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BAKAN’DAN ÖNSÖZ 

Victoria’nın toplu taşıma araçlarına erişim, toplumda kişilerin işlerine veya okullarına ulaşımlarında, hizmetlerden 
yararlanmalarında ve sosyal ve toplum etkinliklerine katılmalarında önemli ulaşım seçenekleri sağlar.   

Toplumla işbirliğiyle Koalisyon Hükümeti, tüm Victorialılar için toplu taşıma hizmetlerini ve tesislerini geliştirmeye ve engelliliği 
veya hareket kısıtlamaları olan kişilerin ve artan yaşlı nüfusumuzun ulaşım ihtiyaçlarını ele almakla kendini yükümlendirmiştir.             

Victoria’da Erişilebilir Toplu Taşıma Hareket Planı 2013-2017’nin uzun vadeli objektifi, erişim engellerini kaldırarak hizmet 
ve tesislerimize evrensel erişim sağlamak, böylece tüm yolculara bağımsız ulaşım imkanı tanımaktır. Bu objektif, 
Commonwealth Engellilik Ayrımcılık Yasası 1992’ye ve ilgili ulaşım standartlarına uyarak ve geliştirilmiş tüketici hizmetleri, 
bilgi ve eğitim programları sağlayarak ulaşılacaktır.             

Hareket Planı tüm yolculuk yaklaşımını benimser, bu yaklaşım engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin yolculuklarını 
planlayabilme, toplu taşıma araçlarında yolculuk yaparken bilgilere erişebilme ve bunların yanısıra ulaşım hizmetlerine 
fiziksel olarak erişebilme ihtiyaçlarının önemini kabullenir.         

Beş yıl süresince ulaşılacak önceliklerin ve sonuçların ayrıntılanmasının yanı sıra Hareket Planı, halen girişilmiş olan toplu 
taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi, Engellilik Ayrımcılık Yasası 1992’ye ve bu yasanın ilgili engellilik standartlarına uyulması 
için yapılan çalışma programlarını vurgular.         

Hükümet Victoria’nın toplu taşıma ağını toplumda herkesin tümüyle erişebileceği hale getirebilmenin yıllar alacağının ve 
önemli zorluklarla karşılaşılacağının bilincindedir. Hareket Planı bu hedefi önümüzdeki beş yılda geliştirmeye sağlam bir 
temel sağlar.                                                     

Hareket Planı, toplumda engelliliği olan kişilerin karşılaştığı maniaları azaltmak için Victoria Hükümeti’nin daha geniş 
yaklaşımını özetleyen Victoria Eyaleti Engellilik Planı 2013-2016’ya katkıda bulunmaktadır.                       

Önümüzdeki beş yıl boyunca Hareket Planı’nın programlarının uygulanması, toplu taşıma hizmetlerine ve tesislerine erişimi 
geliştirecek yeni demiryolu araçları satın alabilmek ve tren istasyonlarını, tramvay ve otobüs duraklarını yenileştirmek için 
kaynaklar sağlandıkça, devam edecektir. Bu Hareket Planı’nın başlangıcında, tren istasyonlarına ve otobüs duraklarına 
erişimi geliştirmek ve aynı zamanda tramvay tesislerini ve bazı önemli hatlardaki hizmetleri de geliştirmek için hükümet belirli 
fon sağlamayı yükümlenmiştir.                                      

Hükümet engelliliği olan kişileri temsil eden kuruluşlara danışmıştır ve ben de Toplu Taşıma Erişim Komitesi’nden (Public 
Transport Access Committee) belirli geribildirimler istedim. 

Meslekdaşlarım ve ben, bu kuruluşların bu Hareket Planı’nın geliştirilmesinde ve son şeklinin verilmesinde sağladıkları 
tavsiyeleri takdir ediyoruz ve planın önceliklerine ve sonuçlarını uygulamakta beraber çalışmayı heyecanla bekliyorum.                

Hon Terry Mulder MP 
Toplu Taşıma Bakanı (Minister for Public Transport) 
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İDARİ ÖZET 

Victoria Hükümeti kendini, toplumun tüm fertlerine erişilebilir toplu taşıma hizmetleri sağlamakla 
yükümlendirmiştir.   

Hükümet son günlerde, engelliliği olan kişilerin Victoria’nın ekonomisine ve topluma tam katkıda bulunma fırsatları olmasını 
temin etmek için hükümetin daha geniş çapta yükümlülüğünü yansıtan, Victoria Eyalet Engellilik Planı 2013-2016’yı 
yayınlanmıştır.           

Victoria’da Erişilebilir Toplu Taşıma Hareket Planı 2013-2017 (Hareket Planı) Eyalet Engellilik Planı’na katkıda bulunur 
ve engelliliği olan kişilerin toplu taşıma hizmetlerine erişebilmelerinin önemini kabul eder. Erişim aynı zamanda yaşlı 
Victorialılar ve hareketleri kısıtlı olan kişiler için de şarttır ve bu, Victoria’da nüfus yaşlandıkça zamanla daha da önemli 
olacaktır.      

Hükümetin toplu taşımaya erişim üzerindeki daha geniş çaptaki odağı, Engellilik Ayrımcılık Yasası 1992’ye (DDA) ve ilgili 
ulaşım yasalarına uyarak, desteklenecektir. Hareket Planı’nın tüm öncelikleri ve sonuçları, en az, engellilik standartlarına 
uyuma ulaşmak zorundadır.     

Son 10 yıl içinde toplu taşıma daireleri tüm Victorialıların, ve özellikle engelliliği ve hareket kısıtlamaları olan kişilerin toplu 
taşıma hizmetlerine erişirken karşılaştıkları birkaç maniayı belirlemiş ve ele almıştır.   

Bu girişimler şunları kapsar: 

 Melbourne çapında halen toplam sayısı 367 olan hemzemin erişim tramvay durakları inşa edilmiştir, son 18 ay 
içinde tamamlanan duraklardan bazıları: Domain Interchange; Elizabeth Street, Melbourne; Macarthur Street, 
East Melbourne; Swanston Street, Melbourne/Carlton; Royal Children’s Hospital; High Street, Northcote, Bridge 
Road, Richmond ve Flemington/Haymarket’ta iki tramvay durağı; 

 Tramvay yenileme programı ile 100 adet alçak zeminli erişilebilir tramvay halen çalışır durumdadır ve 50 adet yeni       
E-Class alçak zeminli tramvay da sipariş edilmiş olup, 2013-2018 arası ulaşım ağına varacaktır; 

 2007’den bu yana yeni erişilebilir metropolit ve banliyö trenleri satın alınmıştır ve birçoğu ulaşım ağında 
çalışmaktadır (41 metropolit tren ve 40 banliyö treni vagonu);  

 Erişilebilir tasarım özelliği olan yeni tren istasyonlarının inşaatı, Cardinia Road, Lynbrook, Williams Landing, 
Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree ve Wodonga gibi; 

 Tren istasyonlarında önemli yenileştirmeler, North Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, Creswick, 
Maryborough dahil ve Frankston İstasyonu’nun yeniden geliştirilmeleri ve Nunawading ve Laburnum 
İstasyonlarında, bu istasyonları daha erişilebilir hale getiren üstgeçit köprüleri; 

 Victoria çapında 10,000’den fazla otobüs durağının yenileştirilmesi, bunlara dokunsal yüzey belirteçlerinin 
döşenmesi, erişim yolları ve yüzey yenileştirilmesi dahildir; ve  

 Metropolit ulaşım ağında toplam 1,421 alçak zeminli otobüsle, otobüs yenileme programı. 

Victoria toplu taşımaya erişimi geliştirmekte ve ulaşım engellilik standartlarını karşılamada, özellikle tramvay hizmetleri ile ilgili 
olarak, önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Melbourne dünyadaki en büyük tramvay ulaşım ağlarından birine sahiptir ve ulaşım 
engellilik standartlarını karşılayabilmesi için, kapsamlı altyapıyı ve  demiryolu araçlarının yenileştirilmesini veya yenilenmesini 
gerektirecektir.      

Toplu taşıma hizmetlerine erişimi geliştirmek için hükümet, 2011-12’de başlayarak dört yıl boyunca 20 milyon dolar vermeyi 
yükümlenmiştir. Birinci yılın fonu tümüyle tren istasyonlarına erişimi geliştirmeye tahsis edilmiştir. Programın geri kalan üç 
yılında, fonun yüzde 80’inin tren istasyonlarına ve yüzde 20’sinin ise otobüs duraklarına tahsis edilmesi önerilmiştir.     
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Şekil 1: Fonu sağlanmış erişilebilme girişimleri   

Tanımlama Bütçe 

DDA Programı – 2011’den 2015’e kadar $5 milyon her yıl 

Williams Landing İstasyonu – erişilebilir rampalar $7 milyon  

Balaclava İstasyonu – erişilebilir rampalar  $3 milyon 

Regional Rail Link (RRL) – Tarneit, Wyndham Vale,  
Footscray, West Footscray ve Sunshine istasyonları – 
erişilebilir rampalar ve asansörler   

$30 milyon 

 

Bu belirli erişilebilir fonun yanı sıra, toplam 800 milyon Dolarlık tramvay yenileştirme programının bir parçası olarak, tramvay 
duraklarının yenileştirilmesi için dört yıl boyunca (2010-14) ilave 70 milyon Dolar var.     

Toplu Taşıma Victoria (Public Transport Victoria - PTV) tarafından yerine getirilecek program şunları kapsayacaktır: 

 2013 ile 2018 arası 50 yeni alçak zeminli tramvayların satın alınması (ilk beş tramvay Preston Atölyelerine 
gelmiştir ve tramvay filosuna 2014 başlarında katılacaktır); 

 96 No.lu hatta yenileştirmeler, yeni alçak zeminli tramvayların çalışacağı ilk hat; 

 yeni tramvayların depolanacağı Preston Atölyelerinin ve Southbank Deposunun yeniden geliştirilmesi; ve 

 diğer alçak zeminli tramvay hatlarında enerji yenileştirilmesi ve erişilebilme geliştirilmesi.   

Hat 96’nın yenileştirilmesi zemin düzeyinde erişilebilir durakları ve yeni tramvayların sunulmasını içerecektir, bunlar da bu hat 
Melbourne’da ilk tümüyle erişilebilir tramvay hattı yapacaktır.        

