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GİRİŞ

Tasarm herkesi kapsamaldr. Kullanm türü ne olursa olsun binalar ve açk alan yaplar, toplumun hiç bir üye-
sini ayrt etmeden, herkese hitap eden mimari çözümler sunmaldr. Söz konusu bu çözümleri içeren engelsiz 
yapl çevrenin üretilmesi için tasarm aşamasndan başlayarak gerekli erişilebilirlik ölçü ve ölçütleri sağlanmal-
dr. Bu sayede yapl çevre oluşturulurken gerekli tedbirler alnmş olacak, sonradan ek bir işlem gerekmeksizin 
erişilebilirlik tamamlanabilecektir.

Mekan tasarmnda ve inşasnda farknda olmadan kstlayc ve engelleyici çok sayda hata yaplmaktadr. Erişi-
lebilir olmayan mekanlar farkl özellikleri nedeniyle çok sayda kullancy dezavantajl hale getirmektedir. Bunlar 
engelliler, yaşllar, geçici engeli bulunanlar, hamileler, bebek araballar, çocuklar, iri ve şişman kişiler, çok uzun ve 
çok ksa boylu kişiler ayrca yük ve eşya taşyanlardr. Günümüzde bunlara mobil cihazna bakarak  çevresinin 
farknda olmadan yürüyenlerin de eklenmesi gerekmektedir. Bu gruplarda yer alan kişiler yapl çevrede herhan-
gi bir engelle karşlaştklarnda sorun yaşarlar, hareketlilikleri farkl düzeylerde kstlanr ve hatta kaza riskiyle 
karşlaşr. Görüldüğü gibi yapl çevrede hareketlilik sorunuyla karşlaşma olaslğ aslnda oldukça geniş bir ke-
simi ilgilendirir ve hemen herkes günlük etkinliklerini gerçekleştirirken hareketliliğinde kstllğa maruz kalabilir. 
Yürüyüş güzergahnda pek çok kişi için farkna varlmadan aşlabilen bir basamak, tekerlekli sandalye kullanc-
snn karşsna çktğnda onu tamamen çaresiz brakp, bu kişinin engelli hale gelmesine yol açmaktadr. Oysa 
iki kot uygun nitelikte rampa ile birbirine bağlandğnda, yani “erişilebilirlik” sağlandğnda, herkesin kullanmna 
uygun güzargah düzenlenmiş olacaktr. 

Erişilebilirlik Nedir?
Erişilebilirlik “herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağmsz ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunlar 
kullanabilmesi”dir.

Her yere ve her hizmete; çünkü bireylerin konutlarndan, eğitim binalarna iş yerlerine; açk ve yeşil alanlardan, 
toplu taşma araçlarndan bilgi ve iletişim teknolojilerine kadar tüm alanlara ve tüm hizmetlere erişiyor olmas 
gerekir. 

Bağmsz ve güvenli olarak; çünkü yaplan düzenlemelerin, verilen hizmetlerin kimsenin yardm olmadan ve 
her hangi bir risk oluşturmadan kullanlmas gerekir.

Herkesin; çünkü erişilebilirlik engelliler için zorunluluk, yaşllar eklediğimizde gerekliliktir. Toplumdaki herkes 
için ise konforlu bir yaşam demektir. 

Erişilebilirlik Zinciri
Kentlerdeki farkl hizmetlerin sunulduğu sağlk yaplar, okullar, kamu hizmet binalar, işyerleri ve konut binalar-
n; kaldrmlar, parklar, yaya geçitleri gibi açk alanlar ve bunlar birbirine bağlayan ulaşm sistemlerini herkesin 
günün herhangi bir saatinde kullanmas gerekebilir. Bu nedenle bunlarn sadece bir ksmnn erişilebilir olmas 
yeterli değildir. Örneğin bir görme engelli kamu binasndan hizmet almak istediğinde evinden çkp bu binaya 
erişinceye kadar kullanacağ kaldrmlarda gerekli engelsiz geçiş genişlikleri, şkl yaya geçidinde sesli sinyal, 
toplu taşma durağnda gelen araç ve aracn içinde varlan durakla ilgili sesli anons, araçtan indiği duraktan 
gideceği binaya gerekli yönlendirme ve bahçe girişinden binann danşma bankosuna kadar bordür takibi veya 
hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygulamas bulunmaldr. Bu düzenlemeler erişilebilirlik zincirini oluşturur. 
Her bir düzenleme ise bu zincirin bir halkasdr ve halkalardan birinin kopmas tüm zincirin bozulmasna, yani 
erişilebilirliğin sağlanamamasna neden olacaktr.    

Söz konusu erişilebilirlik zincirinin oluşturulmas için konut binalarnda erişilebilirlik açsndan en önemli ilke 
“uyarlanabilir konut” tasarmnn yaplmasdr. Uyarlabilir konutlar, konut ortak alanlarnda erişilebilirliğin sağlan-
dğ, konut içinde ise istendiğinde erişilebilir donanmlarn eklenmesi ve küçük değişikliklerle engelli ve yaşllar 
için erişilebilirlik gerekli düzenlemelerin yaplmasn sağlar.

Erişilebilirliğin sağlanmasnda mimari çözümlerin tercih edilmesi bir diğer temel ilkedir. Örneğin kot farklarnn 
aşlmasnda rampa gibi binaya ait mimari çözümler öncelikle tasarlanmaldr. Rampa yaplmasnn teknik aç-
dan mümkün olmadğ durumlarda mekanik çözümler seçenek olarak değerlendirilmeli, ilk olarak da asansör 
düzenlenmelidir. Kaldrma ve iletme platformu ise son tercih olarak düşünülmelidir. Mimari çözümlerin önceliği, 

          Uyarlanabilir konutlar, ortak alanlarda erişilebilirlik sağlanırken, 
konut içinde ise istendiğinde erişilebilir donanımların eklenmesi ve küçük değişikliklerle engelli ve yaşlıların  
erişebilirliği için gerekli düzenlemelerin yapılmasına olanak tanıyan konutlardır.

â
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â
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işletme maliyeti nedeniyle kapatlan veya elektrik kesintisi nedeniyle çalşmama sorunu yaşanabilen mekanik 
çözümlerden farkl olarak, her koşulda kullanlabilmesidir. 

Erişilebilirlik Mevzuat
Ülkemizde tasarmn herkes için yaplmas ve erişilebilir yaşam alanlar inşa edilmesi için mevzuat düzenlemeleri 
bulunmaktadr. 3194 sayl İmar Kanunu, Planl Alanlar İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği ve Yap Denetimi 
Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere İmar Mevzuat; diğer yandan BM Engellilerin Haklarna İlişkin Sözleş-
me, 5378 sayl Engelliler Hakknda Kanunu içeren engellilik mevzuatnda yer alan hükümler gereği plan ve proje 
aşamalarnda erişilebilir tasarm yaplmas zorunludur.

• Yapl çevrede erişilebilirlik konusunda düzenlemeler bulunan mevzuat:
• 3194 sayl İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerinde;
• Planl Alanlar İmar Yönetmeliği
• Otopark Yönetmeliği
• Sğnaklarla İlgili Ek Yönetmelik
• Yap Denetimi Uygulama Yönetmeliği
• Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te erişilebilirlik ölçü ve ölçütleri bulunmaktadr.

Tasarm yakndan ilgilendiren bir mevzuat olarak Yap Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde binalarn “erişilebilir” 
olarak projelendirilmesi ve inşa edilmesi süreçlerindeki kontrollerde erişilebilirlik standartlarna uygunluğun da 
kontrol edilmesi için 30 Mays 2019 tarihinde yaymlanan düzenleme yaplmştr. Bu düzenlemede EK-3 Form 
– 1: Mimari Proje Kontrol Formunda erişilebilirlik standartlarnn bir bina ve yakn çevresinde uygulanmasna yö-
nelik ilgili tüm bölümlerinde standartlarla gerekli uyumlaştrmann sağlanmasnn yan sra yeni bir bölüm olarak
“Erişilebilirlik Kontrol Formu” eklenmiştir. Erişilebilirlik düzenlemelerine yer verilmesi gereken bina mahalleri ve
donanmlar için plan, detay, görünüş ve kesit çizimlerin, binalar için hazrlanan projelere ek olarak hazrlanmas
zorunlu tutulmuştur.

Mimari Kontrol Formunda 14 maddelik 9 uncu bir “Erişilebilirlik” bölümü oluşturulmuştur. Burada, binann her 
bir bölümü için erişilebilirlik standartlar gereği binann taşmas gerekli özellikler belirtilerek, teknik ayrntlar için 
yeni bir form olarak hazrlanan “Erişilebilirlik Kontrol Formlar”na at ar yaplmştr.

İlk defa yürürlüğe giren “Erişilebilirlik Kontrol Formu”nda yap denetim  rmalar daha proje aşamasnda vaziyet 
ve kat planlarnda; bahçe girişi, bahçe yolu, kaldrm, bina girişi, rampa, merdiven, asansör, kaplar, erişilebilir 
tuvalet, yönlendirme ve işaretlemeler, acil durum ve bina tesisat gibi tüm düzenlemelerin erişilebilirlik standart-
larnda yer alan ölçü ve ölçütlere uygunluğunu bu form ile kontrol edebilecektir. 12 bölümde toplam 128 soru ile 
yaplan kontrol sonucunda yeni yaplan binalarn tamam erişilebilir olacaktr.

Ancak bu Yönetmelikte istenenlere ek olarak da farkl erişilebilirlik projeleri hazrlanabilir.

634 sayl Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yaplarda Özürlülerin Kullanmna Yönelik Proje Tadili Komisyonlar Teşkili, 
Çalşma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik’te Kanun kapsamna giren alanlarda engellilerin erişilebilirlik 
ihtiyaçlarnn karşlanmasna yönelik yaplmas gerekenler düzenlenmiştir. 

Ülkemizin 2007 ylnda imzalayp 2009 ylnda onayladğ Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarna İlişkin Sözleş-
me’de erişilebilirliğin hayata geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alnmas yükümlülüğü bulunmaktadr.  

5378 sayl Engelliler Hakknda Kanun’da yapl çevrede erişilebilirliğin sağlanmas için planlama, tasarm, inşa-
at, imalat, ruhsatlandrma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarna uygunluk sağlanmas zorunlu 
tutulmuş ve her ildeki komisyonlarca mevcut yapl çevrenin erişilebilirliğinin izlenmesi ve denetlenmesi düzen-
lenmiştir. Bu kapsamda;

• Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği
• Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Genelgeleri yaymlanmştr.

Erişilebilirlik konusunda düzenlemeler bulunan yukarda belirtilen mevzuat hükümleri için bunlarn incelenmesi 
gerekmektedir. 

3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerinde;
Yapılı çevrede erişilebilirlik konusunda düzenlemeler bulunan mevzuat:
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Erişilebilirlik Standartlar

Erişilebilirlik mevzuatnn en önemli bileşenlerinden biri de standartlardr. Ülkemizde “erişilebilirlik standartlar” 
“Türk Standardlar Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili yaymladğ standartlar” olarak mevzuatla belirlenmiştir. 

Erişilebilirlik, gerekli ölçü ve ölçütlerin uygulanmasyla sağlanabilir. Standartlar farkl kullanclarn yapl çevrede 
çeşitlenen ihtiyaçlarn karşlamak üzere temel gereklilikleri teknik olarak belirleyen önemli dokümanlardr. Ülke-
mizde erişilebilirlikle ilgili belli başl standartlar şunlardr:

• TS 9111 “Özürlüler ve Hareket Kstllğ Bulunan Bireyler İçin Binalarda Ulaşlabilirlik Gerekleri”
• TS 12576 “Kaldrm ve Yaya Geçitlerinde Ulaşlabilirlik İçin Yapsal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarm

Kurallar”
• TS 12460 “Rayl Taşma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşllar İçin Tesislerde Tasarm Kurallar”
• TS ISO 23599 “Görme Özürlü veya Az Görenler İçin Yardmc Mamuller- Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi

İşaretleri”
• TS 13536 “TS ISO 23599’un Uygulanmasna Yönelik tamamlayc Standard”
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Standartlar TSE’den temin edilmelidir.

Klavuzun Kullanm İçin Hatrlatmalar 
Erişilebilirlik mevzuat ve standartlar baz alnarak hazrlanan bu standartta, anlatlmak istenen erişilebilirlik ölçüt-
leri örnek çözümler plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimlerle açklanmştr. Tasarm sürecinde bu Klavuzda 
yer almayan ölçü ve ölçütler için standartlara baklmaldr.  

Klavuzda açklanan ölçütlerin nedenlerine ilişkin “not kağd” görünümünde ek bilgiler verilmiştir.

Bir yapda erişilebilirliğin sağlanmas için tasarm kadar yapm ve tefriş aşamalarnda da gerekli ölçülerin ve mal-
zeme özelliklerinin sağlanmas gerekmektedir. Örneğin kap genişliği tekerlekli sandalyenin geçebileceği geniş-
likte veya klozet transfer sağlayabileceği yükseklikte yaplmş olmaldr. Bu nedenle proje hazrlama aşamasnda 
çizim olarak mimari projede yer verilemeyecek ancak yapm aşamasnda veya yapm sonras tefriş aşamasnda 
sağlanmas gereken ölçü ve ölçütler “dairesel notlar” görünümünde hazrlanmştr. Bu notlarn proje notu olarak 
kullanlmas ve projenin ayrlmaz bir parças haline getirilmesi gerekmektedir. 

Klavuzun yaymlandğ tarihten sonra mevzuatta ve erişilebilirlik standartlarnda revizyon yaplmas durumunda, 
klavuzda yer alan ölçütlerin yerine güncel ölçütlerin kullanlmas gerekmektedir.

Sonuç olarak; tasarm hiç kimseye “dur”, “bekle”, “güzergah değiştir”, “buraya giremezsin” veya “buray kulla-
namazsn” demeyecek yaşam alanlar oluşturmal, herkesi istediği yere eriştirmeli ve herkesi ayn mekanda bu-
luşturmaldr. Bu Klavuzda sunulan teknik bilgilerle tasarmda erişilebilirliğin sağlanmas için rehberlik edilmesi 
hede enmektedir.
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1.1. GENEL ÖLÇÜLER

Yapl çevrenin tasarlanmasnda temel kural, farkl özelliklere sahip kullanclarn ihtiyaçlarnn ayn tasarmda 
karşlanmas olmaldr. Herkesin kullanm için gerekli koşullar ayn güzergahta, ayn girişte ve ayn mekanlarda 
sağlanmaldr. Bu ihtiyaçlardan biri hareketlilikleri için farkl yardmc araç-gereç kullanan veya farkl özellikler-
deki bireylerin hareket ederken gerek duyduğu geçiş genişliğidir. Söz konusu geçiş genişliği ölçüleri Şekil 1.1’de 
yer almaktadr.

Tasarmda, hayata geçirilecek kullanm alanlarnn hareket kstllğ olan-
lar açsndan çalşp çalşmadğnn kontrolü için yeterli erişilebilir güzergah 
bulunup bulunmadğna baklmaldr. Erişilebilir güzergahlar, net genişliği, 
yüzey dokusu özellikleri, yürüyüş güzergahna paralel veya dik eğimlerin 
uygunluğu ve düzey değişikliklerinin çözümleri ile engelli ve hareket kst-
llğ bulunan kişilerin kullanabilmesine olanak sağlanan hareket alanlardr.

Erişilebilir güzergah için ilk ölçüt geçiş genişliğidir. Geçiş genişlikleri hem 
kap gibi geçilen yerler hem de yürüyüş boyunca ilerlenecek olan alanlar için 
sağlanrken, her zaman için net yani temiz, diğer bir deyişle üzerinde engel 
veya çknt olmayacak şekilde düşünülmesi gereken ölçüler kullanlmaldr. 

Yardmc araç gereç ile hareketlilik sağlayan bir kullanc için erişilebilir gü-
zergâhn net (temiz) geçiş genişliği 90 cm’den az olmamaldr (Şekil 1.2).

Şekil 1.1. Genel Ölçüler

Şekil 1.2. Erişilebilir Güzergâh Genişliği

Klavuzda yer alan tüm ölçüler,net (temiz)
ölçülerdir.

1. BÖLÜM - ERİŞİLEBİLİRLİKTE ÖLÇÜLER VE TEMEL TASARIM KURALLARI
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Tekerlekli sandalyenin hareketliliği için yatayda ve düşeyde sağlanmas gereken özellikler tasarm en çok etki-
leyecek ölçütlerdendir. Duran bir tekerlekli sandalye için gerekli net zemin alan 76 cm x 122 cm’dir (Şekil 1.3). 

İki tekerlekli sandalye kullancsnn yan yana geçebilmesi için en az 150 cm, rahatça geçiş için ve tavsiye edilen 
ölçü olarak ise en az 180 cm geçiş genişliği sağlanmaldr (Şekil 1.4 (a)).

Yürüyen bir kişi ile yardmc araç gereç kullanan bir kullancnn yan yana veya karşlkl olarak geçiş yapabilmesi 
için en az 120 cm, rahat bir tra ğin sağlanmas için ise en az 150 cm geçiş genişliği sağlanmaldr (Şekil 1.4.(b)).

Şekil 1.3. Tekerlekli Sandalyenin Net Zemin veya Döşeme Alan

Şekil 1.4. Tekerlekli Sandalye Geçiş Genişlikleri 
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Şekil 1.6. Beyaz Baston Kullanm İçin Gerekli Alan

Şekil 1.5. Farkl Hareket Kstllğ Olanlar İçin Geçiş Genişliği

Geçiş genişliği belirlenirken kullanc yoğunluğu ve buna bağl olarak gerçekleşen tra k sklğ dikkate alnmal, 
yoğun kullanlacağ ve sürekli iki yönlü tra k olacağ düşünüldüğünde en az 180 cm, sklkla iki yönlü tra k için 
en az 150 cm, nadiren iki yönlü tra k söz konusu ise en az 120 cm geçiş genişliği sağlanmaldr (Şekil 1.5).

Görme engelliler için beyaz baston kullanrken gereken tarama alan ve baston salnm için Şekil 1.6’daki ölçüler 
temel alnmaldr.
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Şekil 1.7. Tekerlekli Sandalye Dönüş Alanlar

Şekil 1.8. Tekerlekli Sandalye İle 900 Dönüş Yapabilmesi 
İçin Gerekli Alan 

1.2 TEKERLEKLİ SANDALYE MANEVRA 
VE YAKLAŞIM ÖLÇÜLERİ 

Tekerlekli sandalyenin 180° yani tam tur şek-
linde dönmesi için en az 150 cm çapnda da-
iresel veya 150 cm x 150 cm ebatlarnda bir 
alana ihtiyaç vardr (Şekil 1.7.(a)). Bu alan ve 
180° dönerken manevra pozisyonlar Şekil 
1.7.(b)’de gösterilmektedir. 

Tekerlekli sandalyenin 90°’lik dönüşü için ge-
rekli ölçüler Şekil 1.8’de gösterilmektedir. 

Tekerlekli sandalyenin “U” dönüşü yapabilmesi 
için gerekli alan Şekil 1.9.(a)’da gösterilmekte-
dir. Akülü tekerlekli sandalyeler manuel olan-
lara göre özellikle manevra için daha büyük 
kullanm alanna ihtiyaç duymaktadr. Akülü 
tekerlekli sandalye için gerekli manevra alan 
çap 180 cm olmal, bu ölçü tercihen 210 cm 
olarak uygulanmaldr (Şekil 1.9.(b)).

Tekerlekli sandalyenin180° dönmesi gerekenalanlara örnek olaraktuvaletler, rampa sahanlklar, asansör önü sahanlklar, girişkaps önü verilebilir.

Şekil 1.9.  Tekerlekli Sandalyenin “U” Dönüşü Yapabilmesi İçin Gerekli 
Alan ve Akülü Tekerlekli Sandalye İçin Manevra Alan

360°

360°

360°
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Tekerlekli sandalyenin 90°’lik dönüşü için ge-
rekli ölçüler Şekil 1.8’de gösterilmektedir. 

Tekerlekli sandalyenin “U” dönüşü yapabilmesi 
için gerekli alan Şekil 1.9.(a)’da gösterilmekte-
dir. Akülü tekerlekli sandalyeler manuel olan-
lara göre özellikle manevra için daha büyük 
kullanm alanna ihtiyaç duymaktadr. Akülü 
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Tekerlekli sandalyenin180° dönmesi gerekenalanlara örnek olaraktuvaletler, rampa sahanlklar, asansör önü sahanlklar, girişkaps önü verilebilir.

Şekil 1.9.  Tekerlekli Sandalyenin “U” Dönüşü Yapabilmesi İçin Gerekli 
Alan ve Akülü Tekerlekli Sandalye İçin Manevra Alan
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Tekerlekli sandalyenin engel etrafnda dönmesi için gerekli ölçüler ise Şekil 1.10.(a) ve (b)’de gösterilmektedir. 

Tekerlekli sandalye kullanan kişi ile ilgili baz ölçüler Şekil 1.11’de gösterilmektedir. 

Tekerlekli sandalye kullanan kişiler tarafndan kullanlabilmesi için mekanda uygulanan donanmlarn, yatayda 
ve dikeyde gereken yaklaşm ölçülerini sağlayacak şekilde tasarlanmas gerekmektedir. Tekerlekli sandalye kul-
lanan kişinin kullanmak istediği donanma engel olmadan ve arada engel varken önden ve yandan yaklaşm için 
gerekli ölçüler Şekil 1.12’de ve Şekil 1.13’te gösterilmektedir. 

Şekil 1.11. Tekerlekli Sandalye Oturma Yükseklikleri

Şekil 1.10. Tekerlekli Sandalye İle Dönüş İçin Gerekli Genişlikler
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Şekil 1.14’te ise tekerlekli sandalye ve koltuk değneği kullanan kişilerce dolap gibi donanmlara önden yaklaşa-
rak bunlar kullanmak için gerekli ölçüler gösterilmektedir.  

Şekil 1.12. Tekerlekli Sandalye İle Önden Yaklaşm Mesafeleri 

Şekil 1.13. Tekerlekli Sandalye İle Yandan Yaklaşm Mesafeleri

Şekil 1.14. Yandan Yaklaşm Mesafeleri
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Şekil 1.15. Dikeyde Engelsiz Alan Ölçüleri

Şekil 1.16. “6 mm -13 mm” Arasndaki Seviye Farkllklar İçin Düzenleme

Baş açklğ tüm dolaşm alanlarnda çok uzun boylu kişilerin, görme engellilerin ve yaşllarn hareket ederken ve 
yürürken, kafa ve vücut hizalarna gelen bir engele çarpmalar nedeniyle kaza geçirmelerini önlemek amacyla
sağlanmas gereken bir özelliktir. Bu gruba günümüzde telefon gibi cihazlara bakarak dalgn şekilde yürüyenler 
de eklenmelidir. 

Tüm açk ve kapal dolaşm alanlarnda engelsiz olarak sağlanmas gereken alann düşeydeki net (temiz) yük-
sekliği en az 220 cm olmaldr. Bu alann içinde herhangi bir ağaç dal, tabela, çknt oluşturacak bir donanm 
gibi engeller bulunmamal, tasarm ilkelerine göre yatayda sağlanmas gereken genişlikteki alann dikey ksmna 
bakldğnda, yerle 220 cm yükseklik aras tamamen boşluk oluşturmaldr (Şekil 1.15). Bu alan “erişilebilir kori-
dor” olarak tanmlanabilir. 

Yürüyüş güzergâhnda bulunan duvarlarda yerden 68 cm ile 220 cm aras yüksekliklerde duvara monte edilen 
nesneler, duvardan en fazla 10 cm çknt yapabilir. Görme engellilerin buradaki çknty beyaz bastonla fark 
edebilmesi için, çkntnn yerden yüksekliği 68.5 cm’den az olmaldr.

1.4. YATAYDA ENGELSİZ ALAN: ZEMİNDE DÜZENLEMELER

Yürüyüş güzergahnda karşlaşlan kot (seviye) farkllklarnn aşlmas her-
kes için çözüm gerektirir. Ancak hareket kstllğ olanlarn büyük çoğunluğu 
için basamak niteliğinde olan çözümler yeterli olmayacak; ayağn taklma-
mas, yürüteçin ilerletilmesi, tekerlekli sandalye, bebek arabas gibi tekerle-
ği olan araç gereçlerin tekerlek hareketinin sürdürülmesi için kotlar birbirine 
bağlayan rampa türü düzlemlerin tasarlanmas gerekmektedir.  

Ülkemizdeki erişilebilirlik standartlarna göre, bu kot farklarndan 6 mm’ye ka-
dar olanlar için özel bir düzenleme gerekmemektedir çünkü bunlarn herkes 
tarafndan tolere edilebilir olduğu kabul edilmektedir (Şekil 1.16.(a)) 

6 mm-13 mm arasndaki kot farkllklar için ise eğimi 1/2’yi geçmeyecek şekilde düzenlemeler yaplmaldr (Şe-
kil 1.16.(b) ve (c)). 

Görme engellilerin Şekil 1.15’te gösterilen tarama hareketi srasnda beyaz bastonun alanda bulunan engele denk gelerek fark edilmesi için engelin yerdenen fazla 68,5 cm de konumlanmş olmas gerekmektedir. İnce ve düz yükselen veyaüst taraf alt tarafna göre daha büyük olan objeler ise yerden 10 cm yüksektebir tabann üzerine yerleştirilerek beyazbastonla yerde yaplan tarama hareketisrasnda fark edilmesi sağlanmaldr.

6 mm’den fazla kot farklarndadahi düzenleme yaplmazsa,tekerlekli sandalye ile kot fark aşlmak istenirken buhamle sandalyenin geriyedoğru devrilmesine nedenolduğu için büyük tehlike yaratmaktadr.

1.3. DİKEYDE ENGELSİZ ALAN: BAŞ AÇIKLIĞI

â
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13 mm (1,3 cm)’den daha fazla olan kot farkllklar için ise 1.5 Temel Erişilebi-
lirlik Ögesi: Rampa bölümünde belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak rampa 
yaplmaldr.

Yatayda hareketliliğin kesintisiz ve güvenli sağlanabilmesi için zeminde altyap 
kapağ, zgara gibi herhangi bir başka malzeme bulunmamas gerekmektedir. 
Ancak yürüyüş güzergâh üzerinde zgara uygulanmasnn zorunlu olduğu hal-
lerde, bu zgarann yönü, geçiş yönüne dik düzenlenmelidir. Izgara aralklarn-
daki boşluklar ise en fazla 13 mm olmaldr (Şekil 1.17).

Hal tekerlekli sandalyenin kullanmn zorlaştrdğ için tavsiye edilmemektedir. 
Ancak döşeme üzerinde hal veya hal türü kaplamalar kullanlacaksa döşeme-
ye güvenli bir biçimde sabitlenmeli ve hal tüylerinin yüksekliği (hav yüksekliği) en fazla 13 mm olmaldr (Şekil 
1.18).

Drenaj zgaralarnn aralklar yürüyüş yolunaparalel olduğunda tekerlekli sandalye, bebek arabas gibi araç gereçlerintekerleğinin zgara aralğna skşp kalmasnaneden olmaktadr.

Şekil 1.17. Izgara Aralklar

Tüm yürüyüş güzergâhlar 
düz, sabit, dayankl ve 

slak-kuru halde kaymayan 
malzeme ile kaplanmş 
olmaldr. Mahallerde 
uygulanmas gereken 

kaymazlk değerleri “TS 
13882-Yaya yürüme 

yüzeylerinin sn andrma 
kurallar – Temel gereklilikler 
ve değerlendirme yöntemleri” 
standardna uygun olmaldr.

Şekil 1.18. Hal Kalnlğ

,
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1.5. TEMEL ERİŞİLEBİLİRLİK ÖGESİ: RAMPA

Yürüyüş güzergahnda 1,3 cm’den fazla kot fark bulunduğunda, bu kot farklarnn aşlmas için rampa yapl-
maldr. Kot farkn aşmada rampa yaplmas erişilebilirlikte temel önceliktir. Rampalar bahçe girişi, bahçe yolu, 
bina girişi, bina içinde yatay ve dikey dolaşm alanlarnda ve ihtiyaç duyulan diğer tüm alanlarda uygulanmaldr. 
Ancak rampann güvenli ve yardmsz kullanm için tüm ölçü, özellik ve donanmlaryla standartlara uygunluk 
sağlamas son derece önemlidir.

Erişilebilirlikte mimari çözümlerin sağlanmas temel ilkelerdendir. Bu ilkenin uygulanmasnda 
rampa yaplmasnn mümkün olmadğ durumlarda yani teknik açdan, topoğrafyadan kaynaklanan 
veya mülkiyet snrnn dar olmas gibi nedenlerle yüksek kot farklarnn bulunduğu yerlerde, 
sonraki seçenek asansör olmaldr. Benzer nedenlerle asansörün yaplmasnn mümkün olmadğ 
hallerde ise kaldrma ve iletme platformlar (eğik bir düzlemde hareket eden merdiven tipi asansör 
veya düşey/dikey kaldrma platformu) alternatif ulaşm yöntemi olarak, son seçenek olarak 
yaplabilir. Burada sralama mimari çözüm olan rampa ile başlar, periyodik bakmlar yapldğ için 
daha güvenli olan asansör ile devam eder, son olarak iki çözümün de uygulanamadğ yerlerde 
standartlara uygun kaldrma ve iletme platformu son erişilebilirlik çözümüdür.
Mimari çözüme öncelik verilmesi mevzuatta da düzenlenmiştir. “Bahçe girişi ve bina girişlerinde 
idarece tespit edildiği hallerde asansör, asansör yaplmasnn mümkün olmadğ durumlarda ise 
alternatif ulaşm yöntemi olarak platform asansörü, hidrolik asansör bulunmas” istenmektedir 
(Bknz. Yap Denetim Uygulama Yönetmeliği).
Rampa işletme maliyeti olmayan, elektrik kesintisi gibi dş etkenlerden bağmsz kullanlabilen, 
çalştrlmas için inisiyatif gerekmeyen ve binaya ait mimari bir çözüm olarak mekanik olanlara 
göre avantajldr.

Rampa ölçü, özellik ve donanmlar şunlardr; 

Rampalarn net (temiz) genişliği, koruma bordürü ve trabzan gibi üze-
rinde bulunan tüm donanmlar hariç en az 100 cm olmaldr (Şekil 1.19).

Rampalarda aşlmas gereken kot farkna göre rampa eğiminin aşağdaki 
tabloya göre belirlenmesi gerekmektedir. 

En fazla yükseklik En fazla eğim

15 cm ve daha az 1:12 (%8)

16 cm-50 cm arasnda 1:14 (%7)

51 cm -100 cm arasnda 1:16 (%6)

101 cm üzerinde 1:20 (%5)

Rampa yüzeyi düz, 
sabit, dayankl ve 
slak  ve kuru halde 

kaymayan malzeme ile 
kaplanmş olmaldr.

Rampa eğimi = aşlanyükseklik /rampa uzunluğu formülü ilehesaplanmaldr.

Tabloda verileneğimler en fazlauygulanabilecek olanlardr. Eğimin daha düşük tutulmaskullanm kolaylğsağlayacaktr.
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(a) Perspektif

Şekil 1.19. Rampa Örneği

(b) Plan

(c) AA Kesit

(d) BB Kesit (e) CC Kesit
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(a) Perspektif

Şekil 1.19. Rampa Örneği

(b) Plan

(c) AA Kesit

(d) BB Kesit (e) CC Kesit
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Rampalar üzerinde 150 cmx 150 cm boyutlarndakisahanlklar, tekerlekli sandalye veya yardmcaraç gereç kullanankişilerin dinlenmesive gerektiğinde geridönmesini sağlar.

Rampann başlangç ve bitiminde zeminde herhangi bir çknt veya çukurluk bu-
lunmamaldr. 

Rampalar 9 m’den uzun ise her 9 m’de bir en az 150 cm x 150 cm boyutlarnda düz 
dinlenme alanlar bulunmaldr. Benzer şekilde rampa başlangcnda, bitişinde ve 
yön değiştiren rampalarda yön değiştirme sahanlklarnda en az 150 cm x 150 cm 
boyutlarnda manevra alan bulunmaldr (Şekil 1.20). 

Kademeli rampa tasarlanrken, her bir rampa kolunun eğimi, toplamda aşlan yük-
sekliğe göre hesaplanan eğim değerini geçmemelidir.

