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ÖZÜRLÜLERĠN KENT ĠÇĠNDE ERĠġĠLEBĠLĠRLĠKLERĠNĠ ETKĠLEYEN
STANDARTLAR - MECĠDĠYEKÖY VE YENĠBOSNA METROBÜS
DURAKLARININ ĠNCELENMESĠ
ÖZET
Dünya Sağlık Organizasyonu (DSO) gelişmiş ülkelerde nüfusun %10‟unu,
gelişmekte olan ülkelerde ise %12‟sini özürlülerin oluşturduğunu kabul etmektedir.
Bu bilgiye göre Dünya nüfusunun yaklaşık %10‟unu özürlüler meydana
getirmektedir.
2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu ile işbirliği içerisinde Türkiye Özürlüler
Araştırmasının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Açıklanan araştırma sonuçlarına göre,
ülkemizde nüfusun %12.29'unu özürlüler oluşturmaktadır.
Fiziksel çevre günlük yaşantımızı etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Gerek
içinde yaşadığımız konutlar, gerekse çalışma ve diğer yaşama ortamlarımız ideal
fiziksel özelliklere sahip olmaktan çok uzaktır. Bu sebeple, ülkemizde yaşayan
özürlüler kentsel donatı alanlarında rahat hareket edememekte birçoğuda varolan
kentsel ve mimari engeller dolayısıyla evlerinde yaşamlarını sürdürmekte hayata
entegre olamamaktadırlar.
Gelişmiş ulaşım sistemleri modern bir şehirdeki hayatın akışını düzenler. Şehirdeki
hayat bir hareketliliği ve yer değiştirmeyi gerektirmektedir. Bir şehirdeki ulaşım
sisteminde kendisine yer bulamayan ya da çok zorlukla bulabilen özürlü veya yaşlı
insan belki bütün yeteneklerine ve üstün eğitim düzeyine rağmen topluma bir katkıda
bulunamayacak ve belirli ihtiyaçların karşılanmasında başkalarına daha bağımlı hale
gelecektir. Ulaşım sistemlerinin ve vasıtalarının tasarımında özürlü insanların da
dikkate alınması bir gerekliliktir. Özürlülerin istihdam ettirilerek, sosyal hayatta yer
alabilmeleri; öncelikle kentsel mekanda hareketliliklerinin sağlanması, tasarımlar
yapılırken onların da düşünülmesi ile sağlanabilir.
″Özürlülerin kentsel mekanda erişilebilirliğini etkileyen tasarım kriterleri″ konu
başlığı altında ele alınan bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
araştırmanın amacı, kapsamı ve yönteminden söz edilmektedir. İkinci bölüm; sözcük
ve ifade anlamı olarak özürlü tanımlarını, fiziksel özürlü türlerini, ve Türkiye‟de ve
İstanbul‟daki özürlü nüfus sayımlarını, ayrıca özürlülerin fiziksel ve sosyal çevre ile
bütünleşme sorunlarını ele almaktadır.
Üçüncü bölümde özürlülerle ilgili yasal durum başlığı altında Türkiye‟deki ve
Amerikadaki yasal durumdan bahsedilerek, ülkemizde ulaşılabilirlikle ilgili mevcut
standartlar ve kanunlar yer almaktadır.
Dördüncü bölüm olan “Kentsel Çevrenin, Halka Açık Alanlar, Toplu Taşıma Araç ve
Duraklarının Özürlüler ve Yaşlılar İçin Ulaşılabilir Hale Getirilmesine İlişkin
Kurallar” kapsamında olması gereken tasarım standartları; erişilebilirlik, eşitlik,
esneklik, okunaklılık ve algılanabilirlik ilkeleri altında irdelenmektedir. Bu bölüm
xvii

kendi içerisinde üç ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; kentsel tasarım
düzenlemeleri, mimari tasarım düzenlemeleri ve toplu taşıma araç ve duraklarında
olması gereken düzenlemeleri içermektedir.
Son bölümde; İstanbul Avcılar-Söğütlüçeşme metrobüs hattı, Yenibosna ve
Mecidiyeköy durakları tasarım kriterleri ve standartları açısından incelendiğinde
özürlü kişilerin metrobüs durakları ve duraklara ulaşan yaya aksları boyunca
karşılaşılan engeller ve bu engellerin standartlara uygunluğu değerlendirilmiştir.
İncelenen iki durakta uygulanan tasarımların daha çok hareket özürlüler dikkate
alınarak uygulandığı, görme ve işitme özürlüler için yapılması gereken
uygulamaların eksik bırakıldığı, uygulanan kriterlerin birçoğunun ise standartlara
uymadığı tespit edilmiştir.
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THE ACCESSIBILITY STANDARTS FOR DISABLED PEOPLE IN THE
URBAN AREAS – EXAMINATION OF MECIDIYEKOY AND YENIBOSNA
METROBUS STATIONS
SUMMARY
World Health Organisation accepted that 10 % of the living people in the developed
countries and 12% of the living people of developing countries are disabled.
According to this information about 10 % of the world population are disabled.
In 2002, Turkey Statisticts Institute in cooperation with Turkey Disabled
Management has been provided for the realization of Disability Research. According
to the research results described 12,29% of the population of our country are
disabled.
Physical environment is one of the most important factors that affects our daily lives.
Houses we live in, work areas and other places are not in the ideal physical
environment standarts. Therefore,disabled people in our country can not go around
in urban and architectural areas and lots of them continue to survive their life at
home so they can not be integrated with society.
Advanced transportation systems in a modern city regulates the flow of life. Living
in a city requires mobiltiy and relocation. If disabled or old people have lots of
problems in the transportation system, having all the ability and level of education
they couldn‟t contribute the society and will be more dependent to the others.
It is a requirement that people with disability should be included the design phase of
transport systems. Employment of the disabled and participating in social life,
primarily the provision of mobility in urban spaces.
"The accessibility standart of disabled people in urban areas" be discussed under the
topic of this work consists of six sections. The first part of the research are talking
about objectives, scope and the methodology. The second part, the words and
expressions of meaning as defined disabilities, physical disabilities species, and the
census of the disabled in Turkey and in Istanbul, but also integration of disabled
people with physical and social environmental problems are addressed.
In the third section under the heading of legal status about the disabled people, by
talking about the U.S. and Turkey legal situation, existing standards and laws in our
country are discussed.
The fourth section, "the accessibility standarts for disabled and elderly in urban
environment, public open spaces, public transport and stops” contains design
standards under the principles of accessibility, equality, flexibility and perceptible.
This section consists of its own in the three main headings. These are; urban design
standarts, architectural design standarts and public transportation and stops standarts.
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In the last section; Yenibosna and Mecidiyeköy stops of Istanbul AvcilarSöğütlüçeşme Metrobus line have been reviewed and evaluated by the design
standarts, according to evaluation there are lots of barriers in these stops and the
axiss reaches to these stops. Most of the standarts for disabled are missed in the
investigation area, and some designs which are implemented not equal to standart
dimentions. It is decided that designs mostly for wheelchair users in these two stops,
standarts for blind and deaf people are less.
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1. GĠRĠġ
Sanayi devrimi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte kırdan kente göç ile kentler
hızla büyümeye ve kalabalıklaşmaya başlamıştır. Nüfus yapısında çeşitlenme olmuş
ve bununla birlikte hizmet ihtiyacı artmıştır. Kentlerde yaşayan ve hizmet ihtiyacı
duyan nüfus, yetişkinler, çocuklar, yaşlılar ve özürlüler gibi homojen olmayan
gruplardan oluşmaktadır. Ülkemizde oluşturulan kentsel koşullar ve tasarımlar tüm
gruplar için eşit fırsatlar doğurmaktan uzaktır. Azınlık grupları oluşturan özürlüler
vücutlarındaki engeller nedeniyle günlük yaşamda karşılaştıkları kısıtlamalar, kentsel
mekândaki

eksiklikler

sebebiyle

daha

da

kısıtlanmakta

ve

toplumdan

uzaklaştırılmaktadırlar.
Toplum içinde yaşayan her birey fırsat ve olanaklardan eşit derecede yararlanma
hakkına sahiptir. Özürlülerin topluma karışmaları ve kendilerini diğer bireylerden
farksız hissetmeleri, kentsel koşulların onların ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde
tasarlanması ile mümkündür. Kentsel koşulların herkes ve her ihtiyaç için yaşanabilir
düzeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Özürlülerin fiziksel ve sosyal açıdan toplumla
bütünleşmesi için toplumu oluşturan tüm bireylere sorumluluklar düşmektedir.
Yasalar ve mali sistemler yardımcı unsur olmakla birlikte, esas sonuç plancı,
tasarımcı, yapımcı yönetici ve diğer profesyonel grupların becerilerine bağlıdır
(Thıberg, 1996).
Engellilik, çevre ve toplumun genel olarak oluşturduğu engeller nedeniyle oluşur.
Toplum davranışsal sosyal ve fiziksel olarak, özürlü kişileri göz ardı etmediği ve
onlara diğer bireyler ile eşit koşullar sağladığı sürece, özürlü kişi engelli değildir
(Anonim, 2003). Sağlık açısından istemeden de olsa sahip oldukları bu eksikliklere
rağmen hayatlarını yaşayabilecekken, bunların birer eksiklik olduğunu, engelli
olduklarını hissettiren, hayattaki bu aktivitelerini zorlaştıran asıl toplumsal ve
çevresel engellerdir. Maalesef ülkemiz koşullarında bir özürlü için evindeki mimari
ve teknik engelleri aşmak bile çok zorken, dış dünyaya katılımları daha da zor
olmaktadır. Onların sosyal hayata katılımlarını arttırmak, istihdam etmelerini
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sağlamak ve onlara hayatı kolaylaştırmak için öncelikle fiziksel çevrenin
tasarlanması ve erişilebilirliklerinin sağlanması ile mümkündür.
1.1

Tezin Amacı

Kent planlama sürecinde herkes için ulaşılabilir nitelikte düzenlemeler yapılması
gerekmektedir. Özürlüler doğru planlanmayan, ulaşılabilir olmayan çevrede kendi
günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmekte, iş gücüne katkıda bulunamamakta
ve sosyal hayatın içinde yer alamamaktadırlar.
Ülkemizde kentlerimizin büyük bir çoğunluğu özürlüler için erişilemez durumdadır.
Özürlülerin istihdam ettirilerek, sosyal hayatta yer alabilmeleri için öncelikle kentsel
mekanda hareketliliklerinin sağlanması, tasarımlar yapılırken onlarında düşünülmesi
ile sağlanabilir.
Bu çalışmanın amacı; İstanbul ulaşım sisteminin kolaylaştırılması için 2007 yılında
faaliyete başlayan Avcılar-Söğütlüçeşme metrobüs hattı duraklarından Yenibosna ve
Mecidiyeköy durakları ve çevresinin fiziksel özürlüler için ulaşılabilirliği açısından
tasarım standartlarına göre değerlendirilmesinin yapılmasıdır.
1.2

Tezin Kapsamı

″Özürlülerin kentsel mekânda erişilebilirliğini etkileyen tasarım standartları″ konu
başlığı altında ele alınan bu çalışma İstanbul metrobüs hattı Yenibosna ve
Mecidiyeköy istasyonları ve çevrelerinin standartlara göre incelenmesini içerecektir.
Çalışmanın kapsamı Yenibosna ve Mecidiyeköy istasyonları ile sınırlandırılmış
olmasına rağmen, seçilen bu iki durak metrobüsün en yoğun durakları olması ve üst
geçit ve alt geçit örnekleri barındırması açısından metrobüs hattının niteliklerini
gösterebilmektedir.
1.3

Tezin Yöntemi

İstanbul Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs hattı istasyonlarından üst geçit ve alt geçit
örneklerini içeren iki istasyonun (Mecidiyeköy ve Yenibosna) ve istasyonlara ulaşan
bağlantıların mevcut durumu incelenerek konu ile ilgili standartlara göre
değerlendirilmesi şeklinde bir yol izlenecektir.
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Çalışma özürlü, özürlülük, kentsel ve mimari ölçekteki engeller, ulaşım sisteminde
olması gereken

standartların yanı

sıra

ülkemizin bu

konudaki yasa

ve

yönetmeliklerin incelenmesini de içermektedir. Alan çalışması Mecidiyeköy ve
Yenibosna durakları ve durak çevrelerinde fotoğraflama, teknik gözlem ve ölçme
şeklinde sorunların ve mevcut durumun saptanmasını kapsamaktadır. Gözlem ve
mevcut durumun değerlendirilmesi aşamasında TSE, ADAAG, Birleşmiş Milletlerin
Özürlüler İçin Erişebilirlik-Engelsiz Çevre İçin Tasarım El Kitabı ve United Nation –
Accessibilitiy For The Disabled A Design Manual For Barier Free Environment
kaynakları standartların belirlenmesi ve sınıflanmasında temel alınmıştır.
Bu sınıflandırma; kentsel tasarım düzenlemeleri, mimari tasarım düzenlemeleri,
toplu taşıma araç ve istasyonlarında olması gereken düzenlemeler şeklinde
sınıflandırılmıştır.
Çalışma her iki istasyona giden aksların, istasyona girişlerin, istasyonların ve
metrobüs araçlarının standartlara göre incelenmesi ve değerlendirilmesi şeklindedir.
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2. ÖZÜRLÜLER
2.1 Fiziksel Özürlü Tanımı
Sözcük ve ifade ettiği anlam bakımından dilimizde özürlüler için kullanılan, farklı
anlamlara gelen ve karışıklık yaratan kelimeler söz konusudur, bunlar; özürlü, engelli
ve sakat kelimeleridir. Ele aldığımız konu itibariyle kullandığımız kelime onların
eksikliğini, bedensel durumunu, diğer insanlardan farklılıklarını tanımladığı için
biraz daha hassasiyet taşımaktadır.
Yalnız bizim dilimizde değil diğer birçok dilde de engelli ve engellilik anlamına
gelen birden fazla sözcük bulunmaktadır. Örneğin Türkçe'de genel düzeyde engelli,
özürlü, sakat sözcükleri aslında aralarında anlam farkları olduğu halde aynı anlama
gelmek üzere kullanılmaktadır. Adlandırmadaki bu farklar, zaman

zaman

tartışmalara neden olmaktadır, bu tartışmalar gerçek sorunların önüne bile
geçebilmektedir. Engellinin kim, engelliliğin de ne olduğu açık bir biçimde ortaya
konmayınca, engellilere yönelik geliştirilecek politikaların, yasaların ve hizmetlerin
kapsamı da belirsizleşmektedir (Karataş, 2002).
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre; Sakat „Vücudunda hasta veya eksik bir
yanı olan‟, Özürlü „kusuru olan defolu‟, Engelli „Vücudunda eksik veya kusuru olan‟
olarak tanımlanmaktadır. Bu üç kelime de zaman zaman aynı anlamda kullanılsa
dahi bazı durumlarda aynı anlama karşılık gelmemektedir.
Türkçede sakat denince „hareket engelli‟ bir insan akla geliyor (Sürmen,1995) Fakat
görme veya işitme eksikliği olan kişiler için engelli sözcüğünü kullanmak daha tabii
duruyor. Engelli terimi daha geniş kapsamda kullanılmakta ve hareket, işitme, görme
engeli olan herkes için kullanılabilmektedir.
Engelliler için çıkarılan kanun ve mevzuatta kullanılan terim “Özürlü” olarak
geçerken, engellilerin haklarını korumak, sorunlarını dile getirmek ve onları bir arada
toplamak için oluşturulan derneğin adında “Türkiye Sakatlar Derneği” olarak
geçmektedir.
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Dünya Sağlık Örgütü konu ile ilgili olarak üç ayrı kategoride tanım geliştirmiştir.
Bunlar yetersizlik, özürlülük ve engellilik tanımlarıdır. Özürlülük kişinin kendisi ile
ilgili bir durum iken engellilik sosyal boyutu da içerisine alan bir kavramı ifade
etmektedir. Kişinin engelli oluşu ideal bir şehirsel çevrede ortadan kalkmış olacaktır.
Bu durumda herhangi bir özürlülüğü olmayan kişi de insan gereksinimlerine göre
biçimlendirilmemiş bir şehirsel çevrede engellidir.
Tanımlar
Türkiye'de özürlüler ile ilgili, çözümlenmemiş bir çok sorun hemen hemen her
alanda görülmektedir. Özürlülerin spesifik özelliklerini dikkate alacak bir biçimde
gerekli olan bütün kamusal sosyal yardım ve hizmetlerin sağlıklı, etkili ve adil bir
şekilde yapılabilmesi için, özürlülüğün çok yönlü tanımının somut ve mütebariz bir
biçimde şekillenmesine bağlıdır (Seyyar, 1999)
Engelliliğin her zaman her yerde geçerli ölçülerle tanımını yapmak bir hayli güçtür.
Bu yüzden olsa gerek alan yazında (literatürde) çok değişik tanımları vardır.
Dünya Sağlık Organizasyonu (DSO), üç kademeli engelli tanımından hareket
etmektedir. Buna göre bedensel, ruhsal ya da zihinsel hasarı bulunan, fonksiyonel
veya

sosyal yönden kısıtlı olanlara engelli denilmektedir. Dünya Sağlık

Organizasyonu‟nun yapmış olduğu tanıma göre;
Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik veya
fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder.”
Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında „sakatlık‟ bir noksanlık sonucu meydana
gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin
kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder.”
Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık
sonucunda, belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve
kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen
ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder.”
5378 sayılı ve 1.7.2005 tarihli Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‟un 3/a maddesine
göre; Özürlü, “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel,
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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 kişiyi” ifade etmektedir.
Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Bildirgesinde "Kişisel ya da sosyal yaşantısında
kendi kendisine yapması gereken işleri (bedensel ya da sonradan olma) her hangi bir
noksanlık sonucu yapamayanlar" sakat olarak tanımlanmaktadır.
Türk Standartları Enstitüsü ; Özür tanımını “Vucüt fonksiyonlarını kullanmadan
fiziki ve zihinsel kısıtlılık veya kayıp hali” şeklinde yapmaktadır” (TSE,1991).
Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ); özürlüyü tanımlarken onun işi ve/veya
mesleği ile irtibat kurma gereği duymuştur: Buna göre, "fiziksel ve zihinsel
yeteneklerin azalması sonucu, uygun bir işi elde etme veya koruma olanağında ileri
derecede azalma olan kişiye özürlü denilir.”(Seyyar,1999)
Sosyal Güvenlik Kanunu bakımından yapılan özürlü tanımları ise şu şekildedir:
(MPM, 2003)
• 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu‟nda özürlülük iş kazasına ve meslek
hastalığına dayandırılmıştır. Kazanma gücü esas alınarak yapılan tanımda, bir kişinin
özürlü olarak nitelendirilmesi için: “Sürekli iş göremezlik hali bakımından kazanma
gücünün en az %10‟unun azalmış olması, maluliyet hali bakımından en az 2/3‟ünün
yitirilmiş olması veya meslekte kazanma gücünü %60 kaybetmesi şartları
öngörülmüştür.”
• 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanuna göre, çalışma gücünde en az 2/3 oranda azalma
görülen kişiye özürlü denilmektedir (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
2002).
• 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu‟nda (T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, 2002, s:25) ise; “Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarındaki hasıl
olan arızalar ve duçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini
yapamayacak duruma giren iştirakçileri malul olarak tanımlamıştır.”
• 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına

Aylık

Bağlanması

Hakkındaki

Kanununa

göre

yapılan

(T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2002, s:61) özürlü tanımı: “65 yaşını
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doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek
şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu
raporu ile kanıtlayanlarla, durumlarına uygun bir işe yerleştirilemeyen sakatlar”
şeklindedir.
Engelli Amerikalılar Yasası ‟na göre Engellilik kavramı;
bireyin bir veya daha fazla ana yaşamsal aktivitesini büyük ölçüde sınırlayan
fiziksel veya zihinsel bozukluğu,
bu tarz bir bozukluğun kaydını; veya bu tarz bir bozukluğu olduğu kabul edilenleri,
karşılamaktadır (Çakmak, 2008)
Bu tez kapsamında

zihinsel özürlüler için uygulanması gereken tasarım

standartlarında değinilmeyecek olup; ortopedik, görme, işitme ve konuşma özürlüler
için özürlü sözcüğünün kullanılması tercih edilmiştir.
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2.2

Fiziksel Özürlü Türleri

Özürlülerin değişik sorunlarını saptayabilmek ve bunun yanında, onların özel
durumlarına uygun olarak, geniş kapsamlı ve etkili politikalar oluşturabilmek için,
ilk önce özürlülerimizin sayısını ve spesifik olarak da bunların içinde yer alan özürlü
grupların dağılımını (zihinsel, işitme, ortopedik, ruhsal ve birden fazla özürlü gibi)
bilmemiz gerekmektedir (Seyyar, 1999)
İnsan söz konusu olduğunda özürlüleri genel olarak bedensel, duyusal ve zihinsel
özürlüler olarak ayırabiliriz.
İnsanın varlığında yer alan bütün özürleri, bedenin dışında ortaya çıkmaları
düşünülemeyeceğine göre, bedensel saymak da mümkündür. Bedensel engeller
hareket organlarındaki hasar, eksik veya fonksiyon kayıplarıdır. Duyusal engeller,
duyu organlarımızda ortaya çıkan sakatlıklardır. Zihinsel engeller, zeka düzeyini ve
düşünme kapasitelerini etkileyen bozukluklardır (Sürmen,1995).
Ağır Yaşlılık durumları ve sürekli hastalıklar da özürlülük olarak sayılabilir. Bu
çerçeveden bakıldığında neredeyse her insanın hayatının bir döneminde engellilik
hali yaşadığı söylenebilir (Sürmen,1995)
Fiziksel bozuklukları farklı düzeylerde olan özürlülerin, özürlülük faktörleri ve
davranış biçimleri etkileşim göstermektedir. Fiziksel bozukları genel sınıflama
içinde:
1.

Geçiçi fiziksel bozukluklar,

2.

Etkinlik bozuklukları

3.

Hareket bozuklukları; yarı hareketli(gezici), ve hareket edemeyenler,

4.

Ele ilişkin bozukluklar,

5.

