
 

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 

 

ENGELSİZ TASARIMLAR 

 

Ders: Architecture  Desing 5 

Konu: Engelsiz Eğitim , Engelsiz Lise 

Hazırlayan: Pelin Altan 

 

 



 

 

  

 

                                        

İÇERİK 

  

1) GİRİŞ 

2) KALDIRIMLAR 

3) RAMPALAR 

4) MERDİVELER 

5) BİNA İÇİ ENGELSİZ ULAŞIM 

a) Bina İçi Yatay Dolaşım 

b) Bina İçi Düşey Dolaşım 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Tüm dünyada olduğu gibi  ülkemizde de engelli vatandaşlarım sayısı 

küçümsenmeyecek oranda fazladır. Bilinen son araştırmalara göre ülkemizde 8,5 

milyona yakın engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Engeli vatandaşlarımızın 

tüm diğer vatandaşlarla aynı haklara sahip olmalılar.  

 Engelli bireylerin sosyal , kültürel ve ekonomik yaşama uyumları için 

2005 yılında Özürlüler Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun  çerçevesinde  

ülkemizdeki engelli bireylerin yaşam hakları korumak ve toplu entegrasyonu 

sağlamak hedeflenmiştir. 

 Engelli bireylerin toplum içinde özgürce hareket edebilmelerini sağlamak 

için mimari  tasarımlar önem teşkil etmektedir. Gerek toplumun bilinçlenmesi, 

gerek kamusal alanların ve özel alanların onların rahat ulaşabilmesi için gerekli 

çalışmalar yapılmaktadır. 



 Engellilerin karşılşatıkları sorunlarıın başında yoksulluk, eğitim, ulaşım, 

fiziksel çevre, konut ve iyileştirme gibi konular gelmektedir.  

 

 Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına 

kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate 

alınarak tasarlanmadığı bir gerçektir. Kentlerimizin çoğunda engelli bireylerin 

erişim ve ulaşım olanaklarını engelleyici pek çok unsura rastlanmaktadır.  

Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde 

yaşanılan konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi daha bir çok fiziksel çevre 

unsuru, engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi birer engel 

oluşturmaktadır. Böylece sahip olduğu engeli nedeniyle hareket yeteneği 

sınırlanmış insanların bu ve benzeri sebeplerle yaşadıkları sınırlama daha da 

pekişmektedir. Bunun anlamı Hareket yeteneği sınırlanan bireyin toplumsal 

yaşamdan dışlanmasıdır. Oysa bütün bunlar, engellilerin topluma katılmasını, 

toplumla bütünleşmesini kolaylaştıracak bir biçimde tasarlanabilir ve 

geliştirilebilir. 

 

 

 

 

 

KALDIRIMLAR 

Engelli bireyler  kent içinde ulaşımını sağlamak için en önemli yerlerdir 

kaldırımlar. Gerek ortopedik engeliler için gerek görme engeliler için ülkemizde 

kaldırımlar onları düşünerek yapılmamaktadır. Görme engeliler için kent içinde 

kılavuz görevi gören kabartmalı kaldırımların yanlış düzenlenmesi ortopedik 

engeliler için kaldırımların yüksekliklerinin fazla olması engelli bireyler   için 

büyük sorun teşkil etmektedir. 



 

 

Engelsiz bir yaya kaldırımı en az 1,5 m . en ideal 2,0 m. Genişlikte 

olmalıdır. Kaldırım genişliği, otobüs duraklarında  minimum  3,0  m  ve  dükkân  

önlerinde  minimum  3,5  m  olmalıdır. Yaya kaldırımlarının  genişliği kullanma 

yoğunluğu ile yol sınıfına  ve grubuna göre boyutlandırılmalıdır. 

 

Tüm yayaların serbestçe hareket edebilmeleri için yaya kaldırımı en az net 

genişlik 1,5 cm olmalıdır. Yaya kaldırımı net ölçüsüne ilâveten mülkiyet 

yanında en az 25 cm, bordür taşı tarafında bordür taşı  dâhil 50 cm emniyet 

şeridi olmalıdır. Kaldırımın genişliğine ve yol gruplarına göre emniyet şeritleri 

mülkiyet sırasında 50 cm, bordür taşı tarafında 1,2 m kadar olabilir.(şekil 1) 

 

 



 
 şekil 1 

 

 

Yaya kaldırımlarının genişliği  tasarlanırken özellikle tekerlekli sandalye 

kullanıcıların manevra alanları göz önünde bulundurulmalı.(yaya yoğunluğuna 

göre kaldırım genişliği tablosu şekil2) 

 
Şekil 2 

 

 

Yaya kaldırımı kaplaması, kaymayı  önleyici ve dolaşmayı kolaylaştırıcı olmalı, 

yollardaki basamak vb. yol sathındaki yer altı tesisatı rögar kapakları çıkıntı 

oluşturmamalı, anî seviye değişiklikleri olmamalı; sürekli veya aynı seviyede 

zemin oluşturulmalıdır. (TS 12576). 

