Özet:
Evrensel tasar›m kullan›c›y› temel alan,
sadece engelli insanlar üzerine
odaklanmayan, bütün insanlar› kapsayan
bir tasar›m yaklafl›m›d›r. Evrensel tasar›m›n
tan›mlanmas›nda ve uygulama aflamas›nda
aç›k bir flekilde ifade edilen amaç fludur:
Tasarlanan ürünlerin, yap›lar›n ve çevrelerin
farkl› ölçülere ve yeteneklere sahip bütün
kullan›c› gruplar› taraf›ndan eflit flartlarda
kullan›labilir olmas› sa¤lanmal›d›r. Bu
çal›flmada banyo tasar›m›nda uygulanmas›
gereken evrensel özellikler belirlenmifltir.
Banyolarda evrensel olarak tasarlanacak
bölümler s›ralanm›fl, tasar›m özellikleri ve
kullan›lmas› gereken ürünler flekiller ve
resimler yard›m›yla aç›klanm›flt›r.
Summary
Universal design is a user based approach
to design including every human being,
not only the handicapped. The main
purpose expressed plainly in the definition
and application of universal design is this:
The design products, buildings and
environments should have equal usage
conditions for all user groups that have
different dimensions and abilities from each
other. The parts that are to be designed
universally in bathrooms are stated,
the products to be used and design
properties are explained with the help of
sketches and photos.
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Girifl
Bugünün toplumundaki önemli de¤iflimler,
ürünlerin ve çevrelerin evrensel olarak
daha kullan›labilir olmas›n› sa¤layan
tasar›m yaklafl›m›n›n gereklili¤ini ortaya
koymaktad›r. Geliflen teknoloji ile birlikte
insanlar›n daha uzun süre ve daha
ba¤›ms›z olarak yaflamaya bafllamalar›
konut tasar›m anlay›fl›n›n yeniden ele
al›nmas› zorunlulu¤unu ortaya koymufltur.
Kiflilerin farkl› ihtiyaçlar› için farkl›
tasar›mlar yapmak yerine herkes
taraf›ndan kullan›labilir konutlar tasarlaman›n önemi anlafl›lmaya bafllanm›flt›r.
Evrensel özelliklerin kullan›m› herkes için
daha kolay ve daha güvenlidir.
Evrensel tasar›m yafla, uzunlu¤a, büyüklü¤e veya fiziksel yeteneklere
bakmaks›z›n bütün nüfusa hizmet etmektedir. Ortalama kullan›c› ölçüleri dikkate
al›narak tasarlanan geleneksel konutlar
baz› kullan›c› gruplar›n›n hareketlerini
k›s›tlamaktad›r. Yaflam›n ilk y›llar›nda
uygun olan konutlar, yafll›l›k y›llar› için
uygun de¤ildir. Pek çok evrensel kavram,

