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İÇ MEKAN TABANSIZ HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY TEKNİK ŞARTNAME  
 
         

1. Tanımlar 

1.1.  Hissedilebilir  Yürüme  Yüzeyi  İşaretleri  (HYYİ):  Görme  özürlü  bireyin  dokunma  duyusuna  hitap 
ederek, az gören kişilerin de kontrast  renk  ile daha  iyi algılaması sağlanarak; yönlendirilmesini ve amaçlarına 
ilişkin yön değiştirmesini sağlamak, engeller konusunda uyarmak için zeminde tasarlanmış kabartma dokulu ve 
zemin ile kontrast renkli yüzeylerdir. Kılavuz Yüzey ve Uyarıcı Yüzey olmak üzere iki öğeden oluşur. 

1.2. Kılavuz Yüzey: Bir yürüyüş doğrultusunu veya belirli bir noktayı işaret eden (H.Y.Y.İ.) 

1.3. Uyarıcı Yüzey: Yalnızca belirli bir tehlikeye veya bir tehlikeye ve bir karar noktasına dikkat çekmeyi 
amaçlayan (H.Y.Y.İ) tasarımıdır. 

1.4. Paralel Dizilimli Uyarıcı Yüzey: Paralel dizilimli kesik kubbe  şeklinde uyarıcı kabartma dokusu  ile 
düzenlenen  yüzeylerdir.  Bu  öğenin  kullanım  amacı;  kullanıcının  seviye  farklılıkları,  tehlike  arz  eden  noktalar 
(merdiven başlangıç ve sonları, yaya geçitleri, kent mobilyaları vb. gibi) kentsel engeller ve yön değişimleri ile ilgili 
uyarmak ve bilgilendirmektir. 

* H.Y.Y.İ.’  ler  görsel  zıtlıklar  ve  hissedilebilir  kabartma  profilleri  sayesinde  evrelerinden  veya  bitişik 
bulundukları yüzeylerden kolaylıkla ayırt edilebilir olmalıdır, 

* Kullanım süresi boyunca fark edilebilirliklerini (fiziksel ve renk özelliklerini) asla yitirmemelidir. 

* Sendelemeyi önlemek için özel tasarlanmış olmalıdır, 

* Mantıksal ve sıralı olarak kullanılmalıdır, 

* Kullanıcılar tarafından anlamlandırılacak tutarlılığa sahip olmalıdır, 

*  Kullanıcılar  tarafından  yeterince  algılanabilmeleri  durma  ve  dönüş  gibi  tepkilerine  uygun  olarak 
hareket güzergâhı yönünde yeterli derinliğe sahip olmalıdır. 

 
KILAVUZ YÜZEY TEKNİK ŞARTNAMESİ 
   

 KILAVUZ (İZ)YÜZEY TEKNİK ÖLÇÜ               : Boy 274 mm x En 33mm x h 5 mm 

 UYARICI YÜZEY      TEKNİK ÖLÇÜ                     : 27 mm x 27mm x 5 mm 

 Kılavuz İz Çubuk Kaydırmazlık Özelliği: 2,7mm aralıklı En 2,7mm x h 0,4mm ölçülerde baklava desenli erkek 
dokular bulunmalıdır. 

 Malzeme türü    : UV katkılı PC/ MMA 

 Renk       : METALİK,SARI,SİYAH 

 Sertlik (DIN 53505)  : 95±3 ShoreA 

 Çalışma Sıcaklığ  : ‐20 / 90 ºC 



 
 

 
 

 Uygulama    :  KENDİNDEN YAPIŞKANLI  (iç mekân) 

 Kılavuz  üst desen çıkıntısı: 0,4 mm 

 300mmx300mm genişliğindeki Kılavuz Yüzeyde 4 adet paralel çubuk bulunacaktır. 

 Kubbeler paralel dizilimli olmalıdır. 

 Ürün üst tasarımı 0,4 mm yükseklikte, kabartma olacaktır. 

 Yüksek parlaklık seviyesine sahip  renkte  üretilmelidir.  

 Özürlüler idaresinin yaptığı çalışmalarda belirlenen ölçülere uygun olmalıdır. 

 Mevcut yüzeyde belirgin ses farklılığı sağlamalıdır. 

 Mevcut yüzeyde belirgin görsel farklılık sağlamalıdır. 

 Kiri içine emmeyen ve kolay temizlenebilen malzemeden üretilmelidir. 

 Ürünler Kaydırmaz yüzeye sahip olmalıdır. 

 Tekerlekli sandalye geçişlerine uygun olmalıdır. 

 Zehirli (atık) malzeme içermez ve geri dönüştürülebilir olmalıdır. 

 Endüstriyel tasarım patentine sahip olmalıdır. 

 Zor kirlenir ve kolay temizlenir olmalıdır. 

 Alev geciktirici özelliğe sahip olmalıdır. 

 Çevreye zarar verici katkı maddesi içermemelidir. 

 Hızlı ve kolay montaj imkânı sağlamalıdır. 

 

 
* Bant kalınlığı 1.00mm ‐ 1,20mm arasında olmalıdır. 

* Bant yoğunluğu minimum 820 kg/m3(+‐ %5) olmalıdır. 

* Bandın çekme mukavemeti 960 kPa ( ASTMD ‐ 897)(+‐ %5) olmalıdır. 

* Isı dayanımı minimum ‐30 °C, maksimum 140 °C dereceye dayanmalıdır. 

* Bant malzemenin tüm alt yüzeyini kaplamalıdır. 

* Bant rengi beyaz renk olmalıdır 

* Bant kapalı hücre yapısına sahip olup, yapışkanı akrilik olmalıdır. 