Hareket Planı toplu taşıma hizmetlerine daha geniş çapta yaklaşımı yerleştirecektir ancak aynı zamanda Victoria 
Hükümeti’nin Commonwealth engellilik ayrımcılık yasalarını ve standartlarını karşılamasını da temin edecektir. Bu yaklaşım, 
teknik açıdan uyumun toplu taşıma araçları kullanan kişiler için her zaman en uygun erişim sonucunu getirmeyeceğini 
kabullenmektedir, özellikle belirli hareketler ve projeler uyum standartlarını karşılarsa ama diğer faktörlerden yalıtılarak 
yapılırsa. Örneğin, bağlantılı geçit olmadan bir otobüs durağının yenileştirilmesi, teknik açıdan otobüs duraklarının şartlara 
uyduğu anlamına gelir ancak erişim sonuçları ulaşılmamıştır ve birçok kişi otobüs ulaşım ağını hala kullanamayabilir.       

Bu Hareket Planı, engelliliği veya hareket kısıtlaması olan kişilerin yolculuklarını planlamaları için bilgilere erişebimeleri 
ihtiyacını takdir eden, erişilebilmede tüm yolculuk yaklaşımını ele alır. Toplu taşıma hizmetlerinin çeşitli şekillerine geçitler, 
fiziksel erişim kadar önemlidir.               

DDA altında Erişilebilir Toplu Taşıma için Engellilik Standartları 2002’nin (Disability Standards for Accessible Public 
Transport 2002 - DSAPT) sunuluşundan bu yana, hükümetin ve ulaşım dairelerinin odakları ve öncelikleri oldukça 
geliştirilmiştir. Başlangışta uyum yaklaşımı yararlı olsa bile uzun vadede, engelliliği veya hareket kısıtlaması olan kişiler için 
mutlaka daha iyi bir erişime yönlendirecek değildir. Bu suretle, uyum performans için iyi bir ölçüt olsa bile son iki yıl içinde 
odak, ulaşım şekilleri arasındaki bağlantı dahil olmak üzere, toplu taşımaya genel olarak erişimi geliştirme üzerine değişmiştir.     

Daha geniş çapta erişimi geliştirme kapsamında vurgu, ulaşım şekli üzerindeki belirli projeler ve sonuçlardansa, toplu taşıma 
hizmetlerinin sağlanmasında bütünleştirilmiş bir yaklaşımdadır. Hükümet, Victoria çapında planlama, koordinasyon ve toplu 
taşımayı bütünleştirme sorumlulukları ile, PTV’yi toplu taşımanın yeni yüzü olarak oluşturmuştur.                

Bu Hareket Planı’nda önceliklerin temelini oluşturan, erişim sonucudur. Hizmetlerin sağlanmasında bütünleştirilmiş bir 
yaklaşım, toplu taşıma ağında henüz mevcut kaynakların daha iyi kullanılmasını ve daha etkin erişim sonuçlarına varılmasını 
amaçlar. Dört ana öncelik PTV’nin ve toplu taşıma operatörlerinin, bu Hareket Planı’nın beş yıllık döneminde işlerini nasıl 
yürütecekleri üzerinde yeni bir yön belirleyecektir.              
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Hareket Planı’nın ana öncelikleri şunlardır: 
 
Öncelik Bir: Tüketici hizmeti  

Engelliliği olan kişiler ve hareketleri kısıtlı olan kişiler, toplu taşıma hizmetleri sağlayan kuruluşlardan eşit düzeyde ve kalitede 
tüketici hizmeti, bilgi ve destek bekleyebilirler.  

Öncelik İki: Danışma ve toplum uğraşı  

Ulaşım ağına erişimi geliştirme yolları ve toplu taşıma altyapılarına veya hizmetlerine yapılacak değişiklikler hakkında yeterli 
danışma yapıldığını temin etmek için, ulaşım dairelerinin engelliliği  veya hareketleri  kısıtlı olan kişiler de dahil olmak üzere, 
çeşitli lehdarlarla aktif uğraşı.        

Öncelik Üç: Toplu taşıma hizmetlerine erişim  

Erişime engelleri belirleyerek ve toplu taşımacılık hizmetlerinde gelişmeler yaparak, trenlerde, tramvaylarda, otobüslerde ve 
yolcu otobüslerinde yolculuk, engelliliği veya hareketleri kısıtlı olan kişiler için, gittikçe daha erişilebilir hale getirilecek.   

Öncelik Dört: Tesislere erişim  

Binalara erişim ve toplu taşıma altyapıları, özellikle ulaşım ağı genişletildiğinde veya yenileştirildiğinde, evrensel tasarım 
prensiplerine dayalı olacaktır. 

Bu Hareket Planı’nın 3. Bölümü, bu öncelikler altındaki belirli sonuçları ve hareketleri ayrıntılarla anlatacaktır. 
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1. TOPLU TAŞIMAYA ERİŞİMİ GELİŞTİRMEK 

1.1 Uzgörüş 

İyi bağlantılı ve tüm Victorialılar için erişilebilir ve özel araçlara karşı daha uygun bir yolculuk seçeneği olan bir toplu taşıma 
sistemi.        

1.2 Tanıtım 

Toplu taşıma hizmetlerine erişim Victorialılar için yolculuk seçeneği sağlar ve sosyal, kültürel, eğitim ve çalışma etkinliklerine 
katılmalarını oluşturur.           

Erişilebilir toplu taşıma, engelliliği olan kişiler için son derece önemlidir. Erişime maniaları kaldırarak, herkese toplu taşıma 
hizmetlerine daha geniş çapta erişim sağlamak, yaşlılar ve çocuklarıyla yolculuk eden kişiler dahil olmak üzere toplu taşıma 
araçları kullananların tümüne, ulaşım ağına daha geniş çapta erişim sağlayacaktır.              

Zamanla Victoria’da nüfus yaşlandıkça toplu taşımanın daha erişilebilir olması için ihtiyaç daha fazla olacaktır. Avustralya’nın 
nüfusunun yaşlanan bir demografik profili vardır. 2011 ile 2050 arasında 65 ila 84 yaşlarında olan kişilerin sayısının iki 
katından fazla olacağı tahmin edilmektedir ve toplumda 85 ve üzeri yaştaki kişilerin sayısının dört katından fazla olacağı 
tahmin edilmektedir1.        

Erişilebilir bir toplu taşıma, özellikle sürücü belgelerinden vazgeçtikçe, yaşlı kişilerin randevularına gitmelerine ve toplumdaki 
katkılarını sürdürmelerine yardımcı olur.  

Bu nedenle Hükümet, toplumun tüm fertlerine bağımsız hareket ve toplu taşımaya kolay erişim sağlamanın hem bireyler için 
hem de toplum için yararları olduğunu takdir etmektedir.      

1.3 Objektif 

Toplu taşıma hizmetlerini ve tesislerini en uygun şekilde erişilebilir hale getirerek ve aynı zamanda DDA’ya ve ilgili engellilik 
standartlarına uymayı başararak, toplumdaki engelliliği olan kişiler, hareketleri kısıtlı olanlar ve yaşlılar için ulaşım seçimlerini 
ve yolculuk seçeneklerini geliştirmek.           

Erişimi herkes için geliştirmenin ve bağımsız hareketi ve yolculuk seçimlerini teşvik etmenin, toplum için daha geniş yararları 
vardır. Odaktaki bu değişme, toplu taşıma ağının tüm çapında en uygun erişimi sağlamayı amaçlar.      

Erişilebilir toplu taşıma sonuçlarındaki odak, hükümetin Erişilebilir Toplu Taşımada Engellilik Standartları 2002’ye (DSAPT) 
uyma yükümlülüğü ve ilgili 2017 aşamaları ile birleştirilecektir. Hareket Planı’nın tüm öncelikleri ve sonuçları, en az 
DSAPT’ye uymayı başarmalıdır.        

Hareket Planı’nın bu ana odağı, erişilebilirliğe tüm yolculuk yaklaşımı üzerindedir ve engelliliği veya hareketleri kısıtlı olan kişilerin 
yolculuklarını planlamaları için bilgilere erişme ihtiyaçları olduğunu ve çeşitli biçimlerdeki toplu taşıma hizmetlerine geçitlerin, 
fiziksel erişim kadar önemli olduğunu da ele alır.          

Toplu taşıma ağına erişime daha geniş yaklaşım, engelliliği veya hareketleri kısıtlı olan kişiler de dahil olmak üzere, çeşitli 
lehdarlara danışılarak başarılacaktır. Bu yaklaşım, ulaşım ağı çapında koordineli erişim sonuçları sağlayacak olan birleşik 
toplu taşıma planlaması üzerindeki daha önemli odakla birleştirilecektir.        
 

 

 
____________________________ 
1 Australian Government, 2010, Australia to 2050: future challenges, Sayfa. 4 
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2. ÖZGEÇMİŞ 

2.1 Yasama 

Commonwealth engellilik ayrımcılık yasası 
Commonwealth DDA doğrudan veya dolaylı olarak engellilik nedeniyle ayrımcılığı yasaklar ve ulaşım hizmetleri, tesisleri ve 
altyapı dahil  olmak üzere, çeşitli alanlarda engellilik nedeniyle ayrımcılığa yasa dışı kılar. Doğrudan engellilik ayrımcılığı, bir 
operatörün veya altyapı sağlayıcısının bir kişiye engelliliğinden dolayı, aynı veya benzeri durumda olan bir başka kişiye 
nazaran daha olumsuz davranmasından kaynaklanır. Dolaylı ayrımcılık bir operatörün veya altyapı sağlayıcısının 
hizmetlerinin, engelliliği olmayan bir kişiye nazaran engelliliği olan kişi için daha olumsuz etkisinden kaynaklanır.  

DDA, aşağıdakiler dahil, çeşitli çapta engellilikleri içerir: 

 kısmen veya tümüyle görme, işitme veya konuşma kaybı; 

 biçim veya şekil bozukluğu; 

 yürütmekte zorluklar (bacakları kısmen veya tümüyle kullanamamak); 

 kolları tam kullanmakta zorluklar (sıkma dahil); 

 öğrenme ve yönelim zorlukları; 

 kişinin vücudunda işlev bozukluğuna neden olan kimyevi maddelere hassasiyet; 

 kronik hastalıklar, hastalıklar veya başka tıbbi durumlar; veya 

 duygusal veya davranışsal sağlık durumları. 

