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Evrensel Tasarım: “Evrensel tasarım”, tüm ürünlerin 
ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin 
pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, 
bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak 

tanımlanmaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, 
mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü 
sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi 
teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır.  

“Evrensel tasarım”, terim olarak ilk kez 1980’li yılların 
ortalarında Mimar Ronald L. Mace tarafından  

kullanılmıştır. Bu tasarım yaklaşımının ilkelerine göre 
inşa edilmiş çevre, adaptasyona gerek duyulmadan  

tüm insanların kullanımını sağlar. Örneğin, rampa 
gereksinimini ortadan kaldırmak, basamaksız girişler  

düzenlemek, ayarlanabilir yükseklikte mutfak tezgahı 
kullanmak gibi çözümler, bu anlayış içerisinde ele  

alınan farklı düzenlemelerdir. Burada önemli olan 
nokta, tasarlanan ortamın veya ürünün özelliklerinin 
normal görünmesi ve bu şekilde hissettirilmesidir. 
Evrensel tasarım yaklaşımıyla elde edilen ürünler, tüm  

kullanıcıların yararlanmasına olanak sağlamakta ve 
sonuçta engelliler, yaşlılar, çocuklar ve genelden farklı  

diğer insanlar etiketlenmemekte veya 
damgalanmamaktadır. Evrensel tasarım kavramında 
önemli olan genelde kullanıcıdır ve konu edilen engelli 
insanlar değil, tüm insanlardır. Buradaki ana fikir, 
aslında tüm insanların, yaş, beceri kaybı gibi 
nedenlerle, bir çeşit engelli olduğu görüşüdür. 
Genelde toplumda, engelli veya yaşlı olmak olumsuz, 
“normal” olmak ise kusursuz ve beceri sahibi olarak 
algılanmaktadır. Oysa, sadece “normal” tanımına uyan 
bireyleri düşünerek yapılan tasarımlar, gerçek koşullar 
ile uyumsuzluk taşımaktadır. (5) Evrensel tasarım 
yaklaşımını benimseyenler bu anlayıştan yola çıkarak, 
tasarımda kullanıcı boyutunu geniş çapta 
değerlendirmekte ve kullanım problemlerine 
bütünleştirici bir tutumla yaklaşarak çözüm 
aramaktadırlar. 

Evrensel Tasarımda Genel İlkeler: 

o Adil Kullanım: Tasarım, farklı yetkinlik 
düzeyleri olan bireyler için kullanılabilir 
olmalıdır. Farklı kullanıcılar için tasarımda eşit 
şartlar sağlanmalıdır. Kullanıcılar arasında 
ayırım olmamalı, kullanıcı 
damgalanmamalıdır. Güvenlik ve mahremiyet 
ile ilgili kurallar tüm kullanıcıları kapsamalıdır. 
Tasarım tüm kullanıcıların hoşuna gidecek 
nitelikte olmalıdır. 

 

 

o Esnek Kullanım: Tasarım, farklı bireysel tercih 
ve yetkinlikleri kapsamalıdır. Farklı kullanım 
biçimleri olanağı sağlanmalıdır. Ürün, sağ ve 
sol elini kullananlar için aynı derecede 
kullanışlı ve kullanılabilir olmalıdır. Kullanıcının 
hata yapmasına veya hassas motor becerileri 
olmamasına olanak sağlamalıdır. Ürün, 
kullanıcının farklı hızda algılamasına olanak 
sağlamalıdır. 

o Sezgisel-Basit Kullanım: Tasarım, kullanıcının 
tecrübe, bilgi, dil becerisi ve anlık odaklanma 
düzeyinden bağımsız olarak kolay anlaşılabilir 
olmalıdır. Gereksiz karmaşıklıktan 
kaçınılmalıdır. Kullanıcının beklentilerine ve 
sezgisel kullanıma aykırı olmamalıdır. Tasarım, 
geniş bir yelpazedeki okuma düzeyi ve dil 
becerisini kapsamalıdır. Bilgi, önem dercesine 
göre sıralanmış olmalıdır. Kullanım sırasında 
ve sonrasında doğru zamanda kullanım bilgisi 
ve geribildirim sağlanmalıdır. 

