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Haberler

Engellilere YÃ¶nelik Mimari Düzenleme K1lavuzuEngelli insanlar1n kentsel ya_ama kat1l1m
alan1ndaki ihtiyaÃ§lar1 Ã¶zürlü olmayanlarla farkl1 olmakla birlikte benzerdir. Engelli
olarak tan1mlanan bireyleri, toplumun ayr1 bir kesimi olarak niteleme yerine bütünle_mi_
bir parÃ§as1 olarak alg1layabilmek ve mekanda da buna olanak salayabilmek amac1yla
fiziksel Ã§evreye ula_1labilirliini salamak gerekmektedir.
Tüm insanlar gibi, engelli insanlar1n da ula_1m hizmetlerinden e_it f1rsatlarda
yararlanmas1 i_ine, okuluna, al1_veri_e, spor alanlar1na, parklara, engelli olmayan
insanlar1n kulland11 yollarla ve ta_1tlarla gidebilmesi gerekmektedir.
Herkes, tüm ya_amsal alanlara ula_mak hakk1na sahiptir. Bu, Ã§ada_ toplum olman1n Ã¶nemli
bir gereidir ve yerel yÃ¶netimlerle bu konuda Ã§ok büyük sorumluluklar dü_mektedir. Yerel
yÃ¶netimler, yapt1klar1 sosyal ve teknik alt yap1 yat1r1mlar1yla kent mekan1n1n
_ekillenmesinde Ã¶nemli role sahiptir. Kentsel ula_1m hizmetlerinin, kentteki her türlü
aÃ§1k alan ve yap1n1n engelliler iÃ§in ula_1labilirliinin yerel yÃ¶netimlerce salan1yor
olmas1, engellilerin sosyal ya_ama kat1lmas1nda f1rsat e_itliini salayan en Ã¶nemli
unsurdur.
Engellilerin fiziksel Ã§evreye ula_1labilirliklerinin salanmas1n1n yan1nda, Ã§evre
faktÃ¶rlerinin Ã¶zre neden olmas1 da bir dier konuyu olu_turmaktad1r. Ã–zellikle trafik
kazalar1 ve trafik kurallar1na uyulmamas1, bu sistemlerin bir bütün olarak sunulmamas1,
Ã¶zre neden olduu gibi Ã¶zürlülerin ula_1labilirliini de k1s1tlamaktad1r.
Ula_1labilirlik ve kullan1m aÃ§1s1ndan;
. Kamusal binalara (kamunun kullan1m1na aÃ§1k resmi ve Ã¶zel tüm yap1lar) eri_im,
. AÃ§1k alanlar (sokak, cadde ve meydanlar, parklar, rekreasyon alanlar1 v.b.),
. Konutlar,
. Toplu ta_1mac1l1k ve
. Trafik düzenlemeleri konular1nda,
yerel yÃ¶netimler yasal sorumlusu ve yetkilisi olarak Ã§Ã¶züm getirmek zorundad1r.
Bu nedenle, Ã¶zürlülere yÃ¶nelik olarak yap1lmas1 gereken düzenlemelerin, mevzuat ve
standartlara uygun olmas1 konusunda kar_1la_1lan aksakl1klar; yerel yÃ¶netimlerin bu
konudaki yetki ve sorumluluklar1; mevcut mevzuat ve standartlar konusunda yerel
yÃ¶netimlerin bilgi, teknik ve mali aÃ§1dan yeterlilii; bu konudaki denetim sistemi
hususlar1nda Ã–zürlüler 0daresi Ba_kanl11 ile sürekli i_birliinde olmalar1nda yarar
gÃ¶rülmektedir.
Ã–zel fiziksel ve mimari düzenlemeler gerektiren hareket engeli son derece geni_
kapsaml1d1r. Sürekli Ã¶zürlülerin yan1nda hamile, Ã§ocuk, ya_l1, hastal1k ve kaza nedeniyle
Ã¶zürlü _artlar1nda ya_ayan geÃ§ici Ã¶zürlüleri ilgilendirir.
Bu rehber, kapsaml1 ve ayr1nt1l1 _ekilde haz1rlanmam1_t1r. Ayr1nt1lar TSE'nin ilgili
standardlar1nda ve belediyelerin haz1rlam1_ olduu imar yÃ¶netmeliklerinde
belirtilmi_tir. Rehberde tasar1mc1, planc1 veya uygulay1c1 olarak; fiziksel Ã§evreye
ula_1m alt yap1s1, konutlar ve ula_1m hizmetine ili_kin Ã¶nerilerde bulunulmaktad1r.
Â
Â
Â
2.YASAL Ã‡ERCEVE
2.1. Mevcut Durum
0marla ilgili yasa ve yÃ¶netmeliklerde Ã§ou kez birbirine paralel ancak birbirinden
farkl1 kapsama sahip hususlara deinilmi_tir. Uygulamada da giderek daha fazla say1da
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Ã¶rnee rastlanmaktad1r. Ancak yine de uygulamalar1n beklenilen h1zla gerÃ§ekle_tiini ve
fiziksel Ã§evrenin tam eri_ilebilir nitelie kavu_tuunu sÃ¶ylemek mümkün deildir. Bunda,
uygulay1c1lar1n ilgili standardlardan haberdar olmamas1n1n etkisi büyüktür.
Standardlar kaliteyi, teknik Ã¶zellikleri ve uyulan kurallar1 ifade eder. Bu nedenle Türk
Standardlar1 Enstitüsü'nün Ã§1karm1_ olduu ilgili standartlara itibar edilmesi gerekir. Türk
Standartlar1 Enstitüsünce haz1rlanan ve bina iÃ§i bina yak1n Ã§evresi ve aÃ§1k alanlar1
kapsayan standartlar belirlenmi_tir ( 0lgili Standardlar TSE Ba_kanl11 ve BÃ¶lge
Müdürlüklerinden temin edilebilir ).
Bunlar aras1nda;
. TS 12576 ^ehir 0Ã§i Yollar- Ã–zürlü ve Ya_l1lar 0Ã§in Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda
Yap1sal Ã–nlemler ve 0_aretlemenin Tasar1m Kurallar1, fiziksel Ã§evrenin eri_ilebilir
olmas1 yÃ¶nünde kapsaml1 Ã¶nerilere sahiptir.
. T. TS 12460 ^ehir 0Ã§i Yollar-Rayl1 Ta_1ma Sistemleri-BÃ¶lüm 5: Ã–zürlü ve Ya_l1lar 0Ã§in
Tesislerde Tasar1m Kurallar1,
. TS 12574 ^ehir 0Ã§i Yollar- Rayl1 Ta_1ma Sistemleri-BÃ¶lüm 10: 0stasyon 0Ã§i 0_aret ve
Grafik Tasar1m Kurallar1,
. TS 12575 ^ehir 0Ã§i Yollar-Rayl1 Ta_1ma Sistemleri-BÃ¶lüm 14: 0stasyon Platformu Oturma
Elemanlar1
Konut d1_1 Ã§evrenin yap1sal düzenlemesinde ba_vurulan standartlard1r.
Ã–zürlü ve ya_l1lara uygun konut düzenlenmesinde tek referans;
. TS 9111 Ã–zürlü 0nsanlar1n 0kamet Edecei Binalar1n Düzenlenmesi Kurallar1, standard1d1r.
Ã–zürlülerin ula_1m1n1 salayan topluta_1m veya binek araÃ§lara ili_kin belirlenmi_ standard
bulunmamaktad1r.
Bu standartlar yan1nda Bay1nd1rl1k ve 0skan Bakanl11'nca haz1rlanan imar yasas1 ve 1999
y1l1nda dei_tirilen yÃ¶netmeliklerine ve Büyük_ehir belediyelerinin imar yÃ¶netmeliklerine
fiziksel Ã§evre düzenlemelerine yÃ¶nelik maddeler eklenmi_tir.
Ã–zürlü ve ya_l1lar iÃ§in fiziksel ve mimari düzenlemelere ili_kin Ã§e_itli kanun ve
yÃ¶netmeliklerde hususlar bulunmaktad1r.
ýÂ