DSAPT, DDA altında 30 yıllık bir süre için toplu taşıma hizmetlerinden, engellilik nedeniyle ayrımcılığı ortadan kaldırmak için 
yapılmıştı. 

DSAPT’nin baş ilkeleri şunlardır: 

 engelliliği olan kişilere karşı ayrımcılığı mümkün olduğu kadar yok etmek; 

 engelliliği olan kişilerin toplumdaki herkes gibi aynı haklara sahip olmalarını temin etmek; ve 

 engelliliği olan kişilerin ve haklarının toplum içinde tanınması ve kabullenilmesi için teşvik. 

DSAPT toplu taşıma hizmetleri sağlarken, kuruluşların ve tesis operatörlerinin, DDA’ya uymaları için karşılamaları gereken 
ulusal koşulları saptar. 

DSAPT altında, toplu taşıma hizmetleri ve tesisleri aşağıdakileri sağlayarak daha erişilebilir olmalıdırlar: 

 Liste 1’de özetlenen çizelgeye uygun olarak araçları, binaları ve altyapıları yenilemek veya yenileştirmek; ve  

 2002’den sonra ulaşım ağına sunulan tüm yeni toplu taşıma hizmetlerinin ve tesislerinin, başlangıç tarihinden 
itibaren DSAPT’ye uymaları.     

Hükümet’in ve ulaşım dairelerinin2 odakları ve öncelikleri, DSAPT’nin sunulmasından bu yana önemli bir şekilde değişmiştir. 
Geçmişte uyum yaklaşımı benimsenmişti. Bu yasalarla tutarlı olmasına rağmen, özellikle kısa vadede, engelliliği veya 
hareketleri kısıtlı olan kişilere daha fazla erişimi mutlaka sağlamamaktadır. Teknik uyum, toplu taşıma araçları kullananlara 
her zaman için en uygun erişimi sağlamayacaktır ve bazı durumlarda erişimi hiçbir şekilde etkilememektedir.  

 

 

 

 

 

____________________________ 
2 Ulaşım, Planlama ve Yerel Altyapı Bakanlığı (Department of Transport, Planning and Local Infrastructure-DTPLI) ve 
önceli Ulaşım Bakanlığı (Department of Transport) ve Altyapı Bakanlığı (Department of Infrastructure). 
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Örneğin, hearing loop adı verilen özel dinleme cihazları DSAPT koşullarına uygun olarak tren istasyonlarına takılabilir ancak  
sağır olanlar veya T�switch’i olmayan işitme cihazı kullananlar, ulaşım operatörü tarafından sağlanan duyulabilir bilgiye 
erişemeyeceklerdir. Hearing loop sağır olan veya işitme engeli olan kişilere bir başına en uygun erişimi sağlamayacaktır. 
Koşullara uymak önemli bir hedef ve performansı ölçütü olsa da, son iki yıl içinde odak, toplu taşımaya erişimi bir bütün 
olarak geliştirmeye değişmiştir.   

DSAPT’ye yükümlülüklerin yanı sıra, Engellilik Standartları 2010 (Disability (Access to Premises – Buildings) Standards 2010 
(Binalar Standartları -Premises Standards)) DDA’nın objektiflerini ve amacını ilerletmek için yükümlülükleri ayrıntıları ile 
açıklar. Binalar Standartları, engelliliği olan kişiler için binalara erişimin mevcut olduğunu temin etmek için koşulları ayrıntılı 
olarak belirlenmiştir ve Mayıs 2011’de yürürlüğe girmiştir. Binalar Standartları’na uyulmasını temin etmekten mülk sahipleri, 
müteahhitler, kiracılar ve mülk yöneticileri de dahil olmak üzere, geniş çapta kişiler sorumludur. Binalar Standartları’nın 
koşulları aşamalı olarak sunulmaktadır ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 100 uyum gerekli değildir. Ancak en az yüzde 
25 uyum halen gerekmektedir.  

Victoria’da ayrımcılığa-karşı yasalar    
Fırsat Eşitliği Yasası 2010 (Equal Opportunity Act 2010) altında mal ve hizmet sağlayan kuruluşlar (toplu taşıma sağlayanlar 

dahil) engelliliği olan kişiler için makul ölçüde değişiklikler yapmak zorundadırlar. Gerçekte makul değişiklikler yapmak, 
hizmet sağlayan kuruluşun gereken değişikliğin, bu değişikliği yaparken ilgili giderle veya çabayla dengelemesi gerekir.  

Yasa yakın bir zamanda değiştirilerek, kapsamına giren kuruluşların mümkün olduğu kadar ayrımcılığı ortadan kaldırmaları 
amacıyla, makul ve orantılı önlemler almaları için olumlu yükümlülük bindirmiştir.   

Yasa, Victoria Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu’na (Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission - 
VEOHRC) şikayetleri ele alan bir daire olan etkinliğini genişleterek, sistemik ayrımcılığı araştırma ve yanıtlama yetkisi sağlar.  

Ulaşım yasaları 
Ulaşım Entegrasyon Yasası 2010 (The Transport Integration Act 2010 - TIA) tüm ulaşım dairelerinin bütünleyici ve 
sürdürülebilir bir ulaşım sistemine doğru birlikte çalışmalarını gerektiren bir çerçeve saptar.    

Victoria’daki ulaşım sistemi için TIA altındaki bir objektif, bireysel ve toplum refahını desteklemek için kişilerin sosyal ve 
ekonomik olanaklara erişebilmeleri için, aşağıdaki şekillerde imkan sağlanmasıdır: 

 toplu taşımanın geniş çapta kullanılır olması için erişime maniaları en aza indirmek; ve    

 ulaşım sistemini kullanmayı zor bulan kişiler için özel yapılmış altyapı, hizmet ve destek sağlamak.  

2.2 Victoria kapsamı 

Victoria’da Erişilebilir Toplu Taşıma Hareket Planı 2013-2017, hükümetin tüm Victoria Eyalet Engellilik Planı 2013-16’ya 
katkıda bulunur. Eyalet Engellilik Planı’nın uzgörüşü, engelliliği olan kişilerin, ailelerinin ve bakıcılarının eşit vatandaş olarak 
tam potansiyallerine ulaşmalarını temin eden kapsayıcı bir Victoria toplumudur.       

Eyalet Engellilik Planı’nın kopyaları www.dhs.vic.gov.au/statedisabilityplan adresinde mevcuttur. Hareket Planı’nın devam 
eden çalışmaları da Victoria Eyalet Engellilik Planı: Uygulama planı 2013 ve 2014’e dahil edilecektir.  

Victoria Hükümeti PTV’yi, Victoria çapında ulaşım hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve bütünleştirilmesi sorumluluğu ile, 
toplu taşımanın yeni yüzü olarak kurmuştur.   

PTV Victoria’daki toplu taşıma hizmetlerini aşağıdaki şekillerde geliştirmek için kurulmuştur: 

 ulaşım şekilleri arasında daha iyi koordinasyon temin etmek; 

 ulaşım ağına genişleme olanakları tanımak; 

 toplu taşımanın mal varlığını denetlemek; 

 toplu taşımayı, özel araçlara karşı bir alternatif olarak teşvik etmek; ve 

 tüm toplu taşıma için sistem yetkilisi ve toplu taşımayı kullananlar için de savunmacı rolünü yüklenmek.    

PTV’nin rolü, engelliliği olan kişilerin ve hareketlerinde kısıtlı olanların toplu taşıma ağına erişimlerini geliştirmeyi içerir. 

Hükümet DDA, DSAPT ve Binalar Standartları’na uymanın görevini ve önemini takdir etmekle birlikte vurgu, erişilebilmeyi 
geliştirmek ve toplu taşıma ağının mümkün olduğu kadar çok sayıda kişi tarafından kullanılabilmesi için sonuçlar getirmek, 
üzerinde olmalıdır. 
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Toplu taşıma ilgili çeşitli raporlarda, Victoria Denetçi ve Genel Denetçi’nin ofisi (Victorian Auditor-General’s office - VAGO) 
erişilebilme sonuçlarının, temel uyuma kıyasla önemi hakkında yorumlar yapmıştır. 2009 yılındaki Toplu taşımayı hareket 
zorlukları olan kişiler için daha erişilebilir yapmak raporunun sonunda VAGO şunu not etmiştir: 

‘Ulaşım Bakanlığı’nın (Department of Transport - DOT) engelliliği olan kişilerin toplu taşımayı nasıl kullandığı ve nasıl 
kullanmak istediği, sisteme yapılan değişikliklerden tatminatları ve gelecekteki değişiklikler için öncelikler, anlayışını 
geliştirmesi gereklidir.’  

VAGO aynı zamanda DOT3 ile ilgili şunları belirtti: 

‘engelliliği olan kişilerin toplu taşımayı kullanmalarının daha ne kadar kolay olduğunu ve standartların, onların kullanma 
düzeyini ve tatminatlarını nasıl etkilediğini değerlendirmemiştir.’ 

En son 2012 Toplu Taşıma Performansı başlıklı raporunda VAGO şunları belirtmiştir: 

‘...DOT yaklaşımını değiştirmiştir. Koşullara uymanın rolünü ve önemini takdir etmenin yanı sıra, şimdi erişilebilmeyi 
geliştirmeler ve toplu taşımanın mümkün olduğu kadar çok sayıda kişi tarafından kullanılabilmesi için sonuçlar getirmek 
üzerinde durmaktadır.   

Bu tutum değiştirerek, sonuç üzerinde odaklanma VAGO’nun 2009 denetleme sonucuyla tutarlıdır. DOT erişilebilme   
manialarını daha iyi anlamak ve fikirlerini altyapıya ve hizmet tasarımlarına dahil etmek amacıyla, engelliliği olan kişiler dahil, 
daha geniş çapta lehdarlarla aktif olarak faaliyette bulunmuştur.’    

Bu raporlar DTPLI ve PTV’nin uygun erişilebilirlik sonuçları tespit etmesi ve yeni veya yeniden geliştirilen toplu taşıma altyapı 
veya hizmetlerde olası erişim engellerini dikkate alması ihtiyacını vurgular. Bu Hareket Planı’ndaki öncelikler, VAGO’nun 
bulgularını ve önerilerini ve hükümetin toplu taşıma ağında erişimdeki kamu pozisyonunu göz önünde bulundurur.     

