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Girifl
Tasarlanm›fl dünya hiç kimseye
mükemmel bir flekilde uymaz. ‹çinde
yaflad›¤›m›z mekanlar ve kulland›¤›m›z
ürünlerle ilgili her zaman sorunlarla
karfl›laflma ihtimalimiz çok yüksektir.
Tasar›mc›lar geleneksel olarak “ortalama”
(average) bir insan grubu için tasar›m
yapmak üzere e¤itilirler; oysa ortalama
insan grubu üzerinden tasar›m yapma fikri
önyarg›l› bir yaklafl›m olup, toplumun
belirli kesimlerine karfl› ayr›mc›l›k fikrini
de beraberinde tafl›r. Oysa unutmamak
gerekir ki her birey benzersizdir ve grup
olarak insan türü oldukça çeflitlidir. Çok
farkl› kullan›c› gruplar› için tasar›m
yapmak mümkündür. Çocuklar, yafll›lar,
engelli kifliler, hasta ve yaral› kifliler,
hamile kad›nlar, al›fl›lm›fl›n d›fl› ölçü ve
boyutlara sahip kifliler, ola¤and›fl›
durumlar nedeniyle zorluk yaflayan kifliler
(yabanc›lar, panik halindeki insanlar vb.) grup
olarak insan çeflitlili¤ine örnek olarak
verilebilir ve bu çeflitlili¤in her bir alan›n›
tasar›m sürecinde kullan›c› grubu olarak
yakalamak mümkündür. Bu yaklafl›m
tarz› evrensel tasar›m olarak bilinir
(Story vd. 1998).
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Evrensel tasar›m herkesin her türlü
faaliyete eflit flartlarda kat›l›m›na olanak
sa¤layan ürünler ve çevreler tasarlamay›
hedefler. Evrensel tasar›m sadece farkl›
kullan›c› gruplar› için de¤il, ayn› zamanda
tasar›m dünyas›na yeni bir yön vermek
amaçl› tasar›mc›lara da yeni olanaklar
sunar. Baflka bir deyiflle evrensel tasar›m
ürünlerin, mekan ve çevrelerin, farkl› yafl,
boyut, cinsiyet ve becerilere sahip,
mümkün oldu¤unca farkl› insan gruplar›
taraf›ndan eflit eriflilebilir ve eflit
kullan›labilir flekilde tasarlanmas›d›r
(Covington ve Hannah 1997; Mace 1990; Story vd.
1998).

Yine de flunu unutmamak gerekir ki,
her ürünün, mekan›n ve çevrenin her tür
koflul alt›nda, herkes taraf›ndan
kullan›labilir olmas›n› beklemek gerçekçi
de¤ildir. Bu sebepten, evrensel tasar›m bir
sonuç ve baflar›dan ziyade, daha çok bir
süreç olarak düflünülmelidir (Story vd. 1998).

Evrensel tasar›m, de¤iflen standartlar,
ö¤retim stratejileri, tasar›m deneyimleri ve
pazarlama becerileriyle, her geçen gün
biraz daha geliflmektedir. Özellikle son
birkaç y›lda evrensel tasar›m uygulamalar›
ve bu uygulamalara yönelik araflt›rma ve

Öz
Evrensel tasar›m herkesin her türlü
faaliyete eflit flartlarda kat›l›m›na olanak
sa¤layan ürünler ve çevreler tasarlamay›
hedefler. Özellikle son birkaç y›lda
evrensel tasar›m uygulamalar› s›kl›kla
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu çal›flman›n temel
hedefi, evrensel tasar›m yaklafl›m›n› ve
farkl› uygulama koflullar›n› çeflitli
yönleriyle aç›klamak ve tan›tmakt›r. Bunu
yaparken, çok genç bir üniversite olan
Bayburt Üniversitesi Yerleflkesi’ni bir
örnek kabul ederek, son y›llarda yayg›nl›k
kazanan evrensel tasar›m yaklafl›m›n›n
belirli prensipler etraf›nda ne flekilde
tasar›m süreci içine dahil edilebilece¤inin
incelenmesini ve her bir prensibe iliflkin
kaynak niteli¤inde temel
de¤erlendirmelerin yap›lmas›n›
hedeflemektedir. Yap›lan ön de¤erlendirme
araflt›rmas› s›ras›nda evrensel tasar›m›n
yedi temel ilkesi ve bunlar›n yerleflkenin
belirli bina ve alandaki yans›malar›
girifller/ç›k›fllar, dolafl›m ve sirkülasyon
sistemlerinin kullan›m›, yön
bulma/sinyalizasyon ve ortak kullan›m
alanlar› çerçevesinde incelenmifltir.
Üniversite bünyesinde inceleme yap›lan
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nin
farkl› alanlar›nda eriflilebilirlik ve
uyarlanabilirlik gibi kavramlar›n mekan
organizasyonuna dahil edildi¤i
gözlemlenmifl olup, evrensel tasar›m
uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve
do¤ru kullan›m› ad›na öneriler getirilmifltir.
Abstract
Universal design approach aims to design
products and environments that provide
equal access for everyone. Universal design
applications can be seen frequently in the
last years. The main aim of this study is to
introduce and explain this approach and its
different ways of application. While doing
this, the Bayburt University was chosen as
the case, in order to demonstrate how the
universal design approach can be involved to
the design process. During the research the
reflections of the seven principles of
universal design were analyzed through
entrances/exits, circulation systems,
wayfinding and public areas. One of the
faculty buildings of the university, i.e,
Faculty of Economics and Administrative
Sciences, some design applications related to
concepts of the universal design such as
accessibility and adaptability were observed
to be reflected to the space organization. In
that sense, some suggestions and
enhancements were brought out to make
these applications more prevalent.
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tart›flmalar s›kl›kla karfl›m›za ç›kmaktad›r
(Center for Universal Design 2013; Hac›hasano¤lu
2003; Olguntürk ve Demirkan 2009).