o Algılanabilir Bilgi: Tasarım, kullanıcı için 
gerekli bilgiyi, ortam koşullarından, ya da 
kullanıcının duyusal algılama becerisinden 
bağımsız olarak, etkin bir biçimde sunmalıdır. 
Temel bilgilerin “okunabilirliği” en üst 
düzeyde olmalıdır. Ürüne özgü unsurlar 
kullanıcıya kolay açıklanabilir nitelikte 
farklılaştırılmış olmalıdır. Ürün, duyusal 
kısıtlılıkları olan kullanıcıları kapsayacak 
biçimde, uyumluluğu sağlayacak teknikleri ya 
da ara yüzleri içermelidir. 

o Hata Toleransı: Tasarım, kaza veya 
istenmeyen davranışlar sonucu ortaya 
çıkabilecek tehlikeli ve kötü sonuçları en aza 
indirmelidir. Tasarım unsurlarının en 
kullanılanları en ulaşılabilir biçimde, tehlikeye 
sebep olabilecekler ise yok edilmiş, izole 
edilmiş veya korunaklı biçimde düzenlenmiş 
olmalıdır. Kaza ve hatalara sebep olabilecek 
davranış biçimleri ve tasarım unsurları açık 
olarak ifade edilmiş olmalıdır. Hatalara olanak 
tanımayan özellikler sağlanmalıdır. 

o Düşük Fiziksel Güç Sarfiyatı: Tasarım, etkinlik 
ve rahatlıkla kullanılabilir olmalı, yorgunluğa 
en az derecede olanak vermelidir. Kullanıcı, 
vücudunu doğal olmayan konumlarda 
bulundurmak zorunda kalmamalıdır. Ürün, 
kabul edilebilir derecede güç kullanarak 
çalıştırılabilmelidir. Ürün, üst üste tekrar eden 
davranışları gerektirmemelidir. Uzun süreli 
güç kullanımı gerekliliği en aza indirilmelidir. 

o Yaklaşım ve Kullanım için Uygun Mekân ve 
Boyut: Kullanıcının vücut ölçüleri, duruş 
pozisyonu ve hareketliliğinden bağımsız 
olarak, yaklaşma, uzanabilme, elle kullanım ve 
genel kullanım için uygun boyut ve alan 
sağlanmış olmalıdır. Hem oturan, hem de 



ayaktaki kullanıcılar için önemli kullanım 
öğelerine engelsiz bakış açısı temin 
edilmelidir. Tüm kullanım öğelerine otururken 
ya da ayakta aynı derecede kolaylıkla 
ulaşılabilmelidir. Farklı el büyüklüğü ve el ile 
kavrama özelliği düşünülmüş olmalıdır. 
Yardımcı gereçler (tekerlekli sandalye, yürüme 
gereçleri, vb.) veya yardımcı olacak kişiler için 
yeterli alan sağlanmalıdır. 

Türkiye ve Dünya’da Engellilik Durumu 

Dünya’da Engellilik Durumu 

Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür 
engellilik ile yaşamakta, bu insanların yaklaşık 200 
milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda 
kayda değer zorluklar yaşamaktadır. Engellilik 
önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir kaygı 
konusu haline gelecektir, çünkü yaygınlığı 
artmaktadır. Nüfusların yaşlanması ve yaşlı 
insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek 
olması ile birlikte diyabet, kalp ve damar 
hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi 
kronik sağlık sorunlarının da küresel olarak artış 
göstermesi engelliğinin artmasının nedenleridir.  

