasý mümkün olmayan durumlarda bu þartlarý saðlayan yedek bir
banko bulundurulmalýdýr.

Kontrollü çýkýþlar (TS 9111)

Satýþ alanlarýnýn 500 m2 altýnda olmasý durumunda sadece bir adet kontrollü çýkýþ ve ödeme alanýnýn ulaþýlabilir
olmasý yeterlidir. Satýþ alaný 500 m2 veya üzeri olan tesislerde yapýlan tadilatlarda, her bir ödeme/çýkýþ tipi
için gerekli ulaþýlabilir kontrollü çýkýþ ve ödeme noktasý sayýsý yeni yapýlar için verilen yukarýdaki tabloya uygun
olmalýdýr.

13.10. TOPLU TAÞIMA HÝZMETLERÝ

Toplu Taþýma Hizmetleri herkesin eriþebileceði nitelikte olmalýdýr.

13.10.1.Taþýtlar

Yerel yönetimlerin denetimindeki tüm toplu taþýma taþýtlarý ve þehir içi servis taþýtlarýnýn engellilerin yardýmcý
araç ve gereçleriyle rahatlýkla eriþebilecekleri biçimde donatýlmasý, diðer bir ifade ile taþýta eriþebilirliðin
saðlanmasý ve taþýt ile durak ve kaldýrým yüzeyleri arasýndaki kot farklýlýklarýnýn giderilmesi gerekmektedir.

Otobüs kapýlarýnýn düzenlenmesinde aþaðýdaki özelliklere dikkat edilmelidir:

En az 90 cm geniþliðinde olmalý,

Düþük tabanlý basamak bulunmalý,

Basamak yüzeyi kaymaz malzemeden olmalý,

Tutunma çubuðu bulunmalý,

Taþýnabilir rampa veya kapýya monte edilmiþ hidrolik kaldýraç bulunmalýdýr (Þekil 212- Fotoðraf 1).

Þekil 212. Otobüs kapýsýna monte edilebilen
hidrolik kaldýraç (www.undp.org.af/)
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Otobüs rampalarý kullaným yeri ve maliyetlerine göre baþlýca üç tür olabilir.

Bunlar:

El kontrollü taþýnabilir rampa: Otobüs içinde taþýnýr ve gerek duyulduðunda istenilen pozisyonda yerleþtirilip
kullanýlabilir (Fotoðraf 2).

El kontrollü katlanabilir rampa: Bu rampa katlanabilir özelliktedir; herhangi bir kimse tarafýndan katlanabilir
(Fotoðraf 3).

Fotoðraf 1. Kaldýraç aracýlýðýyla yüksek tabanlý
yolcu otobüsüne eriþim (ÖZÝDA, 2008)

Fotoðraf 2. Taþýnabilir rampa, tutamak ve kendisine
ayrýlan yerde bir tekerlekli sandalyeli (ÖZÝDA, 2008)

Fotoðraf 3. Katlanabilir rampa
(www.undp.org.af/)
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Elektrikli rampa

Bu rampa elektrikle çalýþtýr ý l ýr,  rampa eðimi ve yüksekliði konuma göre ayarlanabilir.

Otobüslerde ayrýca,

Diðer yolcularýn iniþ-biniþlerine engel olmayacak biçimde, yolculuða uygun konumda bir tekerlekli sandalye
yeri ayrýlmalý (Þekil 213),

Ýnecek yolcular için saðlanan inme uyarý düðmelerinin bir kýsmý otobüs iç tabanýndan 90 cm -1,2 m arasý
yükseklikte konumlandýrýlmalý ve Braille açýklamasý bulunmalýdýr.

