Özet:
Evrensel tasar›m tüm insanlar›n eflit
flartlarda kullanabilece¤i tasar›m ürün ve
sonuçlar›n› ifade etmektedir. Evrensel
tasar›m, farkl› boyutta, cinsiyette, yaflta,
yetenekte; tüm kullan›c›lar›n ayn› haklardan
yararlanmalar›n› öngörmektedir. Evrensel
tasar›m›n; eflit eriflilebilir ve uyarlanabilir
tasar›mdan farkl›l›¤› her durum ve herkes
için eflit eriflilebilir ve eflit kullan›labilir
çevre, mekân, yap› eleman›, ekipman ve
ürün sunulmas› düflüncesidir. Bu çal›flmada
evrensel tasar›m çeflitli yönleri ile ele
al›narak tan›t›lmaktad›r. Son birkaç y›lda
yayg›nl›k kazanan evrensel tasar›m
kavram›n›n hangi prensiplerle tasar›m süreci
içinde yer ald›¤› bu çal›flman›n temel
çerçevesini oluflturmaktad›r.
Universal design means products and design
results which can be used by all type of users
in equal conditions. It suggests to benefit the
same rights for all users who had diffeerent
size, sex, age and ability. The difference of
universal design from adaptable and equal
accessible design is that it proposes equal
accessible and equal usable environments,
spaces, building elements, equipments and
products for all type of users, for all positions.
Universal design is introduced in this study
with its special characteristics. The current
principles of universal design concept are
defined in the context of the study.
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Geçmiflte, çok az say›da insan kronik
hastal›klardan ve kazalardan kurtulabilmekte ve engelli olarak yaflamlar›n›
sürdürebilmekteydi. "Yaflam›n› sürdürebilenler ise evlerine çekilerek, gündelik
hayattan kopuk sessiz bir yaflam tercih
etmifllerdir" (Milner 1980, 27). Bugün ise tüm
sa¤l›kl› insanlar engellilikle sonuçlanmayacak bir hastal›k veya kaza ile
karfl›laflmayacak flansta olmayacaklar›n›n
bilincinde olmal›d›r. "Sa¤l›kl› kiflilerin de
en az›ndan yafll›l›klar›nda do¤al yozlaflma
sonucu baz› fiziksel s›n›rlamalarla
karfl›laflacaklar›n› bilmeleri gerekir" (Robinett
1985, 30). Art›k pekçok ülkede fiziksel ve
zihinsel engellilerin toplum yaflam›na daha
çok kat›labilmelerine
yönelik önlemlerin yo¤un olarak al›nd›¤›n›
bilmekteyiz. Bir yandan fiziksel
engellilerin toplumla uyumunu
sa¤layacak, psikolojik ve sosyal
sorunlar›n› çözecek ve ayn› zamanda
fiziksel olarak karfl›laflt›klar› engelleri
ortadan kald›racak önlemlerin al›nmas›
ça¤dafl yaflam ortamlar›nda önemli bir
gündem oluflturmaktad›r. Fiziksel engelliler için özürlülü¤ün derecesi ve binalar›
kullanma özellikleri aras›nda do¤rudan bir

neden-etki iliflkisi bulunmaktad›r. Ancak
"as›l önemli olan engellilerin kendilerini
günlük yaflam›n içinde ayr› bir grup olarak
hissetmeleridir" (Goldsmith 1984, 48). Bu durum
yetersizlikleri olan insanlar›n hayatlar›n›
kolaylaflt›racak önlemlerin yeterince
al›nmamas›ndan ortaya ç›kmaktad›r.