Çok-Amaçlı Taksi Programı’nın (Multi-Purpose Taxi Program - MPTP) ve Tekerlekli Sandalye ile Erişilebilir Taksiler 
Programı’nın (Wheelchair Accessible Taxis program - WATs) hükümet tarafından tedarik edilmesi, Victoria taksi ve kiralık 
araç endüstrisine yapılacak bağımsız soruşturma tarafından etkilenecektir. Profesör Allan Fels AO tarafından yönetilen Taksi 
Endüstrisi Soruşturması’na geniş çapta görev tanımı verilmiştir ve taslak önerilerini 2012 ortalarında bildirmişti. Görev 
tanımında Soruşturma, engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilere sağlanan hizmette MPTP’nin ve WAT’nin performansını 
imcelemekle görevlendirilmişti.         

Soruşturma hükümete, engelliliği olan kişilerin taksi hizmetlerine erişebilmelerini geliştirmeyi amaçlayan, güçlü bir belirli 
reform paketi sunmuştu. Hükümet, sektörle danışma halinde, Melbourne’da Tekerlekli Sandalye ile Erişilebilir Taksiler 
(WATs) için Merkezi Rezervasyon Hizmeti’nin (Central Booking Service) olası modellerinin tasarımı ve çalışması için ve 
MPTP’nin yeniden incelenmesi için olurluk çalışması sağlayacaktır.            

Hükümet reformların uygulanmasının, engelliliği olan kişiler için aşağıdaki şekillerde oldukça geliştirilmiş hizmetlerle 
sonuçlanacağına inanmaktadır: 

 amaca uygun yapılmış araçların alınmasını teşvik etmek;  

 ‘konuşan taksimetreler’ için yeni standartların geliştirilmesi; 

 şikayetlerin ele alınması ve performansı ile ilgili, yeni hizmet sorumlulukları; 

 yeni Bilgi sınavı ile sürücülerin eğitiminin arttırılması; ve 

 Taşrada ve bölgesel alanlarda WAT araçları için mali yardımın devamı. 

Endüstrideki değişiklikler aşamalı, ölçülü ve tutarlı yaklaşımla, lehdarlarla danışmalar içinde yapılacaktır.    

 

 

 

 

 

___________________________ 

3 VAGO denetimi yürüttü ve bu önerileri, DOT toplu taşımadan tümüyle sorumlu iken yaptı. DOT şimdi Ulaşım, 
Planlama ve Yerel Altyapı Bakanlığı kapsamındadır.  
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2.3 Bugüne kadar ilerleme 

Victoria’da erişilebilir toplu taşıma için ilk hareket planı 1998’de yayınlanmıştır ancak o zaman bu yana, 2002’de DSAPT’nin 
yayımlanması dahil, ayrımcılığa-karşı yasalarda birçok değişiklikler yapılmıştır. Yakınlarda son bulan 2006–2012 Hareket 
Planı engelliliği olan kişilerin toplu taşımaya erişimlerindeki maniaları belirledi ve ele aldı. Hareket Planı’nın öncelik alanları 
altında toplu taşıma ağına erişebilmeyi geliştirecek ana girişimler şunlardı: 

Tüketici hizmeti 
 yeni bilet sisteminin erişilebilir olmasını ve DDA’ya uymasını temin etmek; 

 ana şehir tramvay duraklarında ve tren istasyon aktarmalarında, yoğun olan saatlerde, bilgi ve tavsiye sağlayan 
daha fazla sayıda tüketici hizmet görevlileri; ve 

 tramvay duraklarında saat tarifesini sergileyen ekranların aşamalı olarak takılması.   

Danışma ve toplum uğraşı    
 Toplu Taşıma Erişim Komitesi’nin (Public Transport Access Committee - PTAC) düzenli toplantıları ile, engelliliği 

veya hareket kısıtlılığı olan kişilere danışmak ve onları dahil etmek; 

 Toplu Taşıma Kamu Denetmeni (Public Transport Ombudsman) ile bağlantı kurmak ve engelliliği olan kişilere 
şikayetlerin yönetim işlemini teşvik etmek; 

 ulaşım ağındaki yaygın konuları ve zorlukları dile getirmek için Victoria’nın toplu taşıma operatörlerinin 
temsilcilerini bir araya getiren Toplu Taşıma Operatörleri Komitesi (Public Transport Operators Committee - 
PTOC) kurmak; 

 tramvaya ve otobüse binmek, tren istasyonlarında erişilebilir tuvaletler, otobüs erişimi ve yeni E Class tranvay 
tasarımı dahil olmak üzere, düzenli olarak ana konular hakkında bu hizmetleri kullananlara danışmak  ve 
engelliliği olan kişilerden geribildirim almak; 

 Macarthur Street, Melbourne dahil, seçilen yerlerde, lehdarlardan alınan bilgilerle, denemek için Trafiğe uygun 
Kolay Erişimli Duraklar (Trafficable Easy Access Stops - TEAS) geliştirmek; 

 PTV’ye ve DTPLI görevlilerine ve diğer ulaşım daireleri görevlilerine (Metro, Yarra Trams, V/Line, VicTrack)     
engellilik faktörlerinin bilinçliliğini, görme veya hareket kısıtlaması ile toplu taşıma araçlarında yolculuk ederek 
deneyim kazanmalarına olanak tanıyacak eğitim çalıştayı yolu ile, teşvik etmek; ve 

 kullanıcıların şikayetlerine yanıt olarak, ulaşım operatörleri ve engelliliği olan kişilerin temsilcileri ile birlikte 
çalışarak, metropolit tren istasyonlarında erişilebilen tuvaletlerin kilitli olmamasını temin etmek.     

Toplu taşıma hizmetlerine erişim    
 tramvay yenileme programı, 100 adet alçak-zeminli erişilebilir tramvay halen Victoria’da işler haldedir ve 50 adet 

yeni E-Class alçak-zeminli tramvayın da siparişi verilmiştir; 

 2007’den bu yana, 45 adet yeni X’trapolis tren, metropolit tren ağı için sipariş edilmiştir (halen 41 tanesi işler 
haldedir) ve DSAPT’nin demiryolu araçları standartlarını karşılamaktadır; 

 2007’den bu yana, 80 adet yeni VLocity tren vagonu, bölgesel tren ağı için sipariş edilmiştir (halen 40 tanesi işler 
haldedir) ve DSAPT’nin standartlarını karşılamaktadır;  

 metropolit ağ için toplam 1,421 alçak-zeminli otobüsle, otobüs yenileme programı; 

 MPTP yoğun ve kalıcı engelliliği olup toplu taşımayı bağımsız kullanamayan toplum bireylerini desteklemeye ve 
yardımcı olmaya devam etmiştir;  

 2008’de MPTP’ye değişiklikler getirilmiştir, bunlara yıllık mali yardım tavanının iki kat artarak 2,180 Dolara ve her 
yolculuk için tavanın 60 Dolara çıkartılması dahildir; 

 Bölgesel Victoria çapında WATs’nin yenileri veya yenilenmeleri için toplam 63 mali yardım başvurusu kabul 
edilmiştir; ve  

 Victoria Taksi Müdürlüğü (Victorian Taxi Directorate) Performansa Dayalı Rezervasyon Sistemi’ni (Performance 
Based Booking System - PBBS) sunmuştur, bu Network Services Providers (NSPs) için gönüllü, teşvik edici bir 
plan olup, WAT kullanan engelliliği olan kişilerin diğer taksi kullanan kişilerle aynı düzeyde hizmet almalarını 
sağlamak için tasarlanmıştır.      
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Toplu taşıma tesislerine erişim      
 aşağıdakiler dahil, halen toplam sayısı 367 olan hemzemin erişim tramvay duraklarının geliştirilmesi devam 

etmektedir:   

 Domain Interchange;  

 Elizabeth Street, Melbourne; 

 Macarthur Street, East Melbourne;  

 Swanston Street, Melbourne/Carlton;  

 High Street, Northcote;  

 Royal Children’s Hospital, Parkville;  

 Bridge Road, Richmond; ve  

 Flemington/Haymarket’ta iki tramvay durağı. 

 hemzemin erişim tramvay duraklarının donatımı için performans standartlarının geliştirilmesi; 

 Cardinia Road, Lynbrook, Williams Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, 
Wendouree ve Wodonga gibi, erişilebilir tasarım özelliği olan yeni tren istasyonlarının inşaatı; 

 tren istasyonlarında önemli yenileştirmeler, North Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, Creswick, Maryborough 
dahil ve Frankston İstasyonu’nun yeniden geliştirilmeleri ve Nunawading ve Laburnum İstasyonlarında, bu 
istasyonları daha erişilebilir hale getiren üstgeçit köprüleri; 

 geçitlerde ve rampalarda değişikliklerle metropolit tren istasyonlarındaki erişimi geliştirmek ve ulaşım ağı çapında 
çeşitli iştasyonlara Dokunsal Yer Yüzeyi Belirteçleri’nin (Tactile Ground Surface Indicators - TGSI) döşenmesi; 

 bazı bölgesel tren istasyonlarında, peronları yeniden kaplayarak, tuvaletleri onararak ve TGSI’lar döşeyerek, 
erişimin geliştirilmesi;  

 DSAPT’ye uyum açısından tüm tren istasyonlarının denetimi, bu da yenileştirmeleri ve fonların önceliklerini  temin 
etmiştir; ve 

 TGSI döşenmesi, erişim geçitleri ve yüzey yenileştirmeleri dahil, Victoria çapında 10,000’den fazla otobüs 
durağında yenileştirmeler.     

Bu hareketlerin bazıları plan altında doğrudan hükümet tarafından fonu sağlanan girişimlerdi ve diğerleri ise, özellikle toplum 
danışmanlığını içerenler, ulaşım dairelerinin lehdarlarla olan uğraşlarına ve toplum danışmanlığına olan, daha geniş çapta 
yükümlülük olarak yapılmıştır.       

Hükümet, tren ve otobüs altyapılarını yenileştirmek için 2011-12 Bütçesinde dört yıl boyunca 20 milyon Dolar dahil olmak 
üzere, toplu taşıma ağına erişilebilirliliği geliştirecek birkaç ana projeye fon sağlamakla kendini yükümlendirmiştir. Fon tahsisi 
dört yıl süre ile otobüsler için yılda 1 milyon Dolar ve bölgesel tren istasyon altyapısı için 4 milyon Dolardır.     