Görme bozuklukları

6.

Duyma (işitsel) bozuklukları,

7.

Yaşlılık

Şeklinde gruplamak yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu sınıflama içinde yer alan
her grup özürlüler, özürlü olma nedenleri ve genel tanımları şu şekilde yapılmaktadır.
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1. Geçici fiziksel bozukluklar: Kırıkları olanlar, hamileler, hastalık, travma veya
operasyon sonu nekahette olanlar bu grupta yer alırlar. Büyük ve ağır yük taşıyan
kişiler de geçici fiziksel bozukluklar grubuna katılabilirler.
2. Etkinlik bozuklukları: Bu grupta hareket, görme ve işitme özürlülerin dışında
kalan etkinlik bozuklukları veya sınırlamaları ele alınmaktadır. Genellikle kalp ve
göğüs hastalıkları ve nörölojik rahatsızlıkları olan hastalar, artirid ve romatizma
hastaları etkinlik bozuklukları olanlardır. Bu grupta cücelik ve çok şişmanlık
kategorisindeki vücut boyutları ve ağırlıkları olan insanlar da düşünülmektedir.
3. Hareket Bozuklukları: Hareket bozuklukları yarı hareketliler ve hareket
edemeyenlerdir. Yürüme, tırmanma, dönme zorlukları ile hareketleri sınırlı olan
kişiler yarı hareketliler grubunda yer almaktadır. Ayrıca koltuk değneği, baston,
yürüme aracı, protez ve ortopedik ayakkabı kullananlar da bu grupta yer
almaktadırlar. Hareket edemeyenler grubu ise her zaman veya belirli bir zaman
aralığında tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan özürlülerden oluşmaktadır.
4. Ele ilişkin bozukluklar: Bir veya her iki elinde manuel becerisi tümüyle veya
kısmen kaybolan özürlüler.
5. Görme Bozuklukları: Renk körlüğünden tek veya her iki gözde görmemeye kadar
görme bozuklukları, katarakt ve diğer oftalmolojik hastalıkları olanlar.
6. Duyma Bozuklukları: Tümüyle duyamama veya kısmi duyma bozuklukları olanlar
bu grupta yer almaktadır.
7. Yaşlılık: Yukarıda belirlenen bazı bozuklukların yaşlanma dolayısıyla insanlarda
birisi veya

birkaçının olması durumunu ifade etmektedir (Hacıhasanoğlu,

Hacıhasanoğlu 1997).
2.3

Özürlülere iliĢkin antropometrik ölçüler

Özürlüler için ayrı standartların getirilmesinin temel nedeni özürlü hallerinin
yaşamlarını zorlaştırmaması olduğu düşünülmektedir. Bu duruma bağlı olarak araç
kullanan veya kullanmayan ancak hareket ederken veya bir eylemi gerçekleştirirken
zorluk çeken insanların bu zorluklarını yok etmek veya hareketlerini kolaylaştırmak
için elde edilmesi gereken boyutsal veya niteliğe ilişkin temel bilgilerin sağlanması
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için kullanıcıların boyutlarının doğru saptanması gerekmektedir. (Hacıhasanoğlu,
Hacıhasanoğlu 1997)
Tekerlekli sandalye ölçüleri şekildeki gibidir. Ölçüler manuel tekerlekli sandalyelere
ait ölçüleri vermektedir, yuvarlak içindeki ölçüler elektrikli sandalye ölçülerine aittir.
(UN, 2007)

ġekil 2.1 : Tekerlekli Sandalye Ölçüleri (UN, 2007)

ġekil 2.2 : Normal insan boyutları ve Tekerlekli Sandalye Kullanıcısı Ölçüleri
(UN, 2007)
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ġekil 2.3 : Tekerlekli Sandalye Manevra Ölçüleri (UN,2007)

Ortalama bir tekerlekli sandalyenin ölçüleri; eni 110 cm - 125cm ve boyu 60cm ile
70cm arasında olmalıdır. Kapı girişinde tekerlekli sandalyenin rahat geçişinin
sağlanması için minimum 120cm mesafe bırakılmalıdır. Kapı girişinde bırakılması
gereken mesafeler şekil 2.3‟te görüldüğü gibi kapının bulunduğu konuma veya
kapının açılış yönüne göre değişiklik göstermektedir.
Görme özürlü için bırakılması gereken yaya aksı genişliği 120cm, baston kullanan
sakat için 70cm ve koltuk değneği kullanan sakat için minimum 90cm olmalıdır.
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Özürlülere ilişkin yaya aksı ölçüleri; (UN, 2007)

Görme özürlü

Tekerlekli Sandalye sakatı

Baston kullanan sakat

Koltuk değneği kullanan Yol algılama ölçüleri
sakat

ġekil 2.4 : Özürlülere ilişkin yaya aksı ölçüleri (UN, 2007)
2.4
2.4.1

Özürlü Ġstatistikleri
Dünya’daki durum

Dünya Dünya Sağlık Organizasyonu (DSO) gelişmiş ülkelerde nüfusun %10‟unu,
gelişmekte olan ülkelerde ise %12‟sini özürlülerin oluşturduğunu kabul etmektedir.
Bu bilgiye göre Dünya nüfusunun yaklaşık %10‟unu özürlüler meydana getiriyor.
Özürlülerin toplum içindeki oranının saptanabilmesi geçici özürlü olanların veya
çeşitli hastalıklar nedeniyle özürlü tanımına girenlere ait istatistiki bilgilerin temin
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edilememesi nedeniyle imkansızlaşıyor. Ancak fiziksel çevredeki gözlemler ve
Amerika Birleşik Devletlerinde bu konuda yapılmış istatistikler bu oranın oldukça
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Aydemir, 1988).
Birleşmiş Milletler‟in Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Bölümü tarafından çeşitli
ülkelerdeki özürlü nüfus ile ilgili veriler bir araya getirilmiştir. Tablo 2.1‟de farklı
ülkelerdeki özürlü oranları yer almaktadır (Yavaş,2002).
Çizelge 2.1 Yaş Gruplarına göre faklı ülkelerdeki özürlü nüfus oranları
(Yavaş,2002).
Ülke

Yıl

Toplam 0-14

Hindistan

1981

0,2

Kuveyt

1980

0,4

0,4

0,4

Pakistan

1981

0,5

0,1

Kuzey
Afrika

1980

0,5

0,2

Bangladeş

1982

0,8

Brezilya

1991

0,9

0,4

0,9

Irak

1977

0,9

0,3

Lübnan

1994

1,0

Türkiye

1985

Mısır

15-64

65+

15-49

50+

-

-

-

-

2,7

-

-

-

-

0,2

0,8

-

-

-

-

0,5

2,6

-

-

-

-

-

-

-

-

2,7

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

3,4

0,5

0,9

2,9

-

-

-

-

1,4

0,6

1,4

5,0

-

-

-

-

1981

1,6

0,7

1,7

7,3

-

-

-

-

Japonya

1987

2,7

1,4

7,5

-

-

-

-

Kıbrıs

1992

4,0

0,7

3,1

12,9 -

-

-

-

Çin

1987

5,0

2,8

3,6

22,0 -

-

-

-

İtalya

1994

5,0

3,5

1,6

20,8 -

-

-

-

Almanya

1992

8,4

0,9

4,7

25,7 -

-

-

-

Polonya

1988

9,9

0,5

7,9

34,2 -

-

-

-

Hollanda

1986

11,6

4,5

-

-

8,2

40,0 -

-

İsveç

1988

12,1

-

-

8,0

26,4 -

-

İngiltere

1991

12,2

2,4

7,3

34,6 -

-

-

-

İspanya

1986

15,0

2,4

-

-

55,8

Amerika

1994

15,0

11,9

38,2 -

-

-

-

Kanada

1991

15,5

6,9

-

-

46,0 -

-

Avustralya 1993

18,0

7,0

13,6

50,9 -

-

-

-

Norveç

33,0

-

-

-

-

1991

15-59

14

60+

8,5
12,9

Çizelge 2.1‟de 80‟li ve 90‟lı yıllarda yaş gruplarına göre farklı ülkelerdeki özürlü
nüfuslarını göstermektedir. Tabloya göre 1991 yılında %33 oranla en çok özürlü
nüfusa sahip ülke Norveçtir. Türkiye‟de 1985 yılındaki özürlü oranı 1,4 iken 2002
yılında yapılan çalışmaya göre bu oran

ortopedik, görme, işitme, konuşma ve

zihinsel özürlü nüfus hesaba katıldığında 2,58‟e çıkmıştır.
2.4.2

Türkiye’deki durum

Dünya Sağlık Organizasyonu verilerine göre; Türkiye‟de özürlülerin toplam nüfusa
oranı %12 civarındadır. Buna göre, ülkemizde takriben 8,5 milyon özürlü insanımız
vardır. Türkiye'deki trafik ve iş kazalarının fazlalığını ve yaklaşık 20 yıldan beri
devam eden terörün yanında ülkemize has bazı sosyal faktörleri (akraba evliliği,
doğum öncesi ve sonrası ana-bebek ilişkisinin sağlıksız olması, yetersiz ve düzensiz
beslenme vs.) de dikkate alırsak ülkemizde, belki de bu rakamın üzerinde özürlümüz
yaşamaktadır (Seyyar, 1999).
Yaşam ve çalışma koşullarında meydana gelen gelişmeler, tıp alanında atılan
adımlar, özürlü sayısında azalma meydana getirmemiştir. Farklı sebepleri olan bu
duruma çözüm arayışlarından en önemlisi, özürlülerin topluma entegre edilmesine
yönelik girişimler olduğu halde, özürlüler hala toplumun en çok dezavantajlara sahip
kesimini meydana getirmektedirler. (Tufan)
Türkiye İstatistik Kurumu‟nun (TUİK, 2002) en güncel özürlü nüfus bilgileri 2002
yılına aittir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre Türkiye nüfusu 67,804,000 kişidir.
2002 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçları Türkiye‟de toplam özürlü nüfusun 1,234,139
olduğunu ortaya koymaktadır. Özürlülerin grupları içinde fiziksel özürlüler 472,629
kişi (toplamın % 38.2‟si) ile sayıca en fazladır. Özürlü grupları içinde sayıca en az
olan grup ise 55,480 kişi (toplamın % 4.5‟i) ile konuşma özürlülerdir. Süreğen
hastalığa sahip olan nüfus da dikkate alındığında, Türkiye‟deki özürlü nüfus oranı
12,29‟dur.
Çizelge 2.2 Özürlülük oranı (TUIK, 2002)
A. Toplam B. Erkek C. Kadın

Toplam özürlü nüfus
A
B
C
Türkiye

12,29

11,10

13,45

Ortopedik, görme,
iĢitme, konuĢma ve
zihinsel özürlü nüfus
A
B
C
2,58

15

3,05

2,12

Süreğen hastalığa sahip
olan nüfus
A
B
C
9,70

8,05

11,33

Özürlülerdeki okuma-yazma bilmeme oranı, normal nüfusa göre daha yüksektir.
Özürlülerde bu oran yüzde 36.33 iken, toplam nüfusta yüzde 12.94'e düşüyor.
Toplam nüfus içerisinde her on kişiden yaklaşık bir kişi okuma yazma
bilmemekteyken, bu oran süreğen hastalığı olanlarda iki kişiye ve ortopedik, görme,
işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü olanlarda ise dört kişiye çıkmaktadır.
Özürlü kadınların yaklaşık yarısı (48.01) okuma-yazma bilmiyor. Ortopedik, görme,
işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü nüfusun sadece yüzde 2.42‟si üniversite
mezunu iken ilkokulu bitirenlerin oranı ise yüzde 40,97 olarak tespit edilmiştir (Işık,
2004).
Türkiye'de yaşayan özürlülerin işsizlik oranı, Türkiye ortalamasının üzerinde
seyrediyor. Türkiye'de normal nüfusta yüzde 10.5 olan işsizlik oranı, özürlülerde
yüzde 15.46 civarında. Cinsiyet ayrımı yapıldığında, yine işsiz özürlü kadınların
oranı erkeklere göre daha fazla. Kadınların yüzde 21.54'ü, erkeklerin 14.57'si işsiz
durumda. Araştırma, özürlü nüfusun neredeyse yarısının sağlık, emeklilik gibi sosyal
güvencelerden yoksun olduğunu ortaya koyuyor. Özürlülerin yüzde 52.45'i herhangi
bir sosyal güvenlik şemsiyesinden yararlanamıyor. Sosyal güvence konusunda
kadınlar ilk defa erkeklerden daha şanslı çıktı. Kadınların yüzde 51'i sosyal
güvenliğe sahipken, erkeklerin yüzde 44.84'ü sosyal güvenlik kuruluşlarından
yararlanabiliyor. Bu arada sosyal güvenliği olanların neredeyse yarısının (%45)
kendi adlarına sosyal güvenliği bulunuyor. Burada da erkeklerin kadınlara oranı, 70'e
17 gibi bir oranı teşkil ediyor. Özürlü nüfusun en çok yararlandığı sosyal güvenlik
kuruluşu ise SSK (% 56,64). Emekli Sandığı'na mensup özürlü oranı yüzde 19, BağKur'a kayıtlı olanların oranı ise yüzde 24 olarak tespit edilmiştir (Işık, 2004).
Çizelge 2.3 Türkiye genelinde özürlü nüfusun türleri ve cinsiyete göre sayıları
(TUIK, 2002)
ÖZÜRLÜ
TÜRKİYE
TÜRLERİ
Toplam Kadın Erkek
Görme
157.722 59.467 98.255
İşitme
89.043 35.500 53.543
Konuşma
55.480 20.808 34.672
Fiziksel
472.629 190.713 281.916
Zihinsel
160.531 65.716 94.815
Diğer
123.209 55.338 67.871
Birden fazla
92.438 39.847 52.591
Bilinmeyen
83.087 36.345 46.742
GENEL TOPLAM 1.234.139 503.734 730.405
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Özürlülük Türüne göre Türkiye'deki Özürlü oranları
Birden fazla
özürü olanlar
7%
Diğer
10%

Bilinmeyen
7%

Görme Özürlü
13%

İşitme Özürlü
7%
Konuşma
Özürlü
5%

Zihinsel Özürlü
13%
Fiziksel Özürlü
38%

ġekil 2.5 : Özürlülük Türüne göre Türkiye‟deki Özürlü oranları (TUİK,2002)
TUİK istatistiklerine göre ülkemizdeki 2007 nüfus sayımı sonucu 70,586,256 kişidir.
Yine istatistiki bilgilere göre, ülkemiz nüfusunun % 26.4‟ü 0-14 yaş grubunda, %
7.1‟i ise 65 ve daha yukarı yaş grubundadır. Özel ihtiyaç gerektiren insan grubu
toplam 0-10 yaş arası ve 65 yaş üzeri olduğunu düşünürsek, toplam nüfusun yaklaşık
% 20‟si kadarı bu gruba girmektedir.
2.4.3

Ġstanbul’daki durum:

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) İstanbul için 2000 yılına ait nüfus bilgileri
şöyledir; İstanbul nüfusu 10.018.735 kişidir. TUİK verilerine göre 2002 yılı İstanbul
geneli toplam özürlü sayısı 158.436 kişidir.
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Çizelge 2.4 İstanbul genelinde özürlü nüfusun türleri ve cinsiyete göre sayıları
(TUİK,2002)

ÖZÜRLÜ
İSTANBUL
TÜRLERİ
Toplam Kadın Erkek
Görme
16.731
6.303 10.428
İşitme
10.097
4.231
5.866
Konuşma
6.248
2.323
3.925
Fiziksel
60.919 25.724 35.195
Zihinsel
19.080
7.791 11.289
Diğer
21.930 10.053 11.877
Birden fazla
10.775
4.728
6.047
Bilinmeyen
12.656
5.588
7.068
GENEL TOPLAM
158.436 66.741 91.695

Özürlülük Türüne göre İstanbul'daki Özürlü oranları
Birden fazla Bilinmeyen
8%
özürü olanlar
7%

Görme Özürlü
11%

İşitme Özürlü
6%
Konuşma Özürlü
4%

Diğer
14%

Fiziksel Özürlü
38%
Zihinsel Özürlü
12%

ġekil 2.6 : Özürlülük Türüne göre İstanbul‟daki özürlü oranları (TUİK,2002)
2.5

Özürlülerin Fiziksel Çevre ve Toplumla BütünleĢme Sorunları

Günümüz Türkiye'sinde özürlülerin toplumla bütünleşme yönünde yoğun sorunlar
yaşadıkları bilinmektedir. Sorunu adlandırmadan başlayan ve yaşamın pek çok
alanına yayılan bu sorunlar, özürlü bireylerin içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir
bütünlük içinde yaşamalarını güçleştirmektedir. Sürekli sorunlarla boğuşan, onlara
anlamlı çözümler üretemeyen bireyler, kendilerini mutsuz hissedeceklerdir. Bu da
temel bir insan hakkı olan bireyin kendisini gerçekleştirme hakkını ortadan kaldıran
düşük yaşam kalitesi demektir. (Karataş, 2002)
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Bireyin fiziksel işlevlerindeki bozukluk ve bunların hareket yeteneğinde yarattığı
eksiklik ve güçlük, onu toplumun diğer bireylerinden farklı kılar. Bu farklılık
özürlülerin yaşadığı ayrımcılığın da asıl nedenidir. Bilindiği gibi her türlü
ayrımcılığın temelinde farklı olmak, yani "alışılmamış özelliklere" sahip olmak
vardır. Fiziksel işlevlerdeki bozukluklar ve bunların hareket yeteneği üzerinde
yarattığı sınırlamalar bireyi toplumdan uzaklaştırır. Toplumsal destek sistemlerinin
yetersizliği, toplumun dışlayıcı tutum ve davranışları da özürlü bireyin topluma eşit
bireyler olarak katılmasını önler. (Karataş, 2002)
Günümüzde insanlık "herkesi içine alan, herkese uygun bir toplum modelinden"
yoksundur. Işte bu nedenle insanlık, çogu kez, sorunlar karşısında kendisini çaresiz
hissetmektedir. Neden, böyle bir toplumu oluşturabilecek gerçekçi, geçerli bir model
üretmekten uzagız? Bir toplumun gereksinimini karşılayacak hizmetler / çözümler
üretirken öncelikle "normal insanlar için" harekete geçiliyor, "ötekiler" için "sonra
yaparız" deniliyor. Bu yaklaşım, toplumdaki herkesi içine alan, herkesi en baştan
düşünen bir anlayışı yansıtmıyor. Yaratılan bu eksik modelle toplumun bir bölümü
dışlanıyor, sonra da bu dışlamanın yarattıgı olumsuzluklarla da pekişen sorunların
içinden çıkılamıyor. Dışlanan bu kesimleri toplumla bütünleştirecek (entegre edecek)
yollar aranıyor (Karataş, 2002).
Karataş özürlülerin toplumla bütünleşmelerinin önündeki engelleri; yoksulluk,
eğitim, ulaşım, fiziksel çevre ve konut, rehabilitasyon, özürlülerin aile yaşamı ve
istihdam sorunu olarak değerlendirmektedir.
Toplumla bütünleşmeleri ve sosyal hayatın içinde yer almalarını engelleyen en
önemli unsurlar fiziksel hareketlerini etkileyen unsurlardır. Yollar, kaldırımlar, kamu
binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan konutlar, ulaşım araçları ve
bunun gibi daha bir çok fiziksel çevre unsuru, özürlülerin topluma katılmasının
önünde ciddi birer engel oluşturmaktadır.
Sosyal hizmetler alanındaki sınırlamalar da fiziksel çevredeki olumsuzluklara
eklendiğinde engeller artmakta, parklarda, sokaklarda, kısaca yaşam çevrelerimizde
tek başına tekerlekli sandalye, yürüteç kullanan, beyaz bastonu ile yürüyen özürlü
bireylere çok az sayıda rastlanmaktadır. Yalnız bu gösterge bile özürlü bireylerin
toplumsal yaşama katılımının ne kadar kısıtlanmış olduğunu, bağımsız hareket
edebilme olanaklarının ne ölçüde sınırlandırıldığını kanıtlamaktadır.
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Erişilebilirlik sosyal, bilimsel, mesleki ve ekonomik faaliyetlere katılabilme
açısından özürlüler için son derece önemli bir konudur. Bu açıdan bakıldığında,
ulaşılabilirlik temel insan haklarından sayılması gereken önemli bir unsurdur. 'Her
türlü sosyal, kültürel ve eğlendirici faaliyetlere katılma hakkına sahip olan
özürlülerin bu haklarını kullanabilmeleri için çevredeki fiziki ve mimari engellerin
mümkün mertebe tamamen ortadan kaldırılması ve iletişimi kolaylaştırıcı ortamlar
hazırlanması gerekmektedir. Özürlüler için farklı mekan ve binaların inşa edilmesi
ekonomik ve rasyonel olmayacağına göre, gerek proje hazırlık safhasında gerekse
mevcut yapılardaki ulaşılabilirlik faktörü dikkate alınmalı ve gerekli yeni
düzenlemelere gidilmelidir (Seyyar,1999)
Özürlülerin topluma kazandırılmaları ve bağımsız olarak kendi hayatlarını
düzenlemelerine yardımcı olmak için sosyal rehabilitasyon programlarına ihtiyaç
vardır. Tıbbi ve mesleki rehabilitasyon programları genellikle geçici bir süreç
çerçevesinde

birbirini

takip

eden

uygulamalar

olmasına

karşılık

sosyal

rehabilitasyon, özürlülüğün ortaya çıkmasından itibaren, özellikle tıbbi ve mesleki
rehabilitasyon döneminde ekonomik destekli yardımlarla başlayarak yaşam boyu
devam eden çok varyasyonlu ve kapsamlı bir hizmet türüdür (Seyyar,1999).
Özürlülerin, toplumsal yaşama uyumunu sağlamak, sosyal entegrasyonunu arttırmak
için, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, ulaşım ve diğer hizmetlerin, yönteminde ve
geliştirilmesinde rol almaları konusunda demokratik katılımlarının da sağlanması
gerekmektedir. Özürlülerin demokratik katılımının sağlanması, sorunların dile
getirilmesinin arttırılması ve çözümlerin ortaya çıkmasını, ayrımcılığın ortadan
kalkmasını sağlayacaktır. Toplumun bu konuda eğitilmesi ve yönlendirilmesi
gerekmektedir.
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3. ÖZÜRLÜLER ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DURUM
3.1