* Bandın yapışacağı yüzey önce İPA (İzopropilalkol) ile temizlenip daha sonra banda uygun primer yere 
uygulandıktan sonra yapıştırma gerçekleştirilecektir. 

 

3. HYYİ Uygulamaları Tekli 

* HYYİ’  ler  iç mekâna uygun malzemeden  imal edilmiş olacaktır. H.Y.Y.İ’  ler 30 cm eninde ve 30  cm 
boyunda olacaktır. Ürünler TS ISO 23599 standardına uygun olacaktır. 

*Çubuklar ve kubbeler herhangi bir yüzeyin üzerinde bulunmayacak, her bir çubuk ayrı ayrı doğrudan 
zemine yapıştırılarak  sabitlenecektir. Alev yürütmez özelliğine  sahip olacak  ilgili  rapor  teklif  ile birlikte  teslim 
edilecektir. 

*  Hissedilebilir  yüzey  ürünleri  kılavuz  yollar  ve  uyarıcı  yüzeyler  iç mekânda  ayrık  birimler  halinde 
uygulanacak ve herhangi bir birleştirici ilave taban içermeyecektir. Sadece noktalar ve takip çubukları şeklinde 
olacak ve uygulanacaktır. 



 
 

 
 

* Ürünün ve zeminin yapısına uygun yapışkan kullanılmalıdır. Hissedilebilir yüzey ısı dayanımı ‐30oC ile 
+70 oC arasında olacaktır. 

* Uygulama garantisi minimum 2 yıl olacaktır. 

* Uygulama sonrasında toplam yükseklik 5,2 mm’yi geçmeyecek şekilde olacaktır. 

* Renk uluslararası standartlarda belirtilen RAL koduna uygun olacaktır. . H.Y.Y.İ.  

* 300mmx300mm (±%0,5) genişliğindeki kılavuz Yüzeyde 4 adet paralel çubuk bulunacaktır. 

*Çubukların  her  kenarı  pahlı  olacaktır. 
*Ürünlerde  CE  belgesi  olmalıdır  
 
*  TSE  veya  İSO  9001‐2008  sertifikalı  özelliğe  sahip  olmalıdır.   
* CE belgesine sahip olmalıdır. 

* Çubukların eksen aralıkları 60mm‐70mm arasında olacaktır. 

* Çubuk düz sırt uzunluğu 270‐280 mm arasında, alt taban uzunluğu düz sırttan 10mm  (±1mm) fazla 
olacaktır. 

* Çubuk drenaj aralıkları 15mm‐25mm arasında olacaktır (derzler bu ölçüye dahildir). 

* Çubuk düz sırt genişliği 20mm‐25mm, alt  taban genişliği düz sırttan 10mm  (±1mm)  fazla olacaktır. 
Çubukların yüksekliği 4mm den az, 5mm den çok olmayacaktır. 

4.2 Paralel Dizilimli Uyarıcı Yüzey Tekli 

* 300x300mm (±%0,5) ebadındaki Paralel Dizilimli Uyarıcı Yüzey üzerinde 5x5 kubbe bulunacaktır. 

* Kubbeler paralel dizilimli olacaktır. 

* Kubbelerin üst kısımları kesik olacaktır. 

* Kubbelerin üst çapı 15mm‐18 mm, alt çapı üst çaptan 10 mm (10mm; ±1mm) fazla olacaktır. 

* Kubbelerin yüksekliği 4mm den az , 5mm den çok olmayacaktır. 

* İki kubbe merkezi arasındaki mesafe 60mm‐70mm olacaktır. 

* Kubbe merkezleri ile çubuk eksenleri aynı hizada olmayacaktır. 

* Suya, neme, ısıya (Yüksek‐Düşük), dayanıklı olacaktır. 

* Emici olan ve olmayan yüzeylerin birbirine yapışmasında  (metal, çelik, andezit, granit, bazalt, cam, 
mermer, seramik, asfalt, beton, plastik, kauçuk vb. yüzeylerde) iyi netice vermelidir. 

* Ürün ayrışmaya uğramayacak ve açma‐bırakma yapmayacaktır. 

*  İç  ve  dış  mekân  uygulamalarında  tam  performanslı  olarak  yapışma  sağlayacaktır. 
 
4.3 HYYİ Yapıştırma Malzemesi Tekli Yüzeyler 



 
 

 
 

* Çift taraflı yapıştırıcı bant olacaktır. 

* Suya, neme, ısıya (Yüksek‐Düşük), dayanıklı olacaktır. 

* Emici olan ve olmayan yüzeylerin birbirine yapışmasında  (metal, çelik, andezit, granit, bazalt, cam, 
mermer, seramik, asfalt, beton, plastik, kauçuk vb. yüzeylerde) iyi netice vermelidir. 

* Kısa sürede (uygulamadan sonra en geç 15 dk yapışma ve 1 saat içinde yaya kullanımına verilebilme) 
yaya trafiğine açılabilir özellikte olacaktır. 

* Bant kalınlığı 1.00mm ‐ 1,20mm arasında olmalıdır. 

* Bant yoğunluğu minimum 820 kg/m3(+‐ %5) olmalıdır. 

* Bandın çekme mukavemeti 960 kPa ( ASTMD ‐ 897)(+‐ %5) olmalıdır. 

* Isı dayanımı minimum ‐30 °C, maksimum 140 °C dereceye dayanmalıdır. 

* Bant malzemenin tüm alt yüzeyini kaplamalıdır. Bant rengi beyaz renk olmalıdır. 

* Bant kapalı hücre yapısına sahip olup, yapışkanı akrilik olmalıdır. 

* Bandın yapışacağı yüzey önce İPA (İzopropilalkol) ile temizlenip daha sonra banda uygun primer yere 
uygulandıktan sonra yapıştırma gerçekleştirilecektir. 

