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ÖZET 
Günümüz dünyasında engellerin kaldırılması ile her bireyin topluma kazandırılması 
çalışmaları neticesinde yeni tip ve modellerde taşıma araçları ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. 
Bu araçların güvenilirlikleri EN 81-41 ve TS ISO 9386-1 Standartları ile güvence altına 
alınmıştır. Standartlar farklı tip ve modeldeki araçlar için güvenlik kuralları getirmektedir.  
 
Bu bildiride standartlarda belirtilen güvenlik önlemleri hakkında genel bir bilgi verip, vidalı 
tip engelli asansörlerinde bu güvenlik önlemlerinin uygulamalarını incelenmiştir. 

 
 
1. GİRİŞ 
 
01.07.2005 tarihli 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu 1. Maddesinde belirtildiği gibi Bu Kanunun 
amacı; Özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve 
sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki 
engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu 
hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 
 
Aynı kanunun üçüncü maddesine göre “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler; şehir içinde 
kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin 
erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma 
araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir 
duruma getirilir.”  
 
Bu kanunun getirmiş olduğu gereksinim ve günümüz toplumunda yaşlı nüfus oranın artması ile 
birlikte kamu alanlarında ve meskenlerde yani yaşamın her alanında engelleri kaldıracak 
araçlara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 
 
Bu ihtiyaç beraberinde çok çeşitli taşıma araçları yapımı sağlanmıştır. Birçok farklı şekilde 
yapılan taşıma araçları beraberinde güvenlik ihtiyaçları da doğurmuştur. 3194 sayılı imar 
kanunun da belirtildiği üzere “Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir 
kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk 
Standartları Enstitüsü‟nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur. Engelli erişimi için yapılan 
ürünlerde TS EN 81-41 Asansörler-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-İnsan ve yük 
taşıması için özel asansörler Bölüm 41: Hareket engelli insanların kullanımı için dikey kaldırma 
platformları ve “TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları 
emniyet, boyutları ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar-Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları” 
Standartlarında belirtilen güvenlik önlemleri ve kurallarına uyulmak zorundadır 
 
 
2. EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINDA BELİRTİLEN GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ VE UYGULAMALARI 
 
TS ISO 9386-1 standardının 4.2 maddesine göre aşağıdaki tüm tehlikelerin riskini asgariye 
indirmek için koruma birleştirilmelidir: 
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a) Kesme, ezme, yakalama veya aşınma, 
b) Karmaşıklık, 
c) Düşme ve sendeleme, 
d) Fiziksel şok ve darbe, 
e) Elektrik şoku, 
f) Yangın, kaldırma platformunun kullanımı için nitelenebilir. 

 
Vidalı tip engelli platformları yukarıda belirtilen tehlikeler için gerekli güvenlik önlemleri 
alınmalıdır. Standardın ön gördüğü riskler mekanik ve elektriksel güvenlik ekipmanları ile 
sağlanmıştır. 
 
Mekanik güvenlik ekipmanları için tasarım değişikleri yapılmış, ürün standartların 
gereksinimlerini karşılayacak sınır değerlerde pratik uygulamalarla güvenli hale getirilmiştir. 
 
Bildirinin devamında engelli platformu güvenli hale getirmek için yapılan tasarımlar ve 
ekipmanlar ilgili standart maddesi ile birlikte örnekleriyle sıralanmıştır.(Şekil 1: Engelli 
platformları) 
 
 