Bu düzenlemelerin yaný sýra engel gruplarý dikkate alýnarak yapýlmasý gereken uygulamalarýn özellikleri
aþaðýda belirtilmektedir (Herkes Ýçin Ulaþýlabilirliðin Ýyileþtirilmesi: Örnek Uygulama Rehberi) :

Görme Bozukluðu Olan Kiþiler Ýçin;

Basamak kenarlarýnda iþaretlemeler (sarý ve siyah zikzaklý iþaretler),

Zýt renkli tutamaklar ve tutunma destekleri,

Zýt renkli zil düðmeleri,

Sesli  duyurular � anonslar (�bir sonraki istasyon . . .� veya �son istasyon ��.� gibi),

Otobüs duraklarýnda servis numaralarýný  ve gidilecek yerleri  bildiren sesli  uyarýlar,

Ýlk koltuðun yanýnda rehber köpek için yeterli boþ alan bulunmalýdýr.

Yürüyebilen Engelliler Ýçin;

Ýç basamak yüksekliði 12 cm ile 20 cm arasýnda ve basamaklardan her biri eþit yükseklikte (+/- 10 mm),

Koltuklar arasýndaki geçiþ geniþliði; koltuk yüksekliðinin 900 mm olduðu durumlarda en az 45 cm (COLITRAH
tarafýndan tercihen 550 mm önerilmektedir), koltuk yüksekliðinin 1,4 m olduðu durumlarda 55 cm,

Tutamaklar ve tutunma destekleri arasýndaki mesafe en fazla 1,05 m (COLITRAH tarafýndan minimum 1 m
önerilmektedir)olmalýdýr,

Zil düðmeleri, oturan yolcunun kalkmadan ulaþabileceði konumda olmalýdýr,

Þekil 212. Otobüs içinde tekerlekli sandalye
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En az 65 cm geniþlikte boþ alana sahip ön koltuklar bulunmalýdýr. Bu koltuklar hareket güçlüðü çeken
yolcularýn bacaklarýný uzatarak oturmasýna ve kolay iniþ � biniþ yapmalarýna olanak saðlar.

Ýþitme Bozukluðu Olan Kiþiler Ýçin;

Görsel uyarýlar (�Duracak� uyarýsý gibi) olmalý,

Bir sonraki istasyon adý görsel olarak verilmeli,

Genel olarak bütün zemin kaymaz malzeme ile kaplanmalý,

Bütün giriþ ve çýkýþlar iyi aydýnlatýlmalý

Gerekli yerlere tutunma çubuklarý sabitlenmiþ olmalýdýr.

Tekerlekli Sandalye Kullanýcýlarý Ýçin;

Giriþten tekerlekli sandalye için ayrýlmýþ alana kadar minimum 75 cm, tercihen 80 cm veya daha fazla geçiþ
geniþliði saðlanmalý,

Açýkça iþaretlenmiþ, engelsiz bir zeminde manevra için yeterli ve boyutlarý en az 1,3 m x 75 cm olan tekerlekli
sandalye alaný býrakýlmalý,

Tekerlekli sandalyeli yolcunun yaslanabileceði, yüksekliði 35 cm�den 1,4 m�ye kadar olmalý,

Koltuk boþluðunun bir tarafýnda yaklaþýk 90 cm yüksekliðinde yatay, açýlýp kapanabilen bir kol destek yeri
olmalý ve zil düðmesi kolay eriþilebilir bir konumda bulunmalýdýr.

Tekerlekli sandalyeli yolcunun, otobüsün gidiþ yönünün tersine oturmasý daha güvenlidir.

13.10.2.Bekleme, Aktarma, Ýndirme-Bindirme Yerleri

Engellilerin, eriþilmesi gereken yerlere en kýsa, rahat, güvenli olarak otobüs, özel / ticarî vasýta ve raylý taþýma
araçlarý ile gitmeleri saðlanmalýdýr. Duraklarýn yerleri basit, kolay, anlaþýlabilir ve belli bir uzaklýktan görülebilir
olmalýdýr. Duraklardaki ilân, reklâm ve bilgilendirme tabelâlarý keskin kenarlý ve sivri köþeli olmamalýdýr (TS
12576).