* Yapıştırıcı ortalama yaya yükünde en az 3 yıl malzeme ve uygulandığı zemin ile bütünlük sağlayacaktır. 

* Yapıştırıcı malzeme, Likit gaz, Mineral yağlar, Motor yağları, kimyasal temizlik malzemelerine dayanımlı 
olacaktır. Bu değerlendirmeler Yapıştırıcı malzemenin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ( MSDS ) Türkçe olarak 
yazılı bulunacaktır. 

* Yapıştırıcı malzeme UV Işınlarına yüksek dayanımlı olacaktır. 

* Yapıştırıcının malzemenin RoHS Belgesi bulunacaktır. 

 



 
 

 
 

* En az B2 yanmaz sınıfına sahip olmalıdır. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BRAİLLE ALFABELİ ASANSÖR KULLANMA TALİMATI YAPILMASI 29x21 cm 

 

 Asansör kullanma talimatı panosundaki bütün latiin harf ve braille harfler kabartma olacaktır. 

 Brai‐le harflerin yükseklikleri‐ 0,6 ile 0,9 mm arasında olacaktır.(TSE 9111) ‐ ( ADA standarts ) 

 Asansör kullanma talimatı panosundaki kabartma latin ve braille harfler ile üniversite logosu 

PETG(Polyethylene Terephthlate Glycol) plaka üzerine fotopolimer (photopolymer) malzeme kullanılarak 

yekpare yapılacaktır. 

 Pano üzerindeki bütün kabartma şekil, latin ve braille harfler kesinlikle UV baskı ile kabartma olacaktır,      

kesip sonradan yapıştırma sureti ile yapılmayacaktır. Braille ve Latin Harfler el veya tırnak temasıyla 

yerinden kopmayacaktır. 

 

 Braille harflerin çapları 1,5 ‐ 1,6 mm ve iki nokta arası 2,3 ‐ 2,5 mm uluslararası standartlarda olacaktır. 

Sistem modüler olacak gerektiğinde kolaylıkla sökülüp taşınabilecektir. 

Sistem grafik panel ve taşıyıcı panel olarak 2 ana parçadan oluşacaktır. 

Grafik panelnin altına mahal tanımlama panolarında 4 adet, isimliklipanolarda ise 

6 adet 2x10 mm ebadındaki mıknatıslara sabitlenecektir. 

Tasıyıcı panele mahal tanımlama panolarında 4 adet, isimlikli panolarda ise 6 adet 3x10 mm ebadındaki 

mıknatıslara sabitlenecektir.Taşıyıcı panel en az 5 mm kalınlığında pleksiglas malzemeden imal edilecektir. 

 Fotopolimerli levha özellikleri : 

Alaşım : 0,118 ‐nç (2.90 mm) PETG levha üzerine yapışık, yekpare üretim. 

0.032 ‐nç (0,8 mm) kalınlığında neme dayanımlı iç mekan fotopolimer. 

Fotopolimer tabakanın sertlik derecesii Shore D 80 olacaktır. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 BRAİLLE KABARTMA KAT  ENFORMASYON PLANI TEKNİK 
ŞARTNAMESİ  

1. Kabartma kat yerleşim planı 0,3 mm ‐0,5 mm kalınlığında yırtılmayan, dayanıklı endüstriyel 

plastikten 4 mm kalınlığında olacaktır.  

2. Ürün ölçüleri maksimum 70x100 cm olacaktır. 

3. Kabartma  yerleşim  planı  veya  haritalar  için  yapılacak  çizim  ,  idare  tarafından  verilecek mimari 

projeden istifade edilerek firma tarafından  yapılacaktır ve idareye onaylatılacaktır.  

4. Kabartma yerleşim planlarının kenar ve yüzeyler çapaksız ve pürüzsüz olacaktır. 

5. Kabartma yerleşim planlarının üzerinde bulunan  semboller, duvarlar ve yazılar; görme engelliler 

tarafından algılanabilecek şekilde kabartma olacaktır. Kabartma kalınlığı 0.4 mm‐0.6 mm olacaktır. 

6. Kabartma yerleşim planı üzerindeki her yazı hem  latin, hem Braille alfabesi  ile yazılacaktır. Latin 

alfabesi ile yazılan yazılar da kabartmalı olacaktır. 

7. Braille noktalarının alt çapı 1,4mm ‐1,6 mm olmalı, iki nokta merkezi arası mesafe 2,3mm‐2,5mm 

olmalı ve nokta yüksekliği 0,4mm‐0,6mm olmalıdır. 

8. Kabartma  yerleşim  planı  üzerindeki  kabartmalar  ve  Braille  noktaları malzeme  ile  bütün  olmalı, 

yapışma veya çakma olmamalıdır. 

9. Kabartma yerleşim planı üzerinde belirtilen tüm bölüm ve nesneler CMYK renkleri kullanılarak bir 

birinden ayrıştırılmalıdır. Sonradan boyama olmamalıdır. 

10. Ürün  ıslanmaya  karşı  dayanıklı  olmalıdır.  Islak  bez  ve  benzeri materyalle  silindiğinde  deforme 

olmamalı, renk kaybına uğramamalıdır. 

11. Kabartma  yerleşim  planı  UV  baskı  olmalıdır,aşırı  soğuk  ve  aşırı  sıcak  havalardan 

etkilenmemelidir.Renk atması olmamalıdır. 

12. Kabartma kat planı tasarımında kullanılan semboller, anlaşılır biçimde lejant olarak verilmelidir. 

13. Ürün içeriğinde kullanılan malzemeler insan sağlığına zararlı olmayan malzemeden olmalıdır. 