DDA program fonuna ek olarak, 800 milyon Dolarlık Tramvay Yenileştirme Programı’nın bir parçası olarak, tramvay 
duraklarını yenileştirmek için dört yıllık süre içinde ilave 70 milyon Dolar daha vardır (2010-14). Tramvay durakları, 50 adet 
alçak-zeminli tramvayın satın alınması ve yola çıkarılması ile uyumlu olarak yapılacaktır. Yeni tramvaylar, Hat 96’dan 
başlayarak, aşamalı olarak ulaşım ağına çıkartılacaktır.      

Hat 96, Melbourne’un kuzeyinde Blyth ve Nicholson Street, East Brunswick köşesinden  şehir içinden Melbourne’un 
güneyine Acland Street, St. Kilda’ya giden hattır. Hat 96’nın yenileştirilmesi, yeni hemdüzey erişim tramvay duraklarını ve bu 
duraklarda yolcular için gerçek zamanlı bilgiler içerecektir ve Melbourne’da ilk tümüyle erişilebilir tramvay hattı olacaktır.      

Bundan başka, Regional Rail Link Project’in parçası olan planlanmış tren istasyon yenileştirmeleri erişilebilir olacak ve 
DDA’nın ve DSAPT’nin koşullarına uyacaktır. Bu istasyonlar Sunbury hattında halen yenileştirilmiş Footscray, West 
Footscray, Sunshine ve Tottenham istasyonlarını ve Werribee hattında yeni olan Tarneit ve Wyndham Vale istasyonlarını 
kapsar.   
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2.4 Engellilik standartlarına karşı ilerleme  

Son 10 yıl içinde toplu taşıma ağına erişimi geliştiren girişimlerin ve ve projelerin birçoğu, Şekil 2’de özetlenen engellilik 
standartları koşullarına karşı ölçülerde yansımaktadır.    

DSAPT altında koşullara uymak, ulaşım ağı çapında gelişimin ölçüsü olmasına rağmen, erişim sonuçlarının her zaman toplu 
taşıma araçları kullanan herkes için mutlaka başarılı olduğu demek değildir. Örneğin, DSAPT tren istasyonlarında erişimin 
sağlanmasını temin etmek için araçları sağlar ancak rampa, asansör veya merdivenin kombinasyon halinde sağlanıp 
sağlanmaması gerektiğini belirlemez. Yolcu akışı ve istasyonlara ve peronlarına evrensel erişim için, mekanik arızaya tabi 
olmayan ve acil durumda çıkış fırsatı sağlayan bağımsız erişim temin etmek için, asansör, rampa, yürüyen merdiven veya 
merdiven kombinasyonları gerekebilir. DSAPT bu erişimlerden her birinin ayrı ayrı nasıl koşulları uyması gerektiğini tayin 
eder.  

DSAPT koşullarına uyma yaklaşımı, toplu taşıma hizmetinin tüm olarak engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişiler 
tarafından erişilebilir olup olmadığına bakmak yerine, erişimi genelde bölümlere ayırabilir (örneğin, parmaklıklar, erişim 
geçitleri veya dokunsal işaretler). Bölünmüş uyum yaklaşımı, toplumun geniş bir kesimine toplu taşıma hizmeti vermek için 
evrensel erişim politikasını teşvik etmemektedir.           

Ancak, DSAPT gereksinimleri yasalar açısından karşılanmalıdır ve uyumu DSAPT koşullarına karşı değerlendirmek, her 
toplu taşıma projesinin denetlenmesini ve dengesini oluşturmalıdır. Hükümet DSAPT standartlarını karşılamakla ve bu 
standartları toplu taşıma ağına erişimi geliştirirken taban seviye olarak kullanmakla kendini yükümlendirmiştir. 

Engellilik standartlarına uyum ölçüsünün mutlaka erişilebilirlik sonucuna eşit olmamasına rağmen, toplu taşıma ağı çapında 
erişimi geliştirmeye doğru bir takım gösterge sağlar. Aşağıdaki tablo şimdiki koşulları uyma düzeylerini ve uyum için hedef 
tarihleri ayrıntılar.       

Şekil 2: DSAPT aşamalar ve ilerleme   

İşletme 
hizmetleri   Tesis sayısı 

Aralık 
2002’de 
uyma %’si  

Demiryolu 
araçları 
sayısı  

Aralık 
2002’de 
uyma %’si 

DSAPT 
hedef 2012 

DSAPT 
hedef 2017 

Metropolit 
otobüsler  

17,961  
otobüs durağı 

52% 1,768 otobüs 75% 55% 90% 

Bölgesel 
otobüsler/ 
yolcu 
otobüsleri 

6,136  
otobüs durağı  

52% 554 otobüs  

103 yolcu 
otobüsü 

49%  

56% 

55% 90% 

Tramvaylar 1,770  
tramvay 
durağı  

65% 487 tramvay 23% 55% 90% 

Metropolit 
trenler 

215 istasyon 55% 204 tren 98% 55% 90% 

Bölgesel 
trenler 

87 istasyon 55% 62 tren 92% 55% 90% 

 

Şekil 2 DSAPT’ye karşı ilerlemeyi özetler, 30 DSAPT gereksiniminin her birini karşılayan alt yapıyı ve demiryolu araçlarını 
yüzde olarak belirtir. Bu tablo, yukarıda özetlenen nedenlerden dolayı dikkatle yorumlanmalıdır. Birçok durumda bu, ulaşım 
ağı çapında hizmetlere ve tesislere kısmen erişimin göstergesidir. Erişilebilmeye doğru ilerleme ve DSAPT altında koşullara 
uyma, ulaşım ağı çapında hangi tren, tramvay, otobüs ve yolcu otobüsleri hizmetlerinin erişilebilir olduğunun boyutlarını 
tümüyle değerlendirecek planlanmış denetleme işlemleri ile daha iyi bilgilendirilecektir.       
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Tramvay alt yapısı ile ilgili olarak, bu durakların 367’si (yüzde 21) peron veya kolay erişim duraklarıdır. Ulaşım ağındaki 
tramvay duraklarının çoğu  kaldırım kenara erişimlidir. Bu durakların birçoğu DSAPT’nin koşullarının bir kısmını karşılar 
ancak fiziksel olarak yol kenarından basamaklara çıkamayan kişiler için tramvaya binmek için erişimi karşılamaz.      

 

Son beş yıl içinde hemzemin erişim duraklarının sayısı artmış olmasına rağmen tramvay, engelliliği veya hareket kısıtlılığı 
olan bir kişi tarafından erişilebilir olmayabilir. Yukarıda belirtildiği gibi, Melbourne’da 29 tramvay hattının altısında 
yoğunlaşmış, 100 adet alçak-zeminli tramvay vardır. Hemzemin erişimli duraklar Melbourne’da daha geniş sayıda hatlarda 
yayılmıştır. Sonuç olarak, hemzemin erişimli tramvay durağından tramvaya binmesi gereken kişiler, sadece kısıtlı sayıdaki 
hatlar üzerindeki belirli duraklardan binebilecekler. 100 adetlik alçak-zeminli tramvay filosu, Melbourne’da 6 tramvay hattında 
hemzemin erişimli duraklardan geçer, örneğin:           

 Hat 96 – East Brunswick – St Kilda (sadece alçak-zeminli tramvaylar) – yüzde 44 hemzemin erişimli durak; ve 

 Hat 109 – Box Hill – Port Melbourne (sadece alçak-zeminli tramvaylar) – yüzde 34 hemzemin erişimli durak.  

Diğer dört tramvay hattında hem alçak-zeminli hem de yüksek zeminli tramvaylar vardır. 

DSAPT koşullarına uyma aşamalarının tablosu Liste 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Bunlar PTV’nin ve ulaşım 
operatörlerinin 2017’nin sonuna kadar karşılamaları beklenen hedeflerdir.      
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3. STRATEJİK ÖNCELİKLER VE SONUÇLAR  

Hareket Planı için ana odak, ulaşım şekilleri üzerinde belirli girişimlerde dikkat toplanacağı yerde, sadece ulaşım ağı çapında 
ve bütünleştirilmiş olan koşullara uyum girişimine dayanmaktansa,  erişim sonuçlarını ulaşım dairelerinin sistemlerine ve 
işlemlerine yerleştirmektir. Bu hizmetlerin verilmesine doğru bütünleştirilmiş yaklaşım, mevcut kaynakları toplu taşıma ağında 
daha iyi kullanmayı ve en uygun erişim sonuçlarını vermeyi amaçlar. Dört ana öncelik, Hareket Planı’nın beş-yıllık süresi 
içinde işin nasıl yönetileceği üzerinde yeni bir yön belirleyecektir.              

3.1 Öncelik Bir: Tüketici hizmeti  

Engelliliği olan kişiler ve hareket kısıtlılığı olanlar, toplu taşıma hizmeti sağlayan kuruluşlardan eşit düzeyde ve kalitede 
tüketici hizmeti, bilgi ve destek almayı bekleyebilirler.           

Bu öncelik altında istenilen ana sonuçlar şunlardır: 

1. Toplum taşıma hizmetlerini planlamada ve kullanmada yardımcı olacak bilgiler tüm yolcular için erişilebilirdir  

 bireysel yolculuk planlama bilgileri, erişilebilir giriş noktalarının yerlerini, toplu taşıma hizmetlerinde ve tesislerinde 
tahsis edilmiş yerleri ve oturma düzenini ayrıntılı olarak belirten hareketlilik haritaları dahil     

 zaman tarifesi, bilet kesme ve hat bilgileri erişilebilir basılı ve elektronik formatta mevcut olacak    

 PTV’den veya toplu taşıma operatörlerinden basılı ve elektronik bilgi büyük baskıda, işitsel, kolay İngilizce, toplum 
dillerinde ve  Braille kabartma yazı olarak (talep üzerine) mevcut olacak 

 hizmet ve zaman tarifesi bilgileri telefon, TTY, internet, cep telefonu uygulaması ve SMS dahil çeşitli şekillerde 
sağlanır 

 PTV websitesi Web Content Accessibility Guidelines ile Level AA uyumludur. 