Şekil 1. Engelli platformları 
 
 
2.1. GÜVENLİK SOMUNU 
 
TS ISO 9386-1 standardının 6,8 maddesindeki tanıma göre Güvenlik somunu; Tahriklerin 
cıvata ve somun tipinde olması durumunda, ikinci bir yüksüz güvenlik somunu yükü taşımak 
için sağlanmalı. Madde 6,1’de belirtildiği gibi bir eşdeğer güvenlik seviyesini karşılayabilecek 
nitelikte olan sürme somununda arıza olması durumunda bir güvenlik bağlantısını 
çalıştırmalıdır. Güvenlik bağlantısı; sürücü somunun arızası durumunda, motor ve frenden 
gücün kaldırılmasını sağlamak için işletilmelidir. Kirlilik ve titreşim etkilerine karşı güvenlik 
bağlantısına ait koruma için ihtiyaca önem verilmelidir. 
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Aynı kural EN 81-41 standardının 5.4.6.1.4 maddesinde “Emniyet Somunu“ olarak geçmekte ve 
Tahrik Somunu arızalandığında, yüksüz emniyet somunu, yükü taşımalı ve 5.3.1 de belirtilen eş 
değerdeki güvenlik sağlayacak elektrik güvenlik tertibatını çalıştırılmalı. Elektrik Emniyet 
Cihazı,  tahrik somunu arızasında motor ve fren arasındaki gücün kesilmesini sağlamalıdır. 
Elektrik Güvenlik tertibatının maruz kalacağı kirlenme ve titreşim gibi etkilere karşı önleme 
tedbirlerini değerlendirmelidir. İbareleri yer almaktadır. 
 
Uygulamada Güvenlik somunu üründe motor tahrik sistemi altına yerleştirilmiş olup herhangi 
bir aşınma durumda switch mekanizması ile güvence altına alınmıştır (Şekil 2 ve Resim 1) 
 

 
 

Şekil 2. Emniyet Somunu ve Kontağı 
 
 

 
 

Resim 1. emniyet somunu ve kontağı 
 
 
Güvenlik somunu EN 81-41 deki 7.7.5 maddesine göre Kendi kendini idame ettiren cıvata ve 
somun sürücülerinde, güvenlik somunu bir güvenlik tertibatının yerine kullanılabilir [Madde 
6.1.1.c) ve Madde 6.8]. Bu durumda güvenlik somunu, tahrik somununun sahip olduğu güvenlik 
faktörüne eşdeğer bir güvenlik faktörüne sahip olmalıdır.  
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2.2. AŞIRI YÜK ÖLÇÜMÜ VE ALINAN TEDBİRLER  
 
EN 81-41 Standardı 5.1.7 maddesinde belirtildiği üzere Kabin Yükünün Kontrolü Kaldırma 
Platformu, kabinin aşırı yüklenmesi durumunda otomatik seviyeleme haricinde kabinin normal 
harekete geçmesini önleyen bir tertibatla donatılmalıdır. Beyan Yükü 75 kg üzerinde olduğu 
zaman, kabinin aşırı yüklü olduğu kabul edilir. 
 
Kabin Aşırı yüklendiğinde; 
 

a)Kullanıcılar kabin içindeki sesli ve/veya görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir. 
b) Kapılar kilitlenmemiş ve açılabilir durumda olmalıdır.  

 
Sitemde aşırı yük ölçümü için iki tedbir vardır L karkas esneme prensibine bağlı çalışan bir kola 
bağlı bir switch ile aşırı yük kontrolü yapılır. Normal yükte en fazla platformun 1/110 oranında 
ensemesine müsaade edilir (Resim 2) .bu sınır aşılması durumunda platform kola bağlı switch’e 
temas ederek sistemin aşırı yük uyarısı vermesine ve kapıları otomatik olarak açmasını sağlar.  
 
Alınan ikinci önlem ise kumanda panosu üzerinden motora gelen aşırı akımın kontrol 
edilmesiyle sağlanır. 
 