14. Kabartma kat planı yerden en az 120 cm. Yükseklikte duvara monte olarak imal edilmelidir. 

 

                     
 
 

 

 

 



 
 

 
 

BRAİLLE  VE   LATİN  ALFABELi KABARTMA   KÜPEŞTE  YÖNLENDİRME SİSTEMİ  YAPILMASI  

 
 
 
Ürün  Braille   ve Latin  Alfabeli Kabartma Küpeşte Yönlendirmesi 
Ölçü  13 cm‐ 25 cm 

 
 
 
 
Renk  İdarece verilecektir. 
Yazı Rengi  Uluslar  arasıstandartlara göre  yazılacaktır. 
Yazı Türü  Braille  ve Latin  Alfabeli 
Montaj Şekli  Uygulama  alanına  göre  yapıştırma  (tüm  merdiven  başlangıç  ve   bitişlerine‐

proje 
ü i d ö ildiği ibi)Amacı  Braille   Alfabeli  Kabartmalı  küpeşte   (trabzan)  modülleri;   görme   engellilerin, 
az 
görenlerin, yaşlıların ve herhangi bir görme engeli bulunmayanların, iç ve dış 
mekanlardaki merdiven  basamaklarını  daha    iyi    seçerek    güvenli    olarak  
merdivenleri  kullanmalarını    sağlar. 

 

Teknik Özellikleri 

 Küpeşte yönlendirmesi  özel  şeffaf folyo malzemeden  üretilmelidir. 

 Küpeştelik  Şeffaf olacaktır. 

 Üzerinde üst kısmında latin kabartma harf ve alt kısımda ise 6 nokta  standartlarına  uygun ölçülerde ve 
uygun dolgunlukta kabartma yazı olmalıdır. Braille okuyucuları için küçük bir ok sağlanmalıdır.   Metnin  
alt  tarafından 8 mm aşağıya  yerleştirilmeli   ve sola  yanaşık olmalıdır. 

 Latin alfabesi font büyüklüğü 24 punto aralarında olacaktır.  Braille  alfabesi  standartları nokta  çapı 
(R: 1,4‐1,6mm)   Nokta yüksekliği   (h: 0,6‐0,9mm)   olmalıdır. 

 Küpeştelik üzerindeki kabartmalar sürtünme ve temizlik malzemeleri ile yerinden çıkmayacak şekilde  
mukavemetli   olmalıdır. 

 Monte  edilecek  tırabzan üzeri ile   küpeşte çapı aynı çapta olacaktır. 

 Ürün üzerinde ki Braille ve Latin alfabesi uluslararası standartlara uygun,  yüksek  kalite  ve fontta  
olmalıdır. 

 Uygulama alanındaki mevcut küpeştelere montajları yapılacaktır. Mevcut  küpeşte  Latin  ve Braille   
alfabeli küpeştelik  başlangıç  ve  bitim  noktalarına  en yakın  şekilde folyo giydirilecektir. 

 Braille Alfabeli Kabartmalı Küpeşte trazbanları, üretim  hatalarına  karşı teslim  tarihinden  itibaren 2 
yıl  garanti kapsamı altında   olmalıdır. 

 
 

 

 



 
 

 
 

                             CAMLARA UYARICI GÖRSEL BANT YAPIŞTIRILMASI  

Komple cam yüzeyli kapilara 140‐100 ve 30 cm yüksekliğe boydan boya 5 cm genişliğinde kontrast renk 

oluşturacak şekilde kendinden yapişkanli folyo bant çekilmesi. 

 

                                

 
 
 
 
 
 

SESLİ VE IŞIKLI ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Yüklenici firma işin kapsamında binalarda yangın çıkış kapıları ve ana çıkış kapıları gibi alanlara aşağıda belirtilen 

sesli  yönlendirme  cihazlarını montaj  edecektir. Montaj  ve  sipariş  öncesinde  yüklenici  firma malzeme  onay 

formunun  idaremizce onayına mütakip  tedarikçi  firmanın  teknik personeli ve  işin kontrol mühendisi eşliğinde 

binalarda  keşif  yapılacak  ve  sesli  yönlendirme  cihazların,  kablosuz  optik  duman  dedektörlerinin,  tetikleme 

sensörlerinin  takılacağı  noktalar  o  günkü  binaların  durumuna  uygun  olarak  tespit  edilecektir.  Bu  tespit 

aşamasından sonra işin montaj kısmına geçilecektir. İşin tamamlanmasının ardından yine tedarikçi firmanın teknik 

personeli ve  işin kontrol mühendisi eşliğinde sistemin  test ve kontrolleri yapılarak devreye alınacaktır. Test ve 

devreye alma aşamasına birbirine yakın olan yangın çıkış kapıları olan mahallerde sesli yönlendirme açısından 

karmaşaya sebebiyet verilmemesi açısından cihazların ses desibel ayarları uygun hale getirilecektir. 

Sesli yönlendirme ünitesi kapsamında; sesli yönledirme cihazı ,tetikleme sensörü ve bu sistemi besleyecek akü ve 

akü şarj grubu dahildir. Mahallere konulacak kablosuz optik duman dedektörleri ayrı bir kalem olup bedeli ilgili 

ödeme kaleminden yapılacaktır. 

1.Tanım  

Görme Engelli ve yaşlı bireylerin Engelli yasası gereği erişilebilir binalar, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 

20.07.2013  tarihinde  Resmi  Gazete’de  yayınlanan  28713  sayılı  “ERİŞİLEBİLİRLİK  İZLEME  VE  DENETLEME 



 
 

 
 

YÖNETMELİĞİ” nin  EK‐1 BİNALAR  İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK  İZLEME VE DENETLEME  FORMU” nun 121.sayfa  J:ACİL 

DURUM VE BİNA TESİSATI” maddesindeki yönetmeliğine göre görme engelli bireylerin  acil durumlarda  binaların 

acil çıkışlara yönlendirecek kolayca fark edilebilir ışıklı ve sesli yönlendirme işaretleri kapsamlı ve acil durum yangın 

deprem  gaz  sızıntısı  v.b.  alanlarda  binaların  acil  durum  tahliyesinde  çıkış  kapılarına  sesli  yön  tarif  yaparak 

tahliyesini sağlayan görme engelli sesli ışıklı yönlendirme sistemidir.   