Dünya çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla 
engelli insanlar daha kötü sağlık durumuna, daha 
düşük eğitim başarısı ve iktisadi katılıma ve daha 
yüksek yoksulluk oranlarına sahiptir. 
Birçoğumuzun varlığına alıştığı sağlık, eğitim, 
istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere 
erişimde engelli insanların bariyerlerle karşılaşıyor 
olması bu farkları kısmen açıklayabilir. Daha az 
avantajlı toplumlarda bu sorunlar daha yakıcı hale 
gelmektedir.   

2015 Binyıl Kalkınma Hedeflerinin merkezinde yer 
alan çok daha iyi, uzun ömürlü kalkınma 
beklentilerini ve daha da fazlasını gerçekleştirmek 
için engellilerin kaliteli eğitim almalarını, saygın 
işler bulmalarını ve seslerinin duyulmasını 
sağlayarak engellerle yaşayan insanları 
güçlendirmemiz ve engellileri topluluklarına 
katılmaktan alıkoyan bariyerleri ortadan 
kaldırmamız gerekmektedir.  

 Türkiye’de Engellilik Durumu 

Son yıllarda, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu 
gibi Türkiye’de de mimarların hiç mevcut olmayan 
ortalama kişi için değil, herkesin gereksinimlerini 
karşılamak için tasarım yapmaları gerektiğinin 
bilincine varılmıştır. Bu süreçte,  

1991 yılında Türk Standartlar Enstitüsü “Özürlü 
İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi 
Kuralları” ismini taşıyan TSE 9111 sayılı standardı 
kabul etmiştir. Ancak, bu kuralların uygulamaya 
girmesi için bir süre daha beklemek gerekmiştir. 
Ülkemizde 1997 yılında, görev ve sorumlulukları, 
engelliler için gerekli hizmetlerin karşılanmasını 
sağlamak, ulusal ve uluslararası kurumlarla 

koordinasyon ve işbirliği oluşturmak, bu alanda 
ulusal politika oluşumunu desteklemek, 
engellilerin sorunlarını belirlemek ve çözüm 
yolunu araştırmak olan Başbakanlık  

Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve aynı yıl 
İmar Yasası’nda bu çerçevede yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. Çalışma alanına katkıda bulunacak 
bilgilerin paylaşımı için Öz-Veri isimli hakemli bir 
derginin yayımlanması, eğitim, bilgilendirme 
faaliyetleri, çeşitli projeler ve etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi, Türkiye Özürlüler 
Araştırması’nın 2009-10 yılları arasında ikinci kez 
yapılması için (bu araştırma en son 2002’de 
yapılmıştır) hazırlıkların yürütülmesi, başkanlığın 
çalışmalarına örnek olarak verilebilir.  

1997 yılında, binaların engellilere uygun hale 
getirilmesi kapsamında İmar Yasası’nda yapılan 
yeni bir düzenlemeyle, imar yönetmelikleri 
içerisindeki koşullara ek olarak, Türk Standartları 
Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulmasının 
gerekliliği ifade edilmiştir. 2005 tarihli Özürlüler 
Kanunu uyarınca ise, mevcut yapıların engelli 
kullanımını sağlar hale getirilmesi kararı alınmış, 
bunun için yerel yönetimlere 7 yıllık bir süre 
tanınmıştır. Türkiye’nin en büyük dört kenti olan 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa büyükşehir 
belediyeleri imar yönetmelikleri incelendiğinde 
genel olarak, TSE 9111 sayılı standarda 
uyulmasının zorunlu olduğu, kamu binalarındaki 
tuvaletlerde engelli kullanımı için en az bir kabin 
bulunması, otoparklarda sarı işaretli engelli araç 
yeri bırakılması, sinema ve tiyatrolarda engelliler 
için oturma olanağı sağlanması, otel ve motellerde 
engelli odası düzenlenmesi, merdivenin zorunlu 
olduğu bina girişlerinde rampa düzenlenmesi, 
merdiven, kapı, asansör, rampa gibi çeşitli 
elemanların tanımlanan boyutlarda yapılması gibi 
çeşitli gerekliliklerin yer aldığı görülmektedir. 
Genel benzerliklerin yanı sıra yönetmelikler 
arasında bazı farklılıklar da bulunduğu 
söylenebilir. İstanbul’da uygulanan imar 
yönetmeliğinde, özürlüler dışında yaşlıların da 
kullanımı için gereken koşullar tariflenmekte, bu 
kapsamda kapı kolunun kolay kavranmasından, 
görme özürlüler için uyarıcıların düzenlenmesine 
kadar detaylı tanımlamalara yer verilmektedir. 
Ankara’da uygulanan imar yönetmeliğinde, 
konutlar için tüm oda ve bölümlerin  