Rampa ile aşlacak yükseklik göz önünde bulundurularak, erişilebilirlik ölçü, özellik ve donanmlar sağlanarak 
farkl formlarda (örneğin L, U ve kare formlarda) rampalar yaplabilir (Şekil 1.21). 
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Şekil 1.21. Farkl Formlarda Rampa Örnekleri 

Şekil 1.20. Rampada Sahanlklar

(a)
Rampa Üstten Görünüş

(b)
AA Kesiti

(örneğin L, U, kare vb. formlarda) 
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Rampa başlangç ve bitişinde hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygulanmamaldr. 

Küpeştenin bulunduğu duvar veya trabzan ile arasndaki mesafe en az 4 cm olmaldr (Şekil 1.23 (a) ve (b)).

Küpeştelerin çap veya genişliği 32 mm – 45 mm arasnda olmaldr. Küpeşte bir duvar veya trabzan üzerine sa-
bitleniyorsa (Şekil 1.23 (c))’de belirtilen ölçülere uygun olarak düzenleme yaplmaldr. Küpeşteler tutulabilecek 
özellikte olmas kaydyla farkl formlarda olabilir ancak daha rahat kavranlabilmesi sebebiyle dairesel formda 
küpeşteler tercih edilmelidir (Şekil 1.23 (d)). Küpeşte kavrama yüzeyi süreklilik sağlamaldr.

Şekil 1.22. Trabzan (Korkuluk)

Rampann her iki tarafnda 90 cm yükseklikte 1. düzey ve 70 cm yükseklikte 2. 
düzey küpeşte bulunmaldr. Trabzanlarda, duvar yüzeylerinde ve trabzanl 
parapetlerde küpeşte uygulamalar Şekil 1.22’de gösterilmektedir. 

Küpeşte, rampa başlangcndan 30 cm önce başlamal ve bitiminden 30 cm 
sonra devam etmelidir. Ancak küpeştenin 30 cm’lik uzants dolaşm (sirkü-
lasyon) alannda kalyor ve taklma, çarpma gibi tehlike oluşturuyorsa, 30 cm 
uzatma uygulamas yaplmamaldr. Küpeştenin uçlar duvara sabitlenmiş 
veya yarm ay şeklinde yuvarlatlmş olmaldr.

Az görenler için trabzan ve küpeştelerin bulunduğu yüzey ile zt renkte olmas 
tavsiye edilir. Küpeşteler dayankl olmal, trabzanlara ve duvara emniyetle 
yük taşyabilecek ve iletebilecek şekilde sabitlenmelidir.

Trabzan yüksekliği rampann yapldğ yerin kullanm koşullarna görebelirlenmelidir. Küpeşteyüksekliği trabzan yüksekliğinden bağmsz,korkuluk veya duvarda 90 cm ve 70 cm yüksekliksağlanacak şekilde tasarlanmaldr (Şekil 1.22 (a))
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Şekil 1.23. Küpeşte Örnekleri

Şekil 1.24. Koruma Bordürü

Rampa ve sahanlklarn kenarlarnda koruma bulunmuyorsa en az 5 cm yüksekliğinde koruma bordürü yapl-
maldr. Korkuluklarn boşluksuz olarak düzenlenmesi halinde, örneğin yere kadar sürekli cam trabzan yapldğ 
durumlarda koruma bordürü yaplmayabilir. Farkl koruma bordürü tasarmlar Şekil 1.24’te gösterilmiştir. 

1.6. MERDİVENLER

Yürüyüş güzergahndaki kot (seviye) farkllklarnn aşlmasnda ve katlar 
aras erişim için tasarlanacak merdivenlerin de erişilebilir olmas gerekmek-
tedir. 

Yürüyen merdivenler erişilebilir çözüm olarak kabul edilmemektedir. Ayrca 
döner basamakl merdivenler de kullanm zorluğu nedeniyle erişilebilir de-
ğildir. 

Merdivenlerin yer seçimi önemlidir. Merdivene yandan yaklaşlmasn sağ-
lamak amacyla merdiven, yürüyüş istikametine dik olarak tasarlanmaldr. 
Mevzuatla belirlenmiş olan kullanma sahip binalar dşndaki kamu kulla-
nmna açk binalardaki tüm merdivenlerde merdiven başlangcnda ve bi-
timinde hissedilebilir uyarc yüzey bulunmaldr. Uyarc yüzey merdiven 
genişliğinde, merdivenin başlangcnn 30 cm öncesinde ve bitiminden 30 
cm sonrasnda, 60 cm derinliğinde olmaldr (Uyarc yüzey uygulamasyla 

Engelli veya hareketkstllğ olanlarn hareketliliğini sağlamak için çeşitli mimari düzenlemelereihtiyaç duyulmaktadr. Bu nedenle rampa kadarerişilebilir merdivenlerinde düzenlenmesigerekmektedir.

â
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ilgili daha fazla bilgi için bknz. Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri bölümü). Uyarc yüzey, 210 cm’den fazla 
derinliği olan sahanlklarda da uygulanmaldr (Şekil 1.25). 

Bina içindeki dikey dolaşm için kullanlan merdiven ayn zamanda yangn kaçş merdiveni ise, bu merdivenlerde 
uygulanacak basamak ucu kaymaz şerit ve hissedilebilir uyarc yüzeyin, insanlarn emniyetli ve hzl bir şekilde 
tahliyesini engellememesi; kaymay önleyen ve ayrca Binalarn Yangndan Korunmas Yönetmeliği’nin 26 nc 
ve 29 uncu maddelerinde belirtilen yanmazlk şartlarn taşyan malzemeden yaplmas gerekmektedir. Sadece 
yangn kaçş merdiveni olarak kullanlan merdivenler Binalarn Yangndan Korunmas Yönetmeliği’ne uygun 
olmal ve bunlarda uyarc yüzey uygulamas yaplmamaldr.

Şekil 1.25. Merdiven Özellikleri

Merdivenler ani karşlaşlankot fark bulunan alanlarolduğu için fark edilmesison derece önemlidir.Yürüyüş esnasnda güzergahn devamnda değilgüzergaha dik tasarlanmasözellikle görme engellileriçin daha güvenlidir.

Merdivenlerde tasarmda ve uygulamada tüm basamaklarn derinlik 
ve yüksekliği ayn olmaldr. Açk rhtl merdivenler kullanlmamaldr. 
Merdivenlerde en fazla 12 basamakta bir sahanlk yaplmas gerek-
mektedir. 

Tüm merdivenlerde, merdivenin her iki tarafnda trabzan (korkuluk) 
veya trabzan yaplmasn gerektirmeyecek duvar veya parapet bulun-
maldr.  

Kazalar ve yaralanmalar önlemek için trabzanlarda dikme aras boş-
luk 10 cm olarak uygulanmaldr. Genişliği 300 cm’den fazla olan mer-
divenlerde, dolaşm/sirkülasyon alannda kalmyor ve taklma, çarpma 
gibi tehlike oluşturmuyorsa; sedye geçişi gerektiren sağlk veya acil 
toplu tahliye gerektiren okul gibi binalarda risk oluşturmuyorsa merdi-
ven ortasnda ilave olarak trabzan yaplabilir.

Merdivenin her iki tarafnda 90 cm yükseklikte 1. düzey ve 70 cm yük-
seklikte 2. düzey küpeşte bulunmaldr. Trabzanlarda, duvar yüzey-
lerinde ve trabzanl parapetlerde küpeşte uygulamalar Şekil 1.26’da 
gösterilmektedir. 

Trabzan ve küpeştelerin merdiven üzerinde kaplayacağ alan, Binala-
rn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te belirlenen merdiven 
genişliğine ek olarak tasarlanmaldr.

Küpeşte, merdiven başlangcndan 30 cm önce başlamal ve bitiminden 
30 cm sonra devam etmelidir. Ancak küpeştenin 30 cm’lik uzants dola-
şm (sirkülasyon) alannda kalyor ve taklma, çarpma gibi tehlike oluş-
turuyorsa, 30 cm uzatma uygulamas yaplmamaldr. Küpeştenin uçlar 
duvara sabitlenmiş veya yarm ay şeklinde yuvarlatlmş olmaldr.

Az görenler için trabzan ve küpeştelerin bulunduğu yüzey ile zt renkte 
olmas tavsiye edilir. Küpeşteler dayankl olmal, trabzanlara ve duva-
ra emniyetle yük taşyabilecek ve iletebilecek şekilde sabitlenmelidir.

Basamaklarn düz, 
sabit, dayankl ve 
slak  ve kuru halde 
kaymayan; doğal 
veya yapay olarak 
aydnlandğnda 
yansma ile göz 

almayan bir malzeme 
ile kaplanmş olmas 

gerekmektedir.

Trabzan yüksekliği merdiveninyapldğ yerin kullanm koşullarna göre belirlenmelidir.Küpeşte yüksekliği trabzanyüksekliğinden bağmsz, korkuluk veya duvarda 90 cm ve 70 cm yükseklik sağlanacakşekilde tasarlanmaldr(Şekil 1.22.(a)).

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e,
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şm (sirkülasyon) alannda kalyor ve taklma, çarpma gibi tehlike oluş-
turuyorsa, 30 cm uzatma uygulamas yaplmamaldr. Küpeştenin uçlar 
duvara sabitlenmiş veya yarm ay şeklinde yuvarlatlmş olmaldr.

Az görenler için trabzan ve küpeştelerin bulunduğu yüzey ile zt renkte 
olmas tavsiye edilir. Küpeşteler dayankl olmal, trabzanlara ve duva-
ra emniyetle yük taşyabilecek ve iletebilecek şekilde sabitlenmelidir.

Basamaklarn düz, 
sabit, dayankl ve 
slak  ve kuru halde 

kaymayan; doğal 
veya yapay olarak 
aydnlandğnda 
yansma ile göz 

almayan bir malzeme 
ile kaplanmş olmas 

gerekmektedir.

Trabzan yüksekliği merdiveninyapldğ yerin kullanm koşullarna göre belirlenmelidir.Küpeşte yüksekliği trabzanyüksekliğinden bağmsz, korkuluk veya duvarda 90 cm ve 70 cm yükseklik sağlanacakşekilde tasarlanmaldr(Şekil 1.22.(a)).
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ilgili daha fazla bilgi için bknz. Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri bölümü). Uyarc yüzey, 210 cm’den fazla 
derinliği olan sahanlklarda da uygulanmaldr (Şekil 1.25). 

Bina içindeki dikey dolaşm için kullanlan merdiven ayn zamanda yangn kaçş merdiveni ise, bu merdivenlerde 
uygulanacak basamak ucu kaymaz şerit ve hissedilebilir uyarc yüzeyin, insanlarn emniyetli ve hzl bir şekilde 
tahliyesini engellememesi; kaymay önleyen ve ayrca Binalarn Yangndan Korunmas Yönetmeliği’nin 26 nc 
ve 29 uncu maddelerinde belirtilen yanmazlk şartlarn taşyan malzemeden yaplmas gerekmektedir. Sadece 
yangn kaçş merdiveni olarak kullanlan merdivenler Binalarn Yangndan Korunmas Yönetmeliği’ne uygun 
olmal ve bunlarda uyarc yüzey uygulamas yaplmamaldr.

Şekil 1.25. Merdiven Özellikleri

Merdivenler ani karşlaşlankot fark bulunan alanlarolduğu için fark edilmesison derece önemlidir.Yürüyüş esnasnda güzergahn devamnda değilgüzergaha dik tasarlanmasözellikle görme engellileriçin daha güvenlidir.

Merdivenlerde tasarmda ve uygulamada tüm basamaklarn derinlik 
ve yüksekliği ayn olmaldr. Açk rhtl merdivenler kullanlmamaldr. 
Merdivenlerde en fazla 12 basamakta bir sahanlk yaplmas gerek-
mektedir. 

Tüm merdivenlerde, merdivenin her iki tarafnda trabzan (korkuluk) 
veya trabzan yaplmasn gerektirmeyecek duvar veya parapet bulun-
maldr.  

Kazalar ve yaralanmalar önlemek için trabzanlarda dikme aras boş-
luk 10 cm olarak uygulanmaldr. Genişliği 300 cm’den fazla olan mer-
divenlerde, dolaşm/sirkülasyon alannda kalmyor ve taklma, çarpma 
gibi tehlike oluşturmuyorsa; sedye geçişi gerektiren sağlk veya acil 
toplu tahliye gerektiren okul gibi binalarda risk oluşturmuyorsa merdi-
ven ortasnda ilave olarak trabzan yaplabilir.

Merdivenin her iki tarafnda 90 cm yükseklikte 1. düzey ve 70 cm yük-
seklikte 2. düzey küpeşte bulunmaldr. Trabzanlarda, duvar yüzey-
lerinde ve trabzanl parapetlerde küpeşte uygulamalar Şekil 1.26’da 
gösterilmektedir. 

Trabzan ve küpeştelerin merdiven üzerinde kaplayacağ alan, Binala-
rn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te belirlenen merdiven 
genişliğine ek olarak tasarlanmaldr.

Küpeşte, merdiven başlangcndan 30 cm önce başlamal ve bitiminden 
30 cm sonra devam etmelidir. Ancak küpeştenin 30 cm’lik uzants dola-
şm (sirkülasyon) alannda kalyor ve taklma, çarpma gibi tehlike oluş-
turuyorsa, 30 cm uzatma uygulamas yaplmamaldr. Küpeştenin uçlar 
duvara sabitlenmiş veya yarm ay şeklinde yuvarlatlmş olmaldr.

Az görenler için trabzan ve küpeştelerin bulunduğu yüzey ile zt renkte 
olmas tavsiye edilir. Küpeşteler dayankl olmal, trabzanlara ve duva-
ra emniyetle yük taşyabilecek ve iletebilecek şekilde sabitlenmelidir.

Basamaklarn düz, 
sabit, dayankl ve 
slak  ve kuru halde 
kaymayan; doğal 
veya yapay olarak 
aydnlandğnda 
yansma ile göz 

almayan bir malzeme 
ile kaplanmş olmas 

gerekmektedir.

Trabzan yüksekliği merdiveninyapldğ yerin kullanm koşullarna göre belirlenmelidir.Küpeşte yüksekliği trabzanyüksekliğinden bağmsz, korkuluk veya duvarda 90 cm ve 70 cm yükseklik sağlanacakşekilde tasarlanmaldr(Şekil 1.22.(a)).
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ilgili daha fazla bilgi için bknz. Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri bölümü). Uyarc yüzey, 210 cm’den fazla 
derinliği olan sahanlklarda da uygulanmaldr (Şekil 1.25). 

Bina içindeki dikey dolaşm için kullanlan merdiven ayn zamanda yangn kaçş merdiveni ise, bu merdivenlerde 
uygulanacak basamak ucu kaymaz şerit ve hissedilebilir uyarc yüzeyin, insanlarn emniyetli ve hzl bir şekilde 
tahliyesini engellememesi; kaymay önleyen ve ayrca Binalarn Yangndan Korunmas Yönetmeliği’nin 26 nc 
ve 29 uncu maddelerinde belirtilen yanmazlk şartlarn taşyan malzemeden yaplmas gerekmektedir. Sadece 
yangn kaçş merdiveni olarak kullanlan merdivenler Binalarn Yangndan Korunmas Yönetmeliği’ne uygun 
olmal ve bunlarda uyarc yüzey uygulamas yaplmamaldr.

Şekil 1.25. Merdiven Özellikleri

Merdivenler ani karşlaşlankot fark bulunan alanlarolduğu için fark edilmesison derece önemlidir.Yürüyüş esnasnda güzergahn devamnda değilgüzergaha dik tasarlanmasözellikle görme engellileriçin daha güvenlidir.

Merdivenlerde tasarmda ve uygulamada tüm basamaklarn derinlik 
ve yüksekliği ayn olmaldr. Açk rhtl merdivenler kullanlmamaldr. 
Merdivenlerde en fazla 12 basamakta bir sahanlk yaplmas gerek-
mektedir. 

Tüm merdivenlerde, merdivenin her iki tarafnda trabzan (korkuluk) 
veya trabzan yaplmasn gerektirmeyecek duvar veya parapet bulun-
maldr.  

Kazalar ve yaralanmalar önlemek için trabzanlarda dikme aras boş-
luk 10 cm olarak uygulanmaldr. Genişliği 300 cm’den fazla olan mer-
divenlerde, dolaşm/sirkülasyon alannda kalmyor ve taklma, çarpma 
gibi tehlike oluşturmuyorsa; sedye geçişi gerektiren sağlk veya acil 
toplu tahliye gerektiren okul gibi binalarda risk oluşturmuyorsa merdi-
ven ortasnda ilave olarak trabzan yaplabilir.

Merdivenin her iki tarafnda 90 cm yükseklikte 1. düzey ve 70 cm yük-
seklikte 2. düzey küpeşte bulunmaldr. Trabzanlarda, duvar yüzey-
lerinde ve trabzanl parapetlerde küpeşte uygulamalar Şekil 1.26’da 
gösterilmektedir. 

Trabzan ve küpeştelerin merdiven üzerinde kaplayacağ alan, Binala-
rn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te belirlenen merdiven 
genişliğine ek olarak tasarlanmaldr.

Küpeşte, merdiven başlangcndan 30 cm önce başlamal ve bitiminden 
30 cm sonra devam etmelidir. Ancak küpeştenin 30 cm’lik uzants dola-
şm (sirkülasyon) alannda kalyor ve taklma, çarpma gibi tehlike oluş-
turuyorsa, 30 cm uzatma uygulamas yaplmamaldr. Küpeştenin uçlar 
duvara sabitlenmiş veya yarm ay şeklinde yuvarlatlmş olmaldr.

Az görenler için trabzan ve küpeştelerin bulunduğu yüzey ile zt renkte 
olmas tavsiye edilir. Küpeşteler dayankl olmal, trabzanlara ve duva-
ra emniyetle yük taşyabilecek ve iletebilecek şekilde sabitlenmelidir.

Basamaklarn düz, 
sabit, dayankl ve 
slak  ve kuru halde 
kaymayan; doğal 
veya yapay olarak 
aydnlandğnda 
yansma ile göz 

almayan bir malzeme 
ile kaplanmş olmas 

gerekmektedir.

Trabzan yüksekliği merdiveninyapldğ yerin kullanm koşullarna göre belirlenmelidir.Küpeşte yüksekliği trabzanyüksekliğinden bağmsz, korkuluk veya duvarda 90 cm ve 70 cm yükseklik sağlanacakşekilde tasarlanmaldr(Şekil 1.22.(a)).
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Küpeştenin bulunduğu duvar veya trabzan ile arasndaki mesafe en az 4 cm olmaldr (Şekil 1.23 (a) ve (b)). 

Küpeştelerin çap veya genişliği 32 mm – 45 mm arasnda olmaldr. Küpeşte bir duvar veya trabzan üzerine sa-
bitleniyorsa (Şekil 1.23 (c))’de belirtilen ölçülere uygun olarak düzenleme yaplmaldr. Küpeşteler tutulabilecek 
özellikte olmas kaydyla farkl formlarda olabilir ancak daha rahat kavranlabilmesi sebebiyle dairesel formda 
küpeşteler tercih edilmelidir (Şekil 1.23 (d)). Küpeşte kavrama yüzeyi süreklilik sağlamaldr.

Basamaklarn baz özellikleri iç ve dş mekanda farkllk göstermelidir. Merdiven dş mekandaysa, örneğin bah-
çede veya bina girişindeyse, basamak genişliği (derinliği) en az 30 cm, basamak yüksekliği (rht yüksekliği) ise 
en fazla 15 cm olmaldr. Basamaklarn ucunda merdiven genişliğince zemin ile zt renkte ve çknt yapmayacak 
şekilde 2,5 cm eninde kaymaz şerit uygulanmal veya kaymay önleyici işlem yaplmaldr. 

Şekil 1.26. Merdiven Ölçüleri
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Basamak uçlarnda geleneksel olarak yaplan damlalklar, merdivenikullanabilen ancak ayağn bir üsttekibasamağa çkarmakta zorlananlar, çok ksa boylu kişiler ve sivri burunluayakkab giyenlerin taklmasnave kaza geçirmesine neden olmaktadr. Projede çkntsz yaplanbasamak uçlarnn projeye göre uygulandğndan yapm sürecindeemin olunmaldr.

Şekil 1.27. Basamak Özellikleri

İç mekandaki merdivenlerde, örneğin kat merdivenlerinde, basamak 
genişliği (derinliği) en az 27 cm, basamak yüksekliği (rht yüksekliği) 
en fazla 16 cm, erişilebilirliğin sağlanmas için ayrca bir düzenleme 
varsa (rampa, asansör gibi) en fazla 18 cm. Olmaldr. İç mekan 
merdiven basamaklarnn ucunda, merdiven genişliğince zemin ile 
zt renkte ve çknt yapmayacak şekilde 4 cm - 5 cm. eninde kay-
maz şerit uygulanmal veya kaymay önleyici işlem yaplmaldr. 

Tüm basamaklarn uçlar çkntsz (damlalksz) tasarlanmal ve uy-
gulanmaldr (Şekil 1.27).

1.7 YAYA YÜRÜME YÜZEYLERİ

Açk alanlarda, meydanlar, yaya yürüme alanlar, kald-
rmlar, eş düzey yaya geçitleri ve yaya alt/üst geçitleri, 
bisiklet yollar, rampalar, merdiven basamaklar; bina-
larda girişler, koridorlar, merdiven ve rampalar, slak 
hacimler, işyerlerinde çalşma odalar ve alanlar ve 
genel olarak tüm yaşam alanlarnda zemin kaplamala-
rnda düz, sabit, dayankl olmasnn yannda slak ve 
kuru halde kaymaya karş dirençli malzeme seçilmesi 
TS 9111 ve diğer erişilebilirlik mevzuat açsndan zo-
runludur. 

Bu bakmdan; yapl çevrede yer alan binalarda ve açk 
alanlarda yüzey kaplama malzemelerinin kayma diren-
ci bakmndan TS 13882- Yaya yürüme yüzeylerinin 
sn andrma kurallar – Temel gereklilikler ve değer-
lendirme yöntemleri standardnda öngörülen kriterleri 
sağlamas gerekir.

Bu zorunluluk; yürümek ve hareket etmekiçin herhangi bir aparat kullansn veya kullanmasn, açk alanlarda ve binalarda yürümekte ve/veya hareket etmekte zorlukçeken bireylerin yapl çevrede güvenli birşekilde hareket etmesi için kaymaya karş dirençli yürüme yüzeylerin temel gereklilikolmasndan kaynaklanmaktadr. Yürünenyüzeylerin kaymaya karş yeterli dirence sahip olmas,  herhangi bir sağlk sorunu 
veya fonksiyon kayb olmayan diğer bireylerinkaymadan kaynakl kazalardan korunmasaçsndan da temel bir gerekliliktir.

olmalıdır.

â
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Basamak uçlarnda geleneksel olarak yaplan damlalklar, merdivenikullanabilen ancak ayağn bir üsttekibasamağa çkarmakta zorlananlar, çok ksa boylu kişiler ve sivri burunluayakkab giyenlerin taklmasnave kaza geçirmesine neden olmaktadr. Projede çkntsz yaplanbasamak uçlarnn projeye göre uygulandğndan yapm sürecindeemin olunmaldr.
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genişliği (derinliği) en az 27 cm, basamak yüksekliği (rht yüksekliği) 
en fazla 16 cm, erişilebilirliğin sağlanmas için ayrca bir düzenleme 
varsa (rampa, asansör gibi) en fazla 18 cm. Olmaldr. İç mekan 
merdiven basamaklarnn ucunda, merdiven genişliğince zemin ile 
zt renkte ve çknt yapmayacak şekilde 4 cm - 5 cm. eninde kay-
maz şerit uygulanmal veya kaymay önleyici işlem yaplmaldr. 

Tüm basamaklarn uçlar çkntsz (damlalksz) tasarlanmal ve uy-
gulanmaldr (Şekil 1.27).

1.7 YAYA YÜRÜME YÜZEYLERİ

Açk alanlarda, meydanlar, yaya yürüme alanlar, kald-
rmlar, eş düzey yaya geçitleri ve yaya alt/üst geçitleri, 
bisiklet yollar, rampalar, merdiven basamaklar; bina-
larda girişler, koridorlar, merdiven ve rampalar, slak 
hacimler, işyerlerinde çalşma odalar ve alanlar ve 
genel olarak tüm yaşam alanlarnda zemin kaplamala-
rnda düz, sabit, dayankl olmasnn yannda slak ve 
kuru halde kaymaya karş dirençli malzeme seçilmesi 
TS 9111 ve diğer erişilebilirlik mevzuat açsndan zo-
runludur. 

Bu bakmdan; yapl çevrede yer alan binalarda ve açk 
alanlarda yüzey kaplama malzemelerinin kayma diren-
ci bakmndan TS 13882- Yaya yürüme yüzeylerinin 
sn andrma kurallar – Temel gereklilikler ve değer-
lendirme yöntemleri standardnda öngörülen kriterleri 
sağlamas gerekir.

Bu zorunluluk; yürümek ve hareket etmekiçin herhangi bir aparat kullansn veya kullanmasn, açk alanlarda ve binalarda yürümekte ve/veya hareket etmekte zorlukçeken bireylerin yapl çevrede güvenli birşekilde hareket etmesi için kaymaya karş dirençli yürüme yüzeylerin temel gereklilikolmasndan kaynaklanmaktadr. Yürünenyüzeylerin kaymaya karş yeterli dirence sahip olmas,  herhangi bir sağlk sorunu 
veya fonksiyon kayb olmayan diğer bireylerinkaymadan kaynakl kazalardan korunmasaçsndan da temel bir gerekliliktir.
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Bina ve açk alanlardaki yüzey kaplamalarnn sağlamas gereken 
kriterler aşağdaki tabloda yer almaktadr. Deney yöntemleri ve 
tabloda yer almayan endüstriyel alanlara ilişkin standartlar için TS 
13882 Yaya yürüme yüzeylerinin sn andrma kurallar – Temel ge-
reklilikler ve değerlendirme yöntemleri standardna başvurulmaldr.

Yeni projelerde, 
projedeki mahallerin 
sahip olmas gereken 
zemin kayma direnci 

snf mahallerin 
üzerine yazlmal 

veya proje notlarnda 
belirtilmelidir.

Alan/Mahal

Ayakkabl 
veya 

Yalnayak
Ramp 
Deney
Snf

Sarkaç 
Deney 
snf

Sürtünme 
Ölçer

Deneyi

Boşluklu 
yüzey için 
en küçük 

hacim 
numaras

Balkon, tuvalet ve duş kabini hariç konutlar R9 D1

Genel Tuvaletler R110 P3

Balkonlar, duş ünitelerinin zemini hariç 
konutlardaki banyolar R10 veya A P3

Duş kabinlerinin zemini hariç yalnayak girilen 
umumi binalardaki tuvaletler, banyolar, duşlara 
bitişik ortak soyunma odalar gibi slak ortak 
alanlar

R11 veya B P4

Konutlarda yer alan duş kabinlerinin zeminleri R11 veya B P4

Umumi binalarda yer alan duş kabinlerinin 
zeminleri R12 veya B P5 V6

Umumi binalardaki duş kabinlerine bitişik olmayan 
soyunma odalar, duş kabinlerine bitişik ancak 
slak kalmayan ve çplak ayakla gezilen alanlar

R10 veya A P3

Dş mekân yaya pasajlar R10 P3

Dş mekân rampalar R11 45 +2α

%2 eğimden fazla kuru yüzeyli iç mekan 
rampalar R10 45 +2α

Konut içi merdiven basamaklar R9 P2

Konut binalardaki ortak merdiven basamaklar R10 P3

Sınıfı

Yüzey İçin
En Küçük

Hacim
Numarası
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Alan/Mahal

Ayakkabl 
veya 

Yalnayak
Ramp 
Deney
Snf

Sarkaç 
Deney 
snf

Sürtünme 
Ölçer

Deneyi

Boşluklu 
yüzey için 
en küçük 

hacim 
numaras

Umumi binalarn içinde ve dşnda yer alan 
merdivenler yada slak kalan merdivenler R9 veya A P2

Konut binalarnn girişleri, asansör zeminleri, 
o slerde ve o s binalar, AVM lerdeki kuru 
zeminler,

R9 P2

AVM vb umumi binalarda çoğu zaman kuru kalan 
alanlar R10 P3

Umumi binalardaki slak mahallerde R11 P4

Yemek satş veya servis alanlarnda R10 P3

Dşar açlan koridor ve yollar, toplant ve konser 
alanlar yağmura maruz kalmayan otobüs ve tren 
duraklar

R10

P3, 
yüzey 
eğimli 
ise “35 
+2α”

Yağmura maruz toplant ve konser alanlar, 
otobüs ve tren duraklar R11

P4, 
yüzey 
eğimli 
ise “45 
+2α”

Yüzme havuzu çevresi
İlgili yap 

mevzuatna 
uygun

-

Yüzme havuzu duş, soyunma odalar vb.
İlgili yap 

mevzuatna 
uygun

P5

Yüzme havuzu, duş veya soyunma odalarna 
giden koridor veya yollar

İlgili yap 
mevzuatna 

uygun

P4, 
yüzey 
eğimli 
ise “45 
+2α”

Duş ve havuz içindeki merdivenler C -

Banyo ve havuzlarn zeminleri B -

Okul ve kreşler

Giriş alanlar, koridorlar, toplant odalar R9 P2

Sn ar, grup odalar R9 P2

Sınıfı

Yüzey İçin
En Küçük

Hacim
Numarası

Erişilebilirlik Klavuzu

32

Alan/Mahal

Ayakkabl 
veya 

Yalnayak
Ramp 
Deney
Snf

Sarkaç 
Deney 
snf

Sürtünme 
Ölçer

Deneyi

Boşluklu 
yüzey için 
en küçük 

hacim 
numaras

Umumi binalarn içinde ve dşnda yer alan 
merdivenler yada slak kalan merdivenler R9 veya A P2

Konut binalarnn girişleri, asansör zeminleri, 
o slerde ve o s binalar, AVM lerdeki kuru 
zeminler,

R9 P2

AVM vb umumi binalarda çoğu zaman kuru kalan 
alanlar R10 P3

Umumi binalardaki slak mahallerde R11 P4

Yemek satş veya servis alanlarnda R10 P3

Dşar açlan koridor ve yollar, toplant ve konser 
alanlar yağmura maruz kalmayan otobüs ve tren 
duraklar

R10

P3, 
yüzey 
eğimli 
ise “35 
+2α”

Yağmura maruz toplant ve konser alanlar, 
otobüs ve tren duraklar R11

P4, 
yüzey 
eğimli 
ise “45 
+2α”

Yüzme havuzu çevresi
İlgili yap 

mevzuatna 
uygun

-

Yüzme havuzu duş, soyunma odalar vb.
İlgili yap 

mevzuatna 
uygun

P5

Yüzme havuzu, duş veya soyunma odalarna 
giden koridor veya yollar

İlgili yap 
mevzuatna 

uygun

P4, 
yüzey 
eğimli 
ise “45 
+2α”

Duş ve havuz içindeki merdivenler C -

Banyo ve havuzlarn zeminleri B -

Okul ve kreşler

Giriş alanlar, koridorlar, toplant odalar R9 P2

Sn ar, grup odalar R9 P2

’

.
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Alan/Mahal

Ayakkabl 
veya 

Yalnayak
Ramp 
Deney
Snf

Sarkaç 
Deney 
snf

Sürtünme 
Ölçer

Deneyi

Boşluklu 
yüzey için 
en küçük 

hacim 
numaras

Umumi binalarn içinde ve dşnda yer alan 
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o slerde ve o s binalar, AVM lerdeki kuru 
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R9 P2

AVM vb umumi binalarda çoğu zaman kuru kalan 
alanlar R10 P3

Umumi binalardaki slak mahallerde R11 P4

Yemek satş veya servis alanlarnda R10 P3

Dşar açlan koridor ve yollar, toplant ve konser 
alanlar yağmura maruz kalmayan otobüs ve tren 
duraklar

R10

P3, 
yüzey 
eğimli 
ise “35 
+2α”

Yağmura maruz toplant ve konser alanlar, 
otobüs ve tren duraklar R11

P4, 
yüzey 
eğimli 
ise “45 
+2α”
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İlgili yap 

mevzuatna 
uygun

-
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İlgili yap 

mevzuatna 
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P5
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P4, 
yüzey 
eğimli 
ise “45 
+2α”
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Alan/Mahal

Ayakkabl 
veya 

Yalnayak
Ramp 
Deney
Snf

Sarkaç 
Deney 
snf

Sürtünme 
Ölçer

Deneyi

Boşluklu 
yüzey için 
en küçük 

hacim 
numaras
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Sınıfı

Yüzey İçin
En Küçük

Hacim
Numarası
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Alan/Mahal

Ayakkabl 
veya 

Yalnayak
Ramp 
Deney
Snf

Sarkaç 
Deney 
snf

Sürtünme 
Ölçer

Deneyi

Boşluklu 
yüzey için 
en küçük 

hacim 
numaras
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Hacim
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2.1. BAHÇE GİRİŞİ

Bahçe girişi, bina mülkiyetinde açk alan bulunduğunda, duvar gibi snrlayclarla tanml veya tanmsz olan bu 
alana giriştir. Yerleşke tipi kullanmlardaki bahçe girişlerinin yer seçimi yaplrken toplu taşma durağ, otopark ve 
bina girişine en yakn konumlar belirlenmelidir. Tüm bahçe girişleri ve bahçe yollar erişilebilir olmaldr. 