Türkiye’de Özürlüler ile ilgili yasal durum

Türkiye‟de özürlülerin eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam vb. alanlarda sahip
oldukları haklar çeşitli yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle güvence altına
alınmıştır.
Türkiye‟de özürlülere yönelik yasaların ana hukuki temeli 1981 Anayasasının 42. 50.
ve 61. maddeleridir. Bu maddeler, özürlülerin eğitimi ve çalışma hayatında özel
tedbirlerin alınması ve korunması için Devleti görevlendirmektedir.
42. maddede, “Devlet durumları nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma
yararlı kılacak tedbirleri alır” denilmektedir.
50 maddede ise, “Bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma hayatında özel olarak
korunması” da devlet görevi olarak belirlenmiştir.
Anayasanın Sosyal Güvenlik bölümündeki 61. maddesi, “Devlet, özürlülerin
korunmasını ve toplum hayatına intibakını sağlayıcı tedbirleri alır” hükmü ile Devlet
için, özürlülere yönelik geniş bir görev alanı belirlemiştir. Türkiye‟de özürlülerin
eğitim, çalışma, topluma katılım ve korunma haklarına ilişkin hedefler; kalkınma
planlarına ve yıllık programlarda gösterilmektedir. (MPM, 2003)
Türkiye'de özürlülük alanındaki ilk ve en önemli adım, 1997 yılında 571 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın
kurulmasıdır. Özürlülük alanında çalışan kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve
üniversiteler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak, gerekli mevzuat
çalışmalarını yapmak, araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek ve özürlülükle ilgili
toplumsal bilinçlendirmeyi ve farkındalık düzeyini artırmak gibi görevleri bulunan
Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulmasından sonra, özürlülük alanında önemli
gelişmeler sağlanmıştır. 1997 yılında 572 sayılı KHK ile birçok yasada özürlülerle,
ilgili düzenlemeler yapılmıştır. (Gümüş, 2007)
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3.2

Türkiye’de Fiziksel Çevre ve UlaĢılabilirlik ile ilgili yasal durum

Özürlülerin yaşama katılmaları, sosyal ve ekonomik hayatın içinde yer almaları,
toplumların çağdaşlık göstergelerinden biridir. Özürlülerin de diğer tüm özürlü
olmayanlarla aynı koşullarda yaşamını sürdürmesindeki temel unsurlardan hatta ön
koşullardan biri, yapılı çevrenin uygun biçimde, yani özürlülerin gereksinimlerini
karşılayacak şekilde düzenlenmesidir.
Yapılı çevrenin özürlüler için uygun hale gelebilmesi yasal düzenlemelerin yapılması
bu düzenlemelerin doğru ve gerekli biçimde uygulamada kullanılması, toplumun ve
özürlülerin konuyla ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ile mümkündür.
Türkiye'de özürlüler için ulaşılabilirlik ilk yasal düzenlemelerde yer bulmuştur. Bu
1997 yılında 3194 sayılı İmar Yasası'na “Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir
ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı
alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standartlarına uyulması
zorunludur” şeklinde bir madde eklenmesiyle gerçekleşmiştir (Gümüş, 2007).
572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İmar Yasası'nda yapılan bu
değişikliğin

ardından,

Bayındırlık

ve

İskan

Bakanlığı

tarafından

ilgili

yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılarak 2 Eylül 1999 tarihinde yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikler ve yapılan düzenlemeler özetle şunlardır;
3030 Sayılı Kanun Kapsamı DıĢında Kalan Belediyeler Tip Ġmar Yönetmeliği:
Yönetmelikte ilk kez tanımı da verilerek özürlü kavramından, ulaşılabilirlikten ve
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'nün özürlülerle ilgili standartlarından bahsedilerek,
belediyelere özürlülerle ilgili mevzuat ve standartlara uyma, bunları uygulama ve
bunlarda yer almayan, fakat gerekli önlemleri alma yükümlülükleri getirilmiştir.
Yönetmeliğe, yapılarda merdiven yanında standartlara uygun rampa yapılması, bina
giriş kapısı, yangın merdiveni kapısı, giriş holünün ve asansörlerin ölçülerinin
özürlülerin kullanımına uygun olması, kapılarda eşik bulunmaması, merdivenlerde
standartlara uygun korkuluk ve küpeşte yapılması ve tüm yer döşemelerinde kaygan
olmayan malzeme kullanılması, hükümleri eklenmiştir. Ayrıca ticari kullanım
binalarında da özürlülerin ulaşabilirliğinin sağlanması yönünde giriş, bina içi dolaşım
ve tuvaletlerle ilgili maddelerde düzenlemeler yapılmıştır.

22

Açık alanlarda (yol, otopark, park, yaya bölgesi, meydan ve kaldırımlarda) ve bunlar
üzerindeki ulaşım ve haberleşme noktalarında ve peyzaj elemanlarında da özürlülerin
erişebilirliğinin sağlanması için TSE standartlarına uygun düzenleme yapılması
koşulu getirilmiştir.
Belediye ve Mücavir Alan sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda
Uygulanacak İmar Yönetmeliği: Bu yönetmelikte de ulaşılabilirliğin sağlanması için
TSE standartlarına uyulması yükümlülüğü getirilerek bazı ölçülerde ve ticari
kullanımlara ilişkin maddelerde düzenlemeler yapılmıştır.
Ġmar Planı Yapılması ve DeğiĢikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik
(02.09.1999): "Planlarda özürlülerin kentsel kullanımlar, sosyal ve teknik alt yapı
alanlarında ulaşabilirliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması amacıyla özürlülere yönelik
her türlü mevzuat ve TSE standartları dikkate alınır" hükmü ile kentsel, sosyal ve
teknik alt yapı standardını belirleyen tabloya, sosyal tesis alanlarının "rehabilitasyon
merkezleri"ni kapsaması hususu eklenmiştir.
Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği: Bu yönetmelikte de özürlülerin
ulaşabilirliğinin sağlanması için TSE standartlarına uyulması zorunluluğu getirilmiş,
binaların çeşitli bölümlerindeki ölçülendirmelerde ve özelliklerde düzenlemeler
yapılmıştır.
Otopark Yönetmeliği

(02.09.1999): Otoparkların yapımında TSE standartlarına

uyulması, umumi bina, bölge otoparkları ve genel otoparklarda, 1'den az olmamak
şartıyla park yerlerinin %5'inin özürlü işareti koyularak özürlülere ayrılması şartları
getirilmiştir.
Sığınaklarla Ġlgili Ek Yönetmelik: Sığınakların yapımında TSE standartlarına
uyulması hükmü getirilmiştir. Bu yönetmelik düzenlemelerinden sonra, çoğu
Büyükşehir Belediyeleri kendi imar yönetmeliklerinde gerekli değişiklikleri yaparak,
özürlüler için uygun düzenlemelerin yapılmasını öngörmüşlerdir.
İmar mevzuatında adı geçen Türk Standartları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin
ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili önemli üç tanesi ve kapsamları ise şöyledir;
TS 9111/ Nisan 1991: Özürlü

Ġnsanların

Ġkamet

Edeceği Binaların

Düzenlenmesi Kuralları: Bu standart, özürlü insanların ikamet edecekleri binalarda
mimari açıdan yapılabilecek düzenlemelere ait kuralları kapsar. Amaç, bu şekilde
düzenlenmiş binalarda özürlü kişilerin bağımsız olarak hareketini sağlamaktır.
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1. Binalara yakın yerlerin düzenlenmesi kuralları (otoparklar, giriş yolu, bahçe
yolları, rampalar);
2. Bina ana giriş bölümlerinin düzenlenmesi kuralları (bina girişi, paspas, posta
kutusu, giriş kapısı, asansörler, merdivenler, merdiven asansörü);
3. Bina genel bölümlerinin düzenlenmesi kuralları(yer kaplaması, iç kapılar,
pencereler);
4.Bina bölümlerinin düzenlenmesi kuralları (sirkülasyon alanları, koridorlar, holler,
mutfaklar, tuvalet bölmesi, banyolar, odalar);
5. Bina tesisatı, alarmlar ve düzenlenmesi kuralları (elektrik tesisatı, ısınma tesisatı,
alarmlar) olmak üzere 5 başlık altında özürlülerin ikamet edeceği binalara ait tasarım
kuralları açıklanmıştır. Standardın tamamı, özürlü -özellikle tekerlekli sandalye
kullanan özürlü- kişilere uygun bir konutun

ve

yakın

çevresinin

nasıl

düzenlenebileceğine ilişkin tasarım kriterlerini içermektedir.
TS 12576/ Nisan 1999: ġehir Ġçi Yollar- Özürlü ve YaĢlılar Ġçin Sokak, Cadde,
Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemlerin Tasarım Kuralları:
Standart, özürlü ve yaşlılar gibi hareket kısıtlılığına sahip olan kişilerin tüm insanlar
gibi kaldırım, yaya yolu, sokak, cadde ve meydanları ve bu yollar üzerindeki yaya
geçitlerini kullanabilmeleri için alınacak yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım
kurallarını kapsamaktadır.
Kaldırımlarda özürlülerin hareket alanı, kaplama çeşidi, drenajı; özürlülere uygun
yaya geçitleri yapım esasları; rampalar, dış mekanlardaki merdivenler, duraklar,
otopark alanları; ticari, idari kamu binaları ile konut binalarının ana girişleri; kent
mobilyaları ve donanımları, halka açık telefon kulübeleri, WC'ler, çöp kutuları ve
işaretlemeler standardın kapsamı içinde yer almaktadır.
Kamusal açık alanların düzenlenmesi ve şekillendirilmesinde büyük bir rolü olan
yerel yönetimlerin uygulamalarına yön vermesi açısından bu standart büyük önem
taşımaktadır. Standartta öngörülen düzenlemeler sadece özürlü ve yaşlıların değil
gerçekte tüm yayaların hayatını kolaylaştırıcı nitelikte düzenlemelerdir.
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TS 12460/Nisan 1998 ġehir Ġçi Yollar- Raylı TaĢıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü
ve YaĢlılar Ġçin Tesislerde Tasarım Kuralları: Özürlülerin raylı toplu taşım
sistemlerini kullanabilmelerini amaçlayan bu standart; istasyon çevresinin tasarımı
(otoparklar, toplu taşıma ve taksi durakları, yaya geçidi, istasyon dışı aydınlatması);
istasyon tasarımında tekerlekli sandalye kullananlar için gerekli alan ölçüleri;
istasyon girişlerinin tasarımı, istasyon içinde yolcu dolaşım alanlarının tasarımı,
turnikeler, rampalar, merdivenler, sahanlıklar, küpeşteler, yürüyen merdivenler,
asansörler, peronların tasarımı ve gerekli işaretlemeler, istasyonda özürlüler için
bilgilendirme ve alarm sistemi, tuvalet tasarımı, döşemelerin nitelikleri ve toplu
taşım aracının tasarımına kadar geniş bir fonksiyonel alanı kapsayacak biçimde
ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Standart, özürlünün caddeden istasyon alanına ve bu
bölümden peronlara erişmesine ve taşıtlara binene kadar tüm aşamalarını kapsar
biçimde ele alınmıştır. Özürlülerin raylı toplu taşım sistemlerinden bağımsız olarak
faydalanabilmesi için standarda tam olarak uyulması büyük önem taşımaktadır.
Kanunların ve diğer mevzuatın amacına ulaşması, bunların uygulanmasıyla
mümkündür. Unutulmaması gereken bir diğer nokta, özürlüler için yapılan her türlü
iyileştirme ve düzenleme, yaşlılar, çocuklar, hamileler, bebek arabalılar, çok uzun ve
çok kısa boylu kişiler, eşya ve yük taşıyanlar gibi hareket kısıtlılığı olduğu için yapılı
çevreyi kullanırken zorluk yaşayan veya hiç kullanamayan kişiler için de
gerekliliktir.
3.3

Amerika BirleĢik Devletlerin’de Özürlülere yönelik yasalar – Özürlü
Amerikalılar Yasası

ABD,

dünyanın

özürlülere

kurumsal hizmetlere

yönelik

en

sahip ülkesidir. Bu

gelişmiş

ve

detaylı yasalara

ve

gelişmişlik, rakamsal verilerinin

zenginliğinden de kolayca anlaşılabilir ( MPM, 2003).
Özürlülere yönelik mevzuatın ana çerçevesini oluşturan ve en etkili hukuki
düzenleme “Americans with Disabilities Act-ADA” (Amerikalı Özürlüler Yasası)
dır. Amerikalı Özürlüler Yasası-ADA: ADA, başta istihdam olmak üzere; eyalet ve
yerel yönetim birimlerinde, kamuya açık veya ticari yerleşim mekanlarında,
ulaştırma ve telekomünikasyonda sakatlık sebebiyle insanlar arasındaki ayrımcılığı
ilke olarak yasaklamıştır.
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ADA‟nın özürlülere yönelik koruyucu hükümleri dört ana başlıkta toplanmaktadır.
Bunlar istihdam, eyalet ve yerel yönetim birimlerinin faaliyetleri, kamu ulaşımı,
kamuya açık yerleşimler ve iletişim hizmetleridir.
Amerikan hukukunda özürlü birey “Yaşam aktivitelerini sınırlayan bir veya birden
fazla fiziksel veya zihinsel bozulmaya sahip olan kimse” biçiminde kısa ve açık bir
biçimde tanımlanmıştır. Geçmişte yaşanmış bozukluk/özürlülük durumları ile özürlü
olmamasına rağmen özürlüymüş gibi muamele gören kişiler de Kanunun
korumasından yararlanmaktadır (Çakmak, 2008).
Amerika Birleşik Devletleri‟nde özürlülere yönelik olarak bir çok yasal düzenleme
bulunmaktadır. Eyalet düzeyinde yasal düzenlemeler ve ülke çapında etkili olan
yasal düzenlemeler mevcuttur. Eyalet düzeyinde olan yasal düzenlemeler ilgili eyalet
sınırlarında hüküm ve sonuç doğurmasına rağmen, tüm ülke çapında etkili olanlar
federal yasalardır. Yasa; özürlülerin diğer sağlıklı bireylerle aynı haklara sahip
olması için; özürlülerle ilgili istihdam, barınma ve ulaşımla ilgili düzenlemeleri
yapmaktadır ve özürlü bireylerin hem sosyal hem de üretim hayatında yer alabilmesi
için gerekli uygulamaları oluşturmaktadır.
Erişilebilir Tasarım için Amerikalı Özürlüler Yasası Standartları (Americans with
Disability Act Standarts for Accessible Design) bölümünde “Amaç; Kamu alanları,
konaklama tesisleri

ve ticari tesislere özürlülerin erişimini sağlayan rehberi

oluşturmak” şeklinde açıklanmıştır. Bu rehbere tasarım inşaat ve binaların değişimi,
genişletilmesi sırasında Federal ajanslar, yasalar ve Amerika Özürlü Hareketi 1990
yasası gereğince uygulanacaktır. Bu standartlarla özürlülerin hareketliliği için
yapılması gerekenler, olması gereken ölçüler ayrıntılı olarak açıklanmış ve yasaya
bağlanmıştır.
3.4 Avrupa Konseyi Özürlüler Hareketi - (2006-2015)
Avrupa konseyi; hayatı, engelli insanlar için daha iyi hale getirmek için nasıl bir
plan yapılması konusunda 2006-2015 yılları için bir özürlü hareketi oluşturulmuştur.
Bu plan 47 ülkeden oluşmakta olan Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmıştır.
Konsey Avrupa‟da yaşayan tüm insanlar için hayatı daha iyi hale getirmek ve
Avrupa‟yı yaşanacak iyi bir mekan haline getirmeyi hedeflemektedir.

26

Avrupa konseyinin yapmış olduğu bu yeni planda özürlülere yeni bir bakış açısı
getirilmiştir. Daha önce özürlüler “Tıbbi Model” olarak bilinen modelde yardıma
ihtiyacı olan hastalar olarak tanımlanırken, yeni planda model“Sosyal Model” olarak
değiştirilmiş ve özürlüler toplumda yer alan herkes gibi toplumun birer bireyi olarak
tanımlanmıştır.
Özürlüler Hareketine göre; özürlüler tüm bireylerle aynı haklara sahiptirler.
Özürlü Hareket Planını ile özürlü insanların toplum içindeki katılımı ve hakları
arttırılması, Avrupadaki tüm özürlü bireylerin hayat kalitesini geliştirmesi,
Avrupadaki tüm özürlü bireylere iyi ve adil davranılması ve bunun için yapılması
gereken tüm çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Bu plan 2006-2015 yıllarını
kapsamaktadır. Avrupadaki tüm ülkelerde farklı yasalar mevcuttur fakat bu hareket
tüm insanları kapsamaktadır.
Özürlüler Hareketine göre, özürlü bireyler için koşulları iyi hale getirmek herkesin
sorumluluğudur. Avrupa konseyi planı ileri seviyelere taşımak için yeni yollar
düşünmüşlerdir. Bu sebeple özel bir forum oluşturulmuştur, bu forumun asıl amacı
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır. Özellikle ayrımcılık yapılan gruplar için; özürlü
kadınlar, etnik azınlık gruplar, göçmenler, çalışmalar yapılması için gruplar
oluşturulmuştur.
Avrupa Konseyi Özürlüler Hareketinin adımları;
1.

Politik ve kamusal hayata katılım

2.

Kültürel hayata katılım

3.

Bilgi ve iletişim

4.

Eğitim

5.

İş verme, meslek rehberi ve yetiştirme

6.

Yapılaşmış çevre

7.

Ulaşım

8.

Toplu yaşam

9.

Sağlık hizmetleri

10. Rehabilitasyon
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11. Sosyal koruma
12. Yasal koruma
13. Şiddet ve kötüye kullanmaya karşı koruma
14. Araştırma ve geliştirme
15. Bilinçlendirmenin arttırılması, şeklindedir.
Yapılaşmış çevre başlığı altında; binalar , yollar ve binaların dış mekanları özürlü
bireylerin toplum yaşamına katkı sağlayabilmesi için erişilebilir olmalıdır.
Yapılaşmış çevrede hiçbir engel bulunmamalıdır (evrensel tasarım) şeklinde yer
almaktadır.
Ulaşım başlığı altında; özürlü bireyler ulaşım araçlarını kullanma konusunda diğer
insanlarla aynı haklara sahiptirler. Tüm ulaşım araçlarında otobüs, araba, tren, uçak
ve deniz taşımacılığında özürlü bireylerin erişilebilirliği dikkate alınmalıdır, şeklinde
yer almaktadır.
3.4.1

Uygulama

Avrupa Konseyi Özürlü Hareketinin tüm ülkelerde gerçekletirilmesi ve takip
edilmesi gerekir. Tüm ülkelerin yasaları, bu konuya ayıracakları kaynak ve uygulama
süreçleri birbirinden farklıdır. Fakat bu hareket ile tüm ülkelerde özürlülere eşit
haklar tanınması, tüm uygulamalarda özürlü bireylerin göz önünde bulundurulması
ve katılımlarının sağlanması, diğer tüm planlarla özürlü hareket planlarının birlikte
hareket edilmesi hedeflenmektedir. Evrensel tasarımın uygulanarak , özürlüler için
tüm engellerin ortadan kaldırılması ana hedeflerden biridir.
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4. KENTSEL ÇEVRENĠN, HALKA AÇIK ALANLAR, TOPLU TAġIMA
ARAÇ

VE

DURAKLARININ

ÖZÜRLÜLER

VE

YAġLILAR

ĠÇĠN

ULAġILABĠLĠR HALE GETĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN KURALLAR
Fiziksel çevrenin özürlüler ve yaşlılar için erişilebilir ve yaşanabilir kılınması için,
imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda bazı
düzenlemeler yapılması ve bu düzenlemelere uyulması gerekmektedir.
4.1
4.1.1

KENTSEL TASARIM DÜZENLEMELERĠ
Engeller

Yaya aksındaki engeller ve çıkıntılı elementler, üstten asılmış durumda olan
tabelaların yüksekliği, çıkıntılar ve aks üzerinde bulunan engellerin çevresindeki
uyarı işaretleri eksikliği sadece özürlüler için değil herkes için sorun yaratmaktadır.
Özürlülerin özellikle görme özürlülerin güvenli bir şekilde ve bağımsız hareket
edebilmelerini sağlamak için engellerden arındırılmış bir yaya aksı tasarlanmalıdır.
Tasarımda göz önünde bulundurulması gerekenler:
Genel olarak; (UN,2007)
Yol aksı boyunca olabilecek engeller; kent mobilyaları, trafik işaretleri, yön
levhaları, yol planları, dubalar, bitkiler, ağaçlar, dükkânların şemsiyeleri, reklam
panoları vs.
Engellerin mümkün olduğunca yol aksı dışına yerleştirilmesi gerekir.
Yaya aksı boyunca yer alan engeller kolay algılanabilir olmalı ve mümkünse
tek bir hat boyunca yer almalıdır.
Aks boyunca çıkıntılı elemanlar kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Aks boyunca eğer engel oluşturacak bir eleman konulursa geriye kalan yolun
asgari genişliği 0,90 metre olmalıdır.
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Üzerinde Engel bulunan yol yüzeyi;
Engelin bulunduğu yol yüzeyi, özellikle görme özürlülerin bastonuyla kolay
algılayabilir olması için aşağıdaki tasarım özelliklerini taşımalıdır.
Aks üzerinde yer alan engel bir platformla yaya aksı yüzeyinden ayrılmalıdır
ve platform 0,10m yükseltilir.

ġekil 4.1 : Engelin bulunduğu platformun 0,10cm
yükseltilmesi(UN,2007)
Engelin bulunduğu yerde bir uyarı işareti bulunması gerekir. Uyarı işaretleri,
engelin bulunduğu alanın dışında en az 0,60 m genişliğinde olmalıdır.

