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HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY UYGULAMASI 

1. Hissedilebilir Yüzeyin Tanımı  

Görme özürlüler günlük yaĢamda ihtiyaçlarını yardım almadan, özgürce yapmak 

istediklerinde birçok zorlukla (engellerle) karĢılaĢırlar. Tehlikeleri ve yönleri algılamakta 

zorluk çekerler. Görme özürlüler yönlerini bulmak için diğer duyularını kullanırlar. 

Dokunma duyusu görme özürlü bireylerde daha çok geliĢmiĢ bir duyudur. Hissedilebilir 

yüzey;  görme özürlü bireylerin dokunma duyusuna hitap eden, görme engellilerin 

yönlendirilmesini ve amaçlarına iliĢkin yön değiĢtirmesini sağlamak, engellemeler 

konusunda uyarmak için tasarlanmıĢ kabartmalı yüzey malzemesidir. 

2. Hissedilebilir Yüzeyin Amacı  

Görme özürlü bireylere bulunduğu konumdaki veya istikametindeki muhtemel tehlikeleri 

karĢı uyarmak ve varılması istenilen tesislere güvenli bir Ģekilde ulaĢımını sağlamaktır.  

3. Hissedilebilir Yüzeyin Önemi 

Kaldırımları kullanımlarında baĢkalarına ihtiyaç duymadan özgür bir Ģekilde 

kullanabilmeleri görme özürlüler için büyük bir önem ifade etmektedir.  

Hissedilebilir Yüzey = Görme Engelli Bireyin Özgürlüğü/ Bağımsızlığı 

4. Hissedilebilir Yüzeyin Genel Özellikleri  

• Doğru ve güvenli bir Ģekilde yönlendirmeli 

• Bireyi etrafı hakkında bilinçlendirmeli 

• Rahatlıkla hissedilebilmeli 

• Diğer kullanıcıları rahatsız etmemeli 

• Beyaz bastonla hissedilebilir olmalı 

• Az görenler tarafından rahatlıkla fark edilebilmeli 

• Basit ve Sürekli olmalı; Kafa karıĢtırıcı olamamalı 

• Düzgün, güvenli ve engelsiz olmalı 
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5. Hissedilebilir Yüzey Türleri  

5.1. Kullanılan Farklı DöĢeme Türleri  

5.1.1. Kılavuz izi öğesi:  

Kısaca kılavuz iz olarak da ifade edilebilen bu iz yüzeyinde kılavuzlama dokusu olan 

karolar ile düzenlenir. Bu öğenin kullanım amacı görme özürlü ya da görme kısıtlılığı olan 

bireyleri gidecekleri yere güvenli bir Ģekilde yönlendirmektir.  

5.1.2. Uyarıcı öğe:  

Yüzeyinde bir uyarı veya engelleme (yürüme yönünde var olan herhangi bir engel veya 

tehlike) ile karĢılaĢıldığını bildirir doku olan karolar ile düzenlenir. Genel olarak bu öğe; 

kot değiĢimleri, yaya geçitleri, kent mobilyaları vb. gibi kentsel engeller ile ilgili uyarıcı 

bilgi vermesi amacı ile kullanılır. 

5.1.3. Yön DeğiĢtirme Öğesi: 

Yüzeyinde yön değiĢtirme noktasında olduğunu bildirir doku olan karolar ile düzenlenir. 

Kılavuz izlerin birleĢtiği ya da güzergâhın farklı yönlere ayrıldığı kesimlerde 

kullanılmaktadır. 
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5.2. Renk Seçimi 

Hissedilebilir yüzey döĢemesi uygulanırken en önemli 

unsurlardan birisi de doğru renk seçimidir. 