Bahçe girişlerinin düz ayak olmas erişilebilirlik açsndan en kolay kullanm sağlayacaktr. Ancak kot fark bu-
lunuyorsa, bu kot farknn 1,3 cm’den fazla olmas halinde “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” 
bölümündeki ilkelere uygun rampa yaplmaldr (Şekil 2.1). 

Bahçe girişinde mülkiyet snrnn dar olmas veya teknik nedenlerle rampa yaplmasnn mümkün olmadğnn 
idarece tespit edildiği hallerde; asansör, asansör yaplmasnn mümkün olmadğ durumlarda ise alternatif ula-
şm yöntemi olarak kaldrma ve iletme platformlar (platform asansörü, hidrolik asansör gibi çözümler) uygulan-
maldr (Şekil 2.2 (a)). Ancak mekanik çözümlerin mimari çözüm olan rampa yaplmasnn mümkün olmadğ 
hallerde tercih edilmesi gerektiği unutulmamaldr.  

Bahçe girişinde yer alan kot fark rampa ile çözümlenmişse yannda mutlaka erişilebilir merdiven de 
bulunmaldr(Şekil 2.2 (b)). Merdivenler “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümündeki ilkelere 
uygun olmaldr. 

Şekil 2.1. Bahçe Girişinde Rampa

2. BÖLÜM - BİNA YAKIN ÇEVRESİ
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Şekil 2.2. Kot Fark Fazla Bahçe Girişi
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Şekil 2.2. Kot Fark Fazla Bahçe Girişi

Bina Yakn Çevresi

39

2.2. BAHÇE YOLU

Bahçe yollar, bahçe girişinden bina girişlerine ve bahçe içinde birden fazla bina varsa bu binalar ile varsa tüm 
otopark, spor sahas, kamelya, oyun alan, oturma alan, kafeterya gibi kullanmlar birbirine bağlayan güzergah-
lardr (Şekil 2.3 (a)). Tüm bahçe yollarnn erişilebilir olmas gerekmektedir. Çocuk oyun alanlar da bahçe yolu ile 
erişilebilen güzegahta olmal, oyun grubuna düz ayak erişim sağlanmal ve oyun gruplar engelli çocuklar dahil 
tüm çocuklarn bir arada oynayabileceği çeşitlilikte olmaldr (Şekil 2.3 (b)). Bahçede kaldrm bulunuyorsa bu 
kaldrmlarn da erişilebilirliği sağlanmaldr. 

Şekil 2.3. Erişilebilir Bahçe Yolu

â

güzergâhta   
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Bahçe yolu üzerinde kot fark bulunuyorsa, bu kot farklar için 
tasarlanan merdivenlerin yannda rampann gerekli erişilebilirlik 
koşullarn sağlayacak şekilde planlanamadğ durumlarda, do-
ğal eğimle veya rampayla sağlanan çözüm ayr bir güzergahta 
olabilir.

Bahçe içinde açk veya kapal otopark bulunduğunda veya bah-
çe taşt tra ğine açksa  bahçe yolu veya yayann kullanabileceği 
güzergahlarn yayann güvenli hareketi için taşt yolundan izole 
edilmesini sağlayan güvenlik önlemleri alnmaldr. Bahçe yollar 
taştlar tarafndan kullanlacak yollarla kesişmemeli, kesişmesi 
zorunlu olan hallerde erişilebilirlik tedbirlerinin alndğ yaya ge-
çitleri sağlanmaldr. 

Bahçe içinde her 30 m’de bir dinlenme bank sağlanmaldr.

Bahçe yollarnn genişliği en az 200 cm tercihan 300 cm olma-
ldr. Bahçe yollar boyunca düşeyde baş açklğ olarak sağlan-
mas gereken 220 cm’lik yükseklik içinde ve yatayda hareketliliği 
engelleyici hiç bir nesne bulunmamaldr. Yol güzergahnda, yol 
yüzeyinden yukarda bulunan yönlendirme tabelalar gibi dona-
nmlar ve ağaç dallarnn yüksekliği en az 220 cm olmaldr. Bu 
şekilde düşeyde en az 220 cm ve yatayda en az 200 cm olan 
erişilebilir koridor niteliğindeki bahçe yollar sağlanmaldr.

Bahçe girişinden bina girişine ve diğer kullanmlara erişim, bah-
çe yolu yerine veya bunlara ek olarak bahçe alanndaki zemini-
nin çoğunluğunun kaplandğ yaya yürüyüş alanlar ile de sağ-
lanabilir. Bu tür yaya yürüyüş alanlarnn hepsinde de düşeyde 
220 cm’lik engelsiz baş açklğ sağlanmasna yönelik tedbirler 
alnmaldr. Bu yürüyüş alanlarnda bulunan duvarlarda yerden 
68 cm ile 220 cm aras yüksekliklerde duvara monte edilen nes-
neler, duvardan 10 cm’den fazla çknt yapmamaldr. Duvara 
asl olup 10 cm’den daha fazla çknt yapan objeler ise yerden 
en fazla 30 cm boşluk braklacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu 
alanlarda bulunmas zorunlu objelerden üst taraf alt tarafna göre daha büyük olanlar (ayakl objeler gibi), yer-
den 10 cm yükseklikte bir tabann üzerine yerleştirilmelidir (Şekil 2.4).

Düşeydeki ve yataydaki engellere; aralklar ± 1,3 cm’den fazla çknt veyaçukur oluşturan yer zgaralar, dolaşmyönüne paralel yer zgaralar, yer mantarlar ve taşt engelleyiciler, elektrikdireği, elektrik kutusu, posta kutusu,reklam panolar, levhalar, park etmiş taştlar, bozulmuş döşeme kaplamas, yola gerilmiş otopark zincirleri, tümsek veçukurlar, ± 0,6 cm’den fazla kot farkllklaroluşturan alt yap kapaklar örnekverilebilir.

Hareket kstllğ bulunan kişilergenellikle yavaş hareket eder ve 30 m’den fazla hareket ettiklerinde dinlenme ihtiyac duyarlar. Bu nedenle30 m erişilebilir tasarmda mesafeaçsndan önemli bir ölçüdür.

Şekil 2.4. Yaya Yürüyüş Alannda Engel Oluşturan Objelerin Konumlandrlmas

Duvara monte edilmiş olanobjelerle ilgili verilen buölçüler, beyaz bastonun tarama hareketi esnasndabastonla fark edilebilecek özellikleri sağlamak içindir.

e

â

â

â
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Şekil 2.5. Bahçe Yolunda Bordür Takibi ve HYYİ Uygulamas

Yaya yürüyüş alannda kalan ve Şekil 
2.4’te yerleştirilmesi için ölçüleri 

verilen objeler, az görenler tarafndan 
alglanabilir ve diğer görme engellilerce 
beyaz baston ile farkedilebilir olmaldr. 
Bu nedenle yaya yürüyüş alan dşnda 

bir yere yerleştirilmesi mümkün 
olmayan, örneğin güvenlik için taşt 
yolundan izolasyon sağlayan, sütun, 
ayakl tabela gibi yaplmas zorunlu 

olan bu tür objelerden 75 cm’den daha 
az yüksekliktekiler zt renklendirme 
yaplarak,  diğerleri ise en az 7,5 cm 
genişliğinde zt renkli bantlarla ve 
yerden 90 cm-100 cm (1.düzey) ve 

150 cm - 160 cm. (2.düzey) arasndaki 
yükseklikte işaretlenerek ve düzenli 
bir konumda süreklilik sağlayacak 
şekilde yerleştirilerek fark edilmeleri 

sağlanmaldr.

Tüm bahçe yollar ve 
yaya yürüyüş alanlar 

üzerinde taklma, çarpma 
sonucu yaralanmaya 

neden olabilecek özellikte 
kesici, yaralayc nesneler 

bulunmamaldr.

Görme engellilerin bahçe girişinden binaya erişimi için; kamu kullanmna açk binalarda uygulanacak hissedile-
bilir yürüme yüzeyi işareti yerine gerekli koşullarn sağlanabilmesi halinde bordür takibi düzenlenmesi birinci ön-
celiktir. Kamu kullanmna açk olmayan diğer binalarda ise bordür takibi düzenlenmesi güvenli erişimi sağlaya-
caktr. Bordür takibi, görme engellilerin en güvenli ve en ksa yolu kullanarak, bordür yani snrlayc niteliğindeki 
bir düzenlemeyi takip ederek bir binaya yönlendirilmesi ile sağlanabilir. Bordür takibinin yaplacağ güzergahta 
güvenli erişim için için yatayda engellerden arndrlmş ve 220 cm baş açklğ olan erişilebilir güzergah tasar-
lanmaldr (Şekil 2.5).

â
â
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Kamu kullanmna açk binalarda bahçe girişinden bina girişine 
kadar bordür takibi ile yönlendirme yaplamadğ durumlarda, 
“Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri (HYYİ)” bölümünde yer 
alan ölçü ve özelliklerde HYYİ  uygulanmaldr. Bu binalarda, 
bina girişinden danşma bankosuna veya danşma bankosu 
yoksa hissedilebilir kat planna kadar HYYİ ile yönlendirme de-
vam etmelidir. 

Yerleşke türü yerlerde, önemli karar verme noktalarnda oryan-
tasyon ve yol bulma amacyla görsel, işitsel ve hissedilebilir 
bilgilendirme; yani gerekli yazl ve sembolik gösterimlerin ol-
duğu, bulunulan yer ve gidilmek istenebilecek yer ile bilgi ve-
ren,  zt renklerin kullanldğ yönlendirme tabelalar; bunlara ek 
olarak hissedilebilir, kabartmal bilgilendirme tabelalar ve farkl 
formlarda hissedilebilir donanmlar; ek aydnlatma ve ayrca 
malzeme farkllklar sağlanmaldr. 

Bahçe yollarnn eğimi en fazla %5 olmaldr. Eğimin %5 olarak sağlanamadğ bahçe yollarnda ve yaya yürüyüş 
alanlarndaki kot farklarnn aşlmas için “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde yer alan 
özelliklerde rampa düzenlenmelidir. Eğimli bahçe yollarnda en az 150 cm x 150 cm net alana sahip dinlenme 
sahanlklar bulunmaldr. Bahçe yollarnda yol boyunca, yeterli aydnlatma olmaldr (Şekil 2.6).

Bahçe yollarnn yüzeyi 
düz, sabit dayankl ve slak  

ve kuru halde kaymayan 
malzeme ile kaplanmş 

olmaldr. Bahçe içerisindeki 
yaya yollar, çakl gibi 

gevşek ve kaygan malzeme 
ile döşenmemelidir .

Bahçe yolu kaplamasndagevşek zemin dokusuoluşturacak malzemekullanm, tekerlekli sandalye, diğer yardmc araç gereç ile hareketliliğini sağlayanlar, bebek araballar ve yük taşyanlar için zorlukla kullanlabilen veya kullanlamaznitelikte olacaktr.

Şekil 2.6. Eğimli Bahçe Yolu

Yerleşke türü yerlerde, bina girişi veya bir binadan diğer binaya gitmekisteyen yaşllar,  öğrenme güçlüğü olanlar, birden fazla engeli olanlar ileaz görenler ve diğer görme engellileriçin saat, çeşme, rüzgar çanlar gibises çkaran objeler, bayraklar, farkl güzergahlarda kullanlacak farkl renkve kokuya sahip bitkiler tamamlayc nitelikte yol bulmaya yardmc araçlarolarak kullanlabilir.

â

â
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Şekil 2.6. Eğimli Bahçe Yolu

Yerleşke türü yerlerde, bina girişi veya bir binadan diğer binaya gitmekisteyen yaşllar,  öğrenme güçlüğü olanlar, birden fazla engeli olanlar ileaz görenler ve diğer görme engellileriçin saat, çeşme, rüzgar çanlar gibises çkaran objeler, bayraklar, farkl güzergahlarda kullanlacak farkl renkve kokuya sahip bitkiler tamamlayc nitelikte yol bulmaya yardmc araçlarolarak kullanlabilir.
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Yüzey suyunun drene edilmesi için en fazla 1:50 
eğim sağlanmal, bahçe yolu veya yaya yürüyüş 
alannda oluk yaplmamal, zgara yaplacaksa 
“Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kuralla-
r” bölümünde yer alan özelliklerde olmaldr.

Bahçe yolu veya diğer yaya yürüyüş alanlarnn 
kenarnda aşağya doğru dik bir eğim olduğu yer-
lerde düşmeyi engellemek için en az 110 cm yük-
sekliğinde korkuluk bulunmaldr.

Bahçe içinde yaya kaldrmlar bulunuyorsa bun-
larn TS 12576 Standardna göre erişilebilir olma-
s gerekmektedir. Kaldrmlarn hareket kstllğ 
olanlar dahil tüm yayalarca güvenli ve rahat şe-
kilde kullanlabilmesi için ± 1,3 cm’den fazla ç-
knt veya çukur oluşturan yer zgaralar, dolaşm 
yönüne paralel yer zgaralar, yer mantarlar ve 
taşt engelleyiciler, elektrik direği, elektrik kutu-
su, posta kutusu, reklam panolar, levhalar, park 
etmiş taştlar, bozulmuş döşeme kaplamas, yola 
gerilmiş otopark zincirleri, tümsek ve çukurlar, ± 
0,6 cm’den fazla kot farkllklar oluşturan alt yap 
kapaklar gibi engellerden arndrlmş erişilebilir 
koridorun sağlandğ yeterli genişlikte olmas ve 
süreklilik sağlamas gerekmektedir. Yatay ve dü-
şey engel oluşturabilecek tüm donatlar kaldrm 
üzerindeki emniyet şeridinde konumlandrlmal-
dr.

Kaldrmlara iniş ve çkşlarda kaldrm rampalar 
yaplmaldr. Rampalar kaldrm snrlar içerisin-
de, taşt yoluna taşmayacak şekilde tasarlanma-
ldr.

Kaldrm rampalar en az 90 cm genişliğinde ol-
maldr. 

Herkesin kullanm için en uygun olan rampa for-
mu üç yöne eğimli olandr (Şekil 2.7 (a)). Üç yöne 
eğimli rampann genişliği en az 90 cm, rampa 
eğimi en fazla %8 ve kanat eğimi en fazla %10 
olmaldr (Şekil 2.7 (b)). Rampa ile taşt yolunun 
birleştiği yerler, hareket kstllğ olan yayalarn 
hareketine engel olmayacak şekilde düzgün ol-
mal, birleşim noktasnda herhangi bir çknt veya 
çukurluk bulunmamaldr(Şekil 2.7 (c)).

Su oluklar herkesin ayağnntaklarak veya bastğnda dengesini kaybederek kaza geçirmesine neden olmasnn yannda tekerlekli sandalyeninön tekerinin oluğa skşarakilerleyememesine nedenolmaktadr.

Şekil 2.7. Üç Yöne Eğimli Rampa
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Şekil 2.8. Üç Yöne Eğimli Rampa (Rampa Bitimindeki Alann 90 cm-122 cm Olmas Halinde)

Kaldrmda rampann bittiği yerde 90 cm-122 cm arasnda alan kalmas durumunda rampann kanat eğimi %8 
olarak düzenlenmelidir (Şekil 2.8).

Rampadan kaldrma çkan tekerlekli sandalyenin sağa veya sola manevra yapabilmesi için kaldrmda bulunmasgereken düz alann 122 cm’den az yani bu manevrann yaplamayacağ kadar dar olmas halinde, rampa kanateğimi düşürülerek manevray rampakanatlarn kullanarak yapabilmesisağlanacaktr.

≤%8 
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Şekil 2.8. Üç Yöne Eğimli Rampa (Rampa Bitimindeki Alann 90 cm-122 cm Olmas Halinde)
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en fazla %8
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Şekil 2.8. Üç Yöne Eğimli Rampa (Rampa Bitimindeki Alann 90 cm-122 cm Olmas Halinde)

Kaldrmda rampann bittiği yerde 90 cm-122 cm arasnda alan kalmas durumunda rampann kanat eğimi %8 
olarak düzenlenmelidir (Şekil 2.8).

Rampadan kaldrma çkan tekerlekli sandalyenin sağa veya sola manevra yapabilmesi için kaldrmda bulunmasgereken düz alann 122 cm’den az yani bu manevrann yaplamayacağ kadar dar olmas halinde, rampa kanateğimi düşürülerek manevray rampakanatlarn kullanarak yapabilmesisağlanacaktr.
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Şekil 2.9. Yaya Geçidinde Üç Yöne Eğimli Rampa

Yaya geçidinde üç yöne eğimli rampa düzenlendiği durumlarda rampa genişliği yaya geçidi genişliğinde olmal 
ve kaldrm boyuncu uygulanmş HYYİ ile bağlants sağlanmaldr (Şekil 2.9).

Üç yöne eğimli rampann düzenlenemeyeceği yerlerde diğer bir kaldrm rampas formu olan tek yöne eğimli 
rampalar tasarlanabilir. Bu rampalar en az 90 cm genişliğinde ve eğimi en fazla %8 olmaldr. Tek yöne eğimli 
rampalara kullanclarn dik olarak yönlendirilmesi için rampa kenarlarndaki alan Şekil 2.10’daki gibi bitkilendi-
rilmeli veya Şekil 2.11’deki gibi rampa kenarlarnda ağaç, çiçeklik, çöp kutusu gibi donanmlarla yürünmez alan 
oluşturulmaldr.

Şekil 2.10. Tek Yöne Eğimli Rampalar (devam)
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Şekil 2.9. Yaya Geçidinde Üç Yöne Eğimli Rampa

Yaya geçidinde üç yöne eğimli rampa düzenlendiği durumlarda rampa genişliği yaya geçidi genişliğinde olmal 
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Şekil 2.9. Yaya Geçidinde Üç Yöne Eğimli Rampa
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Şekil 2.9. Yaya Geçidinde Üç Yöne Eğimli Rampa
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Şekil 2.10. Tek Yöne Eğimli Rampalar
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Şekil 2.9. Yaya Geçidinde Üç Yöne Eğimli Rampa
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Şekil 2.10. Tek Yöne Eğimli Rampalar
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Şekil 2.11. Tek Yöne Eğimli Rampa
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Kaldrmn üç yöne eğimli veya tek yöne eğimli rampa yaplamayacak kadar dar olmas nedeniyle Şekil 2.12 
(a)’da gösterilen, yola paralel kaldrm rampalar tasarlanabilir. Bu rampann taşt yolu kotundaki genişliği en az 
150 cm, bu kota inen kaldrm bölümlerinin eğimi en fazla %8 olmaldr (Şekil 2.12 (b) ve (c)).Rampalarda ihtiyaç 
bulunmas halinde taşt önleyiciler kullanlarak rampaya ve kaldrma taşt park engellenmelidir. 

HYYİ uygulamas yaplacak olan dar kaldrm rampalarnda, klavuz iz kaldrmda eğim başlamadan 30 cm ön-
cesinde, 60 cm derinliğinde ve rampa genişliğindeki uyarc yüzey ile kesilmeli; taşt yolu kotuna inilen alanda 
yola 30 cm mesafede, 60 cm derinliğinde ve bu alann genişliği kadar uyarc yüzey uygulanmaldr (Şekil 2.12 
(b) ve (c)).

Şekil 2.12. Yola Paralel Kaldrm Rampalar (devam)

(a) Perspektif 
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Şekil 2.12. Yola Paralel Kaldrm Rampalar (devam)

Dar kaldrmlarda uygulanabilecek diğer yola paralel rampa örnekleri Şekil 2.12 (d), (e), (f) ve (g)’de gösterilmek-
tedir. Bunlar kaldrm köşelerine yakn alanlarda farkl iki yöne rampa uygulanmas gerektiğinde uygulanabilir. Bu 
rampalardan uygun olan örnek ihtiyaca göre tasarlanabilir.

Bina Yakn Çevresi

49

Şekil 2.12. Yola Paralel Kaldrm Rampalar (devam)

Dar kaldrmlarda uygulanabilecek diğer yola paralel rampa örnekleri Şekil 2.12 (d), (e), (f) ve (g)’de gösterilmek-
tedir. Bunlar kaldrm köşelerine yakn alanlarda farkl iki yöne rampa uygulanmas gerektiğinde uygulanabilir. Bu 
rampalardan uygun olan örnek ihtiyaca göre tasarlanabilir.

eğimli 
,
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Şekil 2.12. Yola Paralel Kaldrm Rampalar 

Bahçe içinde taşt tra ğinin olduğu durumlarda, taşt yolu ile bahçe yolunun veya yaya yürüyüş alannn kesişme-
sinin zorunlu olduğu hallerde TS 12576 Standardna uygun yaya geçitleri tasarlanmaldr. Yaya geçitleri birbirini 
karşlamal ve doğrusal hareket ile karşya geçilebilir aksta olmaldr.

Yaya geçitlerinde öncelikle üç yöne eğimli, bunun mümkün olmadğ durumlarda tek yöne eğimli, dar kaldrmlar-
da ise yola paralel kaldrm rampalar açklanan erişilebilirlik özelliklerinde yaplmaldr.
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Şekil 2.9. Yaya Geçidinde Üç Yöne Eğimli Rampa
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oluşturulmaldr.

Şekil 2.10. Tek Yöne Eğimli Rampalar (devam)
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Bina tasarmnda erişilebilirliğin sağlanmas gereken alanlardan biri de otoparklardr. Otoparklar engelli, yaşl 
ve yardmc araç gereç kullanan kişilerin kullanmn sağlayacak özelliklere sahip olmaldr. Otoparktan binaya 
erişimde taşt tra ği ile kesişmeyecek şekilde ve yayalarn güvenli biçimde kullanacağ bahçe yolu veya yaya yü-
rüyüş alan düzenlenmesi önem arz etmektedir. Bu erişimde erişilebilir 
güzergâh “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” ve “Bina 
Yakn Çevresi” bölümlerinde açklanan ilkelere göre düzenlenmelidir. 

Kamu kullanmna açk binalarda açk ve kapal otoparklarn toplam 
park yeri saysnn en az %5’i engelli park yeri (erişilebilir park yeri) ola-
rak düzenlenmelidir (Engelli otopark says/toplam otopark says oran 
0.05 olmaldr). Birden fazla açk otopark bulunan binalarn her otopar-
knda ve birden fazla katl otoparklarda  her katta erişilebilir park yeri bu 
hesaba uygun şekilde ayrlmaldr. 

Yol üstü otoparklarda ise erişilebilir park yeri says, toplam park yeri 
saysnn 1/30’u olmal ve yol üstü otoparklarda engelliler için yaplacak 
düzenlemelerde tra k güvenliği esas alnmaldr.

3.1. ERİŞİLEBİLİR PARK YERİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Engelli park yerleri açk otoparklarda bina girişine; kapal otoparklarda 
ise otoparkn yaya giriş çkşna, asansöre ve otopark bir binaya hizmet 
ediyorsa bina girişine en fazla 30 m mesafede konumlandrlmaldr. 

Engelliler için ayrlmas gereken park yerlerinin fazla sayda olmas ge-
reken büyük otoparklarda 30 m mesafede gerekli sayda  engelli park 
yeri düzenlenememesi halinde, bina girişine 50 m mesafede düzenlen-
me yaplmaldr. 

Engelliler için tahsis edilmiş olan park yerlerinin işaretlemeleri, görünür, 
basit, herkes için okunabilir ve anlaşlr olmaldr. Engelli otopark yatay 
ve düşey işaretlendirmelerle belirtilmeli; bahçe ve otopark girişinden iti-
baren açkça görülecek konumda tasarlanmaldr. Bu işaretlemeler için 
kullanlacak olan malzeme sağlam, temizlenebilir, onarlabilir ve gerek-
tiğinde değiştirilebilir olmaldr. 

Kapal otoparkta, otoparkn giriş/çkş alanlarnda araç tra ğini aksat-
mayacağ ve görülebilir yerlere engelliler için gerekli donanmlara sa-
hip yönlendirme (şehir, mahal gibi) levhalar/panolar yerleştirilmelidir. 

Otoparklarn girişlerinde park yeri bilet makinas veya parkmetre var 
ise yüksekliği 90 cm ile 120 cm arasnda olmaldr. Makineye ulaşm, 
erişilebilir bir güzergâh boyunca sağlanmal ve makinann kullanm 
kolay olmaldr. Makine, görme engelli veya hareket kstllğ bulunan 
kişiler için tehlike veya engel oluşturmayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

Otopark girişinden engelli 
otoparkna, buradan erişilebilir 

bina girişlerine ve/veya asansörlere 
yönlendirme sağlanmal, otopark 

alannda, girişe erişim güzergahnda 
ve işaretlemelerde aydnlatma iyi 
yaplmaldr. İşaretlemeler uygun 
yüksekliğe konumlandrlmal ve 

sembollerle desteklenmelidir.

Engelli otopark ve 
erişilebilir bina girişlerine 
kadarki güzergâhn zemini 

düz, sabit, dayankl ve slak  
ve kuru halde kaymayan 
malzeme ile kaplanmş 

olmaldr.

Konut otoparklarnda düzenlenmesi tavsiye edilenerişilebilir park yeri says;20 tane daireye kadar 1; 21-50 tane daire için 2; 51-100tane daire için 3 ve her 100üzeri daire için 1 adettir.

Engelliler hareket ederken zorluk yaşadklarndan binayaen ksa mesafeyi kat ederekerişimlerinin sağlanmas, engelli ve refakatçileri için büyük önem taşmaktadr. Bunedenle girişlere ve asansöreen yakn otopark alanndaerişilebilir park yerlerininayrlmas gerekmektedir.

İşaretlemelerin yeterli düzeydeaydnlatlmas ve belirtilenözelliklere sahip olmas, yardmc araç gereç kullananlar,yaşllar ve az görenlerin alglamasn sağlayacaktr.

3. BÖLÜM - OTOPARKLAR
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Engelli park yeri kar ve buz gibi hava koşullarndan korunmuş olmal, imkân dâhilindeyse üzeri kapatlmaldr. 
Eğer üzeri kapatlrsa, engelli için ayrlan otopark alannn yüksekliği net en az 250 cm, daha büyük ve yüksek 
araçlarn da park edebilmesini sağlamak için ise net en az 260 cm olmaldr.

3.2. ERİŞİLEBİLİR PARK YERİ TASARIMI

Engelli park yeri transfer alan ile birlikte tasarlandğnda, her taşt için en az 400 cm genişliğinde park yerleri 
düzenlenmelidir. Bu park yerlerinde park edilmiş taşttan yardmc araç gerece transfer için gerekli alan da sağ-
lanmş olur (Şekil 3.1 (a) ve (b)). 

İki engelli otopark için ortak kullanlabilecek manevra alan tasarlandğnda ise, park yeri en az 250 cm geniş-
liğinde olmal ve iki park yerinin ortasnda ortak kullanlabilecek en az 150 cm genişliğinde transfer alan oluş-
turulmaldr. Bu transfer alan ile araba park alan arasnda kot (seviye) fark bulunuyorsa, eğim en fazla 1/50 
olmaldr (Şekil 3.1 (d) ve (e)). 

Yol üzerinde düzenlenecek engelli park yeri tasarmlar ise Şekil 3.1 (c) ve (f)’de gösterilmiştir. 

Şekil 3.1. Erişilebilir Park Yeri Tasarm (devam)
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Şekil 2.9. Yaya Geçidinde Üç Yöne Eğimli Rampa

Yaya geçidinde üç yöne eğimli rampa düzenlendiği durumlarda rampa genişliği yaya geçidi genişliğinde olmal 
ve kaldrm boyuncu uygulanmş HYYİ ile bağlants sağlanmaldr (Şekil 2.9).

Üç yöne eğimli rampann düzenlenemeyeceği yerlerde diğer bir kaldrm rampas formu olan tek yöne eğimli 
rampalar tasarlanabilir. Bu rampalar en az 90 cm genişliğinde ve eğimi en fazla %8 olmaldr. Tek yöne eğimli 
rampalara kullanclarn dik olarak yönlendirilmesi için rampa kenarlarndaki alan Şekil 2.10’daki gibi bitkilendi-
rilmeli veya Şekil 2.11’deki gibi rampa kenarlarnda ağaç, çiçeklik, çöp kutusu gibi donanmlarla yürünmez alan 
oluşturulmaldr.

Şekil 2.10. Tek Yöne Eğimli Rampalar (devam)
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Erişilebilir park tasarmlarnda; tekli park yerinde transferin planlandğ alandan ve ikili park yerinde transfer ala-
nndan erişilebilir güzergaha geçişte kot fark bulunuyorsa, bu kot farklar için  “Bina Yakn Çevresi” bölümünde 
açklanan kaldrm rampalar düzenlenmelidir.  

Engelliler için düzenlenen park yerlerinde, manevra alanlarnda ve rampa başlangçlarnda, bitişlerinde ve sa-
hanlklarda su birikmesini önleyecek gerekli tedbirler alnmaldr. 

Şekil 3.2. Liftli Araç İçin Erişilebilir Park Yeri Tasarm

Okul veya işyeri gibi servis araçlaryla ulaşm sağlanan binalarda, araca biniş ve iniş için lift kullanldğ durum-
larda bina girişine erişimin sağlanabilmesi için Şekil 3.2’deki ölçüler baz alnmaldr.

â
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Bina girişleri erişilebilir olarak tasarlanmaldr. Tüm kullanclarn ayn girişi kullanarak binaya girmesi esastr. 
Binann giriş ve çkş ayr yerlerde veya ayr kaplarla düzenlenmişse, bu bölümde açklanan erişilebilirlik ilkeleri 
çkşlar için de uygulanmaldr. 

Girişler herkes tarafndan kolay bulunabilmelidir. Bu nedenle cephede 
malzeme, renk veya şklandrma farkllğ uygulanmas kolayca fark 
edilebilmesi açsndan yararldr. Girişlerin güvenli ve kolay kullanm 
sağlanmal ve girişler hava şartlarndan korunmuş bir sahanlkla sağ-
lanmaldr. 

Genel girişin erişilebilir olmasnn yannda bina içindeki her bir bağm-
sz bölüm girişi de erişilebilir olmaldr.

Bina girişlerinin düz ayak olmas temel tasarm ilkelerinden biridir. Su-
basman uygulanmayarak düz ayak olarak tasarlanan bina girişleri, kot 
farkn aşmak için herhangi bir çözüm gerektirmediği için erişilebilirliği 
çok daha kolay sağlanmaktadr. Düz ayak bir girişte giriş kapsna ka-
dar herhangi bir kot fark, basamak, merdiven veya eşik bulunmaz.

Girişte kot farknn uygulanmasnn zorunlu olduğu hallerde erişilebilir 
merdiven ve rampa tasarlanmaldr (Şekil 4.1).

Bina giriş sahanlklarnn 
yüzeyi düz, sabit 

dayankl ve slak  ve 
kuru halde kaymayan 

malzeme ile kaplanmş 
olmaldr.

Şekil 4.1. Bina Girişi Düzenlemesi

4. BÖLÜM - BİNA GİRİŞLERİ

Rampalar arazi şartlarve aşlmas gereken kot farkna göre farkl formlarda tasarlanabilir.
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Bina girişinde rampa yaplmasnn mümkün olmadğnn idare-
ce tespit edildiği hallerde asansör, asansör yaplmasnn müm-
kün olmadğ durumlarda ise alternatif ulaşm yöntemi olarak 
kaldrma ve iletme platformlar (platform asansörü, hidrolik 
asansör gibi) çözümler uygulanmaldr. Ancak mekanik çözüm-
lerin mimari çözüm olan rampa yaplmasnn mümkün olmadğ 
hallerde tercih edilmesi gerektiği unutulmamaldr.  