Otobüs duraklarý engellilerin de kullanýlabileceði þekilde tasarlanmalýdýr. Merdivenli otobüslerin içindeki
dolaþým alanlarý geniþ ve asansörlü giriþ - çýkýþa sahip olmalýdýr. Engellilerin, duraklarda otobüse rahat inip
binmeleri için, durak kýsmý, taþýt yolundan 20 cm rampa ile yükseltilmeli ve 30 cm döþemeye sahip otobüse
kolay giriþ saðlanmalýdýr (Þekil 214, Fotoðraf 4) (TS 12576).

Fotoðraf 4. Basit (el kontrollü) rampa uygulama örneði (ÖZÝDA, 2008)
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Duraklarda engelliler için oturma banký, tekerlekli sandalye alaný bulunmalý ve dýþ etkenlere karþý korumalý
olmalýdýr (Þekil 215) (TS 12576).

 Þekil 214. Otobüs duraðýnda yükseltilmiþ kaldýrým ve otobüs (El kitabý)

Þekil 215. Ulaþýlabilirliðe göre düzenlenmiþ otobüs duraðý örneði (El kitabý)
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Otobüs duraklarýnda toplu taþým vasýtalarý haricindeki taþýtlarýn durma ve park etmeleri, taþýt yolu sathýnda
düþey ve kaplama üstü iþaretlerle yasaklanmalýdýr. Otobüs duraklarýnda, durak boyunca bisiklet yolu, taþýt
yoluna çýkmayýp durak arkasýndan duraða 2 m�lik mesafe býrakýlacak þekilde olmalýdýr. Engelli ve yaya için
bisiklet yoluna, yaya kaldýrýmýndan duraklara geçiþte dikkat edilmeli ve yaya geçiþ iþaretleri konmalýdýr (TS
12576) (Þekil 215).

Taþýt yollarýnda; engelliler için de yeterli sayýda, taþýta inme/binme yerleri yapýlmalýdýr. Bu yerlerde standart
engelli ikaz trafik iþareti levhalarý kullanýlmalý, yanlýþ kullanmaya engel olan yol ve trafik iþaretleri
kullanýlmamalýdýr. Ayrýca, yaya yolu rampasý ve yol seviyesinde çýkýþ yeri yapýlmalýdýr (TS 12576).

Taksi duraklarýnda, þehir merkezlerinin gerekli yerlerinde engellilerin inme/binmeleri için yer ayrýlmalý ve bu
alanlarda yaya yolu ve taþýt yolu kenar kotu ile eþ düzey olmalýdýr (TS 12576) (Þekil 217).

Þekil 216. Bisiklet yolunun otobüs duraðýndan geçiþi (El kitabý)

Þekil 217. Taksi duraklarýnda engelliler için indirme/bindirme yeri ve park yeri (El kitabý)
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13.10.3.Raylý Taþýma Duraklarý

Tramvay, metro ve tren duraklarý belli bir mesafeden görülebilir olmalýdýr. Engellilerin bu toplu taþýma araçlarýna
engelsiz, baðýmsýz olarak, baþkalarýna ihtiyaç duymadan inip/ binmeleri için vagon kapýsý ile plâtform ayný
seviyede bulunmalý veya otomatik rampalý giriþler olmalýdýr. Giriþ / çýkýþ satýhlarýnda kaymayý önleyen düzgün
döþeme kaplamalarý kullanýlmalýdýr (TS 12576). Görme engelliler için kýlavuz iz düzenlemesi yapýlmalýdýr
(Fotoðraf 5-6).

Ýstasyon ve terminallerde görme ve iþitme engelliler için bilgi noktasý ve sesli uyaranlar bulunmalýdýr
Fotoðraf 7-8).

Fotoðraf 5. Ýstasyon ve terminallerde kýlavuz iz ve yönlendirme öðesi örneði (Naniopoulos, 1999)

Fotoðraf 6. Metro vb. kentsel raylý sistem istasyonlarýnda duyumsanabilir yüzeylerle
engellilerin yönlendirilmesi
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Ýstasyon, terminal ve iskele gibi toplu taþýma tesislerinde bilet satýþ yerlerinin aþaðýdaki özelliklere sahip
olmasý gerekmektedir:

Tekerlekli sandalye kullanýcýlarý ve kýsa boylu insanlar için 75 � 85 cm masa yüksekliðine sahip ayrý bir banko
bulundurulmalý veya bilet giþelerinden bir kýsmý alçaltýlabilen giþe masasýna (banko) sahip olmalýdýr
(Fotoðraf 9).