fiziksel k›s›tlamalar› olan insanlar›n daha
ba¤›ms›z olarak yaflamalar› için özgün
bir biçimde düflünülen tasar›mlar
içermektedir. Evrensel özellikler, ürünler
ve tasar›mlar, konutlar› geleneksel
konutlardan daha fazla insan taraf›ndan
kullan›labilir k›lar.
Banyo, konut içerisinde bir arada yaflayan
aile üyelerinin kiflisel temizliklerini ve
bak›mlar›n› yapt›klar› mekând›r.
Banyolarda y›kanma, tuvalet, el/yüz
y›kama, trafl olma gibi eylemler
gerçeklefltirilir. Geleneksel tasar›mlar ve
ürünler, baz› kullan›c› gruplar›n›n
banyolar› kendi yetenekleri ile güvenli
bir flekilde kullanmalar›na imkan
vermemektedir. Küvetler, klozetler ve
di¤er donat›lar›n seçiminde ve banyo
içine yerlefltirilmesinde, kullan›c›lar›n
ölçüleri ve yeteneklerinden ziyade tesisat
gelenekleri ve “ortalama” insan ölçüleri
dikkate al›nmaktad›r. Bu hacmin do¤ru
bir flekilde düzenlenmesi, kullan›lacak
donat›lar›n seçimi ve yerlefltirilmesi çok
önemlidir (F.E. Preiser, 2001).
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Banyo çevresinde kiflilerin ba¤›ms›z
fonksiyonel yetenekleri zamanla de¤iflir.
Banyodaki ba¤›ms›zl›k çok küçük
yafllarda minimum derecededir ve çocuklar, kurallara uygun hijyen ve banyo
uygulamalar›n› ö¤renene kadar, anne ve
babalar›n›n yard›mlar›na ihtiyaç duyarlar.
Büyüme ve olgunluk ile gelen fonksiyonel
ba¤›ms›zl›k sayesinde ço¤u genç ve
yetiflkin banyoyu rahatl›kla kullanabilir ve
her türlü flarta adapte olabilir. ‹lerleyen
yafl nedeniyle azalan ba¤›ms›zl›k banyo
alan›nda oturma yeri ve tutunma barlar›
gibi çevresel destekleri gerektirir.
Banyodaki ba¤›ms›zl›k genifl ölçüde
fonksiyonel yeteneklere dayan›rken,
çevre, olas› ba¤›ms›zl›¤›n seviyesinin
saptanmas›nda çok önemli rol oynar.
Çevre için hakim olan düflünce
“ulafl›labilirlik” kavram›d›r. Baz› insanlar
di¤erlerinden daha fazla desteklenmeye
ihtiyaç duyarlar ve bazen sadece ufak bir
ayr›nt› ba¤›ms›zl›k ve ba¤›ml›l›k aras›nda
farkl›l›k yaratabilir.
Konutlarda banyo teknolojisinin ilk olarak
bulundu¤u 1900’lerde ortalama insan
ömrü günümüze oranla çok düflüktü. O
zamanlar ço¤u insan banyo kullan›m›n›
kolayl›kla ba¤›ms›z olarak yapabiliyordu,
sadece çocuklar banyoyu kullan›rken
yard›m al›yorlard›. Banyo tasar›mlar›
ba¤›ms›z kullan›m ve tam mahremiyet
fikri üzerine odaklanm›flt›. T›p teknolojisindeki geliflmelerin sonucunda ortalama
yaflam süresi artm›fl bu durum nüfus
yap›s›n›n de¤iflimine sebep olmufltur (F.E.
Preiser, 2001). Daha uzun yaflam süresi
içinde, ölümcül yaralanmalar ve
hastal›klardan sonra hayatta kalma
oran›n›n öncekine göre daha fazla olmas›
kronik sakatlanma flartlar›n›n artmas›na
sebep olmufltur. Konut banyolar›nda,
fiziksel k›s›tlamalar›n fliddetine ba¤l›
olarak, yafll› ve engelli insanlar›n
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ba¤›ml›l›klar› artmaktad›r. Çeflitli
engellere sahip insanlar, banyo
tasar›mlar›ndaki eksiklikler sebebiyle
engellenen tek kullan›c› grubu de¤ildir.
Mesela standart donat› tasar›m› ve
yerleflimi, ço¤u kullan›c›n›n uzanma
alan›n›n d›fl›ndad›r. Dolaplar k›sa boylu
pek çok kifli için çok yüksektir ve bu
kullan›c›lar ço¤u zaman banyo kullan›m›n›
ba¤›ms›z olarak sürdürmekte zorlan›rlar.
Uzun boylu insanlar donat›lar›n yerleflim
yüksekli¤i nedeniyle büyük ölçüde
rahats›zl›k hissederler ve onlar› kullanabilmek için e¤ilmek zorunda kal›rlar.
Tekerlekli sandalye ve yürüteç
kullan›c›lar› banyo planlar› ile k›s›tlan›rlar
ve donat›lar› kullanmakta ve çevresinde
hareket etmekte zorluk çekerler. Ellerinde
mafsal iltihab› olan kullan›c›lar kontrol
elemanlar›n› kavrayamazlar, bataryalar›
çal›flt›ramazlar ve baz› tasar›mlar
sebebiyle k›s›tlan›rlar. Görsel k›s›tlamalara
sahip insanlar donat› tasar›m›n› kavramada
zorlan›rlar ve ço¤u zaman yerleri
hakk›nda yan›larak onlara çarparlar.
Standart klozet yerleflimleri insanlar›n
oturmalar›na ve kalkmalar›na yard›mc›
olacak tutunma elemanlar›na sahip
de¤ildir. Baz› insanlar›n bacaklar›nda,
klozete oturmak ve kalkmak için yeterli
güç yoktur, bu nedenle standart klozetleri
kullanamazlar. Ayn› flekilde geleneksel
banyo küvetleri de insanlar›n
kullan›mlar›na yard›mc› olacak flekilde
tasarlanmam›fllard›r. Banyo küvetini
kullanma iyi bir denge, çevik bacaklar ve
büyük bir güç gerektirir. Yap›lan
araflt›rmalar her y›l meydana gelen ev
kazalar›n›n büyük bir bölümünün banyo
ve dufl yaparken meydana geldi¤ini ortaya
koymaktad›r. Banyolarda meydana
gelebilecek olas› kazalar flunlard›r:
• Kullan›c›n›n bafl›n›n dönmesi, hareket
probleminin olmas› ve acele içinde olmas›
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gibi sebeplerden dolay› dufl teknesi veya
küvet içerisinde kazalar meydana gelebilir.
• Küvet içerisine girerken ve ç›karken
veya küvet içerisinde hareket ederken
kaygan yüzey sebebiyle kazalar meydana
gelebilir.
• Küçük çocuklar ve yafll›lar kaynar su
veya buhar sebebiyle yaralanabilirler.
• Küçük çocuklar refakatsiz olarak banyo
yaparken bo¤ulabilirler.
• Küçük çocuklar küvet içerisinde veya
yak›n›nda oynarken kaygan yüzey
sebebiyle düflüp yaralanabilirler.
• Banyo yaralanmalar› uygunsuz
yerlefltirilen tutunma barlar›, sabunluklar,
bataryalar ve havluluklar gibi ç›k›nt›
yapan objeler sebebiyle de meydana
gelebilir (Wylde, Robbins, Baron and Clark,
1994).
Günümüzde ço¤u banyo uygun kullan›m
alan› sa¤lamamaktad›r ve daha
kullan›labilir bir banyoya duyulan ihtiyaç
gün geçtikçe artmaktad›r. Eflit f›rsatlar
yaratan evrensel banyolar herkes için daha
iyi banyo ortam› sa¤lar, bütün kullan›c›lar
için yararl›d›r, kiflisel ve ortak ihtiyaçlar›
karfl›lar. Evrensel banyolar bütün insanlar
taraf›ndan kullan›labilir, bütün kullan›c›
gruplar›n› dikkate al›r ve farkl› ihtiyaçlar

için uygun seçenekler sa¤lar. Bu nedenle
evrensel banyolar kullan›c›lar›n de¤iflen
ihtiyaçlar›na adapte olabilmek için gerekli
olan yeni teknolojileri kapsamal›d›r. Bütün
kullan›c›lar için yüksek derecede güvenlik,
kullan›labilirlik, ba¤›ms›zl›k ve kiflisel
memnuniyet sa¤lanmak zorundad›r.
Evrensel banyo tasar›m›
Banyolar insanlar›n tuvalet ve banyo
ihtiyaçlar›n› karfl›lad›klar› ve kiflisel
bak›mlar›n› yapt›klar› mekânlard›r. Baz›
durumlarda ikincil fonksiyon olarak banyo
ile ilgili tekstil ürünlerinin depoland›¤› ve
çamafl›rlar›n y›kand›¤› bir alan olabilir.
Konuttaki banyolardan biri ebeveyn yatak
odas› ile ba¤lant›l› olarak tasarlanabilir.
Di¤er banyo ise çocuklara ve misafirlere
hizmet eder.
Yeni tasarlanan bir konutta yer alacak
banyolar planlan›rken her birinin nas›l
kullan›laca¤› ve en iyi nereye
yerlefltirilece¤i düflünülmelidir. Yaflam
boyu kullan›lacak konutlarda, banyolar
geceleri yatak odalar›ndan mümkün olan
en k›sa ve engelsiz yoldan, çabuk ve
kolayl›kla eriflilebilecek flekilde tasarlanmal›d›r. Konut, içerisinde en az›ndan bir
banyo ulafl›labilirli¤in sa¤lanmas›na
yard›mc› olacak sistemlere sahip
olmal›d›r. Tekerlekli sandalye ve di¤er
hareketli yard›mc› araçlar› kullanan
insanlar banyo donat›lar›n› kullan›rken,
fiziksel problemleri olmayan insanlara
göre daha fazla alana ihtiyaç duyarlar.
Yeterli alan sa¤lansa bile tutunma araçlar›
yoksa bu alan kullan›labilir de¤ildir.
Konut banyolar›nda gerek duyulan
yerlere tutunma barlar› yerlefltirilmelidir.
Tutunma barlar› özellikle hareket k›s›tlamalar›na sahip insanlar›n banyoyu güvenli
bir flekilde kullanabilmeleri için gereklidir.
Bütün kullan›c›lar ›slak zemin üzerinde
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ayakta dururken, e¤ilirken, diz çökerken,
çömelirken ve bir yere ç›karken bir fleye
tutunmaya ihtiyaç duyarlar.
Tutunma barlar›n›n klozet ve küvet/dufl
alan› çevresinde kullan›lmas› herkes için
güvenli¤i büyük ölçüde art›r›r. Tutunma
barlar› keskin kenarlara sahip olmamal›d›r
(fiekil 1) ve banyo içerisinde geçiflleri
engellemeyecek flekilde yerlefltirilmelidir
(Wylde, Margaret, Robbins, Adrian Baron and
Clark, Sam. 1994).