Paspas kullanm söz konusu ise paspas sert tipte olmal ve 
üst yüzeyi zeminle ayn seviyeye gelecek şekilde bir girintiye 
oturtulmaldr. Kamu kullanmna açk binalarda girişe klavuz 
yüzey ile yönlendirme yapldğnda Şekil 4.2’ye uygun tasarm 
yaplmaldr.

Bina girişleri iyi 
aydnlatlmaldr. 

Şekil 4.2. Paspas ve Klavuz İz Kullanm
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Kamu kullanmna açk ve merdivenle giriş sağlanan binalarda hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygulamas 
yapldğnda ve giriş kapsnn türüne göre uygulanmas gereken uyarc yüzey ile merdiven önünde uygulanma-
s gereken uyarc yüzey arasndaki mesafenin 30 cm’den küçük olduğu sahanlklarda sadece merdiven önün-
deki uyarc yüzey uygulanmaldr.

4.1. GİRİŞ RAMPALARI

Kot fark bulunan girişlerde mutlaka tüm erişilebilirlik özelliklerine uygun rampa 
tasarlanmaldr. Rampann özellikleri aşağdaki gibi olmaldr. 

Bina giriş rampalarnn net (temiz) genişliği, koruma bordürü ve trabzan gibi 
üzerinde bulunan tüm donanmlar hariç en az 100 cm olmaldr. 

Rampa 9 m’den uzun ise her 9 m’de bir en az 150 cm x 150 cm boyutlarn-
da düz dinlenme alanlar bulunmaldr. Benzer şekilde rampa başlangcnda, 
bitişinde ve yön değiştiren rampalarda yön değiştirme sahanlklarnda en az
150 cm x 150 cm boyutlarnda manevra alan bulunmaldr. 

Rampalarda aşlmas gereken kot farkna göre rampa eğiminin aşağdaki tab-
loya göre belirlenmesi gerekmektedir.

En fazla yükseklik En fazla eğim

15 cm ve daha az 1:12 (%8)

16 cm-50 cm arasnda 1:14 (%7)

51 cm -100 cm arasnda 1:16 (%6)

101 cm üzerinde 1:20 (%5)

Kademeli rampa tasarlanrken, her bir rampa kolunun eğimi, toplamda 
aşlan yüksekliğe göre hesaplanan eğim değerini geçmemelidir.

Rampa ile aşlan yüksekliğin 15 cm’den veya rampa uzunluğunun 2 
m’den fazla olduğu durumlarda; rampann her iki tarafnda korkuluk veya 
korkuluk yaplmasn gerektirmeyecek duvar veya parapet bulunmaldr. 

Rampann her iki tarafnda 90 cm yükseklikte 1. düzey ve 70 cm yüksek-
likte 2. düzey küpeşte bulunmaldr.

Küpeşte, rampa başlangcndan 30 cm önce başlamal ve bitiminden 30 
cm sonra devam etmelidir. Ancak küpeştenin 30 cm’lik uzants dolaşm 
(sirkülasyon) alannda kalyor ve taklma, çarpma gibi tehlike oluşturu-
yorsa, 30 cm uzatma uygulamas yaplmamaldr. 

Rampa başlangş ve bitişinde hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygu-
lanmamaldr. 

Rampalar üzerinde 150 cmx 150 cm boyutlarndakisahanlklar tekerleklli sandalye veya yardmc araç gereç kullanan kişilerindinlenmesi ve gerektiğindegeri dönmesini sağlar.

Korkuluk yüksekliği binannkullanm koşullarna görebelirlenmelidir. Küpeşteyüksekliği korkuluk yüksekliğinden bağmsz, korkuluk veya duvarda 90 cm ve 70 cm yükseklik sağlanacakşekilde tasarlanmaldr.
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Rampa düz, sabit, 
dayankl ve slak-

kuru halde kaymayan 
malzeme ile 

kaplanmş olmaldr.

Rampann başlangç 
ve bitiminde zeminde 

herhangi bir çknt 
veya çukurluk 
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Kamu kullanmna açk ve merdivenle giriş sağlanan binalarda hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygulamas 
yapldğnda ve giriş kapsnn türüne göre uygulanmas gereken uyarc yüzey ile merdiven önünde uygulanma-
s gereken uyarc yüzey arasndaki mesafenin 30 cm’den küçük olduğu sahanlklarda sadece merdiven önün-
deki uyarc yüzey uygulanmaldr.

4.1. GİRİŞ RAMPALARI

Kot fark bulunan girişlerde mutlaka tüm erişilebilirlik özelliklerine uygun rampa 
tasarlanmaldr. Rampann özellikleri aşağdaki gibi olmaldr. 

Bina giriş rampalarnn net (temiz) genişliği, koruma bordürü ve trabzan gibi 
üzerinde bulunan tüm donanmlar hariç en az 100 cm olmaldr. 

Rampa 9 m’den uzun ise her 9 m’de bir en az 150 cm x 150 cm boyutlarn-
da düz dinlenme alanlar bulunmaldr. Benzer şekilde rampa başlangcnda, 
bitişinde ve yön değiştiren rampalarda yön değiştirme sahanlklarnda en az
150 cm x 150 cm boyutlarnda manevra alan bulunmaldr. 

Rampalarda aşlmas gereken kot farkna göre rampa eğiminin aşağdaki tab-
loya göre belirlenmesi gerekmektedir.

En fazla yükseklik En fazla eğim

15 cm ve daha az 1:12 (%8)

16 cm-50 cm arasnda 1:14 (%7)

51 cm -100 cm arasnda 1:16 (%6)

101 cm üzerinde 1:20 (%5)

Kademeli rampa tasarlanrken, her bir rampa kolunun eğimi, toplamda 
aşlan yüksekliğe göre hesaplanan eğim değerini geçmemelidir.

Rampa ile aşlan yüksekliğin 15 cm’den veya rampa uzunluğunun 2 
m’den fazla olduğu durumlarda; rampann her iki tarafnda korkuluk veya 
korkuluk yaplmasn gerektirmeyecek duvar veya parapet bulunmaldr. 

Rampann her iki tarafnda 90 cm yükseklikte 1. düzey ve 70 cm yüksek-
likte 2. düzey küpeşte bulunmaldr.

Küpeşte, rampa başlangcndan 30 cm önce başlamal ve bitiminden 30 
cm sonra devam etmelidir. Ancak küpeştenin 30 cm’lik uzants dolaşm 
(sirkülasyon) alannda kalyor ve taklma, çarpma gibi tehlike oluşturu-
yorsa, 30 cm uzatma uygulamas yaplmamaldr. 

Rampa başlangş ve bitişinde hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygu-
lanmamaldr. 
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Rampann diğer özellikleri için “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm 
Kurallar” bölümüne baknz. 

Bina girişindeki merdiven özellikleri için “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel 
Tasarm Kurallar” bölümüne baknz.

4.2. BİNA GİRİŞ KAPILARI

Giriş kaps kolay alglanmas için duvarla ayn hizada bir düzlem oluştur-
mamal ve kap kasas etrafndaki yüzeylerden ayrt edilebilecek şekilde zt 
renkte tasarlanmaldr. 

Giriş kaps açk durumdayken bina girişi önünde en az 150 cm x150 cm’lik 
temiz manevra alan sağlanmaldr.

Ana giriş kapsnn genişliği, çift kanatl kaplarda, kanatlardan birinin net 
(temiz) genişliği en az 100 cm olmak üzere toplam 150 cm’den daha az 
olmamaldr (Şekil 4.3).

İnşaat tamamlandktan sonra,kap kanadnn iç yüzeyindenkarş taraftaki kasaya kadarkikap net genişliğinin 150 cm olmas için mimari tasarmdakap ölçüsünün daha fazlabraklmas gerekmektedir.

Bina giriş kaplar kanatl 
olduğunda özellikle 

engelli ve yaşllar için 
zorlukla açlan şekilde ağr 
malzemeden yaplmaktadr. 

Kaplarn zorlanmadan 
açlabilecek nitelikte 
seçilmesi, açmak için 
uygulanacak kuvvetin 
en fazla 37,8 N olmas 

gerekmektedir.

Giriş kapsnda 
sensörlü aydnlatma 

tercih edilmelidir. 

Şekil 4.3. Bina Giriş Kaps Özellikleri
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Şekil 4.4. Döner Kap Yannda Erişilebilir Kap Kullanm

Döner kaplardan erişilebilir olmadğ için kaçnlmaldr. Döner kaplarn acil durumlarda, sedye kullanlmas ge-
rekli zamanlarda; ayrca az görenler, rehber köpek kullananlar, tekerlekli sandalyeliler ve bebek arabal kişilerce 
kullanmlar zor hatta mümkün değildir. Otomatik döner kaplarn yavaşlatlmas veya durdurulmas için gerekli 
donanm sağlanmaldr. Eğer döner kap kullanlyorsa, döner kapnn hemen yannda mutlaka erişilebilir bir kap 
(kanatl, fotoselli gibi) sağlanmaldr (Şekil 4.4). 

Kaplarn işaretlenmesi az görenlerin, dalgn veya önünebakarak yürüyen kişilerinkapya çarpmalarn, hatta cam yüzeylerin krlp kazalarayol açmasn önlemeyiamaçlamaktadr.

Giriş kaps otomatik 
(fotoselli) ise, kapnn 
açlş için ksa boylu 

kişileri alglayacak önlem 
alnmaldr.
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Şekil 4.5. Büyük Cam Yüzeyli Giriş Kaplarnn İşaretlenmesi

Şekil 4.6. Cam Yüzeyli Giriş Kaps ve Kap Kasasnn İşaretlenmesi

Kapnn üzerindeki renkli bant, verilen ölçüler dâhilinde kapnn daha kolay alglanabilmesi için çevresindeki cam 
yüzeylerdekilerden farkl düzeyde uygulanabilir. (Şekil 4.6). Kap kasas da, etrafndaki cam yüzeylerden ayrt 
edilebilecek şekilde zt renkte olmaldr. Ayrca kap kasasnn olmadğ durumlarda örneğin kapnn tamamen 
kasas dâhil cam malzemeden yaplmas halinde, kap dş çevresi zt renkte işaretlenmelidir. (Şekil 4.6). 

İşaretleme bantnn rengi seçilirken, örneğincamn önünde dşardanbakldğnda içerideki tefrişte kullanlan genelrenkle ztlk oluşturan renkte işaretleme banttercih edilmelidir.     

Mağaza vitrinleri kap çevresindeki cam yüzeyler olarak değerlendiril-
memeli ve bant uygulamas yaplmamaldr.

Kaplarda eşik yaplmamaldr. Ancak eşik yapma zorunluluğu varsa 
yüksekliği en fazla 1,3 cm olmal ve hareket kstllğ bulunanlarn 
geçişini engellemeyecek şekilde “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Ta-
sarm Kurallar” ve “Kaplar ve Pencereler” bölümüne uygun önlemler 
alnmaldr.

Diyafon ve kap zilleri özellikle tekerlekli sandalye kullanan kişilerin 
“Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde yer 
alan önden ve yandan erişim mesafesine uygun, erişilebilir konumda 

Bina giriş kaplarnda ve çevresinde 
(giriş kaps ve markiz, sahanlk gibi 
tasarmda bina girişi olarak vurgu-
lanmş ksmlar boyunca) büyük cam 
yüzeyler varsa kaplar işaretlenmeli-
dir.

Bu işaretlemeler 7,5 cm genişliğin-
deki zt renkli bantlarla sağlanmal 
ve bantlar yerden; 

• 130 cm – 140 cm yükseklikte bi-
rinci düzey,

• 90 cm – 100 cm yükseklikte ikinci
düzey,

• 10 cm – 30 cm yükseklikte üçün-
cü düzey (tavsiye) olacak şekilde
hem iç ve hem de dş yüzeyde
eklenmelidir. (Şekil 4.5).
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Şekil 4.7. Diyafon, Kap Zili ve Posta Kutusu Yükseklikleri

Şekil 4.8. Rüzgarlk Alan ve Kap Önlerindeki Uygun Manevra Alan Ölçüleri

ve hava şartlarndan korunmuş olmaldr. Diyafon ve kap zili panosu 90 cm ile 140 cm yükseklik snrlar içeri-
sinde yerleştirilmelidir (Şekil 4.7). 

Posta kutusu varsa, içerden veya dşardan (her iki taraftan da) erişilebilecek şekilde yerleştirilmeli, kap üze-
rindeyse kapnn en az 90° açlabilmesi sağlanmaldr. Posta kutularnn alt yüzeyi zeminden en az 60 cm, üst 
yüzeyi ise en fazla 140 cm yükseklikte olmaldr. Toplu olarak bulunan posta kutular tekerlekli sandalye kul-
lanclar için “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde yer alan önden ve yandan erişim 
mesafelerine uygun konumlandrlmaldr (Şekil 4.7).

Kaplarda kilitler, kap kollar, ziller ve kapy açmak ve içeri girmek için kullanlacak diğer donanmlar kolayca 
bulunacak şekilde tanmlanmal, erişilmeli, kullanlmal ve tek elle çalştrlabilmelidir. 

Tekerlekli sandalyedeki kişilerin kap kontrollerine erişebilmeleri ve geçebilmeleri için kaplarn her iki tarafnda 
en az 150 cm çapnda manevra alan bulunmaldr.

4.3. RÜZGARLIK ALANI VE GİRİŞ HOLÜNDEKİ DONANIMLAR

Girişte rüzgârlk yaplmas durumunda rüzgarlk alan Şekil 4.8’de gösterilen boyutlarda sağlanmaldr Rüzgârlk 
kapsnda ve çevresinde büyük cam yüzeyler varsa giriş kaps ve çevresi için açklandğ şekilde işaretlenme-
lidir.

â .
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Kamu kullanmna açk binalarda bina giriş kaplarnn her iki tarafnda, kapdan 30 cm boşluk braklarak 60 
cm genişliğinde (derinliğinde) ve kap genişliği boyunca uyarc yüzey uygulanmaldr. Kap türlerine göre uy-
gulama özellikleri için klavuzun “Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri” bölümüne baknz. Bina girişlerindeki 
210 cm’den az derinliği bulunan rüzgârlk alanlarnda veya kapnn türüne göre uygulanmas gereken uyarc 
yüzeylerin arasndaki mesafenin 30 cm’den küçük olduğu rüzgârlk kaps arasnda kalan rüzgârlk alannda 
hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygulamas (uyarc yüzey ve/veya klavuz iz) yaplmamaldr.

Kamu kullanmna açk binalarda danşma bankosu olan bina giriş kapsndan danşma bankosuna kadar, danş-
ma bankosu bulunmadğ durumda hissedilebilir kat plan panosuna kadar giriş kapsndan itibaren hissedilebilir 
yürüme yüzeyi işaretleri uygulanmaldr (Şekil 4.9).

Şekil 4.9. Danşma Bankosu ve Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi Uygulamas
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Şekil 4.10. Güvenlik Kontrol (x-ray) veya Ürün Güvenlik Anteni Geçiş Genişlikleri

Bina girişlerinde güvenlik kontrol (x-ray) veya ürün güvenlik anteni gibi cihazlar bulunuyorsa, güvenlik kontrol 
cihaznn içinden veya ürün güvenlik antenleri arasndan geçilebilmesi için en az 90 cm geçiş genişliği bulunma-
ldr (Şekil 4.10 (b)) veya cihaza girmeden yanndan geçebilmek için 90 cm genişliğinde boşluk sağlanmaldr 
(Şekil 4.10 (a)).
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Bina girişlerinde turnike bulunuyorsa temiz geçiş genişliği 90 cm olan erişilebilir turnike geçişi bulunmaldr (Şekil 
4.11). Bina kullanm özelliğine göre erişilebilir turnike sadece kenarda değil diğer turnikelerin arasnda da plan-
lanabilir.

Binada banko bulunuyorsa, bunlar erişilebilir güzer-
gâhta yer almaldr. Danşma bankolar ana girişin 
yaknnda yerleştirilmeli veya gerekli yönlendirme 
sağlanmaldr. 

Danşma bankolar veya bunlarn bir bölümü erişile-
bilirlik özelliklerini sağlamaldr. Ayrca bilet satş bi-
rimleri, vezneler, geçici konaklama tesislerindeki ka-
yt bankolar, sinema bilet gişeleri, kütüphanelerdeki 
ödünç alm alanlar, satş ve servis bankolar aracl-
ğyla hizmet verilen birimlerin tüm işlemleri ayn ban-
kodan yaplyorsa bir banko için, yaplmyorsa farkl 
hizmetlerde kullanlan her bir banko erişilebilirlik özel-
liklerini sağlamaldr. 

Bankolarn önünde en az 150 cm x 150 cm boyutla-
rnda manevra alan bulunmaldr. Bankonun en az 
90 cm uzunluğunda bir bölümü, alt kotu yerden en az 
75 cm, üst kotu yerden en fazla 86 cm yükseklikte en 
az 60 cm derinliğinde olmaldr (Şekil 4.12).

Danşma bankosunun bulunmadğ kamu kullanm-
na açk binalarda, alt yüzeyi yerden 90 cm yüksek-
likte, en fazla 90 cm derinliğinde, derinlik 70 - 90 cm 
olduğunda 30 derecelik aç ile yerleştirilmiş hissedile-
bilir kat plan bulunmaldr.

Şekil 4.11. Turnike Geçişi

Şekil 4.12. Erişilebilir Banko

Özellikle hastane, 
adliye, emniyet 

müdürlüğü, valilik, 
kaymakamlk, belediye 

hizmet binalarndaki 
danşma bankolar 
ve noter gibi banko 
araclğyla hizmet 
verilen yerlerde en 

az bir bankoda çalşr 
durumda indüksiyon 

döngü sistemi 
sağlanmaldr.

Dudak okunmasn 
kolaylaştrmak 
için aydnlatma 
yeterli düzeyde 
sağlanmaldr. 
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Kaplar ve pencereler için bu klavuz kapsamnda verilen ölçüler, tüm 
donanmlar ile birlikte montaj tamamlanmş ve kullanlabilir durumdaki 
minimum ölçüleri belirtmektedir.

Tehlike oluşturulabileceği göz önüne alnarak, engellilerin kullanmna 
uygun olmadğndan çarpma, yayl ve döner kaplar tercih edilmemelidir.

Kolay açlabilmesi için kaplarn açlma eksenleri, mümkün olduğunca 
koridora dik olmaldr. Tüm mahallerde kullanlan kaplarn net (temiz) 
yüksekliği ise bitmiş döşeme kotundan kap kasasna kadar 210 cm ola-
rak yaplmaldr.

Bağmsz bölüm kaplarnda ve  iç kaplarda ve çevresinde büyük cam 
yüzeyler varsa “4.2. Bina Giriş Kaplar” bölümünde yer alan özelliklere 
uygun şekilde işaretlenmelidir. 

5.1. BAĞIMSIZ BÖLÜM KAPISI

Bağmsz bölüm kaplarnda, tüm donanmlar yerleştirildikten sonra 
menteşeli (kanatl) kap 90°, diğer tür kaplar tam açk durumdayken 
net (temiz) genişlik bağmsz bölüm kaplarnda en az 100 cm olmaldr. 

Kap önünde yer almas gereken manevra alanlar, kap türüne göre 
“5.2. İç Kaplar” bölümündeki manevra alan ölçülerine uygun olmaldr.    

Kap dürbünü uygulanacak bağmsz bölüm kaplarnda, iki düzeyde 
kap dürbünü bulunmal ve ksa boylular ve çocuklar için 2. düzeyde 
bir kap dürbünü, döşemeden 110 cm yükseklikte konumlandrlmaldr. 
Bağmsz bölüm giriş kaplarnda kullanlacak olan kap zilleri ise yerden 
zil merkezine 120 cm yükseklikte bulunmaldr (Şekil 5.1).

5. BÖLÜM - KAPILAR VE PENCERELER

İnşaat tamamlandktan sonra, kapkanadnn iç yüzeyinden karş taraftaki kasaya kadarki kap netgenişliğinin 100 cm olmas içinmimari tasarmda kanat, kasa kalnlğ gibi değişkenler de gözönüne alnarak kap ölçüsünün daha fazla, örneğin en az 110 cmbraklmas gerekmektedir.”

Binalarda kullanlan 
kaplar fazla kuvvet 
gerektirmeden kolay 

açlabilir özellikte 
olmaldr.

Bağmsz bölüm kaps 
otomatik (fotoselli) 
ise, kapnn açlş 

için ksa boylu kişileri 
alglayacak önlem 

alnmaldr.

Şekil 5.1. Bağmsz Bölüm Kaps
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5.2. İÇ KAPILAR

İç kaplarda, net (temiz) genişlik en az 90 cm olmaldr. 

5.2.1. MENTEŞELİ KAPILAR

Menteşeli kaplarda, kap kanad 90° açk durumdayken net
(temiz) genişlik en az 90 cm olmaldr (Şekil 5.2).

Menteşeli kaplarn yardmc araç gereç ile hareketliliğini sağla-
yanlar tarafndan kullanlabilmesi için kap önlerinde gerekli ma-
nevra alan oluşturulmaldr. Bu manevra alanlar için kap net (te-
miz) geçiş genişliği ile kap önü net (temiz) uzunluğu ve bunlara 
bağl olarak menteşe tarafndaki duvar genişliği ile kap kolu tara-
fndaki duvar genişliği ölçüleri Şekil 5.3 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) 
ve (h)’de ilgili tablolar ile birlikte gösterilmektedir.

İnşaat tamamlandktan sonra, kapkanadnn iç yüzeyinden karş taraftaki kasaya kadarki kap netgenişliğinin 90 cm olmas içinmimari tasarmda kanat, kasa kalnlğ gibi değişkenler de gözönüne alnarak kap ölçüsünün daha fazla, örneğin en az 100 cmbraklmas gerekmektedir.

Şekil 5.2. Menteşeli Kap
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Şekil 5.3. Menteşeli Kap Manevra Alan Ölçüleri (devam)
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Şekil 5.3. Menteşeli Kap Manevra Alan Ölçüleri
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Şekil 5.3. Menteşeli Kap Manevra Alan Ölçüleri
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Şekil 5.4. Sürgülü Kayar Kap

5.2.2. SÜRGÜLÜ KAYAR KAPILAR

Sürgülü kayar kaplar, kullanm açsndan kanatl kaplara göre alan tasarrufu sağladğndan iç mekân kaps 
olarak tercih edilebilir. Kap açkken net (temiz) geçiş genişliğinin en az 90 cm sağlayacak şekilde tasarlanmas 
gerekmektedir (Şekil 5.4). 

5.2.3. OTOMATİK (FOTOSELLİ) KAYAR KAPILAR

Otomatik kayar kaplarn kap açkken net (temiz) geçiş genişliği en az 
90 cm olmaldr.

Otomatik kayar kaplarn yardmc araç gereç ile hareketliliğini sağlayan-
lar tarafndan kullanlabilmesi için kap önlerinde gerekli manevra alan 
oluşturulmaldr. Bu manevra alanlar için kap net (temiz) geçiş genişliği 
ile kap önü net (temiz) uzunluğu ve bunlara bağl olarak kapnn açldğ 
yöndeki duvar genişliği ile kap kolu tarafndaki duvar genişliği ölçüleri 
Şekil 5.5 (a), (b), (c) ve (d)’de ilgili tablolar ile birlikte gösterilmektedir.

Kapnn açlş için 
ksa boylu kişileri 
alglayacak önlem 

alnmaldr.

(a) Sürgülü Kayar Kap

(b) Sürgülü Kayar Kap
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Şekil 5.5. Otomatik (Fotoselli) Kayar Kap Manevra Alan Ölçüleri
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Şekil 5.5. Otomatik (Fotoselli) Kayar Kap Manevra Alan Ölçüleri
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Şekil 5.6. Katlanabilir Kap

5.2.4. KATLANABİLİR KAPILAR 

Katlanabilir kaplar da özellikle dar alanlarda kullanm kolaylğ sağlamaktadr. Kap açkken net (temiz) geçiş 
genişliğinin en az 90 cm sağlayacak şekilde tasarlanmas gerekmektedir (Şekil 5.6).
Katlanabilir kapılar özellikle dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Kapı açıkken net (temiz) geçiş
genişliğinin en az 90 cm olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir (Şekil 5.6).



Erişilebilirlik Klavuzu

78

Şekil 5.7. Kumandal Kap Manevra Alan Ölçüleri

Kapnn kumanda 
edilebilmesi için gerekli 

kap kontrolünün 
(erişim kontrolü) 

sensörlü tercih edilmesi 
hijyenik ve kolay 

kullanm sağlayacaktr.

5.2.5. KUMANDALI KAPILAR 

Kumandal kaplar özellikle tekerlekli sandalyenin kapy açmas ve ka-
pamas için yeterli manevra alan olmadğnda uygun bir çözüm olarak 
tasarlanabilir. Bu tür kaplar kumanda edilerek kendiliğinden açlr ve fo-
tosel ile kapanabilir özellikte olmaldr. 

Kap kontrol butonu tekerlekli sandalye ile yanaşlabilecek konumda, 
avuç içi ile çalştrlabilen, çevre ile zt renkte ve yerden 90 cm ile 120 cm 
arasndaki yükseklikte yerleştirilmiş olmaldr. 

Kumandal kaplarn önünde kap kontrolünün konumu ile birlikte sağlan-
mas gereken manevra alanlar Şekil 5.7 (b) ve (d) ’de gösterilmektedir.
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5.3. KAPI EŞİKLERİ VE AKSAMLARI

Kaplarda eşik yaplmamaldr. Bunun yerine pahlama ile veya döşeme kaplamas eğiminde ayarlama yaplarak 
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Şekil 5.8. Kap Eşikleri
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Şekil 5.9. Kap Kolu

Şekil 5.10. Kap Kolu ve Aksam Gösterimi

U pro l kap kulplar ile yatay ve dikey çekme kollu aksamlar kullanm kolaylğ nedeniyle tercih edilmelidir. Kap 
kolunun döşemeden yüksekliği 90 cm ile 110 cm arasnda olmaldr. Yatay çekme kollar ise 80 cm ile 110 cm 
arasnda konumlandrlmaldr (Şekil 5.10).

Yatay ve dikey çekme kolu aksam kap üzerinde yerden 90-110 
cm arasnda konumlandrlmaldr.

Kap kollar, kilitler, anahtar ve diğer kap aksamlar tek el ile kul-
lanlabilecek ve kavrama gerektirmeyecek formda tasarlanmaldr 
(Şekil 5.9).  Herkes için kullanm kolaylğ sağlayan otomatik sis-
temler tercih edilebilir. 

Topuz şeklindeki kap kollarelleri olmayan veya elleri ilekavrayamayan durumdakikişiler tarafndan hiç bir şekilde kullanlamayacağ içinerişilebilir değildir ve özellikleacil durumlarda açlamayacağiçin büyük tehlikeye nedenolabilir.
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Şekil 5.11. Koruyucu Plakal Kap

Şekil 5.12. Kap Parmak Koruyucusu

Şekil 5.13. Kap Kapatma Mekanizmas

Koruyucu plaka uygulanacak kaplarda, plakann kap kanad genişliğinde ve döşemeden en az 40 cm yüksekli-
ğinde olmas gerekmektedir (Şekil 5.11).

Parmak yaralanmalarnn önlenmesi için özellikle yeni doğan ve ilkokul düzeyindeki çocuklar tarafndan kullan-
lan mahallerdeki kaplara parmak koruyucularn yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir (Şekil 5.12).

Kaplarn kapanmas esnasnda yavaşlatacak mekanizmalarn yaplmas tavsiye edilmekte olup bu mekanizma-
larn kapy açma esnasnda herhangi bir güç üretmesine gerek bulunmamaktadr (Şekil 5.13).

Kap kapanmasn yavaşlatanmekanizma kullanlmas, kapnn kullancya çarpmassonucunda oluşabilecek yaralanmalarn önüne geçmekve kapdan geçen hareket kstllğ bulunan kişiye yeterlisüreyi tanmak için faydasağlayacaktr.
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5.4. ERİŞİLEBİLİR PENCERELER

Pencerelerin doğal şk ve temiz hava sağlamasna tasarmda 
mümkün olduğunca öncelik verilmelidir. Pencerelerin bu doğal 
şk göz önüne alnarak özellikle az görenler ve diğer görme 
sorunu olanlar için göz kamaştrc olmayacak şekilde planlan-
mas ve pencere ile pencere donanmlarnn erişilebilir özellikte 
olmas gerekmektedir. 

Pencereler 90 derece açk durumda iken 220 cm’nin altndaki 
yaya yollar üzerinde engel teşkil etmemelidir. Tekerlekli san-
dalye kullanclarnn pencereden dşary görebilmeleri için 
pencere parapet yüksekliği bitmiş döşeme kotundan en fazla 
80 cm, açlr pencere kanad ise döşeme kotundan en fazla 
120 cm yükseklikte olmaldr (Şekil 5.14). 

Pencere kolu ise 80 cm ile 110 cm arasndaki yükseklikte ko-
numlandrlmaldr (Şekil 5.15). Kreş, gündüz bakm evi gibi 
kullanmlarda yeni doğanlar olmas halinde bu yükseklik en 
fazla 45 cm, emekleyen çocuklarn olduğu alanlarda ise 60 cm 
olmaldr. 120 cm’nin altnda açlan pencereler varsa çocukla-
rn düşmesini engellemek amacyla pencerelerde parmaklkla-
rn kullanlmas gerekmektedir. 

Pencerelerde çocuklar için gerekli önlemler alnmal, yaralan-
malara neden olmayacak şekilde, örneğin yukardan açlm 
sağlanmaldr. Yatay çerçeve çubuklarnn çocuklar tarafndan 
trmanma desteği olarak kullanlmamas için camlarn dikey 
duvara sfr yerleştirilmesi ve tasarmn bu durum göz önüne 
alnarak yaplmas gerekmektedir.

Oturan bir birey dşarya baktğnda temiz bir görüş alan sağla-
narak, görüş alanna gelecek pencere kaytlarndan kaçnlma-
ldr. Pencereler, açlmas ve kapatlmas esnasnda çok fazla 
kuvvet gerektirmeyen şekilde tasarlanmal ve en fazla 22,2 N 
kuvvetle açlp kapatlabilmelidir. Basnç mekanizmas veya 
kollarnn, el ile kavrama gerektirmemesi veya tek bir el veya 
dirsek ile ya da otomatik olarak açlp kapanabilir özellikte ol-
mas gerekmektedir.

Az gören engelli bireylerin cama çarpp zarar görme ihtimalini 
düşürmek için parapet yaplmas tavsiye edilir. Pencerelerde 
kullanlan camlarn herhangi bir çarpma durumunda krlp 
parçalarnn dağlmasn engelleyecek şekilde tercih edilmesi 
gerekmektedir.

Pencere alt parapetinkenarlar ve köşeleriaz görenlerin ve zihinsel engellilerinçarpma durumunda zarar görmemeleri içinyuvarlatlmaldr.

Şekil 5.14. Erişilebilir Pencereler

Şekil 5.15. Pencere Kolu Yüksekliği
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6.1. GENEL ÖZELLİKLER

Erişilebilir tuvaletler, girişi, içerideki manevra alan ve tüm donanmlaryla hareket kstllğ olanlarn güvenli ve 
rahat şekilde buray kullanmasn sağlar. Tasarmda tuvalete her kattan erişimin; tuvalet bloğundakilerde erişile-
bilir olarak düzenlenen kabine ve kabin içindeki tüm donanmlara erişimin erişilebilir güzergahlarla sağlanmas 
gerekmektedir.   
Kamu kullanmna açk binalarda en az bir kadn, bir erkek olmak üzere erişilebilir tuvalet bulunmaldr. Binada 
bulunmas gereken erişilebilir tuvalet says çalşan, müşteri ve ziyaretçi gibi tüm kullanclarn ihtiyaçlarnn kar-
şlanmas amacyla kapasite hesabna göre belirlenmelidir. 
Konut binalarnda erişilebilir tuvalet tasarlanmyorsa, “uyarlanabilir konut” tasarm ilkesi kapsamnda, daha son-
ra erişilebilir hale getirilmek üzere gerekli tuvalet alan planlanmaldr. 
Erişilebilir tuvaletler mümkün olduğunca tuvalet bloğu (çoklu tuvalet) içinde değil, bağmsz girişli olarak düzen-
lenmelidir. 

Erişilebilir tuvalet tasarmnda temel ilkelerden biri olarak, klozet, lavabo ve donatlar hariç en az 150 cm çapnda 
manevra alan (boşluk) sağlanmaldr.  

Erişilebilir tuvaletlere geçiş sağlayan tüm kaplarn ve engelli tuvalet kabini kapsnn net (temiz) geçiş genişliği 
en az 90 cm ve “Kaplar ve Pencereler” bölümünde belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olmaldr. 