Fiziksel yetersizlikleri olanlar›n yaflam
içinde daha kolay yer almalar›n›
sa¤layacak meslek dallar› aras›nda belki
de mimarlar öncelikli konumdad›r.
Uygulamac› mimar›n anlamas› gereken,
tasarlad›¤› binalar›n özürlü insanlara hangi
yönlerden yard›mc› olabilece¤idir. Bu
nedenle "engellilere uygun çözümlerin
üretilmesi için öncelikle engellilerin
psikolojik durumlar›n›n bilinmesi gerekmektedir" (Goldsmith 1984, 43). Engelli bireylerin "sakat" olarak de¤il, "toplum izin
verirse aktif görev yapabilecek yetenekli
insanlar olarak kabul edilmesiyle konumlar› de¤iflebilir" (Thiberg 1996, 294).
"Engellilerin kendi yollar›nda ilerlemeleri
için gösterdikleri çabalarda karfl›laflt›klar›
engellerle ilgili olarak önyarg›lar›; bu
engellerin "normal" insanlarca önlerine
konuldu¤u fleklindedir" (Goldsmith 1984, 44).
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Toplumun önemli bir kesiminin
engellilere önyarg›l› davrand›¤› bilinmektedir. Bugün e¤itim ve propaganda ile
hem engellilerin hem de toplumun
önyarg›lar›n›n giderilmesine çal›fl›lmaktad›r. Özellikle sivil toplum örgütleri
bu olumsuz hareketleri ve özürlülere
ç›kart›lan engelleri aflmaya çal›flmaktad›r.
Tüm insanlar çevrelerinden ald›klar›
etkiler sonucunda çevrelerine verdikleri
tepkilerde dört farkl› davran›fl biçimi
gösterirler. Bu davran›fllar; uyar›c›ya
uyum göstermek, uyar›c›ya karfl›l›k
mekan› terk etmek, uyar›c›ya karfl›
mücadele etmek veya ilgisiz kalmak
fleklinde olabilir. Ancak "engelliler
bir çevreyi kulland›klar›nda farkl›
birtak›m engellerle karfl›lafl›rlar.
Bu engelleri de birer uyar›c› kabul
etti¤imizde engellilerin yukar›da
belirtilen farkl› davran›fllardan kendi
seçtikleri birini gösterme olana¤›
olmayabilir. Bu durum, yani uyar›c›ya
karfl› istenilen davran›fl› gösterememe,
engellilerin psikolojik aç›dan yaralanmas›na neden olan temel faktördür"
(Hac›hasano¤lu ve Hac›hasano¤lu 1997, 17). Tasar›m
yap›l›rken ölçüleri ve davran›fllar› temel
al›nan ortalama insanlarla birlikte, tüm
kullan›c›lar›n eriflimine ve kullan›m›na
yönelik çözümler üretmek gereklili¤i
ortaya ç›kmaktad›r.
Bu çal›flman›n amac›, son y›llarda
engellilerin günlük hayatta herkes
gibi yaflamas› için gelifltirilen evrensel
tasar›m kavram›n›n aç›klanmas›,
evrensel tasar›m›n eflit eriflilebilirlik,
eriflilebilir tasar›m, uyarlanabilir
tasar›m kavramlar› ile farkl›l›klar› ve
iliflkilerini irdelemek, evrensel tasar›m
ilkelerinin tart›fl›lmas› ve bu ilkelerin
uygulamas› için bir rehber
oluflturulmas›d›r.
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Tasar›mda Eriflilebilirlik
Binalarda eriflilebilirlik, önceden
belirlenmifl birtak›m eriflebilme gereksinimlerine sahip olma özelli¤idir. Yasal
gereksinimler ülkeye, bina türüne, vb standartlara göre farkl›l›klar gösterebilir.
Eriflilebilirlik kavram› kendi kendine
veya bir araç kullanarak hareket edebilen
her bireyin tüm mekânlar ve yerlere
ulaflabilmesi, eriflebilmesi fleklinde
tan›mlanabilir. Eriflebilirlik kavram›
yan›nda benzer bir kavram olan
kullan›labilirlikten de söz etmek gerekir.
Kullan›labilirlik bir ürün veya donat›m›n
her tür kullan›c› taraf›ndan
kullan›labilmesini ifade eder.
Kullan›labilirlik ve eriflilebilirlik birlikte
ele al›nmal›d›r.

Eriflilebilirlik konusunda baflar›l› olan
tasar›m eflit eriflilebilirlikle bafllar. Eflit
eriflilebilirlik her kullan›c›ya eflit eriflme
olanaklar›n›n sa¤lanmas› anlam›n›
tafl›maktad›r. "Eriflilebilirlik bir binan›n
as›l girifli engellilerce eriflilemez durumda
iken bir baflka girifl oluflturulmas› de¤ildir"
(Lebovich 1993, 17). Eriflilebilirlikte eflitlik
kavram›, engelli olmayan bir insan›n bina
ve çevrelerde edindi¤i tüm deneylerin ve
bilgilenmenin herhangi bir fiziksel engelli
taraf›ndan da elde edilebilmesi olarak
ifade edilebilir (Resim 1).
Fiziksel engelliler için mimarî
eriflilebilirlik problemleri pek çok konuya
ba¤l› olarak gündeme gelebilir. Lebovich
(1993, 23) bu konular› 5 ana bafll›k alt›nda
gruplamaktad›r:

1-Vatandafll›k haklar› nedeniyle her
insan›n her binay› kullanabilme özgürlü¤ü
olmal›d›r.
2-Kamu ve özel sektörün verdi¤i
hizmetlerden yararlanma flans› herkese eflit
olarak verilmelidir.

