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ENGELLİLİK KAVRAMI 

Engelli olarak tanımlanan insanların bazı organları, doğum hataları 
veya sonradan ortaya çıkan trafik ve iş kazaları ile hastalık gibi 
nedenlerle, normal insanlardaki işlevlerini üstlenemedikleri için, bu 
kişiler diğer insanlardan farklı biçimde yaşamak durumunda kalmakta 
ve yaşamını bir engelle sürdürmektedir. Bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duygusal veya sosyal yeteneklerini çeşitli nedenlerle kaybetmiş bu 
insanların, birtakım yardımcı alet ve cihazlarla bu eksikliklerini 
gidermeleri kimi kez mümkün olabilmektedir. Ayrıca, insan ömrünün 
uzamasının doğal bir sonucu olarak bireyler performans ve 
yeteneklerinin değiştiği uzun bir yaşlılık dönemi geçirebilmektedir. 
Yaşam sürecinin değişik aşamalarında gereksinimlerin de farklılaştığı 
düşünüldüğünde, tasarımda kullanıcı boyutunun çok yönlü olarak 
düşünülmesinin gerekliliği görülmektedir. Çevrenin ve çeşitli ürünlerin, 
eşit olanaklarla her türlü birey tarafından kullanılabilirliğinin 
sağlanması yönünde bir yaklaşımın kavramsal yapısı 1980’lerin 
ortalarında şekillenerek ortaya koyulmuş, “evrensel tasarım”, “herkes 
için tasarım” gibi farklı pek çok isimle anılan bu tür yaklaşımlar 
dünyanın çeşitli ülkelerinde geçerlilik kazanmıştır. 

  

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2001 yılında engellilik için yeni bir 
tanım getirmiştir. “International Classification of Functioning, Disability 
and Health ICF 2001” adını taşıyan bu sistemde, önceleri, genelde 
özel bir grubun değişmez sınırlılıkları olarak görülen engellilik 
kavramı, ilk kez yetenek ve performans arasındaki ilişkinin analizine 
odaklanılarak tanımlanmıştır. Herkesin, yaşamının bir döneminde 
sağlığında bir düşüş yaşayıp, bazı engelleri deneyimleyebileceği 
düşüncesiyle engellilik, dinamik ve koşullarla ilişkili bağlamsal bir 
değişken olarak görülmüştür. Çok veya az engelli olma durumu, 
temelde kişi ile bireysel, kurumsal, sosyal çevreler arasındaki 
etkileşimle ilgili olarak yorumlanmıştır. Sınıflama, “evrensel tasarım”ın 
ana felsefesini referans almış ve evrensel tasarımın engellilik 
deneyimini azaltmada, herkesin deneyim ve performansını 
geliştirmede uluslararası ölçekte önemini vurgulayan bir platform 
oluşturulmuştur.  

 



5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanunu 

 Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, 
ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 
nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 
gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, 
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi 
“özürlü” olarak tanımlanmaktadır. 

ENGELLİK SEBEPLERİ VE TÜRLERİ 

  Engelliliğin nedenleri dikkatle incelendiğinde bunların önemli bir 
bölümünün kaçınılabilir önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir. 
Engellilik genelde kaynağına ve sebeplerine göre değişik şekillerde 
sınıflandırılmaktadır.  

  Kaynağına göre sınıflandırıldığında doğuştan gelen engellilik 
nedenleri arasında bir takım genetik nedenler akraba evliliği gebelik 
sırasında annenin karşılaştığı travmalar hastalıklar ilaç kullanımı ışına 
maruz kalmak annenin alkol ve madde bağımlısı olması kötü 
beslenmesi gibi nedenler görülmektedir. Sayılan tüm bu nedenler 
kaçınılmaz önlenemez durumlar değildir. Tıp bilimince gerçekleştirilen 
araştırmalarla genetik nedenlerin bile en azından bir kısmı önceden 
bilinebilmektedir. 

  Doğum sırasında ve sonrasında 'kazanılan" engelliliğe gelince kötü 
ve yetersiz koşullarda gerçekleştirilen doğumlar travmalar yanlış 
uygulamalar vb. akla gelmektedir. 