“özürlülerin de kullanımı düşünülerek” ifadesiyle 
en az ölçüleri belirtilmiştir. İzmir’de uygulanan 
imar yönetmeliğinde umumi ve katlı binalarda 
engelli, yaşlı ve çocukların kaçışı için yangın 
hortumu bulundurulmasının gerektiği ifade 
edilmiştir. Bursa’da ise rampalarda döşeme 
kaplamasının kaymayı önleyen tekerlekli sandalye 
ve koltuk değneği kullanımını güçleştirmeyen 
şekilde yapılması istenmektedir.  



Türkiye’de standartlar ve yasal prosedürde 
“evrensel tasarım” felsefesini çağrıştıran 
çözümlerin tanımlandığı söylenebilirse de, 
uygulamada yetersiz kalındığı görülmekte, engelli 
bireyler ve ilgili kurum, dernek, federasyon 
temsilcilerinin yorumları da bu görüşü 
desteklemektedir. Türkiye Engelliler Derneği 
Başkanı Poyraz, özellikle konutların standartlara 
uygun inşa edilmediği, rampaların genellikle 
yapılmadığı veya kullanılamayacak kadar dik ve 
dar düzenlendiği, kaldırımlarda ve yollarda ağaç, 
park eden araç ve tabelalar nedeniyle engelli 
bireylerin geçişinin engellendiği, durak, istasyon, 
havalimanı, iskele gibi kullanım alanlarında da iniş 
ve binişler için gereken donanımın yer almadığı 
gibi eleştiriler yapmaktadır. Bedensel Engelliler 
Dayanışma Derneği Başkanı Demirel’e göre 
Türkiye’de engelliler toplumsal yaşam içerisinde 
yer alamamakta, engelli bireyler sinema, tiyatro 
gibi sosyal etkinliklerden ve ulaşım, eğitim gibi 
hizmetlerden yararlanamamaktadır. Türkiye 
Körler Federasyonu Başkan  

Yardımcısı Tatar’a göre ise, sokaklarda ve 
caddelerdeki kazıklar, mantarlar, zincirler, 
kaldırımlara park eden araçlar yaya kullanımı 
açısından büyük sorun yaratmaktadır.  

TMMOB Mimarlar Odası da dünyada ve 
Türkiye’de evrensel tasarım konusundaki 
gelişmelere duyarsız kalmamıştır. Üyelerini bu 
konuda bilinçlendirmek amacıyla 2007 yılında 
yürürlüğe giren Sürekli Mesleki Gelişim  

Sistemi kapsamında verilen eğitim programında 
“Yapı Esenliği” başlığı altında özürlülere ve 
yaşlılara yönelik dersler öngörmüş, 2006’da 
kurulan “Özürlüler Çalışma Grubu” yerini 2009’da 
“Herkes için Tasarım Çalışma  

Grubu”na bırakmıştır. 2009’da toplanan çalışma 
grubu yaptığı işbölümü çerçevesinde araştırma ve 
etkinliklerine devam etmektedir.  