ġekil 4.2 : Engelin bulunduğu platformun genişliği (UN,2007)
Sarkan Engeller
Erişilebilir yollar üzerindeki sarkan işaretler, görme özürlülere güvenli bir
geçiş sağlamak için en az net 2.00m yükseklikte monte edilmelidir.
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ġekil 4.3 : Sarkan engel (UN, 2007)
Engel oluşturan bitkiler en az 2.00m yüksekliğe kadar budanmalı ve engel
oluşturmamalıdır.

ġekil 4.4 : Engel oluşturan bitkilerin budanma yüksekliği (UN,2007)
2.00m den düşük seviyede yer alan algılanamayan engeller maksimum
0.10m çıkıntıda olabilir, aksi takdirde engel oluşturmayacak şekilde duvara
gömülmeli veya zarar vermeyecek şekilde kaplanmalı.
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ġekil 4.5 : Düşük seviyede yer alan engeller
Rampa ve merdiven altındaki alanlar
Rampalar ve merdivenler altında kalan alanlar tamamen korkuluklar veya
yükseltilmiş algılanabilir engeller ile işaretlenmiş olmalıdır.

ġekil 4.6 : Merdiven altındaki alanlar (UN, 2007)
Bisiklet Yolları ve Stantları
Bisiklet yolu yüzey dokusu ile ayrılmalıdır, stantlar yükseltilmiş bir platformda yer
almalıdır.
4.1.2

Sinyal sistemleri

Sinyal sistemi ile ilgili kentsel mekandaki problemler okunaksız veya eksik yön
işaretleri, sokak isimleri ve sayıları nedeniyle oluşan problemler, kötü yerleştirilmiş
işaretler nedeniyle oluşan kazalar, trafik uyarı sinyalleri eksikliğinden dolayı
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meydana gelen kazalar, erişilebilir yolların tanımlanmamış olmasından meydana
gelmektedir. Yönlenme işaretlerini özürlüler için kolaylaştırmalıdır.
Tasarımda göz önünde bulundurulması gerekenler:
Bütün işaretler, net, basit, okunması kolay, anlaşılır ve gece görünür olmalı.
Genel olarak işaretler, yansıma olmaması için cam arkasında olmamalıdır.
Karakterler ve işaretlerin zemini yumurta kabuğu, mat ya da göz
kamaştırmayan renklerden olmalı. Karakter ve semboller geri plandan zıt
renklerle ayrılmalı, zemin koyu ise karakterler açık ya da karakterler koyu ise
zemin açık renk olmalıdır. (ADAAG,2002)
İşaretler,

sinyaller

yaya

yolunda

engel

oluşturmayacak

şekilde

yerleştirilmelidir. Yaya yolu aksındaysa algılanabilir olmalıdır.
Uluslararası erişebilirlik sembolü zıt renkte olmalı: Siyah üzerinde beyaz ya
da beyaz üzerinde siyah. (ADAAG,2002)

ġekil 4.7 : Özürlü işaretleri (ADAAG,2002)

ġekil 4.8 : Cadde sokak isimleri (ADAAG,2002)
4.1.3

Kaldırımlar

Resmî binalar, halka açık binalar, tesisler ve alanlara ulaşmak için kullanılacak
kaldırımlar ulaşılabilirlik standartlarına sahip olmak zorundadır (TSE, 1999).
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Kaldırımların kenarı, cadde kotundan en fazla (14) cm. yüksekte olacaktır.
Kaldırımın kenarı görme özürlülerin bastonları ile rahatça izleyebilecekleri
şekilde düzgün olmalı ve tehlikeli bir paha sahip bulunmamalıdır.
Kaldırımlarda zemin malzemesi kaygan olmayan türlerden seçilmelidir.
Parçalı bir yapı oluşturan zemin kaplamalarında derz aralıkları (0,5) cm.den
küçük olmalıdır.
Yapıların kendi kapı önlerindeki kaldırımı mevcut kaldırımdan farklı eğimde
ve malzeme ile düzenlemelerine izin verilmemelidir.
Kaldırım genişliği en az (180) cm olmalıdır. Mevcut şehirsel çevredeki (80)
cm.‟den daha dar kaldırımlarda tekerlekli sandalye hareket edemez.
Kaldırımlarda ve yaya yollarında körler için (80) cm. genişliğinde yürüme
şeritleri oluşturulmalı. ancak bu şeritlerin her iki yanında (80) cm.‟lik normal
yürüme şeritleri bırakılmalıdır. Bu şeritler kaldırımdan farklı renkteki ve
dokudaki malzeme ile hazırlanır; böylece görme özürlülerin bastonları ve
ayakkabıları ile yürüyüş istikametlerini hissetmeleri sağlanır.

ġekil 4.9 : Engel oluşturan kaldırım (Anonim, 2006)
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ġekil 4.10 : Görme özürlüler için klavuz yol yüzeyleri (KTP,2004)
4.1.4

YürüyüĢ yolları

Tüm bina girişlerine sokaklardan ve park alanlarından erişilebilir bir rota
sağlanmalıdır.
Erişilebilir yaya aksı minimum 1600mm genişliğinde olmalıdır. Yüzeydeki
maksimum rampa eğimi % 5, özürlü

rampası eğimi maksimum % 2

olmalıdır.
Yürüyüş yolları ve rampalar düz (pürüzsüz), kaymaz ve dayanıklı yüzeyden
yapılmalıdır.
Erişilebilir yürüyüş yolu ile araç yolunun bitişik olduğu durumlarda, araç
yolu ve yaya aksı bir bastonun algılayabileceği yüzeysel bir doku veya bir
korkuluk ile ayrılmalıdır.
Erişilebilir yaya aksı baş hizasındaki çıkıntı veya engellerden arındırılmış
olmalıdır. Baş seviyesindeki engelin 2030 mm den az olduğu durumlarda,
bastonla algılanabilir yüzey farklılığı veya korkuluk bulunmalıdır.
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ġekil 4.11 : Baş seviyesi tehlikeler (BFDG,2008)

ġekil 4.12 : Değneğin algılayacağı engeller (BFDG,2008)
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Mümkünse, ızgaralar erişilebilir aksın dışında yerleştirilmelidir. Aks
üzerindeki ızgaralar yolla aynı seviyede olmalı, tekerlekli sandalye
tekerleklerinin aralarına sıkışmaması için yağmur suyu ızgaralarındaki demir
çubukların aralarındaki mesafe (1,3) cm.yi aşmamalıdır. (TSE,1999)

ġekil 4.13 : Izgaralardaki demir çubukların aralarındaki mesafe
(1,3cm) (BFDG, 2008)
4.1.5

Kaldırım Rampaları

Kaldırım rampaları; cadde, yaya geçitleri ile bina girişleri arasındaki seviye
farklılıklarının giderilmesi için gerekmektedir.
Tasarımda göz önünde bulunması gerekenler
Kaldırım rampaları yaya yolları ile yaya geçitleri arasındaki seviye farklarının
giderilmesi için gereklidir.
6mm ve 13mm arasındaki seviye farklarında eğik düzlem oluşturulmalı ve
eğim 13mm‟den fazla olmamalıdır. 13mm‟den fazla seviye farkları varsa
rampa yerleştirilmelidir. (ADAAG, 2004)
Rampalar görme özürlülere engel oluşturmamak amacıyla, yaya akışı normal
hat dışında yerleştirilmiş olmalıdır. Bu yolun rampadan geriye kalan genişliği
0,90m den az olmamalıdır.
Kaldırım rampaları su biriken yerlerin uzağında konumlandırılmalıdır.
Kaldırım rampasının minimum genişliği 0,90m olmalıdır, önerilen genişlik
1,20m dir.
Kaldırım rampasının minimum eğimi %8 olmalıdır.
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ġekil 4.14 : Standart 3 düzlemli kaldırım rampası (City of Toronto,
2003)

ġekil 4.15 : Tek düzlemli kaldırım rampası (UN, 2007)

Tekerlekli sandalye kullanan kişiler ve hareket özürlüler için düzenlenecek
rampalarda korkuluk bulunup bulunmayacağına duruma göre karar verilir.
Korkuluk (4) cm. çapındaki yuvarlak borudan oluşturulacak ve (90) cm. ve
(65) cm. yüksekliklerden geçen iki küpeşteye sahip olmalıdır.(TSE, 1999)
Kavşaklar ve dört yol ağızlarında yer alan kaldırımlarda;
Kaldırım rampası yaya aksı yönünde,

ġekil 4.16 : Kaldırım rampası yaya aksı yönünde (UN,2007)
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Köşede çapraz şekilde,

ġekil 4.17 : Köşede çapraz şekilde kaldırım rampası (BFDG, 2008)
Köşe boyunca devam eden şekilde olabilir.

ġekil 4.18 : Köşe boyunca devam eden kaldırım rampası
(BFDG,2008)
Tekerlekli sandalyenin dar bir kaldırıma çıkması gerekiyorsa kaldırımın
(500) cm.‟lik bir parçası kesilip çıkarılarak (kaldırım yüksekliğinin 15
cm olduğu varsayılarak) iki yanda kalan kaldırım parçalarına çıkabilen
birer rampa oluşturulabilir.(TSE,1999)

ġekil 4.19 : Merdivene bitişik tasarlanan rampa örneği (Midilli, 2007)
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ġekil 4.20 : Seviye farklılığında kullanılan rampa örneği (Midilli,
2007)
4.1.6

Yaya geçitleri

Yaya geçitlerindeki problemler :
Yol yüzeyindeki dengesizlik
Yaya geçitlerindeki uyarı eksikliği
Yol yüzeyindeki ızgaralar, şeklinde sıralanabilir.
Özürlüler için yaya geçitlerinde güvenliğin ve bağımsızlığın sağlanması için bazı
standartlara uyulmalıdır.
Tasarımda göz önünde bulunması gerekenler
Yaya geçitleri trafik kontrol sinyalleri ile donatılmış olmalıdır.
Yaya geçidi şeritleri görmeyen yayaların geçişlerini kolaylaştırmak için
belirtilmeli.
Yaya trafik ışıkları, görmeyen yayalar yararına net sesli sinyaller ile
sağlanmalıdır.
Yol yüzeyinin, sıkı, iyi drane edilmiş ve kaymaz malzemeden oluşması
gerekir.
Yaya geçitleri genişliği en az 180 cm., bölünmüş yollarda orta refüj genişliği
en az 120 cm olmalıdır. (KTP,2004)
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ġekil 4.21 : Yaya geçidi tasarımı (KTP,2004)

ġekil 4.22 : Özürlülere yönelik düzenlenmis yaya geçiti ve kaldirim örnegi
(http://www.ozida.gov.tr/)
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ġekil 4.23 : Özürlülere yönelik olarak düzenlenmis yaya geçiti örnegi
(http://www.ozida.gov.tr/)

ġekil 4.24 : Seviye farkı olmayan kaldırım ve yol düzeni (Planning
and access for disabled people: a good practice guide,2003)
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4.1.7

Otoparklar ve Duraklama Alanları
Her otopark alanında olması gereken minimum engelsiz park yeri (özürlüler
için ayrılmış park alanı) alanları aşağıdaki gibidir.

Çizelge 4.1. Otoparklarda olması gereken minimum park yeri alanı (ODA, 2004)
Toplam Park kapasitesi
1 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 75
76 - 100
101 - 200
200 üzeri

Gereken minimum engelsiz park alanı
1
2
3
4
5
6
Her 100 araç için 1 engelsiz park alanı eklenir.

Engelsiz park alanı minimum 2400mm genişliğe ek olarak 1500mm geçiş
alanı bırakılması gereklidir. Geçiş alanı aynı seviyede olmalıdır. Bitişik iki
alan aynı geçiş koridorunu kullanabilir.

ġekil 4.25 : Engelsiz otopark alanı tasarımı (ODA,2004)
Engelsiz otopark alanları binanın ana girişine mümkün olan en yakın yere
konumlandırılmalıdır, park alanı ile giriş arasında özürlünün geçişini
zorlaştıracak araç geçişi veya herhangi bir engel olmamalıdır.

43

Tüm engelsiz otopark alanlarındaki yüzeyler aynı seviyede olmalı (herhangi
bir yöne olan maksimum eğim % 2), yüzeyde çakıl taşı olmamalı veya
kaymaz malzemeden yapılmalıdır. Kaldırıma çizilen işaretlerde kaymaz boya
kullanılmalıdır.
Engelsiz park alanlarının algılanabilir olması açısından kullanıcının
belirtilmesi ve işaret tabelası konması gereklidir.

ġekil 4.26 : Özürlü otoparkı işaret tabelası (ODA, 2004)
Ana giriş güzergâhında yolcu indirme ve bindirme alanı sağlanmalıdır. Geçiş
koridorunda yolcunun inip binmesi için ayrılan alan minimum 1500mm
genişliğinde ve 6000mm uzunluğunda olmalıdır.
4.1.8

Kent Mobilyaları

Kent mobilyalarının eksik veya uygun olmaması, aks üzerinde engel oluşturması, aks
üzerinde erişilemeyen mekanlar oluşturulması kent mobilyaları açısından oluşan
engeller olarak sayılabilir. Yaya aksı boyunca bütün kent mobilyalarına serbest geçiş
sağlamak ve herkes için uygun bir tasarım oluşturmak gerekir.
Sabit oturma elemanları, bir boru ile desteklenmiş kavisli bir tasarım stili
geliştirilerek hareketli hale dönüştürülebilirler. Bu tasarım stili kullanılarak
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hem tekerlekli sandalye kullanıcıları için boşalanlar elde edilmiş, hem de
diğer kulanıcıların rüzgâr ve güneş durumuna göre oturaklarını ayarlayabilme
imkânı sağlanmış olmaktadır (Kalaycı,Kutay ve Kesim, 2007).

ġekil 4.27 : Özürlülerin kullanımına uygun bank ölçüleri (Kalaycı,
Kutay ve Kesim,2007)
Çöp bidonları çarpışmaları en aza indirmek ve yaya akışına engel
oluşturmamak

için

elektrik

direklerine

yaya

akışının aksi

yönüne

bağlanmalıdır. Ayrıca sınırlı seviyede gören kişilerin fark edebilmesi için
elektrik direği ile kontrast olacak bir renge boyanmalıdır.

ġekil 4.28 : Çöp kutuları (UN, 2007)
Çeşmelerin

ağızları

yaklaşık

0.90m

yüksekliğe

yerleştirilmelidir.

Çeşmelerin farklı yükseklikte iki ağza sahip olmaları daha uygundur.
Tekerlekli sandalye kullanıcıları için 0.85m, diğer özürlülerin eğilerek
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kullanabilmeleri

için

0.95m

yükseklikte

olmalıdır,

şeklinde

belirlenebilmektedir. (Kalaycı, Kutay ve Kesim,2007).

ġekil 4.29 : Çeşme ölçüleri (Kalaycı, Kutay Ve Kesim,2007)

4.2
4.2.1

MĠMARĠ TASARIM DÜZENLEMELERĠ
Rampalar

Yol ile bina girişi arasındaki kot farkları, farklı seviyelerdeki yollar, yaya geçitlerinin
kullanıldığı alanlarda tekerlekli sandalye kullanan ve dolaşım problemleri olan
insanlar için merdivenlerin engel oluşturduğu her yerde rampalar yapılmalı.
Tasarımda göz önünde bulunması gerekenler
İdeal olarak, rampa girişi hemen merdiven yanında olmalıdır.
Rampalar; Düz, 90º dönen veya 180º dönen şekilde olabilir.
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ġekil 4.30 : Düz rampa örneği (UN, 2007)

ġekil 4.31 : 90º dönen rampa

ġekil 4.32 : 180º dönen rampa (UN, 2007)
Rampaların minimum genişliği 0,90m olmalıdır.
Eğim, uzunluk ve yükseklik ölçüleri;
Çizelge 4.2 Rampalarda olması gereken max. Eğim, uzunluk ve yükseklik ölçüleri
Max. eğim

Max. uzunluk

Max. yükseklik

9%

-

-

6%

8m

0.50 m

7%

5m

0.35 m
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8%

2m

0.15 m

10%

1.25 m

0.12 m

12%

0.5 m

0.06 m

ġekil 4.33 : Rampalarda olması gereken max. Eğim, uzunluk ve
yükseklik ölçüleri
Rampalarda dinlenme ve tekerlekli sandalyenin hızını yavaşlatmak için
sahanlıklar sağlanmalıdır.
Sahanlıklar, rampalarda her 10m de bir, rampa yön değiştirdiğinde ve
rampanın üst ve alt kısımlarında olmalıdır.
Rampanın minimum uzunluk ve genişliği 1,20m olmalıdır.
En az 0,40m yükseklikte rampa boyunca bir koruyucu tırabzan
oluşturulmalıdır.
3m ve daha geniş rampalarda ortaya ara tırabzan yapılmalıdır.

ġekil 4.34 : 3m ve daha geniş rampalarda ara tırabzan örneği (UN,
2007)
Tırabzanlar arasındaki mesafe 0,90m ile 1,40m arasında olmalıdır.
Rampa yüzeyi sabit ve kaymaz malzemeden olmalıdır, rampa üzerinde halı
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Rampanın alt ve üst girişinde görmeyen ve az gören insanlar için renkli ve
dokusal işaretlendirme olmalıdır.
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4.2.2

Asansörler ve platform kaldırıcılar

Kapalı mekan girişlerindeki kot farkları, bina içerisindeki seviye farkları ve merdiven
olan yerlerde rampa için yeterli alanın bulunmaması durumunda hareket problemi
olan insanların düzey farklılığı olan yerlerde serbest hareket etmelerini sağlamak için
asansörler yada platform kaldırıcılar kullanılmalıdır.
a) Asansörler
Alış veriş merkezleri, sağlık kuruluşlarına ait binalar ve bürolar, otogarlar,
otobüs terminalleri, kitle ulaşım araçlarına ait istasyonlar ve hava alanlarının
hizmet binalarında mutlaka bir asansör bulunacaktır. Binada bir asansör
mevcutsa, bu asansöre basamaksız ve eşiksiz ulaşılması gerekir. Asansörün
önünde tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edeceği kadar bir alan
bulunmalıdır. Asansör kabininin asgarî boyutları (110 cm x 140) cm.dir.
(TSE, 1991)
Asansörün kumanda düğmeleri (100) cm. yüksekliğindeki bir levhaya yan
yana dizilmiş olacaklardır. Kumanda düğmeleri üzerindeki rakamlar büyük
kabartma harflerle ve görme özürlüler için Braille ile yazılmalıdır. Asansör
kapısının hemen yanına çok büyük kabartma rakamla ve Braille ile bulunulan
kat yazılacaktır. Ulaşılan kat sesle belirtilecektir.(TSE,1991)
Asansörlerin sığınağın bulunduğu kata kadar ulaşması gerekir. Elektriğin
kesilmesi durumunda asansörlerin çalışmasını sağlayacak bir teknik
düzenleme de düşünülmelidir. (TSE,1991)
b) Platform Kaldırıcılar
Platform kaldırıcılar, özürlülerin kaldırılması için kullanılan özel araçlardır.
Platform Kaldırıcılar, dikeyde hareket ve eğik hareket olmak üzere iki yönde
hareket eden platformlar vardır.
Dikey hareket eden platformlar;
Maksimum 2,50m seviye faklılıkları için olan dikey hareket platformu
merdivenin yanına yerleştirilmelidir.
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ġekil 4.35 : Dikey hareket eden platform
1,20m den fazla olan seviye farklarında, kaldıraç farklı seviyelerde kapıya
yakın konumlandırılmalıdır.
Dikey platform kaldırıcı giriş ve çıkış için çeşitli açılış biçimleri vardır.

ġekil 4.36 : Platform genişlikleri
Eğik hareket eden platformlar
Eğimli hareket platform üç unsurdan oluşur: korkuluk, elektrik jeneratörü ve
bir hareketli platform veya koltuk.
Kaldıracın çalışma sistemi üstten asılı veya merdivene yandan asılı şekilde
olabilir.

ġekil 4.37 : Merdivene yandan asılı platform (UN, 2007)
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ġekil 4.38 : Merdivene üstten asılı platform (UN, 2007)
Eğimli hareket platform kaldırıcı, merdiven duvarı boyunca, merdivenden
geçisin sağlandığı yeterli genişliğe engel olmayacak şekilde yüklenebilir. Bu
koltuk veya platform kullanılmadığı zamanlarda katlanabilmelidir.
Bir platform asansörü kurulumunu sağlamak için merdivenlerin en az
genişliği 0,90 metre olmalıdır.

ġekil 4.39 : Platform asansörü kurulumu için gereken merdiven
genişliği (UN, 2007)
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ġekil 4.40 : Platform asansörü örneği (Midilli, 2007)
Platform asansörü tüm merdiven tiplerine uygulanabilir, 180 derece geriye
dönen merdivenler ve dönel merdivenlerde de uygulanabilir.
Platform asansörü minimum genişliği 0,90m ve minimum yüksekliği ise
1,20m olmalıdır.

ġekil 4.41 : Merdiven platformu örneği (Midilli, 2007)
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ġekil 4.42 : Platform asansörü örneği (Midilli, 2007)
4.2.3

Merdivenler

Dik Merdivenler, kötü tasarlanmış basamaklar hareketi engeller. Tüm insanlar için
özellikle hareket problemi olanlar için, güvenli, rahat ve iyi ölçülendirilmiş
basamakların sağlanması gerekmektedir.
Tasarımda göz önünde bulunması gerekenler
Resmî binalar, halka açık binalar, tesisler ve birimlerdeki merdivenler, düz
kollu ve sahanlıklı yapılacaktır .(TSE,1991)
Merdivenlerin basamak yükseklikleri, özürlülerin rahat edebilmesi için
mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Binalardaki basamak genişlikleri 30 cm,
basamak yüksekliği (15–16) cm. alınacaktır.(TSE,1991)
Merdivenin olduğu yerde, tamamlayıcı bir rampa asansör veya kaldıraç
bulunmalıdır.
Tüm basamaklar aynı yükseklik ve düzende olmalıdır.
Dairesel merdivenler ve basamaklı sahanlıklardan kaçınılmalıdır.
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Merdivenin genişliği tek geçişli ise minimum 0,90m, çift geçişli minimum
1,50m olmalıdır.
Merdiven genişliği 180 cm.yi aşınca ortaya bir korkuluk ilâve edilir.(TSE,
1991)
Kapalı merdivenler için, basamak yüksekliği 0,12 m ve 0,18 metre arasında
basamak yüzeyi ise 0,28 m ve 0,35 metre arasında olmalıdır.
Açık merdivenler için, basamak yüksekliği maksimum 0,15 metre, basamak
yüzeyi ise 0,30 metre olmalıdır.
Merdivenin her iki yanında yuvarlak borudan küpeşteler bulunacaktır.
Küpeşte ile duvar arasında (4) cm. aralık bulunacaktır.(TSE,1991)
2,5m ve fazla seviye farkı olan merdivenlerde merdiven sahanlığı yapılması
uygundur.
Merdiven sahanlığının minimum genişliği 1,20m olmalı, genişliği ise
merdiven genişliği ile aynı olmalıdır.
Keskin ve çıkıntılı basamak burnu kullanılmamalıdır.