 
 

Resim 2. platform esneme hesabı 
 
 

 
 

Şekil 3. Aşırı yük yerleşimi 
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2.3. MEKANİK DURDURUCULAR  
 
TS ISO 9386-1 standardının 5.2.1 maddesine göre Kaldırma platformunun hareketin uçları 
ötesine geçmesi mümkün ise, mekanik uç durdurucuları yerleştirilmelidir.5.2.2 maddesinde 
belirtildiği gibi Platform en alt konumda iken platformun altında asgari 500 mm’lik net bir 
boşluk mevcut değilse, tertibatlar, beyan yükünü taşıyan platformu destekleme yeteneğine sahip 
ve tasarlanma amacına göre açıkça etiketlenmiş ve etkin kullanım için konumlanmış 
olmalıdır.500 mm değeri asgari değerdir. Mümkün olduğunda, 900 mm’ye kadar arttırılmış 
açıklık sağlanmalıdır. 
 
Mekanik durdurucu sistem platformum altında bir kol vasıtasıyla platformun aşağı hareketi 
engellenmiş olup, 900 mm lik güvenlik hacmi oluşturulmuştur. (Resim 3, Şekil 3) 
 

 
 
 

Resim 3. Mekanik durdurucu 
 
 

 
 

Şekil 3. Mekanik durdurucu yerleşim 
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2.4. KUYU İÇİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ  
 
Mahfazalı kaldırma yollarındaki kaldırma platformları için belirli kurallar TS EN 9386-1 
Standardının 9.1.1.3.1 maddesinde belirttiği üzere Mahfazanın her bir duvarı sürekli düşey 
pürüzsüz yüzey biçimli olmalı ve sert elemanlardan oluşmalıdır. Ayrıca aynı standardın 
9.1.1.3.2 maddesine göre Mahfaza duvarlarının iç yüzeylerindeki tüm oyuklar ve çıkıntılar 5 
mm’yi geçmemeli ve 1,5 mm’yi geçen çıkıntılar düşeyle en az 15º açı yapacak şekilde pah 
kırılmalıdır (Resim-4,Şekil-4). 9.1.1.3.5 İşlevsel amaçlar için gereken herhangi bir düşey yuva, 
kesme veya ezme tehlikesi oluşturmamalıdır. 
 
Bu sebepten dolayı sistemimizde gerek muhafaza kaplamaları gerekse kat kapıları muhafazanın 
iç yüzeyinde makaslama ve ezmeye sebep olamayacak şekilde dizayn edilmiştir. Kat kapıları 
dışa açılır şekilde tasarlanmıştır. Kilit ve switch devreleri sayesinde sistem kapı kapanmadan 
kesinlikle hareket etmez. 
 
Kayar kapı sistemleri bu kurallar gereği engelli platformlarında uygulanamamaktadır. 
 
Mekanizmalarından kaynaklanana içe veya dışa doğru oluşan girinti ve çıkıntılar makaslama 
neticesinde uzuv kopmalarına sebebiyet verebilir  
 

 
 

Resim 4. Kuyu içi koruma kapağı 
 

 
 

Şekil 4. kuyu içi koruma kapağı 
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İlave olarak, kaldırma yolu mahfazası; aşırı hareket dâhil olmak üzere, platformun hareketi 
süresince en yüksek noktada iken, kaldırma yolu mahfazasının genişliği platform mahfazasının 
en az üst kenarına kadar olacak şekilde inşa edilmelidir.( Şekil 5: platform üst nokta tacı ) 
 

 
 

Şekil 5. platform üst nokta tacı  
 
 

9.1.1.3.6 Cam; kaldırma yolu mahfazasının, yatay olarak kayan kapıların veya menteşeli 
kapıların yapısında kullanıldığında, uygun olarak Çizelge 1, Çizelge 2’de belirtilen kuralları 
yerine getirmelidir. (Şekil 6: platform kuyusu) 
 
 
Çizelge 1. 
 

Cam Tipi 
En az kalınlık mm 
Dış teğet çemberin çapı 

 1000 maksimum 2000 maksimum 

Sertleştirilmiş ve Lamine edilmiş 
8 
(4+4+0,76) 

10 
(5+5+0,76) 

Lamine Edilmiş 
10 
(5+5+0,76) 

12 
(6+6+0,76) 

 
 
Çizelge 2. 
 

