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MENGEN İLÇE DEVLET HASTANEMİZ ENGELLERİ KALDIRDI 

Mengen İlçe Devlet Hastanemiz, engelli vatandaşlarımızın hizmete ulaşımdaki sıkıntılarının 

giderilmesi amacıyla T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlemiş olduğu "Erişilebilirlik 

Kriterleri" doğrultusunda eksikliklerini tespit etmiş ve bu eksiklikleri tamamlayarak bahsedilen 

kriterlere tam uygun hale gelmiştir. Bu noktada yapılan işler aşağıda sunulmuştur: 

Sıra 

No 

YAPILANLAR 

1 Hastanemizin kuzeyinde geliş ve gidiş şeklinde ayrılmış bahçe girişi bulunmakta olup bu 

bahçe girişinin kenarında rampa şeklinde yaya kaldırımı bulunmaktaydı. Bu yaya kaldırımın 

başlangıç ve bitiş noktalarında kod farkı bulunmakta idi.  Bu yaya kaldırımının başlangıç ve 

bitiş yerlerindeki kod farkı Binalar İçin Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formunda 

belirtilen kriterlere göre rampalar yapılarak giderilmiştir. Rampaların başlangıç ve bitiş 

yerlerine görme engelliler için hissedilebilir uyarıcı yüzey yapılmıştır. 

2 Hastanemizin bahçe giriş ve çıkışında bulunan rampa şeklindeki yaya kaldırımının uzunluğu 

yaklaşık 29 m. olup yaya kaldırımın ikisine de 9 m. bir 150 cm. x150 cm.lik 2 şer adet 

dinlenme alanı yapılmıştır. Bu dinlenme alanlarının başlangıç ve bitiş noktalarının yaya 

kaldırımı ile birleşen yerlerindeki eğime dikkat edilmiştir. 

3 Hastanemizin bahçe girişi ve çıkışında yer alan rampa şeklindeki yaya kaldırımın yayanın 

güvenli hareket etmesi için bu yolun taşıt yolundan izole edilmesine yönelik olarak parlak, 

kaygan ve metal malzemeden küpeşte yapılmıştır. Bu küpeşte yaya kaldırımlarının iki yanına 

da yapılmıştır.  

4 Hastanemizin araç giriş ve çıkışına ilişkin yolda yaklaşık 2 cm. aralıklı olarak enine atmaları 

bulunan ızgaraların üzerine atmaların tersine 3 cm.lik 4 'er adet kalın saç kaynağı yapılarak, 

ızgaralar, tekerlekli sandalyelerin tekerleğinin batmayacağı hale ve kriterlere uygun hale 

getirilmiştir. 

5 Hastanemizin kuzeyindeki bahçe girişinden sonra çimlendirilmiş alanın bitimi ile hastane acil 

servis ve poliklinik girişi boyunca hasta, hasta yakını ve çalışanlar için açık otoparkımız 

bulunmakta iken bahsedilen girişlere 30 m. den az bir mesafesi bulunan bir bölüme 2 araçlık 

engelliler için otopark olarak düzenlemesi yapılmıştır. 2 araçlık bu engelli otoparkının 

kaldırım tarafına 2 adet engelli araç park yeri olduğunu gösteren trafik işareti yapılmış, 2 

araçlık araç park yeri ve transfer alanları kriterlere uygun şekilde beyaz/sarı renklerde yol 

boyası ile boyanıp/çizilmiştir. Ayrıca giriş yolundan itibaren engelli otoparkını göstermesi için 

2 adet yönlendirme tabelası da konulmuştur.  

6 Hastanemizin acil ve poliklinik girişi olmak üzere 2 girişi bulunmakta olup girişiler düzayak 

değildir. Ancak merdiven ve engelli rampalarıyla giriş sağlanmaktadır. Giriş rampaları 

kriterlere uygun olmakla birlikte rampaların başlangıç ve bitiş yerlerine görme engelliler için 

uyarıcı yüzey yapılmıştır.  

7 Hastanemiz bodrum, giriş ve birinci kat olmak üzere 3 katlı olup merdivenlerinin ön 

kenarında 2 cm. lik kaymaz şeritler bulunmakta iken ilave olarak 5 cm. lik kaymaz bantlarda 

yapıştırılmıştır. Böylece merdivenler basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı 

farklı renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 7 cm. kaymaz şeritler oluşturulmuştur. 