ġekil 4.43 : Basamak burnu
Merdivenin her iki tarafında tırabzanlar bulunmalıdır.

ġekil 4.44 : Merdiven Tırabzanları
Tırabzanları merdivenin başlangıç ve bitiş noktalarında 0,30 m ile 0,45 metre
arasında uzatılmalıdır.
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Merdivenin alt, üst ve sahanlığın bulunduğu noktalara görmeyen insanların
merdivenin konumunu anlayabilmesi için dokusal işaretlemeler yer almalıdır.
Merdivenlerin başlangıç ve

bitişini körlere

belirtmek

için

farklı

malzemeden şeritler düzenlenir. Dokusal işaretleme şeridi en az 0,60m
genişliğinde ve merdivenin uzunluğu boyunca yayılmalıdır. (UN,2007)

ġekil 4.45 : Merdiven tırabzanları ve görme özürlüler için merdiven
başına ve sonuna konulan dokusal malzeme
Az gören insanlara rehber olması için pervazın rengi yüzey rengiyle
kontrast oluşturmalıdır.
Merdiven sahanlığı, basamaklar ve basamak burnu kaymaz olmalı ve
yansıtıcı yüzey özelliği taşımamalıdır.
Yürüyen merdivenler eğer tekerlekli sandalye kullananlar tarafından da
kullanılacaksa, en az 1,20m genişliğine uyarlanabilen merdiven basamağı
sağlamalıdır.

ġekil 4.46 : Yürüyen merdivenler
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Basamak kenarlarına az gören insanlar için kontrast oluşturacak şeritler
konulmalıdır.

ġekil 4.47 : Basamak kenarları
4.2.4

GiriĢler

Bağımsız erişilebilir girişlerin eksikliği, giriş önünde tekerlekli sandalye için girişin
olmaması ve manevra alanların yetersizliği tüm bina girişlerinde özürlüler için çeşitli
sorunlar oluşturmaktadır. Tüm özürlüler için kolay erişilebilir bina girişleri
tasarlanmalıdır.

ġekil 4.48 : Bina giriş örneği (BFDG, 2008)
Tasarımda göz önünde bulundurulması gerekenler:
Tüm temel kamu girişleri özürlü kişilere ulaşılabilir olmalıdır.
Temel Kamu yapılarında en az bir giriş tekerlekli sandalye kullanıcıları
tarafından erişilebilir olmalıdır. Yeni binalarda erişilebilir giriş, genel halk tarafından
kullanılan ana giriş olmalıdır.
Resmî binaların, halka açık bina, tesis ve birimlerin esas girişlerine basamaksız
ulaşılabilmelidir. Bu girişlere % 2‟lik bir eğimle ulaşılabilir. Giriş kapısının önünde
tekerlekli sandalyenin hareket edeceği kadar bir alan “(150) cm. çaplı bir daire”
tamamen engellenmemiş olarak bırakılmış olmalıdır. Giriş kapısının iç tarafında ve
bağlı holde de gerekli hareket alanı düşünülmelidir .Basamaksız giriş mümkün
değilse, tekerlekli sandalyenin hareketi için gerekli bu (150) cm.‟lik alan da ilâve
edilerek giriş kapısının önünde bir plâtform oluşturulabilir ve bu düzleme ulaşan bir
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rampa düzenlenir. Bu rampanın genişliği en az (130) cm, eğimi ise tırmanacağı
yüksekliğe bağlı olarak % 5 – 8 arasında olabilir. Bu rampanın kenarlarında
tekerlekli sandalyenin tekerleklerinin dışarı düşebilme ihtimaline karşı (6) cm.
yüksekliğinde kenarlıklar bulunmalıdır. Rampa boylarının (6) metreyi aştığı
durumlarda araya (150) cm. uzunluğunda sahanlıklar konur. Gerekirse çok kollu, çok
sahanlıklı ve geniş yer kaplayan uzun rampalar “ulaşılabilirlik” için kaçınılmaz
olabilir . Binanın esas girişi tekerlekli sandalyenin girişine hiçbir şekilde uygun
değilse, levhalarla çok iyi şekilde belirtilmiş bir basamaksız veya rampalı giriş
binanın başka bir cephesinde yer alabilir.(TSE,1991)
Ana giriş kapısının genişliği, kanatlardan biri en az (90) cm. olmak üzere (150)
cm.‟den daha az olamaz.(TSE,1991)
Özürlü güzergahıyla, halka açık yollara, kaldırımlara, yolcu indirme bindirme
böldelerine, özürlülere uygun park yerine, halka açık ulaşım duraklarına ve binatesis içindeki özürlü mekan ve unsurlarına bağlanmalıdır. (ADAAG,2002)

ġekil 4.49 : Bina girişlerinde olması gereken kriterler (ADAAG,2002)
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ġekil 4.50 : Bina girişinde seviye farkından dolayı oluşturulan
platform asansör örneği (Midilli, 2007)

ġekil 4.51 : Bina girişinde seviye farkından dolayı oluşturulan
platform asansör örneği (Midilli, 2007)
Çok katlı binalarda erişilebilir giriş, asansöre kolay erişim sağlamalıdır.
Erişilebilir girişlere uluslar arası semboller konularak giriş ve alternatif girişler
belirtilmelidir.
Giriş kapısı dışarı doğru açılıyorsa minimum sahanlık ölçüleri şekildeki gibi
olmalıdır. (şekil 4.50)
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ġekil 4.52 : Giriş kapısı dışarı doğru açılıyorsa minimum sahanlık
ölçüleri
Giriş kapısı içeriye doğru açılıyor minimum sahanlık ölçüleri şekildeki gibi
olmalıdır.(Şekil 5.49)

ġekil 4.53 : Giriş kapısının açılış yönüne göre minimum sahanlık
ölçüleri
Sahanlık yüzeyinin drenajı için% 2 oranında bir eğim olmalıdır.
Girişte kullanılan yer kaplaması kaygan olmamalıdır.
Korunaklı giriş tercih edilmelidir.
Giriş kapısının rengi görme problemi olan insanlar için dış cephenin rengi ile
karşıtlık oluşturacak bir renkte olmalıdır.

59

ġekil 4.54 : Bina giriş rampası örneği, Londra (Planning and access
for disabled people: a good practice guide,2003)

4.3 TOPLU TAġIMA ARAÇ VE DURAKLARINDA OLMASI GEREKEN
DÜZENLEMELER
4.3.1

Otobüsler

Tüm toplu taşım araçları ve şehir içi servis araçları özürlülere yardımcı araç ve
gereçleriyle rahatlıkla erişebilecekleri biçimde donatılmalı,

araç ile durak ve

kaldırım yüzeyleri arasındaki kot farklılıklarının giderilmesi gerekmektedir.
Farklı özürlülük durumlarına göre

yapılabilecek olan düzenlemelerden bazıları

aşağıdaki gibidir (Yavaş, 2002).
Görme bozukluğu olan kişilere yönelik düzenlemeler
Basamak kenarlarında işaretlemeler (sarı ve siyah zikzaklı işaretler)
Zıt renkli zil düğmeleri
Sesli duyurular (“bir sonraki istasyon…”,”son istasyon…”gibi)
İlk koltuğun yanında rehber köpek için yeterli boş alan
Yürüyebilen özürlülere yönelik düzenlemeler
Herhangi bir iç basamak yüksekliği 120mm ile 200mm arasında ve
basamakların her biri eşit yükseklikte(+/- 10mm)
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Koltuklar arasındaki geçiş genişliği; koltuk yüksekliğinin 900mm olduğu
durumlarda en az 450mm (tercihen 550mm), koltuk yüksekliğinin 1400mm
olduğu durumlarda 550mm
Tutamak ve tutunma destekleri arasındaki mesafe en fazla 1050mm
Zil düğmeleri, oturan yolcuların kalkmadan ulaşabileceği konumda
Özürlülere ayrılmış koltukların önünde (dizini bükemeyen kişilerin kolayca
oturup kalkması için) en az 650mm genişlik

ġekil 4.55 : Otobüs iniş platformu (Midilli, 2007)
İşitme bozukluğu olan kişilere yönelik düzenlemeler
Görsel uyarıcılar “Duracak” vb.
Gelecek istasyonun isminin görsel olarak verilmesi
Genel olarak bütün zemin kaymaz malzeme ile kaplanmış olmalı, bütün giriş ve
çıkışlar iyi aydınlatılmış ve gerekli yerler tutamaklar yerleştirilmiş olmalıdır (Yavaş,
2002)
Tekerlekli sandalye kullanıcıları için yardımcı özellikler
Girişten tekerlekli sandalye için ayrılmış alana kadarki geçiş genişliği en az
750mm tercihen 800mm veya daha fazla
Açıkça işaretlenmiş, düz-engelsiz bir zeminde, manevra için yeterli ve
boyutları en az 1300mm x 750mm olan tekerlekli sandalye alanı
Tekerlekli sandalyeli yolcunun, otobüsün gidiş yönüne ters oturması daha
güvenlidir; tekerlekli yolcunun yaslanabileceği, yüksekliği 350mm‟den
1400mm‟ye kadar olan bir yüzey olmalıdır. Koltuk boşluğunun bir tarafına
yaklaşık 900mm yüksekliğinde yatay bir kol koyma yeri olmalı ve zil
düğmesi kolay ulaşılabilir konumda bulunmalı, kol koyma yerinin hareketli
(açılır/kapanır) olması göz önünde bulundurulmalıdır.
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ġekil 4.56 : Düşük döşemeli otobüsler ile ilgili tasarım ölçüleri
(Sürmen,1995)

ġekil 4.57 : Otobüs seviyesine rampa ile erişim (Yavaş, 2002)
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ġekil 4.58 : Düşük döşemeli otobüslerin iç tasarımı ile ilgili ölçüler
(Yavaş, 2002)

ġekil 4.59 : Otobüslerde engelliler için kolaylıklar (MPM,2003)
4.3.2

Hızlı Raylı Araçlar ve sistemleri

a) Kapı geniĢlikleri:
Yolcu giriş kapısı açıldığı zaman olması gereken minium genişlik 32 inch‟tir
(81,28cm).(1 inch=2,54cm)
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b) Sinyaller:
Uluslararası

erişilebilirlik

işareti,

erişilebilir

olan

aracın

dışında

gösterilmelidir.
c) ĠĢaretler:
İşitsel ve görsel uyarı sinyalleri yolcuları uyarmak için kurulmalıdır.
d) GeçiĢ platformu ile koordinasyon:
Araç kapısı ile durak platformu yükseklikleri aynı seviyede olmalıdır.
Platform araç döşeme seviyesinden en fazla 3inch (7,62cm)

yükseklikte

olabilir.
e) Koltuk iĢaretleri:
Tüm araçlarda, belirli koltuklar özürlü insanlar için öncelikli koltuklar olarak
ayrılmalı ve işaretlerle belirtilmelidir.
f)

Ġç dolaĢım ve küpeĢteler:
Girişte ve araç içinde özürlülerin dolaşımını denge sağlamasını ve ayakta
durmasını kolaylaştıran tutunma yerleri destekler konmalıdır.

g) DöĢeme yüzeyleri
Aracın tabanına, koridor ve tekerlekli sandalyenin durduğu alana kaymaz
malzeme uygulanmalıdır.
h) Bilgi sistemi
Her durak ve araçta görüntülü, aynı zamanda sesli uyarı sistemi olmalıdır.
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ġekil 4.60 : Tekerlekli sandalyeye uygun tren örneği (Sürmen,1995)

ġekil 4.61 : Raylı sistem aracına binmek için kullanılan rampa örneği
(Sürmen,1995)
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ġekil 4.62 : Otobüslerde tekerlekli sandalye için ayrılması gereken
alanlar (ADAAG, 2002)
4.3.3

Ġstasyonların tasarımı

Tramvaylar, Hafif Raylı Sistem , Ağır Raylı Sistemler ve Durakları ile ilgili tasarım
ilkeleri 2 aşamada ele alınmıştır.
a) İstasyon Çevresi Tasarım Kuralları,
b) İstasyon İçi Tasarım Kuralları,
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a) Ġstasyon Çevresi Tasarım Kuralları:
Hemzemin istasyonlarında, platform sonunda, yol orta refüjünden geçen raylı
sistem durak ve istasyonunda özürlülerin taşıta binmek için emniyet sağlayan
ve yoldaki trafiğe uygun olarak hemzemin geçitler yapılmalıdır.(TSE,1989)
Özürlüler için yapılacak oto parklar ana istasyon çevresinde düşünülmeli, ara
istasyon çevresinde oto park için müsait yer varsa yapılmalıdır. İstasyon ile
otopark ilişkisi kolay olmalıdır. Özürlüler için otoparklar istasyon girişine
yakın bir yerde ve TS 10551‟e uygun olarak tesis edilmelidir. Otopark
alanına ulaşan özürlüleri, park ettikten sonra istasyon giriş yönünde
kullanacağı yollar ile geçitler araç trafiğine açık yollarla kesişmemeli ve
fiziki engellerle karşılaşmadan istasyon girişine ulaşmalıdırlar.(TSE,1991)
Toplu taşıma ve taksi durakları istasyon girişine yakın olmalıdır. Duraklar,
istasyon girişindeki yaya ve yolcu ile taşıt trafiğine mani olmayacak şekilde
istasyon çevresinde yakın ve uygun bir yere yapılmalıdır.(TSE,1995)
İstasyon girişine yakın bir yerde taşıt trafiğini engellemeyecek özel araçlar
için yolcu indirme cepleri tasarlanmalı ve rampa düzenlenmelidir.
(TSE,1998)
İstasyon girişlerinin önündeki alanda (yaya yolu ve kaldırımında) kot farkı
olmamalıdır. Bu alanların eğimi taşıt yoluna doğru olmalıdır. İstasyon
girişiyle yaya kaldırımı arasında kot farkı varsa istasyon girişinde rampa
yapılmalıdır.(TSE,1988)
İstasyon çevresinde yapılan tüm kentsel tasarım düzenlemelerine ayrıca uyulması
gerekir.
b)

Ġstasyon Tasarım Kuralları:

İstasyonlar hızlı raylı, hafif raylı, git-gel(commuter) raylı, kentler arası raylı, hızlı
raylı sistem, kentler arası otobüs ve diğer sabit yollu (aynı yolda aynı biçimde tekrarlı ulaşım, tekray:monorail vb.) sistemler özürlülerin hareketliliğini kolaylaştıracak
şekilde tasarlanmalıdır.
İstasyonlarda özürlüler için, emniyet ve kontrolü sağlamak üzere, dar kör ve
kuytu köşelerden, çok ve kalın kolonlu hacimlerden kaçınmalı, kolonsuz veya
az kolonlu, yüksek tavanlı ve geniş alanlar tercih edilmelidir. Görüşü
engelleyici manialar kullanılmamalı, görüşte kontrolü kolaylaştıran etrafı açık
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merdivenler tercih edilmeli, merdiven ve kat korkuluklarında şeffaf paneller
tercih edilmelidir.(Yavaş,2002)
Rampa, asansör ya da diğer ulaşım araçlarına, ücret ödeme ya da diğer
biletle ilgili alanlara, ve ücret toplama alanlarına varmak için, tekerlekli
sandalye kullanıcıları ve diğer merdiven engelini aşamayanların gideceği
mesafe diğer yolculara göre en kısa mesafede olmalıdır. Bir özürlü girişine ve
özürlülerin kullanacağı güzergaha sahip bir dolaşım hattı, diğer yolcuların
güzergahı ile maksimum boyutta çakışmalıdır. Güzergâh ayrı ise işaretleme
kurallara uygun olmalıdır.(ADAAG,2002)
İstasyon girişinden bilet alma yerleri ve turnikeler de girişten sonra kolay
görülebilmelidir. Girişten sonra platformlara götüren yol, işaretlerle
belirlenmiş ve kolay algılanır olmalıdır. Cadde- istasyon holü, hol-ücretli alan
platform arasında kot farkı bulunması halinde merdivenler dışında en az bir
adet de asansör bulunmalıdır.(TSE, 1999)
İstasyonlarda platform ile, aracın tabanı arasındaki dikey yükseklik farkı
araç dururken ölçüm yapıldığında normal yolcu yük şartlarında artı eksi 1.5
cm aralığında olmalıdır. Hızlı raylı, hafif raylı, git-gel(commuter), yüksek
hızlı raylı ve kentler arası raylı sistemlerde, yatay açıklık araç dururken 7.5
cm‟den fazla olamaz. Yeni istasyonlarda, yavaş hareket eden “yolcu işleticili”
aynı yolda aynı biçimde tekrarlı ulaşım sistemleri için yatay açıklık 2.5
cm‟den fazla olamaz.(ADAAG,2002)
Aydınlatma seviyeleri işaretlerin ve yazılı tabelaların bulunduğu yerlerde
aynı olacak ışık tabeladan parlamayacak. Dolaşım yolları boyunca aydınlatma
bir tip ve yapıda olacak aynı aydınlanmayı sağlayacak. (ADAAG,2002)
İstasyon girişlerinde eşik yapılmamalıdır. Ancak mecburi hallerde eşik
yapılması durumunda, eşik yüksekliği 2cm‟den yüksek olmamalıdır.
Tekerlekli sandalye kullananlar için eşik pahlı ve lastik eşikler tercih
edilmelidir.(TSE,1998)
İstasyon içindeki dolaşım alanları mümkün olduğunca düzayak olmalıdır.
Döşemeler kaymaz malzeme ile kaplanmalıdır.
İstasyon holünde kot değişikliği gerekiyorsa ve farklı seviyelerde yerler
varsa, özürlüler için bu yerler merdiven yerine rampa ile birbirine
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bağlanmalıdır. Rampa yapmaya imkan olmayan durumlarda asansör tesis
edilmelidir.
Özürlü ücretli alana özürlü işareti bulunan veya istasyon tasarımına uygun
olarak özel ve ayrı kapıdan girebilmelidir.
İstasyon içinde özürlülerin takip edecekleri yolu gösteren işaret ve yazılar
bulunmalıdır. Ayrıca yer döşemesinde değişik renkte yol gösterici kaplama
şeritleri yapılabilir, görme özürlülerin bu şeritleri algılayabilmesi için
şeritlerin malzemeleri değişik dokuda olmalıdır.
Özürlüler için mümkün olduğunca yardımsız hareket etme imkanı
sağlanmalı ve gereksiz çıkmaz geçitler, karanlık köşeler, dar merdiven
sahanlıklarında, ani kot değişikliklerinden, dar boğazlardan ani daralmalardan
kaçınılmalıdır.
Bilet temin bölgesinde bulunan, güzergah hakkında bilgi ve danışma veren
donatılar özürlülere de hizmet vermeli, hareketlerine mani olmamalı, bilet
alışta ve biletli bölgeye geçişteki turnikelerde bu kişilere öncelikle yeterli
alan ayrılmalıdır. Turnikeden geçiş genişliği en az 0,80m olmalıdır.
Turnikeler; rampa, merdiven yürüyen merdiven ve asansörden hemen sonra
giriş-çıkış yapılacak şekilde tasarlanmamalıdır.(TSE,1998)

ġekil 4.63 : Giriş çıkışta turnikeler (TSE,1998)
Devletler; fiziksel çevre koşullarının dizaynı ve yapılmasından uzmanlar olarak
sorumlu bulunanlara sakatlarla ilgili politikalar ve ulaşılabilmenin üstesinden gelecek
önlemlerle

ilgili

yeterli

bilgileri

vermeyi

teminat

altına

almalıdırlar.

Ulaşılabilmenin standartları ve normları geliştirilirken, sakatlarla ilgili kuruluşlara
danışılması gereklidir. Kamuya ait yapı projeleri dizayn edilirken planlama
safhasının başlangıcından itibaren bu kuruluşlar her bölgeden katılarak bu konunun
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içinde yer almalı ve böylelikle maksimum düzeyde ulaşılabilmenin garanti altına
alınması sağlanmalıdır. (BM, 2008)
Evinden çıkıp toplum hayatına katılmaya, üretken olmaya hazırlanan hiçbir insan
için şehirsel çevre engelleyici olmamalıdır. Ulaşılabilme için gerekli olan ihtiyaçlar,
planlama aşamasının başlangıcından itibaren, çevre koşullarını dizayn edilmesi ve
yapılması işleminin içine dahil edilmelidir. Belli standartların uygulamaya
konulmasıyla özürlü, ağır sakat veya tekerlekli sandalyeli insanların rahat hareketine
imkân veren bir şehirsel çevre elde edilebilir. Böylece daha uygar bir şehir ile birlikte
bütün diğer insanların da daha özgür olabildikleri bir şehirsel çevre meydana
gelecektir.