Hissedilebilir yüzey sadece görme duyusunu 

tamamen kaybetmiĢ insanlar için değil kısıtlı görüĢe 

sahip insanlar içinde yön gösterici ve uyarıcı 

olacağından çevresi ile tezat renkte ve dokuda olması 

çok önemlidir. Örneğin, bazı hastalıklar (Ģeker vb.) sonucu görme kısıtlılığı bulunan 

bireylerde dokunma duyusunda da kayıplar olmaktadır ve bu bireyler hissedilebilir yüzey 

döĢemesinin kabartmalı dokusunu algılayamayabilirler. Ancak eğer döĢeme tezat renkli 

seçilirse, farklı renkli döĢemeyi takip ederek ulaĢacakları yere engelsiz ulaĢabilmeleri 

sağlanır. Hissedilebilir yüzey, kullanıldığı farklı ülkelerde farklı renk ve dokularda 

uygulanmaktadır. Ancak yüksek parlaklık seviyesine sahip olduğu için görsel olarak daha 

kolay fark edilebildiğinden genel olarak sarı renk kullanımı daha yaygındır.

   

5.3. DöĢeme Malzemesinin Özellikleri  

Hissedilebilir Yüzey döĢemesinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için döĢemenin 

dayanıklı olması çok önemlidir. Dört farklı mevsimin yaĢandığı ülkemizin farklı hava 

Ģartlarına uygun olan malzeme seçilmelidir. Ayrıca hissedilebilir yüzeyin uygulandığı 

alan, bu alanın kullanım yoğunluğu gibi unsurlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Diğer bir önemli özellik döĢemenin kaymaz olmasıdır. Özellikle Merdiven baĢlangıç ve 

bitiminde kullanılan uyarıcı yüzeyler, döĢeme kaygan olduğunda ciddi tehlikelere yol 

açabilmektedir. 
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Hissedilebilir yüzey uygulamalarını görme engelli vatandaĢlar üzerinde yürüyerek ya 

da beyaz bastonları ile tarayarak kullanabilmektedirler. Bu nedenle seçilecek malzemenin 

çevre döĢemeden farklı bir akustiği olmalıdır. Böylece fark edilmesi kolaylaĢacaktır. 

Özellikle fark edilebilir renkte seçilen döĢemelerin kir tutmayan ve kolay temizlenebilen 

malzemeden seçilmesi gerekmektedir. Görme kısıtlılığı olan bireylerin hissedilebilir yüzey 

döĢemesin rahat kullanabilmeleri için döĢemenin çevresi ile tezat ve kolay algılanabilir 

renkte olması gerekmektedir. Bu nedenle, döĢeme kolay kirlenir ve takibi zorlanırsa 

hissedilebilir yüzey uygulaması amacına hitap etmez ve tehlikelere yol açabilir. 

5.4. Genel Olarak Hissedilebilir Yüzeyin Konumlandırılması  

 Yönlendirme mümkün oldukça basit ve sürekli olmalıdır. 

 Görme özürlü bireyin rahat ve güvenli olarak kamusal kullanımlara ulaĢılabilirliğinin 

ve bu alanların kullanabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. 

 Var olan tüm tehlikelere karĢı uyarıcı önlemler alınmalıdır. 

 Uygulama mümkün oldukça düzgün ve engelsiz olmalıdır. Kılavuz izi kesintiye 

uğratacak rögar, ızgara, Ģehir mobilyası vb. engeller olmamalıdır. 
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FARKLI ÜLKELERĠN 

KILAVUZ ĠZ VE UYARICI YÜZEY UYGULAMAÖRNEKLERĠ 

Merdivenler ve Rampa Asansör 

     

Telefon Kulübesi, Tuvalet, Bankamatik vb. 

tesisler 

Kabartmalı Kent Haritası, Braille ile 

YazılmıĢ Bilgilendirme Panoları 

    

Banka, PTT, Sağlık Ocağı, Bilgilendirme 

Ofisleri, AlıĢveriĢ Merkezleri vb. gibi 

Kamusal Binalar 

Açık Kamusal Alan Kullanımları 

    

Otobüs Durakları, Metro Ġstasyonları gibi 

Toplu UlaĢım Odakları 
Yaya Geçitleri 
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5.4.1. Uygulama 

5.4.2. KILAVUZ ĠZ UYGULAMASI 

 Görme özürlüler, Hissedilebilir Yüzey uygulamasını kullanırken herhangi bir 

tereddüde düĢmemelidir. Bu nedenle kılavuz iz, mantıklı ve sürekli olarak 

uygulanmalıdır. 