Fiziksel ve entelektüel açıdan değişen olanakların 
sadece birkaç kişinin özel durumu olmadığı, insan 
olmanın ortak bir özelliği olduğu gerçeğinden yola 
çıkarak geliştirilen “evrensel tasarım” kavramı, 
tasarlanmış çevrenin, baştan itibaren mümkün 
olduğunca fazla insan için kullanışlı ve sorunsuz bir 
şekilde işlemesini hedefler ve insanların ömür 
boyu yaşadıkları farklılıkları ele alarak tüm 
kullanıcılar için geçerli olabilecek önerileri içerir. 
Özet olarak, engelliler için iyi çalışan bir tasarımın 
herkes için olumlu sonuçlar getireceği söylenebilir. 
Bu bağlamda tasarımın ilkeleri, çevrenin eşit 
şekilde kullanımına olanak sağlama, kişisel tercih 
ve yeteneklere göre esneklik, basitlik, 
kavranabilirlik, algılanabilirlik, tehlikelerin 
minimize edilmesi, rahat ve kolay kullanım 
olmalıdır.  

Bu kapsamda, “evrensel tasarım” kavramının 
Türkiye’de yaygın bir biçimde benimsenebilmesi 
için çeşitli öneriler geliştirilebilir. Örneğin, 
Türkiye'de tüm belediyelere yapılarda “evrensel 
tasarım” ilkelerine uygunluk ile ilgili bilgi 
aktarılabilir, LEED (The Leadership in Energy and 
Environmental Design) standartlarına benzer 
şekilde yeni yapılar altın, gümüş gibi kademelerde 
değerlendirilebilir ve bu değerlendirmede tek bir 
merkezce sürekli güncellenen bazı temel 
prensipler ölçüt olarak alınabilir. Mimar veya 
tasarımcılar bu prensiplere uygun ürünleri bir 
kontrol listesi üzerinden kendileri 
değerlendirebilir. Ayrıca, çeşitli yarışmalarda 
“evrensel tasarım” bir kriter olarak belirlenerek 
konunun önemi vurgulanabilir. “Evrensel tasarım” 
ilkeleri ise mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç 
mimarlık, endüstriyel tasarım gibi bölümlerde ders 
programı içerisinde ele alınabilir, böylece öğrenci 
ve mezunların konunun farkında olmaları 
sağlanabilir. 

Yapılarda Engelli ve Yaşlılara Kullanım Olanağı 
Sağlamak için Gerekli Bazı Kurallar: 

Ana Akstan Erişim: Tekerlekli sandalye kullanan 
kişilerin, park ettikleri araçlarından binanın ana 
girişine kadar, herhangi bir yardım almadan 
erişebilmeleri arzulanır (tercih edilen en uzun 
mesafe: 50 metre). 

Ana Giriş: Bina girişleri, engelliler için zemin 
seviyesinden doğrudan erişime uygun olmalıdır. 
Tekerlekli sandalye kullananlar için asıl girişin, 
binanın ana girişi olması arzulanır. Binalara eşiksiz 
girilebilmelidir. Giriş hollerinde tekerlekli sandalye 
için yeterli hareket alanı bulunmalıdır. Bu da genel 
olarak hiçbir çıkıntı ve kapı açılışı tarafından 
engellenmemiş 150 cm çapında bir dairedir. 

Rampalar: Rampalar, farklı yüksekliklerdeki 
düzlemleri birbirlerine bağlayan eğik düzlemlerdir. 
Bir kısım insanların caddeden kaldırıma daha rahat 
geçişleri için de rampa kullanılır. Kaldırım 
rampaları özürlü ve yaşlı insanlarla, çocuk arabası 
süren annelerin şehirdeki özgür yürüyüşlerinin 
kesintisiz olmasını sağladığından çok önemlidir. 
Şehirsel çevredeki rampaların varlığı ve yokluğu 
kişi için bazen, hayatın devam edişi veya hayatın 
durdurulup kişinin hayatın dışına itilişi anlamlarına 
gelmektedir. Rampa eğimleri %5 ile %10 
arasındadır. 10 santimetreye kadar bir yükseklik 
farkında en fazla rampa eğimi %10; 25 
santimetreye kadar olan yükseklik farkında en 
fazla rampa eğimi %8,25; 50 santimetreye kadar 
olan yükseklik farkında en fazla rampa eğimi %5 
alınmalıdır. Çok kısa rampaların eğimi zorunlu 
durumlarda %12 olabilir. Bir rampanın boyu 6 
metreden fazla ise araya 150 santimetre 
uzunluğunda bir sahanlık konur. Rampa 
genişlikleri  