ġekil 4.64 : Özürlülere özellikle de görme özürlülere yönelik metro
istasyonu çevre düzenlemesi örnegi (http://www.ozida.gov.tr/)
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ġekil 4.65 : Özürlülere özellikle de görme özürlülere yönelik metro
istasyonu çevre düzenlemesi örnegi (http://www.ozida.gov.tr/)
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5. ĠSTANBUL AVCILAR-SÖĞÜTLÜÇEġME METROBÜS HATTININ
STANDARTLARA GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
5.1

Ġstanbul ulaĢım sistemlerindeki durum

Büyük şehirlerde özürlülerin en büyük engeli ulaşımdır. İstanbul‟da sayısız toplu
taşıma olanağı bulunmakta fakat ulaşım sistemlerinin birçoğu özellikle tekerlekli
sandalye kullanan özürlüler için uygun değildir. İstanbul‟da toplu taşıma
sistemlerinde mevcut olan çözümler aşağıdaki gibidir; (Anonim, 2006)
a) Demiryolu;
4 Levent – Taksim Metrosu :
Altı duraktan oluşan 4 Levent-Taksim metrosunun sadece Şişli-Mecidiyeköy
durağına direkt ulaşım sağlanamıyor. Şişli- Mecidiyeköy durağına inebilmek için
öncelikle Cevahir alışveriş merkezi‟ne girip aşağı kata inilmesi ve oradan da metroya
geçilmesi gereklidir. Metro turnike katından sonra asansörle aşağı inilebilinir. Diğer
tüm istasyonlarda özürlü asansörü, özürlü tuvaleti ve ankesörlü telefonu mevcuttur.
İşitme özürlüler için yönlendirme levhaları, tren kalkış saatlerini gösteren dijital
göstergeler mevcuttur.
Aksaray – Havalimanı Hafif Metrosu:
17 duraktan oluşan Aksaray -Havalimanı hafif metrosunun sadece 3 durağında
(Havaalanı, Dünya Ticaret Merkezi ve Bahçelievler) özürlü asansörü bulunmaktadır.
Aksaray istasyonunda özürlü asansörü mevcut değildir fakat

durakta bulunan

merdiven paletli tekerlekli sandalyeyle trene ulaşılabilmektedir. Yenibosna, Ataköy,
Bakırköy, Zeytinburnu, Otogar duraklarındaki yürüyen merdivenler tekerlekli
sandalye için uygun olan tasarım standartlarını sağlamamaktadır. Diğer duraklarda
ise ortopedik özürlüler için yürüyen merdiven dahi kullanılmamıştır. Ayrıca sadece
Aksaray, Dünya Ticaret Merkezi ve havalimanında görme özürlüler için biletli geçiş
noktalarından trenin 1. vagonuna kadar yönlendirme yer çizgileri bulunmaktadır.
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Fındıklı – Zeytinburnu Tramvay:
24 durağı bulunan Fındıklı-Zeytinburnu tramway hattında 4 durak haricinde bütün
duraklarda yüzde 10-12 eğimli rampalar bulunmaktadır. Bu yüzden refakatçili
tekerlekli sandalyeli için uygun kabul edilebilir. Topkapı, Yusufpaşa, Eminönü,
Çapa, Şehremini durakları, duraklara köprü ve/veya alt geçitlerle ulaşıldığından
refakatçili de olsa özürlülerin geçişi için uygun değildir.
b) Denizyolu UlaĢımı
İstanbul Deniz Otobüsleri:
Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Bostancı, Büyükada, Eminönü, Heybeliada,
İstinye, Kabataş, Kadıköy, Karaköy, Kartal, Sarıyer, Yenikapı hatları arasında sefer
yapmaktadır. Ana terminallere girişte ve deniz otobüslerinin girişine kadar çok rahat
ulaşabilmektedir. Bazı noktalar rampalı olduğundan refakatçili giriş mümkündür.
Deniz otobüsünün ana güvertesine binişte ve ana kapıdan içeriye girişte 8 -10 cm‟lik
2 adet eşik engel oluşturmaktadır. Görme özürlü yolcular için kabartma harfli tarife
baskısı mevcuttur. İşitme özürlüler için levhalar mevcuttur fakat görme özürlüler için
yer yönlendirme çizgileri tasarlanmamıştır. % 40 ve üzeri derecede özürlü bulunan
ve T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı‟nın vermiş olduğu özürlü kimlik
kartını ibraz eden tüm özürlüler, akbilli hatlarda indirimli seyahat edebilmektedirler.
Vapur seferleri:
Şehiriçi vapurları tek başına tekerlekli sandalye kullanan özürlüler için uygun
olmamakla birlikte refakatçiyle bile zorluklar yaşanabilmektedir. Görme özürlüler
için yönlendirme çizgileri yoktur, işitme özürlüler için dijital göstergeler ve vapur
kalkış saatleri mevcuttur.
c) Karayolu:
Dolmuş, minibüs, taksi refakatçili bile olsa tekerlekli sandalyeli özürlüler için uygun
bir ulaşım aracı olamamaktadır. Birçok güzergâhta özürlü otobüsleri çalışmaya
başlamıştır.
5.2

Metrobüs veya Lastik Tekerlekli Tramvay

Metrobüs, metro ile otobüsün birleşimi ile ortaya çıkmış bir toplu taşıma aracıdır.
Asfalt üstüne konulan merkezi bir rayın üstünde (mekanik kılavuz) ya da ray dışında
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optik kameralarla yolunun üstündeki çizgiyi takip ederek (optik kılavuz) hareket
eden yeni bir şehir içi toplu taşıma aracıdır, gelişmiş birçok ülkenin metropollerinde
hizmete girmiştir. Metrobüsler bu tür özel yolların yanı sıra düz asfalt üstünde de
hareket edebilmektedirler. Metrobüsler dışarıdan bir tramvay görüntüsü olmasına
rağmen tıpkı bir troleybüs gibi direksiyonla hareket etmekte ve enerji için çift
kancayla elektrik hattına temas etmektedirler. Çift kanca araca daha fazla bağımsızlık
sağlamakta ve sıradan bir otobüs gibi kancalarından kurtulduğunda dizel motorla da
ilerlemektedirler. İngilizce de "Guided Bus - Kılavuzlu Otobüs" ya da "Rubber Tyred
Tram - Lastik tekerlekli tramway" şeklinde kullanılmaktadır.(Anonim, 2007)
İstanbul‟da ulaşım ve trafik problemlerine yönelik çözüm önerileri üretilmektedir.
Toplu ulaşım sisteminin güçlendirmek ve trafik problemini hafifletmek için metrobüs
projesi uygulamaya konulmuştur. İstanbul‟daki metrobüs sistemi tercihli yolda giden
otobüs sistemleri şeklinde planlanmıştır.
5.3

Ġstanbul Metrobüs Hattı

Şekil 5.1‟de güzergahları gösterilen 1. Etap Avcılar - Topkapı metrobüs güzergahı
2007 yılında, 2. Etap Topkapı-Zincirlikuyu güzergahı 2008 yılında, 3. Etap
Zincirlikuyu- Söğütlüçeşme güzergahı ise 2009 Mart ayı itibariyle seferlerine
başlamıştır.
Şekil 5.2‟de gösterildiği üzere; birinci etap Avcılar-Denizköşkler-Cennet Mah.Florya-Sefaköy-Yenibosna-Şirinevler-İncirli

Ömür-Zeytinburnu

Metro-Merter-

Cevizlibağ-Topkapı duraklarından, ikinci etap Maltepe-Adnan Menderes BulvarıEdirnekapı-Ayvansaray- Halıcıoğlu- Okmeydanı- Perpa-SSK Okmeydanı HastanesiÇağlayan- Mecidiyeköy- Zincirlikuyu duraklarından, üçüncü etap ise Boğaz Köprüsü
BurhaniyeMahallesi, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır, Hasanpaşa ve Söğütlüçeşme
duraklarından oluşmaktadır.
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ġekil 5.1 : Mevcut ve Planlanan Metrobüs Güzergahları (İBB,2008)
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ġekil 5.2 : Avcılar-Zincirlikuyu Metrobüs hattı (wowturkey.com, 2009)
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5.4

Mecidiyeköy

Yenibosna

Ġstasyon

ve

Çevrelerinin

ve

Metrobüs

Otobüslerinin Tasarım Standartlarına Göre Ġncelenmesi
Bölüm 4‟te yer alan tasarım standartları çerçevesinde metrobüs istasyonları, istasyon
çevresi ve metrobüs otobüslerinin özürlüler açısından taşıması gereken özellikler ve
mevcut durumları, ölçülebilmişse nitelik ve nicelikler aşağıda yer alan tablolarda
belirtilmiştir.
Yenibosna ve Mecidiyeköy istasyonları Metrobüs hattının önemli transit durakları
arasında yer aldığından ayrıca önem taşımaktadırlar. Yenibosna istasyonuna üst geçit
ile Mecidiyeköy istasyonuna ise alt geçit ile bağlanıldığından, bu iki istasyon
incelenmiştir.
5.4.1 Mecidiyeköy istasyon ve çevresinin tasarım standartlarına göre
incelenmesi
İstasyon
Çevresindeki
Tasarımlar
Engeller

İşaretlemeler

Standartlar

Mevcut durum

Engellerin mümkün olduğunca yol
aksı dışına yerleştirilmesi gerekir.
Yaya aksı boyunca yer alan
engeller kolay algılanabilir olmalı ve
mümkünse tek bir hat boyunca yer
almalıdır.
Aks boyunca çıkıntılı elemanlar
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Aks boyunca eğer engel
oluşturacak bir eleman konulursa
geriye kalan yolun asgari genişliği
0,90 metre olmalıdır.
Aks üzerinde yer alan engel bir
platformla yaya aksı yüzeyinden
ayrılmalıdır ve platform 0,10m
yükseltilir.
Engelin bulunduğu yerde bir uyarı
işareti bulunması gerekir. Uyarı
işaretleri, engelin bulunduğu alanın
dışında en az 0,60 m genişliğinde
olmalıdır.
Erişilebilir yollar üzerindeki sarkan
işaretler, görme özürlülere güvenli
bir geçiş sağlamak için en az net
2.00m yükseklikte monte
edilmelidir.
Rampalar ve merdivenler altında
kalan alanlar tamamen korkuluklar
veya yükseltilmiş algılanabilir
engeller ile işaretlenmiş olmalıdır.
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Yaya aksında mevcut engeller
bulunmaktadır.
Yaya aksında yer alan engellerin bir
düzenliliği yoktur.

İstasyona bağlanan aks üzerinde
engelle ilgili bir uyarı
bulunmamaktadır.
Yaya aksları boyunca 2.00 m
yükseliğin altında sarkan engel
bulunmamaktadır.

Kaldırımlar

Kaldırım
rampaları

Yaya geçitleri

Kaldırımların kenarı, cadde
kotundan en fazla (14) cm. yüksekte
olacaktır. Kaldırımın kenarı görme
özürlülerin bastonları ile rahatça
izleyebilecekleri şekilde düzgün
olmalıdır.
Kaldırımlarda zemin malzemesi
kaygan olmayan türlerden
seçilmelidir.
Parçalı bir yapı oluşturan zemin
kaplamalarında derz aralıkları (0,5)
cm.den küçük olmalıdır.
Yapıların kendi kapı önlerindeki
kaldırımı mevcut kaldırımdan farklı
eğimde ve malzeme ile
düzenlemelerine izin verilmemelidir.
Kaldırım genişliği en az (180) cm
olmalıdır. Mevcut şehirsel çevredeki
(80) cm.‟den daha dar kaldırımlarda
tekerlekli sandalye hareket edemez.
Kaldırımlarda ve yaya yollarında
körler için (80) cm. genişliğinde
yürüme şeritleri oluşturulmalı. ancak
bu şeritlerin her iki yanında (80)
cm.‟lik normal yürüme şeritleri
bırakılmalıdır. Bu şeritler
kaldırımdan farklı renkteki ve
dokudaki malzeme ile hazırlanır;
böylece görme özürlülerin bastonları
ve ayakkabıları ile yürüyüş
istikametlerini hissetmeleri sağlanır.
6mm ve 13mm arasındaki seviye
farklarında eğik düzlem
oluşturulmalı ve eğim 13mm‟den
fazla olmamalıdır. 13mm‟den fazla
seviye farkları varsa rampa
yerleştirilmelidir.
Rampalar görme özürlülere engel
oluşturmamak amacıyla, yaya akışı
normal hat dışında yerleştirilmiş
olmalıdır. Bu yolun rampadan geriye
kalan genişliği 0,90m den az
olmamalıdır.
Kaldırım rampaları su biriken
yerlerin uzağında
konumlandırılmalıdır.
Kaldırım rampasının minimum
genişliği 0,90m olmalıdır, önerilen
genişlik 1,20m dir.
Kaldırım rampasının minimum
eğimi %8 olmalıdır.
Tekerlekli sandalye kullanan kişiler
ve hareket özürlüler için
düzenlenecek rampalarda korkuluk
bulunup bulunmayacağına duruma
göre karar verilir. Korkuluk (4) cm.
çapındaki yuvarlak borudan
oluşturulacak ve (90) cm. ve (65)
cm. yüksekliklerden geçen iki
küpeşteye sahip olmalıdır.
Yaya geçitleri trafik kontrol
sinyalleri ile donatılmış olmalıdır.
Yaya geçidi şeritleri görmeyen
yayaların geçişlerini kolaylaştırmak
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Kaldırım kenarlarında görme
özürlüler için algılanabilir doku
yoktur.
Kaldırım malzemesi olarak asfalt ve
kaldırım taşı kullanılmıştır.
Kaldırım taşları derz arlalıkları 0,5 cm
den küçüktür, fakat kaplamada yer yer
kabarmalar ve eksiklikler
bulunmaktadır.

Aks üzerinde 80cm den daha dar
kaldırım bulunmamaktadır. Yalnız
Meydandaki durakların olduğu alanda
kaldırımlar yer yer daralmaktadır.
Kaldırımlarda görme özürlüler için
yürüme şeritleri ve algılanabilir doku
bulunmamaktadır.

Kaldırım rampalarının eğimleri
farklıklıklar göstermektedir. Yüzey
dokuları ve ölçüleri açısından
standartlara uymamaktadırlar.
Uygulanan kaldırım rampalarının
standart bir genişlik ve eğimi
bulunmamaktadır. Genişlik olarak
standartlara uygun olmakla beraber
eğim olarak tekerlekli sandalyenin
refakatçisiz hareketine uygun olmayan
rampalar mevcuttur.

Kaldırım rampalarında korkuluğa
gerek yoktur ve korkuluk
bulunmamaktadır.

Yaya geçitlerinnde trafik ışıkları
bulunmaktadır.
Yaya geçitleri beyaz çizgilerle

için belirtilmeli.
Yaya trafik ışıkları, görmeyen
yayalar yararına net sesli sinyaller ile
sağlanmalıdır.
Yol yüzeyinin, sıkı, iyi drane
edilmiş ve kaymaz malzemeden
oluşması gerekir.
Yaya geçitleri genişliği en az 180
cm., bölünmüş yollarda orta refüj
genişliği en az 120 cm olmalıdır.

İstasyonlardaki
tasarımlar
Rampalar

Asansörler
platform
kaldırıcılar

ve

Standartlar

belirtilmiş fakat algılanabilir yüzey
olarak tasarlanmamıştır.
Trafik ışıklarında sesli sinyal sistemi
yoktur.
Yol kaplama malzemesi asfalttır.

Mevcut durum

İdeal olarak, rampa girişi hemen
merdiven yanında olmalıdır.
Rampaların minimum genişliği
0,90m olmalıdır.
Rampalarda dinlenme ve tekerlekli
sandalyenin hızını yavaşlatmak için
sahanlıklar sağlanmalıdır.
Sahanlıklar, rampalarda her 10m de
bir, rampa yön değiştirdiğinde ve
rampanın üst ve alt kısımlarında
olmalıdır.
En az 0,40m yükseklikte rampa
boyunca bir koruyucu tırabzan
oluşturulmalıdır.
3m ve daha geniş rampalarda ortaya
ara tırabzan yapılmalıdır.
Tırabzanlar arasındaki mesafe
0,90m ile 1,40m arasında olmalıdır.
Rampa yüzeyi sabit ve kaymaz
malzemeden olmalıdır, rampa
üzerinde halı kullanılmasından
kaçınılmalıdır.
Rampanın alt ve üst girişinde
görmeyen ve az gören insanlar için
renkli ve dokusal işaretlendirme
olmalıdır.
Maksimum 2,50m seviye faklılıkları
için olan dikey hareket platformu
merdivenin yanına yerleştirilmelidir.
1,20m den fazla olan seviye
farklarında, kaldıraç farklı
seviyelerde kapıya yakın
konumlandırılmalıdır.
Dikey platform kaldırıcı giriş ve
çıkış için çeşitli açılış biçimleri
vardır.
Eğimli hareket platform üç
unsurdan oluşur: korkuluk, elektrik
jeneratörü ve bir hareketli platform
veya koltuk.
Kaldıracın çalışma sistemi üstten
asılı veya merdivene yandan asılı
şekilde olabilir.
Eğimli hareket eden platform
kaldırıcı, merdiven duvarı boyunca,
merdivenden geçisin sağlandığı
yeterli genişliğe engel olmayacak
şekilde yüklenebilir. Bu koltuk veya
platform kullanılmadığı zamanlarda
katlanabilmelidir.
Bir platform asansörü kurulumunu
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Mecidiyeköy durağında alt geçite inen
merdivenlerin kenarında bir adet iniş
rampası mevcuttur.
Rampa sahanlık gerektirecek
uzunlukta değil.
Rampa genişliği sabit değildir, en
geniş yeri 2m ve en dar yeri ise 1,5m
şeklinde tasarlanmıştır.
Rampa kenarında 90cm yükseklikte
tırabzan bulunmaktadır, fakat bu
tırabzan rampanın bitişine kadar
uzanmamakta yarıda kesilmektedir.

Rampa yüzeyi kare beton taş
döşelidir, rampa girişinde zemin
kaplamasında bozulmalar mevcuttru,
tekerlekli sandalyenin burada
ilerlemesi mümkün değildir.
Görmeyen ve az gören insanlar için
herhangi bir işaretleme söz konusu
değildir.
Mecidiyeköy durağında asansör
yoktur, gişelerden durağa çıkan
merdivenin kenarında bir adet
tekerlekli sandalye platformu
mevcuttur.

Platform yandan asılı eğik
platformdur.
Platform katlanabilmektedir.
Açıldıktan sonra merdivenin iniş
yönünde kalan genişlik 80cm dir.

Merdiven genişliği iniş 170cm ve
çıkış 170cm olmak üzere 320cm dir.
Platform genişliği 90cm dir.

sağlamak için merdivenlerin en az
genişliği 0,90 metre olmalıdır.
Platform asansörü tüm merdiven
tiplerine uygulanabilir, 180 derece
geriye dönen merdivenler ve dönel
merdivenlerde de uygulanabilir.
Platform asansörü minimum
genişliği 0,90m ve minimum
yüksekliği ise 1,20m olmalıdır.

Merdivenler

Merdivenlerin basamak
yükseklikleri, özürlülerin rahat
edebilmesi için mümkün olduğunca
azaltılmalıdır. Binalardaki basamak
genişlikleri 30 cm, basamak
yüksekliği (15–16) cm. alınacaktır.
Merdivenin olduğu yerde,
tamamlayıcı bir rampa asansör veya
kaldıraç bulunmalıdır.
Tüm basamaklar aynı yükseklik ve
düzende olmalıdır.
Dairesel merdivenler ve basamaklı
sahanlıklardan kaçınılmalıdır.
Merdivenin genişliği tek geçişli ise
minimum 0,90m, çift geçişli ise
minimum 1,50m olmalıdır.
Merdiven genişliği 180 cm.yi aşınca
ortaya bir korkuluk ilâve edilir.
Merdivenin her iki yanında yuvarlak
borudan küpeşteler bulunacaktır.
Küpeşte ile duvar arasında (4) cm.
aralık bulunacaktır.
2,5m ve fazla seviye farkı olan
merdivenlerde merdiven sahanlığı
yapılması uygundur.
Merdiven sahanlığının minimum
ölçüsü 1,20m olmalı, genişliği ise
merdiven genişliği ile aynı olmalıdır.
Keskin ve çıkıntılı basamak burnu
kullanılmamalıdır.
Merdivenin her iki tarafında
tırabzanlar bulunmalıdır Tırabzanları
merdivenin başlangıç ve bitiş
noktalarında 0,30 m ile 0,45 metre
arasında uzatılmalıdır.
Merdivenin alt, üst ve sahanlığın
bulunduğu noktalara görmeyen
insanların merdivenin konumunu
anlayabilmesi için dokusal
işaretlemeler yer almalıdır.
Merdivenlerin başlangıç ve bitişini
körlere belirtmek için farklı
malzemeden şeritler düzenlenir
Dokusal işaretleme şeridi en az
0,60m genişliğinde ve merdivenin
uzunluğu boyunca yayılmalıdır.
Az gören insanlara rehber olması
için pervazın rengi merdiven yüzey
rengiyle kontrast oluşturmalıdır.
Merdiven sahanlığı, basamaklar ve
basamak burnu kaymaz olmalı ve
yansıtıcı yüzey özelliği
taşımamalıdır.
Basamak kenarlarına az gören
insanlar için kontrast oluşturacak
şeritler konulmalıdır.
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Merdivenlerin basamak genişlikleri
30cm ve rıhtları 15cm dir.
İstasyona çıkan merdiven tekerlekli
sandalye platormu ile tamamlanmış, alt
geçide geçiş sağlayan merdiven ise
rampa ile tamamlanmıştır.
Tüm basamaklar aynı düzen ve
yüksekliktedir.
Dairesel merdiven ve basamaklı
sahanlık yoktur.
Merdiven çift geçişli ve genişliği
3,20m dir.
Merdivenin ortasında korkuluk mevcut
değildir, iniş çıkış ortada bir zincir ile
ayrılmıştır.
Merdivenlerin her iki yanında
küpeşteler bulunmakta ve 1,00 m
yüksekliktedir.
Duraktan aşağıya inen merdivenlerde
sahanlık yoktur. Dışarıya bağlantı
sağlayan merdivenlerde sahanlık
mevcuttur.
Merdiven sahanlığının genişliği
merdiven genişliği ile aynı, sahanlık
eni 1,20m dir.
Basamak burunları çıkıntılı ve keskin
değildir.
Merdivenin her iki tarafında tırabzan
mevcuttur ve başlangıç ve bitişinde
mesafe bırakılmıştır.