Üstelik
evrensel tasar›m yaklafl›m›na yönelik
uygulamalar sadece, mimarl›k, endüstri
ürünleri veya flehir planlama gibi tasar›m
alanlar›nda de¤il, ayr›ca sa¤l›k, ulafl›m,
iletiflim ve e¤itim sistemleri gibi birçok
kamu hizmetine yönelik alanda da yer
bulmaktad›r (Erk›l›ç 2011). Steinfeld (2010)
de, evrensel tasar›m›n birçok farkl› alanda
uygulanabilirli¤ini vurgularken, özellikle
sosyal ve sanal çevrelere dikkat çeker ve
evrensel tasar›m›n otomobilden, giysilere,
biliflim teknolojilerine yönelik ürünlerden,
mutfak eflyalar›na kadar bir çok farkl›
sektördeki genifl skalada üretim alan›
yaratabilecek bir çeflitlilikte oldu¤unun da
alt›n› çizer. Bu çerçevede, araflt›rmalar
yap›l›rken, tüketici ürünleri, mimari
yap›lar ve yap› elemanlar› de¤erlendirilip,
mümkün olan en fazla çeflitlilikte insan
taraf›ndan kullan›labilir olan performans
özellikleri belirlenmelidir. Evrensel
tasar›m yaklafl›m› iyi bir tasar›m için bir
engel de¤il ilham verici bir unsur olarak
görülmelidir. Yap›lm›fl tasar›mlar,
çal›flmalar ve araflt›rmalar gösterir ki,
evrensel tasar›m baflar›labilir, de¤erli ve
teflvik edici bir giriflimdir. Bu çerçevede,
bu çal›flman›n amac›, bir taraftan
ülkemizde yeni yeni uygulama imkan›
bulan evrensel tasar›m yaklafl›m›n› çeflitli
yönleriyle aç›klamak ve tan›tmakt›r.
Yüksek Ö¤retim Kurumu’nun 22 Eylül
2011 tarihli genel kurul toplant›s›nda
al›nan karar ile “Herkes için Tasar›m”
konusunun tasar›m e¤itimi veren bölüm
müfredatlar›na dahil edilmesi ve gerekli
uygulamalar›n yap›lmas›na yönelik karar›n
ç›kmas› bir sonraki uzman nesli
yetifltirecek merkezler olan üniversiteleri
bu anlamda daha önemli bir konuma
getirmektedir. Bunun yan› s›ra, üniversite
yerleflkelerinde daha önce yap›lan

çal›flmalar göstermifltir ki (Demir Mishchenko
üniversite
yerleflkeleri evrensel tasar›m gibi bir
felsefeye dayal› bilginin ne flekilde
uygulama alan› bulaca¤›n›n
gösterilebilece¤i gerçek kent yaflam›na
dair önemli birer kesit niteli¤indedir. Bu
çal›flma kapsam›nda da, Türkiye ‹statistik
Kurumu (TÜ‹K)’nun, ''Adrese Dayal› Nüfus
Kay›t Sistemi 2012 Nüfus Say›m›
Sonuçlar›''na göre 75.797 nüfusuyla
ülkemizin en az nüfusa sahip olan Bayburt
ilinde yer alan çok genç bir üniversite olan
Bayburt Üniversitesi Yerleflkesi
incelenmifltir.
Bu çal›flma, Bayburt Üniversitesi
Yerleflkesi’ni bir örneklem kabul ederek,
son y›llarda yayg›nl›k kazanan evrensel
tasar›m yaklafl›m›n›n belirli prensipler
etraf›nda ne flekilde tasar›m süreci içine
dahil edilebilece¤inin incelenmesini, bu
yaklafl›m›n temel uygulama alanlar›n›n
tan›t›lmas›n› ve her bir prensibe iliflkin
kaynak niteli¤inde temel
de¤erlendirmelerin yap›lmas›n› hedefleyen
bir ön çal›flma niteli¤indedir.
vd. 2010; Karakaya vd. 2004),

Evrensel Tasar›m Yaklafl›m›na
Genel Bir Bak›fl
Yirminci yüzy›l›n bafllar›nda, yafll›lar,
kronik hastal›¤› ve yaralanmalar› olanlar
bir toplumun temel az›nl›k grubu olarak
kabul edilmekteydi; çünkü çok az say›da
insan bu koflullar alt›nda hayatta kal›p,
engelli olarak yaflamlar›n›
sürdürebiliyordu. Ortalama insan ömrü 47
y›ld› ve omurilik yaralanmalar› olan
insanlar›n yaflama ihtimali %10’du (Story
vd. 1998). Oysa günümüzde antibiyotikler,
di¤er medikal geliflmeler, farkl› tedavi
yöntemleri ve s›hhi temizlik konusundaki
geliflmeler sayesinde, daha önce ölümcül
olan kaza ve hastal›klar sonucu ölümler
h›zla ortadan kalkmaya bafllad›. Bu
sayede, uzayan insan ömrüyle beraber
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daha yafll› ve daha çok engelli olma
potansiyeli olan bir nüfus profili tüm
toplumlarda artan bir trendle kendini
gösterir oldu (Ergeno¤lu ve Y›ld›z 2009; Jones ve
Sanford 1996). Baflka bir deyiflle yaflam
sürelerinin uzamas› ve ciddi yaralanmalar›
ve hastal›klar› olan insanlar›n hayatta
kalma oranlar›n›n yükselmesiyle birlikte,
günümüzde engelli kifli say›s› geçmifle
göre daha fazlad›r ve bu say› giderek
yükselmektedir. Bu sebepten, evrensel
tasar›m yaklafl›m› giderek önem
kazanmaktad›r.

