
EK II: AÇIK ALANLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU

SORUNUN İDARİ PARA CEZASINA ESAS 

SORU OLMASINA İLİŞKİN İBARE 
SORU NO SORULAR

* E.1
Halka açık olan üzeri açık veya kapalı telefon kulübelerinden en 

az biri engellilerin kullanımına uygun olarak düzenlenmiş midir?

* E.2

Engelliler için tesis edilen açık veya kapalı telefon kulübeleri ve 

telefonlar yaya trafiğini aksatmayacak şekilde kolayca görülebilir 

ve ulaşılabilir yerde midir?

* E.3
Telefon kulübeleri uluslar arası erişilebilirlik sembolü ile 

işaretlenmiş midir?

* E.4
Halka açık telefonlardan en az bir tanesinin yüksekliği en fazla 

120 cm midir?

* E.4.a
Halka açık telefon kulübesi ile kulübeye yaya olarak erişim 

sağlanan güzergah hemzemin midir?

* E.5
Halka açık telefonlardan en az bir tanesi tekerlekli sandalye 

kullanıcısına uygun olarak düzenlenmiş midir?

* E.6
Telefon kulübeleri önünde yaklaşım için an az 150 cm x 150 cm 

engelsiz manevra alanı var mıdır?

E.7
Telefonlarda görme engellilerin kullanabileceği özellikte 

kabartma harf veya rakamlı telefon aparatı var mıdır?

* E.8 Ağır işitenler için frekans yükseltici ses düğmesi var mıdır?

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

CEVAPLAR

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Tespitin yapıldığı halka açık telefonlar grup halinde konumlandırılmışsa grup içerisindeki 1 adet telefonun, halka açık telefon 1 adet olarak konumlandırılmışsa 1 adet telefonun engellilerin 

erişebilirliğine uygun olması gerekmektedir. 

Bu formun halka açık her telefon için çoğaltılarak doldurulması gerekmektedir.  

Denetimin Yapıldığı Tarih:

EK II: AÇIK ALANLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU

E. HALKA AÇIK TELEFON KULÜBELERİ 

Denetim Yapan Komisyon Üyelerinin Adı - Soyadı ve Unvanı:

(Denetime katılan komisyon üyelerinin tümünün ismi yazılacaktır.)

Formun Doldurulduğu     İl:                                   İlçe:                                  Belde:                                    Mahalle:                                    Köy: 

                                            Meydan:                         Bulvar:                             Cadde:                                    Sokak:                                      Diğer:

Türk Telekom Tarafından Belirlenmiş Ankesör Numarası: …………….

AÇIKLAMA

Bu form TS 9111, TS 12576, TS ISO 23599, TS 13536, asansörlerle ilgili standardlar ve ilgili diğer standardlar esas alınarak 

hazırlanmıştır.

''SORUNUN İDARİ PARA CEZASINA ESAS SORU OLMASINA İLİŞKİN İBARE'' sütununda yer alan "*" işareti bulunan 

sorular idari para cezası kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır. Diğer sorular izlemeye esas olan veya sorular arasında geçiş 

yapılmasına yönelik sorulardır. 

Formda bazı soruların çoğaltılıp ayrı ayrı cevaplanması gerekmektedir. Bu durumda yönergede belirtilen sorular fotokopi vb. 

yöntemlerle çoğaltılarak cevaplanacak, “İDARİ PARA CEZASININ UYGULANMA ESASI” sütununda yer alan yönergeler 

kapsamında idari para cezasının belirlenmesine dahil edilecek ve formun arkasına eklenecektir. 

İki soru numarası arasında kullanılan "-" ibaresi, bu iki soru arasındaki tüm soruları kapsamaktadır.

İzleme ve denetleme formunun tamamlanmasından sonra denetime katılan tüm komisyon üyeleri tarafından her sayfanın 

paraflanması, son sayfanın imzalanması gerekmektedir.

KAPSAM Bu form mevcut tüm halka açık telefon kulübelerinin erişebilirliğinin izlenmesi ve denetlenmesine yöneliktir. 
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EK II: AÇIK ALANLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU

SORUNUN İDARİ PARA CEZASINA ESAS 

SORU OLMASINA İLİŞKİN İBARE 
SORU NO SORULAR CEVAPLAR

* E.9
Telefon kulübesinin kapı temiz geçiş genişliği en az 90 cm midir?

* E.10
Telefon kulübesinde bilgilendirmeler en az 110 cm en fazla 130 

cm okuma seviyesinde yerleştirilmiş midir?

* E.11
Telefon kulübelerinde baş kurtarma yüksekliği en az 220 cm 

midir?

* E.12 Telefon kulübesinin ölçüleri en az 120 cm x 140 cm midir?

* E.13 Telefon aparatı kablosu en az 75 cm uzunluğunda mıdır?

* E.14
Telefon makinesinin ses frekansı işitme cihazı kullanıcılarına 

uygun mudur?

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      

Evet                  /             Hayır                                      
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