  Doğum sonrasında karşılaşılan olaylar arasında ise iş kazaları ev 
kazaları trafik kazaları savaşlar terör olayları endüstriyel kazalar 
deprem ve benzeri yıkım olayları büyük sanayi kazaları v.b temel 
engellilik nedenleri arasındadır. Bunların büyük çoğunluğunun da 
önlenebilir nitelikte nedenler olduğu anlaşılmaktadır.  

  Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engellilik temel olarak beş 
başlıkta incelenir: 

   Zihinsel engelli, Görme engelli, İşitme ve konuşma engelli,    
Ortopedik engelli, Süreğen Engelliler 



TÜRKİYEDE İSTATİSTİKİ ENGELLİ DURUMU 

 



EVRENSEL TASARIM KAVRAMININ TANIMI 

  “Evrensel tasarım”, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve 
durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini 
olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak 
tanımlanmaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel 
tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi 
teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır. 

  “Evrensel tasarım”, terim olarak ilk kez 1980’li yılların ortalarında 
Mimar Ronald L. Mace tarafından kullanılmıştır. Bu tasarım 
yaklaşımının ilkelerine göre inşa edilmiş çevre, adaptasyona gerek 
duyulmadan tüm insanların kullanımını sağlar. Örneğin, rampa 
gereksinimini ortadan kaldırmak, basamaksız girişler düzenlemek, 
ayarlanabilir yükseklikte mutfak tezgahı kullanmak gibi çözümler, bu 
anlayış içerisinde ele alınan farklı düzenlemelerdir. Burada önemli 
olan nokta, tasarlanan ortamın veya ürünün özelliklerinin normal 
görünmesi ve bu şekilde hissettirilmesidir. Evrensel tasarım 
yaklaşımıyla elde edilen ürünler, tüm kullanıcıların yararlanmasına 
olanak sağlamakta ve sonuçta engelliler, yaşlılar, çocuklar ve 
genelden farklı diğer insanlar etiketlenmemekte veya 
damgalanmamaktadır. 

  Evrensel tasarım kavramında önemli olan genelde kullanıcıdır ve 
konu edilen engelli insanlar değil, tüm insanlardır. Buradaki ana fikir, 
aslında tüm insanların, yaş, beceri kaybı gibi nedenlerle, bir çeşit 
engelli olduğu görüşüdür. Genelde toplumda, engelli veya yaşlı olmak 
olumsuz, “normal” olmak ise kusursuz ve beceri sahibi olarak 
algılanmaktadır. Oysa, sadece “normal” tanımına uyan bireyleri 
düşünerek yapılan tasarımlar, gerçek koşullar ile uyumsuzluk 
taşımaktadır.Evrensel tasarım yaklaşımını benimseyenler bu 
anlayıştan yola çıkarak, tasarımda kullanıcı boyutunu geniş çapta 
değerlendirmekte ve kullanım problemlerine bütünleştirici bir tutumla 
yaklaşarak çözüm aramaktadırlar. 

 

 

 



EVRENSEL TASARIMDA  GENEL İLKELER 

  Dünyanın farklı ülkelerinde “evrensel tasarım” kavramını çağrıştıran 
değişik terimler kullanılmaktadır. “Herkes için tasarım”(design for all), 
“kapsayıcı tasarım” (inclusive design), “kullanıcı odaklı tasarım” (user 
needs design), “gerçek yaşam için tasarım” (real life design), “ömür 
boyu için tasarım” (life span design), “kuşaklararası tasarım” 
(transgenerational design) bunlardan bazılarıdır. Terminoloji ve 
anlamlar bir ülkeden diğerine farklılaşmakta ve genellikle her ulusun 
toplumsal değerlerini yansıtmaktadır. Ülkeler arasındaki kültürel 
farklılıklar, bu yaklaşımın kabul edilme biçimini ve geliştirilme 
yöntemini etkilemektedir. Ancak, hedefler genelde konfor, güvenlik, 
herkese kucak açma, yeterlilik, bağımsızlık, katılım, sürdürülebilirlik, 
kaynaştırma, entegrasyon / bütünleşme, kültürel uygunluk, cinsiyete 
uygunluk, kapsama, maddi ulaşılabilirlik terimleriyle ifade 
edilmektedir.  