 BirleĢmiĢ Milletlerin hazırlamıĢ olduğu Engelsiz Çevre Tasarım El Kitabına göre, 

Engelsiz Kılavuz Ġz Yolu, kılavuz iz dâhil en az 120cm. lik kent mobilyaları vb. 

engellerden arındırılmıĢ yoldur. 

 

 Bu nedenle kılavuz iz tek baĢına düĢünülemez. Görme özürlü bireyin güvenli 

seyahatini sağlamak için yol boyunca engelsiz bir koridor sağlanmalıdır. 

 Kılavuz iz sade ve anlaĢılır olmalıdır. Görme özürlü vatandaĢın temel 

gereksinimlerini karĢılayacak Ģekilde planlanmalıdır, aksi taktirde yoğun 

uygulanmıĢ kılavuz iz de görme özürlü birey için karıĢıklığa, algı karmaĢasına 

neden olacağından kullanıĢsız olabilir. 

 Kılavuz izler, uyarıcı yüzeyler ile birlikte kurgulandığında anlam ifade etmektedir. 

Kılavuz iz yol boyu devamlılık anlamına gelirken uyarıcı yüzey bireyi tehlikelere 

karĢı uyarır ya da bir kullanıma ulaĢıldığına dair bilgilendirir. 
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 Japon Standardına (JIS T 9251:20001: Tactile Ground Surface Indicator  fot Blind 

Persons) göre kılavuz iz merdiven baĢında bulunan uyarıcı yüzeyin tam ortasından 

bağlanmaktadır ve merdiven bitiĢinde aynı doğrultuda yeniden baĢlayarak 

süreklilik sağlanmaktadır.  

 Bu nedenle Kılavuz iz ile uyarıcı yüzeyin ilgili yerlerde bağlantıları sağlanmalıdır.  

 

 
  

*Tactile Ground  Surface  Indicators For Blind Persons.National Rehabilitation Center For The Disabled 

Japan.WHO Collabrating Center 

 

 Kılavuz izlerde öncelikli ele alınacak unsur güvenliktir. Güvenliği sağlamak koĢulu 

ile kılavuz izler organik olarak da döĢenebilir. Görme özürlüler beyaz baston ile 

kılavuz izleri takip ederken döĢemeler arasında kafa karıĢtırıcı herhangi bir boĢluk 

ya da yanlıĢ anlaĢılacak rögar kapakları gibi engeller bulunmamalıdır. Eğer kılavuz 
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iz doğrultusunda bunun gibi engeller varsa kılavuz iz engelin etrafına AĢağıdaki 

örnekte görüleceği gibi kavisli bir Ģekilde döĢenebilir.  Böylece engelsiz iz yolunun 

sürekliliği sağlanmıĢ olur. 

 

 

5.4.3. UYARICI YÜZEY UYGULAMASI 

 Uyarıcı yüzey uluslar arası kullanımı en fazla olan hissedilebilir yüzeydir. Çünkü 

doğru planlama ve tasarım, çok geniĢ olmayan alanlarda görme özürlüler baston 

yardımı ile kılavuz iz ya da yön değiĢtirme öğesi olmadan çok ciddi bir sorun 

yaĢamayabilirler. Ancak yürüyüĢ güzergâhında bulunan ve baĢka yöntemler 

(yükseltilmiĢ bordür taĢı vb.) ile bilgilendirmenin yapılmadığı alanlarda engeller, 

tehlikeler ya da destinasyonlar ile ilgili bireyi uyarmak için uyarıcı yüzey 

kullanılmalıdır. Kullanılmaması görme özürlüleri ciddi tehlikelerle karĢı karĢıya 

bırakabilir. Bu nedenle; örneğin Ġngiliz standartlarında bir tür kılavuz iz 

mevcutken ayrıntılı olarak değinilmiĢ 5 farklı tür uyarıcı yüzey bulunmaktadır. 