3194 say1l1 0mar Kanunu'na 1997 y1l1nda eklenen ek madde ile,

Ek Madde 1- Fiziksel Ã§evrenin Ã¶zürlüler iÃ§in ula_1labilir ve ya_anabilir k1l1nmas1
iÃ§in; imar planlar1 ile kentsel, sosyal, teknik altyap1 alanlar1nda ve yap1larda, Türk
Standartlar1 Enstitüsünün ilgili standard1na uyulmas1 zorunludur.
hükmü getirilmi_tir.
10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 say1l1 Büyük_ehir Belediyesi Kanunu'nda Büyük_ehir
Belediyelerine ve ilÃ§e ve ilk kademe belediyelerine verilen gÃ¶rev, yetki ve
sorumluluklar aras1nda Ã¶zürlülerle ilgili hususlar yer almaktad1r.

BÃ¶ylece ýÃ¶zürlülerý veya ýÃ¶zürlülerý sÃ¶zcüünün imarla ilgili yasal düzenlemelerde art1k yer
ald11 gÃ¶rülmektedir. Ã–rnein 0zmir, 0stanbul, Bursa ve Ankara Büyük_ehir Belediyesi 0mar
YÃ¶netmeliklerinin tümünde de Ã¶zürlülerin kentsel mekanda ve binalarda eri_ebilirliini
kolayla_t1r1c1 hususlar yer almaktad1r.
ýÂ 3.7.2005 tarih ve 5393 say1l1 Belediye Kanunu'nun 14, 38, 60 ve 77 inci maddelerinde
de Ã¶zürlülere yÃ¶nelik hizmetlere deinilmektedir.
5302 say1l1 0l Ã–zel 0dareleri Kanunu'na Ã¶zürlülerle ilgili hususlar eklenmi_tir.
ýÂ 5378 say1l1 Ã–zürlüler Kanununun geÃ§ici 2 nci maddesinde, kamu kurum ve kurulu_lar1na
ait mevcut resmi yap1lar1n, mevcut tüm yol, kald1r1m, yaya geÃ§idi, aÃ§1k ve ye_il
alanlar,spor alanlar1 ve benzeri sosyal ve kültürel altyap1 alanlar1 ile gerÃ§ek ve tüzel
ki_iler taraf1ndan yap1lm1_ ve umuma aÃ§1k hizmet veren her türlü yap1lar1n Ã¶zürlülerin
eri_ebilirliine uygun duruma getirilecei;geÃ§ici 3'üncü maddesinde de,Büyük_ehir
belediyeleri ve belediyelerin,_ehir iÃ§inde kendilerince sunulan veya denetimlerinden
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gerÃ§ekle_tirilen toplu ta_1ma hizmetlerinin Ã¶zürlülerin kullan1m1na uygunluunu salayaca1
hükmü alt1na al1nm1_t1r.
Bu uygulamalar1n gerÃ§ekle_tirilmesi iÃ§in tan1nan 7 y1ll1k süre 7/7/ 2005 tarihinde
ba_lam1_t1r.
ýÂ

Ayn1 kanunun,

ý MADDE 19. ý 23.6.1965 tarihli ve 634 say1l1 Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin
birinci f1kras1ndan sonra gelmek üzere a_a1daki f1kra eklenmi_tir.
Ã–zürlülerin ya_am1 iÃ§in zorunluluk gÃ¶stermesi hÃ¢linde, proje tadili kat maliklerinin en
geÃ§ üÃ§ ay iÃ§erisinde yapaca1 toplant1da gÃ¶rü_ülerek say1 ve arsa pay1 Ã§ounluu ile
karara balan1r. Toplant1n1n bu süre iÃ§erisinde yap1lamamas1 veya tadilat talebinin
Ã§ounlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina
güvenliinin tehlikeye sokulmad11n1 bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili
mercilerden al1nacakÂ tasdikliÂ proje dei_iklii veya krokiye gÃ¶re in_aat, onar1m ve
tesis yap1l1r. 0lgili merciler, tasdikli proje dei_iklii veya kroki taleplerini en geÃ§
alt1 ay iÃ§inde sonuÃ§land1r1r. Buna ili_kin yÃ¶netmelik 22 Nisan 2006 tarih ve 26147
say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanarak yürürlüe girmi_tir.
ýÂ 2006/ 18 Say1l1 Kamu Binalar1, kamuya aÃ§1k alanlar ve toplu ta_1ma araÃ§lar1n1n
Ã¶zürlülerin kullan1m1na uygun duruma getirilmesi hakk1ndaki Ba_bakanl1k Genelgesi
3. Ã–ZÃœRLÃœLERE YÃ–NEL0K DÃœZENLEMELER
3.1. Ã–zürlü ve Ya_l1lara YÃ¶nelik Yap1sal Düzenlemelerde Genel Kurallar
Ula_abilirlik yap1sal Ã§evrenin temel bir Ã¶zellii olup, Ã¶zürlülerin günlük ya_amlar1n1n
sürdürebilmelerinde, Ã¶ncelikle evlerinden Ã§1kabilmeleri ve ba_kalar1na muhtaÃ§ bütün
ticari ve idari kamu binalar1ndaki i_lerine gidip gelebilmeleri, sosyal-kültürel, spor,
sal1k, dini faaliyetler gibi aktivitelere ula_abilirliin salanmas1 iÃ§in gerekli
düzenlemeler yap1lmal1d1r.
Ã–zürlülerin hareketini, kolayla_t1rmak iÃ§in yollar engellerden ar1nd1r1lmal1d1r. Dik,
yüksek, keskin, kavisli veya kÃ¶_eli olan yollar, Ã¶zürlülerin hareketini k1s1tlay1c1
olduundan, yaya kald1r1m yüzeyi ayn1 yükseklikte, düz ve rahat kavisli olarak yap1lmal1d1r.
Mevcut bir yol üstüne, Ã¶zürlülerin ve yayalar1n yararlanaca1 bir tesis yap1laca1 zaman ne
tür bir tesisin yap1laca1n1n belirlenmesi, Ã¶lÃ§ümlendirilmesi gereklidir .(Ã–rnek: Toplu
ta_1m duraklar1, oto parklar, yaya yolu kald1r1m düzenlenmesi, dinlenme yerleri,
aaÃ§land1rma vb.)
Kapal1 ve aÃ§1k tüm alanlarda ula_abilirlii güÃ§le_tiren nedenler olarak tan1mlanan
fiziksel engellerin kald1r1larak, fiziksel Ã§evre Ã¶zürlüler iÃ§in ya_anabilir ve
ula_1labilir tasarlanmal1d1r.
Ã–zürlü yayalar1n yürüyü_lerini serbestÃ§e gerÃ§ekle_tirebilmeleri iÃ§in, yeterli yürüyü_
alanlar1 salanmal1, yoldaki düzenlemeler onlara istedikleri yer gitmeleri iÃ§in engel
olmamal1d1r.
Uzun yürüme yollar1, rahat ve kullan1_l1 olmayan geÃ§itler, uzun bekleme süreleri,
Ã¶zürlülerin ula_abilirliklerini zorla_t1ran/cayd1ran bir unsur olduundan, Ã§evre,
herkesin i_levlerini mümkün olduunca en Ã¶zgür ve e_it _ekilde yapmas1n1 salayacak biÃ§imde
düzenlenmelidir.
Ã–zürlülerin etrafta serbestÃ§e ve engellenmeden dola_abilmeleri iÃ§in yaya yolunda;
-Yeterli geni_lik
-Yeterli hareket alan1
-Ba_ hizas1 alt1nda serbest alan
-Düz sat1h ve kaygan olmayan yüzey
-YÃ¶nlendirme, uyarma araÃ§lar1 salanmal1d1r.
GÃ¶rme Ã¶zürlüler iÃ§in de ses veya dokunma yolu ve iri puntolu sembol ve harfler ile
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hareket etme olana1 salanmal1d1r.
Eitimli kÃ¶pek kullanan gÃ¶rme Ã¶zürlülerin günlük zorunluluklar1n1 giderebilme iÃ§in
gerekli düzenlemeler yap1lmal1d1r.
Ã–zürlüler iÃ§in ula_abilirlik kolayl1klar1n1n salanmas1nda dier sal1kl1 yayalar1 da
kapsayacak ortak hizmet olanaklar1 dü_ünülmelidir. Ayr1ca insanlar fiziki bak1mdan
birbirinden farkl1 olduundan, farkl1 kategorideki insanlar iÃ§in ayr1 tesisler yapmak
yerine, herkes taraf1ndan kullan1labilir ortak _artlardaki tasar1mlar yap1lmal1d1r.
Â