Engelli olma durumu san›ld›¤›n›n aksine
çok daha yayg›n ve ortak bir durumu ifade
eder. Tüm sa¤l›kl› insanlar›n engellilikle
sonuçlanabilecek bir hastal›k veya kazayla
karfl›laflma ihtimallerinin oldu¤unun
bilincinde olmalar› gereklidir (Hac›hasano¤lu
2003). Bunun yan› s›ra geçici bile olsa, her
insan›n hayat›nda engelli olma durumunu
deneyimlemesi veya deneyimlemifl olmas›
çok muhtemeldir. Sa¤l›kl› kifliler bile
yafll›l›k dönemlerinde do¤al yozlaflma
sebebiyle baz› fiziksel s›n›rlamalarla
karfl›lafl›p baston, koltuk de¤ne¤i veya
yürüteç kullanmak durumunda kalabilir
veya en basitinden birço¤umuz, gündelik
hayat›m›zda düzeltici lens veya gözlük
kullanmak durumunda oldu¤umuz halde
s›radan bir gazete veya dergideki baz›
kelimeleri veya harfleri seçmekte
zorlanabiliriz (Robinette 1985; Story vd. 1998).
Dolay›s›yla, engelli olma hali hayat›m›z›n
normal ve yayg›n bir durumu olarak kabul
edilmelidir. Bu durum, baz› insanlarda
kronik bir flekilde yaflan›rken, baz›
insanlar gündelik hayat içerisinde geçici
engellilik durumlar›yla karfl›laflabilirler.
K›r›lm›fl bir bacak, burkulmufl bir bilek,
grip olmak veya yüksek sesli bir
konserden sonra devam eden duyma
sorunlar› bu tip geçici engellilik hallerine
örnek olarak verilebilir. Bunun yan› s›ra,
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baz› çevresel ve kiflisel faktörler de geçici
engellilik halleri yaratabilir. Örne¤in, kötü
ayd›nlatma, yüksek ses düzeyi, farkl› ve
de¤iflken hava koflullar›, paket veya yük
tafl›mak, kötü ve yanl›fl ayakkab› giymek
veya baflka bir dil konuflulan bir ülkede
bulunmak, insanlar›n fiziksel, duyusal ve
zihinsel becerilerini etkileyen bu tip
faktörler aras›nda say›labilir. Bu
ba¤lamda, evrensel tasar›m farkl› grup
insanlar›n becerilerine, boyutlar›na ve
engellerine ba¤l› kalmadan, mümkün
oldu¤unca çeflitlili¤i tasar›m sürecine dahil
ederek, kolay ulaflabilirli¤i ve eflit
kullan›m prensibini benimseyerek yol alan
bir yaklafl›m tarz› olarak kabul edilir (Story
vd. 1998). Covington ve Hannah’n›n (1997)
belirtti¤i üzere, evrensel tasar›m için temel
hedef, herkesin, her zaman, her yerde ve
her nesneye ulafl›labilirli¤ini
sa¤layabilmektir. Buna göre belirli
bir tip insan tan›m› yapmaks›z›n,
engelli/engelsiz, kad›n/erkek,
genç/yafll› herkese yönelik tek çözüm
öneren tasar›m› gerçek k›lmak amaçlan›r
(Hac›hasano¤lu 2003).
Evrensel Tasar›m ‹lkeleri
Evrensel tasar›m kavram› ilk olarak
1989 y›l›nda ABD’de Ron Mace
taraf›ndan mümkün oldu¤unca herkes
taraf›ndan kullan›labilen, ürün ve yap›
özelliklerini bir araya getiren tasar›mlar
yapmay› hedefleyen bir yaklafl›m›
tan›mlamak üzere kullan›lm›flt›r (Center for
Universal Design 2013). 1996 y›l›nda North
Carolina Üniversitesi’nin deste¤iyle
“Evrensel Tasar›m Merkezi” (Center for
Universal Design) ad› alt›nda
kurumsallaflt›r›lan tasar›m yaklafl›m›,
1997 y›l›nda, mimarlar›n, ürün
tasar›mc›lar›n›n, mühendislerin ve çevre
araflt›rmac›lar›n›n kat›l›m›yla oluflan bir
grup uzman›n yay›nlad›¤› yedi temel ilke
ve bu ilkelere ba¤l› kurallar etraf›nda
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çerçevelenmifl ve yap›land›r›lm›flt›r.
Evrensel tasar›m teoride basit, pratikte
uygulamas› zor bir yöntemdir. Var olan
bilgiye zemin oluflturmak üzere gelifltirilen
7 ilke, her tür tasar›m disiplinine ve her
çeflit insan ihtiyac›na cevap bulmaya
yönelik oluflturulmufltur. Ayn› zamanda bu
ilkeler, tasar›mlar› de¤erlendirmede,
tasar›m sürecini yönlendirmede,
tasar›mc›lar› ve tüketicileri daha çok
kullan›labilir ürün ve çevre konusunda
e¤itmede yol gösterici niteliktedirler.
Evrensel tasar›m ilkeleri ve esaslar›
afla¤›da belirtildi¤i flekliyle aç›klanabilir
(Erk›l›ç 2011; Story vd. 1998).