Amaç  

Sesli ışıklı yönlendirme sistemi yukarıda tanımlanan özelliklerde sahip işleri yapmak için tasarlanmış noktasal 50 

Watt  güçte  sesli  ışıklı  yönlendirme  ünitesi  tetik  sensörü  anons  başlatma  butonu  ve  opsiyonel  duman 

dedektörlerinden oluşmaktadır.  

Yüklenici  firma,  teklifini  ettiği  ürünün  üreticisi/ithalatçısı  veya  yetkili  satıcısı  olmalı  ve  bu  belgeleri  idareye 

malzeme onayı aşamasında sunmalıdır.  

Yetkili satıcı veya üretici firma ISO 9001:2008 standardına sahip olmalıdır.  

Yetkili satıcı veya üretici firma satışını ve montajını yaptığı ürünlere ait satış sonrası TSE hizmet yeterliliği belgesi 

olan 13426 TSE‐HYB Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgeleri idareye sunmaları gerekmektedir. 

Ürünlerin ait CE belgeleri, ürüne ait patent veya faydalı model belgeleri olmalıdır. 

Acil durumda bina tahliyesinde kullanılacak Görme Engelli sesli ışıklı yönlendirme sistemlerinin kullanım amaçları 

ve özellikleri aşağıda belirtilmiş olup teklif verecek tüm firmaların gerek kullandıkları malzeme kalitesi ve gerek 

ise oluşturdukları sistem yapısı kesin olarak bu özellikleri sağlamalıdır. 

Tüm sistem malzemelerin montaj, test ve devreye alma idarenin belirleyeceği teknik ve kullanıcı personel eğitimi 

ile  gerek malzemelerin  orijinal  kullanma  kitapları  ve  gerek  ise  Türkçe  hazırlanmış  kullanma  kılavuzu  sistem 

mimarisi  ve montaj  ile  ilgili detaylı bilgiler  içeren  tüm hizmetler yüklenici  firmanın  sorumluluğunda olacaktır. 

Sistemin bileşenlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasından yüklenici firma sorumlu olacaktır. Sonuç olarak binanın 

mevcut yangın alarm ve acil durum butonlarıyla entegre için gerekebilecek her türlü donanım (arabirim, aktarıcı, 

empedans,  çevirici,  vs.)  ve  yazılım  yüklenici  tarafından  karşılanacak  olup  ayrıca  bir  bedel  ödenmeyecektir. 

Sistemlerin donanım malzeme sayısı ancak idarenin isteği üzerine arttırıldığı zaman artabilir. Ayrıca teklif edilen 

sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe tamamlayıcı bilgiler ve kataloglar verilecek, sistemin çalışması açıklanacak, 

şartnameden farklı hususlar varsa izah edilecektir.  

 

Görme Engelli Sesli Yönlendirme Ünitesi  

Noktasal sesli yönlendirme teknik özellikleri bu şartnamede belirtildiği şekilde tesis edilecek mevcut yangın alarm 

tesisatı bağlantısı  yapılacak  ve  işler  vaziyette  teslim edilecektir.  Sisteminde  kullanılan  fonksiyonların  ses  kayıt 

hafızası  bulunduğu  ortamın  tarifinin  tümüne  yetecek  kadar  ses  kayıt  hafızası  olacaktır.  Ayrıca  gelecekteki 

ihtiyaçları da düşünülerek,  ses kayıt hafızası artırılır olmalıdır. Sesli yönlendirme ünitesi yangın anında yangın 

sirenlerin ve alarmları devrede iken dahil 250 M2 alanda yapılan anonsları rahatlıkla duyulabilir 50 Watt güçte ses 

kalitesi net ve anlaşılır yangın sirenlerin üstünde ses gücüyle sesli yönlendirme yapıyor olmalıdır. Görme Engelli 

Acil sesli yönlendirme ünitesi 24 saat aralıksız olarak hizmet verebilecek özellikte olacaktır. Elektrik kesintisinde 

48 saat akü veya şarjlı pil desteği olacak kesintisi sonrası pil veya akü sistemini dolduracaktır. Sesli yönlendirme 

ünitesi ses ayarı ile takılan alanda ses istenilen seviyede ayarlama yapılacak özelikte olacaktır. Noktasal Acil sesli 



 
 

 
 

yönlendirme  ünitesi  binanın mevcut  yangın  alarm  sisteminden  aldığı  kablosuz  komutla  otomatik  veya  kablo 

bağlantısıyla noktasal sesli yönlendirmeye başlayacak sistem resetlenene kadar tekrarlı sesli yönlendirme devam 

edecektir. Otomatik çalışmada cihaz yangın ihbar santralinin belirlediği zonlardan veya yangın siren komutundan 

hafızasına kayıt edilmiş yön  tarif mesajını yangın alarm uyarısı boyunca yayınlayacaktır. Stand by konumunda 