 Uyarıcı yüzeyin kullanım alanları: 

• Seviye DeğiĢiminin olduğu yerlerde (merdiven, rampa, vb.) baĢlangıç ve 

sonunda 

• Hemzemin yaya geçitlerinde geçit geniĢliği kadar 

• Kaldırım rampası bulunan yaya geçitlerinde rampa geniĢliği kadar 
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• Engelsiz iz yolu üzerinde bulunan kent mobilyaları vb. engellerin çevresine 

• Ġstasyonlarda platformlara 

• Asansör önlerine 

• Harita, bilgilendirme panosu, danıĢma, giĢe vb. noktaların önüne vb. 

uygulanır. 

MERDĠVENLERDE UYARICI YÜZEY UYGULAMASI 

 Uyarıcı Yüzey ilk basamaktan hemen önce baĢlamalı ve merdiven bitiminde bir 

basamak boĢluktan sonra baĢlamalıdır. 

 Uyarıcı yüzey en az 60 cm. geniĢliğinde, renk ve doku bakımından farklı olmalıdır.  
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 Japonya da yapılan çalıĢmalara göre merdiven etrafında kullanılması gereken 

hissedilebilir yüzey çeĢidi uyarıcı yüzeydir. AĢağıdaki Ģekildeki özellikle de 

merdiven altının boĢ olduğu bölgelerde görme özürlü bireyleri çarpmalara karĢı 

korumak için uyarıcı yüzey kullanılmalıdır. 

 
 

 

 Metro giriĢleri ya da alt geçitlerin baĢlangıcında uyarıcı yüzey kullanılmalıdır. 

 

ASANSÖRLERDE UYARICI  YÜZEY UYGULAMASI 

 Kılavuz iz, alanda bulunan asansöre yönlendirmelidir. Asansör butonlarına kolay 

eriĢim için butonların olduğu tarafa yönlendirme yapılmalıdır. JIS T 9251:20001’e 

göre uyarıcı yüzey donatının ön geniĢliği ile aynı uzunlukta ve kılavuz ize dik 

olacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.  

KENT MOBĠLYALARINDA UYARICI YÜZEY UYGULAMASI 

 Kılavuz iz yolu dıĢında kalan engellerin çevresinde yükseltilmiĢ bordürün 

bulunmadığı yerlerde uyarıcı yüzey kullanılmalıdır. 
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 Yaya kaldırımlarındaki ilân panosu, aydınlatma gibi kent mobilyaları ve ağaçlar, 

özellikle görme engelli kiĢiler tarafından fark edilebilmeleri açısından, kaldırım 

kotundan 0.10 m yüksekteki bir platform üzerinde konumlanmalıdır. 

 BM (2004)’in çalıĢmasında yaya kaldırımındaki bitki kasası, ağaççık gibi bir tasarım 

elemanının bitiminden itibaren 0.60 m’lik bir alanda doku farklılaĢması yaratılarak 

duyumsanabilir yüzey oluĢturulması önerilmektedir 

 

 

 

 

 

 

  

BM, Accessibility for Disabled A Design Manual for Barrier Free Environment, United Naons, 

Deparment for Economics and Social Affairs, Division for Social Pollicy and Development,2004. 

 

YAYA GEÇĠTLERĠNDE UYARICI YÜZEY UYGULAMASI 

 BirleĢmiĢ Milletlerin hazırlamıĢ olduğu Engelsiz Çevre Tasarım El Kitabında 

belirtildiği gibi, kılavuz iz yaya geçidine kadar devam etmeli ve burada uyarıcı 

yüzey ile T oluĢturacak Ģekilde birleĢmelidir. Aksi takdirde, görme özürlü birey 
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özelliklede yol ve yaya yolunun eĢ düzlem olduğu bölgelerde caddeye 

çıkabilmektedir.            

 

 

 

5.4.4. YÖN DEĞĠġTĠRME ÖĞESĠ UYGULAMASI 

 Kılavuz iz ögelerinin kesiştiği alanlarda kılavuz izler arası 135 dereceden az ise bu alanlarda 

yön değişimini haber vermek için noktasal kabarcıklı döşeme kullanılmalıdır. Bu döşemeye 

yön değiştirme ögesi denir.  