 

Ayrıca yaya kaldırımlarında yol güzergâhını görme engelliler tarafından baston 

ile kolaylıkla algılanması sağlanmalı, bunun için duyumsanabilir (hissedilebilir) 

yüzeylerden oluşan kılavuz izlerden faydalanılmalıdır. 

 

 



 
Şekil3 Kılavuz iz 

 

 

 

 

 

 

Yaya kaldırımlarında kılavuz izlerin tasarımında dikkat edilecek temel ilkeler 

aşağıda yer almaktadır: 

 Kılavuz izler basit şekilde yerleştirilmeli, 

 Ana yaya hareketine paralel doğrultuda olmalı, 

 Kılavuz iz 60 cm genişliğinde olmalı, 

 Görme engellilerin karıştırmaması ve tehlike oluşturmamak için rögarlara 

ya da drenaj kanallarına uzak olmalıdır. 

 
Şekil4: örnek yerleşim 



 

RAMPALAR 

 

 

 Rampa Boyutlaru: rampalar tekerlekli iki sandalyenin iki yönlü 

geçişinin olacağı şekilde minimum 180cm genişlikte olmalı. Rampa 

sahanlıkta yön değiştiriliyorsa engellinin manevrası için sahanlık alanı en 

az 150cm x150 cm olmalı. 

 Rampa Eğimi: engeli bireyin mümkün olduğunca rahat , güvenli ve eğim 

minimum düşeyde olmalıdır. Döşeme seviyesinden 20 mm den fazla kot 

farkı varsa rampa yapılmamalı. Rampa uzunlukluları 10 m.ye  kadar olan 

rampaların en fazla eğimi %8 olmalıdır. 10 m.den fazla ise %6 olmalıdır 

eğim.  

 Rampa Yüzeyleri: Görme engeliler için rampa yüzeyleri sert, stabil, 

kaymaz ve çok  az pürüzlü malzemeler olmalı. Rampa başından sonunda 

150 cm uzunluğunda düz ve geniş dokulu alan bulunmalı. 

  
 

 
            Şekil 5. rampa eğimi ve dinlenme alanı 

 

 
Şekil6: örnek kaldırımlar 



MERDİVENLER 
 

 Merdiven boyutları: Rıht yükseklikleri maksimum 15 cm olmak 

üzere 2 x rıht yüksekliği + 1x basamak genişliği =63 cm formülü 

uygulanmalı. 

 Merdiven basamakları ve renk seçimi: Basamak ucunda 2,5 cm 

eninde koruyucu kaymaz şerit bulunmalı, koruyucu malzeme 

çıkıntı yapmayacak düşmeye neden olmayacak, basamak yüzeyiyle 

düz olacak şekilde monte edilmeli. 

 Merdivende Sahanlık: Merdiven sahanlığında yön değiştiriliyorsa 

sahanlık alanı en az 180 cm x 180 cm olmalı. Merdivenlerde iki 

yandaki küpeşteler ve başlangıç ve bitimindeki duyumsanabilir 

yüzey yapılmalı. Küpeştelerdeki doku farklılaşmaşı ile başlangıç ve 

bitimşn hissedilmesi sağlanmalı. 
 

 

 

 

 
Şekil7: hissedilebilir yüzey  tasarımı merdivenlerde 

 

 



BİNALARDA ENGELSİZ ULAŞIM 

 
 Bina Girişlerinde: Güzergâh ulaşılabilir tüm noktalarında en az 92 cm 

eninde olmalı, rampa eğimi 1:12 den fazla olmamalı. 15 cm den daha 

fazla yükseğe çıkılan rampaların her iki yanında korkuluk bulunmalı. 

Korkuluklar rampa yüzeyinden 90 cm yükseklikte olmalı. 
 