Resim: 1
Eflit Eriflilebilirlik;
Andafl Çarfl›s›, Bat›kent Ankara
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Resim: 2
Ayarlanabilir eviye

3-Eriflilebilirli¤in kamu ve özel sektör
binalar›nda uygulanmas› ile ifl
olanaklar›ndan özürlülerin de yararlanmas›
sa¤lanmad›r.
4-Konut çevrelerindeki eriflilebilirlik ile
insanlar›n özel hayatlar›n› destekleyici ve
çevrelerinden tat almalar›n› sa¤lay›c› ve
hepsinden önemlisi güvenli¤i sa¤lay›c›
sonuçlar elde edilmelidir.
5-Eriflilebilirlik özelli¤i özürlülerin
kamusal d›fl mekânlarda her yere kolay
ulaflmalar›n› sa¤lamal›d›r. Ayr›ca tafl›tlar›n
eflit kullan›labilirlik ve eriflilebilirli¤inin
sa¤lanmas› yoluyla, çal›flma ve meslek
hayat› ile sosyal hayat›n gereklerinin yerine getirilmesi mümkün olacakt›r.
Binalarda eriflilebilirli¤i sa¤layan kullan›m
ögeleri; genifl kap›lar, tekerlekli sandalye
için yeterli döfleme alan›, alçak tezgah
parçalar›, oturma ve banyo ögeleri, lavabo
ve tezgah altlar›ndaki diz boflluklar›,
görsel ve iflitsel iflaretler, kolay ulafl›labilir
yerlerde kontrol dü¤meleri, merdiven veya
basamaks›z ulafl›lan girifller ve döflemeler
olarak belirlenebilir. Bu koflullar
sa¤land›¤›nda eriflilebilir bir binadan söz
edilebilir.
Tasar›mda Uyarlanabilirlik
Uyarlanabilirlik bir mekân›n veya ürünün
engellilerin kullan›m›na ve eriflimine baz›
dönüflebilir müdahalelerle uygun hale
getirilebilmesini ifade etmektedir.
Uyarlanabilir tasar›m ayn› zamanda
engelliler için tasarlam›fl bina ve ürünleri
engelli olmayanlar›n kullan›m›na ve
eriflimine uygun hale dönüfltürülmesini de
kapsamaktad›r.

Engelliler için tasarlanm›fl eriflilebilir nitelikteki konutlar, kiraya verildi¤inde engelli
olmayan kiflilerce de kullan›l›yorsa özel
eriflilebilir kullan›m ögeleri bu kifliler
taraf›ndan ya kullan›lamamakta ya da

gereksiz bulunmaktad›r. Uyarlanabilir
kullan›m ögeleri ise kolayca tak›l›p
sökülebilmekte veya farkl› özellikteki
kiflilerce kullan›labilmektedir.

Uyarlanabilir konutta sabit eriflilebilir
kullan›m ögeleri yerine, gerekti¤i zaman
yerlefltirilebilir, gerekli olmad›¤›nda
sökülebilir ögeler uygulanmakta,
dolay›s›yla o konut engelli olmayan
kiflilerce kullan›ld›¤›nda görsel ve ifllevsel
problemler oluflmamaktad›r. Uyarlanabilir
tasar›mda, genifl kap›lar, basamaks›z
döfleme, herkes taraf›ndan ulafl›labilir
kontrol dü¤meleri önceden yap›lmal›d›r.
Banyoda tutunma barlar› sonradan
tak›labilir, gereksiz oldu¤unda ise
sökülebilir. Tezgah ve lavabo alt› diz
bofllu¤u kullan›lmad›¤› zaman dolap
kapa¤› ile gizlenebilir. Tezgah veya
klozetler yüksekli¤i ayarlanabilir
mekanizmalara ba¤lanabilir (Resim 2).

Resim: 2

Evrensel Tasar›m
‹nsanlar›n beceri veya engellerine ba¤l›
olmaks›z›n, herkes taraf›ndan kolayl›kla
kullan›labilen her nesnenin, kullan›c›n›n
boyutlar›n›n özelliklerine uygunsa
evrensel olarak kullan›labilece¤i
varsay›l›r.

Bir banyo donat›m› düzeltilebilir olmas›
kofluluyla evrensel olarak kullan›labilir.
Evrensel bir do¤a (peyzaj) tasar›m›
basamak-merdiven kullanmadan alternatif
yaya yollar› içermelidir.
Say› 3, May›s 2003
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Evrensel tasar›m›n amac› eriflilebilirli¤in
yan›s›ra, mümkün oldu¤u kadar büyük bir
kullan›c› kitlesi taraf›ndan kullan›labilecek
çevrelerin, mekânlar›n, yap› ögelerinin,
donat›m›n ve ürünlerin sa¤lanmas›d›r.
Bu nedenle evrensel tasar›m, yaflam›n her
evresinde insan beceri ve gereksinmelerini
bilme, anlama ve bunlar› göz önüne
almay› gerektirmektedir.