2. Toplu taşıma tesislerinde erişilebilir bir sonraki hizmet bilgileri   

 tren istasyonlarında artan bir şekilde bir sonraki hizmet bilgilerini görüntüleyen elektronik ekranlar olacak ve işitsel 
hizmet yoluyla zamanında varış ve kalkış bilgileri sağlayacak   

 hearing loop adı verilen işitme cihazının sağlandığı tren istasyonlarında, cihazların gerektiği şekilde çalıştığından 
emin olmak için düzenli olarak kontrol edilecek      

 yeni tramvay duraklarında veya mevcut tramvay duraklarındaki önemli yenileştirmelerde, bir sonraki hizmet 
hakkında görsel görüntü bilgileri veya basılı zaman tarifesi ve işitsel direkler olacak   

 yeni otobüs durakları ve aktarmalar veya mevcut otobüs aktarmalarındaki önemli yenileştirmelerde ve otobüs 
duraklarında bir sonraki hizmet hakkında görsel görüntü bilgileri veya basılı zaman tarifesi ve işitsel direkler 
olacak     

 akıllı otobüs duraklarında artan bir şekilde bir sonraki hizmet hakkında bilgi sağlayan  görsel görüntü bilgileri ve 
işitsel direkler olacak    

3.  Hizmette aksama, iptal ve önemli etkinlikler olduğu durumlarda yeterli ve erişilebilir canlı bilgi ve anonslar    

 görsel hizmet bilgilerinin halen görüntülendiği tren istasyonlarında, tramvay ve otobüs duraklarında, PTV ve 
ulaşım operatörleri, hizmetteki aksama ve iptal bilgilerinin de görüntülenebileceği teknik çözümler geliştirecekler      

 PTV ve toplu taşıma operatörleri tren istasyonlarında, tramvay ve otobüs duraklarında/aktarmalarda, iptal, 
aksama ve önemli etkinlikler hakkında bilgilerin doğru ve zamanında verilmesini temin etmek için gerçek zaman 
işitsel anonslar yapılması için çözümler geliştirecek    

 İşitsel anonsların sağlandığı tren istasyonlarında, tramvay ve otobüs duraklarında, bilgilerin her zaman için doğru, 
zamanında ve tutarlı olduğunu temin etmek için düzenli planlı denetimler yapılacak.  
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4. Engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilere yardımcı olmak için görevli hizmeti sağlanır   

 görevlilerin olduğu tren isyasyonlarında ve tramvay duraklarında, engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilere, 
talep edildiği yerde  görevliler kişiye bizzat yardımcı olacaklardır      

 PTV ve toplu taşıma operatörleri, müşteriyle doğrudan temas halinde olan tüm görevliler için sürekli eğitim 
sağlayacaktır, bunlara bilet kontrolörleri de dahildir, bunun nedeni bu görevlilerin özellikle yaşlılar dahil olmak 
üzere, engelliliği olan ve hareketleri kısıntılı olan yolcuların çeşitli erişim ihtiyaçlarının bilincinde olmalarını temin 
etmektir. PTV veya ulaşım operatörü görevlilerinin eğitimleri, engelliliği olan kişilerle ve onların temsilci toplum 
kuruluşlarıyla danışmalarla geliştirilecektir.    

5. PTV ve toplu taşıma operatörleri Tüketici Hizmet Tüzüğü (Customer Service Charter) yayınlayacak ve Tüzüğe karşı 
görevlilerin performansını denetleyecek  

 Tüketici Hizmet Tüzükleri, engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin toplu taşımaya erişimleri ve tüketici 
hizmet desteği üzerinde bir bölüm içerecek       

 tüketici hizmet performansı her yıl denetlenecek. 

6.  Tüm toplu taşıma kullananların kullanımı için bilet almak erişilebilir ve kolaydır     

 myki bilet makinaları sunumu, engelliliği olan kişilerin erişim ihtiyaçlarını, özel amaçlı pasolar dahil olmak üzere, 
dikkate alır    

 bilet makinaları toplumda toplu taşımayı kullanan geniş çapta kişilere erişilebilir olmak üzere tasarlanmıştır    

 makinalarda, satış noktalarında ve toplu taşıma tesislerinde bilet alma hakkındaki bilgiler erişilebilir, geniş çapta 
mevcut ve anlaşılması kolaydır.     

7.  Acil bir durumda yolculara yardımcı olmak, özellikle engelliliği veya hareket kısıtlılığı olanlara     

 acil durumlarda kullanılması için hizmetin işler saatlerinde tren istasyonlarında erişilebilir acil durum yardımı 
(kırmızı düğme intercom) sağlanması    

 trenlerde ve alçak-zeminli tramvaylarda, acil durumlarda erişilebilir iletişim sağlamak  

 tren, tramvay ve otobüslerde ve tren istasyonlarında, engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişiler için, toplu 
taşıma operatörlerinin acil durumda tahliye işlemlerinin bulunmasını temin etmek       

 acil durum işlemleri engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilerle danışma içinde geliştirilir.     

8.  PTV ve toplu taşım operatörleri, tüm yolcular için erişilebilir şikayetleri ele alma ilkesi hazırlayacak  

 PTV’nin ve ulaşım operatörlerinin şikayetleri ele alma ilkeleri, Şikayetlerin Ele Alınması için Avustralya 
Standartları4 (Australian Standard for Complaints Handling) koşullarına uymalıdır 

 PTV’nin ve toplu taşıma operatörlerinin şikayetleri ele alma ilkeleri, engelliliği olan kişiler için erişilebilirdir.   

3.2 Öncelik İki: Danışma ve toplum uğraşı 

Ulaşım ağına erişimi geliştirmenin yollarının ve toplu taşıma altyapı ve hizmetlerinde herhangi bir değişikliğin, yeterli şekilde 
danışıldığını temin etmek için, engelliliği ve hareket kısıtlılığı olan kişiler ve yaşlılar dahil olmak üzere, çeşitli lehdarlarla 
ulaşım dairelerinin aktif bağlantısı.       

Danışmaların ve toplum bağlantılarının ana istenilen sonuçları şunlardır: 

1.  Engelliliği olan kişilerin ve yaşlıların, düzenli olarak PTV danışma işlemlerine katılmaları   

 Toplu Taşıma Erişim Komitesi (Public Transport Access Committee) – engelliliği olan kişilerle ve temsilcileriyle 
düzenli toplantılara devam etmek 

 Toplu Taşıma Operatörleri Komitesi (Public Transport Operators’ Committee) – bilgi erişimi ve görevli destek 
hizmetleri dahil olmak üzere, erişim konularını görüşmek ve çözümlemek amacıyla, toplu taşıma operatörleri ile 
aylık toplantılara ve sürekli işbirliğine olan yükümlülüğü devam ettirmek.   

 

 

____________________________ 

4 AS ISO 10002-2006 – Tüketici tatminatı – kuruluşlarda şikayetlerin ele alınması için esaslar 
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2.  engelliliği olan kişilerin ve yaşlıların, hizmetlerin iletilmesi hakkında geribildirim sağlama olanakları vardır   

 yeni tren, tramvay ve otobüsler satın alındığında danışmalar yürütüp, engelliliği olan Yolcular için kullanıcı 
denemeleri uygulamak (örneğin, E-Class tramvay denemeleri) 

 yeni ve yenileştirilmiş tramvay, tren ve otobüs tesisleri ve ortaya çıkan diğer belirli erişim konuları için danışmalar 
yürütüp, kullanıcı denemeleri uygulamak (örneğin, tramvaya binme denemeleri)   

 kullanıcı denemelerinin sonuçlarını kamuya rapor etmek. 

3.  Tesisler ve altyapı hakkında, daha geniş çapta toplu taşıma erişim konularında PTV’ye geribildirim sağlamak için, 
engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilere ve yaşlılara eşit fırsat tanınmasını temin etmek   

 resmi ve düzenli danışmaların dışında, engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilerle ve yaşlılarla belirli toplu 
taşım erişim konularını görüşmek, örneğin, PTV Metropolit Tren İstasyonlarında Erişilebilir Tuvaletler Forumu 
(PTV Accessible Toilets at Metropolitan Railway Stations Forum) ve  kör ve görme engelli kişiler için Southern 
Cross tren istasyonunda erişebilirlik denetimi   

 erişilebilirlik konularında geniş çapta geribildirimi temin etmek için danışma mekanizması kurmuş olan diğer 
kuruluşlarl danışmak, örneğin, VEOHRC’nin Engellilik Referans Grubu (Disability Reference Group) 

 PTV’nin veya ulaşım operatörlerinin yorum için yazılı bilgi dağıttığı yerlerde, sağır kişilere geribildirim sağlamaları 
için yeterli olanak temin etmek amacıyla, bu bilgilerin mümkün olduğu yerlerde Auslan’a çevirtilmesi gereklidir     

 PTV, Tren İstasyonları Kullanılabilme Prensipleri (Railway Station Useability Principles) gibi ilke ve işlemlerin 
geliştirilmesinde yardımcı olması için çalışma grupları veya İstasyon Kullananlar Paneli (Station User Panel) gibi 
paneller kuracak. Bu ilkeler, tren istasyonlarının operasyonunda ve geliştirilmesinde hükümet politikasını 
bilgilendirmek amacıyla geliştirilmiştir.   

4.  Erişim konularının dikkate alınması dahil, toplu taşıma ağında geliştirmeler ve büyütmeler üzerinde toplumun tüm 
bağlantısını temin etmek   

 toplu taşıma ağında herhangi bir yeni veya mevcut tesis için PTV iş planlaması, en uygun erişim sonucunu 
kararlaştırmak için engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilerle ve yaşlılarla zorunlu danışmayı kapsayacak   

 yeni veya yenileştirilmiş altyapı planlamasını bildirmek için kullanılan bilgi ve veriler, engelliliği veya hareket 
kısıtlılığı olan kişilerle ve yaşlılarla yapılan danışmalardan alınan veri ve bilgileri dahil etmelidir.    

3.3 Öncelik Üç: Toplu taşıma hizmetlerine erişim  

Erişimlere maniaları belirleyerek ve toplu taşım hizmetlerinde gelişmeler yaparak, tren, tramvay, otobüs ve yolcu 
otobüslerinde yolculuk, engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişiler ve yaşlılar için gittikçe daha erişilebilir yapılmalıdır. 

Toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilir olması için, engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişiler şunları yapabilmelidir: 

 yeterli yol-bulma dahil, istasyonlara, duraklara ve terminallere gidip, gelebilmeli; 

 trenlere, tramvaylara, otobüslere ve yolcu otobüslerine inip, binmeli ve taşıt ile peron arasındaki binme boşluğunu 
idare edebilmeli (gerektiği yerde doğrudan yardım dahil); 

 hareketlilik aygıtların veya yardımcı hayvanların kullanılması dahil, tren, tramvay, otobüs veya yolcu otobüslerinde 
tahsis edilmiş yerlere erişebilmeli; 

 araç içinde, ekran dayanıklı ve işitsel dahil, geçerli bir formatta bilgi ve anonslara erişme; ve 

 araca binerken veya başka tür bir yardım gerektiğinde, görevlilerden veya şoförden bilgi veya yardım alma.  

Toplu taşıma hizmetlerine daha fazla erişim sağlayacak istenilen ana sonuçlar şunlardır: 

1. Yeni tramvaylar, trenler, otobüsler, yolcu otobüsleri ve taksiler tümüyle erişilebilir olmalıdır 

 yeni satın alınan herhangi bir tren, tramvay, otobüs ve yolcu otobüsü DSAPT’nin teknik standartlarını ve toplu 
taşıma araçları kullananların tam erişebilme gereksinimlerini karşılamalıdır 

 tasarım ayrıntılarının DSAPT’nin koşullarına uyması ve aynı zamanda tüm yolcular için erişebilme sonuçlarını 
vermesi temin edilecek      

 yeni satın alınacak tramvay, tren, otobüs ve yolcu otobüsü için, demiryolu araçları ayrıntıları engelliliği veya 
hareket kısıtlılığı olan kişiler için erişebilmeyi geliştirmek zorundadır 

 WATs’ı denetlemeye ve hizmt ve yanıt zamanını geliştirmeye devam edilecek. 
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2. Erişebilmeyi ve müşteri hizmeti deneyimini artırmak için araçta iken hizmet ve bilgiyi geliştirmek 

 yeni metropolit trenlerde veya önemli tadilatlardan geçmekte olan mevcut trenlerde, çalışan ve zamanında bir 
sonraki durağı ve hizmette gecikmeleri sergileyen elektronik ekranlar olacak      

 yeni bölgesel trenlerde veya önemli tadilatlardan geçmekte olan mevcut trenlerde, çalışan ve zamanında bir 
sonraki durağı ve hizmette gecikmeleri sergileyen elektronik ekranlar olacak      

 metropolit ve bölgesel trenlerde gittikçe, acil durumlar, istasyonlara varış ve hizmetlerde gecikme anonsu için 
çalışan ve işitsel intercom sistemi olacak      

 yeni tramvaylarda veya önemli tadilatlardan geçmekte olan mevcut tramvaylarda, durma taslağını, gelecekteki 
hizmetleri ve gecikmeleri sergileyen elektronik ekranlar olacak         

 tramvaylarda gittikçe, çalışan otomatik intercom sistemi yolu ile veya vatmanlardan, bir sonraki durağı, hizmet 
gecikmelerini ve tramvayın son durağını bildiren işitsel anonslar olacak   

 anonsların kalitesini ve tutarlılığını temin etmek için, araçlardaki anonslar düzenli ve planlı olarak 
denetlenmektedir.    

3. Daha geniş erişimi arttırmak için ulaşım şekilleri arasında bağlantıyı ve karşılıklı bağlantıları geliştirmek    

 otobüslerin tren veya tramvay hizmetleriyle karşılıklı bağlandığı yerlerde zaman tarifesini değiştirmek ve bekleme 
zamanını azaltmak    

 tramvay, tren ve otobüs hizmetlerine erişilebilmede yapılacak herhangi bir değişiklik, tesislere mevcut erişim 
düzeyini ve tesisler için mevcut veya planlanmış geliştirmeleri veya yenileştirmeleri göz önünde bulundurun bir 
şekilde yapılmaktadır             

 tren istasyonları ve otobüs veya tramvay aktarmaları/durakları arasındaki bağlantıları ve erişimi geliştirmek 

 yeni hizmetlerin sunulduğu yerlerde, diğer ulaşım şekilleri ile olan bağlantılar ana etken olacak           

 istasyonlarda, duraklarda ve aktarmaklarda yol-bulma ve işaretler, gidilecek mesafeyi ve yönü de dahil edecek. 

4. Mevcut hatlar dahil, toplu taşıma ağına yapılacak değişiklikler, toplu taşıma araçları kullananlar için erişimi geliştirmeyi 
amaçlayarak yapılacak     

 yeni toplu taşıma hizmetleri, hizmetlere erişimin geliştirilmesi temeline dayanarak sunulacak   

 mevcut hatlara ve hizmetlere yapılacak değişiklikler, tüm kullanıcılar için net erişim geliştirilmesi olacak şekilde 
yapılacak. 

3.4 Öncelik Dört: Tesislere erişim     

Binalara ve toplu taşıma altyapısına erişim evrensel tasarım prensiplerine dayanacaktır5, özellikle ulaşım ağının genişletildiği 
veya yenileştirildiği yerlerde. 

Toplu taşıma binalarına ve altyapısına erişim geliştirilirken hedeflenmiş, istenilen ana sonuçlar şunlardır:     

1. Toplu taşıma ağı çapında yenileştirilecek veya yeniden geliştirilecek tesisleri öncelik sırasına koymak ve erişilebilme 
sonuçlarını dahil etmek  

 Victoria’da toplu taşıma tesislerinin denetimi ve izlenimi için çerçeve kurmak      

 denetim sonuçlarını, yenileştirmede ve yeniden geliştirmede öncelik sırasına koymak için kullanmak   

 İstasyon Kullananlar Paneli’nin6 bulgularını tren istasyonlarının yenileştirilmesi için öncelik öncelik gereksinimi 
hazırlamadan yardımcı olması için kullanmak  

 erişilebilmeyi, PTV ilkeleri ve PTV Erişilebilme Uygulama Notları ile tutarlı olan proje planlamasına ve teslime 
dahil etmek. 

__________________________ 
5 Evrensel tasarım, hem engeli olmayan hem de engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin doğal olarak 

erişebileceği ürünlere ve inşa edilmiş çevreye değinir  
6  Station User Panel, 2011, Railway Station Useability Principles 
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2. Victoria çapında tren istasyonlarına erişimi geliştirmek    

 mevcut bina ve tesislerdeki erişim manialarını belirlemek ve bu maniaları ele almak ve erişilebilme sonuçlarını 
geliştirmek için öncelik listesi hazırlamak         

 yeni tren istasyonlarının ve önemli tadilatlardan geçmekte olan mevcut tren istasyonlarının tasarım ayrıntıları, 
geliştirilmiş PTV İstasyonlar İlkeleri’ni (PTV Stations Policy), Asansörler, Rampalar, Yürüyen Merdivenler ve 
Merdivenler İlkeleri’ni (Lifts, Ramps, Escalators and Stairs Policy), İstasyon Kullananlar Paneli’nin İstasyon 
Kullanılabilirlik Prensipleri’ni (Station User Panel’s Station Useability Principles) birlikte takip edecek ve 
erişilebilme sonucuna ulaşacak  

 yeni istasyonlarda ve önemli tadilatlardan geçmekte olan mevcut tren istasyonlarında bir sonraki hizmet ve iptaller 
ve aksamalar hakkında bilgileri sergileyen elektronik ekranlar olacak      

 fazla kullanılan istasyonlarda, engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişiler için taşıt ile peron arasındaki binme 
boşluğu maniasını ele almak için gittikçe erişim çözümleri uygulamak (örneğin, trenin ön vagonuna binerken 
hemzemin erişim sağlamak için yükseltilmiş peron rampaları)  

 halen mevcut tuvalet tesisleri bulunan tren istasyonlarında veya önemli tadilatlardan geçmekte olan  istasyonlarda 
yolcular için erişilebilir tuvaletleri artırmak7      

 oto parkı olan tren istasyonlarında, engelliler için park yerleri tahsis etmek. 

3. Metropolit ulaşım ağı çapında tramvay duraklarına erişimi geliştirmek    

 alçak-zeminli tramvayların konulduğu veya konulacağı tramvay hatlarında, hemzemin erişimli tramvay 
duraklarının sayısını arttırmak         

 hemzemin erişimli duraklardaki tramvaya binerkenki boşluğu ele alacak sonuçlar geliştirmek       

 hemzemin erişim tramvay duraklarının, Victoria Yol Güvenliği Hareket Planı 2013-16 (Victoria’s Road Safety 
Action Plan 2013-16) ile tutarlı olarak, erişimin tramvay yolcuları, yayalar ve bisiklet kullananlar tarafından 
paylaşıldığını yeterli şekilde göz önünde tutarak tasarlanmasını temin etmek   

 hemzemin erişimli duraklar, körler ve görsel engelli kişilerin tramvaylara emniyetle inip binmelerini sağlayacak 
şekilde inşa edilmektedir.  

4. Victoria çapında otobüs ve yolcu otobüslerine erişimi geliştirmek    

 yeni otobüs durakları ve önemli tadilatlardan geçmekte olan mevcut otobüs durakları ve aktarmalar erişilebilme 
sonuçlarına ulaşılacak şekilde tasarlanacak 

 mevcut otobüs duraklarına ve aktarmalara erişilebilme manialarını belirlemek ve gittikçe bunları ortadan kaldırmak 
ve erişilebilme sonuçlarını geliştirmek       

 otobüs aktarmaları ve tren istasyonları arasındaki bağlantı geçitlerinin ve yol-bulmanın doğrudan ve kolaylıkla 
erişilebilir olmasını temin etmek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
7 Bu hareketin sadece normalde görevlilerin bulunduğu, metropolit alanda ve çoğu bölgesel istasyonlarda çok 
kullanılan ve kalabalık istasyonlar için geçerli olduğunu dikkate alın. Metropolit alanda görevlilerin bulunmadığı bazı 
istasyonlarda tuvaletler vardır ancak bu tuvaletler halka açık değildir. DDA ve DSAPT halka açık olan herhangi türden bir 
tuvaletin eşit erişimini talep etmektedir. Tren istasyonlarında erişilebilir tuvaletler için DSAPT’nin hedefi 2012’ye kadar 
yüzde 55’tir.    
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4. UYGULAMA 

4.1 Hareket Planı’nı uygulama 

PTV ve ulaşım operatörleri yolu ile hükümet, Hareket Planı’ndan önceliklerin ve sonuçların nasıl iletileceğini ve fon 
sağlanacağını özetleyen bir uygulama planı geliştirecektir.    