‹lke 1 - Eflit kullan›m: Tasar›m farkl›
becerideki insanlar için kullan›labilir ve
sat›n al›nabilir olmal›d›r. Herhangi bir
kullan›c›y› damgalamaktan veya
ayr›mc›l›k yapmaktan kaç›nmal›d›r.
l ‹lke 2 - Kullan›mda esneklik: Tasar›m
genifl yelpazedeki insan tercih ve
becerilerini içermelidir. Kullan›m
yöntemiyle ilgili seçenekler sunmal›d›r.
l ‹lke 3 - Basit ve sezgisel kullan›m:
Tasar›m›n kullan›labilirli¤i kullan›c›n›n
deneyiminden, bilgisinden, dil
becerisinden veya anl›k konsantrasyon
seviyesinden ba¤›ms›z olarak kolay
anlafl›labilir olmal›d›r. Kullan›c›n›n
beklentileri ve sezgileriyle tutarl›
olmal›d›r.
l ‹lke 4 - Alg›lanabilir bilgi: Tasar›m,
ortamdaki koflullara veya kullan›c›n›n
duyumsal becerilerine bakmaks›z›n gerekli
bilgiyi etkili bir flekilde kullan›c›ya
iletmelidir. Farkl› özellikleri tan›mlanabilir
flekilde ay›rt edici yapmal›d›r (talimatlar,
yönergeler vermeyi kolaylaflt›rmal›d›r).
l‹lke 5 – Hatalara dayan›m: Tasar›m
tehlikeleri ve farkl› sonuçlar
do¤urabilecek kaza veya istenmeyen
olaylar› en aza indirmelidir. Tehlike ve
hatalar için gerekli uyar›lar temin
l

edilmelidir. Dikkat gerektiren ifllerde
bilinçsiz eylemleri cayd›r›c› olmal›d›r.
l ‹lke 6 - Düflük fiziksel çaba: Tasar›m en
az yorgunluk ve güç kullan›m›yla, elveriflli
ve rahat bir flekilde kullan›labilir
olmal›d›r. Kullan›c›ya do¤al bir beden
duruflu sa¤lamaya olanak sunmal›d›r.
l ‹lke 7 - Yaklaflma ve kullan›m için boyut
ve mekan: Tasar›m kullan›c›n›n beden
ölçüsü, duruflu ve hareketine bakmaks›z›n
yaklaflma, eriflme, çal›flt›rma ve kullan›m
için gerekli olan uygun ölçü ve alan›
temin etmelidir.

Üniversite Ölçe¤inde Evrensel Tasar›m
Yaklafl›m›
Evrensel tasar›m›n yap›l› çevreler için bir
felsefe olarak benimsenip, sa¤l›k, ifllev,
anlafl›labilirlik ve estetik gibi farkl›
boyutlar›n, insan ›rk›n›n çeflitlili¤ini de
mümkün oldu¤unca göz önünde
bulundurarak farkl› alanlarda hayat
bulmas› bu yaklafl›m ba¤lam›nda
istenilecek temel düflünce sistemi olarak
kabul edilebilir. ‹nsan ›rk›n›n çeflitlili¤inde
de üzerinde durulmas› gereken farkl›l›klar
boyut, alg›, hareket kapasitesi ve biliflsel
düzey farkl›l›klar› olarak kabul edilip,
tasar›mlar›n bu farkl›l›klar› karfl›layacak
flekilde organize edilmesi, evrensel tasar›m
yaklafl›m›n›n özünü oluflturur denilebilir.
Bu çerçeveden bakt›¤›m›zda evrensel
tasar›m felsefesinin birçok farkl› yap›l›
çevrenin tasar›m›nda benimsenmesi ve
uygulamaya konmas› sadece farkl›
kullan›c› gruplar› için de¤il, ayr›ca tasar›m
dünyas›na getirdi¤i yeni bak›fl aç›s›yla
tasar›mc›lar için de farkl› f›rsatlar›n
oluflmas›na yard›m eder.
Evrensel tasar›m yaklafl›m›n›n
yayg›nlaflmas› ancak üniversite
bünyesinde, mühendislik, mimarl›k ve her
tür tasar›m e¤itimi sürecine bu yaklafl›m›n
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dahil edilmesiyle mümkün olacakt›r.
Ostroff’un (2010) da alt›n› çizdi¤i gibi
günümüzde evrensel tasar›m paradigmas›
sadece belirli ürünlerin tasarlanmas›nda
de¤il, ifl dünyas› ve e¤itim gibi farkl›
sektörlerin program ve hizmet alanlar›nda
da uygulama yeri bulacak flekilde
evrimleflmektedir. Bu anlamda
üniversitelerde uzmanlar ve evrensel
tasar›m felsefesinin takipçileri arac›l›¤›yla
bu yaklafl›m›n devaml›l›¤›n› sa¤lamak
gereklidir. Üniversiteler bir sonraki uzman
nesli yetifltirecek merkezler olarak, böyle
bir felsefeye dayal› bilgiye sahip
olmal›d›rlar. Bunun yan› s›ra akademik
tasar›m çal›flmalar› bu düflünce merkezi
etraf›nda sürdürülmelidir.