  1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan ve 1996 
yılında North Carolina State Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım 
Merkezi (The Center for Universal Design) ismini alan merkez, 1997 
yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici 
olmak amacıyla 7 ilke yayımlamıştır. Evrensel tasarım, kısaca 
tekrarlamak gerekirse, fiziksel mekânların ve farklı ürünlerin, her 
yaşta, her yetkinlik düzeyinde kişi tarafından kullanılabilmesini 
sağlamayı amaçlayan bir tasarım ve düşünce yaklaşımıdır. Bu 
düşüncenin temelinde, kişilerin aslında “ortalama” olarak 
nitelendirilebilecek bir tanıma uymadığı, dolayısı ile bu hayali 
“ortalama” bireyin sorunları çözüldüğünde tasarım probleminin 
çözülmediği anlayışı yatmaktadır. Farklı antropometrik, bilişsel ve 
yetkinlik düzeyindeki (görme, işitme, hareketlilik) bireylerin 
özelliklerinin anlaşılması ile daha çok kişiyi kapsayan tasarımlar 
üretilebilecektir. Burada, evrensel tasarım yaklaşımının benimsendiği 
7 ilke sıralanmakta ve her biri için olumlu örnekler sunulmaktadır. 
Örnekler öncelikle mimari tasarımı, ek olarak endüstriyel tasarım 
alanını içermektedir.  

 

 



1. Eşitlikçi Kullanım 

  Tasarım, farklı yetkinlik düzeyleri olan bireyler için kullanılabilir 
olmalıdır. Farklı kullanıcılar için tasarımda eşit şartlar sağlanmalıdır. 
Kullanıcılar arasında ayırım olmamalı, kullanıcı damgalanmamalıdır. 
Güvenlik ve mahremiyet ile ilgili kurallar tüm kullanıcıları 
kapsamalıdır. Tasarım tüm kullanıcıların hoşuna gidecek nitelikte 
olmalıdır.  

2. Kullanımda Esneklik 

  Tasarım, farklı bireysel tercih ve yetkinlikleri kapsamalıdır. Farklı 
kullanım biçimleri olanağı sağlanmalıdır. Ürün, sağ ve sol elini 
kullananlar için aynı derecede kullanışlı ve kullanılabilir olmalıdır. 
Kullanıcının hata yapmasına veya hassas motor becerileri 
olmamasına olanak sağlamalıdır. Ürün, kullanıcının farklı hızda 
algılamasına olanak sağlamalıdır.  

3. Basit ve Sezgisel Kullanım 

  Tasarım, kullanıcının tecrübe, bilgi, dil becerisi ve anlık odaklanma 
düzeyinden bağımsız olarak kolay anlaşılabilir olmalıdır. Gereksiz 
karmaşıklıktan kaçınılmalıdır. Kullanıcının beklentilerine ve sezgisel 
kullanıma aykırı olmamalıdır. Tasarım, geniş bir yelpazedeki okuma 
düzeyi ve dil becerisini kapsamalıdır. Bilgi, önem dercesine göre 
sıralanmış olmalıdır. Kullanım sırasında ve sonrasında doğru 
zamanda kullanım bilgisi ve geribildirim sağlanmalıdır.  

4. Algılanabilir Bilgi 

  Tasarım, kullanıcı için gerekli bilgiyi, ortam koşullarından, ya da 
kullanıcının duyusal algılama becerisinden bağımsız olarak, etkin bir 
biçimde sunmalıdır. Temel bilgilerin “okunabilirliği” en üst düzeyde 
olmalıdır. Ürüne özgü unsurlar kullanıcıya kolay açıklanabilir nitelikte 
farklılaştırılmış olmalıdır. Ürün, duyusal kısıtlılıkları olan kullanıcıları 
kapsayacak biçimde, uyumluluğu sağlayacak teknikleri ya da 
arayüzleri içermelidir.  

 



5. Hata için Tolerans 

  Tasarım, kaza veya istenmeyen davranışlar sonucu ortaya 
çıkabilecek tehlikeli ve kötü sonuçları en aza indirmelidir. Tasarım 
unsurlarının en kullanılanları en ulaşılabilir biçimde, tehlikeye sebep 
olabilecekler ise yokedilmiş, izole edilmiş veya korunaklı biçimde 
düzenlenmiş olmalıdır. Kaza ve hatalara sebep olabilecek davranış 
biçimleri ve tasarım unsurları açık olarak ifade edilmiş olmalıdır. 
Hatalara olanak tanımayan özellikler sağlanmalıdır. 