Tuvalet kaps dşar açlmaldr. Menteşeli kaplar en az 90◦ açlabilmelidir. Tuvalet kapsnn yannda zemin yü-
zeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte ve “ İşaretlemeler” bölümünde belirtilen ölçü ve özelliklere 
uygun işaretleme yaplmaldr. 

Tuvaletlerin zemini kot farksz düzenlenmelidir. Girişte kot fark varsa 6 mm’den fazla olmamal, 6 mm ile 13 mm ara-
sndaki seviye farkllklar 1/2’den fazla olmayan bir eğimle bağlanmaldr. Banyo ve tuvalet giderleri kap önünde su 
birikmesini önleyecek biçimde tasarlanmaldr. 

Erişilebilir tuvaletlerde kullancnn yardma ihtiyaç duymas halinde aktive edebileceği acil durum alarmlar yer almaldr. 

Erişilebilir tuvalet kabinlerinintuvalet bloğunda yer aldğ durumlarda; örneğin anneninengelli oğluna refakat etmekistemesi halinde kadn veya erkek tuvalet bloklarna birliktegirmeleri gerekeceğinden, kullanmda sorun olmaktadr.

Bu ölçünün sağlanmas için yani inşaat tamamlandktan sonra, kapkanadnn iç yüzeyinden karş taraftaki kasaya kadarki kap netgenişliğinin 90 cm olmas içinmimari tasarmda kanat, kasa kalnlğ gibi değişkenler de gözönüne alnarak kap ölçüsünündaha fazla, en az 100 cm braklmas gerekmektedir.

Bina girişinden 
itibaren erişilebilir 
tuvalete yeterince 

yönlendirme 
yaplmaldr.

Kapnn elektrikli kilit sistemine 
sahip olmas halinde, alarm aktive 

edildiğinde kap kilidi otomatik 
olarak açlmaldr. Elektrikli kilit 

sisteminin olmamas halinde ise, 
kapnn herhangi özel bir araca 
gereksinim olmakszn dşardan 
kolaylkla açlmasn sağlayacak 
bir mekanizmaya sahip olmas 

gerekmektedir. Kapnn 
açlmasnn yan sra, tuvaletin 
dşnda akustik ve görsel bir 

sinyalin aktif hale getirilmesine 
yönelik sistem bulunmaldr. 

Tuvaletin içinde birisinin olup 
olmadğn göstermek için 

tuvaletlerde renkli (krmz ve 
yeşil) ve yazl (dolu ve boş) 

işaretler kullanlmaldr. 

6. BÖLÜM - ERİŞİLEBİLİR TUVALETLER
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Erişilebilir tuvaletler, girişi, içerideki manevra alan ve tüm donanmlaryla hareket kstllğ olanlarn güvenli ve 
rahat şekilde buray kullanmasn sağlar. Tasarmda tuvalete her kattan erişimin; tuvalet bloğundakilerde erişile-
bilir olarak düzenlenen kabine ve kabin içindeki tüm donanmlara erişimin erişilebilir güzergahlarla sağlanmas 
gerekmektedir.   
Kamu kullanmna açk binalarda en az bir kadn, bir erkek olmak üzere erişilebilir tuvalet bulunmaldr. Binada 
bulunmas gereken erişilebilir tuvalet says çalşan, müşteri ve ziyaretçi gibi tüm kullanclarn ihtiyaçlarnn kar-
şlanmas amacyla kapasite hesabna göre belirlenmelidir. 
Konut binalarnda erişilebilir tuvalet tasarlanmyorsa, “uyarlanabilir konut” tasarm ilkesi kapsamnda, daha son-
ra erişilebilir hale getirilmek üzere gerekli tuvalet alan planlanmaldr. 
Erişilebilir tuvaletler mümkün olduğunca tuvalet bloğu (çoklu tuvalet) içinde değil, bağmsz girişli olarak düzen-
lenmelidir. 

Erişilebilir tuvalet tasarmnda temel ilkelerden biri olarak, klozet, lavabo ve donatlar hariç en az 150 cm çapnda 
manevra alan (boşluk) sağlanmaldr.  

Erişilebilir tuvaletlere geçiş sağlayan tüm kaplarn ve engelli tuvalet kabini kapsnn net (temiz) geçiş genişliği 
en az 90 cm ve “Kaplar ve Pencereler” bölümünde belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olmaldr. 
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Tuvaletlerin zemini kot farksz düzenlenmelidir. Girişte kot fark varsa 6 mm’den fazla olmamal, 6 mm ile 13 mm ara-
sndaki seviye farkllklar 1/2’den fazla olmayan bir eğimle bağlanmaldr. Banyo ve tuvalet giderleri kap önünde su 
birikmesini önleyecek biçimde tasarlanmaldr. 

Erişilebilir tuvaletlerde kullancnn yardma ihtiyaç duymas halinde aktive edebileceği acil durum alarmlar yer almaldr. 

Erişilebilir tuvalet kabinlerinintuvalet bloğunda yer aldğ durumlarda; örneğin anneninengelli oğluna refakat etmekistemesi halinde kadn veya erkek tuvalet bloklarna birliktegirmeleri gerekeceğinden, kullanmda sorun olmaktadr.

Bu ölçünün sağlanmas için yani inşaat tamamlandktan sonra, kapkanadnn iç yüzeyinden karş taraftaki kasaya kadarki kap netgenişliğinin 90 cm olmas içinmimari tasarmda kanat, kasa kalnlğ gibi değişkenler de gözönüne alnarak kap ölçüsünündaha fazla, en az 100 cm braklmas gerekmektedir.
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Tuvaletlerde ses sistemlerinden kaynakl aşr gürültünün önlenmesi, 
gürültü seviyesini 10 dBA’nn üzerinde çkmamas ve el kurutma maki-
nelerinin kullanmndan kaçnlmas gereklidir. Bu gereklilik, otizmli ço-
cuklarn aşr tepkiler vermesini önleyecektir.

Kağtlk, sifon kollar ve musluklarn kolay çalştrlabilir olmasna dikkat 
edilmelidir.

Erişilebilir tuvaletlerde acil durum çağr aparat, klozetten ve yere dü-
şüldüğünde yetişilebilecek şekilde, iple çekilerek çalştrlabilir özellikte 
olmaldr. Acil durum çağr aparat klozetin iki tarafnda tavandan sarka-
cak şekilde ve ayrca tuvaletin tüm duvarlarnda, yerden 30 cm ile 50 cm 
arasndaki yükseklikte olmas gerekmektedir. Tuvalet kağd, sabunluk, 
lavabo gibi diğer donanmlar “6.3 Tuvalet İçindeki Donanmlarn Özellik-
leri” alt bölümüne uygun olmaldr. 

Tuvalet kabin kapsn üstü ile tavan arasnda açk bir alann olmas güvenlik nedeniyle tavsiye edilir.

Engellilerin tuvalet ve banyoda kalma zamanlar uzun olduğundan, tuvalet bölmesi ile banyo mümkün olduğunca 
ayr düzenlenmelidir.

6.2. ERİŞİLEBİLİR TUVALET PLANLARI

Erişilebilir tuvalet planlanrken klozete sağdan, soldan, yanlardan yani 
her yönden yaklaşmn ve transferinin sağlanmas büyük önem taşmak-
tadr. 

Yardmc araç gereçle hareket eden kişilerden, özellikle tekerlekli san-
dalyelilerden kullanabildiği elinin/kolunun veya bacağnn yardmyla tu-
tunma çubuklarndan da gerekli desteği alarak, olanak tanyacak, yani 
kullanm için seçenek sunan tasarm yaplmaldr. 

6.2.1 ERİŞİLEBİLİR TUVALET PLANI: TİP 1

(800 m²’den Büyük Binalarda Düzenlenmesi Gereken, Klozetin Her 
İki Tarafnda Boşluk Olan Erişilebilir Tuvalet Plan)

Hareket kstllğ olanlarn kullanm için farkl yönlerden klozete yaklaşma ve transfer sağlayabilmelerine en çok 
kullanm seçeneği sunan tasarm, Tip 1 erişilebilir tuvalet plandr (Şekil 6.1).

Tip 1 erişilebilir tuvalet plan, Yap Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne göre 800 m²’den büyük binalarda uygu-
lanmas zorunludur. Bu planda klozetin her iki tarafnda en az 90’ar cm net (temiz) boşluk braklmaldr (Şekil 
6.1.(b)).  

Tuvalette, klozetin her iki tarafnda yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarda hare-
ketli tutunma çubuklar konmaldr.

Zemin ve döşeme 
yüzeyleri düz, sabit, 
dayankl ve slak-

kuru halde kaymayan 
malzeme ile kaplanmş 

olmal ve kaymazlk 
değerleri “TS13882-Yaya 

yürüme yüzeylerinin 
sn andrma kurallar 
– Temel gereklilikler

ve değerlendirme
yöntemleri” standardna 

uygun olmaldr.

Aydnlatma biri 
girdiğinde şk otomatik 
olarak yanacak şekilde 

ayarlanmaldr. Erişilebilir 
tuvaletlerde varlk sensörü 

kullanlmaldr.

Tuvaletin duvarlarnda yaplacak ipli acil durumçağr aparat, tuvaleti kullanrken rahatszlanarakveya başka nedenlerle yere düşen kişilerin, tuvaletin hertarafndan yetişebilmesiniamaçlamaktadr.

Yardmc araç gereçle hareket eden kişilerden, özellikle tekerleklisandalyelilerden kullanabildiğielinin/kolunun veya bacağnn yardmyla tutunma çubuklarndanda gerekli desteği alarak, olanak tanyacak, yani kullanmiçin seçenek sunan tasarmyaplmaldr.
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Engellilerin tuvalet ve banyoda kalma zamanlar uzun olduğundan, tuvalet bölmesi ile banyo mümkün olduğunca 
ayr düzenlenmelidir.

6.2. ERİŞİLEBİLİR TUVALET PLANLARI

Erişilebilir tuvalet planlanrken klozete sağdan, soldan, yanlardan yani 
her yönden yaklaşmn ve transferinin sağlanmas büyük önem taşmak-
tadr. 

Yardmc araç gereçle hareket eden kişilerden, özellikle tekerlekli san-
dalyelilerden kullanabildiği elinin/kolunun veya bacağnn yardmyla tu-
tunma çubuklarndan da gerekli desteği alarak, olanak tanyacak, yani 
kullanm için seçenek sunan tasarm yaplmaldr. 

6.2.1 ERİŞİLEBİLİR TUVALET PLANI: TİP 1
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Tuvalette, klozetin her iki tarafnda yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarda hare-
ketli tutunma çubuklar konmaldr.
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Tuvaletin duvarlarnda yaplacak ipli acil durumçağr aparat, tuvaleti kullanrken rahatszlanarakveya başka nedenlerle yere düşen kişilerin, tuvaletin hertarafndan yetişebilmesiniamaçlamaktadr.

Yardmc araç gereçle hareket eden kişilerden, özellikle tekerleklisandalyelilerden kullanabildiğielinin/kolunun veya bacağnn yardmyla tutunma çubuklarndanda gerekli desteği alarak, olanak tanyacak, yani kullanmiçin seçenek sunan tasarmyaplmaldr.
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Şekil 6.1. Kapal Alan 800 m2 ve Üzeri Binalarda Tuvalet Örneği (devam)
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6.2.2 ERİŞİLEBİLİR TUVALET PLANI: TİP 2

(800 m²’den Küçük Binalarda Düzenlenmesi Gereken, Klozetin Tek Tarafnda Boşluk Olan Erişilebilir 
Tuvalet Plan)

Hareket kstllğ olanlarn kullanm için klozetin konumuna göre özellikle boşluk olan taraftan klozete yaklaşma 
ve transfer sağlayabilmelerine olanak sunan erişilebilir tuvalet plandr (Şekil 6.2.(b)). 

Yap Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne göre 800 m²’den küçük binalarda Tip 2 erişilebilir tuvalet plannn uy-
gulanmas zorunludur. Ancak yeterli alann olmas durumunda Tip 1 erişilebilir tuvalet plan tercih edilebilir. Bu 
planda klozetin en az bir tarafnda, en az 90 cm net (temiz) boşluk braklmal (Şekil 6.2.(b)), diğer tarafnda 
klozet orta noktas ile duvar arasndaki mesafe en az 46 cm olmaldr.

Klozetin duvar tarafnda sabit, duvarla arasndaki mesafe en az 4 cm olan, yerden 80 cm - 95 cm yüksekliğinde, 
diğer tarafnda yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarda hareketli tutunma çubuklar 
konmaldr. 

Şekil 6.2. Kapal Alan 800 m2 Alt Binalarda Tuvalet Örneği (devam)

(c) AA Kesit (d) Olas Transfer Şekli

Şekil 6.1. Kapal Alan 800 m2 ve Üzeri Binalarda Tuvalet Örneği

Bina Yakn Çevresi

45

Şekil 2.9. Yaya Geçidinde Üç Yöne Eğimli Rampa

Yaya geçidinde üç yöne eğimli rampa düzenlendiği durumlarda rampa genişliği yaya geçidi genişliğinde olmal 
ve kaldrm boyuncu uygulanmş HYYİ ile bağlants sağlanmaldr (Şekil 2.9).

Üç yöne eğimli rampann düzenlenemeyeceği yerlerde diğer bir kaldrm rampas formu olan tek yöne eğimli 
rampalar tasarlanabilir. Bu rampalar en az 90 cm genişliğinde ve eğimi en fazla %8 olmaldr. Tek yöne eğimli 
rampalara kullanclarn dik olarak yönlendirilmesi için rampa kenarlarndaki alan Şekil 2.10’daki gibi bitkilendi-
rilmeli veya Şekil 2.11’deki gibi rampa kenarlarnda ağaç, çiçeklik, çöp kutusu gibi donanmlarla yürünmez alan 
oluşturulmaldr.

Şekil 2.10. Tek Yöne Eğimli Rampalar (devam)

(Şekil 6.2). 

(Şekil 6.2)

Erişilebilirlik Klavuzu

88

6.2.2 ERİŞİLEBİLİR TUVALET PLANI: TİP 2

(800 m²’den Küçük Binalarda Düzenlenmesi Gereken, Klozetin Tek Tarafnda Boşluk Olan Erişilebilir 
Tuvalet Plan)

Hareket kstllğ olanlarn kullanm için klozetin konumuna göre özellikle boşluk olan taraftan klozete yaklaşma 
ve transfer sağlayabilmelerine olanak sunan erişilebilir tuvalet plandr (Şekil 6.2.(b)). 

Yap Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne göre 800 m²’den küçük binalarda Tip 2 erişilebilir tuvalet plannn uy-
gulanmas zorunludur. Ancak yeterli alann olmas durumunda Tip 1 erişilebilir tuvalet plan tercih edilebilir. Bu 
planda klozetin en az bir tarafnda, en az 90 cm net (temiz) boşluk braklmal (Şekil 6.2.(b)), diğer tarafnda 
klozet orta noktas ile duvar arasndaki mesafe en az 46 cm olmaldr.

Klozetin duvar tarafnda sabit, duvarla arasndaki mesafe en az 4 cm olan, yerden 80 cm - 95 cm yüksekliğinde, 
diğer tarafnda yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarda hareketli tutunma çubuklar 
konmaldr. 

Şekil 6.2. Kapal Alan 800 m2 Alt Binalarda Tuvalet Örneği (devam)

(c) AA Kesit (d) Olas Transfer Şekli

Şekil 6.1. Kapal Alan 800 m2 ve Üzeri Binalarda Tuvalet Örneği

bulunmalıdır.  



Erişilebilirlik Klavuzu

88

6.2.2 ERİŞİLEBİLİR TUVALET PLANI: TİP 2

(800 m²’den Küçük Binalarda Düzenlenmesi Gereken, Klozetin Tek Tarafnda Boşluk Olan Erişilebilir 
Tuvalet Plan)

Hareket kstllğ olanlarn kullanm için klozetin konumuna göre özellikle boşluk olan taraftan klozete yaklaşma 
ve transfer sağlayabilmelerine olanak sunan erişilebilir tuvalet plandr (Şekil 6.2.(b)). 

Yap Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne göre 800 m²’den küçük binalarda Tip 2 erişilebilir tuvalet plannn uy-
gulanmas zorunludur. Ancak yeterli alann olmas durumunda Tip 1 erişilebilir tuvalet plan tercih edilebilir. Bu 
planda klozetin en az bir tarafnda, en az 90 cm net (temiz) boşluk braklmal (Şekil 6.2.(b)), diğer tarafnda 
klozet orta noktas ile duvar arasndaki mesafe en az 46 cm olmaldr.

Klozetin duvar tarafnda sabit, duvarla arasndaki mesafe en az 4 cm olan, yerden 80 cm - 95 cm yüksekliğinde, 
diğer tarafnda yerden yüksekliği klozet yüksekliğinden 25 cm - 35 cm daha yukarda hareketli tutunma çubuklar 
konmaldr. 

Şekil 6.2. Kapal Alan 800 m2 Alt Binalarda Tuvalet Örneği (devam)

(c) AA Kesit (d) Olas Transfer Şekli

Şekil 6.1. Kapal Alan 800 m2 ve Üzeri Binalarda Tuvalet Örneği

Erişilebilir Tuvaletler

89

Şekil 6.2. Kapal Alan 800 m2 Alt Binalarda Tuvalet Örneği

6.2.3 ERİŞİLEBİLİR GENİŞ TUVALET 

Yap Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne göre, alşveriş merkezleri, 
eğlence park ve tema park, büyük spor merkezi ve yüzme havuzu, 
500’den fazla izleyici kapasiteli bina, otobüs terminali, deniz terminali, 
ana tren istasyonu ve YHT istasyonu ya da hava liman gibi binalarda 
“erişilebilir geniş tuvalet” uygulanmas zorunludur. 

Erişilebilir geniş tuvaletin kaps, inşaat tamamlandktan sonra kap ka-
nadnn iç yüzeyinden karş taraftaki kasaya kadarki kap net genişliği-
nin en az net (temiz) 110 cm olmaldr. 

Bu tuvalette daha büyük ölçüde, en az 2 metre çapnda manevra alan 
bulunmaldr. Tuvalette ayrca 70 cm x 190 cm ölçülerinde ve yerden 
80 cm yüksekliğinde yetişkin için bir adet alt değiştirme ünitesi (yetişkin 
engellinin kullanabileceği şekilde düzenlenmiş) bulunmaldr (Şekil 6.3). 

İnşaat tamamlandktan sonra,kap kanadnn iç yüzeyindenkarş taraftaki kasaya kadarkikap net genişliğinin 110 cm olmas için mimari tasarmdakanat, kasa kalnlğ gibi değişkenler de göz önüne alnarak kap ölçüsünün daha fazla, en az 120 cm  braklmasgerekmektedir.

Erişilebilir geniş tuvaletler genel erişilebilirlik özelliklerinisağlamasnn yannda, uzun zaman geçirilen binalarda sedyekullanan engelli ve hastalarn da girip manevra yapabileceği yerlerdir ve ayrca yetişkinler içingerektiğinde alt değiştirme işlemiyapma olanağ sunar.

Şekli 
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6.2.4. AİLE TUVALETLERİ

Alşveriş merkezleri, eğlence park ve tema park, büyük spor merkezi ve yüzme havuzu, 500’den fazla izleyici 
kapasiteli bina, otobüs terminali, deniz terminali, ana tren istasyonu ve YHT istasyonu ile hava liman gibi bina-
larda aile tuvaleti olmas gerekir. 

Bu binalarda, her bir tuvalet bloku için 1 aile tuvaletinin sağlanmas tavsiye edilir. Aile tuvaletinin binann herhan-
gi bir noktasndan en fazla 300 m uzaklkta planlanmas gerekmektedir. 

Aile tuvaletlerinde erişilebilir tuvaletler için tanmlanmş olan gerekliliklere ek olarak herhangi bir manevra alan 
ve tuvalet ve lavabolara erişim alann engellemeyen, katlanabilen, 70 cm x 190 cm ölçülerinde ve yerden 80 cm 
yüksekliğinde yetişkin için bir adet alt değiştirme ünitesi (yetişkin engellinin kullanabileceği şekilde düzenlenmiş) 
olmas; 80 cm yüksekliğinde bir lavabo ve 50 cm yüksekliğinde bir başka lavabonun tuvalette yer almas; okul 
öncesi çocuklarn vücut ölçülerine uygun ikinci bir klozet olmas; en az 2 m çapnda, engellerden arndrlmş net 
bir manevra alan olmas ve 40 cm yüksekliğinde bir pisuarn bulunmas gerekmektedir (Şekil 6.4).

Şekil 6.3. Erişilebilir Geniş Tuvalet

bloğu 
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Şekil 6.3. Erişilebilir Geniş Tuvalet
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Şekil 6.4. Aile Tuvaleti Örneği
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6.2.5. YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÇOCUK TUVALETLERİ 

Genel olarak çocuklar tarafndan kullanlan binalarda, çocuklarn boy uzunluklarna göre gerekli tuvalet boyutlar 
sağlanmaldr.

Okul öncesi çocuklar tarafndan kullanlan binalarda, her tuvalette bebek boyutlarna uygun bir tuvalet kabini 
bulunmaldr (Şekil 6.5).

İlkokul binalarndaki her bir tuvalet bloğunda okul öncesi ölçülerine uygun bir tuvalet ve bir de destekli tuvalet 
yer almaldr. 

Şekil 6.5. Bebek ve Okul Öncesi Tuvaleti

Şekil 6.6. İlkokul Tuvaleti
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Ortaokul binalarndaki her bir tuvalet bloğunda ilkokul ölçülerine uygun bir tuvalet ve bir de yetişkinler için erişi-
lebilir bir tuvalet olmas gerekmektedir.

Çocuk tuvaletlerinde yaş ve boy uzunluğuna göre tuvalet donanmlarnn ölçüleri aşağdaki tabloda yer almak-
tadr.

Şekil 6.7. Ortaokul ve Lise Tuvaleti

Yeni doğan 
(<1 yaş)

Bebek 
(1-3 yaş)

Okul öncesi 
(3-6 yaş)

İlkokul 
(6–10 yaş)

Orta Okul
(10-14 yaş)

Lise Düzeyi 
ve Yetişkinler
(14- 18 yaş)

Normal boy ölçüsü 
(cm) 46-81 69-103 87-125 105-155 133-175 148-190

Tamamlanan duvar 
ve klozet merkez 
çizgisi arasndaki 
uzaklk (cm)

- 30 30-38 38-45.5 45.5

Koltuk yüksekliği 
(cm) - 28-30 30-38 38-43 43-48

Sifon kontrol 
yüksekliği (cm) - 90 100 110 120

Tuvalet kağdnn 
yüksekliği (cm) - 35 35-43 43-48.5 48.5-60
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Yaş gruplarna göre klozet yükseklikleri Şekil 6.8’de gösterilmektedir.

6.2.6. DESTEKLİ TUVALETLER

İlkokul öğrencilerinin kullanmna sunulan her tuvalet bloğunda 
bir destekli tuvalet yer almaldr. 

Destekli tuvalet içinde, 38 cm-43 cm arasnda bir klozet, tuva-
letin bir kenarnda 63.5 cm - 68.5 cm arasnda bir yükseklikte 
yatay sabitlenmiş bir tutunma çubuğu ve diğer tarafta tekerlekli 
sandalyeyi brakmak (park etmek) için en az 70 cm’lik bir boş-
luk yer almaldr. Klozet, orta noktas ile duvar arasndaki 
mesafe 38 cm ile 45.5 cm arasnda; kapal kap ile klozet 
arasndaki mesafe en az 100 cm olmaldr. Kap kanadnn 
içeri açlmas durumunda kap kanadnn genişliği bu ölçü-
ye ilave edilmelidir (Şekil 6.9).  

Şekil 6.8. Yaş Gruplarna Göre Klozet Kesitleri 

Şekil 6.9. Yaş Gruplarna Göre Klozet Kesitleri 

6-10 yaş aras özel gereksinimi olançocuklarn, yetişkin tuvaletlerini bağmsz bir şekilde kullanmaya güçleriyetmeyeceği için destekli tuvaletlerinsağlanmas gerekmektedir. Destekli tuvaletler, bu tuvaleti kullanmaya ihtiyacolan çocuklarn tuvalet bloğundaki diğerçocuklar ile eşit ve bağmsz bir şekilde veya mahremiyetini koruyacak şekilde biryetişkin yardmnda tuvaleti kullanmasnaolanak sağlayacak nitelikte olmaldr.

Destekli Tuvalet Örneği

   Klozet orta noktası ile duvar arasındaki 
mesafe 38 cm ile 45.5 cm arasında; kapalı kapı ile klozet 
arasındaki mesafe en az 100 cm olmalıdır. Kapı kanadının 
içeri açılması durumunda kapı kanadının genişliği bu ölçüye 
ilave edilmelidir (Şekil 6.9).
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6.2.7. YÜRÜYEBİLEN (AMBULANT) ENGELLİLER İÇİN TUVALET

Bu tuvaletler; yaşllk, romatizmal hastalklar, omurga sorunlar veya başka nedenlerle nedenler ile hareket et-
mekte güçlük çeken ve/veya baston, yürüteç gibi yardmc araç gereç kullananlar için düzenlenmektedir.

Bu tuvaletlerde kabini en az 90 cm genişliğinde düzenlenmeli ve klozet yannda her iki tarafta tutunma çubuğu 
bulunmaldr (Şekil 6.10). Lavabo tuvaletin içinde veya dşnda düzenlenebilir. Lavabonun tuvaletin içinde yer 
almas durumunda ilave alana ihtiyaç vardr.

6.2.8. TUVALET BLOKLARI (ÇOKLU TUVALETLER)

Tuvalet bloklar ve bloklarn içinde yer alan erişilebilir tuvalet kabinleri, 
erişilebilir bir güzergâhta yer almaldr.  

Erişilebilir tuvalet kabinleri fonksiyon kayb ve hareket kstllğ olan bi-
reyler için klozete transfer ve kabin içinde manevra imkân sağlayacak 
şekilde tasarlanmaldr. Zorunlu hallerde manevra alan küçültülmeden 
6.2.1 ve 6.2.2 deki planlarda; Klozetin konumuna göre yannda brakl-
mas gereken boşluk ve kabin içinde 150 cm çapndaki manevra alan 
korunarak erişilebilir lavabolar şekil 6.12.(b)’de olduğu gibi diğer lavabo-
lar ile birlikte çözülebilir.

Erişilebilir tuvaletler mümkün olduğunca tuvalet bloğu (çoklu tuvalet) 
içinde değil, bağmsz girişli olarak düzenlenmelidir (Şekil 6.12.(c)).  

Işk kontrol düğmeleri tuvalet kabinlerinin içinde olmal veya biri girdiğin-
de şk otomatik olarak yanmaldr.

Birden fazla kabini bulunan umumi tuvalet plan ve ölçüleri Şekil 6.11 ve 
Şekil 6.12’de gösterilmiştir.

Şekil 6.10. Yürüyebilen (Ambulant) Engelliler İçin Tuvalet

Tuvalet bloklarnda yer alanerişilebilir tuvalet kabinleritasarlanrken, klavuzun bubölümünde açklananlararasndan ihtiyaca en uygun olan tuvalet planseçilerek, bu plann gerekleri sağlanmaldr.

Tuvalet kabinlerinin en az ölçüleri 6.2.1. ve 6.2.2Bölümlerinde açklanan 800 m2’den büyük ve 800m2’den küçük binalar için“Tip 1” ve “Tip 2” tuvalet planlarna uygun olmaldr.
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Şekil 6.11. Tuvalet Bloğu Örnekleri (devam)
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Şekil 6.11. Tuvalet Bloğu Örnekleri (devam)
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Şekil 6.11. Tuvalet Bloğu Örnekleri
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Şekil 6.12. Birden Fazla Kabini Bulunan Tuvalet Planlar Örneği
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Şekil 6.13. Klozette Tutunma Çubuklar, Kâğtlk ve Klozet Yüksekliği

6.3. TUVALET İÇİNDEKİ DONANIMLARIN ÖZELLİKLERİ

6.3.1 KLOZET

Klozetlerin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasnda
olmaldr ( Şekil 6.13 ).   

Klozetin seramik 
malzemesinin değil, 
oturak ile birlikteki 

yüksekliğinin 43 cm ile 
48 cm arasnda olmas 

gerekmektedir. 
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Gerekli hijyen koşullar sağlanmak ve kullanmda zorluk yaratmamak şartyla, oturma yüksekliğinin ayarlanabil-
mesi için klozetin adaptör taklabilir tipte olmas tavsiye edilir (Şekil 6.14).  

Şekil 6.14. Yüksekliği Ayarlanabilir Adaptör Taklmş Klozet Örneği
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6.3.2 MUSLUK BATARYASI, TAHARET MUSLUĞU VE SU KONTROLÜ

Sifon kollarnn fotoselli olmas tavsiye edilmekle birlikte, el ile kumandal veya otomatik de olabilir. Bu kollar tek 
elle kolayca çalşrlabilmeli, kavrama gerektirmeden kullanlabilmeli ve 22,2 N’den daha fazla kuvvet gerektir-
memelidir. Sifon kolu yerden en fazla 112 cm yükseklikte olmaldr.

Taharet musluklar da tek elle kolayca idare edilebilir ve klozetten erişim mesafesinde olmaldr. Klozetin her iki 
yannda da taharet musluğu bulunmaldr. Taharet musluğu tek el ile kavrama gerektirmeden açlp kapanabile-
cek nitelikte olmaldr. Sensörlü, butonlu, kumandal vb. çözümler tercih edilmelidir (Şekil 6.16). 

Şekil 6.15. Klozete Çapraz ve Yan Yaklaşm

Klozet, tekerlekli sandalyeden klozete transfere imkân verecek biçimde yerleştirilmelidir. Klozete çapraz ve yan 
yaklaşm örnekleri ve ölçüleri Şekil 6.15’de gösterilmiştir.

çalıştırılabilmeli,
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Şekil 6.16. Taharet Musluğu

6.3.3 TUVALET KÂĞITLIĞI

Tuvalet kâğtlğ kolayca ulaşlabilir yükseklikte ve konumda olmaldr 
(Şekil 6.13). 

6.3.4 TUTUNMA ÇUBUKLARI

Erişilebilir tuvaletlerdeki en önemli donanmlardan biri tutunma çubuk-
lardr. 

Klozet yanndaki tutunma çubuklarnn konumlar Alt Bölüm 6.2’de farkl 
tuvalet planlar için gösterilmiştir. 

Tuvaletlerdeki tutunma çubuklarnn çap 32 mm ile 38 mm arasnda 
olmaldr. Duvara monte edilmişse duvarla tutunma çubuğu arasnda 4 
cm mesafe bulunmaldr.

Şekil 6.17’de tutunma çubuklar, kağt havlu, tuvalet kağd ve diğer baz 
donanmlara ait ölçü ve ölçütler gösterilmektedir.

Hareket kstllğ olan kişilerin klozete transferi,klozetten yardmc araçgerecine geçmesi ve lavaboyu kullanmasnda tutunma çubuklar gerekli desteği almalarna yardmcolur.

Tutunma çubuklarnn, 
duvar tarafndakilerin 
duvar üzerinde sabit, 

klozetin duvar ile arasnda 
transfer alan boşluğu 

brakldğnda ise hareketli 
türde monte edilmesi 

gerekmektedir.  

Tüm tutunma çubuklar, 
herhangi bir yönden 

uygulanan en az 1.7 kN’luk 
kuvvete dayankl monte 

edilmelidir.
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    Klozetin duvar olan tarafında olması gereken 
sabit tutunma çubuğu yerden 80 cm - 95 cm yüksekliğinde, duvar ol-
mayan tarafında olması gereken hareketli tutunma çubuğu ise klozet 
yüksekliğinden 25 cm- 35 cm daha yukarıda yer almalıdır.
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Şekil 6.17. Tuvaletteki Donanm ve Ölçüler

Şekil 6.18. Pisuvarlar

6.4. PİSUVARLAR

Tuvalette bulunan pisuarlardan biri zeminden 40 cm - 45 cm yükseklikte ve uzun kenarndan duvara asl tipte 
yaplmaldr. Önden yaklaşm için pisuarlarn önünde 76 cm x 122 cm’lik boş yaklaşm alan sağlanmaldr. Pisuar 
bölmeleri pisuvar kenarndan daha öne uzatlmamaldr. Erişilebilir özellikteki pisuarn her iki tarafnda birbirine 
uzaklğ 50 cm olan tutunma çubuklar bulunmaldr. Tutunma çubuklarnn boyu pisuar hizasndan başlayarak 
yerden 120 cm’ye kadar olmaldr ve her iki tarafnda 15 cm mesafede ara bölme yaplmaldr (Şekil 6.18).  