130 santimetrenin altına düşürülmeye 
çalışılmalıdır. Sabit rampaların düzenlenemediği 
yerlerde seyyar rampalar da kullanılabilir.  

Dünyada kabul edilmiş bu standartlara uymayan 
dik bir rampa yapmaktansa hiç yapmamak daha 
iyidir. Çünkü dik rampalarda birçok kaza meydana 
gelmektedir. Şehirsel çevrede ve binalara 
yaklaşırken çok kere merdiven yerine veya 
merdivenle birlikte rampalar uygun şekilde 
kullanılabilir. Rampa bir mimarî eleman olarak 
biçim zenginliğine katkı sağlayacak şekilde ustaca 
kullanılabilir. Çağdaş ulaşılabilirlik standartlarına 
göre de rampalar artık vazgeçilmez mimarî 
elemanlar olarak bütün modern bina ve yapılarda 
yerlerini almaktadırlar. 

Kaldırımlar 

Kaldırım yükseklikleri 6-15 cm arasında olmalıdır. 
Tekerlekli sandalyenin çıkabilmesi için 
kaldırımların uygun yerlerine rampalar 
yapılmalıdır. Bunların eğimleri %8 civarında 
alınmalıdır. Kaldırım rampalarının genişliği 140 cm 
yapılırsa yan yana yürüyen iki insanın da buradan 
geçmeleri mümkün olur. 

Otopark 

Otoparkların %2'lik kısmı engelli sürücülerin 
araçlarına ayrılacaktır. Sakat otomobili için 
350cmx500cm genişliğinde bir park yeri gerektiği 
kabul edilmiştir. 

İç Mekân Planlama 

Tek seviye: giriş kapıları, asansör girişleri, 
erişilebilir alanlar  

Değişen seviyeler: rampalar, basamaklar  

Düz kollu ve sahanlıklı merdivenler tercih edilir. 
Döner merdivenler geometrik belirsizlikten dolayı 
görme ve hareket engelli insanlar için tehlike 
oluşturabilir. Merdivenin her iki tarafına da 
küpeşte konulması yerinde olur. 40mm çapında 
dairesel kesitli bir küpeşte iyi bir çözümdür. Duvar 
tarafındaki küpeştenin duvardan uzaklığı 40 mm 
olarak alınır. Merdivenlerde basamak genişliği 
280-300 mm, basamak yüksekliği 150-160 mm 
olmalıdır. Küpeştelerin yüksekliği 900 mm olarak 
alınabilir. Asansörler ara katlara konulmamalıdır. 
Asansörün kapısına kadar basamaksız ve eşiksiz 
ulaşılabilmelidir. Asansörlerdeki kumanda 
düğmelerinin tekerlekli sandalyedeki insanın da 
uzanabileceği yüksekliğe konulması önemlidir. 

İç-Dış Taban-Duvar Yüzeyleri 

*Tavan, duvar ve tabanlarda göz kamaştırıcı 
parlaklıklardan kaçınılmalı.  

*Taban döşemeleri karmaşık olmamalı.  

*Taban bitişleri ıslak veya kuruyken kaygan 
olmamalı, su, hava, vs. geçirmemeli.  

*Seviyelerde beklenmedik değişikliklerden 
kaçınılmalı.  

*Alçak tavan ve ışıklandırma / renk / doku 
değişikliklerinde uyarılar konulmalı.  

*Duvarlarda çıkıntılardan kaçınılmalı. 