Â

3.2. AÃ§1k Alanlar
Â
Yol, yaya yolu, meydan, ye_il alan, spor alan1 gibi kentsel aÃ§1k mekanlar1n engelsiz
tasarlanmas1 veya mevcutlar1n engelsiz duruma getirilmesi iÃ§in Ã¶nlemler al1nmas1
esast1r.
TS 12576 ý^ehir 0Ã§i Yollar ý Ã–zürlü ve Ya_l1lar 0Ã§in Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda
Yap1sal Ã–nlemler ve 0_aretlemelerin Tasar1m Kurallar1

Nisan 1999'da Türk Standartlar1 Enstitüsü'nce haz1rlananý TS 12576 ý^ehir 0Ã§i Yollar ý Ã–zürlü
ve Ya_l1lar 0Ã§in Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yap1sal Ã–nlemler ve 0_aretlemelerin
Tasar1m Kurallar1 standard1 proje yap1mc1lar1 ve uygulay1c1lar iÃ§in Ã¶nemli yol
gÃ¶sterici bir doküman niteliindedir.
Bu standarttan yararlan1larak;
ýÂ Halen kullan1lan meydan, park, yaya yolu, kald1r1m, geÃ§itler, rampalar, merdivenler,
duraklar, istasyonlar, otoparklar, telefon kabinleri, sinyalizasyon ve i_aretlemeler
gibi bütün kentsel altyap1 Ã¶zürlülerin eri_imine uygun hale getirilmelidir.
ýÂ Bu hizmetlere ili_kin yeni projeler Ã¶zürlü vatanda_lar1n eri_imine uygun olarak
yap1lmal1d1r.
ýÂ Kald1r1m1n ba_lad11 ve bittii yerlerde tekerlekli sandalyenin rahatl1kla inip
Ã§1kabilecei rampalar1n olmas1, kald1r1mlar1n üzerinde bulunan direkler, Ã§Ã¶p kutular1,
trafik panolar1, Ã§iÃ§eklikler, zincirler, demir kaz1klar, sarkan aaÃ§ dallar1n1n
kald1r1lmas1 ve ta_1tlar1n park etmesinin Ã¶nlenmesi, ticari i_yerlerinin Ã¶nlerine
tezgah aÃ§1lmas1n1n k1s1tlanmas1 ve yaya geÃ§itlerindeki trafik 1_1klar1n1n sesli hale
getirilmesi gibi tedbirlerle, gÃ¶rme Ã¶zürlü ve ortopedik Ã¶zürlü vatanda_lar1n _ehir
iÃ§inde eri_ebilirlii salanmal1d1r.
- GÃ¶rme Ã¶zürlülerin güvenli eri_imini salamak üzere kald1r1mda, hissedilebilir
yÃ¶nlendiriciler, kontrast ve fosforlu renk düzenlemeleri yap1lmal1d1r.
- Zihinsel Ã¶zürlülerin ula_abilirliinin salanmas1nda basit i_aretlemeler ve
yÃ¶nlendirici-bilgilendirici donan1mlar gereklidir. Ã–zellikle ula_1m sistemlerini
kullan1rken, tek ba_1na bir yerden bir yere gitmek istediklerinde, kentsel hizmetlerin
düzenli olmas1 (Ã¶rnein; otobüs saatlerinin, durak yerlerinin süreklilii ve ayn1 olmas1)
gerekmektedir. Ayr1ca yaz1l1 bilgilendirmenin büyük puntolar ile ve yal1n olmas1 da
zihinsel Ã¶zürlülerin bulunduklar1 yeri alg1lamas1 ve gidecekleri yeri planlamas1nda
kolayl1k salayacakt1r.
Â
3.3.Kapal1 Alanlar
3.3.1.Kamusal Binalar
Eri_ilebilirlik kapsam1nda, resmi yap1lar yan1nda, kamunun kullan1m1na aÃ§1k tüm binalar
kamusal binalar diye ele al1nmaktad1r. Ã–zürlü bireylerin toplumsal ya_ama kat1l1m1nda bu
binalara eri_ebilirliklerinin salanmas1 büyük Ã¶nem ta_1maktad1r. .
- Resmi ve umumi binalarda bir kattan fazla olan yap1larda eri_ilebilirlik iÃ§in
Ã¶zürlülerin kullan1m1na uygun standartlarda asansÃ¶rün zorunlu tutulmas1 ayn1 zamanda bu
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asansÃ¶rün acil durum asansÃ¶rü (bkz. Yang1n YÃ¶netmelii Madde 63.) niteliinde olmas1
salanmal1d1r.
- Eitim kurulu_lar1nda Ã¶zürlü veya engelsiz tüm Ã§ocuklar1n bir arada eitim alabilecei
bina tasar1mlar1n1n gerÃ§ekle_tirilmesi Ã¶nem ta_1maktad1r. Bu kapsamda, engel türleri ve
gereksinmelere gÃ¶re bir arada eitim alabilecek gruplar1n belirlenmesi ve düzenlemelerin
bu anlay1_la yap1lmas1 sosyal etkile_im aÃ§1s1ndan Ã¶nem ta_1maktad1r. Eitim yap1lar1n1n
projelerinin bu aÃ§1dan yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesi zorunludur.
- Ã–zürlü Ã§ocuklar1n, toplumla daha fazla bütünle_mesini salayabilmek iÃ§in Ã¶zürlü
Ã§ocuklar1n sal1kl1 Ã§ocuklarla birlikte yararlanabilecei kre_lerin yasalar
Ã§erÃ§evesinde kurulmas1 ve kurucu kurulu_lara destek olunmas1 yararl1 olacakt1r.
Kre_lerin ye_il alanlar yak1n1nda kurulmas1 ve kre_lerle birlikte spor faaliyetlerinin
iÃ§eren tesislerin olu_turulmas1 Ã¶zürlü Ã§ocuklara oldukÃ§a Ã¶nemli f1rsatlar
yaratabilecektir.
- Resmi binalar yan1nda kamusal kullan1ma aÃ§1k tüm binalarda, engel türüne gÃ¶re
kulland11 dier yard1mc1 araÃ§ ve gereÃ§ler ile kullanabilecekleri, sahanl1kl1 ve
korkuluklu rampa, asansÃ¶r, tuvalet gibi olanaklar1n salanmas1 gereklidir.
- Ã–zürlülerin eri_imi aÃ§1s1ndan sal1k kurulu_lar1 ku_kusuz Ã¶ncelik ta_1maktad1r. Bu
yap1larda hastalar1n kullanaca1 iÃ§ ve d1_ mekanlar1n tümünde, Ã¶zürlülerin eri_ebilirliini
salayacak Ã¶nlemler al1nmal1d1r.
- Belediyeler dahil bütün kamu kurulu_lar1nca, kendi binalar1n1n giri_leri, asansÃ¶rleri,
koridorlar1 ve tuvaletlerinin standartlara uygun _ekilde yap1lmas1 gerekmektedir.
Â
Günlük ya_am sürerken insanlar bir Ã§ok bina, tesis, alan ve mekan1 kullan1rlar. Ã–zürlülerin
günümüzün Ã¶nemli sosyal ve kültürel etkinliklerinden birisi olan turizm hareketinin d1_1nda
kalmas1 beklenemez. Bu hem ülkelerin turizm gelirlerinin artmas1, turizm
potansiyellerinin geli_mesi hem de Ã¶zürlülerin bu Ã¶nemli etkinliin d1_1nda kalmamas1
aÃ§1s1ndan Ã§ok büyük Ã¶nem ta_1maktad1r. Ã–zürlülerin toplum ya_ant1s1na Ã¶zürlü olmayanlar
ile e_it f1rsatlarla kat1labilmelerinin salanmas1nda mekansal düzenlemeler Ã¶nemli yer
tutmaktad1r.
Turizm tesislerinde yatak odalar1 ve suitlerin Ã¶nemli bir bÃ¶lümü Ã¶zürlülere uygun olarak
tasarlanmal1d1r. Bu binalar1n iÃ§ düzenlemesinde uzman ki_ilerin katk1lar1
salanmal1d1r.BUNA 0L0^K0N STANDARD ?
Turizm tesislerinde Ã¶zürlüler iÃ§in ayr1lan ve düzenlenen odalar1n, dier otel odalar1 ile
e_deer yÃ¶nde ve manzarada, ayd1nlatma ve e_it ula_1m kriterlerine uygun tasarlanmas1
salanmal1d1r.
3 .3.2. Konutlar
Tüm toplu konut projelendirmesi ve üretiminde, Ã¶zürlü bireyler iÃ§in tasarlanm1_ ortamlarda
dier insanlar1n da rahat edebildii gerÃ§einden yola Ã§1kan ve belli standartlara uyulan
ýuyarlanabilir konutý yakla_1m1 ele al1nabilir. Uyarlanabilir konut, normal konutun
Ã¶zelliklerine sahip, ancak gerek duyulduunda h1zl1 ve ekonomik bir biÃ§imde uygun
dei_imler yap1labilen konuttur. Ã–zürlülerin kullan1m1na uygun kap1 ve koridor geni_likleri
tuvalet, banyo Ã¶lÃ§üleri, elektrik tesisat1, mutfak donat1lar1 gibi temel ilkeleri tüm
konutlarda salamak ana amaÃ§t1r. Bu Ã¶zelliklere gÃ¶re yap1lacak konutlar, yap1m
maliyetini art1rmayaca1 gibi, Ã¶zürlü olmayanlar1n ya_am1n1 da kolayla_t1r1c1 Ã§Ã¶zümler
sunacakt1r. BÃ¶ylece sadece Ã¶zürlüler iÃ§in deil, hayat1n1n belli bir
dÃ¶neminde Ã¶zürlülük durumu ile kar_1la_acak ya da ya_land11nda hareket kabiliyeti
azalacak ki_iler iÃ§in de esnek Ã§Ã¶zümler sunulmu_ olacakt1r.
Ã–zürlü ve ya_l1lar iÃ§in uygun konut düzenlemesinde ba_vurulmas1 gerekli tek kaynak Türk
Standardlar1 Enstitüsü' nün ilgili standard1 olan;
TS 9111 Ã–zürlü 0nsanlar1n 0kamet Edecei Binalar1n Düzenlenmesi Kurallar1 standard1d1r.(Bu
standard1n revizyonu yap1lmaktad1r.)
TS 9111 standard1ndan yararlan1larak;
ýÂ

Yeni yap1lacak tüm konutlar, Ã¶zürlülerin giri_ine ve katlara ula_1m1na uygun asansÃ¶r,
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merdiven, rampalar belirlenen Ã¶lÃ§ü ve nitelikte yap1lmal1d1r.
ýÂ Yar1m kat merdiven engelinin ortadan kald1r1lmas1 ve kot fark1n1n giderilerek
asansÃ¶re ula_1lmas1 salanmal1d1r..
ýÂ Banyo ve tuvaletler Ã¶zürlü ve ya_l1lar1n eri_imi ve kullan1m1na uygun yap1lmal1d1r.
Konutlarda ev kazalar1n1n en aza indirilmesi iÃ§in gerekli düzenlemeler ve basit
donan1mlar salanmal1d1r. Evin birÃ§ok noktas1na tutunma kollar1 konulabilir. Dolaplar
uygun yükseklikte düzenlenmelidir. Keskin kÃ¶_eler ve kaygan zeminler ortadan
kald1r1lmal1d1r.
ýÂ Yeni yap1lacak binalara in_aat ruhsat1 verilirken, projelerde Ã¶zürlülerle ilgili
düzenlemelerin yap1l1p yap1lmad11 kontrol edilmeli, bu düzenlemeler yoksa ruhsat
verilmemelidir.
ýÂ Tamamlanm1_ yap1lara yap1 kullanma izni verilirken, bina giri_lerinde, asansÃ¶rlerde
ve dier ortak alanlarda Ã¶zürlülerle ilgili standartlara uygun düzenlemeler yap1lmam1_sa
yap1 kullanma izin belgesi verilmemelidir.
ýÂ

Mevcut konutlar1n giri_leri Ã¶zürlülerin eri_imine uygun hale getirilmelidir.