Fotograf 7. Istasyon ve terminallerde görme ve
isitme engelliler için bilgi noktasi düzenleme örnegi
(DfT, TScot, 2008)

Fotograf 8. Braille alfabeli, dokunarak isletilen sesli
uyarici (DfT, TScot, 2008)
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Tekerlekli sandalye kullanýcýlarýnýn bankodan biletlerini alabilmeleri için giþenin altýnda yeterli boþluk
býrakýlmalýdýr.

Bilet satýþ görevlisi ile bilet alan arasýnda güvenlik penceresinin bulunduðu yerlerde engellilerin eriþebileceði
nitelikte ayrý bir görüþme bölmesi bulunmalýdýr.

Ayakta durmakta güçlük çeken yolcularýn destek alabilmeleri için týrabzan veya tutunma çubuklarý
bulunmalýdýr.

Giþe üstü aydýnlatmalar 250 lüks aydýnlatma düzeyinde olmalýdýr.

13.11. BÝLGÝLENDÝRME, ÝÞARETLEME VE DUYUMSANABÝLÝR (HÝSSEDÝLEBÝLÝR) YÜZEYLER

13.11.1.Bilgilendirme ve Ýþaretleme

Yönlendirici iþaret ve donanýmlar; kaldýrým,  geçidi bina giriþi, indi-bindi alanlarý (durak, istasyon, terminal,
iskele vb.), merdivenler gibi yatay ve yanal düzlemlerde ve duvar, pano, direk gibi düþey düzlemlerde yer
alabilirler. Bunlar yatay ve yanal düzlemlerde yer alan farklý kabartma biçimleri ile yürünen mekânda deðiþik
uyarýlarý bildiren döþeme malzemelerinden oluþabilir.  TS 12576 standartlarýna göre aþaðýdaki hususlar dikkate
alýnmalýdýr:

Þehir içindeki yollarda; okunaklý, anlaþýlabilir ve görülebilir iþaretler Karayollarý Standard Trafik iþaretlerine
uygun olarak yapýlmalýdýr. Tehlike, uyarý, trafik tanzim, bilgi, durma ve park etme amaçlý olan bu iþaretlere;
önemli kavþaklarda ve kavþaklar arasýndaki yoðun yaya geçitlerinde, görme engelliler için ses ilâvesi yapýlmalýdýr.

Yaya geçidindeki iþaretler basit, kolay anlaþýlabilir ve uzaktan görülebilir olmalýdýr. Bu iþaretlemeler;

Basit ve anlaþýlýr sembollü,

Zemin rengi ile zýt  renkte,

Uluslararasý standartlara uygun renkte (TS 7248 ISO 3864) emniyet ve güvenlik için yeþil/ beyaz, uyarý/tehlike
riski için sarý/siyah, yasaklama, durma, tehlike ve acil için kýrmýzý/ beyaz, bilgilendirme için mavi/beyaz renkte
olmalýdýr.

Ýþaretler kolayca görünür ve yeterli seviyede aydýnlatýlmýþ olmalýdýr.

Engelliler için uluslararasý engelli iþaretleri kullanýlmalýdýr (Þekil 218).

Fotograf 9. Alçaltilabilen bilet gisesi örnegi
(DfT, TScot, 2008)
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Sekil 218. Engellilere ait isaretler (El kitabi)
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13.11.2.Bakým ve Onarým Ýþlerinde iþaretleme

Yaya ve taþýt yollarýnda yapýlan bakým ve onarým iþlerinde, engellileri önceden uyaracak yatay ve düþey ýþýklý
ve sesli iþaretler kullanýlmalýdýr (TS 12576).