 

*DIN 18024-01 Straßen, Plätze, Wege, Öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze, 1998 
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 Yön değiĢtirme öğesinin farklı ülke standartlarında farklı kullanımları 

bulunmaktadır. Ancak, genel olarak kabul gören iki kılavuz izin 135 dereceden 

daha az açı ile birleĢtiği bölgelerde, bağlantı noktasına paralel sıralı ya da 

ĢaĢırtmalı sıralı noktasal kabarcıklı yüzey uygulanır. Yön değiĢtirme öğesi genel 

olarak uyarıcı yüzey ile aynı dokuda da uygulanabileceği gibi kafa karıĢıklığına 

neden olmamak için farklı dizilimli noktasal kabarcıklı yüzey kullanımı da tercih 

edilebilmektedir. 

 

 DIN 18024-01 standardına göre yön değiĢtirme öğesinin kullanımı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

  

  

 

Hong Kong / Japonya 
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 Yön değiĢtirici öğelerin kesiĢimlerdeki yerleĢtiriliĢi ile ilgili ortak bir standart 

olmamakla birlikte Japonya ve BirleĢmiĢ Milletler’in kullanımlarına göre 

kullanılacak olan noktasal kabarcıklı döĢemenin toplan geniĢliği görme özürlünün 

rahatlıkla algılayabilmesi için kılavuz izden büyük olmalıdır. 

JIS T 9251:20001 UN_AfD 
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ÖZELĠNDE  KARġILAġTIRILMASI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategori Almanya
KILAVUZ İZ (1)

Modül Biçimi 
Yürüyüş yönünde akan üstü düz bir dizi 

yükseltilmiş çubuk şerit

Modül Boyutu _

Çubuk Sayısı _

Yükseklik 0,45-0,5 cm

Uzunluk _

Eksenler Arası Mesafe 3-5 cm 5,7-7,8 cm 6-8 cm 6,5-8,3 cm

Tavan 0,5-2 cm 1,7 2 cm 2,5 cm

Taban 1,5-3 cm (Tavan + 1 cm) 2,7 3 cm 3,5 cm

KILAVUZ İZ (2)

Modül Biçimi 

Modül Boyutu 

Çubuk Sayısı 

Yükseklik 

Uzunluk 

Eksenler Arası Mesafe 

Tavan 

Taban 

KILAVUZ İZ (3)

Modül Biçimi 

Modül Boyutu 

Çubuk Sayısı 

Yükseklik 

Uzunluk 

Eksenler Arası Mesafe 

Tavan 

Taban 

UYARICI YÜZEY (1)

Modül Biçimi 
Üstü düz kubbe şeklinde kabarcıklı ve çapraz 

sıralı

Modül Boyutu  30 cm x 30 cm 40 cm x 40 cm 50 cm x 50 cm 20 cm x 1,33 cm 40 cm x 40 cm 45 cm x 45 cm _

Nokta Sayısı 25 (5x5) 49 (7x7) 81 (9x9) 6 (2x3) 36 (6x6) 49 (7x7) _

Merkezler arası mesafe 6 cm 5,71 cm 5,56 cm 6,7 cm 6,4 cm 6,68 cm 5-6 cm 4,2-6,1 cm 4,5-6,3 cm 4,8-6,5 cm 5-6,8 cm 5,5-7 cm

Tavan Çapı 2-3 cm 1,2 cm 1,5 cm 1,8 cm 2 cm 2,5 cm

Taban Çapı _ 2,2 cm 2,5 cm 2,8 cm 3 cm 3,5 cm

Yükseklik 0,45-0,5 cm

(Kubbe şeklinde olduğu için tavan ölçüsü yok)

1,5-2 cm

Yürüyüş yönünde akan dalgalı yükseltilmiş çubuk

_

_

0,5-0,6 cm

En az 30 cm

7-8,5 cm

3 cm

4 cm

Yürüyüş yönünde akan yarım kubbe şeklinde bir dizi yükseltilmiş çubuk şerit

_

_

Üstü düz yarım kubbe şeklinde paralel/çapraz dizilimli kabarcıklar

_

81 (9x9) ya da 36 (6x6)

