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TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ
Değerli Üyemiz,
Erişilebilirlik, farklı gereksinimleri olan kişilerin evlerinden çıkabilmeleri, başkalarına ihtiyaç duymadan
her türlü özel ve kamusal açık ve kapalı alanlara ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleridir. Kamunun hizmet
verdiği her türlü kamusal alan ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınması engelli engelsiz her
birey için önem taşımaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak gerek üyelerimizin gerekse
vatandaşlarımızın Odamıza kolay erişimini sağlamak amacıyla “ENGELSİZ İMO” çalışmasını başlatmış
bulunuyoruz.
Bu çalışmada amaç; Odamızı ve Odamız bünyesinde yürütülen faaliyetleri engelsiz kılabilmek, tüm
üyelerimize erişim imkanı tanımaktır. Çalışma kapsamında yapılması planlanan işler için siz değerli üyelerimizin
her türlü desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Yapılması planlanan işlere ait malzeme, işçilik vb. işleri
üstlenebileceğiniz gibi piksel satın alarak da oluşturduğumuz “ENGELSİZ İMO PİKSEL TABLOSU”na kendinize
veya firmanıza ait isim, yazı veya görselleri ekleyebilir, Odamızda kalıcı bir hatıranızı bırakabilirsiniz.
Desteklerinizle şekillenecek olan “ENGELSİZ İMO PİKSEL TABLOSU” bittiğinde, “ENGELSİZ İMO GURUR
TABLOSU” adını alacak, birliğimizin ve örgütlülüğümüzün sonucunda neler başarılabildiğinin bir simgesi olarak
Şube binamızda büyük boyutlarda sergilenecektir. Yapacağımız bu çalışmada bizlere destek olmanızı temenni
eder, sağlıklı ve engelsiz günlerde görüşmeyi dileriz…
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
12. Dönem Yönetim Kurulu
Yapılması Planlanan İşler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eskişehir Şube Binamıza; Tüm katlara erişilebilme imkanı tanıyan asansör yapımı,
Erişilebilir (Engelli) WC,
Fotoselli aydınlatmalar,
Dokunmatik veya sensörlü musluklar,
Duyumsanabilir (hissedilebilir) zemin yüzeyi,
Brail alfabesi tabela ve dökümanları,
Şube Yönetim Kurulu ve çalışanlarına işaret dili eğitimi,
Yatay ve düşeyde görülebilen engelli park işareti.

İzlenecek Yöntem:
Yanda bulunan Engelsiz İMO Piksel Tablosundan PİKSEL alarak basılmasını
istediğiniz görseli, imoeskisehir@imo.org.tr adresine gönderebilir,
çalışmanın sonunda ortaya çıkacak büyük görselde kalıcı bir anınızı
bırakabilirsiniz.
Bir piksel ücreti 100TL'dir. Dilediğiniz adette Piksel alarak kendi görsel
alanınızı büyütebilirsiniz.
Göndereceğiniz görseller, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’nın onayından
geçecek olup , İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI görsel üzerinde değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
Piksel Alımını www.engelsizimo.com adresinden kredi kartı ile gerçekleştirebileceğiniz gibi aşağıda yer alan
banka hesabımıza Havale/EFT olarakta yapabilirsiniz.
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