Merdivenin alt ve üst noktalarında
görmeyenler için herhangi bir
alıglanabilir doku tasarlanmamıştır.

Basamakların zemin malzemesi
betondur.
Basamak kenarları kontrast
oluşturacak şekilde belirtilmemiştir.

Mecidiyeköy istasyonu, ana bağlantı duraklarından biridir. Mecidiyeköy metrobüs
istasyonu, Taksim- 4 Levent metrosuna Mecidiyeköy merkez duraklarına ve
İstanbul‟un en önemli ve en yoğun iş merkezlerinden biri olan Şişli‟ye sağladığı
bağlantılardan dolayı en yoğun kullanılan duraklardan biridir.
Durağa alt geçitle bağlantı sağlanmaktadır. Durağa inen merdivenlerin yanında
tekerlekli sandalye ve hareket özürlüler için rampa planlanmış fakat kolay kullanıma
imkan vermemektedir, standartlara uygun şekilde tasarlanmamıştır. Rampa genişliği
sabit değildir, en geniş yeri 2,5m ve en dar yeri ise 1,5m şeklinde tasarlanmıştır.
Rampanın zemin kaplaması ile yolun birleşiminde kaplamada bozukluklar
mevcuttur. Rampa kenarında yer alan tırabzanlar rampa sonuna kadar devam
etmemekte, rampanın yarısında son bulmaktadır. Durağın girişinde tekerlekli
sandalye girişi tasarlanmış ve genişliği 90cm‟dir. Turnikelerden sonra durağa çıkan
merdivenlerin kenarına eğik hareket eden tekerlekli sandalye platformu eklenmiştir.
Platformun genişliği 90cm‟dir ve açıldığında merdivenin iniş yönünde geri kalan
alan 80cm‟dir. Merdivenler çift yönlüdür ve genişliği 3,40m‟dir. Mecidiyeköy durağı
günün her saati yoğun

olduğundan tekerlekli sandalye kullanıcısının platformu

kullanmasını zorlaştırmaktadır. İstasyona ve istasyon dışına bağlantı sağlayan
merdivenlerin başlangıç ve bitişinde görme özürlüler için algılanabilir doku
kullanılmamış, az gören insanlar için merdiven kenarları karşıtlık oluşturacak şekilde
tasarlanmamıştır. Merdivenlerin basamak yükseklikleri 15cm, basamak genişlikleri
ise 30cm dir. Durağa ulaşan aks üzerinde de görme özürlüler için yönlendirici yer
kaplamaları unutulmuştur. Durağın sert zemin kenarlarında uyarıcı olarak fark
edilebilir doku veya zıtlık oluşturacak renkte şeritler mevcut değildir. Duraklarda
görsel veya işitsel herhangi bir uyarı sistemi bulunmamaktadır. Durağın sert
zemininin en geniş olduğu yer 5m ve en dar olduğu yer 4m‟dir ve tekerlekli
sandalyenin geçişi ve manevra alanı için uygundur.
İstasyona bağlantı sağlayan akslarda kaldırım yüksekliği sabit olmamakla birlikte
ortalama 15cm dir, zemin kaymaz malzeme (asfalt) ile kaplanmıştır. Aks boyunca
kaldırım rampaları uygulanmış fakat niteliği ve kullanım kolaylığı açısından uygun
olarak tasarlanmamıştır. Aks üzerinde yer alan engeller platformla ayrılmamıştır.
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Kaldırım ve yaya yollarında rahat dolaşabilme durumuna bakıldığında en büyük
oranda tekerlekli sandalye kullanan özürlülerin daha sonra sırası ile görme özürlü ve
yürüyebilen özürlülerin birçok zorlukla karşılaştıkları gözlemlenmektedir. Yaya
geçitlerinde tüm özürlülük grupları açısından birçok sorun gözlenmektedir.
Geçitlerde rampalar,

yaya geçit çizgileri eksiktir. Görme özürlüler için sesli

sinyalizasyonlar yapılmamaktadır.

ġekil 5.3 : Mecidiyeköy durağı
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ġekil 5.4 : Durağa bağlanan merdivenler

ġekil 5.5 : Mecidiyeköy durağındaki tekerlekli sandalye platformu
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ġekil 5.6 : Tekerlekli sandalye bilgilendirme tabelası

ġekil 5.7 : Mecidiyeköy durağına bağlanan rampa sert zemini
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ġekil 5.8 : Mecidiyeköy durağı çevresindeki yaya geçidi

ġekil 5.9 : Mecidiyeköy durağı çevresindeki yaya geçidi
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ġekil 5.10 : Mecidiyeköy durağı çevresidneki kaldırım zemin kaplaması
5.4.2 Yenibosna Metrobüs Ġstasyon ve Çevresinin Tasarım Standartlarına göre
incelenmesi
İstasyon
Çevresindeki
Tasarımlar
Engeller

İşaretlemeler

Standartlar

Mevcut durum

Engellerin mümkün olduğunca yol
aksı dışına yerleştirilmesi gerekir.
Yaya aksı boyunca yer alan engeller
kolay algılanibilir olmalı ve
mümkünse tek bir hat boyunca yer
almalıdır.
Aks boyunca çıkıntılı elemanlar
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Aks boyunca eğer engel oluşturacak
bir eleman konulursa geriye kalan
yolun asgari genişliği 0,90 metre
olmalıdır.
Aks üzerinde yer alan engel bir
platformla yaya aksı yüzeyinden
ayrılmalıdır ve platform 0,10m
yükseltilir.
Engelin bulunduğu yerde bir uyarı
işareti bulunması gerekir. Uyarı
işaretleri, engelin bulunduğu alanın
dışında en az 0,60 m genişliğinde
olmalıdır.
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Yol aksında engeller mevcuttur.
Yaya aksındaki engeller tek hat
boyunca değil gelişi güzel yer
almaktadır.

Engeller uyarı işareti ile
belirtilmemiştir.
Rampalar ve merdiven altındaki
alanlar korkuluklarla çevrilmemiş ve
işaretlenmemiştir.

Erişilebilir yollar üzerindeki sarkan
işaretler, görme özürlülere güvenli
bir geçiş sağlamak için en az net
2.00m yükseklikte monte
edilmelidir.
Rampalar ve merdivenler altında
kalan alanlar tamamen korkuluklar
veya yükseltilmiş algılanabilir
engeller ile işaretlenmiş olmalıdır.

Kaldırımlar

Kaldırım
rampaları

Kaldırımların kenarı, cadde
kotundan en fazla (14) cm. yüksekte
olacaktır. Kaldırımın kenarı görme
özürlülerin bastonları ile rahatça
izleyebilecekleri şekilde düzgün
olmalıdır.
Kaldırımlarda zemin malzemesi
kaygan olmayan türlerden
seçilmelidir.
Parçalı bir yapı oluşturan zemin
kaplamalarında derz aralıkları (0,5)
cm.den küçük olmalıdır.
Kaldırım genişliği en az (180) cm
olmalıdır. Mevcut şehirsel çevredeki
(80) cm.‟den daha dar kaldırımlarda
tekerlekli sandalye hareket edemez.
Kaldırımlarda ve yaya yollarında
körler için (80) cm. genişliğinde
yürüme şeritleri oluşturulmalı. ancak
bu şeritlerin her iki yanında (80)
cm.‟lik normal yürüme şeritleri
bırakılmalıdır. Bu şeritler
kaldırımdan farklı renkteki ve
dokudaki malzeme ile hazırlanır;
böylece görme özürlülerin bastonları
ve ayakkabıları ile yürüyüş
istikametlerini hissetmeleri sağlanır.

Kaldırım yüksekliği tüm aks boyunca
eşit devam etmemekle birlikte
ortalama 15cm dir.

6mm ve 13mm arasındaki seviye
farklarında eğik düzlem
oluşturulmalı ve eğim 13mm‟den
fazla olmamalıdır. 13mm‟den fazla
seviye farkları varsa rampa
yerleştirilmelidir.
Rampalar görme özürlülere engel
oluşturmamak amacıyla, yaya akışı
normal hat dışında yerleştirilmiş
olmalıdır. Bu yolun rampadan geriye
kalan genişliği 0,90m den az
olmamalıdır.
Kaldırım rampaları su biriken
yerlerin uzağında
konumlandırılmalıdır.
Kaldırım rampasının minimum
genişliği 0,90m olmalıdır, önerilen
genişlik 1,20m dir.
Kaldırım rampasının minimum
eğimi %8 olmalıdır.
Tekerlekli sandalye kullanan kişiler
ve hareket özürlüler için
düzenlenecek rampalarda korkuluk
bulunup bulunmayacağına duruma
göre karar verilir. Korkuluk (4) cm.
çapındaki yuvarlak borudan
oluşturulacak ve (90) cm. ve (65)
cm. yüksekliklerden geçen iki
küpeşteye sahip olmalıdır.

Kaldırım rampalarının eğimleri
farklıklıklar göstermektedir. Yüzey
dokuları ve ölçüleri açısından
standartlara uymamaktadırlar.
Uygulanan kaldırım rampalarının
standart bir genişlik ve eğimi
bulunmamaktadır. Genişlik olarak
standartlara uygun olmakla beraber
eğim olarak tekerlekli sandalyenin
refakatçisiz hareketine uygun olmayan
rampalar mevcuttur.
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Kaldırım kenarlarında algılanabilir
doku veya şeritler mevcut değil.
Kaldırım malzemesi genellikle parke
taş veya asfalt şeklindedir. Parkelerde
yer yer kabarmalar ve bozulmalar
mevcuttur.

Kaldırım genişliği tüm akslar boyunca
eşit devam etmemekle birlikte
tekerlekli sandalyenin dolaşımına
imkân verecek genişliktedir.

Görme özürlüler için oluşturulmuş
şeritler mevcut değildir.

Kaldırım rampalarında korkuluğa
gerek yoktur ve korkuluk
bulunmamaktadır.

Yaya geçitleri

Yaya geçitleri trafik kontrol
sinyalleri ile donatılmış olmalıdır.
Yaya geçidi şeritleri görmeyen
yayaların geçişlerini kolaylaştırmak
için belirtilmeli.
Yaya trafik ışıkları, görmeyen
yayalar yararına net sesli sinyaller ile
sağlanmalıdır.
Yol yüzeyinin, sıkı, iyi drane
edilmiş ve kaymaz malzemeden
oluşması gerekir.
Yaya geçitleri genişliği en az 180
cm., bölünmüş yollarda orta refüj
genişliği en az 120 cm olmalıdır.

İstasyonlardaki
tasarımlar
Rampalar

Asansörler
platform
kaldırıcılar

ve

Standartlar

Yaya geçitlerinde trafik ışıkları
bulunmaktadır.
Geçişler şeritlerle belirtilmemiştir.
Sesli sinyaller mevcut değildir.
Yaya geçidi zemin kaplaması kaymaz
malzeme olan asfalt ile kaplıdır.

Mevcut durum

İdeal olarak, rampa girişi hemen
merdiven yanında olmalıdır.
Rampaların minimum genişliği
0,90m olmalıdır.
Rampalarda dinlenme ve tekerlekli
sandalyenin hızını yavaşlatmak için
sahanlıklar sağlanmalıdır.
Sahanlıklar, rampalarda her 10m de
bir, rampa yön değiştirdiğinde ve
rampanın üst ve alt kısımlarında
olmalıdır.
En az 0,40m yükseklikte rampa
boyunca bir koruyucu tırabzan
oluşturulmalıdır.
3m ve daha geniş rampalarda ortaya
ara tırabzan yapılmalıdır.
Tırabzanlar arasındaki mesafe
0,90m ile 1,40m arasında olmalıdır.
Rampa yüzeyi sabit ve kaymaz
malzemeden olmalıdır, rampa
üzerinde halı kullanılmasından
kaçınılmalıdır.
Rampanın alt ve üst girişinde
görmeyen ve az gören insanlar için
renkli ve dokusal işaretlendirme
olmalıdır.

Üst geçite bağlantı sağlayan rampalar
merdivenlere bitişik
konumlandırılmışlardır.
Rampaların genişliği 1,40m dir.
Üst geçite ve istasyona bağlanan
rampalar 3 kattan oluşmakta ve 180 º
döner rampa şeklinde tasarlanmıştır.
Sahanlıklar rampanın yön değiştirdiği
yerlerde tasarlanmıştır.

Maksimum 2,50m seviye faklılıkları
için olan dikey hareket platformu
merdivenin yanına yerleştirilmelidir.
1,20m den fazla olan seviye
farklarında, kaldıraç farklı
seviyelerde kapıya yakın
konumlandırılmalıdır.
Dikey platform kaldırıcı giriş ve
çıkış için çeşitli açılış biçimleri
vardır.
Eğimli hareket platform üç
unsurdan oluşur: korkuluk, elektrik
jeneratörü ve bir hareketli platform
veya koltuk.
Kaldıracın çalışma sistemi üstten
asılı veya merdivene yandan asılı
şekilde olabilir.
Eğimli hareket platform kaldırıcı,
merdiven duvarı boyunca,
merdivenden geçisin sağlandığı
yeterli genişliğe engel olmayacak

Yenibosna istasyonuna asansör veya
platformla geçiş sağlanmamaktadır.
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Rampanın çevresi korunaklıdır fakat
ayrıca tırabzan bulunmamaktadır.

Rampa yüzeyi kaymaz, yumuşak
kauçuk malzemeden yapılmıştır, fakat
malzemede yer yer kabarmalar
oluşmuştur.
Ramplarda renkli ve dokusal
işaretlemeler yoktur.

şekilde yüklenebilir. Bu koltuk veya
platform kullanılmadığı zamanlarda
katlanabilmelidir.
Bir platform asansörü kurulumunu
sağlamak için merdivenlerin en az
genişliği 0,90 metre olmalıdır.
Platform asansörü minimum
genişliği 0,90m ve minimum
yüksekliği ise 1,20m olmalıdır.

Merdivenler

Merdivenlerin basamak
yükseklikleri, özürlülerin rahat
edebilmesi için mümkün olduğunca
azaltılmalıdır. Binalardaki basamak
genişlikleri 30 cm, basamak
yüksekliği (15–16) cm. alınacaktır.
Merdivenin olduğu yerde,
tamamlayıcı bir rampa asansör veya
kaldıraç bulunmalıdır.
Tüm basamaklar aynı yükseklik ve
düzende olmalıdır.
Dairesel merdivenler ve basamaklı
sahanlıklardan kaçınılmalıdır.
Merdivenin genişliği tek geçişli ise
minimum 0,90m, çift geçişli
minimum 1,50m olmalıdır.
Merdiven genişliği 180 cm.yi aşınca
ortaya bir korkuluk ilâve edilir.
Merdivenin her iki yanında yuvarlak
borudan küpeşteler bulunacaktır.
Küpeşte ile duvar arasında (4) cm.
aralık bulunacaktır.
2,5m ve fazla seviye farkı olan
merdivenlerde merdiven sahanlığı
yapılması uygundur.
Merdiven sahanlığının minimum
genişliği 1,20m olmalı, genişliği ise
merdiven genişliği ile aynı olmalıdır.
Keskin ve çıkıntılı basamak burnu
kullanılmamalıdır.
Merdivenin alt, üst ve sahanlığın
bulunduğu noktalara görmeyen
insanların merdivenin konumunu
anlayabilmesi için dokusal
işaretlemeler yer almalıdır.
Merdivenlerin başlangıç ve bitişini
körlere belirtmek için farklı
malzemeden şeritler düzenlenir.
Dokusal işaretleme şeridi en az
0,60m genişliğinde ve merdivenin
uzunluğu boyunca yayılmalıdır.
Az gören insanlara rehber olması
için pervazın rengi yüzey rengiyle
kontrast oluşturmalıdır.
Merdiven sahanlığı, basamaklar ve
basamak burnu kaymaz olmalı ve
yansıtıcı yüzey özelliği
taşımamalıdır.
Basamak kenarlarına az gören
insanlar için kontrast oluşturacak
şeritler konulmalıdır.
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Merdiven basamak yüksekliği 15cm
basamak genişliği ise 30cm dir.
Üst geçite bağlanan merdivenlerin
yanında rampalar tamamlayıcı olarak
tasarlanmıştır.
Tüm basamaklar aynı yükseklik ve
düzendedir.
Dairesel merdivenler ve basamaklı
sahanlık yoktur.
Merdiven çift geçişli ve genişliği
1,40m dir.

Merdivenin her iki yanında tırabzanlar
bulunmaktadır ve 1,00m
yüksekliktedir.
Merdiven sahanlığı mevcuttur.
Merdiven sahanlığının genişliği 2 m
dir.
Basamak burnu keskin ve çıkıntılı
değildir.

Merdivenin alt ve üst noktalarında
görmeyenler için herhangi bir
alıglanabilir doku tasarlanmamıştır.

Basamakların zemin malzemesi
betondur.
Basamak kenarları zıtlık oluşturacak
şekilde belirtilmemiştir.

Yenibosna istasyonunda üst geçit merdivenlerine bitişik olarak tekerlekli sandalye
için rampalar yapılmıştır. Üç katlı şekilde tasarlanan rampalar 1,40m genişliğinde
180˚ dönen rampa şeklinde tasarlanmıştır. Tekerlekli sandalye kullanıcısı için giriş
kapısı tasarlanmıştır ve 90cm‟dir. Rampaların eğimi % 8‟dir. Merdivenler kaymanın
önlenmesi için metal dokulu malzemeden rampalar ve üst geçit ise yumuşak kauçuk
malzemeden yapılmıştır. Rampaların ve merdivenlerin başlangıçlarında görme
özürlüler için algılanabilir doku yapılmamış, merdivenlerin kenarları az görenler için
kontrast oluşturacak renkle işaretlenmemiştir. Görme özürlülerin durağa ulaşmasını
kolaylaştıracak bir aks oluşturulmamıştır. Rampaların kenarında 0,40 m yükseklikte
rampa boyunca uzanan tırabzan bulunmamaktadır. Rampaların yön değiştirdiği
kısımda

tekerlekli

sandalyenin hızını yavaşlatan

sahanlıklar tasarlanmıştır.

Sahanlıkların genişliği 1,40m‟dir. Rampanın başlangıcında kaldırım ve rampanın
kaplamaları farklılık göstermekte ve tekerlekli sandalye geçişlerinde sorunlar
yaşanabilmektedir.
Duraklarda gölgelik ve korunak oluşturan sistem billboardlarla sabitlenmiş ve bu
billboardlar istasyonları ortalayacak şekilde sıralanmıştır. Billboardlar görme
özürlüler için engel oluşturmaktadır ve bunların algılanabilmesi için herhangi bir
önlem alınmamıştır. Aks üzerinde yer alan bu billboardlar bir platformla durak
yüzeyinden 0,10m yükseltilerek farkındalık oluşturulabilir. Billboardlar istasyonun
ortasında tek bir hat boyunca yer almış ve geriye 1,5m kalan alan kalmaktadır ve bu
alan tekerlekli sandalyenin hareketi için uygundur. Durak sert zemini yüksekliği ile
otobüs taban seviyeleri eşit yüksekliklerdedir. Platformların kenarlarında görme
özürlüler için fark edilebilir bir zemin yer almamaktadır.
Duraklarda görme özürlüler için herhangi bir sesli uyarı sistemi mevcut değildir.
Duraklardaki billboardlarda istasyon isimleri yer almaktadır, bütün duraklarda yer
isimleri aynı yerde billboardların üzerinde yer almaktadır.
Yenibosna istasyonu bağlantılarını sağlayan yaya akslarında birçok tasarım
eksikliğine ve yanlış tasarımlara rastlanmaktadır. Bağlantıyı sağlayan akslarda
engeller aks üzerinden kaldırılmamış veya fark edilebilirlikleri sağlanmamıştır.
Kaldırımlarda

aksın

anlaşılabilirliğini

arttıran

almamaktadır. Kaldırım yüksekliği 15cm‟dir.

dokusal

işaretlemeler

yer

Kaldırımda kullanılan zemin

kaplaması her kaldırımda farklılık göstermekte ve zemin kaplamasında yer yer
kabarmalar, bozulmalar gözlenmektedir, bu tekerlekli sandalye kullanan özürlü için
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engeller oluşturmaktadır. Aks boyunca kaldırım rampaları yerleştirilmiştir fakat
uygulanan kaldırım rampalarında tekerlekli sandalyenin refakatçisiz hareket etmesi
mümkün değildir. Kaldırım rampalarının eğimi, zemin kaplamaları standartlara
uygun olarak yapılmamıştır.

ġekil 5.11 : Yenibosna durağı
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ġekil 5.12 : Yenibosna durağı genişliği

ġekil 5.13 : Yenibosna durağı sert zemini
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ġekil 5.14 : Yenibosna durağına bağlanan rampa

ġekil 5.15 : Yenibosna metrosuna bağlanan yaya geçidi
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5.4.3 Metrobüs Hattı otobüslerinin tasarım standartları açısından incelenmesi
Otobüsler

Standartlar

Mevcut Durum

Basamak kenarlarında
işaretlemeler (sarı ve siyah zikzaklı
işaretler)
Zıt renkli zil düğmeleri
Sesli duyurular (“bir sonraki
istasyon…”,”son istasyon…”gibi)
İlk koltuğun yanında rehber köpek
için yeterli boş alan
Herhangi bir iç basamak yüksekliği
120mm ile 200mm arasında ve
basamakların her biri eşit
yükseklikte(+/- 10mm)
Koltuklar arasındaki geçiş
genişliği; koltuk yüksekliğinin
900mm olduğu durumlarda en az
450mm (tercihen 550mm), koltuk
yüksekliğinin 1400mm olduğu
durumlarda 550mm
Tutamak ve tutunma destekleri
arasındaki mesafe en fazla
1050mm
Zil düğmeleri, oturan yolcuların
kalkmadan ulaşabileceği konumda
Özürlülere ayrılmış koltukların
önünde (dizini bükemeyen kişilerin
kolayca oturup kalkması için) en az
650mm genişlik
Girişten tekerlekli sandalye için
ayrılmış alana kadarki geçiş
genişliği en az 750mm tercihen
800mm veya daha fazla
Açıkça işaretlenmiş, düz-engelsiz
bir zeminde, manevra için yeterli
ve boyutları en az 1300mm x
750mm olan tekerlekli sandalye
alanı
Tekerlekli sandalyeli yolcunun,
otobüsün gidiş yönüne ters
oturması daha güvenlidir;
tekerlekli yolcunun
yaslanabileceği, yüksekliği
350mm‟den 1400mm‟ye kadar
olan bir yüzey olmalıdır. Koltuk
boşluğunun bir tarafına yaklaşık
900mm yüksekliğinde yatay bir kol
koyma yeri olmalı ve zil düğmesi
kolay ulaşılabilir konumda
bulunmalı, kol koyma yerinin
hareketli (açılır/kapanır) olması
göz önünde bulundurulmalıdır.