Banyodaki tutunma barlar›n›n biçimleri
özellikle klozet çevresinde farkl›l›k
gösterir. Yandaki flekilde görülen tutunma
barlar› afla¤› do¤ru çekilerek kullan›m
pozisyonuna getirilir ve kullan›c›
taraf›ndan tekrar duvara itilir. Bu tip
tutunma barlar› pek çok insan için klozeti
kullan›rken oturma ve kalkma s›ras›nda
destek sa¤lar (fiekil 2, Resim 2).
Kullan›c›lar›n her iki ellerini de
kullanabilmeleri banyo tasar›mlar›nda
önemli bir noktad›r. Banyolar›n ölçüsünü,
donat›lar›n say›s›n›, biçimini ve
yerlefltirilme fleklini belirler. Banyolarda
kullan›lan temel donat›lar, küvet ve/veya
dufl teknesi, klozet ve lavabodur.
Banyolarda kullan›lacak bütün donat›lar
farkl› yafllardaki ve yeteneklerdeki
insanlar taraf›ndan kullan›labilir olmal›d›r.
Küçük çocuklar ve çok kilolu yetiflkinler
gibi afl›r› uçlardaki beden ölçülerine uygun
ve güvenli olmal›d›r ve kolay
temizlenebilmelidir.
Lavabo alan›
Konut banyolar›nda lavabo alan› rahat
hareket edilebilecek flekilde düzenlenmelidir. Lavabo çevresinde yeterli alan
bulunmad›¤› zaman kullan›c›lar›n günlük
haz›rl›klar›n› yapabilmeleri zorlafl›r.
Lavabolar, oturmak zorunda olan ço¤u
insan›n lavabo haznesini kullanmas›na ve
alt›nda dizleri ve ayak uçlar› için yeterli
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fiekil: 2

alan sa¤lanmas›na izin verecek flekilde en
az 42.5 cm derinli¤e sahip olmal›d›r.
Lavabo kenar›n›n yerden yüksekli¤inin en
üst noktas› zeminden 85 cm’den daha
fazla, alt noktas›n›n yerden yüksekli¤i ise
zeminden 72.5 cm’den daha az
olmamal›d›r (fiekil 3). Bu aç›kl›k, oturmak
zorunda olan insanlar›n lavabonun alt›na
girebilmelerine, batarya ve lavaboyu
kullanabilmelerine imkan verecektir.

Resim: 2

fiekil: 2
Katlanabilir tutunma barlar›
Resim: 2
Katlanabilir tutunma barları
fiekil: 3
Uygun lavabo yerleflim ölçüleri
Resim: 3
Uygun lavabo yerleflimi

fiekil: 3

Resim: 3
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tezgahl› lavabolar çal›flma, depolama ve
manevra alan› sa¤lamas› aç›s›ndan
avantajl›d›r. Tezgâh alt›ndaki çekmeceler,
tezgah üzerine monte edilecek raflara
göre daha kolay ulafl›labilir ve daha
kullan›labilir depolama alan› sa¤lar
(Resim 4).
Lavabo içerisine ve bataryaya kolay
eriflim sa¤lanabilmesi için, lavabo
tezgah›n ön yüzeyine yak›n yerlefltirilmelidir. Tezgah alt›ndaki dolaplar, gelecekte
kullan›c›lar›n lavaboyu oturarak
kullanabilmelerine imkan verebilmesi için
ç›kar›labilir özellikte olmal›d›r. Tezgâh
dirseklerle duvara tutturulmak zorundad›r.
Bu dolaplar›n görünümü sabit dolaplardan
farkl› de¤ildir fakat banyodaki manevra
alan›n› art›rmaya ihtiyaç duyuldu¤unda
kolayl›kla ç›kar›l›p sonra tekrar monte
edilebilir (fiekil 4).

Resim: 4

fiekil: 4
Ç›kar›labilir tezgahalt›
dolap ve dolap ç›kt›ktan
sonra monte edilen boru
muhafaza paneli
Resim: 4
Tezgâhl› lavabo
örnekleri
Resim: 5
Banyoda kullan›lan ayna,
depolama eleman› ve
havlu bar›

Resim: 5

Alt› aç›k olan asma lavabolar›n tesisat ve
s›cak su borular› kullan›c›lar›n yaralanmalar›n› önlemek amac›yla kaplanmal›d›r
veya izole edilmelidir (Mace, Ron., Young,
Leslie. and Sifrin, Geoff. 1996), (Resim 3).
Banyolarda kullan›lan asma lavabolar
manevra yap›lmas›na engel olmamas›na
ra¤men kiflisel eflyalar›n depolanmas›
için yeterli alan sa¤layamazlar. Lavabonun
üzerine monte edilen raflar pek çok
insan›n uzanma alan›n›n d›fl›nda olabilir.
Alt›nda dizler için boflluk b›rak›lan