"Evrensel tasar›m herkesin, her zaman, her
nesneye ve yere eriflebilirli¤i düflüncesidir" (Cavington ve Hannah 1997, 14). Appelbaum
"evrensel tasar›m herkesi kucaklayan,
bar›nd›ran, cömert ruhlu ve detaylar›
önemseyen çevre, bina ve ürün
tasar›m›d›r" fleklinde informel bir tan›m
yapmaktad›r (Cavington ve Hannah 1997, 126).
Evrensel tasar›m›n bir baflka tan›m›:
"Mümkün oldu¤u oranda bütün insanlara
yönelik uyarlama ve özel tasar›m gerektirmeyen ürün ve çevre tasar›mlar›d›r"
fleklindedir (Connell, vd. 1997, 1). Cavington ve
Hannah (1997, 22) tasar›mc›lara afla¤›daki
sorular yöneltildi¤inde karfl›lar›ndaki
yan›tlar› verdikleri zaman evrensel
tasar›ma ulafl›ld›¤›n› anlatmaktad›r (Tablo:1).
Sorular

Tasar›m kimin için ?

Tasar›m problemi nedir ?

Tasar›m nerede kullan›lacak ?

Tasar›m ne zaman kullan›lacak ?
Tasar›m nas›l kullan›lacak ?

Evrensel tasar›m yaklafl›m› kentsel
çevrelerin, binalar›n, yap› ögelerinin,
ürünlerin her türlü kullan›c› taraf›ndan
kullan›lmas›na yöneliktir. Eriflilebilir
veya uyarlanabilir tasar›m gereksinmeleri
sadece baz› binalar ve baz› insanlara
yard›m için haz›rlanm›fl yönetmelik ve
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standartlarla tarif edilirken, "evrensel
tasar›m kavram› ise her yafl, boyut ve
yetenekteki insan ve bütün binalar›
hedeflemektedir" (Mace 1990, 2). Cavington
ve Hannah (1997, 32) taraf›ndan evrensel
tasar›m için 6 farkl› ölçüt belirtilmekte ve
bunlar flu flekilde özetlenmektedir.
Evrensel tasar›m:
1-Olabilecek en fazla say›da kullan›c›ya
sayg›nl›k ve ba¤›ms›zl›k sa¤layan,
2-Ürünün bütünlü¤ünü tehlikeye düflürmeden kullan›c› özel gereksinimlerine uyum
sa¤layan,
3-Estetik olarak baflar›l›,
4-Optimum gereksinme düzeyinde baflar›
(performans) gösteren,
5-Tüketiciye bilgi veren,
6-Sürdürülebilir olan tasar›md›r.
Hane halk›n›n bütün üyelerinin günlük
etkinliklerin daha az bask› alt›nda tuttu¤u
güvenli konutlardan yararlanmas› beklenir.
"Ailelerin ortak tercih ettikleri yerlerde
birlikte yaflamak ve bulunduklar› yerde
yafllanmalar›n›n sosyal ve davran›flsal
yararlar›n›n oldu¤undan" söz edilmektedir
(Jones 1995, 1). Evrensel tasar›m çevre,
mekan, yap› ögesi ve donat›m›n›n
Yan›tlar

Tablo: 1
Evrensel tasar›m
için soru ve cevaplar

Herkes

Evrensellik
Her yer
Daima

Evrensel olarak

(Tablo:1

her yaflta eflit eriflilebilir ve kullan›labilir
olmas›n› önermektedir. Bu önerme insan›n
ve ailenin yaflam süreklili¤inde eriflilebilirlik ve kullan›labilirlik aç›s›ndan yer,
mekân ve ürün de¤ifltirme zorunlulu¤unu
ortadan kald›rmaktad›r.

Evrensel tasar›m

Resim: 3
Sa¤ veya sol elini kullananlar
için makas
Resim: 4
Okul giriflinde evrensel tasar›m
uygulamas›

(Resim: 3)

(Resim: 4)