13.11.3.Yaya Kaldýrýmlarýnda Düþey Ýþaretlerdeki Tasarým

Ýþaret direkleri ve levhalarý engellileri engelleyici olmamalý, direk üzerindeki iþaretler görülebilir ve yönlendirici
olmalýdýr. Trafik yoðunluðu olan ana yollarda, ana yolu kesen yan yollarýn (cadde ve sokak) ana yola çýkýþ
bölgesinde; tüm yayalarýn güvenli bir þekilde karþýdan karþýya geçmelerini saðlamak ve araç sürücülerinin
yaya geçiþinde durmasý için 50 cm geniþliðinde karo parke taþtan dur veya ikaz þeridi yapýlmalýdýr (TS 12576).

Bilgilendirme iþaretleri; görülebilir, duyulabilir ve dokunulabilir olmalý, yazý ve semboller okunabilir, anlaþýlabilir
olmalýdýr (TS 12576) (Þekil 219).

Görme açýsý içinde okuma uzaklýðý ve yazý büyüklüðü aþaðýda gösterilen deðerlere uymalýdýr (TS 12576)
(Þekil 220).

13.11.4.Bilgilendirme Sembolleri

TS 12576�ya göre bilgilendirme sembolleri aþaðýdaki özelliklere sahip olmalýdýr:

Bilgilendirme iþaret ve sembollerinin kolay anlaþýlmasý için; dikkat çekici renkler kullanýlmalýdýr (bu renkler,
yeþil-beyaz emniyet, sarý-siyah riskli, kýrmýzý-beyaz tehlike ve mavi-beyaz acil bilgilendirme için kullanýlýr).

Metin ve semboller zemin ile zýt renkte olmalýdýr.

Sekil 219. Görüs Hatti (El kitabi Sekil 3.85)

Sekil 220. Görme uzakligina göre istenen yazi büyüklügü (Ölçüler mm.dir)  (El kitabi)
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Dokunsal okuma için bilgilendirme iþaretleri kabartmalý olmalýdýr,

Sembollerde, harf yerine resim kullanýlmalýdýr.

Görme engellileri bilgilendirme için umumî yerlerde ses veya kabartma semboller veya iri punto
kullanýlmalýdýr.

Bilgilendirme sembolleri göz seviyesinde olmalýdýr.

13.11.5.Dokunulabilir ve Görülebilir Bilgilendirme Ýþaret ve Semboller

Görme engelliler için bilgi ve iþaretler, dokunarak hissedilebilir olmalýdýr.  Bu bilgilendirme iþaretlerinde
kabartma harf, sayý bulunmalýdýr. Zor iþitenler için bilgi seslendirilmeli ve görünür olmalýdýr. Ayrýca yer
dokusunda yürüme þeritleri ve/veya oklar olmalýdýr (TS 12576)(Þekil 221).

13.11.6.Toplu Taþým Duraklarýnda Bilgilendirme Ýþaret ve Sembolleri

TS 12576�ya göre toplu taþým duraklarýndaki bilgilendirme iþaret ve sembolleri aþaðýdaki gibi olmalýdýr:

Duraðýn hangi toplu taþýma aracýna ait olduðu, aracýn güzergâh numarasý, güzergâh ve duraðýn adýný
belirten okunaklý levha ve yanýp sönen ýþýk her durakta olmalýdýr.

Kapalý durakta duvardaki bilgilendirme panosu göz hizasýnda ve dokunsal okuma yüksekliðinde; iri puntolu
harfler, kabartmalý þehir haritasý, güzergâh plâný, toplu taþýma aracý tarifesi gibi bilgiler bulunmalýdýr.

Duraktaki bilgilendirme panosunda, toplu taþýma araçlarýnýn güzergâh plâný ve bu duraða en yakýn taksi
duraðý ile önemli telefon numaralarý da bulunmalýdýr.

Durakta bulunan þehir haritasý renkli olarak bölgelere ayrýlmýþ olmalý, haritada ana caddeler, önemli kamu
binalarý, ticaret merkezleri, sportif alanlar, cami, hastane ve postane gibi binalar gösterilmeli ve ayrýca haritanýn
yanýnda kabartmalý yazý ile lejantý bulunmalýdýr.

