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YAPI GİRİŞ MERDİVENLERİ 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

• Yapı Giriş Merdiveni; Yapılar da zeminin kot farkını ortadan 
kaldırmak için yapılan basamaklı yollardır.   

• Kimi zaman yapının, imalat aşamasında su basman seviyesini 
korumak için zemin kotu doğal zeminden daha yükseğe 
yapılması gerekir. Böyle bir durum da bina girişi ile doğal 
zeminin bağlantısını sağlamak için merdiven yapımı şarttır.  
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En Yaygın Kullanılan Yapı Giriş Merdiveni Çeşitleri 

• Betonarme Merdivenler. 

• Ahşap İle Yapılan Merdivenler. 

• Metal İle Yapılan Merdivenler. 
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BETONARME MERDİVENLER 

• İstenilen ebatlarda ahşap malzemeler yardımı ile oluşturulan 
kalıbın içerisine beton dökülerek yapılan merdivenlere Beton 
Merdivenler denmektedir. 

• Genelde 3 - 4 basamağın kurtaracağı yerlerde içerisine demir 
donatı koyulmaya gerek görülmemekle birlikte isteğe bağlı 
olarak beton dökümü öncesi boy demiri ve firkete ile zemine 
sabitlenip diğer basamaklar da demir donatı ile 
güçlendirilebilir. 

• Betonarme merdiven, imalatından sonra kişisel tercihe göre 
mermer, granit, ağaç kaplamalar vs. ile kaplanabilir. 

 

4 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

BETONARME MERDİVENLER 

• Avantajları; 

• En çok uygulanan ve bilgi edinilmesi en kolay imalat tarzıdır. 

• İsteğe göre şekillendirilebilir. 

• Uygulaması kolay ve pratiktir. 

• Darbeye ve yük taşımaya karşı dayanıklıdır.  

• Normal mevsim şartları altında uzun yıllar sağlamlığını 
muhafaza edebilecek durumdadır. 

• Dezavantajları; 

• Sökülebilir veya taşınabilir değildir. 

• Yapılış esnasında hata kabul etmez. 

• Yerinde imalat için mevsimsel şartların uygun olduğu zaman 
beklenmelidir. 
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AHŞAP MERDİVENLER 

• Merdivenler yapıldıkları malzemeye göre isimlendirilirler. 

• Ahşap malzemeden yapılan merdiven çeşitlerine Ahşap 
Merdivenler denmektedir. 

• Doğal bir görünüme sahip olduğu için genel de ahşap yapılar 
da bütünleyici eleman olarak kullanılır. 

• Ölçülendirilerek atölye de kesilen ahşabın yerinde çivi, vida vs. 
yardımı ile birleştirilmesi sonucu oluşturulur. 
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AHŞAP MERDİVENLER 

• Avantajları; 

• Hafif ve taşınabilir bir malzemedir. 

• Parça parça imal edildiği için sonradan bozulan veyahut hasar 
gören kısım değiştirilebilir. 

• Uygulaması kolay ve pratiktir. 

• Çeşit bakımından çok zengindir.  

• Maliyet açısından uygundur. 

• Dezavantajları; 

• Mevsimsel hava koşullarına dayanaklı değildir. 

• Hareket eden bir malzeme olduğu için zamanla esneme, 
sünme gibi durumlar ile karşılaşılabilir. 

• Fazla yük taşıyamaz, kırılma olasılığı yüksek bir malzemedir. 
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METAL MERDİVENLER 

• Genel olarak çelikten yapılmak üzere metal malzeme ile 
yapılan merdiven çeşitlerine Metal Merdivenler denmektedir. 

• Metal mukavemetli bir malzemedir. 

• Tamamen atölye de hazırlanarak yerine monte edilir ve 
hemen kullanılabilir. 

• Metal merdivenler açıklık doğrultusunda düzenlenen çelik 
kirişlere oturtulan metal basamaklardan oluşur. 
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METAL MERDİVENLER 

• Avantajları; 

• Sağlam bir malzemedir. 

• Dış ortamlara uygundur. 

• Montajı kolaydır. 

• Ne beton kadar ağır ne ahşap kadar hafiftir. 

• Aşırı zorlanmadığı sürece kırılma, çökme, deformasyon 
görülmez.  

• İsteğe bağlı olarak basamaklara kaplama yapılabilir. 

• Dezavantajları; 

• Maliyeti yüksektir. 

• Paslanmaya karşı düzenli bakım gerekmektedir. 

• Çok ses çıkarmaktadır. 
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ÇEVRE VE PEYZAJ AKADEMİSİ 

 

      İnşaat Teknikeri Hidayet KÜÇÜKBIÇAKCI 

      BAHÇE İÇİ MERDİVEN YAPIMI 
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Bahçe İçi Merdivenler 

• Eğimli bir arazi her ne kadar problem olarak gözükse de bu 
durumu fırsata çevirip görsel açıdan dekore edilebilir. 

• Bahçe basamağı da dediğimiz bahçe içi merdivenleri çok çeşitli 
olmakla beraber ortamın durumuna göre şekillenmektedir. 

• Şöyle ki; Uygulama yapılacak yere vahşi bir görünüm vermek 
için genelde taş basamaklar kullanılmaktadır   
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Bahçe İçi Merdivenler 

• Kalıp halinde olan kaya parçaları veyahut bloklar halinde 
bulunan doğal taşlar bu tarz merdivenler için uygundur. 

• Basamak yapılmak istenen yer hafif bir tesviye yapıldıktan 
sonra kademe kademe koyularak hiçbir ek malzeme 
kullanılmadan oluşturulabilir. 

• Kendi ağırlığından zamanla oturma yapıp yerini bulacaktır   

  

15 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

Bahçe İçi Merdivenler 

• Tercih edilen diğer bir seçenek de doğal ahşap basamaklardır. 

• Uygulama açısından kolay, hem kendi imkanlarımız ile 
yapabileceğimiz hem de bahçemiz de güzel bir görüntü 
oluşturulabilir. 

• Eğimin az mesafenin çok olduğu bölgeler de eşit şekilde 
kesilen ağaç gövdelerini koyarak basamak oluşturulur.   
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Bahçe İçi Merdivenler 

 

• Bir diğer seçenek ise bahçe içerisine kalıp çakılmak sureti ile 
beton dökülerek yapılan basamaklardır. 

• İlk etapta eğim hesaplanıp basamak sayısı belirlenmelidir. 

• Bir ip yardımı ile eğimin üst kotu ve alt kotu arasındaki fark 
basamak boylarına bölünerek sayı tespit edilir. 
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Bahçe İçi Merdivenler 

 

• Bir ip yardımı ile eğimin üst kotu ve alt kotu arasındaki fark 
basamak boylarına bölünerek sayı tespit edilir. 

• Ardından basamak yapılacak yere tesviye işlemi uygulanıp 
kalıplar için yer açılır. 

• Açılan toprak sıkıştırılır. 

• Kalıplar yerlerine çakılarak beton dökümü yapılır. 
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Bahçe İçi Merdivenler 

 

• Bu basamak çeşitleri en yaygın olan çeşitlerdir. 

• Hobi bahçelerinde merdiven konusunda herhangi bir 
sınırlama yoktur. 

• Tamamen hayal gücüne kalmış bir durumdur.  

• Bahçenizin şekline, doğal yapısına, kişisel zevke göre imalat 
yapılabilmektedir. 

• Bir sonraki slaytta konu ile ilgili farklı basamak çeşitleri 
görülebilir.  
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VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 