4. TOPLU TA^IMACILIK
Bugüne dek ülkemiz de Ã§e_itli belediyeler taraf1ndan Ã¶zürlülerin ula_1m1na yÃ¶nelik olarak
mevcut otobüslerin uyarlanmas1 veya Ã¶zürlülere uygun tasarlanm1_ yeni otobüslerin al1narak
sefere konulmas1 seÃ§enekleri denenmi_tir. Ancak gerek duraklara eri_imde ya_anan
sorunlar, verilen servislerin yeterince duyurulamamas1, Ã¶zürlülerin farkl1 corafi
bÃ¶lgelerinde ikamet etmesi gibi nedenlerle kullan1m s1kl11 istenilen düzeyde
olamam1_t1r. Bu durum kar_1s1nda belediyeler ya bu seferleri kald1rmak ya da azaltmak
yolunu seÃ§mi_lerdir.

Ã–zürlülerin ula_1m1 normal insanlarla ayn1 toplu ta_1m arac1 kullanma esas1na
dayanmal1d1r. Ancak yaln1z otobüs deil, gerektiinde Ã¶zürlülere yÃ¶nelik tasarlanm1_ daha
küÃ§ük ula_1m araÃ§lar1 seÃ§ilerek, düzenli ya da talebe bal1 seferler konulmas1 dü_ünülebilir.
Yerel yÃ¶netimlerin denetimindeki tüm toplu ta_1m araÃ§lar1 ve _ehir iÃ§i servis
araÃ§lar1 Ã¶zürlülere yard1mc1 araÃ§ ve gereÃ§leriyle rahatl1kla eri_ebilecekleri biÃ§imde
donat1lmas1 ve araÃ§ ile durak ve kald1r1m yüzeyleri aras1ndaki kot farkl1l1klar1n1n
giderilmesi gerekmektedir.
Yerel yÃ¶netimler, ayr1ca Ã¶zel durumdaki Ã¶zürlülerin ta_1nmas1 iÃ§in Ã¶zel donan1ml1
araÃ§lar haz1rlamal1 ve bunlar1 hizmete sunmal1d1r.
Eri_ebilirlik bir bütün olarak gÃ¶rülmelidir, arada bir parÃ§as1 koparsa eri_ebilirlik
salanamaz. Bundan dolay1 yap1lacak uygulamalar1n sürekliliinin salanmas1na Ã¶zen
gÃ¶sterilmelidir. Ã–rnein, bilgilendirme sistemi, konuttan duraa, istasyona, iskeleye vb.
eri_im, otobüsler, vagonlar, vapurlar vb ile kald1r1mlar bu bütünün birer parÃ§as1 olarak
gÃ¶rülmelidir.
5. TRAF0K DÃœZENLEMELER0 VE GÃœVENL0Ð0
Trafik güvenlii yaya ve ta_1t trafii aÃ§1s1ndan birlikte dü_ünülmelidir. Kent merkezlerinde
Ã¶ncelik yayaya verilmelidir. Trafik ve yol güvenlii konusunun, yol kaplamas1, yer
dÃ¶_emesi, yol üzerindeki elemanlar ve alt yap1 ile birlikte dü_ünülmesi gerekir. Yayan1n,
yaya yolunda, geÃ§idinde ve kald1r1mdaki tüm hareketleri trafik güvenlii kapsam1nda ele
al1nmal1d1r. Yaya ve ta_1t trafiinin kesi_tii noktalarda, yayan1n yolu hemzemin olarak
geÃ§mesi salanmal1d1r.
Yayalar aÃ§1s1ndan kent iÃ§inde trafik güvenlikli alanlar olu_turulmal1d1r. Yaya alanlar1
art1r1lmal1 ve geni_letilmelidir. Ta_1t h1z1n1n yava_lat1ld11 trafik durultma alanlar1
olu_turulmal1d1r. Kav_ak noktalar1nda güvenli ve konforlu geÃ§i_i salayacak sinyalizasyon
ve _erit düzenlemeleri yap1lmal1d1r. I_1kl1 yaya geÃ§itlerinde Ã¶zürlü, ya_l1 ve Ã§ocuk
h1z1 dü_ünülerek geÃ§i_ süresi belirlenmelidir.Düzenli kent iÃ§i kaza istatistikleri
toplanmal1, bu dorultuda tehlikeli kav_aklar güvenlikli hale getirilerek trafik kazalar1
nedeniyle olu_abilecek Ã¶zürlülük durumlar1n1 Ã¶nleyici tedbirler al1nmal1d1r.
Kent iÃ§indeki demiryoluyla karayolunun hemzemin olarak kesi_meleri, trafik younluuna
gÃ¶re katl1 Ã§Ã¶zümlere kavu_turulmal1 veya otomasyon sistemiyle donat1lmal1d1r.
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GÃ¶rme Ã¶zürlüler iÃ§in üretilen, konum ve trafik i_aretlerine ili_kin bilgi veren sesli
kumanda cihaz1 ve benzeri yard1mc1 araÃ§lar1n kullan1m1 yayg1nla_t1r1lmal1, gÃ¶rme
Ã¶zürlülerin bu tür sesli yada titre_imli uyar1 aletleri sosyal güvenlik kapsam1na dahil
edilmelidir.
Ã–zürlülerin kulland11 motorlu ta_1tlara uygun park yeri düzenlemeleri kent genelinde
yayg1nla_t1r1lmal1d1r.
AraÃ§lar1n kald1r1ma Ã§1kmas1n1 Ã¶nlemek üzere yap1lan mantar türü ta_1t engelleyicileri,
gÃ¶rme ve ortopedik Ã¶zürlüler aÃ§1s1ndan ciddi tehlikeler yaratmaktad1r. Bu tür cadde
mobilyalar1 kald1r1lmal1d1r.
Sinyalizasyon standartlar1n1n ve Ã¶zürlülere yÃ¶nelik uyar1 i_aretlerinin tüm belediyelerce
kullan1m1 salanmal1d1r.Ayd1nlatman1n art1r1lmas1 ile Ã¶zürlülerin mekanlar1 daha güvenli
kullan1m1 salanabilecektir.

