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ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 

İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

Rapor Karar Tarihi: 26.07.2021 Rapor Karar No: 11 

Belediye Meclisimizin Temmuz ayı toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, asansör 

rezervi olan binalarda engelli ulaşımının düzenlenmesi hususunun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 

belirtilmesi ile ilgili evrak görüşüldü. 

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde; 

"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 22. Fıkrasında "ilgili idare, erişilebilirlik 

mevzuat ve standartlarında getirilen hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Sahanlık, 

kat sahanlığı, ara sahanlık, merdiven, asansör, kapı ve koridor ölçüleri, rampa eğimleri, genişlikleri ile 

korkuluk ve küpeşteleri gibi bina içi erişimle ilgili mekânların ölçüleri bu Yönetmelikte belirtilen 

ölçülerden az olmamak üzere, erişilebilirlik standartlarına uygun olarak düzenlenir. Yapılı çevrede 

erişilebilirlik standartlarına uygun yönlendirme, bilgilendirme ve işaretlemelerin yapılması zorunludur. 

Ayrıca ilgili idare, yörenin koşullarım göz önünde bulundurarak engellilerle ilgili gerekli önlemleri 

almaya yetkilidir." 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 30. Madde 9. Fıkrasında " Binalarda ve girişlerinde 

engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunludur. "  

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 30. Madde 11. Fıkrasında " Bina girişlerinde engellilere 

yönelik ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası veya merdivene bitişik dar kenarı en az 0.90 metre 

ve alanı en az 1.20 m2 engelli asansörü yeri ya da mekanik kaldırma iletme platformu yapılır. Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle engellilerin kullanımı için farklı uygulama 

yapılabilir." denilmektedir. 

İlçemizde yapı ruhsatı alma aşamasında mimari projelerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 

30. Madde 11. Fıkrada görülen çözümler içerisinde bulunan mekanik kaldırma iletme platformunun en 

yaygın olarak uygulandığı görülmekte ancak ekonomik olarak yüksek maliyete sahip olduğu, bilinçsiz 

kullanım halinde çeşitli yaralanmalara sebebiyet verebileceği, iklim koşulları ve/veya kullanılmadığı 

dönemler göz önüne alındığında tamirat ve bakımının da yüksek maliyette olacağı vb şikâyetler ile yapı 

sahipleri tarafından alternatif çözüm önerileri arandığı malumunuzdur.  

İskân aşamasına gelen binalarda gerek uygulanırlığı gerekse ekonomik ve yukarıda belirtilen 

sebeplerle mümkün olmayan engelli erişimleri için sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sebeple “ Tek bağımsız 

bölümlü konutlar hariç uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri 

bırakılması, kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör tesisi zorunludur. Asansörü rezerv alanı 

olarak bırakılan binalarda su basmana ulaşıncaya kadar yapılacak engelli çözümleri rezerv olarak 

projede belirtilir. Asansörü rezerv olarak bırakılmayan 3 ve daha fazla katlı binalarda engelli 

ulaşımının merdivene bitişik dar kenarı en az 0.90 m ve alanı en az 1.20 m2 engelli asansörü, mekanik 

iletme platformu veya rampa ile sağlanması mecburidir.  

Asansörü rezerv olan binalarda, asansör montajı yapılacağı zaman, engelli asansörü, 

mekanik iletme platformu veya rampa yerinde uygulanacaktır. “ maddesinin Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliğine eklenmesi komisyonumuzda oy birliği ile uygun bulunmuştur. 

Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur.  
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