Ayr›ca, Demir Mishchenko vd.’nin (2010)
de projelerinde bahsetti¤i üzere üniversite
yerleflkeleri yap›l› çevre ve sunulan hizmet
anlam›nda da farkl› grup insanlar›n farkl›
beceri ve kapasitelerinden kaynakl› farkl›
ihtiyaçlar›n› eflit düzeyde karfl›layabilir ve
eflit e¤itim hakk› sunar nitelikte olmal›d›r.
Aksi halde, farkl›l›klar›ndan ötürü
üniversite e¤itiminden mahrum kalan
bireylerin toplum genelinde bu farkl›l›klar›
ortadan kald›rmaya yönelik bilginin
yeniden üreticisi olmas› beklenemez.
Baflka deyiflle, evrensel tasar›m
yaklafl›m›n›n ilkelerine göre düzenlenmifl
bir üniversite yerleflkesi, daha fazla ve
daha çeflitli grup insan›n dahil olabilece¤i
bir e¤itim ortam› sunmaya da elveriflli
hale gelir. Bu anlamda, sosyal, bilimsel ve
her tür e¤itim-ö¤retim çevrelerinin
çeflitlili¤ini sunan üniversite
yerleflkelerinin evrensel tasar›m
yaklafl›m›n›n temel ilkelerinin
uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan önemli mekansal veriyi de
bünyelerinde toplamakla yükümlü oldu¤u
söylenebilir. Bu sebepten, tüm üniversite
ortam› evrensel tasar›m felsefesini ve
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onun ö¤retilerini gerçeklefltirmeye uygun,
çeflitlili¤i kucaklama potansiyeli yüksek,
gerçek hayata dair önemli bir örnek
konumundad›r. Bu çal›flma kapsam›nda,
Bayburt gibi ülkemizin en küçük ölçekli
ilinde yer alan Bayburt Üniversitesi
Yerleflkesinin, evrensel tasar›m
yaklafl›m›na dair temel ilkelerin tan›t›lmas›
ve incelenmesi ba¤lam›nda örneklem
olarak seçilmesi, üniversite ölçe¤inde
yap›lacak olan bu de¤erlendirme ve
tan›t›m›n, ileriki aflamalarda daha büyük
ölçeklerdeki yap›l› çevrelerde
yap›labilecek di¤er uygulama ve
de¤erlendirmeler için bir ön çal›flma
niteli¤ini tafl›mas› aç›s›ndan da önem
teflkil etmektedir.
Bayburt Üniversitesi Yerleflkesi’nde
Evrensel Tasar›m ‹lkeleri
Evrensel tasar›m yaklafl›m›n›n Bayburt
Üniversitesi Yerleflkesindeki uygulama
alan›na yönelik ön çal›flma niteli¤inde bir
de¤erlendirme çal›flmas› yap›lm›flt›r.
Temel hedef evrensel tasar›m yaklafl›m›na
yönelik ilkelerin bir üniversite
yerleflkesinde ne flekilde uygulanabilir
oldu¤u hakk›nda kullan›labilir geribildirim
sa¤lamak ve bu amaca yönelik toplanacak
daha detayl› bilgiye rehberlik edecek bir
ön çal›flma raporu oluflturmakt›r (Trochim ve
Donnely 2007). Bu ba¤lamda, nitel araflt›rma
kapsam›nda kat›l›mc› gözlem yöntemine
baflvurularak, Bayburt Üniversite
Yerleflkesi’nin farkl› alanlar›n›n kullan›m
flartlar› gözlemlenmifl, ortamda bulunan
di¤er bireylerin yerleflke içindeki
davran›fllar› ve yerleflkeye ait alan ve
binalar› kullan›m flekilleri incelenmifltir.
Bayburt Üniversitesi Yerleflkesi ilk bak›flta
incelendi¤inde, evrensel tasar›m
yaklafl›m›n›n geri plan›nda yatan birçok
temel prensibe yönelik uygulama
örneklerine k›smen de olsa rastlaman›n
mümkün oldu¤u söylenebilir. Çok genç
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Resim: 1
Yerleflke plan›
(TC Bayburt Üniversitesi
Merkez Kampus Çevre
Düzenleme Proje Resmi).

bir üniversite olmas›na ra¤men,
eriflilebilirlik ve uyarlanabilirlik gibi
evrensel tasar›m yaklafl›m›n›n bünyesinde
yer alan kavramlar› mekansal anlamda
farkl› uygulamalarla bünyesine tafl›ma
çabas›, üniversite ölçe¤inde bu tip
uygulama örneklerinin h›zla
artt›r›labilece¤inin güzel bir örne¤i
niteli¤indedir (Resim 1).

Evrensel tasar›m ilkelerinin mekansal
anlamda kimi zaman olumlu, kimi
zamansa düzeltme gereksinimi gösteren
hatal› uygulamalar›na yönelik ön
de¤erlendirme araflt›rmas› kapsam›nda
yap›lan gözlemlerde, Türkiye’de ve
yurtd›fl›nda yap›lan benzer üniversite
yerleflke de¤erlendirmelerinde kullan›lan
kriterler çerçevesinde araflt›rma
gerçeklefltirilmifltir (Bilkent Üniversitesi Merkez

yerleflke de¤erlendirmesi için Karakaya vd. 2004 ve
Yunanistan ve Türkiye Üniversite Kampüslerinin

Eriflilebilirlik Standartlar› için Demir Mishchenko
vd. 2010 incelenebilir).

Buna göre, evrensel
tasar›m ilkeleri ve bunlar›n yerleflkedeki
yans›malar› bu çal›flma kapsam›nda 4 ana
bafll›k etraf›nda incelenmifltir:
-Girifller ve ç›k›fllar
-Dolafl›m ve sirkülasyon sistemlerinin
kullan›m› (merdivenler, ana yollar,
rampalar)
-Yön bulma ve sinyalizasyon
-Ortak kullan›ma yönelik ihtiyaçlar

(örn: tuvaletler)