6. Düşük Fiziksel Güç Gereksinimi 

  Tasarım, etkinlik ve rahatlıkla kullanılabilir olmalı, yorgunluğa en az 
derecede olanak vermelidir. Kullanıcı, vücudunu doğal olmayan 
konumlarda bulundurmak zorunda kalmamalıdır. Ürün, kabul edilebilir 
derecede güç kullanarak çalıştırılabilmelidir. Ürün, üst üste tekrar 
eden davranışları gerektirmemelidir. Uzun süreli güç kullanımı 
gerekliliği en aza indirilmelidir.  

7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Mekân 

  Kullanıcının vücut ölçüleri, duruş pozisyonu ve hareketliliğinden 
bağımsız olarak, yaklaşma, uzanabilme, elle kullanım ve genel 
kullanım için uygun boyut ve alan sağlanmış olmalıdır. Hem oturan, 
hem de ayaktaki kullanıcılar için önemli kullanım öğelerine engelsiz 
bakış açısı temin edilmelidir. Tüm kullanım öğelerine otururken ya da 
ayakta aynı derecede kolaylıkla ulaşılabilmelidir. Farklı el büyüklüğü 
ve el ile kavrama özelliği düşünülmüş olmalıdır. Yardımcı gereçler 
(tekerlekli sandalye, yürüme gereçleri, vb.) veya yardımcı olacak 
kişiler için yeterli alan sağlanmalıdır.  

 

Evrensel tasarımın genel yapısının açıklanması için yararlı bir 
sistem oluşturan ilkeler, tasarım disiplini içerisinde farklı 
şekillerde uygulanmaktadır. Örneğin, ürün tasarımında “basit ve 
sezgisel kullanım” ilkesine göre yeşil renk ilerleme, kırmızı renk 
durma anlamını taşıyabilmekte, mimarlıkta aynı ilke ise, kat 
planlarının kullanıcının yardım, rehber veya bir harita olmaksızın 
yönlenmesini sağlayabilmesi olarak yorumlanabilmektedir. 



MİMARİ ENGELLER VE TASARIM 

 

TEKERLEKLİ SANDALYE VE MOTOSİKLET ÖLÇÜLERİ 

 

 

 

 

            

 

 



              

 

TEKERLEKLİ SANDALYE DÖNÜŞ ALANI 

 

                             

 

 



YETİŞKİNLER İÇİN TEKERLEKLİ SANDALYE ÖLÇÜLERİ 

 

 

 

UZANMA 

 

 



KALDIRIM RAMPALARI 

Mimari erişilebilirlik konu olunca akla gelen ''rampa'' öğesi, cadde ve 
sokaklarda,bina girişlerinde sıklıkla yapılmaya çalışılsa da 
uygulamaların çoğunun hatalı olduğu görülmektedir.  

           

Eğim: Kaldırımdaki rampaların maksimum eğimi 1:12 olmalıdır. 

Genişlik: Minimum rampa genişliği 915 mm olabilir. 

Yüzey: Dayanıklı,sağlam ve kaymaz malzeme ile yapılmalıdır. 

       

Rampa ile sokak/cadde arasındaki aşırı eğim,tekerlekli sandalyenin 
geriye devrilmesine veya öne kapaklanmasına neden olabilir. 



                      

 

 

 



ZEMİNDE SEVİYE FARKLILIKLARI 

                   

Seviye farklılıkları yayaların ulaşımına veya el ile hareket ettirilen 
tekerlekli sandalyenin hareket edememesine, sandalyenin ani 
duruşuna neden olabilir.Görme engelli yada az gören kişilerin 
ayaklarının burkulmasına da yol açar. 

   Nedenleri ise; 

Çatlaklar 

Kırılmış zemin döşemesi 

Izgaralar 

Betonda oluk 

Rampasız kaldırım taşı 

Ağaç kökleri 

Çok alçak basamaklar 

Demiryolu hattı 

 



IZGARA VE BOŞLUKLAR 

Paralel çubuk ile veya kafes şeklinde demir ile imal eilmiş 
ızgaralar,suyun alt kısma gitmesini sağlarken büyük cisimlerin kanala 
düşmesine engel olurlar.Ancak tekerlekli sandalyelerin özellikle ön 
kısımları için ve koltuk değnekleri için tehlikelidirler.Bu tehlikenin 
önlenmesi için ızgaralardaki boşluk genişliği en fazla 13 mm 
olmalıdır. 