Banyolarda sabit ayna genellikle lavabo
üzerine yerlefltirilmektedir. Aynalar›n
yerleflim yüksekli¤i oturan bir kullan›c›n›n
göz hizas›nda olmal›, ayn› zamanda ayakta
duran bir kiflinin kullan›m›na da imkan
tan›mal›d›r. Bu aynan›n e¤imli bir flekilde
yerlefltirilmesi çocuklar ve oturmak zorunda olan insanlar›n aynay› kendilerine göre
ayarlayabilmelerine imkân verir (fiekil 5).
‹lave olarak boy aynas› kullan›labilir.
Tam boy ayna, kullan›c›lar›n yafllar›na,
ölçülerine ve yeteneklerine bakmadan
herkese hizmet eder. Ayr›ca aynan›n
üzerine yerlefltirilen nesneleri büyüten
ilave bir ayna, görme problemleri olan
insanlara kiflisel ihtiyaçlar›n› karfl›larken
yard›mc› olur.
Banyolar bütün kullan›c›lara eriflilebilir
depolama alan› sa¤lamal›d›r. Eriflilebilir
olmas›n›n anlam› depolama alan›n›n
önünde yeterli zemin alan›n›n olmas›d›r.
Depolama alan›n›n kapa¤› tek el
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kullan›larak aç›labilmeli ve parmak
kullan›m› gerektirmemelidir.
Lavabonun alt›nda düzenlenecek
çekmeceli ve tekerlekli dolaplarda
banyonun depolama ihtiyac›n›
karfl›layabilir. Lavabo kullan›m›na
yönelik havlu barlar› bütün kullan›c›lar›n
rahatl›kla eriflebilecekleri flekilde
yerlefltirilmelidir (fiekil 5).
Büyük banyolar esnek tasar›m için daha
fazla f›rsat sa¤lar. Bu banyolarda iki
lavabo kullan›lacaksa bunlardan birinin
oturan kullan›c›lar için düzenlenmesi
uygun olur (Resim 6). E¤er tek lavabo
kullan›l›yorsa en pratik çözüm lavabo ve
tezgah yüksekli¤inin oturan kullan›c›lara
yard›mc› olacak yükseklikte olmas› veya
e¤er mümkünse yüksekli¤i ayarlanabilir
tezgahlar›n kullan›lmas›d›r.
Lavabolarda, kavrama gerektirmeyen
manivela veya asimetrik flekilli kontrol
elemanlar›na sahip bataryalar
kullan›lmal›d›r. Ellerinde veya
parmaklar›nda mafsal iltihab› olan insanlar
genellikle topuz fleklindeki kontrol
elemanlar›n› kavramakta veya
döndürmekte zorluk çekerler. Manivela
fleklindeki kontrol elemanlar› avuç içi
veya yumrukla çal›flt›r›labilir. Tek kumandal› bataryalar pek çok insan›n kullan›m›
için kolayl›k sa¤lar (fiekil 5). Yüksek ›s›
derecesinde kendili¤inden kapanan
modellerin seçimi kazayla olabilecek

Resim: 6

hafllanmalar› önlemeye yard›mc› olur.
Bataryalar oturmak zorunda olan
kullan›c›lar›n uzanma alan› içine
yerlefltirilmelidir. E¤er lavabo ve
tezgah özellikle derin olarak
tasarlanm›flsa, kontrol elemanlar›
eriflimi kolaylaflt›rmak için lavabonun
yan taraf›na yerlefltirilebilir.
Klozet alan›
Konut banyolar›nda klozetler için gerekli
olan temiz zemin alan› di¤er donat›lar için
gerekli olan alandan daha genifltir.
Tekerlekli sandalye ve di¤er yard›mc›
araçlar› kullanan kiflilerin hem ön hem de
yan taraftan yaklaflabilmeleri için klozet
çevresinde gerekli alan b›rak›lmak zorundad›r. ‹deal olarak klozetler hem sa¤ hem
de sol elini kullanan insanlar taraf›ndan
kullan›labilecek flekilde yerlefltirilmelidir.
Kullan›c›lar klozete hem sa¤ taraftan

fiekil: 5
Evrensel özelli¤e sahip
bataryalar
Resim: 6
Büyük banyolarda
yükseklikleri farkl› iki
lavabo kullan›m›
Resim: 7
Lavabolarda kullan›lan
batarya örnekleri
fiekil: 6
Klozete için gerekli
olan 120 cm x 145 cm
ölçüsündeki temiz
zemin alan›

fiekil: 5
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terilen üç zemin alan› ölçüsü, tekerlekli
sandalye ve yürüteç kullanan insanlar›n
klozete yaklaflabilmeleri, manevra yapabilmeleri ve oturabilmeleri için gerekli
olan alan örnekleridir. Bu alanlar
kullan›c›lar›n klozete güvenli bir flekilde
transfer olabilmelerini sa¤lar. Bu planlarda
gösterilen klozetlerin çevresindeki temiz
zemin alan› seçenekleri, tekerlekli sandalye kullanan kifliler taraf›ndan klozete
yaklafl›m›n yönünü gösterir. Birinci ve
ikinci planlardaki klozetlerin sa¤ taraf›nda
tezgahl› lavabo yer almaktad›r. Tezgahl›
lavabonun derinli¤i maksimum 60 cm
olmal›d›r. Lavabonun tezgah›, klozet için
gerekli olan temiz zemin alan›n›
k›s›tlamaktad›r. Bu nedenle tezgahla karfl›
duvar aras›nda minimum 82.5 cm aç›kl›k
olmal›d›r. fiekildeki klozetlerin
ulafl›labilirli¤inin ve kullan›labilirli¤inin
seviyesi ilk flekilde en az, ikinci flekilde
orta, son flekilde ise en fazlad›r (Mace, Young
and Sifrin,1996).

Resim: 7

fiekil: 6

hem de sol taraftan transfer olabilmelidir.
Tekerlekli sandalye kullanan baz› insanlar
klozete sadece tek taraftan transfer olabilirler. Baz›lar› ise hem sa¤, hem sol hem
de ön taraftan transfer olabilirler.
Kulland›klar› teknik ço¤u zaman
al›flkanl›¤a, kolayl›¤a ve güvenli¤e ba¤l›
olarak de¤iflir. Engellenmemifl temiz
zemin alan› tekerlekli sandalye
kullan›c›lar›n›n klozete yaklaflabilmesine
ve çeflitli teknikler yard›m›yla ba¤›ms›z
olarak transferine imkân tan›r. En iyi
klozet yerleflimi bütün yaklafl›m
flekillerine izin veren yerleflimdir; fakat
alanlar k›s›tl› oldu¤u için bunu
gerçeklefltirmek çok zordur. Afla¤›da gös-

Yukar›daki ilk flekilde üç yönden de
kapal› 120 cm x 140 cm ölçüsündeki
temiz zemin alan›, tekerlekli sandalye
kullanan bir kiflinin sadece yandan
yaklafl›m›na imkan veren minimum zemin
alan ölçüsüdür. 120 cm tekerlekli sandalye
için minimum uzunluk ölçüsüdür. 140 cm
baz› kullan›c›lar›n klozete güvenli bir
flekilde transfer olabilmeleri için tekerlekli
sandalyenin aç›l› bir flekilde
yerlefltirilebilmesini sa¤lar. Bu aç›l›
pozisyon e¤er lavabonun alt› aç›ksa
mümkün olabilir (Mace, Young and Sifrin,
1996), (fiekil 6).
‹kinci flekildeki gibi lavabo klozete
bitiflik oldu¤u zaman önden yaklafl›m›n
sa¤lanabilmesi için, temiz zemin alan›
minimum 165 cm uzunlu¤unda olmak
zorundad›r. Kap›, klozete önden yaklafl›m
s›ras›nda manevra yap›labilmesi için
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fiekil: 7

gerekli olan alan›n sa¤lanabilmesi için
klozetin karfl›s›na yerlefltirilmelidir. Bu
yerleflim fleklinde hem önden hem yandan
hem de yayg›n olarak kullan›lmayan diagonal yaklafl›m mümkün olmaktad›r (fiekil 7).
Üçüncü flekildeki 150 cm x 140 cm
ölçüsündeki zemin alan› ölçüsünün
geniflli¤i 30 cm artm›flt›r ve lavabo zemin
alan› ölçüsünün içinde de¤ildir. Bu zemin
alan› biçimi ve ölçüsü çok çeflitli transfer