Evrensel Tasar›m Kavram›
Eriflilebilir tasar›m sadece engelli kiflilerin
kullan›m›na yönelik mekân ve ürünlerin
tasar›m›n› kapsarken; evrensel tasar›m,
engellileri de içine alan tüm insan kitlelerine yönelik mekân, ürün ve donat›m›n
tasar›m›d›r. Evrensel tasar›m kiflileri ay›rt
etmeksizin tek çözüm önerir. Buna göre,
engelli, engelsiz, kad›n, erkek, genç, yafll›,
sa¤ elini veya sol elini kullananlar›n
ihtiyaçlar›na cevap verecek biçimde
tasar›m gerçeklefltirilir. Örne¤in, bir bina
giriflinde basamaklar›n yan taraf›na
yerlefltirilen bir rampa, o binaya
eriflilebilirli¤i sa¤lar. Fakat, o bina
giriflinin evrensel olabilmesi için hiçbir
flekilde basamak bulunmamas› gerekmektedir. Tekerlekli sandalye kullananlar için

tasarlanan bir W.C. ünitesi yerine, baflka
kolayl›klar da sa¤layabilen, örne¤in içinde
bebek de¤ifltirme masas› bulunan bir W.C.
ünitesi iyi bir evrensel tasar›m ürünü olabilir. Kalabal›k mekânlarda kad›n ve erkek
W.C. ünitelerinin yan›s›ra, bir aile tuvaletinin bulunmas›, küçük k›zlar›n babalar›,
küçük erkeklerin anneleri taraf›ndan efllik
edilebilmeleri aç›s›ndan gerekli bir
durumdur (Resim 3-4).
Daha genifl bir kitleye kolayl›k sundu¤u
için, evrensel tasar›m, son y›llarda
eriflilebilir tasar›ma bir alternatif olarak,
giderek artan bir ilgiyle ortaya ç›kmaktad›r. Steinfeld (1994, 2) bunun nedenlerini
ise flu flekilde aç›klamaktad›r:
Engelle yaflayanlar›n say›s›ndaki art›fl,
lYaflam süresinin uzamas›,
lEngelli kesimin al›m gücündeki art›fl,
lBeyaz ve elektronik eflya pazar›ndaki
geliflme,
lYard›mc› teknolojilerin yetersizli¤inin
belirlenmesi,
lÜrün ve yapay çevrelerin yafll›lara göre
tasarlanmam›fl olmas›.
l

Geliflmifl ülkelerde ve geliflmekte olan
ülkelerde engelli say›s› artmaktad›r.
Tüm engellilerin yard›mc› teknolojilere
ihtiyaçlar› bulunmaktad›r. Geliflmekte
olan ülkelerde yard›mc› teknolojinin
elde edilmesi geliflmifl ülkelere göre daha
zor ve maliyeti yüksektir. Bu nedenle
evrensel tasar›m eriflilebilir tasar›m için
iyi bir alternatiftir. Çünkü evrensel tasar›m
yard›mc› teknolojinin elde edilmesinden
daha ucuza gelmektedir. Evrensel tasar›m
ekonomik geliflme için de önemli
olanaklar sa¤lar. Her yerde kullan›m›
gündeme gelen evrensel tasar›m ürünleri
üreticileri için ekonomik kolayl›klar
sa¤lar. Bu durum ülke ve bölge
ekonomisine de yans›r.
Say› 3, May›s 2003
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Evrensel tasar›m felsefesinin gerçeklefltirilmesinin ilk ad›m› daha genifl bir
kullan›c› grubu için tasar›m yapmakt›r.
Eriflilebilir tasar›m genellikle tekerlekli
sandalye kullananlar›n ve görme
özürlülerin ihtiyaçlar›na yönelik olmas›na
karfl›n evrensel tasar›m di¤erlerini de
kapsamaktad›r. Bir havaalan› için evrensel
iflaret tasar›m›n›n, bir engel say›lmamas›na
karfl›n, ülkenin dilini bilmeyen yolculara
da cevap verebilecek flekilde düzenlenmesi, evrensel tasar›m›n en çarp›c›
örne¤idir (Resim 5).

manevra alan› sa¤lamak kadar önemlidir.
Yafll› insanlar›n gereksiz enerji harcamayacaklar› çevrelere ihtiyaçlar› vard›r. Bu
ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için, mekanlar›
iyi organize etmek ve donat›m›n kolay
kullan›m›n› sa¤layacak tasar›mlar yapmak;
genifl mekânlar oluflturmaktan daha do¤ru
olmaktad›r. Böylece gereksiz hareketler
ortadan kald›r›lmaktad›r.

Evrensel tasar›m yayg›nlaflt›¤› oranda
dünyadaki kullan›c›lar›na daha iyi hizmet
verecektir. Evrensel tasar›m›n hedef
kitlesinin geniflletilmesi için iki yol vard›r.
Birincisi tekil tasar›m›n bireysel ve hünerleri s›n›rl› olarak kalmas›n›n önlenmesi,
ikinci olarak ise ürünler ve çevrelerin
de¤iflik yetenekteki insanlara uyarlanabilecek flekilde elde edilmeleridir.