8 Hastanemizde bulunan merdivenlerin boşluk tarafında en üstte (90 cm.) 50 mm. lik bir adet ve 

altında 10 mm. lik 3 adet olmak üzere küpeşte bulunmaktaydı. Merdivenlerin duvar tarafında 

ise 90 cm. yükseklikte 50 mm. kalınlığında duvara monte küpeşte bulunmakta idi. 

Erişilebilirlik kriterlerine uygun hale getirilmesi için merdivenlerin duvar tarafında 70 cm. 

yükseklikte 32 mm. kalınlığında parlak metal ve kaygan malzemeden küpeşte yapılmıştır. 

Ayrıca hem eskiden yapılmış bulunan 50 mm. lik küpeşteye hem de yeni yapılan 32 mm. lik 

küpeştelerin başlangıç noktasına yarım ay şeklinde aparatlar monte edilmiştir.  

9 Hastanemiz bodrum, giriş ve birinci kat olmak üzere 3 katlı olup merdivenlerinin ve 

sahanlıklarının başlangıcının 30 cm. öncesinde ve bitiminden 30 cm. sonrasında 60 cm. 

genişliğinde (derinliğinde), merdiven genişliği boyunca uyarıcı yüzey yapılmıştır. 

10 Hastanemizin poliklinik ve acil servis olmak üzere vatandaş girişine açık 2 girişi 
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bulunmaktadır. Giriş kapıları iki yana kayar iki kanatlı fotoselli kapı şeklinde olup ardışık 

ikişer kapıdan oluşmaktadır. Ayrıca her iki girişinde kenarında cam yüzeyler vardır. Giriş 

kapılarımız ve giriş kapılarımızın kenarında bulunan cam yüzeylere kırmızı renkte 130 -140 

cm. yükseklikte birinci düzey ve 90 - 100 cm. ikinci düzey, 7,5 cm. genişliğinde uyarıcı zıt 

renkli bant yapılmıştır. 

11 Hastanemizin poliklinik ve acil servis olmak üzere vatandaş girişine açık 2 girişi 

bulunmaktadır. Giriş kapıları iki yana kayar iki kanatlı fotoselli kapı şeklinde olup ardışık 

ikişer kapıdan oluşmaktadır. Bu kapıların her iki tarafında kapıdan 30 cm. boşluk bırakılarak 

60 cm. genişliğinde (derinliğinde) ve kapı genişliği boyunca uyarıcı yüzey yapılmıştır. 

12 Hastanemizin poliklinik ve acil servis olmak üzere vatandaş girişine açık 2 girişi 

bulunmaktadır. Giriş kapıları iki yana kayar iki kanatlı fotoselli kapı şeklinde olup ardışık 

ikişer kapıdan oluşmaktadır. Bu kapıların her iki tarafında kapıdan 30 cm. boşluk bırakılarak 

60 cm. genişliğinde (derinliğinde) ve kapı genişliği boyunca uyarıcı yüzey yapılmıştır. 

(Hastanemizin vatandaş girişine açık kapıları fotoselli iki yana kayar kapı şeklindedir. 

Hastanemizde döner kapı bulunmamaktadır.) 

13 Hastanemizin poliklinik ve acil servis olmak üzere vatandaş girişine açık 2 girişi 

bulunmaktadır. Hastanemizin poliklinik girişinde ve acil servis girişinde danışma bankosu 

bulunmaktadır. Hastanemizin poliklinik girişi normal mesai zamanlarında açık olup acil servis 

girişi 7/24 açık durumdadır. Hastanemizin poliklinik girişindeki danışma bankosunda normal 

mesai gün ve saatlerinde görevli bulunmaktadır. Hastanemizin acil servis girişinde danışma 

bankosuyla birlikte karşılıklı güvenlik görevlisi bankosu da bulunmakta 7/24 görevli 

bulunmaktadır.  Mesai dışı zamanlarda acil servis danışma bankosu da hizmet vermektedir. 

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere hastanemizin girişlerinde danışma bankosu ve 

görevlileri bulunmaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi hastanemizde hastanemizde 

hissedilebilir kat planı bulunma zorunluluğu olmamasına rağmen yine de ana giriş bölümüne 

hissedilebilir kat planı da yapılmıştır. 