Duraktan birden fazla toplu taþýma aracý geçiyorsa, bunlarýn güzergâhlarý ayrý ayrý güzergâh planýnda
gösterilmelidir.

Þekil 221. Kabartmalý harf, sayý, þekil, zeminde ok, doku deðiþimi (El kitabý)
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KAPLAMA TAÞ PLAK ÝÞARETÝ
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KAPLAMA TAÞ PLAK ÝÞARETÝ
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Duraktaki güzergâh plânýnda duraðýn yeri, okla gösterilmelidir. Güzergâh üzerindeki diðer toplu taþýma
güzergâhlarý ile aktarma yapýlabilecek duraklar varsa bu duraklar da güzergâh plânýnda gösterilmelidir
(Fotoðraf 10)

Duraktaki panolarýn köþeleri yuvarlatýlmýþ olmalýdýr.

13.11.7.Duyumsanabilir (Hissedilebilir) Yüzeyler

Duyumsanabilir yüzeyin kabartmalý dokusu görme engellilerin ayakkabý tabanýndan algýlanabilecek biçim
ve yükseklikte bir doku olmalý, ancak diðer yayalara ve tekerlekli sandalye kullanýcýlarýna sorun çýkaracak
kadar yüksek ve iri kabartmalý bir doku da olmamalýdýr (ÖZÝDA, 2008).

Duyumsanabilir yüzeyler; kaldýrýmlar ve yürüme için ayrýlmýþ diðer yüzeyler, yaya geçitleri ve bölünmüþ
yollarda, yaya adalarý,  terminal, istasyon ve duraklar, merdivenler, bahçe giriþleri, bina giriþleri, parklar,
o t o p a r k l a r ,  t u v a l e t ,  t e l e f o n  k u l ü b e s i ,  b i l g i l e n d i r m e  p a n o s u  g i b i  a l a n l a r d a
kullanýlmaktadýr(http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/HU044906/disabled-war-
veteran-hammering-with-articial-limb).

Duyumsanabilir yüzeyler için farklý ülkelerde farklý malzeme, boyutlandýrma ve döþeme kurallarý
uygulanmaktadýr. Bu malzeme doðal taþ, beton, tuðla ve benzeri olabildiði gibi, termoplastik malzeme olarak
da döþenebilir. Bu amaçla kullanýlanýlan üç temel duyumsanabilir (hissedilebilir) yüzey öðesi þunlardýr (ÖZÝDA,
2008):

A- Yürüme kýlavuz izi öðesi

Kýsaca kýlavuz iz olarak da ifade edilebilen bu iz yüzeyinde kýlavuzlama dokusu olan karolar ile düzenlenir
(Fotoðraf 11, Þekil 222-223-224).

Þekil 221. Kabartmalý harf, sayý, þekil, zeminde ok, doku deðiþimi (El kitabý)
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Fotoðraf 11. Kýlavuz iz ve yön deðiþtirme
öðesi uygulama örneði
(www.raf.arkitera.com.tr/ urun_582)

Þekil 222. Yürüme kýlavuz iz öðesi plakta doku boyutlarý. Ölçüler
mm.dir. (DfT, 2007)

Þekil 223. Kýlavuz iz�in dik açýlý dönüþte yerleþtirilmesi. Ölçüler
mm.dir. (DfT, 2007)
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Kýlavuz izin geniþliði için TS12576 en az 50 cm geniþliði öngörmektedir. BM (2004) Rehberinde ise 60 cm
geniþlik önerilmektedir. Diðer ülkelerdeki uygulamalarda ise en az 80 cm geniþlik öngörülmektedir.