fiekil: 8
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pozisyonlar›na izin verir. Tekerlekli
sandalye veya skuter kullanan biri paralel,
dikey ve diagonal pozisyonda yaklaflabilir.
Ayn› zamanda bu zemin alan› ölçüsü
tekerlekli sandalye kullanan bir kiflinin
klozete transfer olurken bir baflkas›ndan
yard›m alabilmesini sa¤lar (Mace, Young and
Sifrin, 1996) (fiekil 8).
Kullan›c›lar›n klozetleri güvenli bir
flekilde kullanabilmeleri için klozetin

fiekil: 7
Klozete için gerekli
olan1 20 cm x 165 cm
ölçüsündeki temiz
zemin alan›
fiekil: 8
Klozete için gerekli
olan 50 cm x 140 cm
ölçüsündeki temiz
zemin alan
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kullan›labilir. Zemine monte edilen sabit
tutunma barlar›, küvetin kontrol
elemanlar›na eriflimini güçlefltirir. Bu
nedenle katlanabilir tutunma barlar›n›n
kullan›lmas› daha uygundur (fiekil 10).
Tuvalet ka¤›tl›¤› klozete oturuldu¤u
zaman kolayca eriflilebilecek bir mesafeye
monte edilmelidir. Tuvalet ka¤›tl›¤› için
rulo tutuculu veya kilit mekânizmal›
modeller seçilmelidir, bu tip tuvalet
ka¤›tl›klar› tek elini kullanabilen insanlar
için kolayl›k sa¤lar.
fiekil: 9

fiekil: 10

fiekil: 9
Tutunma barlar›n›n
yerlefltirilmesi için
gerekli olan ölçüler
fiekil: 10
Katlanabilir tutunma
barlar›n›n
yerlefltirilmesi

yan›ndaki ve arkas›ndaki duvarda
tutunma barlar› düzenlenmelidir. Bu
tutunma barlar› hareket yetene¤i
k›s›tlanm›fl insanlar taraf›ndan klozeti
kullan›m s›ras›nda otururken dengeyi
sa¤lamak için kullan›l›r. Afla¤›daki flekilde
bu tutunma barlar›n›n yerlefltirilmesi için
gerekli olan ölçüler verilmifltir (fiekil 9).
Klozet çevresinde sabit tutunma
barlar›ndan farkl› tutunma barlar›
kullan›labilir. E¤er klozet, lavabo ve küvet
aras›na yerlefltirilmiflse katlanabilir veya
zemine monte edilen sabit tutunma barlar›

Küvet-dufl alan›
Pek çok insan günlük hayat› içinde
düzenli olarak banyo yapma ve dufl alma
aras›nda gidip gelmektedir. Hareket
yetenekleri bozulan insanlar›n seçenekleri
ise çok k›s›tl›d›r. Fiziksel k›s›tlamalara
sahip olan fakat herhangi bir yard›mc›
araç kullanmayan insanlar hem küveti
hem de dufl teknesini kullanmaya devam
edebilirler. Baston, koltuk de¤ne¤i ve
yürüteç kullanan insanlar dufl teknesini
kullan›rken daha çok s›k›nt› çekerler.
Tekerlekli sandalye kullanan insanlar ise
dufl teknesini kullan›rken çok büyük
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Resim: 8

ba¤›ms›zl›¤a sahiptir. Engelli insanlar
nadiren banyo yapma ve dufl yapma
seçene¤inin her ikisine de sahiplerdir.
Genellikle sahip olduklar› küvet veya dufl
teknesi, kullanabilmeleri için adapte edilir.
Pek çok küvet fiberglas ve di¤er plastik
benzeri malzemelerden, çelik veya
seramikten yap›lm›flt›r ve kaymay›
önlemek için kimyasal ifllemlerden
geçirilmifltir. Geleneksel küvetler pek çok
probleme sahiptir. Ço¤u dikdörtgen küvet
ölçüsü insan formuna uygun de¤ildir ve
farkl› yafllardaki kullan›c›lar için problem
yarat›r. Baz› insanlar küvetin üzerinden
ad›m atamazlar, baz›lar› küvetin
zeminine oturamazlar, kendilerini
yukar›ya çekemez ve oturduklar› yerden
bataryaya uzanamazlar. Geleneksel
küvetler baz› insanlar›n tutunma barlar›na
uzanabilmeleri için çok genifltir.

Yeni banyo sistemleri fiziksel
k›s›tlamalara sahip insanlara yard›mc›
olacak flekilde düzenlenmelidir (Resim 8).
Evrensel küvetlerin sahip olmas› gereken
özellikler flunlard›r:
• Küvetin tasar›m› düflme riskini
minimuma indirmelidir.
• Tutunma barlar›yla desteklenerek
güvenli bir flekilde girifl, ç›k›fl ve hareket
etme imkan› sa¤lanmal›d›r.
• Su s›cakl›¤›n› ve fliddetini ayarlayan
kontrol elemanlar›na eriflimin
sa¤lanabilmesi için, bu elemanlar ortalama
uzanma alan› içerisine yerlefltirilmelidir.
• Batarya kulplar›, sabun koyulan yerler ve
malzeme raflar› küvet içine ve çevresine
yerlefltirilmelidir. Küvet alan› çevresinde,
dirseklerini, kafalar›n›, dizlerini veya
vücutlar›n›n herhangi bir yerini
çarpabilecekleri ç›k›nt› yapan elemanlar
olmamal›d›r (Wylde, Robbins, Adrian and Clark,
1994).