  

             

 

                                           

 



ARABA PARK YERİ 

 

Engelli kişilerin park yapacağı alanlar bina girişlerine mümkün 
olabildiğince yakın olmalı,tercihende 50 m uzaklığı geçmemelidir.Park 
yapılan alanlar kapıların açılmasına,kişilerin tekerlekli sandalyeleri ile 
manevra yapabilmelerine ve aracın içine girebilmelerine uygun 
olmalıdır. 

 

 

 



BİNALARA ERİŞİM 

 

RAMPALAR 

 

 

                      

9 metreyi geçen uzunluklarda mutlaka ara sahanlık 
olmalıdır(Min:1500mm) 

 



  

 

 

RAMPA İLE MERDİVEN BİRLİKTE ÇÖZÜM 

 

 



WC'LER 

 

YÜRÜYEBİLEN ENGELLİLER İÇİN WC TASARIMI 

 

 



TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANICILARI İÇİN WC 

 

 



İŞARETLER VE TABELALAR 

Erişilebilirliği sağlayan,araç ve olanakları tanımlamak için bazı uluslar 
arası işaretler kullanılması zorunludur. 

 

 

 

            

             ERİŞİLEBİLİR ŞEHİR YÖNETMELİĞİ 

YAYA YOLLARI VE KALDIRIMLAR  
   
Yaya yolları ve kaldırımlar; farklı yapıları, aktiviteleri ve mekânları dış 
mekânda birbirine bağlar. Yaya yolları ve kaldırımların tasarımından 
uygulama aşamasına kadar temel hedef; tüm kullanıcılar, özellikle 
görme engelliler dâhil hareket kısıtlılığı olanların ulaşabilirliğinin 
sağlanması için, güvenli, temiz, engelsiz, düzgün ve yeterli genişlikte 
ulaşım imkanı sunmaktır.  



Açık alanlardaki ve rekreasyon alanlarındaki bütün yaya yollarında, 
kaldırımlarda, rampalarda, meydanlarda, yaya geçitlerinde aynı 
tasarım ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
 
 
Yaya kaldırımında kullanılan kılavuz izlerin tasarımında dikkat 
edilecek temel ilkeler aşağıda yer almaktadır:  
 

 Kılavuz izler basit ve mantıklı şekilde yerleştirilmeli,  
 Ana yaya hareketine paralel doğrultuda olmalı,  
 Kılavuz iz 0.60 m genişliğinde olmalı  
 Görme engellilerin karıştırmasını engellemek ve tehlike 

yaratmamak için rögarlara ya da drenaj kanallarına uzak olmalıdır.  
 
  Renkleri çevrelerindeki yüzeylerin renkleri ile kontrast oluşturacak 
şekilde seçilmelidir. Kılavuz iz’de kullanılan malzemenin yüksekliği 
tekerlekli sandalye kullananlar için engel oluşturulmamalıdır.  
Yaya kaldırımı kenarında yer alan bordür taşlarına ilişkin standartlar 
şu şekilde olmalıdır (TS 12576):  
- Yaya geçidinde, bordür taşı yükseklikleri “±0” veya +3 cm olmalı 
veya tekerlekli sandalyeli engelliler için kaldırımın herhangi bir 
yerinde taşıt yolundaki yaya geçidine 90 cm genişliğinde , %8” 
eğimde rampa yapılmalıdır . 
 
RAMPALAR  
 
Rampalar; kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, bina girişlerinde kısacası 
yayaları ; yürüyüş güzergâhı üzerinde ya da bir etkinliğe katılması 
sırasında karşısına çıkan yükseklik farklarını aşmalarında 
kullanılmaktadır. Rampalar tasarlanırken temel hedef, tekerlekli 
sandalye kullanıcıları, bebek arabalılar, görme engelliler açısından 
yükseklik farkını aşarken ergonomik açıdan gerekli koşulları 
sağlamak olmalıdır.  
Engellilerin yaya kaldırımında bulunan yükseklik farklılıklarını 
aşmasında zorlanmamaları için, bu yollara, engellilerin hareketlerini 
rahat ve yorulmadan yapabilecekleri eğimler verilmelidir (TS 12576).  
5 Eğik bordür taşı ile yapılan rampa düzenlemeleri TS 12576’da 
verilen eğim ve döşeme standartlarına uygun olmalıdır.  
 