Pisuvar
pisuvarın

pisuvarlardan
pisuvarların

pisuvar
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6.5. LAVABOLAR

Lavaboya erişimin sağlanabilmesi için ayakl lavabolar kullanl-
mamal ve lavabo altna dolap yerleştirilmemelidir. Lavabolarn 
köşeli hatlara sahip olmamas gerekmektedir (Şekil 6.19).   

Lavabolara tekerlekli sandalye ile yaklaşm için sağlanmas ge-
reken diz boşluğunun yerden lavabonun altndaki boru ksmna 
kadar olan yüksekliği en az 68,5 cm olmaldr. Bu minimum yük-
sekliğin lavabonun ön yüzünden içeri doğru en az 20,5 cm’lik bir 
derinlikte de sağlanmş olmas gereklidir. Lavabo yüksekliği la-
vabonun alt yüzüne kadar, net en az 75 cm lavabonun ön üst 
yüzüne kadar en fazla 86 cm olmaldr (Şekil 6.19).

Erişilebilir tuvaletlerdeki lavabolarn, yaygn kullanmdakiiçbükey olarak tarif edilebilecek formda değil, tekerlekli sandalyeile her yönden yaklaşm sağlanabilmesi için yuvarlak kenarl olmas gereklidir. Ayrca yuvarlak formdaki lavabolar dahaaz yer kaplar.

(a) Lavabo perspekti 

(b) Görünüş

Şekil 6.19. Lavabo Ölçüleri
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Armatürler (musluk/batarya) kollu, itmeli tipte, fotoselli veya 
elektronik kontrol mekanizmal olmaldr. Musluklar ve diğer 
kontrol araçlar tek elle ve kolayca kullanlabilir olmaldr. 

Lavabonun her iki yannda, ayakta durmakta zorlanan kişiler 
için tutunma çubuklar olmaldr (Şekil 6.20).

6.6. AYNALAR

Aynalarn alt kenar yerden en fazla 90 cm, üst kenar en az 190 cm yükseklikte olmaldr. Tekerlekli sandalye 
kullanan kişinin göz hizas yerden 110 cm - 130 cm yüksekliktedir. Tekerlekli sandalye kullananlar ve ksa boylu-
lar için alçalp yükselebilen ayarl aynalar, aynann sabit olmas durumunda ise öne doğru 10°-15° eğim verilmiş 
aynalar tercih edilmelidir. Aynalar eğik olarak veya lavabonun yannda konumlandrlabilir (Şekil 21).

Şekil 6.20. Tutunma Çubuklar

Şekil 6.21. Ayna

Musluklarn çalştrlmas 
için 22,2 N’den daha fazla 

güç gerekmemelidir. 
Fotoselli tipte musluklar 

kullanlyorsa en azndan 10 
saniye açk kalabilmelidir. 
Armatürler seçilirken, el 
ykama srasnda el ile 

lavabo arasndaki mesafenin 
rahat kullanlabilir şekilde 

olmasna dikkat edilmelidir. 
Lavabo altndaki scak su 

ve drenaj borular yaltlmal 
veya dokunmaya karş 

korunmaldr. Lavabo altnda 
keskin ve rahatsz edici 
yüzeyler olmamaldr.
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Bina içinde giriş holünde, bina girişinden asansöre erişimde ve genel 
olarak katta dolaşm tasarmnda kot farklarndan kaçnlmaldr. Kot far-
k bulunmas halinde “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” 
bölümünde uygun rampa ve merdiven tasarlanmaldr.

Bina içindeki koridorlarn net (temiz) genişliği en az 120 cm olmaldr. 
Koridorlarda net (temiz) 220 cm baş açklğ sağlanmaldr.   

Koridorda oluşturulmas gereken bu alan içinde yatayda veya düşeyde 
bir engel bulunmamal, duvara monte edilmesi gereken nesneler ise Şe-
kil 7.1’de gösterilen ölçüler dahilinde düzenlenmelidir. 

Koridor üzerinde veya dolaşm alanlarnda bulunan merdiven altlar için de 220 cm’lik baş açklğ yüksekliği 
sağlanmas için merdiven altlarnn gerektiği kadar kapatlmaldr (Şekil 7.2). 

Bu ölçülerin sağlanmas, yanikoridorun net genişliğinin120 cm olmas için inşaat sürecindeki tüm işlemler göz önünde bulundurularak mimari projede gerekli koridor ölçüsü sağlanmaldr. Benzer şekilde 220cm baş açklğ için de inşaatn ve tefrişin tamamlanmasyla elde edilecek açklk proje aşamasndabelirlenmelidir. 

Şekil 7.1. Koridorlarda Baş Üstü Boşluğu

Şekil 7.2. Koridorlarda Merdiven Altnda Baş Üstü Boşluğu

7. BÖLÜM - BİNA İÇİ YATAY DOLAŞIM

bölümüne 
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Tekerlekli sandalye ile koridorda 90°’lik dönüş (manevra) yaplabilmesi için koridorun genişliği en az 120 cm 
olmal (Şekil 7.3), manevra yapmadan rahat bir dönüş için ise koridor köşesindeki duvar Şekil 7.3 (b)’de göste-
rildiği gibi düzenlenmelidir.     

Dolaşm alanlarnda tekerlekli sandalye, yardmc araç gereç kullanan veya yürümekte zorluk çeken kişiler için 
sağlanmas gereken geçiş genişlikleri, manevra alanlar ve diğer düzenlemeler “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel 
Tasarm Kurallar” bölümüne uygun olmaldr. 

Binalarn kullanm türüne göre uzun yürüme mesafeleri bulunuyorsa dolaşm alanlarnda 70 cm ve 90 cm olmak 
üzere iki ayr yükseklikte küpeşte bulunmas tavsiye edilir. Engelli ve yaşllarn yatl kaldğ binalarda ve rehabi-
litasyon merkezlerinde, yaşllarda omuz hareketini zorlaştrmamas için tercihen 80 cm yüksekliğinde tek düzey 
küpeşte tercih edilmelidir. 

Şekil 7.3. 90° Dönüş İçin En Az ve Tavsiye Edilen Koridor Genişlikleri

Dolaşm alanlar düz, sabit, dayankl 
ve slak-kuru halde kaymayan 

malzeme ile kaplanmş olmaldr. 
Mahallerde uygulanmas gereken 

kaymazlk değerleri “TS 13882-Yaya 
yürüme yüzeylerinin sn andrma 

kurallar – Temel gereklilikler 
ve değerlendirme yöntemleri” 
standardna uygun olmaldr.
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Birden fazla katl binalarda katlar aras erişimde standartlara uygun asansör veya rampa ve merdiven bulunma-
ldr. Katlar aras dikey erişim için asansör yerine rampa tasarlanacaksa, rampann eğimi en fazla % 6 olmal 
ve “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde rampa için açklanan tüm ilkelere uygunluk 
sağlamaldr.

8.1. ASANSÖRLER

Birden fazla katl binalarda erişilebilirliğin sağlanmas için asansör bulunmaldr. İlgili mevzuatla kamu kullanm-
na açk tüm binalarda erişilebilir asansör yaplmas; konut binalarnda ise mevzuatla belirlenen kat adetine bağl 
olarak yaplacak asansörlerde erişilebilirliğin sağlanmas zorunludur. Ancak kat adeti birden fazla olup asansör 
yaplmas zorunlu tutulmayan konut binalarnda da erişilebilir asansör veya erişilebilirlik şartlarndan daha küçük 
kabin ölçülerinde asansör yaplmas binann erişilebilirliği açsndan büyük önem taşmaktadr.    

Asansör bina girişine en fazla 30 m mesafede tasarlanmaldr. Bina girişinden asansörlere erişim mümkün oldu-
ğunca düz ayak ve erişilebilir güzergah şeklinde düzenlenmeli, bu güzargahta kot fark bulunmas halinde “Eri-
şilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde yer alan ilkelere uygun rampa, rampa yaplmasnn 
mümkün olmadğ durumlarda diğer çözümler sağlanmaldr. Asansörlerin tüm katlara hizmet vermesi en ideal 
çözümdür. 

Asansörler, binalarda kot farklarn gidermek için de kullanlabilir.

8. BÖLÜM - BİNA İÇİ DİKEY DOLAŞIM

Ancak kot farkn gidermek için asansörün kullanlmasnda “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde açklandğ gibi, erişilebilirlikte mimari çözümlerin sağlanmasnn temel ilke olduğu unutulmamaldr. Bu ilke doğrultusunda rampa yaplmasnn mümkün olmadğ durumlarda sonraki seçenek asansör olmaldr. Burada sralama mimari çözüm olan 
rampa ile başlar, periyodik bakmlar yapldğ 

için daha güvenli olan asansör ile devam eder.

Asansörlerin bulunmas kadar var olan asansörlerinişletilmesi de erişilebilirliğinsağlanmas açsndan büyükönem taşmaktadr.

Asansörler bina 
girişinden açkça 

görülemiyorsa 
işaretlerle 

yönlendirme 
yaplmaldr.

8.1.1. ERİŞİLEBİLİR ASANSÖR ÖZELLİKLERİ

Asansörlerin erişilebilir olmas için kap genişliği, kabin içi ve sahanlk boyutlarnn gerekli ölçüleri sağlamas 
gerekmektedir. 

Mevzuatla belirlenmiş olan asansör kabin içi ölçüsü en az 120 cm x 150 cm’dir (alan 1.80 m²).  Asansör kabin 
içi için en az ölçüler Şekil 8.1’de gösterilmektedir.   

Şekil 8.1. Kabin Ölçüleri
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Asansör kapsnn temiz geçiş genişliği en az net (temiz) 90 cm olmaldr 
(Şekil 8.2).

Asansör kaps en az 6 saniye süreyle açk kalmaldr. Asansör kap ka-
sas bulunduğu duvar ile zt renkte olmaldr. Kabin içinde yerden 90±2,5 
cm yükseklikte ve kapnn olduğu duvar hariç tüm duvarlarda tutunma 
bar olmaldr (Şekil 8.2 (b)).

İnşaat tamamlandktan sonra,kap net genişliğinin 90 cm olmas için mimari tasarmdakanat, kasa kalnlğ gibi değişkenler de göz önünealnarak kap ölçüsünündaha fazla braklmasgerekmektedir.

Asansör kap kasasnnbulunduğu duvar ile zt renkte olmasözellikle az görenler açsndan asansörün yerinin alglanabilirliğiniartrmaktadr.”

Asansör önü ve içi yeterli 
şekilde aydnlatlmş 

olmal ve kabin zemini 
uygun malzemeyle kapl 

olmaldr (Parlak malzeme, 
kaygan malzeme, hal vb. 

olmamaldr).

Kaplar açldğnda kabin 
zemini, kat zemini ile ayn 
seviyede olmaldr (ilgili 
mevzuatna göre kabul 

edilebilir seviye fark ± 1,0 
cm’dir).

Şekil 8.2. Erişilebilir Asansör Özellikleri

(a) Perspektif (b) Plan
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Asansörün önündeki sahanlktan asansör kabinine erişimde eşik, basamak veya kot fark bulunmamaldr. 

Asansöre biniş ve asansörden iniş için, her katta kapnn açldğ sahanlklar gerekli ölçüleri sağlamaldr. Teker-
lekli sandalyenin 180°, yani tam tur şeklinde dönmesi için gerekli olan en az 150 cm x 150 cm sahanlk ölçüleri 
sağlanmaldr. Bu ölçü sağlanamyorsa sahanlğn genişliği (derinliği) mevzuatla belirlenen ölçülerde yani; asan-
sör kaps otomatik ise en az 120 cm; asansör kaps dşa açlan kap ise en az 150 cm olmaldr (Şekil 8.3).

Şekil 8.3. Asansör Önü Sahanlk Ölçüleri

(a)

(b)

360
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8.1.2. ERİŞİLEBİLİR ASANSÖR DONANIMLARI

Kabin içi ve dşndaki tüm yönlendirme ve bilgilendirme işaretleri ile rakam, yaz ve semboller kolay görülebilmesi 
ve okunabilmesi için bulunduklar zeminle zt renkte olmaldr. İşaretler okunakl ve anlaşlabilir olmal, ayrca 
işaretlerde hissedilebilir kabartmal har er ve semboller kullanlmaldr. Ayrca, işaretler görme engelliler için 
Braille yazl olmaldr. 

Kabin içi ve dş çağrma ve kontrol düğmelerinin en alt düğmesinin merkez hattnn zeminden yüksekliği en az 
85 cm;  en üstteki düğmenin merkez hattnn zeminden yüksekliği kabin içinde en fazla 120 cm, kabin dşnda en 
fazla 110 cm olmaldr. Kabin içi ve dş kontrol düğmelerinde yer alan rakam ve yazlar Braille Alfabeli olmaldr. 
Asansör kapsnn yannda bilgilendirici ve/veya uyarc işaretler bulunmal, bunlar yerden en az 120 cm, en fazla 
160 cm yükseklikte olmaldr (Şekil 8.4).

Kabin dş ve içi düğmelerin en küçük boyutu en az 20 mm olmaldr (Şekil 8.4). Asansörün hangi katta olduğunu 
gösteren konum işareti (gösterge) bulunmal ve asansörün hangi katta olduğunu gösteren kabin içi göstergeler-
deki kat numaralarnn yükseklikleri 30 mm ile 60 mm arasnda olmaldr. 

Yazlar ve işaretler görüş mesafesine göre uygun büyüklükte olmaldr (Harf yüksekliği 15 mm den az olmamal 
ve görüş mesafesindeki her metre için yaz büyüklüğü 20 mm - 30 mm arttrlmaldr).

Şekil 8.4. Asansör Kontrol Paneli

(a) Perspektif

(c) Kesit - Detay

(b) Ön görünüş  



Erişilebilirlik Klavuzu

116

8.1.2. ERİŞİLEBİLİR ASANSÖR DONANIMLARI

Kabin içi ve dşndaki tüm yönlendirme ve bilgilendirme işaretleri ile rakam, yaz ve semboller kolay görülebilmesi 
ve okunabilmesi için bulunduklar zeminle zt renkte olmaldr. İşaretler okunakl ve anlaşlabilir olmal, ayrca 
işaretlerde hissedilebilir kabartmal har er ve semboller kullanlmaldr. Ayrca, işaretler görme engelliler için 
Braille yazl olmaldr. 

Kabin içi ve dş çağrma ve kontrol düğmelerinin en alt düğmesinin merkez hattnn zeminden yüksekliği en az 
85 cm;  en üstteki düğmenin merkez hattnn zeminden yüksekliği kabin içinde en fazla 120 cm, kabin dşnda en 
fazla 110 cm olmaldr. Kabin içi ve dş kontrol düğmelerinde yer alan rakam ve yazlar Braille Alfabeli olmaldr. 
Asansör kapsnn yannda bilgilendirici ve/veya uyarc işaretler bulunmal, bunlar yerden en az 120 cm, en fazla 
160 cm yükseklikte olmaldr (Şekil 8.4).

Kabin dş ve içi düğmelerin en küçük boyutu en az 20 mm olmaldr (Şekil 8.4). Asansörün hangi katta olduğunu 
gösteren konum işareti (gösterge) bulunmal ve asansörün hangi katta olduğunu gösteren kabin içi göstergeler-
deki kat numaralarnn yükseklikleri 30 mm ile 60 mm arasnda olmaldr. 

Yazlar ve işaretler görüş mesafesine göre uygun büyüklükte olmaldr (Harf yüksekliği 15 mm den az olmamal 
ve görüş mesafesindeki her metre için yaz büyüklüğü 20 mm - 30 mm arttrlmaldr).

Şekil 8.4. Asansör Kontrol Paneli

Bina İçi Dikey Dolaşm

117

8.2. KALDIRMA VE İLETME PLATFORMLARI

Binalarda kot farklarnn aşlmasnda ve dikey dolaşmda erişilebilirliğin sağlanmas için kullanlabilen diğer bir 
sistem kaldrma ve iletme platformlardr. 

Asansör kontrol panelleri dümdüz bir panel halinde dokunmatik bir 
pano şeklinde olamamaldr.” 

Kabin içindeki kontrol panelinin yatay kullanlmas durumunda Şekil 8.5’e uygun  olmaldr.

Şekil 8.5. Yatay Kontrol Paneli

Kabin içinde 
asansörün hangi kata 
geldiğini anons eden 

sesli uyar sistemi 
bulunmaldr. 

Kabin dşnda 
asansörün 

çağrldğn ve 
tekli (simplex) 

asansörler dşnda 
kata geldiğini 

gösteren görsel 
uyar sistemleri 
ve kata geldiğini 

belirten sesli uyar 
sistemleri olmaldr. 

Ancak kot farklarn gidermek için kaldrma ve iletme platformlarnn kullanlmasnda “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde açklandğ gibi, erişilebilirlikte mimari çözümlerin sağlanmasnn temel ilke olduğu unutulmamaldr. Bu ilke doğrultusunda rampa yaplmasnn mümkün olmadğ durumlarda sonraki seçenek asansör olmaldr. Asansörün yaplmasnn mümkün olmadğ hallerde ise kaldrma ve iletme platformlar (eğik bir düzlemdehareket eden merdiven tipi asansör veya düşey/dikey kaldrma platformu) alternatif ulaşm yöntemi olarak, son seçenek olarak yaplabilir. Burada sralama mimari çözüm olan rampa ile başlar, periyodik bakmlar yapldğ için daha güvenli olan asansör ile devam eder, son olarakiki çözümün de uygulanamadğ yerlerde standartlara uygun kaldrma ve iletme platformu sonerişilebilirlik çözümüdür.

Görme engelliler dokunduğunda hangikata dokunduklarn anlayamamakta, panelinyerini ve düğmeleriararken çoğunlukla istedikleri kat dşndakikatlara da basmaktadr. Yaşllar ise panelin yerinive nasl kullanlacağnanlayamamaktadr.

olmamalıdır.
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Yap Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde, bahçe girişinde, bina girişinde, yaya dolaşm alanlarnda ve bina içi 
yatay dolaşm alanlarnda rampa yaplmasnn mümkün olmadğnn idarece tespit edildiği hallerde asansör, 
asansör yaplmasnn mümkün olmadğ durumlarda alternatif ulaşm yöntemi olarak kaldrma ve iletme plat-
formlar (platform asansörü, hidrolik asansör gibi) seçeneklerin uygulanabileceği belirtilmektedir.

Alternatif ulaşm yöntemi olarak kaldrma ve iletme platformlarnn planlanmasnda yer seçimi önemlidir. Baş-
langç ve bitiş noktalarnda gerekli manevra alanlarnn sağlanmas, açk ve kapal durumdayken platformlarn 
geçişlerde taklma, çarpmaya neden olmamas, yükseldiğinde altnda boşluk oluşmamas ve güvenli şekilde 
kullanlmas için diğer gerekli tedbirler alnmaldr.
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8.3 MERDİVENLER

Merdivenler, katlar aras erişimde rampann ve diğer mekanik çözüm-
lerin yannda ilave olarak bulunmaldr. 

Yürüyen merdivenler erişilebilir çözüm olarak kabul edilmemektedir. 
Ayrca döner basamakl merdivenler de kullanm zorluğu nedeniyle 
erişilebilir değildir. 

Binalarda, görme engellilerin merdivene yandan yaklaşmasn sağla-
mak amacyla merdiven, yürüyüş istikametine dik olmaldr. 

Şekil 8.7. Eğik Bir Düzlemde Hareket Eden Merdiven Asansörleri

-
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Engelli veya hareket kstllğolanlarn hareketliliğini sağlamak için çeşitli mimaridüzenlemelere ihtiyac bulunmaktadr. Bu nedenlerampa kadar erişilebilir merdivenlerin de düzenlenmesigerekmektedir.

(a) Plan

(b) AA Kesiti
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Mevzuatla belirlenmiş olan kullanma sahip binalar dşndaki kamu 
kullanmna açk binalardaki tüm merdivenlerde merdiven başlang-
cnda ve bitiminde hissedilebilir uyarc yüzey bulunmaldr. Uyarc 
yüzey merdiven genişliğinde, merdivenin başlangcnn 30 cm önce-
sinde ve bitiminden 30 cm sonrasnda, 60 cm derinliğinde olmaldr. 
(Uyarc yüzey uygulamasyla ilgili daha fazla bilgi için bknz. Hissedi-
lebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri bölümü). Uyarc yüzey, 210 cm’den 
fazla derinliği olan sahanlklarda da uygulanmaldr (Bknz “Erişilebi-
lirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümü).

Bina içindeki dikey dolaşm için kullanlan merdiven ayn zamanda 
yangn kaçş merdiveni ise, bu merdivenlerde uygulanacak hissedi-
lebilir uyarc yüzeyin, insanlarn emniyetli ve hzl bir şekilde tahliye-
sini engellememesi; kaymay önleyen ve ayrca Binalarn Yangndan 
Korunmas Yönetmeliği’nin 26 nc ve 29 uncu maddelerinde belirtilen 
yanmazlk şartlarn taşyan malzemeden yaplmas gerekmektedir. 
Sadece yangn kaçş merdiveni olarak kullanlan merdivenler Binala-
rn Yangndan Korunmas Yönetmeliği’ne uygun olmal ve bunlarda 
uyarc yüzey uygulamas yaplmamaldr.

Merdivenlerde tasarmda ve uygulamada tüm basamaklarn derinlik 
ve yüksekliği ayn olmaldr. Açk rhtl merdivenler kullanlmamaldr. 
Merdivenlerde en fazla 12 basamakta bir sahanlk yaplmas gerek-
mektedir (Şekil 8.8.)

Tüm merdivenlerde, merdivenin her iki tarafnda trabzan (korkuluk) 
veya trabzan yaplmasn gerektirmeyecek duvar veya parapet bu-
lunmaldr.  

Kazalar ve yaralanmalar önlemek için trabzanlarda dikme aras 
boşluk 10 cm olarak uygulanmaldr. Genişliği 300 cm’den fazla olan 
merdivenlerde, dolaşm/sirkülasyon alannda kalmyor ve taklma, 
çarpma gibi tehlike oluşturmuyorsa; sedye geçişi gerektiren sağlk 
veya acil toplu tahliye gerektiren okul gibi binalarda risk oluşturmu-
yorsa merdiven ortasnda ilave olarak trabzan yaplabilir. 

Merdivenin her iki tarafnda 90 cm yükseklikte 1. düzey ve 70 cm 
yükseklikte 2. düzey küpeşte bulunmaldr. 

Trabzan ve küpeştelerin merdiven üzerinde kaplayacağ alan, Bina-
larn Yangndan Korunmas Hakknda Yönetmelik’te belirlenen mer-
diven genişliğine ek olarak tasarlanmaldr.

Küpeşte, merdiven başlangcndan 30 cm önce başlamal ve biti-
minden 30 cm sonra devam etmelidir. Ancak küpeştenin 30 cm’lik 
uzants dolaşm (sirkülasyon) alannda kalyor ve taklma, çarpma 
gibi tehlike oluşturuyorsa, 30 cm uzatma uygulamas yaplmamaldr. 
Küpeştenin uçlar duvara sabitlenmiş veya yarm ay şeklinde yuvar-
latlmş olmaldr. Küpeşte kavrama yüzeyi süreklilik sağlamaldr (Şekil 8.8).

Küpeştenin bulunduğu duvar veya trabzan ile arasndaki mesafe en az 4 cm olmaldr. Küpeştelerin çap veya 
genişliği 32 mm – 45 mm arasnda olmaldr. Küpeşte bir duvar veya trabzan üzerine sabitleniyorsa “Erişilebi-
lirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümü (Şekil 1.23 (c))’de belirtilen ölçülere uygun olarak düzenleme 
yaplmaldr. Küpeşteler tutulabilecek özellikte olmas kaydyla farkl formlarda olabilir ancak daha rahat kav-
ranlabilmesi sebebiyle dairesel formda küpeşteler tercih edilmelidir (“Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm 
Kurallar” bölümü Şekil 1.23 (d)). 

Merdiven başlangç ve bitişsahanlklarnn uzunluklar150 cm’den, genişliği merdiven genişliğinden az olmamaldr. Sahanlktakap girişi varsa, kap önündeki bölge en az 150cm x 150 cm ölçülerindeolmaldr.

Merdivenler ani karşlaşlankot fark bulunan alanlarolduğu için fark edilmesison derece önemlidir.Yürüyüş esnasnda güzergahn devamndadeğil güzergaha dik tasarlanmas özellikle görme engelliler için dahagüvenlidir.

Asansör kap kasasnnbulunduğu duvar ile zt renkte olmasözellikle az görenler açsndan asansörün yerinin alglanabilirliğiniartrmaktadr.”

Trabzan yüksekliği merdivenin yapldğ yerin kullanm koşullarnagöre belirlenmelidir. Küpeşte yüksekliği trabzan yüksekliğindenbağmsz, korkuluk veya duvarda90 cm ve 70 cm yükseklik sağlanacak şekilde tasarlanmaldr.(Bknz “Erişilebilirlikte Ölçüler veTemel Tasarm Kurallar” bölümüŞekil 1.22.(a)).

Az görenler 
için merdiven 

sahanlklarnn farkl 
renkte olmas tercih 

edilmelidir.

Basamaklarn düz, sabit, 
dayankl ve slak-kuru 
halde kaymayan, doğal 

veya yapay olarak 
aydnlandğnda yansma 

ile göz almayan bir 
malzeme ile kaplanmş 
olmas gerekmektedir.

“
”
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sini engellememesi; kaymayı önleyen ve ayrıca Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı ve 29 uncu maddelerinde 
belirtilen yanmazlık şartlarını taşıyan malzemeden yapılması gerek-
mektedir. Sadece yangın kaçış merdiveni olarak kullanılan merdiven-
ler Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e uygun 
olmalı ve bunlarda uyarıcı yüzey uygulaması yapılmamalıdır.
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Trabzan yüksekliği merdivenin yapldğ yerin kullanm koşullarnagöre belirlenmelidir. Küpeşte yüksekliği trabzan yüksekliğindenbağmsz, korkuluk veya duvarda90 cm ve 70 cm yükseklik sağlanacak şekilde tasarlanmaldr.(Bknz “Erişilebilirlikte Ölçüler veTemel Tasarm Kurallar” bölümüŞekil 1.22.(a)).

Az görenler 
için merdiven 

sahanlklarnn farkl 
renkte olmas tercih 

edilmelidir.

Basamaklarn düz, sabit, 
dayankl ve slak-kuru 
halde kaymayan, doğal 

veya yapay olarak 
aydnlandğnda yansma 

ile göz almayan bir 
malzeme ile kaplanmş 
olmas gerekmektedir.

Bina İçi Dikey Dolaşm
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Kamu kullanmna açk binalarda küpeştelerin üzerine Braille alfa-
besiyle kat ve katta bulunan kullanmlara ilişkin bilgilendirme yapl-
mas görme engelliler için tamamlayc erişilebilirlik uygulamasdr.

İç mekandaki merdivenlerde, basamak genişliği (derinliği) en az 27 
cm, basamak yüksekliği (rht yüksekliği) en fazla 16 cm, erişilebilir-
liğin sağlanmas için ayrca bir düzenleme varsa (rampa, asansör 
gibi) en fazla 18 cm Olmaldr. İç mekan merdiven basamaklarnn 
ucunda, merdiven genişliğince zemin ile zt renkte ve çknt yap-
mayacak şekilde 4 cm - 5 cm eninde kaymaz şerit uygulanmal 
veya kaymay önleyici işlem yaplmaldr (Şekil 8.8 (b)).

Bina içindeki dikey dolaşm için kullanlan merdiven ayn zamanda 
yangn kaçş merdiveni ise, bu merdivenlerde uygulanacak basa-
mak ucu kaymaz şeritin, insanlarn emniyetli ve hzl bir şekilde 
tahliyesini engellememesi; kaymay önleyen ve ayrca Binalarn 
Yangndan Korunmas Yönetmeliği’nin 26 nc ve 29 uncu maddele-
rinde belirtilen yanmazlk şartlarn taşyan malzemeden yaplmas 
gerekmektedir. 

Az görenler için trabzan 
ve küpeştelerin bulunduğu 
yüzey ile zt renkte olmas 
tavsiye edilir. Küpeşteler 

dayankl olmal, trabzanlara 
ve duvara emniyetle yük 

taşyabilecek ve iletebilecek 
şekilde sabitlenmelidir.

Şekil 8.8. Merdiven Ölçü ve Özellikleri (devam)

18 cm olmalıdır.

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı ve 29 uncu 
maddelerinde belirtilen yanmazlık şartlarını taşıyan malzemeden 
yapılması gerekmektedir.

â
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Şekil 8.8. Merdiven Ölçü ve Özellikleri

Tüm basamaklarn uçlar çkntsz (damlalksz) tasarlanmal ve 
uygulanmaldr (“Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” 
bölümü Şekil 1.27).

Basamak uçlarnda gelenekselolarak yaplan damlalklar, merdiveni kullanabilen ancakayağn bir üstteki basamağa çkarmakta zorlananlar, çok ksaboylu kişiler ve sivri burunlu ayakkab giyenlerin taklmasnave kaza geçirmesine neden olmaktadr. Projede çkntsz yaplan basamak uçlarnn projeyegöre uygulandğndan yapmsürecinde emin olunmaldr.
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9.1. ALARMLAR

Tüm binalarda güvenilir ve etkili bir acil durum uyar sistemi bulunmas gerekmektedir.

Acil durumlarda devreye girecek sistemlerin erişilebilir olmas bina güvenliğinin sağlanmas için en önemli ge-
rekliliklerdendir. Farkl türde engele sahip kişilerin ve yaşllarn acil bir durum olduğunun farkna varmas için acil 
durum uyar ve bilgilendirme sistemleri tüm duyulara hitap edecek özelliklere sahip olmaldr. Acil durumlarla ilgili 
bilgi verecek ihbar sistemlerinin işitilebilir, görülebilir, hissedilebilir, titreşimli olmas ve yardmc alarmlarn bu-
lunmas gerekmektedir. Acil durum alarm sistemleri binaya özel yaplmş acil durum tahliye planlar ile bir bütün 
olarak tasarlanmaldr. Acil durum alarm sistemleri ve acil durum tahliye planlar öncelikle konuyla ilgili mevzuata 
uygun olmal, varsa bina kullanm türüne göre oluşturulmuş mevzuata da uygunluk sağlamaldr.  

Acil durum alarm sistemlerinin erişilebilirlik özellikleri TS 9111 Standardnda yer almaktadr.

9.1.1. İŞİTİLEBİLİR ALARMLAR

İşitme yeteneğini ksmen kaybetmiş (az işiten) kişilerin dikkatini çekecek etkinlikte ve 10.000 Hz’in altnda bir 
frekansta olmaldr. İşitilebilir alarmlar başta görme engelliler olmak üzere herkes için hayati öneme sahiptir. 

İşitilebilir acil durum alarmlar eş durumdaki ses seviyesini geçecek şekilde en az 15 desibellik bir ses vermelidir 
veya 5 desibel ile 30 saniye boyunca herhangi bir azami ses seviyesini bastracak şekilde olmaldr. 

Düşük çkşl sesler 85 desibel ile 95 desibel arasnda olmak üzere çok sayda hoparlör/alarmlara dağtlmaldr. 
Yüksek sesli az sayda hoparlör/alarmlar bina kullanclar arasnda karşklğa, yönelim sorununa, telaşlanmas-
na ve panik olmasna yol açacaktr. 

Acil durumda çkşa yönlendirecek,  kolayca fark edilebilir, acil durum tahliye planna uygun düzenlenmiş sesli 
yönlendirme işaretleri bulunmaldr. Sesli olarak verilen mesajlar ksa olmal ve kolayca anlaşlabilecek, uygun 
uyar bilgilerini içermelidir. Konuşmacnn söylediklerinin kolayca anlaşlmas gerekmektedir. Bina kullanm türü-
ne göre mesajlar en az iki dilde verilmelidir.

On yaşndan küçük çocuklarn uyurken yetişkinlerden daha zor uyandğ unutulmamaldr. 

9.1.2. GÖRÜLEBİLİR ALARMLAR

Binalarda, uyuyanlar ve işitme engelliler için acil durumlarda harekete geçerek sinyal verecek veya mevcut şğ 
belirgin şekilde yükseltecek şekilde görülebilir alarmlar bulunmaldr. 