Cihazın  çalıştığını  gösteren  bir  LED  uyarı  lamba  bulunacaktır  belirli  aralıklarla  flaş  yaparak  aktif  olduğunu 

belirleyecektir.  Anons  esnasında  beyaz  flaşör  lambası  yönlendirme  sonlanıncaya  kadar  flaşlı  yanacaktır.  Sesli 

yönlendirme Cihazı üzerinde Test amaçlı buton olacak gerekli zamanlarda  test edilir olacaktır. Yetkisiz kişilerin 

kullanımını önlemek amacı  ile 2.40 cm yüksekliğe duvara monte edilecektir. Sesli yönlendirme ünitesi acil çıkış 

koridorlarına veya kapı üstlerine veya yanlarına monte edilebilir olacak sesin anlaşılır ve daha iyi duyulur olması 

için 35 derece eğimli olacaktır. Birden fazla çıkış kapısı veya katları  olan binalarda anons üniteleri kendi alanındaki 

duman  yoğunluğunu  algılayarak  farklı  anonslarla  diğer  kat  veya  acil    çıkış  kapılarına    yönlendirerek    görme 

engellilerin olası yangın mahali veya  bölgesine girmeleri engelleyecek özellikte olacaktır. Bunun yapılabilmesi için 

belli noktalara kablosuz optik duman dedektörü bağlanarak cihazla bu dedektörler akuple edilecektir. 

Kablosuz Yangın Tetikleme Sensörü  

Binanın mevcut  yangın  sirenlerin  yakınına  konan  tetikleme  sensörleri  yangın  sirenleri  ve  alarmları  devreye 

girmesiyle acil sesli yönlendirme ünitelerine komut vererek sesli yönlendirme başlatacaktır. Tetikleme sensörleri 

bilgi  teknolojileri  kurumu  KET  kısa  mesafe  telsiz  yönetmeliği  kapsamında  433.92  Mhz  frekansla 

haberleşecektir.Tetikleme sensörleri elektik kesintilerinde dahi çalışır durumda olacak kendi  içlerinde şarj edilir 

pili olacaktır. Elektrik kesintisi sonrası kendini şarj edecektir.  

 

           TEKNİK ÖZELLİKLERİ   

• Enerji Lambası  

• Ses Çıkışı Güçü 50Watt  

• Otomatik Ve Manuel Çalışma  

 • Çıkış Gerilimi 1. Vrms Hz 

 • Frekans Aralığı: 50 ‐4.000 Hz  

 • Sinyal Gürültü Oranı: 30db  

• Harmonik Bozulma: %0,5  

• Çalışma Ortamı:10‐C+45 C/ %95nem  

• Besleme Gerilimi: 220 Vac+&15,50Hz +5Hz  

• Otomatik Tetikleme RF432 92 Mhz ve Manuel   

• Gövde ABS  

• Uygulama Gücü: 50W Rms  

• Frekans Bandı: 70‐ 14.000 Hz Full Range  

• Giriş Gerilimi: 10 Vrms  

• Ses Basınç Seviyesi:  15 Db(1 Khz, 1 M/1 W)  

 

 



 
 

 
 

Kablosuz Optik Duman Dedektörü 

Kablosuz optik duman dedektörleri her  sesli  yönlendirme  cihazına bulunduğu mahalin yapısına uygun  sayıda 

bağlanacak  ve  yangın  durumunda  görme  engelli  kişi  veya  kişilerin  yangın  bölgesi  dışına  yönlendirme  amaçlı 

kullanılacaktır. Duman yoğunluğunun olabileceği noktalara montajı yapılacak ve herhangi bi duman algılandığında 

sesli  yönlendirme  cihazına  komut  göndererek  o  cihazın  anonsu  kesmesini  sağlayacaktır.  Kablosuz  duman 

dedektörleri 9V pille  çelışacak olup piller  için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Piller  kaliteli  standartlarda  ve 

istenildiğinde pilin kalan enerjisini gösteren tipte olacaktır. 

 

Garanti  

Sesli yönlendirme sistemi 2 yıl boyunca garanti kapsamı içinde olmalıdır. Sistemin garantisi işin geçici kabul tarihi 

itibarıyla başlayacaktır. Garanti kapsamı içerisinde oluşan arızalara 2 işgünü içerisinde müdahale edilecek ve arıza 

müdahaleyi takiben en geç 15 işgünü içerisinde giderilmiş olacaktır. Garanti kapsamı içerisindeki arızalarda sistem 

parçaları  ücretsiz  olarak  değiştirilecektir.  Yüklenici  firma  sistemin  garanti  taahhütnamesini  işin  geçici  kabulü 

esnasında idaremize teslim edecektir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

         ENGELLİ WC İPLİ  ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ KAPI ÜSTÜ LAMBASI ve RESET BUTONU  
  TEKNİK ŞARTNAMESİ 

  
Yüklenici firma  bina ve mahallerde bulunan engelli tuvaletleri için acil çağrı sistemi kuracaktır.Uygulama 

aşamasında  90mt  yi  geçen  sinyal  kablosu  olması  durumunda  ilave  olarak  oda  kontrol  modülü 
konulacaktır.Kurulacak acil çağrı sistemi çalışır halde idaremize teslim edilecektir. Acil çağrı sistemleri minimum 
2 yıl firma garantili olacaktır. 2 yıllık garanti süresi içinde oluşacak tüm arızaları 7/24 esasına dayalı olarak yüklenici 
firma ücretsiz olarak gidermek  zorundadır. Yüklenici  firma 2  yıllık  garanti belgeleri  ve 2  yıllık  arıza  ve bakım 
taahhütnamesini  ıslak  imzalı olarak geçici kabul tarihinden  itibaren başlamak kaydı  ile  idaremize teslim etmek 
zorundadır. Bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 
 