Art1k Merdiven Ã‡1kmak Sorun Deil!
AsansÃ¶r yap1lamayan konut ve i_yerlerinde merdivenleri oturarak rahat ve huzurlu bir
_ekilde Ã§1kabilmeniz iÃ§in geli_tirilmi_ yeni ürünlerimizle hizmetinizdeyiz.Merdiven
platformlar1, aktif tekerlekli sandalye kullan1c1lar1 iÃ§in geli_tirilmi_, Ã§ok
nitelikli Ã¶zelliklere sahip, uygun maliyetli merdiven Ã§Ã¶zümlerinin en ba_1nda yer
almaktad1r. Ãœrünün ku_kusuz en Ã¶ne Ã§1kan Ã¶zellii, kullan1c1n1n, düz ya da dÃ¶ner, her
türlü merdiveni yard1m almadan ve kendi tekerlekli sandalyesi ile birlikte inip
Ã§1kabilmesidir. BÃ¶ylece engelli ki_i her türlü bina veya alana kendi Ã§abas1yla girip
Ã§1kabilir.
Bu sistem merdiven basamaklar1 üzerine yahut merdiven boyunca duvara ankrajlanarak monte
edilir.
Merdiven üzerinde hafif bir tadilat gerektirdii ve katl1 vaziyetteyken 26 cm eninde yer
kaplad11 iÃ§in, hususi apartman giri_lerinde kullan1m iÃ§in bu ürünün montaj1 iÃ§in
kom_ulardan izin al1nmas1 gerekmektedir.
Gerek kamusal alanda, gerekse eitim ve sal1k alan1nda, merdiven platformlar1 engelli
vatanda_lara modern kent ya_am1nda e_it olanaklar sunan, engelli ki_inin daha ba1ms1z,
daha olaan bir hayat sürmesini salayan yegÃ¢ne bulu_ olarak an1lmay1 hak etmektedir.