Görülebilir alarmlarn  aşl şk parlamalar açkça görülebilir olmal, banyolarda ve insanlarn yalnz kalabilecek-
leri toplant salonu gibi bina bölümlerinde ve gürültülü ortamlarda bulunmaldr.

Görülebilir alarmlar düşük çkşl daha fazla sayda  aşl şk parlamal olmaldr. Bina kullanclar arasnda kafa 
karşklğna ve yönelim bozukluğuna neden olan parlama üreten yüksek çkşl az sayda parlayan alarm kulla-
nlmamaldr. Bu alarmlar bulunduklar yerin kullanm türüne uygun şekilde ayarlanmaldr.

Flaşl ikaz lambalar, epilepsi hastalarnn hastalğn tetiklememesi için 0.5 Hz-4 Hz arasnda ayarlanmaldr (her 
iki saniyede 1 ile saniyede 4 kez aras). Flaşlarn her birinin diğer tüm  aşlar ile senkronize olmas büyük önem 
taşmaktadr. 

İşitme engelliyi karanlk odada derin uykudan uyandracak şk miktar ve cinsi, odann büyüklüğü, yer değişimi, 
mesafe, parlama çap gibi faktörlere göre değişir. 150 watt’lk  aşl şk baz durumlarda yeterli olabilir.

Görülebilir alarmlar, işitilebilir acil durum alarmlaryla bağlantl olarak bir  aşa bağlanmş parlayan şklar şeklin-
de olmaldr. İleri teknoloji kullanan özel sistemler, binalarn veya konutlarn engelliler tarafndan kullanmlar için 
eşdeğer şartlar oluşturmak üzere, bunlarn yerine kullanlabilir.

9.1.3. TİTREŞİMLİ (VİBRASYON) ALARMLAR

Bu tür alarmlar engelliler ve yaşllarn dikkatini çekecek ve uyaracak derecede mekanik bir enerjinin vücuda 
iletilmesi şeklinde olmaldr. Acil durumlarda, bu sistemler görme ve işitme engelliler ve uyuyanlar harekete ge-
çirecek şekilde ayarlanmaldr. Çağr cihaz veya cep telefonu gibi titreşimli cihazlar, bireysel bir alarm sağlamak 
için  alarm sistemleriyle entegre edilebilir.

9.1.4. YARDIMCI ALARMLAR

Yürünen yüzeylerde, duvarlarda kap ve pencerelerde yer alabilir. Yardmc alarm olarak tehlikeli ksmn önüne 
60 cm - 122 cm arasnda yükseklik uyar elemanlarn yerleştirilmesi, farkl ksmlarda zt renkler kullanlmas, 
yüzeylerde malzeme değişikliği yaplmas gibi önlemler kabul edilir.

9. BÖLÜM - ALARMLAR VE BİNA TESİSATI
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9.2. ACİL DURUMLAR İÇİN YAPILMASI GEREKLİ FİZİKSEL DÜZENLEMELER

Acil durum tahliye sistemleri bina tahliye planna uygun geliştirilmelidir. Deprem, yangn, sel gibi farkl acil durum-
lar için farkl senaryolarn geliştirildiği tahliye planlar ile  bütünleşik çalşan tahliye sistemleri engelli ve yaşllar 
için hayati önem taşmaktadr.

Erişilebilir güzergahlar, acil durum çkş veya erişilebilir bir kurtarma yardm alanna bağlant sağlayc olarak da 
hizmet verebilir. Binann acil durum yönetim planlarnda engellilerin güvenli tahliyesi için özel önlemler sağlan-
mas yangn ve yaşam güvenliği açsndan önemli rol oynayacaktr.

Erişilebilir acil çkş yollar Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda
Yönetmelik ve diğer acil durum mevzuat ile imar mevzuatnda belirlenen 
sayda olmaldr. Çkşa erişim, çkşlar ve tahliye, erişilebilir acil çkş yollar 
kapsamnda ele alnmaldr. Merdiven, basamak ve yürüyen merdiven erişi-
lebilir çkş yollarnn bir parças olamaz. Çkşn üstünde veya aşağsnda 
katlar bulunan çok katl binalarda tahliye asansörleri de erişilebilir çkş yol-
larnn bir eleman olarak kullanlabilir. 

Kurtarma yardm alanlar erişilebilir güzergahla bağlantl olmaldr. Her bir 
kurtarma yardm alannda telerlekli sandalye ve tardmc araç gereç kullanan 
kişiler için yeterli alan bulunmaldr. Kurtarma yardm alan ile bina ana girişi 
arasnda görsel ve işitsel sinyaller kullanarak iki tara  bir iletişim biçimi sağ-
lanmaldr.

9.3. BİNA TESİSATI

Binada elektrik prizleri, yerden en az 40 cm yükseklikte olmaldr. Priz ve anahtarlarn kap kolu ile ayn hizada 
olmas tavsiye edilir. El veya parmak ile kavrama gerektiren döndürmeli düğmeler tavsiye edilmez. 

Tehlikeli bölümlerin (trafo, jeneratör vb.) önüne 60 cm - 122 cm arasndaki yükseklikte uyar levhas yerleştirilmiş 
olmaldr.

Istma sistemi, konut veya bina içerisinde ayn sy verecek şekilde olmal, oda scaklklar uygun bir şekilde 
kontrol edilmelidir. Oda scaklklar, odaya yerden en fazla 122 cm yükseklikte yerleştirilen basit termostatlarla 
ayarlanabilmelidir (Şekil 10.1).

Acil durum iletişimininyalnzca ses ile sağlanmas, işitme veya konuşma engellikişilerin güvenliğini tehlikeye düşürebilir.

Şekil 9.1. Bina Tesisat Kontrol Elemanlar Yükseklikleri

güzergâhla
yardımcı 

ayarlanabilmelidir (Şekil 9.1). 
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Binann kullanm türü ne olursa olsun, yeterli sayda 
ve özellikte yönlendirici ve bilgilendirici işaretleme 
yaplmaldr. Özellikle kamu kullanmna açk bina-
larda tehlikelere karş uyarc, mahallere yönlendirici 
ve binalarn ve binadaki tüm donanmlarn güvenli ve 
yardmsz olarak kullanmn sağlayacak bilgilendirici 
işaretlemeler bulunmaldr.  

İşaretlemeler türlerine göre; kroki, plan, maket gibi 
hangi mahalin/kullanmn nerede olduğunu açklayan 
“yönlendirme işaretleri”; A noktasndan B noktasna 
gibi yön gösterici nitelikteki “yön işaretleri”; açklayc 
bilgilendirme yaplan “işlevsel işaretler” ve sadece bil-
gi, örneğin bir isim bulunan “bilgilendirici işaretler” ile 
yaplabilmektedir. Yazl bilgilendirmeler herkes tara-
fndan anlaşlabilmesi için sembollerle desteklenme-
lidir. 

10.1. İŞARETLERİN KONUMU

Bina dşnda; bahçe girişinden ve otopark girişinden itibaren en-
gelli park yerlerine yönlendirme yaplan,  yerleşke niteliğindeki 
alanlarda yerleşke girişinde ve içinde her bir kullanm ve binaya 
yönelik bilgilendirme, yön işaretleri veya işlevsel işaretler bulun-
maldr.

Engelli park yerleri de yatay ve dikey işaretlerle işaretlenmelidir. 

Bina içinde; kamu kullanmna açk binalarda ana giriş holünde 
görme engelliler için 120 cm - 160 cm arasndaki yükseklikte 
Braille yazl ve kabartmal bilgilendirme panosu olmaldr. 

Ana girişten hemen sonras için bir yönlendirme plan bulunmal 
bu plana göre yerleştirilecek yön işaretleri kişileri doğrudan te-
sislere/kullanmlara yöneltmeli, yön kararlarnn verileceği nokta-
larda bilgilendirme olmal ve başlangç noktasndan güzergahn 
farkl noktalarna kadar mantksal bir yönlendirme sras oluştur-
maldr. Bunlar çok sk olmasa da, her gidiş-geliş yön değişikliği 
olaslğ bulunduğunda tekrarlanmaldr. Yatay kullanm alan çok büyük binalarda, farkl kullanmlara geçişler 
için gerekli işaretlemeler, bu mahallere yakn yerlerde yaplabilir.

Binada danşma bankosundan itibaren hizmet verilen ana birimlere veya belirli bölümlere zeminde farkl renkli 
şeritlerle yönlendirme yaplabilir.

Yeterli aydnlatma, zt renk kullanm, punto ve sembol ebatlarn yeterli büyüklükte olmas az görenler ve alglamasorunu olanlar tarafndan işaretin kendisinin fark edilmesi ve okunabilmesi veyaanlaşlabilmesini sağlar. Fazlasayda ve farkl formatlardaişaret kullanlmas ise karmaşaya neden olabilir.

İşaretler, herkes için okunabilir ve 
kolay anlaşlabilir özelliğe sahip 
olmaldr. Bunun için aydnlatma 

yeterli düzeyde sağlanmaldr. 
İşaretlemenin kendi içindeki harf, 
rakam, sembol gibi gösterimler 

bulunduğu yüzeyle; ayrca 
işaretlemenin kendisinin de 

bulunduğu zemin veya çevresi ile 
zt renkte olmaldr. İşaretlemede 
kullanlan punto ve sembollerin 

ebatlarnn yeterli büyüklükte olmas 
gerekmektedir. Ayrca işaretlemeler 

net, basit ve kolay yorumlanabilecek 
şekilde tasarlanmal, verilmek 
istenen mesaj açk olmaldr.  

Ksa cümleler ve basit kelimeler 
kullanlmas gerekir. Ksaltmalar ve 

çok uzun kelimeleri anlamak zor 
olduğundan bunlarn kullanlmasndan 
kaçnlmaldr. Olmas gerekenden çok 

sayda işaretleme yaplmamaldr.

İşaret levhalar; sağlam, 
temizlenmesi, onarlmas 

ve değiştirilmesi kolay 
malzemeden yaplmaldr. 

Bahçede altyap tadilatlarnn 
bulunmas halinde hareket 
kstllğ olan kişiler için 
güvenlik tedbirleri içeren 

uyarc ve erişilebilir 
güzergaha yönlendirici 

işaretlemeler yaplmaldr.

10. BÖLÜM - İŞARETLEMELER

mahallin 
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Asansörün açkça görülemediği hallerde girişten itibaren asansörlere 
yönlendirme işaretleri bulunmaldr. Ayrca tuvaletlere, erişilebilir tuvalet 
bulunan bloklarda “erişilebilir tuvalet” işaretlemesi de yaplarak binann 
her bölümünde ana girişten itibaren gerekli yerlerde yönlendirme sağ-
lanmş olmaldr. Merdiven boşluklarnda tüm giriş ve çkş noktalarn 
belirten  bilgilendirme işaretleri bulunmaldr.

Binada konferans, sahne sanatlar; toplant, sinema salonu gibi düz 
veya am  düzeninde mahal bulunmas halinde tekerlekli sandalye için 
ayrlan ve indüksiyon döngü sistemi bulunan alanlar işaretlenmelidir.  

Bina içinde ayrca asansör kullanm ve acil durum çkş yönlendirmeleri 
için gerekli işaretlemeler sağlanmaldr.

Bahçedeki ve bina içindeki yönlendirme işaretleri, yardmc araç gereç 
ve tekerlekli sandalye kullananlar ile diğer hareket kstllğ bulunanlar için sakin ve konforlu biçimde incelenebi-
lecek biçimde konumlandrlmaldr. 

İşaretlemeler yaplrken yer seçimi de son derece önemlidir. Hissedilebilir olanlarn kolaylkla erişilebilecek yük-
seklik ve konumda olmas, baş seviyesi üzerinde bulunan duvara dik veya tavana monte edilmiş levhalarn 
tavandan sarkan tabelalarn “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde açklanan baş açkl-
ğn sağlayacak şekilde, yerden en az 220 cm yükseklikte monte edilmesi gereklidir. Ayakl, mobil veya geçici işa-
retlemeler ise “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde tarif edilen “erişilebilir güzargah”n 
sağlanmasn engellemeyecek şekilde  yerleştirilmelidir. Şekil 10.1‘de bu özelliklerden bazlar gösterilmektedir. 

160 cm’den daha az yükseklikte konumlanmş, yön belirten veya işlevsel işaretler Braille ve  hissedilebilir kabart-
mal olmal, işaretler kişilerin otururken, ayakta veya yürüyüş pozisyonlarnda açkça görebilecekleri şekilde yer 
almal, yanna yaklaşldğnda ksa mesafeden okunabilir olmaldr (Şekil 10.1).

Zeminde farkl renklişeritlerle yaplan yönlendirmeler özellikleyaşl kullanclar ve özelgereksinimi olanlar için kullanşldr.

Şekil 10.1. İşaretlemeler için Uygun Yükseklikler

Kabartmal hissedilebilir bilgilendirme panolarnn yerden yüksekliğinin 120 cm - 160 cm arasnda olmas önerilir. 
Daha düşük bir yükseklikte bulunan hissedilebilir bilgilendirme işaretleri, eğimli olarak monte edilmelidir (tercihan 
20° - 30°, azami 45°). 
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Asansörün açkça görülemediği hallerde girişten itibaren asansörlere 
yönlendirme işaretleri bulunmaldr. Ayrca tuvaletlere, erişilebilir tuvalet 
bulunan bloklarda “erişilebilir tuvalet” işaretlemesi de yaplarak binann 
her bölümünde ana girişten itibaren gerekli yerlerde yönlendirme sağ-
lanmş olmaldr. Merdiven boşluklarnda tüm giriş ve çkş noktalarn 
belirten  bilgilendirme işaretleri bulunmaldr.
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almal, yanna yaklaşldğnda ksa mesafeden okunabilir olmaldr (Şekil 10.1).
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Kalabalk yerlerde, diğer kişilerin başlarnn üstünden görülebilir bir yükseklikte ve  diğeri 120 cm – 160 cm yük-
seklikte tamamlayc nitelikte olmak üzere iki işaret sağlanmaldr.  

Kap yannda bulunan işaretler duvarda, kapnn mandalnn bulunduğu tarafta konumlanmaldr. İşaretin yan 
kenar pervazdan 5 cm - 10 cm arasnda bir uzaklkta yer almaldr. 

10.2. İŞARETLEMELERİN ÖZELLİKLERİ

10.2.1. PUNTO VE YAZI BOYUTU, RENK VE AYDINLATMA

İşaretlemede kullanlan yazlar için kolay okunabilir punto seçilmeli, okuma mesafesi arttkça harf yüksekliği ar-
trlmaldr. Harf yüksekliği 50 cm’den büyük olmamak koşulu ile görüş mesafesindeki her metre için 20 mm - 30 
mm arasnda büyütülerek uygulanmaldr. Harf yüksekliği 15 mm’den az olmamaldr.  

Bütün kelimelerde büyük ve küçük har erin bir arada olmas önerilir (tümce kullanm). Kelimeler birbirine çok 
yakn yerleştirilmemelidir. Uygun yükseklikte satr aralklar ayrlmaldr. Metin satrlar dikey bir çizgi arasnda 
sral olmaldr. Tek kelimelik işaretler merkezde ortalanmş şekilde olabilir.  

Yerleştirildikleri çevre ztlk yaratarak alglamay kolaylaştracak şekilde renk seçimi yaplmaldr. İşaretlemede 
krmz-yeşil kombinasyonundan kaçnlmaldr. Yeşil, zeytin yeşili, sar, turuncu, pembe ve krmz gibi renkleri 
birlikte kullanmak alglamada zorluklara neden olabilir. 

İşaretler monte edildiği zaman parlamamaldr. Bu durum, işaretin nasl yerleştirildiği, malzemesi ve aydnlatma-
s ile ilgilidir. Arka plan, semboller, logolar ve diğer özellikler mat ya da düşük parlaklkta olmaldr. İşaretler için 
kullanlan aydnlatmalar göz kamaştrmayan nitelikte ve yeterli düzeyde olmaldr.

10.2.2. Hissedilebilir Kabartma ve Braille Kullanm

İşaretlemelerde yaz ve sembol gösterimleri ile birlikte hissedilebilir kabartmal har er ve semboller de kullanl-
maldr. Ayrca yaz kullanlanlarda yazlarn ve sembol gösterimi yaplanlarda sembol açklamalarnn görme 
engelliler için Braille Alfabesi eklenerek erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. 

Duvara yatay monte edilmiş tüm işaretlerde hissedilebilir kabartmal har er ve semboller ve Braille bulunmaldr. 

Asansörlerdeki kontrol panelleri üzerinde, otellerde odalarn oda numaralarnda, kamu kullanmna açk binalarn 
kap bilgilendirici işaretlerinden sadece mahal isimlerinde ve tuvalet kaplarnda ve buna benzer yerlerde işaret-
ler kabartmal ve Braille Alfabesi kullanlarak sağlanmaldr.  

15 mm - 55 mm büyüklüğünde ve 1 mm - 1,5 mm arasnda kabartma yüksekliğine sahip har er tercih edilmelidir. 

Braille, yükseltilmiş, kubbeli ve elle dokunulmas rahat olmal, metnin alt tarafndan 8 mm aşağya yerleştirilmeli 
ve sola yanaşk olmaldr (Şekil 10.3). Kaplarn bir birim alannda olmas halinde, birim girişlerindeki kap bilgi-
lendirici işaretlerinde Braille olmas yeterlidir.

Kap yanndaki Braille yazl bilgilendirici işaretler yerden 120 cm- 160 cm arasndaki yükseklikte yer almaldr 
(Şekil 10.2). Ancak, kap bilgilendirici işaretlerinin çok sayda olmas halinde, Braille tabelalar 120-160 cm ara-
snda, diğerleri daha alçak ve yüksekte olabilir.

Şekil 10.2. Kap Yan İşaretlemeleri için Uygun Yükseklikler

10.2.2. HİSSEDİLEBİLİR KABARTMA VE BRAİLLE KULLANIMI
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Korkuluklarda/küpeştelerde, kaplarda, haritalarda veya kat planlarnda uygulanan hissedilebilir semboller, his-
sedilebilir har ere benzer kabartma şeklinde yaplmaldr. 

10.2.3. HİSSEDİLEBİLİR KAT PLANI

Kamu kullanmna açk binalarda danşma bankosunun bulunmadğ durumlarda hissedilebilir kat plan bulun-
maldr. Hissedilebilir kat plannn alt yüzeyi yerden 90 cm yükseklikte, derinliği en fazla 90 cm olmaldr. Derinlik 
70-90 cm olduğunda 30 derecelik aç ile yerleştirilmelidir.

Hissedilebilir harita veya kat plan üzerinde yalnzca önemli bilgiler yer almaldr. Haritann yüzeyinde aydnlat-
ma, gözü kamaştrmayan ve 350 lüks ve 450 lux arasnda olmaldr. 

Haritann açklama bölümü (lejant) sola dayal ve haritann alt tarafna yerleştirilmiş olmaldr. Harita bina mer-
kezli tasarlanmaldr. 

10.2.4. DİJİTAL İŞARETLEMELER

Dijital yönlendirme ve işaretler ile video ve medya bilgilendirme ekranlar kullanlyorsa, bunlar uygun yükseklikte 
konumlandrlmaldr ve kullanlan har erin, rengin özellikleri diğer işaretlemeler için açklandğ gibi olmaldr.

10.2.5. SEMBOLLER

Semboller mümkün olan her yerde bina işaretleme sistemleri ile bütünlük içinde kullanlmaldr. 

Semboller kullanlrken çevresi ile yüksek derecede ztlk sağlanmas, uygun şekilde aydnlatlmas, hissedilebilir 
kabartmal olmas ve yön işaretlerinde bulunmas gerektiği unutulmamaldr. 

TS 9111 standard ile belirlenmiş olan ve Şekil 10.4’te yer alan erişilebilirlik sembolleri bina yakn çevresi, bina 
içi ve donanmlarla ilgili açklayc işaretlerdir. 

Şekil 10.3. Kap Yan Braille İşaretlemeler için Uygun Yükseklikler

lux

Erişilebilirlik Klavuzu

132

Korkuluklarda/küpeştelerde, kaplarda, haritalarda veya kat planlarnda uygulanan hissedilebilir semboller, his-
sedilebilir har ere benzer kabartma şeklinde yaplmaldr. 

10.2.3. HİSSEDİLEBİLİR KAT PLANI

Kamu kullanmna açk binalarda danşma bankosunun bulunmadğ durumlarda hissedilebilir kat plan bulun-
maldr. Hissedilebilir kat plannn alt yüzeyi yerden 90 cm yükseklikte, derinliği en fazla 90 cm olmaldr. Derinlik 
70-90 cm olduğunda 30 derecelik aç ile yerleştirilmelidir.

Hissedilebilir harita veya kat plan üzerinde yalnzca önemli bilgiler yer almaldr. Haritann yüzeyinde aydnlat-
ma, gözü kamaştrmayan ve 350 lüks ve 450 lux arasnda olmaldr. 

Haritann açklama bölümü (lejant) sola dayal ve haritann alt tarafna yerleştirilmiş olmaldr. Harita bina mer-
kezli tasarlanmaldr. 

10.2.4. DİJİTAL İŞARETLEMELER

Dijital yönlendirme ve işaretler ile video ve medya bilgilendirme ekranlar kullanlyorsa, bunlar uygun yükseklikte 
konumlandrlmaldr ve kullanlan har erin, rengin özellikleri diğer işaretlemeler için açklandğ gibi olmaldr.

10.2.5. SEMBOLLER

Semboller mümkün olan her yerde bina işaretleme sistemleri ile bütünlük içinde kullanlmaldr. 

Semboller kullanlrken çevresi ile yüksek derecede ztlk sağlanmas, uygun şekilde aydnlatlmas, hissedilebilir 
kabartmal olmas ve yön işaretlerinde bulunmas gerektiği unutulmamaldr. 

TS 9111 standard ile belirlenmiş olan ve Şekil 10.4’te yer alan erişilebilirlik sembolleri bina yakn çevresi, bina 
içi ve donanmlarla ilgili açklayc işaretlerdir. 

Şekil 10.3. Kap Yan Braille İşaretlemeler için Uygun Yükseklikler



Erişilebilirlik Klavuzu

132

Korkuluklarda/küpeştelerde, kaplarda, haritalarda veya kat planlarnda uygulanan hissedilebilir semboller, his-
sedilebilir har ere benzer kabartma şeklinde yaplmaldr. 

10.2.3. HİSSEDİLEBİLİR KAT PLANI

Kamu kullanmna açk binalarda danşma bankosunun bulunmadğ durumlarda hissedilebilir kat plan bulun-
maldr. Hissedilebilir kat plannn alt yüzeyi yerden 90 cm yükseklikte, derinliği en fazla 90 cm olmaldr. Derinlik 
70-90 cm olduğunda 30 derecelik aç ile yerleştirilmelidir.

Hissedilebilir harita veya kat plan üzerinde yalnzca önemli bilgiler yer almaldr. Haritann yüzeyinde aydnlat-
ma, gözü kamaştrmayan ve 350 lüks ve 450 lux arasnda olmaldr. 

Haritann açklama bölümü (lejant) sola dayal ve haritann alt tarafna yerleştirilmiş olmaldr. Harita bina mer-
kezli tasarlanmaldr. 

10.2.4. DİJİTAL İŞARETLEMELER

Dijital yönlendirme ve işaretler ile video ve medya bilgilendirme ekranlar kullanlyorsa, bunlar uygun yükseklikte 
konumlandrlmaldr ve kullanlan har erin, rengin özellikleri diğer işaretlemeler için açklandğ gibi olmaldr.

10.2.5. SEMBOLLER

Semboller mümkün olan her yerde bina işaretleme sistemleri ile bütünlük içinde kullanlmaldr. 

Semboller kullanlrken çevresi ile yüksek derecede ztlk sağlanmas, uygun şekilde aydnlatlmas, hissedilebilir 
kabartmal olmas ve yön işaretlerinde bulunmas gerektiği unutulmamaldr. 

TS 9111 standard ile belirlenmiş olan ve Şekil 10.4’te yer alan erişilebilirlik sembolleri bina yakn çevresi, bina 
içi ve donanmlarla ilgili açklayc işaretlerdir. 

Şekil 10.3. Kap Yan Braille İşaretlemeler için Uygun Yükseklikler

İşaretlemeler

133

Şekil 10.4. Erişilebilirlik Sembolleri (devam)
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Şekil 10.4. Erişilebilirlik Sembolleri (devam)
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Şekil 10.4. Erişilebilirlik Sembolleri (devam)
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Şekil 10.4. Erişilebilirlik Sembolleri (devam)
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Şekil 10.4. Erişilebilirlik Sembolleri (devam)
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Şekil 10.4. Erişilebilirlik Sembolleri (devam)
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Şekil 10.4. Erişilebilirlik Sembolleri 
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Şekil 2.9. Yaya Geçidinde Üç Yöne Eğimli Rampa

Yaya geçidinde üç yöne eğimli rampa düzenlendiği durumlarda rampa genişliği yaya geçidi genişliğinde olmal 
ve kaldrm boyuncu uygulanmş HYYİ ile bağlants sağlanmaldr (Şekil 2.9).

Üç yöne eğimli rampann düzenlenemeyeceği yerlerde diğer bir kaldrm rampas formu olan tek yöne eğimli 
rampalar tasarlanabilir. Bu rampalar en az 90 cm genişliğinde ve eğimi en fazla %8 olmaldr. Tek yöne eğimli 
rampalara kullanclarn dik olarak yönlendirilmesi için rampa kenarlarndaki alan Şekil 2.10’daki gibi bitkilendi-
rilmeli veya Şekil 2.11’deki gibi rampa kenarlarnda ağaç, çiçeklik, çöp kutusu gibi donanmlarla yürünmez alan 
oluşturulmaldr.

Şekil 2.10. Tek Yöne Eğimli Rampalar (devam)

Tahliye için erişilebilir güzergâh

Yangın tahliyesinde kullanılabilecek asansöre giden erişilebilir güzergâh 
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Görme engelli veya az gören kişiler tek başlarna seyahat ettiklerinde birçok sorunla veya tehlikelerle karş kar-
şya kalmaktadr. Yollarn bulmak için, hissedilebilir yüzeyler, akustik ve görsel bilgiler gibi doğal veya yapsal 
çevre unsurlarn kullanmaktadrlar. Görme engellilerin tehlikeleri ve yönleri alglamalarn, kamu kullanmna 
açk alanlarda, herkes gibi ve herkesle birlikte bağmsz ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacyla yap-
lan düzenlemelerden biri hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti (HYYİ) uygulamalardr. Hissedilebilir yürüme yüzeyi 
işaretleri açk alanlarda ve iç mekânlarda yol bulma için yeterli ipucu olmadğ veya herhangi bir tehlike ve bir 
karar noktas bulunduğu durumlarda yapl çevrede kullanlabilir.

Ancak, “Bina Yakn Çevresi” bölümünde de açklandğ gibi görme engellilerin bahçe girişinden binaya erişimi 
için kamu kullanmna açk binalarda uygulanacak HYYİ yerine gerekli koşullarn sağlanabilmesi halinde bordür 
takibi düzenlenmesi birinci önceliktir. Kamu kullanmna açk olmayan diğer binalarda ise bordür takibi düzen-
lenmesi güvenli erişimi sağlayacaktr. Bordür takibi, görme engellilerin en güvenli ve en ksa yolu kullanarak, 
bordür yani snrlayc niteliğindeki bir düzenlemeyi takip ederek bir binaya yönlendirilmesi ile sağlanabilir. Bordür 
takibinin yaplacağ güzergahta güvenli erişim için yatayda 90 cm genişliğinde engellerden arndrlmş alan ve 
dikeyde 220 cm baş açklğ sağlanan erişilebilir bordür takibi güzergah tasarlanmaldr (Bknz. “Erişilebilirlikte 
Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümü Şekil 2.5).

HYYİ uygulamalarnn nerede başlatlp nerede kesilmesi gerekti-
ği kadar açk alanda ve iç mekanda hangi malzemenin kullanla-
cağnn belirlenmesi de büyük öneme sahiptir. 

Kullanclar tarafndan kafa karşklğna neden olmamas ve ko-
lay anlaşlmas için mevzuatla belirlenen alanlar dşnda, gereğin-
den fazla uygulama yaplmamaldr. 

HYYİ uygulamalarnn “TS ISO 23599-Görme Özürlü veya Az Gö-
renler İçin Yardmc Mamuller-Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşa-
retleri” ve “TS 13536-TS ISO 23599’un Uygulanmasna Yönelik 
Tamamlayc Standard”a uygun yaplmas gerekmektedir. 

11.1. GENEL İLKELER

Ülkemizde klavuz yüzey ve uyarc yüzey olmak üzere iki tip 
hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti tarif edilmiştir. 

Klavuz yüzey, bir yürüyüş doğrultusunu veya bir başlangç noktasndan diğer bir noktaya (örneğin toplu taşma 
durağndan bina girişindeki danşma bankosuna) yönlendirme sağlamak için kullanlr. Klavuz yüzey genişliğinin 
30 cm - 60 cm arasnda olmas gerekmektedir. Klavuz çkntlarnn 4 mm-5 mm çknt yapmas gerekmektedir 
(Şekil 11.1).

Kamu kullanmna açk binalariçin mimari proje tasarm aşamasnda hissedilebilir yürümeyüzeyi işaretleri uygulanmş güzergaha dik, açk alandan ve içmekanda en az 1’er tane olmaküzere yeterli ölçekte çizilmiş (1/20, 1/10 veya 1/5) kesitlerinhazrlanmas Yap DenetimiUygulama Yönetmeliğindeistenmektedir.

Şekil 11.1. Klavuz Yüzey
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Uyarc yüzey yalnzca belirli bir tehlikeye veya bir karar noktasna dikkat çekmek için kullanlmaktadr. Örneğin; 
çarpma, düşme gibi tehlike arz eden yaya geçitleri, hemzemin kaldrm kenarlar, istasyon platformlar ile merdi-
ven, kap, yürüyen merdiven ve yürüyen bantlarn önleri gibi yerlerde kot fark başlamadan önce uyarma; asan-
sör kontrol paneli, banko, kabartma harita gibi alanlarda bilgilendirme amacyla kullanlabilir. Rampa başlangç 
ve bitişinde hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygulanmamaldr. 

Uyarc yüzeylerin  uyarc pro llerinin 4 mm - 5 mm çknt yapmas gerekmektedir (Şekil 11.2).

Uyarc yüzeylerin “şaşrtmal dizilimli” türü, rayl sistem peronlarnda uygulanmaldr (Şekil 11.3).

11.2. UYGULAMA İLKELERİ

HYYİ uygulamalarnda en önemli konulardan biri malzeme seçimidir. Açk alanlardaki HYYİ’lerde, taklp düşme-
ye neden olan tabakal, yapştrma ve vidalama yöntemleriyle eklenen malzemeler değil, suni veya doğal taş, 
beton, seramik gibi solid malzemeler kullanlmal,  bu malzemede yer alan pro llerin (çknt) bulunduğu taban 
ile çevre döşemenin yüzeyi ayn seviyede/kotta olacak şekilde uygulama yaplmaldr (Şekil 11.1 (b) ve 11.2 (b)).

İç mekândaki HYYİ’lerde tabakasz, sadece kesik kubbe veya koniler ile klavuz çkntlar şeklinde tek tek uygu-
lanmal, yapm aşamasnda solid malzeme uygulanacaksa; bu malzemede yer alan pro llerin çknt bulunduğu  
taban ile çevre döşemenin yüzeyi ayn seviyede/kotta olmaldr (Şekil 11.1 (b) ve 11.2 (b)).

Şekil 11.2. Uyarc Yüzey

Şekil 11.3. Şaşrtmal Uyarc Yüzey

Seçilen malzemenin taklp 
düşmeye neden olmamas 

için HYYİ’nin yukarda 
açklanan özellkleri 

sağlayacak şekilde, iyi 
bir işçişikle uygulanmas 

gerekmektedir. 

Rayl sistem peronlarnn kenarlarözellikle görme engelliler için yüksekdüzeyde riskli olduğundan, bu alanlarda şaşrtmal dizilimli uyarc yüzeykullanlmaldr.

(Şekil 11.1 ve 11.2).

özellikleri 

işçilikle 
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Şekil 11.4. Klavuz Yüzey ve Uyarc Yüzey Eksenleri

HYYİ tasarm yaplrken mümkün olan en ksa güzergâh seçilmeli ve ayn malzeme çeşidi ile süreklilik sağlan-
maldr. 