Engelli  çağrı konsolu 24 adres kapasiteli 
 
Engellinin  tüm izleme ve kontrolları yapılabildiği, ABS gövdeli, membran ön panele sahip, merkez ünitesi ile data 
ve ses haberleşmesi yapan, tüm engelli  çağrı fonksiyonları yanında tüm bilgileri zaman bazında print verebilme 
ve PC'ye aktarabilme özelliklerine sahip, kendi başına veya network olarak diğer konsollarla bağlı çalışabilen, LCD 
göstergeli, üzerinde, oda sayısına göre gerekli tuşlar, led göstergeler, data, printer, PC, oda bağlantıları için yeterli 
sayıda giriş ‐çıkışlar bulunan konsol (Bütün bağlantılar ve güç ünitesinin bulunduğu, lamba , gösterge kumandaları 
ve haberleşmeler gibi tüm kumandaları   çıkış korumalı solid state röleli sağlayan, kısa devre, açık devre ve  ısıl 
korumalı, EMI filtreli olan hemşire çağrı   ana ünitesi dahilişyerine temini,hernevi malzeme ve  işçilik dahil  işler 
halde teslimi 
 
 
 
 
Oda / yatak adres kontrol modülü 
 
Engelli odalarının tüm izleme ve kontrolünü sağlayan, mikro işlemcili, kendi başına çalışabilen, çağırma girişi, kapı 
ikaz lambaları, banyo butonu bağlantıları ile sinyalleri panele aktaran, girişler ve çıkışlar optik izoleli olan bağlantı 
modülü, IP54 korumalı özel kutular  içinde   olan cihazın  işyerinde temini, hernevi malzeme ve  işçilik dahil  işler 
halde teslimi 
 
Çağrı /reset ünitesi 
 
Wc  ipli çağrı   ünitelerine   monte edilen,   çağrı reset butonu ve uyarı  lambalarından oluşan ünitenin.  işyerinde 
temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. 
 
Wc/banyo acil ipli çağrı butonu 
 
Nem ve toza karşı korumalı, çağrı,  reset but onu, uyarı lambası bulunan modül ve bundan sarkan naylon örgülü 
sicim ve ucundaki çekme halkasından oluşan ünitenin işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde 
teslimi. 
 
Kapı üstü ikaz lambası 
 
Engelli   odaları kapısı üstünde kullanılan 12V veya 24V DC gerilimle  çalışan kırmızı yeşil  renkte,  ışığı dağıtma 
özelliği yüksek yarı saydam flexiglas kapaklı lambanın işyerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dahil işler halde 
teslimi. 
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                BRAİLLE KABARTMA WC, ASANSÖR VE KAPI  LEVHALARI  
 
 
Hammadde; 

 E–6 alaşımlı alüminyum levhadan üretilen ve kalınlığı en az 0.60 mm ve üzeri olmalıdır.Alüminyum 

görünümde olacaktır, galvaniz sac vs. metaller kullanılmayacaktır. 

Yazı panelleri; 

 Yazı veya piktogram panelinin gövdeyi oluşturan ana yapısı bir bütün ve tek parça olacaktır. Panelin arka 

gövdesinin iki ucu profil olup ortası boş olmamalı veya başka bir malzeme ile doldurulmamalıdır. Arka 

gövdedeki panel  taşıyıcıları kalıpla üretilmiş ABS’den olmalıdır. Yazı panelleri ABS  taşıyıcıya kenarları 

bükülerek  arkadaki  tırnaklarla  takılabilmelidir.  Tüm paneller modüler parçalardan  oluşmalı  ve  ortak 

ölçülere sahip modeller kendi aralarında panel değiş tokuşu yapabilmelidir. Tüm modellerde imalatta ve 

montajda önden bakıldığında hiçbir şekilde vida, dübel, kaynak izi görünmeyecektir. 

 Montaj  Izgarası: Plastik gövde  ile duvar arasında yer almaktadır alt  ve üst  kısmında  yer alan plastik 

kapaklarda bulunan deliklerle duvara montaj yapılmaktadır.  

 Montaj Izgarası Delikleri: bu delikler sayesinde plastik gövdede yer alan tırnakları kendine kenetler. 

 Tırnaklar: Plastik gövdeyi montaj ızgarasına dört taraftan esnemesini önleyerek tutturur. 

 Plastik  Gövdedeki  Tırnaklar:  Üzerine  köşeleri  kıvrık  halde  bulunan  alüminyumun  esnememesini 

sağlayarak üzerindeki tırnaklarla kendini montaj ızgarasına kenetler. 

 Alüminyum Tutucu: Bu plastik düğme  sayesinde kıvrılan alüminyum üzerinde bulunan çentik buraya 

oturarak kendini sabitlemektedir. Esnek olması sayesinde  ise üzerine basılarak alüminyum  tabakanın 

değişimi sağlanmaktadır.   

 Çentik: Alüminyumun kıvrıldıktan sonra plastik gövdede dengede durabilmesi için yapılmış kesiklerdir.  

 

Özellikleri; 

 Yönlendirme Panelinin yüzeyi 0.60 mm kalınlığında kenarları soldan sağa bükümlü alüminyum levhadan 

oluşacaktır. 

 Orta kısmında gövdeyi oluşturan özel kalıpla üretilmiş plastik parça bulunacak ve 

 alüminyum yüzey,bu plastik parçanın üzerine yan taraflardaki delik ve tırnaklar yardımı ile giydirilecektir. 

 Plastik parçanın arkasında yine iki adet tırnak yardımı ile çıtçıtlanabilen montaj rayı 

 bulunacaktır. 

 Montaj  rayı zemine vida  ile  tutturulacak ve bu  tutturma gizli  şekilde olup dışarıdanherhangi bir vida 

görünmeyecektir. 

 Yönlendirme Paneli 15x15cm ölçülerinde olmalıdır. 

 Yönlendirme Paneli üzerindeki yazılar Latin ve Braille Alfabesi ile yazılmalıdır. 