ASANSÃ–R SEMPOZYUMU 2008 SONUÃ‡ B0LD0RGES0
23 - 25 MAYIS 2008
Â
AsansÃ¶r Sempozyumu 23 - 25 May1s 2008 tarihleri aras1nda 0zmir Kültürpark Fuar alan1nda
Elektrik Mühendisleri Odas1 ve Makine Mühendisleri Odalar1 taraf1ndan 0zmirâ€˜de
gerÃ§ekle_tirilmi_tir.
Sempozyum 15 kurum ve kurulu_ taraf1ndan desteklenmi_ olup, sempozyum boyunca 10
oturumda 34 bildiri, 3 poster bildiri, 1 panel, 2 Ã§al1_tay, 1 seminer,Â ilkÃ¶retim
Ã§a1ndaki Ã§ocuklar1n bilinÃ§lendirilmesi amac1yla "asansÃ¶r ve yürüyen merdivenlerin
güvenli kullan1m1" konusunda eitim Ã§al1_mas1 gerÃ§ekle_tirilmi_tir.
Sempozyumda ayr1ca genÃ§lerin bilgi birikimlerinin geli_tirilmesi, sanatÃ§1 ruhlar1n1n
aÃ§1a Ã§1kar1lmas1 amac1 ile "AsansÃ¶r ve Yürüyen Merdivenlerin Güvenli
Kullan1m1" liseler aras1 poster yar1_mas1 düzenlenmi_, yar1_mas1nda dereceye giren
posterler sergi alanda 3 gün boyunca sergilenmi_tir. Sempozyumun üÃ§üncü günü poster
yar1_mas1nda dereceye giren Ã¶rencilere Ã¶dülleri verilmi_tir.
Oturumlarda asansÃ¶r alan1nda bilimsel, teknik ve AR-GE kapsam1nda sektÃ¶rel ve akademik
Ã§al1_malar1n yan1 s1ra mevzuat, eitim ve uygulamaya ili_kin Ã¶zgün bilgi ve deneyimlerin
payla_1ld11 ortamlar yarat1lm1_t1r.
Sempozyum kapsam1nda düzenlenen "Ãœlkemizde AsansÃ¶rlerin Gelecei" ba_l1kl1 panelde ise;
Sanayi ve Ticaret Bakanl11, Bay1nd1rl1k ve 0skan Bakanl11, Makina MühendisleriÂ Odas1,
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Elektrik Mühendisleri Odas1 ve Türkiye AsansÃ¶r Platformu temsilcilerinin kat1l1m1yla konu
mevzuat, belgelendirme, denetim, gÃ¶zetim,
hukuk ve uygulamalar aÃ§1s1ndan ayr1nt1l1 olarak tart1_1lm1_, gÃ¶rü_ ve Ã¶neriler
üretilmi_ ve payla_1lm1_t1r.
Sempozyum sonucunda a_a1daki konular1n kamuoyuna sunulmas1 karar alt1na al1nm1_t1r.
â€¢Ãœlkemizde 0mar Kanunu ve Tip 0mar YÃ¶netmeliinin yan1 s1ra 15 Büyük_ehir Belediyesinin 12
tanesinde de kendi Büyük_ehir 0mar YÃ¶netmelikleri bulunmaktad1r. Tip 0mar YÃ¶netmelii ve
Büyük_ehir 0mar YÃ¶netmeliklerinin asansÃ¶r de dahil olmak üzere bir Ã§ok teknik konuda
farkl1 düzenlemeleri iÃ§erdii tespiti yap1larak, haz1rl1klar1 süren imar kanunu
Ã§al1_malar1nda ve bal1 yÃ¶netmeliklerinde Ã¶zellikle teknik konulardakiÂ farkl1l1klar1n
giderilmesi ve bu konular1n ortakla_t1r1lmas1 gerektii vurgulanm1_t1r.
â€¢Günümüzde her alanda olduu gibi asansÃ¶r teknolojileri alan1nda da Ã§ok h1zl1 bir geli_me
ve dei_im ya_anmaktad1r. Bu geli_melere uyum salamak, ürün ve hizmet kalitesini artt1rmak,
rekabet edebilme gücünü sürekli olarak salayabilmek iÃ§in sektÃ¶rde bilgi, beceri ve i_
al1_kanl1klar1na sahip nitelikli insan gücüne gereksinim vard1r. Nitelikli insan gücü
salamak konusunda üniversiteler, ara teknik eleman yeti_tiren okullara ve meslek
odalar1na Ã¶nemli gÃ¶revler dü_mektedir. Ãœniversitelerin ilgili bÃ¶lümlerinde AsansÃ¶r
Teknolojisi seÃ§meli ders olarak yer almal1, meslek liselerinde ve meslek yüksek
okullar1nda bu alandaki ders say1lar1 artt1r1lmal1d1r.
â€¢Sanayi ve Ticaret Bakanl11 taraf1ndan 13.07.2004 tarihinde olu_turulan AsansÃ¶r Teknik
Komitesi taraf1ndan yap1lan gÃ¶revlendirme uyar1nca EMO ve MMOâ€˜nun birlikte haz1rlad11 ve
bakanl11n onay1na sunduu "AsansÃ¶r Tesis, 0_letme ve Bak1m YÃ¶netmelii" tasla1n1n
deerlendirilerek ivedilikle AsansÃ¶r mevzuat1na yans1t1lmas1 gerektii belirtilmi_tir.
â€¢Ãœlkemiz asansÃ¶r sektÃ¶rünün h1zla geli_en bir imalat sektÃ¶rüne dÃ¶nü_tüü, yap1lan
imalatlar1n birÃ§ounun ihraÃ§ edilmeye ba_land11, youn rekabet ortam1nda sektÃ¶rün
ihracat yeteneini sürdürüp geli_tirebilmesi iÃ§in AR-GE Ã§al1_malar1na Ã¶nem vererek
teknolojisini geli_tirmesinin gereklilii saptanm1_t1r. Yerli üretimin ulusal ve uluslar
aras1 rekabet ortam1nda etkinliinin artt1r1lmas1 iÃ§in AR-GE ve yüksek üretim
teknolojisine yÃ¶nelik yat1r1mlara destek verilmesinin devlet politikas1 olmas1 gerektii
vurgulanm1_t1r.
â€¢SektÃ¶rde finansman, sermaye yetersizlii, dü_ük verimlilik, kalifiye i_ gücü, teknolojik ve
endüstriyel birikim ve payla_1m sorunlar1na ili_kin kal1c1, kÃ¶klü Ã§Ã¶züm mekanizmalar1n1n
i_lerliinin art1r1lmas1 gereksinimi vard1r. SektÃ¶rde sahip olunan bilgi ve deney
birikiminin uygulamaya ve katma deere dÃ¶nü_türülmesi iÃ§in sistem tasar1m1nda ula_1lan
seviyenin geli_tirilerek yayg1n kullan1m1n1n salanmas1, yerli malzeme üretim ve