Toplantı Salonları/Eğlence Mekânları 

Bir tekerlekli sandalye için ayrılan alan 
900x1400mm'den az olmamalıdır. Bu alanların, 
toplantı salonu boyunca dağıtılmış olması tercih 
edilmelidir.  

Not: Hiçbir engel olmadan bir tekerlekli 
sandalyenin dönüş çapı 1500mm'dir. 

İşaretler ve Bilgi 

Bina girişlerinde, Asansörlerde, Lavabolarda, 
Engellilere ayrılmış otomobil park alanlarında, * 
Binalarda özel servis olanaklarının bulunduğu 
yerlerde bu işarete yer verilmelidir. İşaret 
olmadığında, açık ve net ifadelerle durumu 
anlatan bilgi verilmelidir. 

Kapılar 

Kapıların, çeşitleri ne olursa olsun hepsinin en az 
800mm'lik temiz bir geçiş açıklığına sahip olmaları 
sağlanmalıdır (Alman normlarına göre temiz geçiş 
açıklığı en az 900 mm olmalıdır). Mekânlar 
arasında eşik bulunmaması tercih edilir. Zorunlu 
durumlarda eşik yüksekliği en fazla 25 mm olabilir 
ve bu da her iki yandan pahlı yapılmalıdır.  
Tuvaletler 

Seramik ya da porselen tercih edilir. El yıkama 
yerleri için paslanmaz çelik kullanılır; alt yüzey 
yanmaya karşı korunmalıdır. Tuvalet oturakları 
sağlam olmalı. Klozet rezervuarının bir kanala 
yerleştirildiği durumlarda klozetin arkasında bir 
destek olmalıdır. Bastonlar için askı kancaları 
bulunmalıdır. Tekerlekli sandalye tasarımlarında 
bir ayna ve raf arzu edilebilir. 

Duş ve Banyo 

Duşun içinde menteşeli bir oturağa geçmenin 
kolay olmadığı durumlarda, duş kabininin 
boyutları girişten arka duvara 1600mm'ye, diğer 
yönde 1400mm'ye çıkartılmalıdır. Duş perdesi 
yere kadar uzanmalı ve duş kabininin içinde 
kalmalıdır. Duş; değişken yükseklikli ve demonte 
edilebilir olmalı, esnek bir hortuma bağlı 
bulunmalıdır. Bir sabunluk ve banyo/tuvalet 
malzemeleri için bir küçük raf bulunmalıdır. 
Banyolarda ikili musluk ve esnek hortumlu bir duş 
bulunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Student Apartment Studios in Paris 

Architect: OFIS arhitekti 

Location: Paris-France 

Project Year: 2008 

Project Leaders: Rok Oman&Spela Videcnik 

Design Team: Rok Oman, Robert Janez, Spela 
Videcnik, Katja Aljaz, Andrej Gregoric, Javier Carrera 

Structural Engineering: Matjaz Filic, Elea IC 

Mechanical, Electrical Engineering&Sustainability: 
Menerga d.o.o. 

 

 

Proje Paris’te içinde 180 birim bulunduran bir yurt. Bu 

yurt projesinde temel amaç bütün öğrencilere sağlıklı 

bir yaşam ortamı, çalışma, eğlenme ve öğrenme 

işlerini rahat ve erişilebilir bir şekilde yapmaktır. 

Giriş kotunu tamamen ortak sosyalleşme mekânlarına 

ayırmış mimar, bu katta ayrıca engelli bireylerin 

yaşamlarını sürdürebilecekleri stüdyolar da 

bulunmaktadır.  

Projede toplam 192 birim bulunurken %10 oranında 

engelli bireyler için birimler tasarlanmıştır.(23 birim) 

Bu konaklama birimleri engelli bireylerin sosyal 

anlamda diğer bireylerle olan entegrasyonunu 

kolaylaştırmak adına zemin ve 1. katlarda toplanmış. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