Görme engellilerin kullanacağı tün yol güzergâhlarında 2030 cm den alçak 

aydınlatma ,uyarı levhası veya bilgilendirme panoları bulunmamalı. Rampaların  

genişliği en az 92 cm olmalı. Bina girişlerinde ,bahçelerde ve yaya 

kaldırımlarında  zemin kapplamasında ayrı olarak 1,25 cm x 1,25 cm 

boyutlarında  görme engeliler için kapartmalı yüzey veye hissedilebilir yüzey 

kaplaması uygulanmalıdır. 

 

 Giriş kapısı ve iç kapılar: Giriş kapısı en az 915 cm genişlikte 

olmalı,kapılara eşik yapılmamalı. Döner kapılar kullanılmalı, döner kapı 

varsa yanında mutlaka normal kapı yapılmalı. Kapılar kolidor ekseninde 

açılmalı. Görme engeliler için kapılar 180 derece  açıyla açılmalı ve 

kapılara kabartma levhalar yapılmalı. 

 

 

 

 
Şekil 8: döner kapılı giriş kapıları 

 

 



 Bina içi yatay dolaşım: Koridorlarda, odalarda bina içi kot faklılıklarında 

ulaşılabilir güzargah genişliği sağlanmalı. Standart olarak rahat geçiş için 

81,5 cm’lik genişlik gereklidir. Tekerlekli sandalye kullananlarla yürütme 

cihazı kullananlar için kısa mesafelerde 81,5 cmlil genişlik yeterli isede 

en az 92 cm genişlik olmalıdır. İki yönlü geçiş için rahat ulaşım için 1,675 

cm lik genişlik gerekmektedir. Yürüyebilen kişinin yürüyemeyen veya 

kısmen yürüyen bir kişi ile yan yana geçmesi için en az 1,22 cm genişlik 

yeterlidir. 

              
            Şekil 9: bir tekerlekli sandalye için net geçiş alanı 

  

  
  Şekil 10: iki tekerlekli sandalye için net geçiş alanı 



   
          Şekil 11: yürüyebilen ve  tekerlekli sandalye için net alan   
 

 
  Şekil12: bina içinde  engelsiz koridorlar ölçüleri 

 



 
 

 Şekil 13: bina içinde engelsiz koridor ölçülendirmesi. 

 

 

 

 

 Bina içi düşey dolaşım: Bina içerisindeki katlar arasında düşey 

sirkülasyon elemanları; rampa ,merdivenler ve asansörlerdir. Asansör ve 

merdivenlerle ilgili uygulanması gereken standartlar vardır bunlar. 

 

 

 Asansörler 
Asansör işlemleri otomatik olmalıdır. Kabin yük  sıfırken, 1,3 toleransla kat 

seviyesinde durmalıdır. 

 Kabin önü: Asansör kabin önüde kullanım amacına uygun yeterli alan 

bırakılmalı. 



 
    Şekil 14: asansöre ait ölçüler 

 

 

Kabin içi: Tekerlekli sandalyenin girişine uygun ölçülerde olmalı. Kontrole 

erişmek için yeterli manevra yapabilecek şekilde bırakılmalı. Kabin içinde 

yerden 85 cm -90 cm yükseklikte tutunma barları olmalı. Kabin içinde telefon 

bulunması ve açılır – kapanır oturma birimi olması tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

 

 
  Şekil 15: asansör kabin içi ölçülendirilmesi 



 
   Şekil 16: kabin içi ölçüleri 

 

 

Kabin dışı kontrolleri: Otomatik asansörlerde otomatik açma- kapama cihazı 

12,5 cm ile 73,5 cm yükseklik arasında , kapıdan geçen bir engel karşısında 

harekete geçebilecek şekilde düzenlenmeli. 

 

 
     Şekil 17: asansörle ilgili özellikler 

 



 Çağırma düğmeleri 1,605 cm yükseklikte olmalı. Düğmelerin en küçük 

boyutu en az 1,9 cm olmalı. Yukarı çıkan düğmeler üstte olmalı. 

 Asansör kabin girişinde çağırmaya hangi kabinin cevap verdiğini gösterin  

ve duyulan sinyaller konulmalı. 

 Harfler ve rakamların genişlik- yükseklik oranı 3:5 ve 1:1 olmalı 

 Karakterler ve semboller zıt renkte olmalı. 

 Karakter ve semboller en az 0.08 cm kabarıklıkta olmalı. 

 Ana giriş katının çağırma düğmesi , kat düzenlemelerinin solunda, 

kabartmalı yıldızla belirtilmeli. 

 Kontrol düğmeleri için kabartmalı düzenlemeler, düğmelerin hemen 

solunda olmalı. 

 

 

 
  Şekil 18: asansörle ilgili bilgiler 
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