Resim: 8
Uygun küvet tasar›m›
örnekleri
fiekil: 11
Küvete paralel
yaklafl›m için gerekli
olan zemin alan›

fiekil:11
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fiekil:12

Resim: 9
Küvet içerisinde
kullan›lan oturma
elemanlar›
fiekil: 12
Küvete dikey yaklafl›m
için gerekli olan zemin
alan›
fiekil: 13
Küvet çevresinde
kullan›lan tutunma
barlar›

Resim: 9

Küvete yaklafl›m için gerekli olan temiz
zemin alan› küvetin her bir noktas› için
önemlidir. Afla¤›daki flekillerde gösterilen
zemin alan› ölçüleri, tekerlekli sandalye ve
yürüteç kullanan insanlar›n küvete
yaklaflabilmeleri, manevra yapabilmeleri
ve transfer olabilmeleri için gerekli olan
alan örnekleridir. ‹lk flekilde yer alan
75 cm x 150 cm ölçüsündeki zemin
alan›nda gösterilen yaklafl›m flekli e¤er
lavabo alt›nda dizler için gerekli olan
boflluk b›rak›lm›flsa mümkün olabilir.
Kullan›c› ancak bu flekilde transfer olabilir
ve/veya kontrol elemanlar›n› kullanabilir
(fiekil 11), (Mace, Young and Sifrin, 1996).
‹kinci flekildeki 120 cm x 150 cm
ölçündeki zemin alan› içerisinde klozet
yer almaktad›r. Tekerlekli sandalye
kullanan bir kifli taraf›ndan küvete ancak
dikey yaklafl›labilir. Donat›lar›n bu
yerleflim flekli kontrol elemanlar›na eriflimi
zorlaflt›r›r. E¤er kullan›c›lar küvete iyice
yaklafl›p ayaklar›n› küvet içerisine

uzat›rlarsa kontrol elemanlar›na
uzanabilirler (Mace, Young and Sifrin, 1996),
(fiekil 12).
Bu yerleflim fleklinde ikinci bir seçenek
baz› kullan›c›lar›n küvet içerisine
yerlefltirilen ç›kar›labilir oturma eleman›na
transfer olup, küvet zemini üzerine oturmak yerine bu elemanlar üzerinde banyo
yapmalar›d›r.

fiekil:13

Bu flekildeki bir düzenlemede oturma
eleman›ndan sandalyeye transfer olmak
küvet zemininden yap›lan transfere göre
daha kolayd›r; fakat bu seçenek
kullan›c›lar›n küvette su içerisine uzan›p
banyo yapmalar›na imkan vermez (Resim 9).
Küvet çevresinde her bir duvar üzerine
kaymay› ve düflmeyi önlemek amac›yla
monte edilen tutunma barlar› güvenli¤i
art›r›r. Tutunma barlar›na duyulan ihtiyaç
ve yerlefltirilece¤i yerler, yetersizlik
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fiekil:14

seviyesine ve türüne göre farkl›l›k
gösterir. Bu tutunma barlar›n›n say›s›
kiflinin ihtiyaçlar›na göre belirlenmelidir.
Afla¤›daki flekillerde bu tutunma barlar›n›n
yerleflim biçimleri ve monte edilecekleri
yükseklikler yer almaktad›r (fiekil 14).
Banyolar kaygan yüzeylere sahip
olduklar›ndan hareket k›s›tlamalar›na
fiekil:15
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sahip kullan›c›lar için en tehlikeli
mekânlardan biridir. Küvetlerin kullan›m›,
dengeleri, kuvvetleri veya hareketleri
k›s›tl› pek çok insan için zor olabilir.
Dufl alanlar› insanlar›n de¤iflen
ihtiyaçlar›na daha kolay adapte edilebilir.
Uygun bir flekilde düzenlenen dufl yerleri
çok yönlü kullan›m imkan› sa¤lar ve
evrensel özelliklidir (fiekil 15) .

fiekil: 14
Küvet çevresinde
kullan›lan tutunma
barlar› ve ölçüleri
fiekil: 15
Çok yönlü kullan›ma
sahip evrensel özellikli
dufl alanlar›
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fiekil: 16
90 cm x 90 cm ve
90 cm x 120 cm ölçüsündeki dufl
alanlar›

Dufl yerleri çok alçak bir efli¤e sahiptir
veya efliksizdir. Böylece bütün
kullan›c›lar kolayl›kla yürüyerek
veya tekerlekli sandalyesi ile birlikte dufl
yerine girebilir. Bu dufl yerlerine sabit
veya katlanabilir oturma eleman› monte
edilebilir; bu oturma eleman› dufl
yaparken oturmak zorunda olan bacak
gücü yetersiz, zay›f, dengesi ve dayanma
gücü s›n›rl› insanlar›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lar.

Afla¤›da gösterilen dufl alan› ölçüleri,
tekerlekli sandalye ve yürüteç kullanan
insanlar›n dufl yerine yaklaflabilmeleri,
manevra yapabilmeleri ve transfer
olabilmeleri için gerekli olan alan
örnekleridir. Ölçüsü ne olursa olsun dufl
alanlar›n›n önünde, donat›lara
yaklaflabilmek için 75 cm x 90 cm
ölçüsünde temiz zemin alan›
b›rak›lmal›d›r. Bu zemin alan›, hareketli
yard›mc› araçlar› kullanan kiflilerin dufl
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bölmesine güvenli bir flekilde
girebilmeleri ve ç›kabilmeleri için
gerekli olan manevra alan›n› sa¤lar
(Mace, Ron., Young, Leslie. and Sifrin, Geoff. 1996).

90 cm x 90 cm ölçüsündeki standart bir
dufl birimindeki oturma eleman›na transfer
olan bir kifli kontrol elamanlar›na
rahatl›kla eriflebilir. 90 cm x 120 cm
ölçüsündeki dufl birimi ise genellikle
kullan›fll› de¤ildir; çünkü oturarak banyo
yapmak zorunda olan kullan›c›lar dufl
yerindeki sabit veya katlanabilir oturma
elemanlar›ndan kontrol elemanlar›na
uzanamazlar. Bu nedenle baz› kullan›c›lar
bu dufl biriminde sabit bir oturma eleman›
yerine kendi oturma elemanlar›n›
kullan›rlar. Bu dufl birimlerinde hareket ve
denge problemi olan kullan›c›lar oturarak
banyo yaparlar, sa¤l›kl› kullan›c›lar ise
katlanabilir oturma eleman›n› kald›r›p
ayakta dufl al›rlar (fiekil 16).
90 cm x 150 cm ve 150 cm x 150 cm
ölçüsündeki dufl birimleri tekerlekli
sandalyeyle içine girilebilen, çok yönlü
kullan›ma sahip olan alanlard›r.
Kullan›c›lar›n çocuklar›n› veya evcil
hayvanlar›n› y›kamalar›na imkan verir.
Tekerlekli sandalyenin içeri girebilmesi
için dufl zemini ile banyo zemininin
seviyesi ayn› hizada olmak zorundad›r.
150 cm x 150 cm ölçüsündeki dufl birimi
tekerlekli sandalye kullan›c›s›n›n içeride
dönüfl yapabilmesine imkan verir.
Ayn› zamanda ba¤›ms›z olarak banyo
yapamayan yafll›lar›n yard›mc›lar›yla
birlikte banyo yapabilmelerini sa¤lar
(fiekil 17).
Banyonun her taraf›nda oldu¤u gibi dufl
alanlar›nda da duvar destekleme araçlar›
kullan›lmal›d›r. Destekleme araçlar› olan
tutunma barlar› genellikle iki flekilde
destek sa¤lar. Hareket k›s›tlamas›na
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Resim: 10

fiekil:17

fiekil:18

sahip kullan›c›lara dufl yerindeki
oturma eleman›na transfer olurken
yard›mc› olur. Ayakta dufl alan denge
problemi olan kullan›c›lara ise kay›p
düflmeleriniönlemek amac›yla
destek olur
(fiekil 18, Resim 10).
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fiekil: 17
90 cm x 120 cm ve 150 cm x 150
cm ölçüsündeki dufl alanlar›
Resim: 10
Uygun dufl alan› tasar›mlar›
fiekil: 18
Dufl alanlar›ndaki
tutunma barlar›
fiekil: 19
Küvet ve dufl yerlerinde
kullan›lan kontrol
elemanlar›n›n yerleflimi
Resim: 11
Dufl alanlar›ndaki
tutunma barlar›
Resim: 12
Küvet içerisinde kullan›lan
kontrol elemanlar›
fiekil:19