 



MERDİVENLER  
 
Merdivenler, engellilerin hareketliliğini engeller nitelikte olduğundan, 
farklı kotların birbirine rampa ile bağlanması ulaşılabilirliğin 
sağlanması açısından önemlidir. Ancak zorunlu olarak merdiven 
yapılması halinde her iki tarafa küpeşte yapılmalıdır.  
 
YAYA GEÇİTLERİ  
   
Yaya geçitleri farklı yönde hareket eden yayaların ve taşıtların 
kesişim noktası olduklarından ve karşıya geçişlerin belli bir sürede 
tamamlanması gerektiğinden, geçit tasarımında bu durumu dikkate 
alan kural ve standartlara uyulmalıdır. Yayaların geçitleri kullanırken 
engelle karşılaşmamaları ve geçitte duyumsanabilir yüzeyin yer 
alması sağlanmalıdır.  
  Düzenleme, tekerlekli sandalyeliler, bebek arabası kullananlar, 
bastonla ya da destekle yürüyen kişiler, çok kısa boylular ve çocuklar 
düşünülerek gerçekleştirilmeli; az görenler dahil görme engelliler 
tarafından da yaya geçişinin başlangıcının duyumsanabilmesi konusu 
göz ardı edilmemelidir. 
 Ayrıca yaya geçitlerinde yol yüzeyi kaldırım ile aynı seviyeye 
getirildiğinde tekelekli sandalye kullanan engelliler yükselti farkını 
aşma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmayacaktır.(BM.2004) 
 
 
 
ENGELLİLER İÇİN PARK YERLERİ  
 
Yol kenar parkına izin verilen yollarda engelliler için de yeterli sayıda 
park alanları tesis edilmelidir (TS 12576).  
Otopark Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesine göre; umumi bina ve 
bölge otoparkları ile genel otoparklarda birden az olmamak şartıyla, 
engelliler için tüm tesisteki park yeri sayısının %5’i kadar otopark yeri 
ayrılması gerekmektedir.  
BM 2004’de, kapasitesi 50 taşıttan küçük taşıt park yerlerinde en az 1 
taşıtlık park yerinin, 50-400 arası taşıtlık park yerlerinde her 50 taşıt 
için 1 engelli park yerinin, kapasitesi 400 taşıttan fazla olan park 
yerlerinde ise en az 8 engelli park yerinin ve ilave her 100 taşıt için 1 
park yerinin bulunması önerilmektedir.  
 



BİNALAR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  
 
Temel Ulaşılabilirlik Konuları  
 
TS 9111’e göre temel ulaşılabilirlik konuları ile ilgili olarak bu bölümde 
anlatılanlar dikkate alınmalıdır. Binalara girme, kullanma ve tahliye 
etme; bireyler, aileleri ve içinde engellilerin de bulunduğu gruplar için 
güvenli ve rahat olmalıdır. Bu şartların sağlanması için gerekli 
hususlar aşağıda verilmiştir;  

Ana girişe yakın otopark yeri,  
Girişe bağlanan ulaşılabilir bir yol,  
Kısa mesafeler,  
Dışarıdaki kullanımlar için düzayak giriş ve çıkışlar,  
Yalın ve kullanışlı planlar,  
Katlarda basamaksız ve engelsiz, düzayak yürüme alanı,  
Danışma masasına, asansörlere ve engelli tuvaletine rahat 

ulaşım,  
Acil durumlarda kullanmak için algılanabilir ve belirgin yangın 

tahliye yolları,  
Kaymayı önleyici yürüyüş yüzeyleri,  
Geniş kapı açıklıkları ve kolay kapı kullanımı, kapıları tekerlekli 

sandalye ile açma ve kapatmayı mümkün kılan yeterli alan,  
Yeterli manevra alanı,  
Kontrol düğmeleri ve anahtarlarının yeterli yükseklikte, uygun 

konumda ve rahat kullanımı,  
İyi aydınlatma,  
Duvarlarda, döşemelerde, kapılarda ve işaretlemede iyi bir görsel 

zıtlık,  
İyi işaretleme,  
İki veya daha fazla duyu yoluyla (hissedilebilir, işitsel ve görsel) 

iletişim sağlayabilecek önemli bilgilendirme,  
İyi akustik,  
Ses yükseltici sistemler , 

 
SON 

 
Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. 
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