Evrensel tasar›m›n kabul edilebilir olmas›,
tasar›m ürününün yüksek estetik standartta
olmas›na ba¤l›d›r. Gerçekte evrensel
tasar›m sonucu elde edilen en baflar›l› ürün
ve çevrelerinin, kullan›labilirli¤inin öne
ç›kmas› yan› s›ra güçlü estetik kalitesinin
olmas› beklenmektedir.
Evrensel tasar›m herkes taraf›ndan
kullan›labilir ve eriflilebilir olacak biçimde
elde edilmelidir. Bu amaca ulaflmak için
dört temel ilke kullan›lmaktad›r:
1-Genifl çerçeveli antropometrik uyum,
2-Enerji masraf›n›n azalt›lmas›,
3-Çevreyi kolay anlafl›labilir yapma,
4-Sistem yaklafl›m› kullan›lmas›.

Genellikle eriflilebilirlik genifl mekânlarda
kolay sa¤lan›r düflüncesi vard›r. Ancak
harcanan enerjiyi azaltmak yeterli
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Elleri kullanmadan yap›lan ifllemler enerji
kullan›m›n› azaltmak için çok iyi bir
yoldur. Elleri kullanmama ifllemi mümkün
oldu¤unca ellerin rutin eylem yapmak için
kullan›lmad›¤› çözümler üretmeyi
içermektedir.
Eriflilebilirlik daha önce belirtildi¤i gibi,
engellilerin tüm mekân ve ifllevleri
kullan›labilecek flekilde her yere
ulaflabilmesini öngörmektedir. Bu
ba¤lamda eriflilebilirlik kapsam›nda yatay
dolafl›m eriflilebilirlik ölçütleri ve düfley
dolafl›m eriflilebilirlik ölçütleri üzerinde
durulmas› gerekmektedir. Özellikle yatay
dolafl›mda geçitlerin geniflli¤inin ve çeflitli
destek araçlar›n› kullananlar›n manevra
alanlar›n›n her türlü kullan›c›ya uygun

Resim: 5
Uluslararas› havaalan›
yönlendirme bilgilendirme
resim-grafi¤i

Evrensel tasar›m

olmas› eriflilebilirli¤i sa¤lar. Öte yandan
düfley eriflim için mutlaka herkesin
kullanabilece¤i asansörler düflünülmelidir.
Özellikle sadece merdivenle çözülebilecek
kot farklar›ndan kesinlikle kaç›n›lmal›d›r.
Evrensel tasar›m her yönden tam entegrasyonu sa¤lar. Hatta bu entegrasyonu
sembolize eder. Evrensel tasar›m engelli,
yafll› ve di¤er farkl› kiflilerin günlük
yaflam içinde eflit flartlarla yer almas›n›
sa¤layarak onlara di¤erlerinin yan›nda,
eflde¤er bir yer kazand›r›r.

Birçok evrensel tasar›m ürünü, hiçbir
maliyeti olmayan ürünlerdir. Baz› düflük
maliyetli olanlar ise yayg›nlaflt›¤› zaman
tamamen maliyetsiz hale gelebilirler.
Evrensel tasar›m ürünleri herkes
taraf›ndan kullan›labilecek nitelikte ürünler veya mekânlar oldu¤una göre özellikle
ürün ve elemanlar›n toplu üretiminin
yap›lmas› maliyeti çok düflürecektir.

Evrensel tasar›m›n bir baflka önemli
özelli¤i ise standardizasyon gereklili¤i
nedeniyle yap› endüstrisine sa¤lad›¤›
olanaklard›r. Standart kullan›mlar›; yap›m
ifllerinde daha kolay yap›m koordinasyonu
sa¤lamas›, düflük maliyetler elde edilmesini gündeme getirir. Tasar›mc›lar için daha
k›sa tasar›m süresi, daha az özel tasar›m
yap›lmas› yararl› yanlar›d›r. Evrensel
tasar›m›n tüketiciler için yarar› ise hayatlar› boyunca de¤iflen ihtiyaçlar›na uyum
gösteren ürünlere sahip olmalar›d›r. Bu
aç›lardan bak›ld›¤›nda evrensel tasar›m
konsepti ile oluflturulan ürün ve
tasar›mlar›n büyüyen bir pazar› oldu¤u
görülür.
Evrensel Tasar›m ‹lkeleri:
Evrensel tasar›m›n gerçekleflmesi için
ilkelerinin belirlenip, bunlardan ödün
verilmemesi gerekir. Evrensel tasar›m

ilkeleri olarak belirlenen temel kavramlar
eflit kullan›m, kullan›mda esneklik, basit
ve sezgisel kullan›m, alg›lanabilir
bilgilendirme, tasar›mda hata pay›, düflük
fiziksel güç harcanmas›, yaklafl›m ve
kullan›m için uygun mekân ve boyutlar›n
sa¤lanmas›d›r. Evrensel tasar›m ilkeleri
ba¤lam›nda bir tasar›m rehberi
gelifltirilmifltir.