kullan1m1n1n te_vik edilmesi gerekmektedir
â€¢AB Teknik Mevzuat1n1n uyumla_t1r1lmas1, standartlara uygun üretim ve haks1z rekabet
ko_ullar1n1n giderilmesi konular1n1n sektÃ¶rün ilk gündem maddelerini olu_turmas1na kar_1n
mevcut sorunlar1n Ã§Ã¶zümüne ili_kin etkin koordinasyon zeminlerinin istenilen oranda
yarat1lamad11 ve/veya deerlendirilemedii saptanm1_t1r. Bu nedenle Ã¶ncelikle Bakanl1k,
Ãœniversite, TMMOBâ€˜ye bal1 Meslek Odalar1 ve SektÃ¶r Derneklerinin sürekli i_birlii
ortam1n1n geli_tirilmesi gerekmektedir.
â€¢AB Teknik Mevzuat1 uyum süreci iÃ§ersinde, ulusal mevzuat1n uyumla_t1r1lmas1
Ã§al1_mas1n1n ülkemiz asansÃ¶r sanayisinin ko_ullar1 da dikkate al1narak ivedi olarak
tamamlanmas1 gerekmektedir.
â€¢AsansÃ¶r YÃ¶netmelii uyar1nca Makina Mühendisleri Odas1 ve Elektrik Mühendisleri Odas1
baz1 belediyelerle ortak protokoller yapm1_t1r. Yap1lan y1ll1k periyodik denetimler
sonucunda, mevcut asansÃ¶rlerde imalat ve montajdan, yetersiz bak1m ve i_letmeden
kaynaklanan olumsuzluklar1n oran1n1n oldukÃ§a yüksek olduu tespit edilmi_tir.
AsansÃ¶rlerin bak1m1n1n yetkin firmalarca yap1lmas1n1n salanmas1 yan1 s1ra, ilgili kamu
kurulu_lar1 ve yerel yÃ¶netimler; asansÃ¶r periyodik kontrollerinin düzenli olarak
yapt1r1lmas1 konusunda daha duyarl1 olmal1, denetim süreÃ§lerinde Meslek Odalar1 ile
i_birliini artt1rmal1 ve periyodik kontrollere ili_kin idari düzenlemeÂ Bakanl1k
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taraf1ndan ivedilikle gerÃ§ekle_tirilmelidir.
â€¢Meslek odalar1n1n kurulu_ yasalar1n1n verdii gÃ¶rev Ã§erÃ§evesinde, kamu yarar1na ve
kamu ad1na sürdürdüü üretim ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amac1yla, mesleki denetim
hizmetlerinin Ã¶nündeki yerel ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan tüm engeller ve
s1n1rlamalar kald1r1lmas1 gerektii veÂ mesleki denetimin olmazsa olmaz ko_ulunun
"uzmanl1k ve belgelendirme" olduu belirtilmi_tir.
â€¢AsansÃ¶rlerin ilk denetimleri belediyelerce veya valiliklerce yap1larak ruhsat
verilmekte, Odalar1m1z ise ancak yap1lan protokoller Ã§erÃ§evesinde ruhsatland1rma
süreÃ§lerinde devreye girebilmektedir. Oysa ülkemizde Ã§ok say1da iskans1z bina bulunmakta
ve bu binalar1n asansÃ¶r denetimleri yasal bo_luklar nedeniyle yap1lamamaktad1r. Bu
durum, birÃ§ok binadaki asansÃ¶rlerin topraklamas1z, emniyetsiz ve fren tertibat1
bulunmaks1z1n Ã§al1_mas1 anlam1na da gelmektedir. Bu binalara ve denetimsiz
asansÃ¶rlerine yÃ¶nelik Ã§al1_malar da yap1lmas1 gerekmektedir.
â€¢Engelli standartlar1na uyum, bir ülkenin Ã§ada_l11n1n ve insana verdii deerinÂ
gÃ¶stergesidir. Engelliler, ya_l1lar ve hamileler ba_ta olmak üzere tüm kesimlerin
yap1lar1nda, sokaklar1nda, i_ yerlerinde ve asansÃ¶rlerinde rahatÃ§a hareket edebildii
bir ülkede yüksek bir ya_am kalitesine sahip olunabilir. Fiziksel Ã§evrenin engelliler
aÃ§1s1ndan ula_1labilir ve ya_anabilir k1l1nmas1 iÃ§in imar planlar1n1n yap1lmas1nda
kentsel, sosyal, teknik altyap1 alanlar1nda ve yap1larda engellilerin sosyal ya_am ile
üretime kat1lmalar1n1 salayacak düzenlemeler yap1lmal1, var olan standart ve düzenlemelerin
uygulanmas1nda ilgili kurumlar, Ã¶zellikle belediyeler sorumluluklar1n1 yerine
getirmelidir.
â€¢SektÃ¶rle ilgili sorunlar1n Ã§Ã¶zümünde bilginin payla_1lmas1na Ã¶nem verilmeli, sanayi,
üniversite, ilgili kamu kurulu_lar1 (Sanayi ve Ticaret Bakanl11, TSE, Bay1nd1rl1k
Bakanl11) sektÃ¶r dernekleri ve Meslek Odalar1 i_birlii iÃ§inde Ã§al1_mal1d1rlar.
â€¢AsansÃ¶r YÃ¶netmeliinde, halen kullan1lmakta olan asansÃ¶rlere ili_kin bir yapt1r1m
bulunmamaktad1r. Mevcut asansÃ¶rlerin iyile_tirilmesi iÃ§in Bakanl1kÃ§a ilgili
yÃ¶netmeliklerde buna yÃ¶nelikÂ bir düzenleme yap1lmal1d1r.
â€¢Piyasa Denetimi ve GÃ¶zetimine ili_kin Sanayi ve Ticaret Bakanl11n1n yÃ¶netmelii 16
May1s 2008 tarihinde Resmi Gazetede yay1nlanarak yürürlüe girmi_tir. Bakanl1k ba_ta
asansÃ¶rler olmak üzere sorumluluk alan1na giren ürünlere ili_kin piyasa denetim ve
gÃ¶zetim faaliyetlerini yayg1nla_t1rmal1, uygun olmayan ürünler ve kurulu_lara yapt1r1mlar
uygulamal1d1r.
Â TMMOBÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
ELEKTR0K MÃœHEND0SLER0 ODASIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MAK0NE MÃœHEND0SLER0 ODA