Sistematik bir ön de¤erlendirme
araflt›rmas› gerçeklefltirebilmek ad›na
yerleflkenin belirli bölge ve binalar›na
odaklan›lm›fl, buradan elde edilen veriler
ve de¤erlendirme sonuçlar›n›n tüm
yerleflkenin de¤erlendirmesine yönelik
daha kapsaml› bir araflt›rma için örnek
teflkil edilece¤i varsay›m›yla çal›flma
gerçeklefltirilmifltir. Bu çerçevede, girifller
ve ç›k›fllar, yön bulma ve sinyalizasyon ile
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ortak kullan›ma yönelik ihtiyaçlar›n
evrensel tasar›m ilkeleri ba¤lam›nda
de¤erlendirilmesinde ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi (‹‹BF) binas› örnek
olarak incelenmifltir. Dolafl›m ve
sirkülasyon sistemlerinin kullan›m›
ba¤lam›nda da ‹‹BF binas›n› yerleflke
içerindeki di¤er yaya yollar›na ba¤layan
alan içerisinde kalan merdiven, rampa ve
yollar de¤erlendirilmeye al›nm›flt›r. Bu 4
ana bafll›k etraf›nda yap›lan gözlem ve ön
de¤erlendirme notlar› ba¤lam›nda evrensel
tasar›m ilkelerine iliflkin Bayburt
Üniversitesi ‹‹BF binas› kullan›m›na
yönelik gözlem notlar› ve örnekler vermek
mümkündür.
Girifller ve ç›k›fllar
Üniversite yerleflkesinin ve yerleflke
bünyesinde yer alan ‹‹BF binas›n›n girifl
ve ç›k›fllar› incelendi¤inde, eflit kullan›m,
kullan›mda esneklik, düflük fiziksel çaba,
yaklaflma ve kullan›m için boyut ve
mekan ilkeleri ba¤lam›nda alternatif
düzenlemelere ihtiyaç duyuldu¤u
saptanm›flt›r. Özellikle, binalar›n girifl
kap›lar› için tercih edilen kap› çeflidi ve
uygulamas›n›n, sadece engelli kullan›c›lar
için de¤il, farkl› h›z gerektiren
kullan›mlarda, fiziksel çabay› düflürme
gereksiniminde veya elle kavrama
özelli¤ini b›rakmam›z gereken durumlarda
eflit ve eriflilebilir kullan›m çözümü
getirmede bahsi geçen ilkeler ba¤lam›nda
yeniden de¤erlendirilmesi gerekti¤i
gözlenmektedir (Resim 2, 3).
Binan›n girifllerinden birisi üzerinde yazan
“ö¤renci giriflleri yan kap›dand›r”
yönlendirmesi yine ayn› flekilde eflit
kullan›m ve kullan›mda esneklik
ilkelerinin gerekliliklerini
karfl›lamamaktad›r. Binan›n alternatif
ö¤renci girifli olarak sunulan merdivenler
ve rampayla desteklenen yükseltilmifl girifl
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Resim: 2
‹‹BF bina yan girifli
(Foto¤raf: Altan Ak›, 2013).
Resim: 3
‹‹BF bina önü
(Foto¤raf: Altan Ak›, 2013).

Resim: 2

Resim: 3

de bu anlamda farkl›l›klar› yakalamakta
yetersiz kalmaktad›r.

Dolafl›m ve sirkülasyon sistemlerinin
kullan›m›
Üniversite bünyesindeki binalar›n hemen
hemen hepsinde oldu¤u gibi ‹‹BF binas›
için de, bina ve yerleflkenin di¤er bölgeleri
ve yaya yollar› aras›ndaki dolafl›ma hizmet
veren merdivenlerin veya basamaklar›n
yan taraf›na yerlefltirilen rampalar, eflit
kullan›m ve kullan›mda esneklik ilkeleri
ba¤lam›nda binalara eriflimi birçok farkl›
kullan›c› grubu için mümkün k›lmakta, bu
ba¤lamda evrensel tasar›m›n eriflilebilirlik
yaklafl›m›n› desteklemektedir (Resim 2, 4).
Fakat evrensel tasar›m yaklafl›m›
çerçevesinde flunu unutmamak gerekir ki,
bina girifllerinin evrensel olabilmesi ad›na
hiçbir flekilde basamak ve merdiven
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Resim: 5

Resim: 4

Resim: 6

Resim: 4
‹‹BF bina ana girifli
(Foto¤raf: Altan Ak›, 2013).
Resim: 5
‹‹BF bina ana girifl,
rampa ve merdivenler
(Foto¤raf: Altan Ak›, 2013).
Resim: 6
Mühendislik Fakültesi kat
yerleflim plan›
(Foto¤raf: Altan Ak›, 2013).
Resim: 7
‹‹BF kat yerleflim plan›
(Foto¤raf: Altan Ak›, 2013).

Resim: 7

kullan›lmamas› gerekmektedir. Ayr›ca,
kullan›lan rampa ba¤lam›nda, rampa
e¤iminin %5 ile %10 aras›nda olmas›
gerekti¤i düflünüldü¤ünde, ‹‹BF Binas›
rampas›n›n e¤iminin bir tekerlekli iskemle
kullan›c›s›n›n kendi bafl›na
kullanamayaca¤› kadar yüksek bir e¤ime
sahip oldu¤u gözlemlenmifltir. Ayr›ca,
binay› kullananlarla yap›lan görüflmelerde
ve gözlem sonucu edinilen bilgiye göre,
sadece fiziksel engellilik yaflayan
bireylerin de¤il, di¤er
kullan›c›lar›n da e¤imden ötürü rampadan
ziyade merdiveni kulland›klar›
belirlenmifltir. Bunun yan› s›ra,
kullan›c›lar›n da alt›n› çizdi¤i üzere hem