Resim: 11

Banyo alanlar›nda kullan›lacak
bataryalarda, s›cak sudan dolay›
oluflabilecek yaralanmalar› önlemek
amac›yla su kontrol sistemleri
kullan›lmal›d›r. Bu sistemler s›cak
su ile so¤uk suyun kar›flmas›n› sa¤lar
böylece su s›cakl›¤› önceden ayarlanm›fl
olur. Su kontrol sistemleri ayn› zamanda
bas›nç dengeleme sistemine de sahiptir.

Resim: 12

Küvet ve dufl alan›nda kullan›lan kontrol
elemanlar› donat›lar›n kullan›m›nda büyük
ölçüde kolayl›k ve güvenlik sa¤layacak
flekilde yerlefltirilmelidir. Kontrol
elemanlar› küvetin d›fl›na yak›n
yerlefltirildikleri zaman, donat›lar›n
d›fl›ndan kontrol elemanlar›na uzanmak
için gerilme ve e¤ilme ihtiyac› büyük
ölçüde azal›r. Bu durum esneklikleri k›s›tl›
kullan›c›lar›n kontrol elemanlar›n›
kullan›m›nda kolayl›k sa¤lar (fiekil 19).
Bataryalar›n kullan›m› kolay ve
anlafl›labilir olmal›d›r. Baz› bataryalardaki
açma-kapamada ve su s›cakl›¤›n›
ayarlamada kullan›lan kontrol
elemanlar›n›n ayr›lmas› kullan›c›lar›n
kafas›n› kar›flt›r›r. Manivela fleklindeki
kontrol elemanlar›na sahip modeller,
tercihen tek kontrol eleman›na sahip
modeller seçilmelidir (Resim 11).
Banyolarda sabit dufl bafll›klar› yerine
elle kontrol edilebilen daha estetik ve
fonksiyonel olan dufl bafll›klar› tercih
edilmelidir. Kolayl›kla tak›l›p
ç›kar›labilen, çeflitli ak›fl biçimlerine sahip
modeller seçilmelidir. Kullan›m› zor olan
topuz fleklindeki veya ufak kadran
fleklindeki kontrol elemanlar›n›n
kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Dufl
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Resim: 13
Dufl yerinde kullan›lan
oturma elemanlar› ve
dufl bafll›¤›
Resim: 14
Banyolar için uygun
sürme kap› örne¤i

Resim: 13

yerlerine monte edilen oturma
elemanlar› en az 37.5 cm derinli¤inde
olmal›d›r. Bu derinlik pek çok oturma
eleman› ve sandalye için ortalama bir
ölçüdür ve kullan›c›n›n kaymadan
oturabilmesine imkan verir. Oturma
elemanlar›n›n katlanabilir olmas› iyi bir
çözümdür (Resim 13).

getirir ve daha estetik bir görünüme
sahiptir. Kap› üzerinde manivela fleklinde
kap› kulplar› kullan›lmal›d›r (Resim 14).

Konut banyolar›nda kap›lar
mahremiyetin sa¤lanmas› aç›s›ndan
önemlidir. Banyo kap›lar› kolay geçiflin
sa¤lanabilmesi için minimum 80 cm
geniflli¤inde olmal›d›r. Dar kap›lar
tekerlekli sandalye kullanan insanlar›n
sandalyelerini banyodan d›flar›
ç›karmalar›n› zorlaflt›r›r. Kötü tasarlanm›fl
kap› aç›l›fllar› küçük banyolar›n
kullan›m›n› zorlaflt›r›r. Sürme kap›lar
aç›l›mlar› s›ras›nda zemin alan›
kaplamad›klar›ndan banyolar için çok
uygundur. E¤er mentefleli kap›
kullan›lmak zorundaysa kap› banyonun
içine de¤il d›fl›na aç›lmal›d›r. Bu banyo
içinde daha fazla zemin alan› sa¤lar fakat
banyo koridora aç›l›yorsa geçifle engel
olabilir. En iyi çözüm mentefleli kap›lar›n
kullan›lmamas›d›r. Sürme kap›lar, kap›
aç›l›fl› ile ilgili problemler için çözüm

Resim: 14
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Banyo içerisinde kaygan yüzeyler
tehlikelidir ve önlenmelidir. Banyo zemini
için uygun olan zemin malzemesinin
seçiminde önemli olan etkenlerden biri
sürtünme katsay›s›d›r. Sürtünme katsay›s›

Banyo Tasar›m›na Evrensel Yaklafl›mlar

yüzeyin kaymaya karfl› direncinin
miktar›d›r. ‹nsanlar›n kaymayan
yüzeylerle ilgili istekleri de¤iflmektedir.
Herhangi bir hareket k›s›tlamas›na sahip
olmayan kullan›c›lar sürtünme katsay›lar›
daha az olan malzemeleri kullanabilirler.
Fiziksel k›s›tlamalara sahip özellikle
koltuk de¤ne¤i, baston, yürüteç gibi
yard›mc› araçlar› kullanan insanlar daha
yüksek sürtünme katsay›s›na sahip
malzemelere ihtiyaç duyarlar. Pek çok
yeni seramik karo, vinil ve kauçuk esasl›
zemin kaplamalar› kaymaya karfl› önemli
ölçüde dirençlidir. Baz› s›rlanmayan
seramik karolar yüksek sürtünme
katsay›s›na sahiptir. Bu karolar ›slak
mekânlarda kullan›lmak üzere
tasarlanm›fllard›r; böylece, mekân ›slakken
oldukça iyi bir tutufl sa¤lanm›fl olur.
Kauçuk ve vinil esasl› ürünler karolardan
daha yüksek derecede dirence sahiptir ve
kullan›ld›klar› banyolarda kayma ve
düflme sonucu oluflabilecek yaralanmalar›
önler.
Banyolarda ayd›nlatma ve
havaland›rma tesisat›
Banyolarda do¤al ve yapay her iki
ayd›nlatma tipine de ihtiyaç vard›r.
Günefl gören banyolarda küf geliflimi
azal›r. Lavabo, ayna çevresi ve banyo
yap›lan alan ayd›nlat›lmal›d›r.
Lavabo ayd›nlatmas› afla¤› do¤ru
yönlendirilmelidir. Aynalarda kullan›lacak
ayd›nlatma elemanlar›, aynan›n her iki
taraf›na yerlefltirilmelidir ve üst taraftan
ayd›nlat›lmal›d›r. Akkor ve flüoresan
lamba ›fl›¤› aynalarda kullan›lacak en iyi
ayd›nlatma ›fl›¤›d›r. Çünkü günefl ›fl›¤›na
en yak›n spektrumdaki bu ›fl›k s›cak
tonlar› yükseltir.
Banyodaki pencereler hem havaland›rma
hem de ayd›nlatma sa¤lamas› aç›s›ndan
önemlidir. Bu pencereler genellikle