1. Eflit Kullan›m: Tasar›m çok farkl›
yetenekleri olan kiflilerce kullan›labilir ve
sat›n al›nabilir olmal›d›r. Bu durum hem
ürün tasar›m›nda hem de mekân ve çevre
tasar›m›nda geçerlidir. Mekân ve çevre
tasar›m›nda kullan›labilirlik yan›nda
eriflilebilirlik de ayn› kapsamda ele
al›nmal›d›r.
Rehber
1.1. Her türlü kullan›c› için ayn› kullan›m
fleklinin sa¤lanmas›; ayn›s› olam›yorsa
benzeri veya eflde¤erinin sunulmas›,
1.2. Hiçbir kullan›c›y› ay›rt etmemek veya
utand›rmamak,
1.3 Mahremiyet, güvenlik (security) ve
emniyetin (safety) tüm kullan›c›lara eflit
olanaklarla sa¤lanmas›,
1.4. Tasar›m›n tüm kullan›c›lara ayn›
çekicilikte sunulmas› gerekir.

2. Kullan›mda Esneklik: Tasar›m›n
bireysel tercihler ve yetenekler konusunda
genifl seçenekler içermesi yararl› olur.
Bu durum çeflitli kullan›c›lar›n kendilerine
uygun tercihi yapmalar›n› sa¤layabilir.
Rehber
2.1. Kullan›m yöntemleri konusunda
tercih olanaklar› sa¤lanmas›,
2.2. Sa¤ ve sol elini kullananlara benzer
eriflim ve kullan›m olanaklar›n›n
sa¤lanmas›,
2.3. Do¤ru ve hassas kullan›m› sa¤layacak
önlemlerin al›nmas›,
2.4. Kullan›c›n›n h›z›na uygunlu¤unun
sa¤lanmas› gerekir.
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3. Basit ve Sezgisel Kullan›m: Tasar›m›n
kullan›m›n›n kullan›c›n›n deneyimine,
bilgisine, dil yeteneklerine ve mevcut
konsantrasyon düzeyine ba¤l› olmadan,
kolay anlafl›labilir olmas›n› ifade etmektedir. Tasar›m ve mekân kurgusunun kolay
anlafl›labilmesi için basit olmas› ve kolay
alg›lanabilir olmas› yararl› olmaktad›r.
Rehber
3.1. Gereksiz karmafl›kl›¤› ortadan
kald›r›lmas›,
3.2. Kullan›c› beklentileri ve sezgileri
üzerine yo¤unlafl›lmas›,
3.3. Çeflitli okuma yazma düzeyi ve dil
bilme düzeyine göre davran›lmas›,
3.4. Enformasyon düzeninin önemine göre
yo¤unlaflt›rarak kullan›lmas›,
3.5. ‹fl devam ederken veya bitince, etkili
uyar›c›lar›n devrede olmas› üzerinde
durulmas› gerekir.