Klavuz yüzey ile uyarc yüzeyin birleşim yerlerinde, çubuk eksenleri ile kubbe merkezleri ayn hizada olmama-
ldr (Şekil 11.4).

Yön değişimlerinde klavuz yüzey ve uyarc yüzeyler Şekil 11.5’te gösterildiği gibi uygulanabilmektedir.

Şekil 11.5. Yön Değiştirme Uygulamalar
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Açk alanda; bordür takibi yaplamamas durumunda bahçe girişinden danşma bankosu/birimi olan en az bir 
bina giriş kapsna kadar HYYİ uygulanmas gerekmektedir. Hissedilebilir yüzey uygulamas tasarlanrken, zga-
ra gibi yatay; tabela, kolon gibi dikey engeller ile kesintiye uğramamas için gerekli düzenlemeler yaplmaldr.

Klavuz izin genişliğinin 30 cm - 60 cm arasnda olmas gerekmektedir. Klavuz ve uyarc yüzeyin  her iki ya-
nnda, yatayda en az 60’ar cm lik genişlikte, dikeyde en az 220 cm yükseklikte baş kurtarma mesafesine sahip 
engelsiz yürüyüş alan düzenlenmelidir. Bu alanlar yatayda bozulmuş döşeme, çukur veya tümsek, çöp kutusu, 
tabela, ağaç, pano, direk, taşt engelleyici, tezgah, araba, büfe, duvar, dolap gibi; dikeyde tabela, ağaç dal gibi 
engellerden arndrlmş olmaldr (Şekil 11.6).

Hissedilebilir yüzeyler çevre yüzeyler ile birlikte uygulandğnda HYYİ’lerin taban çevre yüzeylerin taban ile eşit 
seviyede olmaldr. 

Dş mekânda yapştrma olmayan kendinden kabartmal beton plak, seramik, doğal taş, yerinde dökme beton 
gibi solid malzemelerin kullanlmas tercih edilmelidir. 

Şekil 11.6. Açk Alanda Klavuz Yüzey Uygulamas

â
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Bina içinde; danşma bankosu/birimi olan bina giriş kapsndan danşma birimine/bankoya kadar, danşma ban-
kosu/birimi bulunmadğ durumda hissedilebilir kat planna giriş kapsndan itibaren hissedilebilir yürüme yüzeyi 
işaretleri uygulanmaldr (Şekil 11.7).

Bina içinde HYYİ uygulanan diğer alanlar merdivenlerdir. Mevzuatla belirlenmiş olan kullanma sahip binalar d-
şndaki kamu kullanmna açk binalardaki tüm merdivenlerde merdiven başlangcnda ve bitiminde hissedilebilir 
uyarc yüzey bulunmaldr. Uyarc yüzey merdiven genişliğinde, merdivenin başlangcnn 30 cm öncesinde 
ve bitiminden 30 cm sonrasnda, 60 cm derinliğinde olmaldr (Bknz. (“Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm 
Kurallar” bölümü Şekil 1.25 ve “Bina İçi Dikey Dolaşm” bölümü Şekil 8.8)

210 cm’den az derinliği bulunan veya kapnn türüne göre uygulanmas gereken uyarc yüzeylerin arasndaki 
mesafenin 30 cm’den küçük olduğu rüzgârlk kaps arasnda kalan rüzgârlk alannda ve 210 cm’den az derinliği 
bulunan merdiven sahanlklarnda hissedilebilir yürüme yüzeyi uygulanmamaldr. 

Şekil 11.7. Bina İçinde Klavuz Yüzey Uygulamas

HYYİ’lerin renk seçimi de son 
derece önemlidir. Seçilen 
malzemenin çevreleyen 
yüzeyle zt renkte olmas 

gerekmektedir. HYYİ’ler slak 
ve kuru hâlde kaymayan 

özellikte olmaldr. 

Hissedilebilir yürüme 
yüzeyi işaretlerinin düzenli 

olarak bakm ve onarm 
gerçekleştirilmelidir.

Az görenlerin alglama ve takibinikolaylaştrmak amacyla görsel ztlksağlanmaldr.

,

.
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12.1. MUTFAKLAR

Konut binalarnda erişilebilir mutfak tasarlanmyorsa, 
“uyarlanabilir konut” tasarm ilkesi kapsamnda, daha 
sonra erişilebilir hale getirilmek üzere gerekli mutfak 
alan planlanmaldr. 

Erişilebilir veya uyarlanabilir mutfaklar ve donanmlar, 
erişilebilir bir güzergâh üzerinde olmaldr. 

Mutfak alanlar için “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Ta-
sarm Kurallar” bölümünde yer alan ölçüler; mutfaktaki 
yaklaşm mesafeleri, manevra alan ölçüleri ve kontrol 
ve cihazlarn erişilebilir yükseklikleri için dikkate aln-
maldr.

Mutfak kaps özellikleri “Kaplar ve Pencereler” bölü-
müne uygun olmaldr.

Temel mutfak aletleri (set üstü ocak, frn, buzdolab/
derin dondurucu, bulaşk makinesi vb.) tekerlekli san-
dalyeli kişiler tarafndan kullanlabilir olmal ve bir tez-
gâh yerleştirilmelidir. 

12.1.1. MUTFAK KULLANIM ALANLARI

Mutfaklarda tekerlekli sandalye manevras için gerekli olan en az 150 cm x 150 cm ölçülerinde veya 150 cm 
çapnda boş alan bulunmaldr. İki taraftan giriş olduğu mutfak planlarnda karşlkl iki tarafta tezgâhlar veya 
dolaplar varsa, tüm dolap, tezgâh ve duvarlar arasndaki açklk en az 105 cm olmaldr. U şeklindeki mutfak 
plannda, manevra alan için en az 150 cm x 150 cm ölçülerinde veya 150 cm çapnda boş bir alan braklmaldr 
(Şekil 12.1.1).

Mutfaklarda tüm donanmlar, tekerlekli sandalye veya yardmc araç gereç kullananlar için “Erişilebilirlikte Ölçüler 
ve Temel Tasarm Kurallar” bölümünde yer alan önden veya paralel yaklaşma olanak sağlayacak şekilde dü-
zenlenmeli ve bu donanmlarn önünde en az 80 cm x 122 cm ölçülerinde hareket alan olmaldr. 

Mutfak zemini düz, sabit, dayankl ve 
slak-kuru halde kaymayan malzeme ile 

kaplanmş olmaldr. Zemin malzemesinin 
kaymazlk değeri “TS 13882-Yaya yürüme 

yüzeylerinin sn andrma kurallar – Temel 
gereklilikler ve değerlendirme yöntemleri” 

standardna uygun olmaldr. Yer kaplamas 
olarak seçilen malzeme tekerlekli 

sandalyenin hareketini zorlaştracak 
derecede pürüzlü ve delikli yüzeye sahip 

olmamaldr. 

 Şekil 12.1.1. Farkl Mutfak Planlar ve Gerekli Ölçüler

12. BÖLÜM - DİĞER KULLANIM ALANLARI

(a) Plan (b) Plan (c) Plan

alanı
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Tekerlekli sandalyenin 
altna girebileceği şekilde 
düzenlenen  tezgâhlarn 

altnda keskin ve rahatsz 
edici yüzeyler olmamaldr.

Frn veya ocaklarn 
altnda diz boşluğu 

bulunduğunda, elektrik 
çarpmas ve yanmalar 
önlemek için bu alan 

yaltlmal veya koruma 
altna alnmaldr.

Ocak ve frnlarn kontrol 
düğmelerinin konumu 
çapraz uzanmann yol 
açabileceği yanmalar 

önleyecek şekilde 
konumlandrlmaldr.

 Şekil 12.1.2. Mutfaktaki Tezgah Ölçüleri

 Şekil 12.1.3. Ayarlanabilen (Hareketli) Tezgah Ölçüleri

Şekil 12.1.4. Mutfak Pişirme Bölümü Ölçüleri

Mutfaklarda, farkl yüksekliklere ayarla-
nabilen tezgâhlar tercih edilebilir. Sabit 
olmayan tezgâhlarn üst yüzeyi ile ze-
min üst yüzeyi aras farkl yükseklikler 
sağlayacak (71,5 cm - 81,5 cm - 91,5 
cm) şekilde ayarlanabilir tezgah buluna-
bilir (Şekil 12.1.3).

Pişirme bölümü olarak set üstü ocaklarn altnda, diz için en az 90 cm genişlik, 75 cm yükseklik ve en az 49 cm 
derinlikte net açk alan braklmaldr (Şekil 12.1.4).  

12.1.2. MUTFAK DONANIMLARI

Mutfak tezgâhnn en az 90 cm uzunluğun-
da bir bölümü çalşma yüzeyi olarak Şekil 
12.1.2’de gösterildiği gibi düzenlenmelidir. 
En az 90 cm x 122 cm zemin alan sağ-
lanan yerde tekerlekli sandalye kullanan 
kişi, tezgâha önden yaklaşabilir.

Tezgah üst yüzeyi zeminden en fazla 86 
cm olmaldr. Tezgâhta tekerlekli sandal-
yenin tezgah altna doğru girebilmesi için 
en az 90 cm genişlik, diz boşluğu sağla-
mak için 75 cm yükseklik ve en az 49 cm 
derinlikte net boşluk braklmaldr (Şekil 
12.1.2). 

(a) Görünüş (b) AA Kesiti
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Tekerlekli sandalyenin 
altna girebileceği şekilde 
düzenlenen  tezgâhlarn 

altnda keskin ve rahatsz 
edici yüzeyler olmamaldr.

Frn veya ocaklarn 
altnda diz boşluğu 

bulunduğunda, elektrik 
çarpmas ve yanmalar 
önlemek için bu alan 

yaltlmal veya koruma 
altna alnmaldr.

Ocak ve frnlarn kontrol 
düğmelerinin konumu 
çapraz uzanmann yol 
açabileceği yanmalar 

önleyecek şekilde 
konumlandrlmaldr.

 Şekil 12.1.2. Mutfaktaki Tezgah Ölçüleri

 Şekil 12.1.3. Ayarlanabilen (Hareketli) Tezgah Ölçüleri

Şekil 12.1.4. Mutfak Pişirme Bölümü Ölçüleri

Mutfaklarda, farkl yüksekliklere ayarla-
nabilen tezgâhlar tercih edilebilir. Sabit 
olmayan tezgâhlarn üst yüzeyi ile ze-
min üst yüzeyi aras farkl yükseklikler 
sağlayacak (71,5 cm - 81,5 cm - 91,5 
cm) şekilde ayarlanabilir tezgah buluna-
bilir (Şekil 12.1.3).
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(a) Görünüş (b) AA Kesiti
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 Şekil 12.1.5. Mutfak Pişirme Bölümü Ölçüleri

Frnlar, altnda diz boşluğu olan veya ayarlanabilir yükseklikte bir tezgâha bitişik yerleştirilmelidir. Yan açlml f-
rnlarda kapak mandal, tekerlekli sandalyenin tezgah altna girebilmesi için düzenlenen boşluklu alann yannda 
olmaldr. Frnlarn kontrol düğmeleri ön panelde bulunmaldr. Set üstü ocak, frn, buzdolab, derin dondurucu, 
bulaşk makinesi gibi donanmlar köşeye konmamal, iç köşelerden an az 30 cm uzakta yerleştirilmelidir (Şekil 
12.1.5).  

â
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Mutfak dolaplarndaki ra arn en az %50 si erişilebilir olarak tasarlanmaldr. Mutfak dolaplarna ve diğer dona-
nmlara erişim ölçüleri “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölümüne uygun şekilde sağlanma-
ldr. Yalnz ön yüzden yaklaşm mümkünse, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin erişebileceği yükseklik en az 38 
cm ile en fazla 122 cm arasndadr. Paralel olarak yani yan yüzden yaklaşmda erişilebilecek yükseklikler ise en 
az 23 cm en fazla 137 cm’dir. Tüm dolap ve depolama ra arnda en az bir rafnn yerden yüksekliği en fazla 122 
cm olmaldr. .

Eviyelerin tekerlekli sandalye kullananlar için erişilebilir olmas için lavabonun altnda veya yannda yeterli boş 
alan sağlanmas gerekmektedir. Eviye ve eviye tezgâh üst yüzeyi zeminden en fazla 86 cm yükseklikte olmal-
dr. Eviyenin veya eviye tezgahnda, tekerlekli sandalyenin altna doğru girebilmesi için en az 80 cm genişlik ve 
en az 49 cm derinlikte net boşluk braklmaldr.

En az 80 cm x 122 cm ebatlarnda net bir zemin alan sağlanan yerde tekerlekli sandalye kullanan kişi, eviyeye 
veya eviye tezgâhna önden yaklaşabilir.

Mutfaklarda, farkl yüksekliklere ayarlanabilen eviyeler tercih edilebilir. Eviye veya eviye tezgâh üst yüzeyi ile 
zemin üst yüzeyi aras farkl yükseklikler sağlayacak (71,5-81,5-91,5 cm) şekilde ayarlanabilir eviye bulunabilir 
(Şekil 12.1.6). 

Tekerlekli sandalyenin 
altna girebileceği 
şekilde düzenlenen  
eviyenin altnda diz 
girintisi varsa, alt 

ksm yaltlmal, bu 
alanda keskin ve 

rahatsz edici yüzeyler 
olmamaldr. 

Scak su ve drenaj 
borular yaltlmal veya 

kaplanmaldr.

Kapak kulplar kolay 
çekilebilecek formda olmal, 

üst dolaplarn kulplar 
kapaklarn alt tarafna,  alt 

dolaplarn kulplar üst 
tarafna yakn olmaldr

 Şekil 12.1.6. Ayarlanabilen (Hareketli) Eviyeler

(a) Görünüş (b) Kesit

Eviyede â

.
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Eviye çukuru 16,5 cm’den derin olmamaldr. İki veya üç gözlü eviyelerde yalnz bir gözün bu koşulu karşlamas 
yeterlidir. 

Eviye musluklar tek elle ve kolayca kullanlabilir olmaldr. Muslukta hortumlu ve hareketli ikinci bir aparat olmas 
tercih edilir.

Buzdolab/dondurucu kombinasyonu olan dolaplarda alann en azndan % 50’si yerden 137 cm’nin altnda yük-
seklikte olmaldr. Buzdolab alannn tamam ve kontrol düğmeleri yerden 137 cm’den alçakta olmaldr. 

Çöp kutusu erişilebilir konumda yer almaldr. Ayaktan kumanda ile kapağ açlanlar uygun değildir.

12.2. BANYOLAR

Konut binalarnda erişilebilir banyo tasarlanmyorsa, “uyarla-
nabilir konut” tasarm ilkesi kapsamnda, daha sonra erişile-
bilir hale getirilmek üzere gerekli banyo alan planlanmaldr. 

Banyolar erişilebilir bir güzergâhta yer almal, tekerlekli san-
dalye ile girilebilecek ve hareket edilebilecek biçimde tasar-
lanmaldr. Banyolar küvetli veya duş bölümü olmak üzere iki 
özellikte tasarlanabilmektedir. Küvet yerine duş bölümü ter-
cih edilmelidir. Tekerlekli sandalye veya yardmc araç gereç 
kullanan hareket kstl kişiler duşlar kendi aparatlaryla veya 
özel duş koltuklar ile kullanabilir.

Banyo zemini “Erişilebilir Tuvaletler” bölümündeki özeliklere 
uygun olmaldr. Banyo girişi veya içinde zemine seviye fark 
olmamaldr. Duş bölümünün banyo dolaşm alanndan kesin-
tisiz bir yüzeyle ve kot fark olmadan eşdüzey şekilde düzen-
lenmesi gerekmektedir.

Banyo kaplar “Kaplar ve Pencereler” bölümüne uygun ol-
maldr. Kaplarda eşik yaplmamaldr. Bunun yerine pahla-
ma ile veya döşeme kaplamas eğiminde ayarlama yaplarak 
çözüm sağlanabilir. Eşik yaplmasnn zorunlu olduğu durum-
larda kullanlacak kap eşik pro llerinin yüksekliği 1,3 cm’den 
yüksek olmamal, “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm 
Kurallar” bölümünde yer alan Şekil 1.16’ya uygun düzenleme 
yaplarak tekerlekli sandalye ve diğer yardmc araç gereçle 
hareketlilik sağlayanlar için geçiş olanağ sağlanmal ve tak-
larak kazaya yol açmas önlenmelidir. Bu şekilde tedbir alnan 
eşikler ayrca pahlanmal ve döşemeye sabitlenmelidir (Bknz. 
“Kaplar ve Pencereler” bölümü Şekil 5.8).

Tuvalet ve banyo giderleri kap önünde su birikmesini önleye-
cek biçimde tasarlanmaldr. 

12.2.1. DUŞ BÖLÜMLÜ  VE KÜVETLİ BANYO PLANLARI

Banyolarda manevra alan için sağlanmas gereken boşluk, 
banyo girişi ve tekerlekli sandalye ile ykanma birimine (küvet veya duş bölümüne) yaklaşm biçimine göre dü-
zenlenmelidir.

Banyoda klozet ve/veya lavabo da olacaksa, bunlarn “Erişilebilir Tuvaletler” bölümünde yer alan ilkelere uygun 
olmas ve banyo içinde uygun şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. 

Duş bölümü ve tüm banyo düz, 
sabit, dayankl ve slak-kuru halde 
kaymayan malzeme ile kaplanmş 

olmaldr. Zemin malzemesinin 
kaymazlk değeri “TS 13882-Yaya 
yürüme yüzeylerinin sn andrma 

kurallar – Temel gereklilikler 
ve değerlendirme yöntemleri” 
standardna uygun olmaldr. 

Banyolarn istendiğindeerişilebilir olarak düzenlenebilmesi için PlanlAlanlar İmar Yönetmeliğinde“her müstakil konutta bulunmas gereken piyesler”arasnda banyonun dar kenarnn 150 cm olmasgerektiği düzenlenmiştir.Banyo girişi veya içinde, zeminde seviye farkı
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Şekil 12.2.1. Duş Bölümü ve Tuvaletin Olduğu Banyo Örneği

Erişilebilir bir tuvalet ile birlikte tasarlanan banyolarda duş bölümü ile klozet ve lavabonun yerleştirilmesi için 
örnek planlar Şekil 12.2.1 ve Şekil 12.2.2’de gösterilmektedir. 
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Erişilebilir bir tuvalet ile birlikte tasarlanan küvetli banyolarda, küvete transfer veya oturma yeri olarak kullanla-
cak alann küvetin baş ksmnda tasarlandğ örnek banyo plan Şekil 12.2.3’de gösterilmektedir. 

Şekil 12.2.2. Duş Bölümü ve Tuvaletin Olduğu Banyo Örneği

Şekil 12.2.3. Küvet ve Tuvaletin Olduğu Banyo Örneği
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Oturma yerinin küvetin içinde tasarlandğ ve erişilebilir bir tuvalet ile birlikte düzenlenen örnek banyo plan Şekil 
12.2.4’te gösterilmektedir. 

Hareket edemediği için transferi bir yardmc ile sağlanabilen kişiler için transfer liftleri kullanlabilmektedir. Has-
taneler, bakm evleri ve konutlarda tavana monte edilen ray sistemi ile hareket ettirilen transfer li erinin küvete 
erişimi için tasarlanabilecek örnek banyo plan Şekil 12.2.5’te gösterilmektedir. Transfer liftinin geçişinin sağlan-
mas için kapnn sürgülü kayar kap olmas gerekmektedir.  

12.2.2. DUŞ BÖLÜMÜ

Duş bölümü banyo zemini ile eşdüzey olmal, banyo alanndan bu bölüme geçilirken eşik gibi kot farklar bu-
lunmamaldr. Ayrca bu alana ve oturağa önden ve yandan erişimi engelleyen sabit elemanlar da olmamaldr. 

Duş bölümlerinin alanlar oturağn konumu ve büyüklüğü ile transfer şekline göre planlanmaldr. 

Şekil 12.2.4. Küvet ve Tuvaletin Birlikte Olduğu Banyo Örneği

Şekil 12.2.5. Transfer Lifti İçin Ray Monte Edilmiş Banyo Örneği
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Erişilebilir tuvaletlerde olduğu gibi erişilebilir banyolarda da tutunma çubuklar bulunmaldr. Duş bölümlerindeki 
tutunma çubuklar, zeminden 80 cm ile 95 cm aras yüksekliğe yerleştirilmelidir. Duvara monte edilmiş ise duvar 
ile tutunma çubuğu arasndaki mesafe 4 cm olmaldr. Tutunma çubuklarnn genişliği veya çap 32 mm - 50 mm 
arasnda olmaldr.

95 cm x 95 cm boyutlarnda bir duş bölümünde; L şeklindeki bir tutunma çubuğu, oturma ksmnn karş tarafnda 
su kontrollerin yer aldğ duvar boyunca ve yan duvarn yars boyunca uzanmaldr (Şekil 12.2.6 (a) ve Şekil 
12.2.7 (a), (b) ve (c)).

76 cm x 150 cm boyutlarnda dikdörtgen bir duş bölümünde; L şeklindeki bir 
tutunma çubuğu, oturma ksmnn karş tarafndaki duvar boyunca ve yan du-
varda oturak hizasna kadar uzanmaldr (Şekil 12.2.6 (b) ve Şekil 12.2.7 (d) 
ve (e)).

Şekil 12.2.6 (c)’de gösterilen 90 cm x 150 cm boyutlarndaki gibi bir duş bölü-
münde tutunma çubuğu oturağn karş tarafnda ve yan duvarda oturak hiza-
sna kadar uzanmaldr.

 76 cm x 150 cm boyutlarnda oturak bulunmayan dikdörtgen bir duş bölü-
münde tutunma çubuğu duş bölümünün tüm duvarlarnda bulunmaldr (Şekil 
12.2.6 (d).  

Şekil 12.2.6. Duş Bölümü Ölçüleri

95 cm x 95 cm boyutlarnda bir duş bölümünde, oturağa paralel yaklaşm için duş bölümü önünde en az 90 cm 
genişliğinde ve en az 122 cm uzunluğunda net boş alan sağlanmaldr. (Şekil 12.2.6 (a)). 

76 cm x 150 cm boyutlarnda bir duş bölümünün önündeki, net boş alann uzunluğu, duş bölümü boyunca en az 
150 cm ve genişliği ise en az 90 cm olmaldr (Şekil 12.2.6 (b)).

90 cm x 150 cm boyutlarnda bir duş bölümünde Şekil 12.2.6 (c)’de gösterildiği gibi planlama yaplabilir. 

76 cm x 150 cm boyutlarnda oturak bulunmayan bir duş bölümünün önünde, net boş alann uzunluğunun duş 
bölümü boyunca en az 150 cm ve genişliğinin en az 90 cm olmas gerekmektedir (Şekil 12.2.6 (d)).

Tutunma çubuğununkatlanabilen bir oturağn hareketiniengellememesigerekmektedir.
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Şekil 12.2.7. Tutunma Çubuklar, Su Kontrolü ve Oturak Ölçüleri

Erişilebilir banyonun tasarlandğ kullanmdaki ihtiyaca göre duş bölü-
münde bir oturak bulunabilir. Duş oturağ katlanabilir tipte seçilecekse 
yukar doğru kolayca katlanabilir olmaldr. Duş bölümündeki oturak 
banyo zemininden 43 cm ile 48 cm aras yükseklikte monte edilmelidir. 
Farkl boyutlardaki duş bölümlerine yerleştirilebilecek oturaklarn boyut-
lar ve duvara monte edilme aralklar Şekil 12.2.8’de gösterilmektedir. 
Oturağn hareketliliğini, tutunma çubuklar, musluklar ve diğer su kontrol 
araçlarnn engellenmeyeceği şekilde düzenleme yaplmaldr. 

Duş oturağnn katlanabilmesi, katlandğnda elde edilecek alann manevra veya diğer hareketlilik sağlamak amacyla kullanlabilmesini sağlayacaktr.
engellemeyeceği
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Şekil 12.2.8. Oturak Ölçüleri

Duş kabini veya perde kullanlacaksa, tekerlekli sandalyeden duş oturağna geçmeye veya su kontrol araçlarn 
kullanmaya engel olmamaldr. 

12.2.2. KÜVET

Erişilebilir banyolar için küvet yerine erişilebilir duş bölümü yaplmas tercih edilmelidir. Ancak küvet yaplacaksa 
önündeki kullanm alan, banyoda bulunan farkl donanmlara ve farkl planlara göre belirlenmelidir. 

Tekerlekli sandalyenin küvette paralel yaklaşm planlanmşsa küvetin önünde net en az 90 cm genişlik ve küvet 
boyunca net en az 150 cm uzunlukta boşluk gereklidir. Küvete dik yaklaşm planlanmşsa küvet önündeki boşluk 
net en az 122 cm genişlik ve net en az 150 cm uzunlukta olmaldr.

Küvetin baş ksmnda oturma yeri / oturak varsa küvete paralel yaklaşmda en az 90 cm genişlik ve en az 190 
cm uzunlukta boşluk olmaldr. 

Küvetin zeminde yüksekliği en fazla 45 cm - 50 cm olmaldr. Küvet kenarnn açlp kapanabilir olduğu özel kü-
vetler tercih edilebilir. Küvet taban kademeli olmamaldr.

Oturma yeri küvetin içindeyse, küvetin ayak ksmnda, dş kenardan itibaren en az 60 cm uzunluğunda bir tutun-
ma çubuğu olmaldr. Arka duvarda ise iki tutunma çubuğu gereklidir. Küvetin arka tarafna (uzun taraf) monte 
edilen çubuklar en az 61 cm uzunluğunda ve küvetin baş ksmndan en fazla 61 cm ayak ksmndan en fazla 
30 cm uzaklkta yer almaldr. Bir tutunma çubuğu küvet kenarnn 23 cm üzerinde konumlanmaldr. Diğerleri 
banyo zemininden 84 cm ile 91 cm yükseklikte olmaldr. Küvetin baş ksmndaki tutunma çubuğu küvetin dş 
kenarndan itibaren en az 30 cm uzunluğunda olmaldr.

Baş ksmnda oturma yeri olan küvet tipinde ayak ksmnda küvetin dş kenarndan itibaren en az 60 cm uzunlu-
ğunda tutunma çubuğu olmaldr. Arka duvarda, iki tutunma çubuğu gereklidir. Küvetin arka tarafna (uzun taraf) 
monte edilen çubuklar en az 122 cm uzunluğunda olmal ve küvetin baş ksmndan en fazla 38 cm ayak ksmn-
dan en fazla 30 cm uzaklkta yer almaldr. Çubuklarn yükseklikleri oturma yeri içinde olan küvet için açklandğ 
gibi olmaldr.

Küvetin uzun tarafnda yatay olanlarn üst tarafnda, zeminden en az 150 cm yüksekliğe kadar uzanan dikey bir 
tutunma çubuğu da yaplabilir.

Küvetin içinde hareketli bir oturma aparat bulunmal ya da küvetin baş tarafnda küvete transfer veya oturmak 
için alan bulunmaldr. Oturma yerinin genişliği 40 cm olmal ve küvet genişliği boyunca uzanmaldr. Oturma 
yerleri güvenli şekilde monte edilmeli ve kullanm srasnda kaymamaldr.

Varsa küveti çevreleyen paneller küvete transfere ve oturaklar kullanmaya engel olmamaldr. Küveti çevreleyen 
panellerde küvet kenarna bağlanmş raylar bulunmamaldr.

Küvetin uzun dş kenarnn genişliği hareket kstllğ olan kişilerin oturabilmesi ve ilişebilmesi için 8 cm ile 12 cm 
arasnda olmaldr. Dş tarafa bakan kenar keskin veya zarar verebilecek formda olmamaldr.
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Su kontrolünde su çkşlar 
doğru bağlanmal ve scak 
su kontrolü “sol”, soğuk 
su kontrolü “sağ” da yer 

almaldr.

Duş başlğnn en az 160 
cm uzunluğunda hortumu 
olmal ve hem sabit duş 

kafas ile hem de elle tutarak 
kullanlabilmelidir. Düşey bir 
çubuk üzerine yerleştirilmiş 
yüksekliği ayarlanabilir duş 

kullanldğnda, düşey çubuk 
tutunma kollarnn kullanmna 

engel olmayacak şekilde 
yerleştirilmelidir. Suyun 

scaklğ termostatla kontrol 
altnda tutulmaldr.

Duş başlğ; ruhsal, duygusal 
ve zihinsel engellilerin 

kaldğ bakm merkezlerinde 
ve ihtiyaca göre konutlarda 

hortumsuz olmaldr. 

Şekil 12.2.9. Musluk Örneği

12.2.3. DUŞ BÖLÜMÜ VE KÜVETLERDE SU KONTROLÜ

Duş bölümündeki ve küvetteki musluklar ve diğer su kontrol araçlar tek elle kolayca idare edilebilmeli, elle kav-
ramadan kullanlabilmeli ve 22,2 N’den daha fazla kuvvet gerektirmeyen özelliklerde olmaldr (Şekil 12.2.9). 
Musluklar ve diğer su kontrol araçlar oturaktan erişilebilir mesafede olmaldr.
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12.3. ODALAR

Konut binalarnda odalar “uyarlanabilir konut” tasarm ilkesi kapsamnda, daha sonra erişilebilir düzenlemeler 
yaplabilecek şekilde planlanmaldr. 

Odalar erişilebilir güzergâhta yer almaldr. Tekerlekli sandalye ile giriş-çkşa imkân sağlamal ve mobilyalar 
erişilebilecek ve oda içinde dolaşma engel olmayacak biçimde konumlandrlmaldr. Erişilebilir olarak tasarla-
nan yatak odalarnda tekerlekli sandalyeden transfere imkân sağlamak üzere yatak çevresinde (yan kenar ve/
veya ayakucu) en az 150 cm çapnda manevra alanlar braklmaldr. Benzer şekilde odada bulunan dolaplarn 
önünde de tekerlekli sandalye manevralarna imkân vermek üzere en az 150 cm x 150 cm ölçülerinde veya 150 
cm çapnda boş bir alan bulunmaldr (Şekil 12.3.1).

Şekil 12.3.1. Yatak Odas Yerleşim Örnekleri
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Yatak yüksekliği 45 cm - 50 cm arasnda olmaldr. 

Odalarda bulunan dolaplara ait kullanm yükseklikleri “Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarm Kurallar” bölü-
münde yer alan ölçülere uygun olmaldr. Dolap veya ra ara yalnz ön yüzden yaklaşm varsa, tekerlekli san-
dalyedeki bir kişinin erişebileceği yükseklikler en az 38 cm en fazla 122 cm arasnda olduğundan, dolap elbise 
asks çubuğu yerden en fazla 122 cm yükseklikte olmaldr. Hareketli asklar kullanlabilir. Dolap içinde erişilebilir 
derinlik ise dolap önünden itibaren en fazla 53 cm’dir. Odadaki bir dolaba veya başka bir mobilyaya paralel ola-
rak/yan yüzden 25 cm’yi aşmayan uzaklktaki yaklaşmda erişilebilecek yükseklikler en az 23 cm ile en fazla 137 
cm arasnda olmaldr.

Oturma odalasnda eşyalarn en az 90 cm’lik geçiş genişliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 
Koltuğun oturma yönü geçiş alanndaysa bu ölçü en az 105 cm olmaldr (Şekil 12.3.3).

 Şekil 12.3.2. Tuvalet ve Banyolu Yatak Odas Örneği

 Şekil 12.3.3. Oturma Odas Geçiş Genişlikleri

Oda içerisinde banyo ve tuvalet bulunduğu durumlarda, örneğin erişilebilir otel odas, bakm merkezi gibi bina-
lardaki odalar için plan örneği (Şekil 12.3.2)’de yer almaktadr.Şekil 12.3.2’de
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Yemek masas bulunan odalarda veya diğer alanlarda tekerlekli sandalyenin yemek masasna yaklaşmnn 
sağlanmas için en az 90 cm genişliğinde ve en az 49 cm derinlikte masa altnda net boşluk sağlanacak şekilde 
düzenleme yaplmaldr Masa altna doğru Bu boşluğun sağlanmasn engelleyici obje (masa bacağ gibi) bulun-
mamaldr. Masaya yaklaşm sağlamas için tekerlekli sandalyenin manevra yapacağ en az 150 cm x 150 cm 
ölçülerinde veya 150 cm çapnda boş bir alan sağlanmaldr (Şekil 12.3.4)

 Şekil 12.3.4. Erişilebilir Yemek Masas İçin Oda Düzenlemesi

. .

düzenleme yapılmalıdır. Masa altına doğru bu boşluğun sağlanmasını engelleyici 
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