14 Hastanemizin ana girişinden geçildikten sonraki bölüme sesli uyarı sistemi de bulunan kat 

planı yerleştirilmiştir. Bu sistemde bulunan butona basıldığında yardım için görevli 

gitmektedir.  

15 Hastanemizin giriş ve birinci katlarında bulunan tuvaletlerde engelliler için yapılmış tuvaletler 

bulunmakta olup bu tuvaletlerde bulunan aynalar yerden 80 cm. yüksekliğe indirilmiştir.  

16 Hastanemizdeki engelli tuvaletlerinde bulunan klozetlerin yanında zil şeklinde basmalı yardım 

butonu bulunmakta olup vatandaş tarafından zile basıldığında bir görevli yardıma gitmektedir. 

Ayrıca bu madde gereği istenilen klozetten ve yere düşüldüğünde yetişilebilecek şekilde, iple 

çekilerek çalıştırılabilir özellikte acil durum çağrı aparatı da ilave olarak tüm engelli 

tuvaletlerine yapılmıştır.  

17 Hastanemizin poliklinik girişinde hissedilebilir kat planları yapılmış olup bu planlarda 

asansörün yeri belirtilmiş durumdadır. Ayrıca bu hissedilebilir kat planlarının olduğu yerden, 

danışma ve asansöre kadar giden hissedilebilir yüzey yapılmıştır. Ayrıca acil ve poliklinik 

girişinden asansöre yönlendiren yönlendirme tabelası da asılmıştır. 

18 Hastanemizde bulunan asansörün çağrı butonunun üzerinde Braille alfabesiyle de yazılmış 

asansör kullanma talimatı yapılmıştır. Ayrıca asansör çağrı butonunun önünde göre engelliler 

için uyarıcı yüzey de yapılmıştır.  

19 Asansörle ilgili işaretler görme engelliler için Braille yazılı pano ile değiştirilmiştir. 

20 Asansörün kabin dışı çağrı düğmelerinde Braille alfabeli yazılar kullanılmış panel değişikliği 

yapılmıştır.  

21 Asansörün kabin içinde asansörün hangi kata geldiğini anons eden sesli uyarı sistemi 

yapılmıştır. 

22 Kabin içine ve kabin dışına yerleştirilen yeni panel sistemde kabin dışında asansörün 

çağrıldığını ve kata geldiğini belirten sesli uyarı sistemi bulunmaktadır. 

23 Hastanemizdeki merdivenin başlangıcının 30 cm. öncesinde ve bitiminden 30 cm. sonrasında 

60 cm. genişliğinde (derinliğinde), merdiven genişliği boyunca uyarıcı yüzey yapılmıştır. 

24 Hastaların hizmet aldığı giriş ve birinci katların acil çıkış kapılarının yanına giriş kattaki acil 

çağrı butonunun yanına konulan buton ile çalışan Türkçe ve İngilizce olarak acil çıkış 
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kapısının burada olduğunu belirten sesli cihaz/sistem yapılmıştır. 

25 Hastanemize müracaat eden hastaların girişinde Braille harflerle de yazılı hissedilebilir kat 

planı, yerlerin adının Braille alfabesiyle yazılı olduğu yardım talebinde bulunabilme 

butonunda olduğu yazılı ve sesli kat planı, asansör içi ve dışındaki yazılar, hastaların muayene 

olacakları engelli hasta muayene odası, engelli tuvaletlerine ilişkin yönlendirme tabelaları, 

asansör kullanma talimatları Braille alfabesiyle yazılmıştır. 

26 Hastanemizin ana girişine görme engelliler için 120 cm. x 160 cm. arasındaki yükseklikte 

Braille yazılı ve kabartmalı bilgilendirme panosu yapılmıştır. Bu panoda ayrıca yardım butonu 

da bulunmaktadır. Ayrıca bu panoya yaklaşıldığında engelli vatandaşın kendisini anlaması 

için sesli uyarı da yapmaktadır. 

37 Girişte ve tuvaletlerde bulunan yardım butonuna basılması halinde yapılacakları belirtilen iç 

talimat hazırlanmış ve görevlilere tebligat yapılmıştır. 

 