B- Yön deðiþtirme öðesi

Yön deðiþtirme noktasýnda olunduðunu bildirir doku olan karolar ile düzenlenir ( Fotoðraf 12). Yön deðiþtirme
öðesi için farklý ülkelerde farklý uygulamalar bulunmaktadýr. Bu uygulamalar incelendiðinde þu üç tür öðe
uygulamada kullanýlmaktadýr:

Birbirini izleyen yarým-küre kabarcýklarla dokulu öðe

Yarým küre kabarcýklarýn çapraz diziliþi ile dokulu öðe

Kabartma çubuklar ile dokulu öðe

Þekil 224. Kýlavuz iz�in dik açýlý olmayan
dönüþte yerleþtirilmesi (DfT, 2007)
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C- Uyarýcý öðe

Bir uyarý veya engelleme (yürüme yönünde var olan herhangi bir engel veya tehlike) ile karþýlaþýldýðýný bildirir
doku olan karolar ile düzenlenir (Þekil 226-227-228-229-230-231, Fotoðraf 11-12-13-14)

Fotograf 12. Yön degistirme ögesi (www.raf.com.tr/urun-582)

Sekil 226. Istasyon vb. iç mekân peron mahallinde uyarici öge plan ve profili. Ölçüler mm.dir. (DfT, 2007)
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Sekil 227. Dis mekân (yolda) rayli sistem platformunda uyarici öge plan
ve profili. Ölçüler mm.dir. (DfT, 2007)

Þekil 228. Toplu taþým indi-bindi alanýnda uyarýcý öðe

D
Ü

ÞÜ
K

 P
LA

TF
O

R
M

Y
Ü

K
SE

K
 P

LA
TF

O
R

M

DUYUMSANABÝLÝR UYARICI YÜZEY
YOLCU PLATFORMU

ALTENATÝF MODÜL

13
3

200

25

83

15

53

50150

6
05

15

r 23

00

00



ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM

185

Fotoðraf 13. Ýstasyon peron kotunda uyarýcý öðe

Fotoðraf 14. Kentsel dýþ mekân raylý toplu
taþýma indi-bindi alanýnda uyarýcý öðe

Þekil 229. T- kavþak yaya geçidinde uyarýcý
öðe (DfT, 2007)
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Fotograf 15. Yaya geçidinde uyarici öge (www.walkinginfo.org/pedsafe - Peter Lagerwey)

Sekil 230. Yaya geçidinde yer alan, 2 m�den dar trafik adasinda uyarici öge  (DfT,2007)

Sekil 231. Yaya geçidinde yer alan, 2 m�den genis trafik adasinda uyarici öge  (DfT,2007)
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Kontrollü (ýþýklý trafik iþaretli) yaya geçitlerindeki uyarýcý duyumsanabilir yüzey ile kontrolsüz geçitlerdeki
yüzeyin doku aynýlýðýna karþýn, renkler farklý olmalýdýr. Kontrollü geçitleri uyarý için kýrmýzý; kontrolsüz geçitleri
uyarý için sarý tonunda duyumsanabilir yüzey kullanýlmalýdýr (DfT, 2007).

TS 12576�ya göre aþaðýda bel ir t i len yerlerde engell i ler in uyarý lmasý  gerekmektedir :

Kaldýrýmlardaki daralmalarda,

Yolun taþýt yoluna doðru fazla eðiminde,

Eþiksiz yükseltilmiþ kenarlarda,

Hareket yönünde maksimum yükselme olan kýsmýn belirlenmesinde,

Kurplarýn baþlangýcýndan bitiþine kadar olan kýsmýnda,

Yollardaki parke kaplamasýnýn rengi, derzi ve aralýklarý nedeniyle,

Hareket yönünde yere çapraz yerleþtirilmemiþ ýzgara aralýklarýnda,

Yaya yollarýnýn arýzalý olmalarýnda uyarýlmalýdýr. (Þekil 232).

Fotograf 16. Basamak öncesi uyarici öge
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Ayrýca yaya yolu ve meydanlardaki yer ýzgaralarý, çöp kutularý, yangýn musluklarý, posta kutularý, direkler,
aðaçlar, çiçeklik, dinlenme banklarý, engellileri uyaracak þekilde etrafý beton karo taþla kaplanmalýdýr (TS
12576) (Fotoðraf 17).