rampalarda hem de binalar aras›ndaki
yaya yollar›nda kaymaya, tak›lmaya ve
yürürken zorlanmaya sebep olabilecek
doku, tafl ve malzeme kullan›ld›¤›
gözlemlenmifltir. Özellikle, ya¤mur ve kar
gibi iklimsel de¤iflikliklerde rampalar›n
tamamen kullan›lamaz hale geldi¤i binay›
kullananlar taraf›ndan belirtilmifltir. Bu
sebeple, dolafl›m ve sirkülasyona hizmet
eden yap› elemanlar›nda gerek,
ölçülendirme, gerekse malzeme
kullan›m›nda düflük fiziksel çaba ve
hatalara dayan›m ilkelerine yönelik
uygulamalar›n dikkate al›nmas› gerekti¤i
söylenebilir (Resim 5).
Yön bulma ve sinyalizasyon
‹‹BF binas›nda oldu¤u gibi, üniversitenin
farkl› bölgelerinde ve binalar›nda
yerlefltirilen yön bulma ve sinyalizasyon
panolar›, binalar›n okunabilirli¤ini
art›rmada ve alg›lanabilir bilgiyi
destelemede önemli rol oynamaktad›r
(Resim 6, 7). Ancak, evrensel tasar›m
yaklafl›m›n›n basit ve sezgisel kullan›m
ilkesi kapsam›nda okuryazarl›k ve dil
bilgisi olarak mümkün oldu¤unca genifl
yelpazede kullan›c› grubuna hitap edecek
düzenlemeleri tercih etmek önemlidir. Bu
anlamda, üniversite bünyesinde kullan›lan
yön bulma ve sinyalizasyon panolar›nda
alternatif dil seçenekleri sunmak ilkenin

Say› 17, 2014

23

Güliz Mu¤an Ak›nc›

çal›flabilirli¤ini pekifltirmek anlam›nda
gerekli gözükmektedir.

Ayr›ca, alg›lanabilir bilgi ilkesi
kapsam›nda söz edilen esas bilginin ekstra
anlat›m› için farkl› flematik yöntemler
kullanmak (resim, renk vb.), yerleflkenin
duyumsal s›n›rlamalar› olan kifliler
taraf›ndan kullan›lma ihtimali göz önünde
bulunduruldu¤unda, esas bilginin
okunabilirli¤ini artt›rmaya yönelik kayda
de¤er bir uygulama olarak kendini
gösterecektir. Panolarda sözel anlat›m›n
yan›nda kendini gösteren ok iflaretleriyle
yönlendirme bu anlamda olumlu bir örnek
olmakla birlikte, benzeri anlat›m
seçeneklerinin ço¤alt›labilece¤i
unutulmamal›d›r (Resim 7).
Ortak kullan›ma yönelik ihtiyaçlar
Üniversite içerisindeki ortak kullan›ma
yönelik ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›
kapsam›nda da evrensel tasar›m
yaklafl›m›n›n de¤erlendirilip, hayata
geçirilme potansiyeli olan alternatif
uygulamalardan bahsetmek mümkün
gözükmektedir. Bu ba¤lamda, ‹‹BF
binas›ndaki tuvaletler de¤erlendirilmifltir.
Bina içerisindeki tuvaletlerde her türlü
engellilik ve destek gerektiren haller
düflünülerek yerlefltirilmifl tutunma barlar›
düflük fiziksel çaba ve kullan›mda
esneklik gibi ilkeler çerçevesinde olumlu
okunabilecek örnekler aras›nda
de¤erlendirilebilecek olsa da ilkelerin tüm
kurallar›yla buluflamamaktad›r.
Tuvaletlerde manevra için yeterli alan
olmamas›, ayakl› lavabo kullan›m›n›n
yaklaflma için yeterli alan b›rakmamas›
yedinci ilkenin gerekliliklerini
karfl›lamamaktad›r. Bunun yan› s›ra,
yap›lan düzenlemelerin tuvaletin geneline
yans›t›lmam›fl olmas›, alaturka
tuvaletlerin, engellilik durumlar›
gözetilerek oluflturulmaya çal›flan

24 Say› 17, 2014

Resim: 8

Resim: 9

tuvaletlerle birlikte kullan›m›, eflit
kullan›m ilkesine yönelik düzenlemelerin
yap›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r (Resim 8, 9).
Ayr›ca, eflit kullan›m ilkesi kapsam›nda
belirtilen kurallardan biri olan tasar›m›n
herkes için pazarlanabilir nitelikte olmas›
ve herkes için eflit ölçüde çekici olarak
sunulmas›na yönelik uygulamalar›n da
‹‹BF binas› içerisindeki tuvaletler için
düzenleme gerektiren unsurlardan oldu¤u
gözlemlenmifltir.

Evrensel tasar›m yaklafl›m› çerçevesinde,
amaç belirli kullan›c›lar›n özelliklerini öne
ç›kartarak onlara ayr›cal›k yapmak de¤il,
tasar›mlar›n her tür kullan›c›ya anl›k
ihtiyaçlar›ndan ba¤›ms›z olarak her an her
flekilde ulafl›labilir ve eriflilebilir olmas›n›
mümkün k›lmak ve her tür etiketlemeden
ve damgalamaktan kaç›nmakt›r (Dosto¤lu vd.
2009). Bu anlamda, ‹‹BF binas› içerinde
ortak kullan›ma yönelik ihtiyaçlar›n tekrar
gözden geçirilmesi gereklili¤ini
belirtmekte fayda bulunmaktad›r.
Genel Tespit ve Öneriler
Bu çal›flma kapsam›nda yap›lan ön
de¤erlendirme araflt›rmas›nda, Bayburt
Üniversitesi bünyesinde yer alan