4. Alg›lanabilir Bilgilendirme: Tasar›m
ürünü, çevre ve mekân, kullan›mla ilgili
gerekli bilgilendirmeyi kullan›c›s›na
çevrenin flartlar›ndan ve kullan›c›n›n
alg›lama yeteneklerinden etkilenmeyecek
flekilde verebilmelidir.
Rehber
4.1. Gerekli bilgilendirmeyi yo¤un olarak
gösterecek farkl› anlat›mlar kullan›lmal›d›r
(resimli, sözel, dokunsal gibi).
4.2. Gerekli bilgilendirmenin anlafl›labilirli¤inin vurgulanmas› mutlaka
sa¤lanmal›d›r.
4.3. Kullan›m ögelerinin tan›mlanabilecek
flekilde birbirinden ayr›lmas› (yönlendirme
ve k›lavuz oluflturma) gerekir.
4.4. Alg›lama s›n›rlamalar› olanlar›n
kulland›¤› araç ve tekniklerle rekabet
edebilecek (onlardan daha iyi olabilecek)
çözümleri gelifltirilmelidir.
5. Tasar›mda Hata Pay›: Tasarım,
tehlikeleri ve kaza veya irade d›fl› hareket-
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lerin kötü sonuçlar›n› en aza indirmelidir.
Evrensel tasar›m farkl› kullan›c›lara
yönelik oldu¤u için tüm kullan›c›lar›n
tehlike ve kazalara karfl› korunmas›
gerekir.
Rehber
5.1. Kullan›m ögelerinin tehlikelerinin
ve hata pay›n›n en aza indirilecek flekilde
düzenlemesi gereklidir. En fazla,
kullan›lan ögelere en kolay ulafl›labilmeli,
tehlikeli ögeler ortadan kald›r›lmal›,
yal›t›lmal› veya koruyucularla kontrol
alt›na al›nmal›d›r.
5.2. Tehlikeler ve yap›labilecek hatalar
konusunda uyar›lar bulunmal›d›r.
5.3. Hatadan koruyan özelliklerin
sa¤lanmas› gereklidir.
5.4. Çok dikkat isteyen ifllerdeki hareketleri s›n›rlay›c› yaklafl›mlar gelifltirilmelidir.
6. Düflük Fiziksel Güç Harcanmas›:
Tasar›m ürünleri ve mekânlar minimum
güçle efektif olarak ve konforlu flekilde
kullan›labilmeli ve mekân-çevrelere
minimum güç harcanarak konforlu flekilde
eriflilebilir olmal›d›r.
Rehber
6.1. Kullan›c›n›n do¤al vücut pozisyonunda kalarak kullan›m›n›n sa¤lanmas›
gerekir.
6.2. Kabul edilebilir kullan›m gücü
harcanacak özellikler üzerinde
durulmal›d›r.
6.3. Tekrar eden hareketlerin en aza
indirilmesi gereklidir.
6.4. Uzun süreli fiziksel güç harcanmas›n›
azaltacak yaklafl›mlar gelifltirilmelidir.

7. Yaklafl›m ve Kullan›m ‹çin Boyut ve
Mekân Sa¤lanmas›: Her türlü
kullan›c›n›n vücut boyutu, durufl flekli ve
hareketlilik özelliklerine uyum gösterecek
yaklafl›m, eriflim ve kullan›m boyut ve
alan›n›n sa¤lanmas› gereklidir.

Evrensel tasar›m

Rehber
7.1. Her oturan veya ayakta duran
kullan›c›n›n önemli kullan›m ögelerini
görebilmesini sa¤layacak engelsiz bak›fl
aç›s› sa¤lanmal›d›r.
7.2. Her oturan veya ayakta duran
kullan›c›n›n rahatl›kla tüm kullan›m
ögelerine eriflilebilirli¤inin sa¤lanmas›
gerekir.
7.3. Farkl› el büyüklü¤ü ve elle kavrama
özelli¤ine uyum sa¤lanmal›d›r.
7.4. Kiflisel yard›m veya yard›mc›
araçlar›n›n kullan›m›na olanak sa¤layacak
mekânlar›n, alanlar›n sa¤lanmas› gerekir.
Bu ilkelerin sadece evrensel tasar›mla
ba¤lant›l› oldu¤u unutulmamal› ve
ekonomik, mühendislik, kültürel ve çevreye duyarl›l›k faktörlerinin de tasar›mda
mutlaka etkili olmas› gerekti¤i gözard›
edilmemelidir. Bu rehberler bir çevre,
bina, mekân, donat›m veya ürün tasarlarken veya yeniden düzenlerken evrensel
tasar›m ilkelerinin dikkate al›nmas› için
haz›rlanm›flt›r.

Sonuç
Eriflilebilir, eflit eriflilebilir, uyarlanabilir
kavramlar›ndan herkesin eflit eriflebilece¤i,
ve eflit flartlarda kullanabilece¤i tasar›m›
öne ç›kartmas› ile farkl›laflan evrensel
tasar›m; kentsel ölçekten, ürün tasar›m›na
kadar genifl bir alanda uygulanabilir.
"Çevre, mekan, donat›m ve ürünler belirli
özellikleri olan gruplara kapat›lamaz, ayn›
zamanda kullan›c› gereksinmeleri de
sadece belirli bir bak›fl aç›s› ile
de¤erlendirilemez" (Hall ve Imrie 1999, 424).
Bu bak›fl aç›s› tüm insanlar›n yaflarken
ayn› flartlardan veya bu mümkün de¤ilse
eflit ve benzer flartlardan nas›l yararlanaca¤›n›n araflt›r›lmas›n› gündeme
getirmektedir. Evrensel tasar›m bu durumu
yukar›da belirtilen genifl uygulama
alan›nda sa¤layabilecek bir düflünce

ortam› oluflturmaktad›r. Evrensel tasar›m
ilgili ilkelere dayanan örneklerle kentsel
çevrelerden, ürünlere kadar tüm yaflam
çevre ve kullan›m ögelerinde eriflilebilirli¤i ve kullan›labilirli¤i sa¤larl
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