 Braille Alfabesi ile yazılan yazılar, Braille Alfabesi uluslararası standartlarına uygun olmalıdır: Kabartma 

noktaların alt çapı 1.6mm, yüksekliği 0.7‐0.9mm ve  iki kabartma nokta arasındaki mesafe 2.3‐2.5mm 

olmalıdır. 

 Yönlendirme Paneli yüzeyi pürüzsüz ve kenarları çapaksız olmalıdır. 

 Yönlendirme Paneli, kış aylarında donmamalıdır ve yaz aylarında sıcaklık ile şekil değiştirmemelidir. 

 Yönlendirme Paneli ‐35C ve +70C arasında kullanılabilir olmalıdır. 

 Yönlendirme Paneli çevreye  ve canlılara zarar verici katkı maddesi içermemelidir. 

 

Uygulama Şekli; 

 Ürünler, duvarlara ve kapılara uygulanabilir olmalıdır. 

 Uygulama  kolaylığı  açısından,  ürünlerde  sembollerin  yazıların  bulunduğu  kısım  ana  gövde  duvara 

dübellerle monte edildikten sonra üzerindeki pimlerle ana gövdeye monte edilmelidir 

 



 
 

 
 

Genel Hususlar; 

 Malzemelerin  teknik  çizimlerinin  üzerinde  gösterilen  yazı  şekli  ve  yazı  rengi  örnek  olarak 

verilmiştir.İhtiyaç  listesindeki her bir malzemenin montaj  yapılacağı yeri,  yazı  şeklini, yazı  rengini  ve 

içeriğini  hastane  idaresi  belirleyecektir.  Yazı  puntoları  teknik  çizimlerde  belirtilen  alana  en  uygun 

boyutlarda ve hastane idaresinin istediği şekilde olacaktır. 

 Yönlendirme ve tanıtım sistemleri ile ilgi her türlü teknik eğitim yüklenici tarafından hastane idaresinin 

belirleyeceği personele kurulum sırasında verilecektir. 

 Yönlendirme  ve  tanıtım  sistemlerinin  malzemesi,  montajı  ve  kullanımı  ile  ilgili  her  türlü  emniyet 

tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

 Sistemin teslim tarihinden itibaren en az 10 yıl boyunca onarım, yedek parça değişimi, yedek parça ve 

teknik servis hizmeti yüklenici tarafından sağlanacaktır. Sistem, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl 

garantili olacaktır. Garanti süresi içinde, malzeme, montaj, işçilik, servis, v.b. ücretsiz sağlanacaktır.  

 Teklif edilen sistemin teknik şartnameye uygunluğunu belirtmek için, Teknik Şartnameye birebir cevap 

verilecektir. Bu belge isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve firma yetkilisince imzalanmış ve kaşelenmiş 

olacaktır.  

 Malzemeler için belirtilen net ölçüler için “+ ‐ %5” kabul edilecektir. (Uluslararası standartları 

belirlenen trafik levhaları hariçtir.) Ancak levhaların konulacağı yerlerdeki ölçülerde oluşabilecek 
herhangi bir uyumsuzluk durumunda idarenin vereceği ölçüler göz önünde 
bulundurulacaktır. 

 

 
*Temsili Resim* 

 
 
 

 
    ZEMİN KAT AYAKLI HARİTA 

1. Kabartma yerleşim planı 0,3 mm -0,5 mm kalınlığında yırtılmayan, dayanıklı 
endüstriyel plastikten 4 mm kalınlığında olacaktır. Kabartma yerleşim planı 
paslanmaz sehpalı olarak yapılacaktır. 

2. Ürün ölçüleri maksimum 70x100 cm olacaktır. 
3. Kabartma yerleşim planı veya haritalar için yapılacak çizim , idare tarafından verilecek 

mimari projeden istifade edilerek firma tarafından  yapılacaktır ve idareye 
onaylatılacaktır. 

4. Kabartma yerleşim planlarının kenar ve yüzeyler çapaksız ve pürüzsüz olacaktır. 
5. Kabartma yerleşim planlarının üzerinde bulunan semboller, duvarlar ve yazılar; görme 

engelliler tarafından algılanabilecek şekilde kabartma olacaktır. Kabartma kalınlığı 0.4 
mm-0.6 mm olacaktır. 

6. Kabartma yerleşim planı üzerindeki her yazı hem latin, hem Braille alfabesi ile 
yazılacaktır. Latin alfabesi ile yazılan yazılar da kabartmalı olacaktır. 

7. Braille noktalarının alt çapı 1,4mm -1,6 mm olmalı, iki nokta merkezi arası mesafe 
2,3mm-2,5mm olmalı ve nokta yüksekliği 0,4mm-0,6mm olmalıdır. 



 
 

 
 

8. Kabartma yerleşim planı üzerindeki kabartmalar ve Braille noktaları malzeme ile 
bütün olmalı, yapışma veya çakma olmamalıdır. 

9. Kabartma yerleşim planı üzerinde belirtilen tüm bölüm ve nesneler CMYK renkleri 
kullanılarak bir birinden ayrıştırılmalıdır. Sonradan boyama olmamalıdır. 

10. Ürün ıslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Islak bez ve benzeri materyalle silindiğinde 
deforme olmamalı, renk kaybına uğramamalıdır. 

11. Kabartma yerleşim planı UV baskı olmalıdır,aşırı soğuk ve aşırı sıcak havalardan 
etkilenmemelidir.Renk atması olmamalıdır. 

12. Kabartma kat planı tasarımında kullanılan semboller, anlaşılır biçimde lejant olarak 
verilmelidir. 

13. Ürün içeriğinde kullanılan malzemeler insan sağlığına zararlı olmayan malzemeden 
olmalıdır. 

 

    
  Temsilimi görseldir) 