Resim 8.
‹‹BF bina engelli tuvaleti
(Foto¤raf: Altan Ak›, 2013).
Resim 9.
‹‹BF bina tuvaleti
genel görünüm
(Foto¤raf: Altan Ak›, 2013).
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fakültelerden biri olan ‹‹BF üzerinden
yap›lan gözlemler ve de¤erlendirmeler
arayıc›l›¤›yla, Bayburt Üniversitesi gibi
genç ve dinamik bir yap›n›n evrensel
tasar›m yaklafl›m›n›n uygulama sürecine
nas›l dahil olabilece¤i, evrensel tasar›m
ilkeleri çerçevesinde tart›flmaya aç›lm›flt›r.
Hali haz›rda, fakülte bünyesinde farkl›
alanlarda eriflilebilirlik ve uyarlanabilirlik
gibi kavramlar›n mekan organizasyonuna
dahil edildi¤i gözlemlenmifl, çal›flma
kapsam›nda bu kavramlar› bir ad›m öteye
tafl›yarak, Bayburt Üniversitesi
Yerleflkesi’nin tüm bina ve kullan›m
alanlar›n›n bir tasar›m yaklafl›m› olarak
evrensel tasar›m için önemli bir uygulama
alan›na dönüfltürülebilece¤i tespit
edilmifltir. Bu anlamda da bu çal›flma bir
ön de¤erlendirme araflt›rmas› ve gerekli
düzenlemeler ad›na bir ön tespit dosyas›
ba¤lam›nda haz›rlanm›flt›r. Evrensel
tasar›m yaklafl›m›n› tüm üniversite
yerleflkesinde mümkün k›lmaya yönelik
tasar›m anlam›ndaki düzenlemeler,
konunun uzman mimar, mühendis ve
tasar›mc›lar› taraf›ndan detayland›r›lmak
üzere flu bafll›klar etraf›nda toplan›p,
genellenebilir:
•Yer döflemesi veya zemin yüzeylerine
yönelik düzenlemeler
•Seviye farkl›l›klar›n›n ortadan
kald›r›lmas›
•Tekerlekli iskemle dönüfl veya manevra
alan› temini
•Temiz zemin ve yüzey alan› sa¤lanmas›
•Diz ve ayak parma¤› boflluklar›n›n temini
•Ç›k›nt›l› objelere yönelik düzenlemelerin
yap›lmas›
•Uzanma aral›klar›n›n ayarlanmas›
•Hareketli ve iflleyebilir parçalara yönelik
düzenlemeler
•Yürüme yüzeylerinin düzenlenmesi
•Kap›lar ve kap› aral›klar› için gerekli
boflluklar›n ayarlanmas›
•Rampalar ve k›s›tlay›c› (kald›r›m kenarl›)

rampalara yönelik do¤ru düzenlemeler

Sonuç
Evrensel tasar›m yaklafl›m› olabildi¤ince
genifl kitleye ulaflmay› hedefleyen, herkes
taraf›ndan kullan›lmaya yönelik ve
özellikli tasar›m ihtiyac› içermeyen ürün
ve çevrelerin tasar›m›n› içerir (Ergeno¤lu ve
Y›ld›z 2009). “Herkes için tasar›m” (design for
all), “kapsay›c› tasar›m” (inclusive design),
“kullan›c› odakl› tasar›m” (user needs design),
“gerçek yaflam için tasar›m” (real life design),
dünyan›n farkl› ülkelerinde evrensel
tasar›m kavram›n›n, farkl› kültürel
de¤erlendirmeler çerçevesinde ne flekilde
kabul edilip gelifltirildi¤inin terminolojik
olarak çeflitlili¤ini gösterse de, dünyan›n
her yerinde, hedeflerin, konfor, güvenlik,
sürdürülebilirlik, yeterlilik, ba¤›ms›zl›k,
kaynaflt›rma, kapsama, maddi
ulafl›labilirlik gibi ortak terimlerle ifade
edildi¤ini vurgulamak gerekir (Dosto¤lu vd.
2009; Preiser 2001).
Bu anlamda, üniversiteler tüm bu ortak
terimlerin tek bir potada erimesine yönelik
kuramsal alt yap›y› sunan evrensel tasar›m
yaklafl›m›n›n yayg›nl›¤›n› ve kabul
edilirli¤ini yeni nesillere aktarma
misyonunu üstlenirken, üniversite
yerleflkeleri bu tasar›m›n uygulamaya
sokulabilece¤i en elveriflli mekansal
organizasyonu olufltururlar. Bu çal›flma
kapsam›nda Bayburt Üniversitesi
Yerleflkesi’nin belirli bir bölümü
üzerinden geçeklefltirilen ön
de¤erlendirme araflt›rmas› da böyle bir
mekansal organizasyonun bir bölümüne
›fl›k tutmay› hedeflemifltir.
Bu çal›flmadaki tespit ve de¤erlendirmeler
yoluyla evrensel tasar›m felsefesi ilkeler
arac›l›¤›yla yeniden hat›rlat›l›p,
tan›t›l›rken, bir üniversite yerleflkesindeki
en küçük birimlerden bafllayarak, tüm
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üniversite ölçe¤ine kadar, belirli
de¤ifliklikler ve düzenlemeler yoluyla
uygulama alanlar›n›n kolayl›kla
artt›r›labilece¤inin alt› çizilmek
istenmifltir. Bunun yan› s›ra önümüzdeki
günlerde yap›lmas› planlanan Bayburt
Üniversitesi Yeni Yerleflkesi’nin
düzenlenmesi ba¤lam›nda, evrensel
tasar›m yaklafl›m›na yönelik
düzenlemelerin s›f›rdan hayata geçirilme
potansiyeli ve bu potansiyelin yerel
yönetim yetkilileri taraf›ndan da fark
edilmesi, bu ve benzeri de¤erlendirme
araflt›rmalar›n› farkl› program ve
politikalar›n etkinli¤ini belirlemek üzere
bir bafllang›ç noktas› konumuna
getirmektedir. Bu noktada flunu
unutmamak gerekir ki, evrensel tasar›m
yaklafl›m›n›n tasar›m sürecine ve mekansal
düzenlemelere dahil edilmesinin belirli bir
zaman gerektirdi¤i anlay›fl›yla hareketle,
bu yaklafl›m›n salt kitap bilgisinden öte bir
süreç oldu¤unu kabul ederek yola devam
etmek faydal› olacakt›rl
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