Uygulama planı beş yıllık hareket planının ilk bir ila iki yılını kapsayacaktır ve PTV ve DTPLI web sitelerinde herkes için 
mevcut olacaktır. PTV Hareket Planı’nın beş yıllık süresi boyunca uygulama planını güncelleştirecektir.     

PTV ve ulaşım operatörleri, uygulama planı çerçevesinde hareket planının sonuçlarını iletecek projeler geliştirerek, toplu 
taşımaya erişimi geliştirmek için beraber çalışacaklardır.     

Hükümetin uzun vadeli hedefi maniaları kaldırmak ve toplu taşımada, özellikle engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişiler 
için, evrensel erişim sağlamaktır,  

PTV, Hareket Planı’nın önceliklerini ve sonuçlarını desteklemek amacıyla ilkeler, işlemler ve yöntemler geliştirecektir. 
Uygulama planının bir bölümü bu ilke ve işlemleri PTV iş uygulamalarına yerleştirmek olacaktır. Bu ilke ve işlemler PTV 
kapsamında sonuçları iletmek için geliştirilen projeleri destekleyecektir. Projeler, Hareket Planı altında toplu taşıma erişimini 
geliştirmek için ortak sonuçların ve hareketlerin olduğunu temin eden bir çerçeve içinde geliştirilecek.      

Hareket Planı’nın sonuçlarını iletmek için proje fonu, planın beş yıllık süresi boyunca, hükümet içinde yıllık olarak 
kararlaştırılacaktır. PTV Hareket Planı’nın uygulandığını ve iş uygulamasının bir parçası olmasını temin etmek için elverişli 
her önlemi alacaktır.  

4.2 Planlama ve uygulama işleminin sorumluluğu   

Erişilebilme, daha iyi sonuçlardan emin olmanın bir yolu olarak PTV çalışma programlarının fonksiyonlarına yerleştirilecektir.  

Yerleştirmek işleminde yardımcı olması ve Hareket Planı sonuçları ve öncelikleri için sorumluluk yüklenmesi için, Ulaşım Ağı 
Operasyonları Bölümü (Network Operations Division) kapsamında yeni PTV  örgütsel yapı içinde bu fonksiyonları yönetecek 
olan başlangıçta dört atanmış görevli olacaktır. Erişilebilme üzerinde çalışan görevlilerin ilk işlevleri uygulama planını bitirmek 
ve PTV’nin diğer bölümlerini, Hareket Planı’nın sonuçlarını iletmek için  PTV kapsamında ilgili ilkeler ve işlemler geliştirmeleri 
için desteklemek olacaktır.               

4.3 Uygulama planı danışması  

Uygulama planı PTV tarafından halka sunulmadan önce, PTAC ve PTOC ile danışmalar içinde geliştirilecektir.  

Hareket Planı gibi, PTV ve DTPLI web sitelerinde MS Word, RTF ve büyük baskı dahil, çeşitli formatlarda mevcut olacaktır.      

4.4 Hareket Planı'nın görevlilere tanıtımı  

PTV kapsamında erişilebilmeyi yerleştirmenin bir parçası olarak, bütün yeni görevliler Commonwealth ve Eyalet düzeyinde, 
DDA, DASPT ve fırsat eşitliği yasaları altında PTV’nin sorumlulukları hakkında bilgi alacaklardır. Mevcut görevlilere PTV’nin 
Intranet’i yoluyla erişilebilme konuları hakkında geniş çapta bilgiler sağlanacaktır.        

PTV, engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişiler ve yaşlılar dahil olmak üzere, tüm yolculara bilgi, destek ve yardım 
sağlamaları için, bütün müşteri hizmet memurlarına uygun eğitim ve beceri verilmesini temin edecektir.   
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4.5 Hareket Planı'nın lehdarlara ve topluma iletişimi     

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu ve VEOHRC dahil olmak üzere, erişilebilirlik konularıyla ilgili olan PTV’nin irtibat 
veritabanındaki tüm lehdarlara Hareket Planı’nın kopyaları elektronik olarak gönderilecektir. Hareket Planı’nın bir kopyası 
PTV’nin web sitesinde bulunacaktır. PTV aynı zamanda Hareket Planı’nı aşağıdaki formatlarda da bulunduracaktır: 

 elecktronik format; 

 basılı kopya standardında ve büyük baskı; 

 işitsel format; 

 Kolay İngilizce özeti; 

 Auslan video; 

 Toplum dilleri; ve 

 Istek üzerine Braille. 

Hareket Planı’nın bir kopyası, web sitesinde kaydolması için AHRC’ye verilecektir.  

4.6 İnceleme ve değerlendirme  

Planın başlamasını takiben, Hareket Planı’nın öncelikleri ve sonuçları, PTV’nin ve ulaşım operatörlerinin toplu taşıma için 
erişilebilir sonuçları temin ettiğinden emin olmak ve odağın müşteri tabanlı hizmet verilmesi  üzerinde devam ettiğinden emin 
olmak için, yıllık olarak yeniden incelenecektir. Hareket Planı’nda değişiklik yapılırsa, değiştirilmiş kopya AHRC’ye sunulacak 
ve halk için mevcut bulunacaktır.    

Hareket Planı için inceleme ve değerlendirme işlemi aşağıdakileri dikkate alacaktır: 

 Hareket Planı öncelikleri altında belirli erişim sonuçlarının ulaşılması; 

 özellikle Hareket Planı altında geliştirilenler dahil, erişim konuları ile ilgili PTV ilke ve işlemlerine uyum; 

 DSAPT aşama noktalarına uyum; 

 herhangi bir ayrımcılık uygulaması belirlemeyi hedefleyen PTV uygulamalarının yeniden incelenmesi; 

 Victoria’da trenlere, tramvaylara ve otobüslere erişimin denetimleri; 

 toplu taşıma kullananların ulaşım ağına erişimleri hakkındaki şikayetleri; ve 

 lehdarlardan ve toplu taşıma kullananlardan, özellikle engelliliği veya hareket kısıtlılığı olan kişilerden, toplu 
taşıma ağına erişim hakkında geribildirim.      

Hareket Planı’nın beş yıl içindeki ana başarı ölçütleri şunlar olacaktır: 

 DSAPT aşama noktalarına karşı toplu taşıma erişilebilirliğinde gelişme; 

 engelliliği veya hareket kısıtlılığı olup toplu taşımayı kullanan kişilerin orantısı;  

 engelliliği veya hareket kısıtlılığı olup toplu taşımayı kullanmakta zorluk çeken kişilerin orantısı; ve 

 engelliliği veya hareket kısıtlılığı olup en son yolculuklarında toplu taşımayı kullanan kişilerin orantısı. 

4.7 Performans raporu  

PTV, aşağıdakiler dahil, inceleme ve değerlendirme işlemini takiben, Hareket Planı’nın uygulanmasını yıllık olarak raporla 
halka sunacaktır: 

 Hareket Planı’nın her önceliği altında listelenen sonuçlara doğru ilerleme; 

 DSAPT aşama noktalarını karşılamaya doğru ilerleme; 

 ulaşım operatörlerinin ve kontratçılarının, Hareket Planı’nın dört önceliğini ve ilgili sonuçlarını karşılamaya doğru 
ilerlemeleri; ve 

 Hareket Planı’nın erişim sonuçlarının toplu taşıma projelerine yerleştirildiğini temin etmek için ilke ve işlemlerin 
uygulanması.    
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LİSTE 1 – ENGELLİLİK STANDARTLARI UYUMU AŞAMA NOKTALARI 

DSAPT alanı Kapsam % ilerleme gereken tarih: 

2007 2012 2017 2022 

2 Erişim geçitleri  Araçlar ve altyapı kapsamında  25 55 90 100 

3 Önlem alanları 25 55 90 100 

4 Geçiş alanları  Altyapı ve trenler kapsamında  25 55 90 100 

5 İstirahat noktaları Sadece altyapı 25 55 90 100 

6 Rampalar Altyapı ve araca binme rampaları 
kapsamında  

25 55 90 100 

7 Bekleme alanları Genel altyapı 100    

Otobüs ve tramvay duraklarında   25 55 90 100 

8 Binme Biniş noktalarında araçlar ve 
altyapı  

25 55 90 100 

9 Tahsis edilmiş yer  Başlıca araçlar  25 55 90 100 

10 Yüzeyler -- 100   

11 Parmaklıklar/trabzanlar  -- 100   

12 Kapı girişleri ve kapılar 25 55 90 100 

13 Asansörler Sadece altyapı 25 55 90 100 

14 Merdivenler Altyapı ve araca binerken 
basamak  

25 55 90 100 

15 Tuvaletler 25 55 90 100 

16 Simgeler Genel olarak altyapı ve araçlar 
kapsamında   

100    

Otobüs ve tramvay duraklarında 25 55 90 100 
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DSAPT alanı Kapsam % ilerleme gereken tarih: 

2007 2012 2017 2022 

17 İşaretler Genel olarak altyapı ve araçlar 
kapsamında    

100 

Otobüs ve tramvay duraklarında  25 55 90 100 

18 Dokunsal yer yüzeyi belirteçleri 25 55 90 100 

19 Alarmlar 100    

20 Işıklandırma Genel olarak altyapı ve binalar 
kapsamında    

100    

Otobüs ve tramvay duraklarında  25 55 90 100 

21 Kontroller Dur talepleri ve kapı kontrolları vb. 25 55 90 100 

22 Mobilya ve 
teçhizatları 

Masalar, sıralar, vb. altyapı 
kapsamında  

100    

23 Sokak eşyaları 25 55 90 100 

24 Ana kapı  Bilet maniaları vb.   -- 100   

25 Bilet ücretinin 
ödenmesi  

Satış makinaları dahil -- 100   

26 İşitme artışı – dinleme sistemleri  100    

27 Bilgi Genel olarak altyapı ve araçlar 
kapsamında     

100    

Otobüs ve tramvay duraklarında  25 55 90 100 

28 Rezervasyonlu 
hizmetler 

Sadece trenler ve yolcu otobüsleri 100    

29 Yiyecek ve içecek 
hizmetleri  

Altyapı ve bölgesel trenler  100    

30 Özel eşyalar Engellilik aygıtlarının araçlarda 
taşınması  

100    

31 Öncelikli  oturma 
yerleri  

Araçlar içinde 100    