0,4-0,5 cm

ISO

Yürüyüş yönünde akan üstü düz ve ucu köşeli bir dizi yükseltilmiş çubuk şerit

_

8

0,4-0,5 cm

8

0,4-0,5 cm

En az 30 cm

4-5,5 cm

4-5,5 cm

_

En az 30 cm

Blister Surface

_

_

0,5 cm

25-30 cm

35-40 cm(Tavan + 1 cm)

Üstü düz kubbe şeklinde kabarcıklı ve paralel sıralı

1,7 cm

2,7 cm (Tavan + 1 cm)

Üstü düz kubbe şeklinde kabarcıklı ve paralel sıralı

1,2 cm

2,2 cm

0,5 cm

Japonya

Yürüyüş yönünde akan üstü düz ve ucu köşeli bir dizi 

yükseltilmiş çubuk şerit

En az 30 cm x 30 cm (iki modül yan yana kullanılır. Genişlik 

en az 60 cm)

En az 4

0,5 cm

En az 27 cm

İngiltere

5

0,5 cm

_

8-8,5 cm

Yürüyüş yönünde akan üstü düz başlangıçları yuvarlatılmış 

bir dizi yükseltilmiş çubuk şerit

En az 40 cm x 40 cm

7,5 cm



UYARICI YÜZEY (2)

Modül Biçimi _

Modül Boyutu 40 cm x 40 cm _

Nokta Sayısı 36 _

Merkezler arası mesafe _

Tavan Çapı _

Taban Çapı _

Yükseklik _

UYARICI YÜZEY (3)

Modül Biçimi _

Modül Boyutu 40 cm x 40 cm _

Nokta Sayısı 6 _

Oveller Arası Mesafe _

Tavan Ölçüsü _

Taban Ölçüsü _

Yükseklik _

UYARICI YÜZEY (4)

Modül Biçimi _

Modül Boyutu 40 cm x 40 cm _

Çubuk  Sayısı 8 _

Eksenler arası mesafe _

Tavan Çapı _

Taban Çapı _

Yükseklik _

UYARICI YÜZEY (5)

Modül Biçimi _

Modül Boyutu 40 cm x 40 cm _

Çubuk  Sayısı 4 _

Eksenler arası mesafe _

Tavan _

Taban _

Yükseklik _

UYARICI YÜZEY (6)

Modül Biçimi Üstü düz kare

Kare Boyutu 4-6,5 cm

Kareler arası Mesafe 2-4,5 cm

Ara mesafe 6-10 cm

Yükseklik 0,45-0,5 cm

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

81 (9x9) ya da 36 (6x6)

4,5-6,1 cm

(Kubbe şeklinde olduğu için tavan ölçüsü yok)

2,5-3,5 cm

0,4-0,5 cm

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Yarım kubbe şeklinde paralel/çapraz dizilimli kabarcıklar

_

_

_

_

_

_

_ _

_ _

_ _
_

_

1,95 cm x 1,33 cm

2

7

_

_ 2 cm

_ 0,6 cm

_ 5 cm

_ (Kubbe şeklinde olduğu için tavan ölçüsü yok)

20 cm x 1,33 cm

4

20 cm x 1,33 cm

6

6,65 cm

_ 22,5 cm

_ 0,5 +/-0,05

_ 1,5 cm

_

Platform Edge (On-Street) Warning Surface

_

_

_

_

_

_

Platform Edge (Off-Street) Warning Surface

_ Üstü düz kubbe şeklinde kabarcıklı ve çapraz sıralı

_ 0,6 +/-0,05

_ Üstü Kesik ve Paralel Sıralı Oval 

_ 5,3 cm

_ 6,8 cm (Tavan + 1,5 cm)

20 cm x 1,33 cm

1

5 cm

_ 5

_ 15

_ 0,5 +/-0,05

Segregated shared cycle track/footway surface and 

_ Üstü düz yükseltilmiş çubuk şerit

_

_

_

Corduroty hazard warning surface

_
Yürüyüş yönüne dik konumlandırılmış  bir dizi yükseltilmiş 

çubuk şerit 
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