mahremiyeti sa¤lamas› aç›s›ndan daha
yüksek bir seviyeye monte edilir. Fakat bu
yükseklik baz› kullan›c›lar için ortalama
uzanma alan›n›n d›fl›nda olabilir. Bu
nedenle normal yüksekli¤e yerlefltirilen
pencerelere mahremiyeti sa¤lamak için
görsel engeller konulmal›d›r. Banyoya
bütün prizler elektrikle direk temas› kesen
sisteme sahip olmal›d›r. Prizlerin büyük
bir k›sm› ayna çevresine yerlefltirilmelidir.
elektrik prizleri banyo yap›lan alanlardan
uzak tutulmal›d›r.
Havaland›rma fanlar› nem oran›n›n fazla
oldu¤u banyolarda, küflenmeye karfl›
savaflta kullan›lan önemli bir araçt›r. ‹yi
bir havaland›rma sistemi penceresi
bulunmayan banyolar için gereklidir.
Havaland›rma sistemleri kadar banyolarda
kullan›lan ›s›tma sistemleri de beden
›s›lar›n› ayarlamada zorluk çeken insanlar
için çok önemlidir. Banyo yaparken veya
dufl al›rken üflümek, ince yap›l› pek çok
insan için ikincil derecede bir
rahats›zl›kt›r. Baz› insanlar içinse üflümek
küvet içinde suda kalman›n pozitif
etkilerini yok eder. Is›tma sistemlerinin
duvara yerlefltirilmesinde dikkatli
olunmal›d›r. Banyo yapan kiflinin
sürtünme ve üzerine düflme olas›l›¤›n›n
olmad›¤› bir yere yerlefltirilmelidir. Baz›
insanlar bedenlerinin baz› k›s›mlar›n›
hissedemezler ve yand›¤›n›n fark›na
varamazlar.
Sonuç
Banyo konut içerisindeki en önemli
mekânlardan biridir ve aile üyelerinin
tümü bu mekân› eflit bir fleklide
kullanabilmelidir. Ba¤›ms›z olarak
banyoyu kullanamayan kifliler yard›m
için bir baflkas›na ba¤›ml›d›rlar; böylece
mahremiyetlerini ve kendilerine
güvenlerini kaybederler. Fiziksel
özellikleri ne olursa olsun bütün insanlar
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uygun olmayan banyo tasar›mlar›
sebebiyle k›s›tlan›rlar. Sa¤l›kl› kifliler
minimum derecede s›k›nt› çekerken
çocuklar, yafll›lar ve çeflitli engellere sahip
kullan›c›lar uygun olmayan banyo
tasar›mlar› sebebiyle büyük ölçüde s›k›nt›
çekerler. Evrensel banyolar bütün
kullan›c›lar için eflit f›rsatlara sahip daha
iyi bir banyo ortam› sa¤lar, bütün kullan›c›
gruplar›n› kapsar ve uygun seçenekler
sunar ●

KAYNAKÇA
Boetticher Raschko, Bettyann. 1991. Housing Interior for
the Disabled and Elderly. New York: Van
Nostrand Reinhold.
Dobk›n, Irma. and Peterson, Mary Jo. 1999. Universal
Interiors By Design. New York: Mcgraw-Hill.
Duncan, Richard. and Pace, Rex. 2000. Affordable And
Universal Homes. Raleigh. The Center For
Universal Design, N.C.State University.
Frechette, Leon. 1996. Accessible Housing. New York: McGraw Hill.
Mace, Ron. 1988. Universal Design: Housing For The
Lifespan Of All People. Rockville, Md: U.S.
Department Of Housing And Urban
Development.
Mace, Ron. 1998. Universal Design In Housing, The Center
For Universal Design. Raleigh, N.C.State
University.
Mace, Ron., Young, Leslie. and Sifrin, Geoff. 1996. Fair
Housing Act Design Manual. United States of
America: Barrier Free Environments, Inc.
Wylde, Margaret, Robbins, Adrian Baron and Clark, Sam.
1994. Building For a Lifetime. United States of
America: The Taunton Press.
Peterson, Mary Jo. 1996. Universal Bathroom Planning:
Design That Adapts To People. United States of
America: National Kitchen And Bath
Association.
Mace, Ron. 2003. Universal Design Features In Housing.
Raleigh, The Center For Universal Design,
N.C.State University.
Wolfgang F.E. Preiser. 2001. Elanie Ostroff. Universal
Design Handbook. McGraw-Hill.
Young, Leslie. and Pace, Rex. 2003. Curbless Showers:An
Installation Guide. Raleigh, The Center For
Universal Design, N.C.State University.
fiekil Kaynaklar›
Wylde, Margaret, Robbins, Adrian Baron and Clark, Sam.
1994. Building For a Lifetime. United States of
America: The Taunton Press. (fiekil 1, 6, 7)
Mace, Ron., Young, Leslie. and Sifrin, Geoff. 1996. Fair
Housing Act Design Manual. United States of
America: Barrier Free Environments, Inc. (fiekil 2, 3, 4, 5)
Resim Kaynaklar›
www.homesforeasyliving.com/slideshow/index5.htm,
(Resim 1)
www.metropolismag.com, (Resim 2, 7)
www.bsu.edu/wellcomehome/friendly_kitchen.html, (Resim
3, 5, 9, 12, 13, 14)
Wylde, Margaret, Robbins, Adrian Baron and Clark, Sam.
1994. Building For a Lifetime. United States of America,
The Taunton Press. (Resim 4)
www. access-ability.com/kitchen.htm, (Resim 6, 8)
www.universaldesignspecialists.com/projects.html, (Resim
10)
www.geappliances.com (Resim 11, 15)

80 Say› 8, Aralık 2009