AsansÃ¶r Yapt1r1rken Dikkat
Planlama A_amas1nda :
-Binan1n bulunduu belediyenin imar ve yang1n yÃ¶netmelikleri incelenmeli ve gÃ¶z Ã¶nünde
bulundurulmal1d1r.
-AsansÃ¶r avan projesi tercihen asansÃ¶r montaj firmalar1na yapt1r1lmal1d1r.
-Avan proje ve mimarideki Ã¶lÃ§ülere azami dikkat edilmelidir.
-Elektrik tesisat projesinde asansÃ¶re ait kolon hatt1 _emalar1, kuyu ayd1nlatmas1 ve
makina dairesi ayd1nlatmas1 verilmeli, besleme panosu detaylar1n1 iÃ§ermelidir.
-Binan1n ve asansÃ¶rün kullan1m amac1, avan projeyi yapan ki_iye detayl1 olarak
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bildirilmelidir.

Bina Yap1m a_amas1nda;
-Kuyu dibinin en az 150 cm yap1lmas1 tavsiye edilir.
-En üst durak zemin kotundan en az 370 cm makine dairesi kümbet betonu yükseklii olmal1d1r.
Â
-Makine dairesi kümbet betonundan tavanÂ yükseklii en az 200 cm olmal1d1r.
Â
-Kuyu dibinin su izolasyonu yap1lmal1d1r.
-Kuyu ebatlar1 mimari projeye ve avan projeye uygun tesis edilmelidir.
-Kuyu aÃ§1kl1klar1na bariyer konarak kazalar engellenmelidir.
-Makine dairesi yükseklii ve dier Ã¶lÃ§ülere dikkat edilmelidir.

Firma seÃ§iminde :
-Firman1n ISO 9001:2000 Kalite yÃ¶netim sistemine gÃ¶re belgelendirilmi_ olmas1,
Referanslar1n1n kuvvetli olmas1, yetkililere kolay ula_1labiliyor olmas1, sÃ¶zle_me veya
teklifinin teslim sürelerini iÃ§ermesi tercih nedenidir.
-Firman1n yapm1_ olduu bir asansÃ¶re ziyaret faydal1 olacakt1r.
-Tekliflerin deerlendirilmesi ve firma seÃ§imi a_amas1nda Profesyonel bir kontrol
firmas1ndan yard1m al1nmas1 tavsiye
edilir.
Â
Yap1m a_amas1nda ;
-AsansÃ¶r firmas1n1n taahhüdünde bulunmayan i_lerle ilgili AsansÃ¶r firmas1ndan rapor
istenmelidir.
-Rapora gÃ¶re in_aatla ilgili i_ler yap1lmal1d1r.
Müteahhide ait i_ler;
-AsansÃ¶r kuyusu ve makine dairesinin olu_turulmas1
-Kuyu bÃ¶lmesi iÃ§in gerekli Ã§elik konstrüksiyon malzemenin temin edilmesi
-Kuyu dibinin temizlenmesi, su Ã§1kmas1 durumunda izolasyonun yap1lmas1
-AsansÃ¶r kuyusu badanas1n1n yap1lmas1 ( kal1p ve demir parÃ§alar1n1n kesilmesi )
-Kuyuya iskele konulmas1 ( yerle_im plan1 taraf1m1zca verilecektir. )
-Kuyu ayd1nlatmas1n1n yap1lmas1 ( kuyu dibinden ve kuyu tavan1ndan 50
cm den ba_layarak her kata birer lamba kuyu dibinden ve makine dairesinden kumanda
edilecek _ekilde wavien â€“ yerle_im plan1 taraf1m1zca verilecektir.)
-Kuyu dibine 220 V. Priz konulmas1 ( Ã§izimi taraf1m1zca verilecektir. )
-Kuyu dibine ini_ merdiveni yap1lmas1 ( Ã§izimi taraf1m1zca verilecektir. )
-Kap1 montaj Ã¶ncesi ve sonras1 gerekli k1r1m , Ã¶rüm, s1va kaplama i_leri )
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-Makine dairesine d1_a aÃ§1lan 800 x 2000 mm ebad1nda demir kap1 yap1lmas1 ( kap1 kilidi
iÃ§erden elle d1_ardan anahtarla aÃ§1labilir olmal1 )
-Makine dairesinin boyanmas1 ve ayd1nlatmas1n1n yap1lmas1 ( 200 Lüks 1_1k _iddetinde )
-Makine dairesi tabliyesine Ã§1k1_ iÃ§in merdiven yap1lmas1 ( tutamakl1 olacakt1r)
-Makine dairesi tabliyesinin
kenar1n1n korkulukla Ã§evrilmesi ( yükseklik 1.10 cm . )
-Makine dairesi tavan1na ask1 kancas1 yap1lmas1
-Makine dairesi havaland1rmas1 iÃ§in panjurlu pencere yap1lmas1 ( 2 adet 60x60 Demirden)
-Makine dairesine enerji hatt1n1n getirilerek uygun enerji panosu ile balant1s1n1n
yap1lmas1 ( detayl1 Ã§izim taraf1m1zca verilecektir. )
-Makine dairesi tabliyesi zay1f olursa Ã§elik konstrüksiyon ile kuvvetlendirilmesi
-^antiyede kilitli üstü kapal1 bir deponun temin edilmesi
-Montaj sahas1 güvenliinin salanmas1
-AsansÃ¶r kullanma ruhsat1n1n al1nmas1 s1ras1nda yap1lacak masraflar. (HarÃ§,
vergi,müellif kayd1 v.s.)
-AsansÃ¶r bo_luunun büyük olmas1 sebebiyle gerekli U demir bÃ¶lmelerinin
yap1lmas1
-AsansÃ¶r tesisi dolay1s1yla icap eden su, elektrik v.s tesisatlar1n nakledilmesi,
gereken tadilat, takviye, icap eden putreller ve bil cümle in_aata taalluk eden i_ler ve
malzemeleri yap1lmas1
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