Cam Tipi Maksimum Kalınlık Maksimum Çember Çapı 

Serleştirilmiş 8 100 

Sertleşmiş ve Lamine edilmiş 
8 
(4+4+0,76) 

1000 

Lamine edilmiş 
10 
(5+5+0,76) 

1000 
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Şekil 6. Platform kuyusu 
 
 
2.5. KALDIRMA YOLU GİRİŞLERİ 
 
9.1.1.4.1 Kaldırma yolu girişleri, iniş kapıları ile korunmalıdır. (Madde 9.1.2). 
 
9.1.1.4.2 Platformun üzerine ve yukarısına net erişim yüksekliği 2 m’den az olmamalıdır. (Şekil 
7). 
 
9.1.1.4.3 Aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, girişlerin net genişliği 800 mm’den az 
olmamalıdır. 
 

a) 900 mm’den az olmaması geren (Şekil 7) kamusal erişime sahip binalarda ve 
b) 650 mm’den az olmaması gereken sadece özel erişime sahip, sadece ayakta duran yalnız 
kullanıcıların kullanımı için. 

 
Kısıtlanmış alandan dolayı gerekli ise, özel erişime sahip binalarda indirgenmiş boyutlar 
kullanılabilir. 
 
9.1.1.4.4 Platform kenarları ve mahfaza ile veya platform ile iniş eşikleri arasındaki yatay 
mesafe 20 mm’yi geçmemelidir (Şekil 8: platform kuyu arası boşlukları).İlave tedbir olarak bu 
tip muhafazalı sistemlerde muhafaza ile platform arasına herhangi bir şeyin sıkışması 
durumunda platformun çalışmasını durduran sıkışma barı ve bu barın altına yerleştirilmiş 
şalterler kullanılır. (Resim 5: kenar sıkıma switchi) 
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Şekil 7. Engelli sistemleri giriş ölçüleri 
 
 

 
 
 

Şekil 8. Platform kuyu arası boşlukları 
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Resim 5. Kenar sıkıma şalteri  
 
 
2.6. SİSTEM GİRİŞ İÇİN ALINANA ÖNLEMLER 
 
Rampalar, 15 mm’den daha yüksek basamak içeren tüm platform erişim kenarlarına 
yerleştirilmelidir. Rampalar aşağıda verilen değerden büyük olmayan eğime sahip olmalıdır. 15 
mm yüksekliğe kadar bir basamağa herhangi bir rampanın önde gelen kenarında izin verilebilir. 
Rampa eğimleri aşağıda verilen değerlerden büyük olmamalıdır: 
 

a) 50 mm’ye kadar düşey yükseliş üzerinde 1:4, 
b) 75 mm’ye kadar düşey yükseliş üzerinde 1:6, 
c) 100 mm’ye kadar düşey yükseliş üzerinde 1:8 ve 
d) 100 mm’nin üzerindeki düşey yükseliş üzerinde 1:12. 

 
Sistemlerimizde 125 mm lik giriş yüksekliği olduğu için iki tip uygulama yapılmaktadır. Bir 
125 mm derinliğinde kuyu açılarak giriş hemzemin hale getirilir. İki giriş yüksekliğinin önene 
yukarıdaki şartları sağlayan bir rampa ilave edilir.(Resim 6: Rampa) 
 

 
 

Resim 6. Rampa 
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2.7. KAPILAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER  
 
Muhafazalı sistemlerde dışa açılır kapıların açılması ve kapanması otomatik bir kapı açma 
mekanizması ile sağlanır bu mekanizmanın özelliği itibari ile açılma ve kapanma esnasında bir 
engelle karşılaşılırsa kapı hareket yönünün tersine hareket eder(Resim 7: Kapı açma 
mekanizması ) 
 

 
 

Resim 7. Kapı açma mekanizması 
 
 
Güç tahrikli bir kapının hareketine karşı koymak için gereken güç, önde gelen kenarda 
ölçüldüğü gibi 150 N’u geçmemelidir. 
 