Þekil 232. Yaya yolunda yapýsal uyarýlar-Uyarýcý yüzey ile döþenmesi gereken kesim örnekleri. Ölçüler cm.dir. (El kitabý).
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Yaya yolunu belirleyen bordür taþý, hareket yönünde engelliyi uyaran unsur olduðundan renkli, hissedilir;
doku ve yükseklikte olmalýdýr. Engellileri yaya yolu kenarýndaki nesnelere karþý uyarýcý nitelikte, bordür taþýna
paralel, renkli malzeme ile emniyet þeridi yapýlmalýdýr. Merdiven ve rampa yerleri için engelliye uyarýlar
vermenin yaný sýra yer iþaretlemeleri de yapýlmalýdýr (TS 12576) (Þekil 233).

Fotoðraf 17. Nesnelere karþý yaya yolu kaplamalarý ile uyarma (www.raf.arkitera.com.tr)

Þekil 233. Merdiven ve rampada yer uyarýcý iþaretleme (El kitabý)
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Yaya yollarý kenarýndaki kesintilerden mümkün olduðunca sakýnýlmalýdýr. Kesinti olan yerlerin kaplamasý
engellileri önceden uyaracak þekilde deðiþik yaya yolu renkli kaplama malzemesi ile kaplanmalýdýr. Refüj
baþlarý veya koruyucu adalarýn uçlarýna uyarýcý olarak ýþýklý veya fosforlu trafik iþaretleri konulmalýdýr (TS
12576).

13.11.8.Yönlendirme Ýçin Tasarým Kurallarý

Meydanlar, geniþ yaya kaldýrýmlarý ve büyük/geniþ holler gibi açýk alanlarda görme engellileri yönlendirmek
için yürüme þeridi yapýlmalýdýr. Bu þerit yol kaplamasýndan farklý ve en az 50 cm geniþliðinde farklý dokuda
yön gösteren beton plak taþ kaplama malzemesi ve beyaz bastonla algýlanabilecek þekilde yapýlmalýdýr. Yaya
yolu kaplamalar renkli ve yönlendirici beton taþ plaklardan olmalýdýr.. Bu taþlarýn derz aralýklarý yürümeyi
rahatsýz edici olmamalý ve taþ plakalarýn bir birine olan kot farký 0,5 cm.i geçmemelidir (TS 12576) (Þekil 234).

Kavþaklarda, engellilerin serbest ve engellenmeden yönlendirilebilmeleri için kavþak; köþe taþý ve emniyet
þeridi içindeki koruyucu (90 cm yüksekliðinde) babalarla belirlenmelidir. Kavþaklardaki yaya geçitlerinin
engelsiz kullanýmý için yaya kaldýrýmý taþýt yoluna doðru %2 eðim alacak þekilde alçaltýlmalý, yaya yolu kurbu;
emniyet þeridi ve babalarla iþaretlenmelidir. Taþýt yolunda veya kavþaklarda geri çekilmiþ yer çizgilerinde
yayalarýn yanlýþ hareket etmemeleri ve yaya geçidinde yönlendirilmeleri için tehlike arz eden gerekli yerlere
yer ikaz çizgileri ile yaya korkuluklarý yapýlmalýdýr (TS 12576) (Þekil 235-236).

Sekil 234. Yaya yolunda yer kaplamasi ile yönlendirme (El kitabi)

KABARTMA
YAZI

DURAK

3638

CADDE

TOPLU TAÞIMA DURAÐI

NESNE BELÝRLEME

TOPLU GÖSTERÝM
PANOSU

YÖN BELÝRLEME

ENGELSÝZ GÖRÜÞ

TOPLU TAÞIMA
DURAÐI

CADDENÝN ADI

CADDE ÜZERÝNDEKÝ
EV NUMARALARI

>200

>160

>140



ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU 2. BÖLÜM

191

Þekil 235. Raylý sistemli yollarda Yaya geçidinde yaya korkuluðu ve yer ikaz þeritleri Ölçüler cm�.dýr. (El kitabý)

Sekil 236. Kavþaklardaki Yaya geçidinde yaya korkuluðu ve yer ikaz þeritleri. Ölçüler cm.dir. (El kitabi)
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