Otobüslerde

hareket

özürlülerin

otobüse

Otobüslerde basamak
bulunmamaktadır.
Zil düğmeleri zıt renkte
Otobüs içinde sesli veya görsel
duyuru yapılmamaktadır. Sadece
“Duracak” ibaresi görsel olarak
sağlanmıştır.

Zil düğmeleri kalkmadan ulaşılabilir
mesafededir.
Tekerlekli sandalye için ayrılmış alan
işaretlenmiştir.
Tekerlekli sandalyenin araca
binebilmesi için otobüslerin orta
kapısında açılabilen platformlar
bulunmaktadır.

binişini

engelleyen

basamaklar

bulunmamaktadır. Tekerlekli sandalye kullanıcısının araca binişi otobüslerin orta
kapısında yer alan açılabilen platform ile sağlanmaktadır. Otobüslerin ortasında
tekerlekli sandalye ve bebek arabasının da durabileceği yer ayrılmış ve uluslar arası
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özürlü sembolü ile ayrılan bölüm işaretlenmiştir. Otobüslerde tekerlekli sandalye için
1m eninde 3m genişliğinde alanlar ayrılmıştır. Otobüs içinde sesli veya görsel
duyuru

yapılmamaktadır.

Sadece

“Duracak”

ibaresi

görsel

uyarı

olarak

sağlanmaktadır. Metrobüs güzergâhı, takip ettiği duraklar otobüs içerisinde kapıların
üstünde yer almaktadır.

Zil düğmeleri kalkmadan ulaşılabilir mesafededir.

Otobüslerin taban yüksekliği ile istasyonların platform yükseklikleri yaklaşık olarak
aynıdır ve 30cm dir. Otobüslerin istasyona yanaşma mesafeleri yolcuların araca
binişini zorlaştırmaktadır.

ġekil 5.16 : Otobüslerde tekerlekli sandalye için ayrılan alanı gösteren işaretler
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ġekil 5.17 : Otobüslerin orta kapısında yer alan tekerlekli sandalye geçişini sağlayan
platform
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6.

SONUÇ

2002 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçları Türkiye‟de toplam özürlü nüfusun
(ortopedik, görme, işitme, dil, konuşma ve zihinsel özürlü) 1,234,139 olduğunu
ortaya koymaktadır. Süreğen hastalığa sahip olan nüfus da dikkate alındığında,
Türkiye‟deki özürlü nüfus oranı %12,29‟dur.
Özürlü, konutundan başlayarak tüm mekanlarda ve bunlara ulaşım sürecinde
sayısız

engellerle

karşılaşmaktadır.

Kentlerde

yaya

dolaşımını

kısıtlayan,

taşıtlara öncelik tanıyan, taşıt trafiğini hızlandırmayı amaçlayan uygulamalar
öncelik almakta, ışıklı yaya geçitleri kaldırılarak üst geçitler yapılmaktadır. Toplu
taşımacılıkta özürlülere yönelik düzenlemelerde bütüncül yaklaşımlar yerine,
bazı özel noktasal ve yetersiz çözümler getirilmektedir.
Özürlülerin toplum içinde rahat, özgür yaşayabilmeleri, eğitim alabilmeleri, üretime
katkı sağlayıp istihdam edilebilmeleri, öncelikle çevredeki engellerin kaldırılıp,
ulaşılabilirliğin sağlanabilmesi ile mümkün olacaktır. Toplumun tüm bireylerinin
hayata eşit katılımının sağlanması herkes için yaşanabilir çevreler oluşturmakla
sağlanabilir. Özürlülerin toplumla bütünleşerek, hayata katılabilmelerinin sağlanması
için ulaşılabilir, engelsiz bir çevre, engelsiz kamusal alanlar ve engelsiz ulaşım
sistemleri bir zorunluluktur.
Çağdaş şehirlerdeki hayatın akışı kolay ulaşıma dayalıdır. Gelişmiş ulaşım sistemleri
modern bir şehirdeki hayatın akışını düzenler. Şehirdeki hayat bir hareketliliği ve yer
değiştirmeyi gerektirmektedir.
Bir şehirdeki ulaşım sisteminde kendisine yer bulamayan ya da zorlukla bulabilen
özürlü veya yaşlı insan belki bütün yeteneklerine ve üstün eğitim düzeyine rağmen
topluma bir katkıda bulunamayacaktır. Belli ihtiyaçların karşılanmasında başkalarına
daha bağımlı hale gelecektir. Ulaşım sistemlerinin ve vasıtalarının tasarımında özürlü
insanların da dikkate alınması, onların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırır ve
toplumla bütünleşmesini arttırır.
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Bu çalışma kapsamında İstanbul ulaşım sistemine çözüm olarak planlanan metrobüs
sisteminin tasarımında özürlüler için planlanan gerekli düzenlemeler incelenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda genel olarak özürlülük tanımlarından, çeşitlerinden
bahsedilmiş,

Türkiye‟de

ve

Dünya‟daki

yasal

düzenlemeler

ele

alınarak,

erişilebilirlik ve fiziksel çevre ile ilgili olması gereken standart kurallar belirtilmiştir.
Bu kurallar kentsel tasarım düzenlemeleri, mimari tasarım düzenlemeleri ve toplu
taşıma araç ve istasyonlarında olması gereken düzenlemeler şeklinde üç düzeyde ele
alınmıştır.
İstanbul‟da toplu taşıma sistemlerinde; metro, hafif metro, tramway, deniz otobüsü,
vapur ve karayolu sistemlerinde belli ölçülerde standartlar sağlanmaya çalışılmıştır.
4 Levent-Taksim metro hattının sadece Şişli-Mecidiyeköy durağına asansörle ulaşılm
sağlanamamaktadır. Aksaray – Havalimanı hafif metrosunun 17 durağının sadece
3‟ünde özürlü asansörü bulunmaktadır. Fındıklı – Zeytincburnu tramway hattında 4
durak haricinde % 10 – 12 eğimli rampalar bulunmaktadır, asansör mevcut değildir.
Deniz ulaşımında hareket özürlü ana terminallere girişte ve deniz otobüslerinin
yanına kadar rahat ulaşabilmekte fakat deniz otobüsüne binişte engeller
bulunmaktadır. Ulaşım sistemlerinde genellikle hareket özürlü kişiler için kısıtlı
uygulamalar yapılmış, görme ve işitme özürlüler için noktasal uygulamalarda
kalmıştır. Noktasal çözümlerle devamlılık sağlanamayacağından, erişilebilirliğin
devamlılığı sağlanamamaktadır.
Avcılar-Zincirlikuyu hattı 29 kilometrelik hat üzerinde 24 duraktan oluşuyor.
Durakların ve üstgeçitlerin dar olması, zemin kauçuklarının kalkması ve bilet
turnikelerinin az olması mevcut sıkıntılar arasında yer alıyor. Metrobüslerde
özürlüler için yapılan uygulamalar hareket özürlüler için rampalar ve tekerlekli
sandalye girişinden öteye gidememektedir. Görme ve işitme özürlüler ile ilgili
uygulamalara yer verilmemiştir.
Metrobüs hattı istasyonlarında ve yakın çevrelerinde yapılan incelemede birçok
tasarım eksikliğine ve yanlışlığına rastlanmıştır.
Mecidiyeköy ve Yenibosna

durakları ve yakın çevresi standartlara göre

incelendiğinde tasarımların devamlılıklarının sağlanmadığı, istasyon ve istasyon
yakın çevresiyle tasarımların bütünleşmediği gözlenmektedir.
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Metrobüs hattı günümüz bilgi ve teknolojisiyle yapılmış olsa da tüm kullanıcılar için
eşit fırsatları göz önünde bulundurmaktan uzaktadır. Ulaşılabilirlik noktasal
çözümlerle değil bütüncül yaklaşımlarla çözülebilir. Dolayısıyla sadece metrobüs
istasyonlarında

tasarlanan

kolaylıklar

noktasal

çözüm

olmaktan

öteye

gidememektedir.
İstanbul Metrobüs hattı günümüz bilgi ve teknolojisi ile yapılmış olması nedeniyle
Yenibosna ve Mecidiyeköy istasyonları ve metrobüs otobüslerinde belli ölçülerde
özellikle tekerlekli sandalye kullanıcılarına kolaylık sağlayan düzenlemelere yer
verilmeye çalışılmıştır. Kentsel açık alanlar ve ulaşım tesislerinde özürlülere
sağlanacak kolaylıklar proje ve inşaat yönetmeliklerinde yeterince yer almadığından
ve yer alanlara da gereğince uyulmadığından, metrobüs istasyonları ve istasyon
çevresinde özürlülerin ulaşılabilirliği açısından eksiklikler görülmektedir.
Yenibosna durağında tekerlekli sandalye için rampalar yapılmıştır. Rampalar
tasarlanırken genel özellikleri açısından tasarım kriterlerine uyulmuştur fakat üç katlı
şekilde tasarlanan rampalar tekerlekli sandalye kullanıcısı veya kısıtlı hareket
edebilen özürlünün tek başına hareket edebilmesini imkansız hale getirmektedir.
Durakta hareket özürlü için standartlar sağlanmaya çalışılmış fakat görme ve işitme
özürlüler için yapılması gereken standartlar eksik kalmıştır.
Mecidiyeköy durağına inen alt geçite kaldırım rampasıyla bağlantı sağlanmaktadır.
Rampa genişliği, yüzey kaplaması, rampa kenarında yer alan tırabzanları standartlara
uygun değildir.

Durağın girişinde tekerlekli sandalye girişi tasarlanmış

ve

turnikelerden sonra durağa çıkan merdivenlerin kenarına eğik hareket eden tekerlekli
sandalye platformu eklenmiştir. Duraklar ve duraklar dışına bağlantı sağlayan
merdivenlerin başlangıç ve bitişinde görme özürlüler için algılanabilir doku
kullanılmamış, az gören insanlar için merdiven kenarları karşıtlık oluşturacak şekilde
tasarlanmamıştır. Duraklara ulaşan aks üzerinde de görme özürlüler için yönlendirici
yer kaplamaları unutulmuştur. Duraklarda görsel veya işitsel herhangi bir uyarı
sistemi bulunmamaktadır.
Duraklara ulaşan yaya aksları boyunca olması yapılması gereken tasarım kriterleri
eksik bırakılmıştır. Yaya aksları boyunca uygulanan tek standart, uygulanan kaldırım
rampalarıdır fakat yüzey dokuları ve ölçüleri açısından standartlara uyulmamıştır.
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Mecidiyeköy ve Yenibosna durakları ve duraklarına ulaşan yaya aksları fiziksel
özürlüler için olması gereken tasarımlar ve bu tasarımlar uygulanırken standartlara
uyulup uyulmadığı aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.
Çizelge 6.1 Mecidiyeköy ve Yenibosna duraklarında olması uygulanan tasarımların
standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi;

Standartlara

MECĠDĠYEKÖY YENĠBOSNA
Uygun Uygun Uygun Uygun
Değil
Değil

Kaldırımlar
Kaldırım
yükseklikleri
Kaldırım
genişlikleri

x

x

x

x

Kaldırım rampaları

x

x

Zemin malzemesi
Merdivenler

x

x

Basamak
yükseklikleri

x

x

Basamak genişliği

x

x

Merdiven genişliği
Zemin malzemesi
Tırabzanlar
Sahanlıklar
Basamak burnu

x
x
x
x
x

x
x

Başlangıç ve bitişte
algılanabilir doku
Rampalar
Rampa genişliği
Sahanlıklar
Tırabzanlar
Zemin malzemesi
Zeminde renkli ve
dokusal
işaretlemeler
Platform Kaldırıcılar
Genişliği
İşaretlemeler
Engelin bulunduğu
yeri belirten
işaretler

x
x
x
x

-

-

-

-

x

x
x
x
x
x

x
-

x
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-

x

merdiven altında
kalan alanlar
Yaya Geçitleri
Trafik ışığı (görsel)
Sesli Uyarı
Algılanabilir yaya
aksı dokusu
Zemin malzemesi
Duraklar
Tekerlekli
sandalye girişi
Zemin malzemesi
Bilgilendirme
(görsel)
Bilgilendirme
(sesli)

-

-

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

*(-)işaretli duraklarda bahsi geçen tasarım kullanılmamıştır.

Çizelge 6.1‟de görüldüğü gibi günümüz bilgi teknoloji koşullarında uygulamaya
geçen metrobüs duraklarında uyulması gereken standartların birçoğu standartlara
uygun tasarlanmamıştır.
İçinde yaşadığımız toplum homojen bir yapıdan oluşmamaktadır; çocukları, yaşlıları,
özürlü insanları, farklı boyutları olan, çok kısa, çok uzun, zayıf ya da kilolu insanları,
hasta ya da sakatlanmış insanları, hamile bayanları, çocuklu anne ve babaları ve daha
nice farklı insanlık durumunu barındırmaktadır. Mimari veya kentsel ölçekte yapılan
tasarımlarda tüm bu insanlık durumları göz önünde bulundurulmalı ve uygulama
aşamasında hayata geçirilmelidir. Böylece yapılan tasarım herkese eşit olanaklar
yaratabilir. Özürlü gruplara kentte bağımsız ve istenen düzeyde bir yaşam
sağlanabilmesi; ilgili tüm birey, kurum ve kuruluşların konuya sahip çıkması ile
mümkündür. Bu kapsamda merkezi ve yerel yönetimler, meslek odaları, araştırma ve
eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ile medya kendilerine düşen görevi, yerine
getirmelidir.

103

104

7.

KAYNAKLAR

ADAAG, 2004. American Disability Act Accessibility Guideline.
Anonim, 2004. Standards for Barrier-Free Design of Ontorio Government Facilities.
Anonim, 2006. Uluslarası katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu: Bildiri Özeti
Kitabı. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi.
Anonim, 2007. Tasarım ve Özgürlük: Engelli İnsanlar ve Herkes İçin Tasarım.
TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi.
Aydemir, I, 1988. Fiziksel Çevre ve Özürlüler, YTÜ, İstanbul.
Barier Free Design Guide, 2008. Design for Independence and Dignity for
Everyone.
Burcu, E.,

2007. Türkiye'de özürlü birey olma: temel sosyolojik özellikleri ve
sorunları üzerine bir araştırma, Ankara : Hacettepe Üniversitesi
yayınları.

City of Toronto, 2003. Accessibility Design Guidelines, Toronto.
Çakmak, N.M., 2008. Amerika Birleşik Devletleri‟ndeki Engelli Tanimi Hakkinda
Bir İnceleme.
Erkesim, R., 1999. Özürlüye Uygun Açik Alan Tasarimi Ve Kullanimlarinin
Değerlendirilmesi Ve İstanbul Örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans Tezi.
Giritlioğlu, C., 1991. Şehirsel Mekan Öğeleri ve Tasarımı, İstanbul Teknik
Üniversitesi, İstanbul.
Goldsmith, S., 2000. Universal design : a manual of practical guidance for
architects. Oxford : Architectural Press.
GümüĢ, Ç. D., 2007. Türkiye‟de Özürlüler için Ulaşılabilirlik Mevzuatı.
GümüĢ, Ç. D., 1999. Hareket Engelliler İçin Ulaşımın iyileştirilmesi
Ankara: T.C. Başbakanlık özürlüler İdaresi Başkanlığı.

Rehberi.

Hacıhasanoğlu, I. & Hacıhasanoğlu, O., 1997. 623 No‟lu Araştırma Projesi: İTÜ
Ayazağa Kampusu Binalarının ve Yakın Çevrelerinin Özürlülerin
Kullanımına uygun olarak düzenlenmesi. İstanbul, İTÜ Araştırma
Fonu.
IBB, 2008. İstanbul‟da Ulaşım Problemleri ve Çözüm Önerileri.
Imrie, R. Ve Hall, P., 2001. Inclusive design: designing and developing accessible
environments. London ; New York : Spon Press.

105

IĢık, A., 2004. Tempo dergisi, Özürlü Nüfusumuz.
Kalaycı, A., Kutay E.L., 2007. Ergonomik Kent ve Engelliler.
Kaplan, H., Öztürk, M., 2004. Engelliler, Kamu Mekanı ve Engelsiz Tasarım:
Ankara Metrosu Ve Hrs İstasyonlarında Bir İnceleme, Planlama
Dergisi 2004/2, ss 113-128.
Karamehmetoğlu, ġ. S., 2006. Yaşlılar İçin Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi.
KarataĢ, K., 2002. Engellilerin Toplumla Bütünleşme Sorunları: Bir Sosyal Politika
Yaklaşımı. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt 2, Sayı 2.
KarataĢ, K., 2002. Özürlülere Yönelik Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Savaşım. Ufkun
Ötesi Bilim Dergisi, Cilt 2, Sayı 1.
KTP, 2004. Konya Trafik Platformu.
Kwan, J.,

2005. Accessibility and Universal Design, Architecture for all- Part 1.
Sayfa 20-24

Midilli, O., 2007. Yapılar, Proje ve Yönetmelikler, Özürlü Rampası,
MPM, 2003. Özürlülerin Toplumsal Gelişimine Yönelik Proje, Ortez ve Tekerlekli
Sandalyenin Üretimi ve Pazar Potansiyeli.
ODA, 2004. Ontarians with Disabilty Act.
Sawyer, A. ve Bright, K., 2004. The Access Manual: Auditing and Managing
inclusive built environments. Blackwell Publishing.
Seyyar, A. 1999. Özürlülüğün Tanımlanmasındaki Sosyal Faktörlerin Önemi, Saray
Rehabilitasyon dergisi, sayı 2.
Sürmen, ġ., 1996. Diğerlerinin Konut Sorunları/Habitat II Ön Konferansı. Emine
M. Komut(Ed.), Konutun Özürlü Hayatındaki Anlamı Üzerine
Kesitler, Öneriler.
Sürmen, ġ., 1988. Tekerlekli Koltuktaki İnsanların Hayatından Tablolar ve Bir
Mimarlık Kılavuzu. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesi Ofset Atölyesi.
Sürmen, ġ., 1995. Yaşlılara ve Özürlülere Uygun Evler- Tasarımlar. Türkiye
Sakatlar Konfederasyonu Yayınları: 3. İstanbul: İTU Çevre ve
Şehircilik Uygulama- Araştırma Merkezi.
Sürmen, ġ., 1995. Özürlü ve Yaşlılarla İlgili Mimari Ölçüler, Standartlar,
Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre ve
Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.
ġahin, H., 2006. Engellilik Kimin Sorunu? Bireyin mi? Toplumun mu? 24 Şubat
2009 tarihinde http://www.ozida.gov.tr adresinden alınmıştır.
T.C BaĢbakanlık Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı, 1997. Herkes için Ulaşılabilirliğin
İyileştirilmesi; Örnek Uygulama rehberi. 18 Mart 2009 tarihinde
http://www.ozida.gov.tr adresinden alınmıştır.
T.C BaĢbakanlık Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı, 2006. Fiziksel Çevrenin
Özürlülere Yönelik Düzenlenmesi (Japonya Örneği) Japonya‟da
Yapılar İçin Engelsiz Düzenleme Standartları. 05 Şubat 2009 tarihinde
http://www.ozida.gov.tr adresinden alınmıştır.

106

Thiberg, S. 1996. Diğerlerinin Konut Sorunları /Habitat II Ön Konferansı.
Tufan, Ġ. 2008. Engellilik.
TSE, 1991.
Türk Standartları Enstitüsü, 1999. TS 12576 : Şehir İçi Yollar - Özürlü ve Yaşlılar
İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve
İşaretlemelerin Tasarım Kuralları.
Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2002. Türkiye Özürlüler Araştırması.
Url-1<http://www.engelliler.biz/SosyalBakis/engellilik_ismailtufan.htm>
tarih 20 Ekim 2008

alındığı

Url-2<http://engelsizis.kadikoy.bel.tr/txtContent.aspx?pageName=sakatlar
_icin_kurallar.html > alındığı tarih 10 Aralık 2009
Url-2<http://www.tempodergisi.com.tr/saglik_cinsellik/06154/> alındığı tarih 15
Ekim 2008
Url-3 <http://tsd.org.tr>
Url-4 <http://ozida.gov.tr>
Url-5 <http:// abgs.gov.tr>
Url-6<http:// die.gov.tr>
Url-7 <http:// tse.org.tr>
Url-8 <http:// wowturkey.com.tr>
UN, 2007. Accessibilty for the Disabled, A Design Manual for a Barrier Free
Environment.
Ünsal, A., Tözün M., 2007. Türkiye‟de Özürlülük İle İlgili Yasal Durum.
Osmangazi Tıp Dergisi; ss 29(2): ss 77-83.
YavaĢ, H., 2002. Özürlülerin Kentsel Mekanda Hareketliliği. İstanbul Teknik
Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

107

108

ÖZGEÇMĠġ

Ad Soyad: Esra MARAZ
Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa/ 21 Nisan 1983
Adres: Halide Edip Adıvar Mah. Tanyolu sok. No:8 D:9 Şişli İSTANBUL
Lisans Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi- Şehir Bölge Planlama (2006)
Lise : Bursa Erkek Lisesi (2001)

2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden
mezun oldu. 2006 yılında “Kentsel Tasarım” yüksek lisansı eğitimine başlayarak
2009 yılında mezun olmuştur. İş hayatına şehir plancısı olarak başlayan Esra Maraz,
İngiliz ortaklı bir gayrimenkul yatırım firması olan Milestone Capital Partners‟ta
gayrimenkul danışmanı olarak görev yapmaktadır.

109