Ortalama kapatma hızında ölçülen ve hesaplanan herhangi bir güç tahrikli kapının ve kapıya rijit 
olarak bağlanan mekanik elemanların kinetik enerjisi 10 J’ü geçmemelidir. 
 
9.1.2.11 Kapı kilitlemesi 
 
9.1.2.11.1 Platform mevcut kapının eşik seviyesinden 50 mm’den daha yüksekte olduğunda, 
normal çalışma sırasında iniş kapısının açılması mümkün olmamalıdır. 
 
9.1.2.11.2 Kaldırma platformunun iniş kapısı açıkken harekete başlamamalı veya devam 
etmemelidir. Kapalı konum Madde 8.7’ye uyan bir elektrik güvenlik tertibatı ile tespit 
edilmelidir. 
 
9.1.2.11.3 Kaldırma platformu kapının eşik seviyesinden 50 mm’den daha uzakta ise, kilidi 
açılmış bir iniş kapısı ile kaldırma platformunun harekete başlama veya devam etmesi mümkün 
olmamalıdır. Bu husus, kilit açma bölgesinde kilitleme bağlantısını köprüleyen bir güvenlik 
bağlantısı ile gerçekleştirilebilir. Madde 8.7’ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı; kilitleme 
elemanlarının tam anlamıyla kavrayıp kavramadığını tespit etmelidir. 
 
9.1.2.11.4 Devreyi açan bağlantı elemanlarından bir tanesi ile mekanik olarak kilitleyen tertibat 
arasındaki bağlantı doğru ve hatalara karşı güvenli olmalı; fakat gerekli oluğunda ayarlanabilir 
olmalıdır. 
 
9.1.2.11.5 Kilitleme elemanları ve bunların bağlantıları şoka dayanıklı olmalıdır. 
 
9.1.2.11.6 Kilitleme elemanlarının kavraması; kapının açılma yönündeki bir kuvvetin kilitleme 
geçerliliğini azaltmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. 
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9.1.2.11.7 Kilit; kilitleme seviyesindeki kilitleme elemanında ve kapının açılma yönünde 
sürgülü kapı kilitleri için asgari 1000 N ve menteşeli kapı kilitleri için asgari 3000 N’luk bir 
kuvvete kalıcı deformasyon olmadan dayanmalıdır. 
 
9.1.2.11.8 Menteşeli iniş kapılarındaki kilitler, kapının kapalı kenarında veya kapalı kenarına 
yakın olarak konumlandırılmalı ve kapı eğilmeden etkin olarak kilitleme işlemine devam 
etmelidir. 
 
9.1.2.11.9 Normal kullanımda iken kilitleme tertibatları erişilemeyecek şekilde tasarlanmalı, 
yerleştirilmeli ve kasıtlı hatalı kullanıma karşı korunmalıdır. 
 
9.1.2.12 Acil durum kilit açma 
Şekil 7’de gösterilen kilit açma üçgeninin yerleştirilmesinde olduğu gibi, özel bir anahtar veya 
alet yardımıyla dışarıdan üst ve alt iniş kapılarının kilidinin açılması mümkün olmalıdır. Ara 
kapılar kilidi açılabilir olmamalıdır. Acil durum açılışından önce, bir alet kullanılmadan 
kapıların kapatılması ve kilitlenmesi mümkün olmalıdır. 
 
 
KAYNAKÇA  
 
[1] Türk Standartları Enstitüsü, “TS EN 81-41: Asansörler-Yapım ve montaj için güvenlik 

kuralları-İnsan ve yük taşıması için özel asansörler-Bölüm 41:Hareket engelli insanların 
kullanımı için dikey kaldırma platformları 

[2] Türk Standartları Enstitüsü, “TS ISO 9386-1: Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma 
platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey 
kaldırma platformları 


