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ÖNSÖZ 

2013 yılında Dünyada engellilik ve evrensel tasarım kavramları konuşulmaya ve çalışılmaya devam ederken 

ülkemizde engellilik hala anlaşılamayan, kavram tartışmasına boğulan, önceliği hiçbir zaman alamamış bir kavram 

olarak görülmekte idi. Bu noktada UKEM, (ulaşılabilir kentler engelsiz mekanlar hareketi) , öncelik verilemeyen bu 

konuyu duyurmak amacıyla bir ortak ses yükseltme, eyleme geçme ve başkaldırı hareketi olarak doğmuştur. Hem 

de küçücük zayıf bir ses iken mimarlık öğrencilerinin kurduğu ‘’KESİT’’ dergisinin desteğiyle yüksek sesle 

konuşmaya başlamıştır. Sesimizi ilk duyan kesit dergisi editörü Sinan Biçer’e UKEM ailesi olarak minnettarız.  

Harekete destek veren üniversiteler, sivil toplum örgütleri, engelli dernekleri, meslek odaları ve tüm kuruluşlar ile 

gittikçe büyüyen bir ses oldu. Ukem’in başlattığı bu hareketin bilimsel ayağı olan sempozyumları ise 2 yılda bir 

yapmayı hedefleyerek yola çıkıldı. Bu noktada bilimsel yolculuğumuzu cesaretlendiren Prof. Dr. Ahmet Alkan 

hocamıza da şükranlarımızı sunuyoruz ve ne mutlu ki bu sene 2020 yılı Kasım ayının 19’unda 4.sünü 

gerçekleştirdik. Bunun gururu ve sevincini yaşıyoruz. Ukem’in büyüme ve gelişme yolculuğuna ilk olarak 2013 

yılında ilk sempozyumu yaptığımızda şu cümlelerle yola çıkmıştık;  

Günümüzde “engelli” kavramı, anlamı ve içeriği tanımlanamayan sadece belirli gruplara verilen bir isim 

olarak kullanılmaktadır. Halbuki, sadece kalıcı ve görünür bedensel yetersizliklerin engelli statüsünde 

değerlendirilmesi, kentsel düzenlemelerin yetersizliği ve tüm bireylere eşitlikçi yaklaşılmaması, tüm kent 

halkını zaman zaman engelli kılmaktadır. Bu bağlamda, kentsel ve mimari ölçekte yapılan yanlış ve bilinçsiz 

düzenlemeler ile engelsiz bireyler bile "engellileştirilmektedir". Özellikle söylemesi zor olan bu kavramı 

seçtik ki önemli olan kavram değil insan hakları ve yaşam hakkıdır. 

Sempozyumun manifestosu; anlam ve içerik tartışmasına son vererek, engelli engelsiz ayırımı yapmadan, 

kentin ve mekanların nasıl erişilebilir olacağını tartışmaya açmak ve yaşanılabilir kentler kavramını 

hedeflemektir…demiştik. 

Bir diğer manifestomuzda,  

“Engelliler olmadan engelliler için çalışma yapmanın bir anlamının olmayacağı” idi. 

İşte bu bilinçle, engelli engelsiz tüm bireylerin ortak katılımı ile sempozyumları gerçekleştirdik. Bu bağlamda her 

etkinliğimize başta Konya Mimarlar odası olmak üzere, tüm kurumlar destek vermiştir. Engelli dernekleri, Özel eğitim 

okulları, Akademisyenler, yerel yöneticiler , karar mekanizmaları olan kurumlar, öğrenciler ve kentliler katılmış, ortak 

bir buluşma noktası ve çözüm platformu olması sağlanmıştır.  

2016 yılında 2.sempozyum ile yolculuğuna devam eden UKEM, bu ortak platformun gücüne dayanarak 

sempozyumun temasını ‘’kentli hakları ve herkes için tasarım’’ olarak belirlemiştir. Oturumların içerisinde dernek 

başkanları, engelli öğrenciler ve yerel yöneticilere yer vererek, bilimsel kavramların topluma nasıl aktarıldığı konuları 

da tartışmaya açılmış oldu. Bilimsel ortamın yanı sıra, geziler ve gala yemekleri ile bu ortak platformun sorunları 

ortak çözmesine de destek olmaya çalışıldı. Üretilen her bilgiyi yerel yöneticilere ileterek bu sayede kentimizdeki 

engelsiz uygulamaların arttığı ve çalışmalarımızın sonuç verdiği de deneyimlenmiş oldu. 

2018 yılında 3.sempozyumun sadece bildiri sunmakla kalmayıp, eylemsel bir dönüşüme uğraması gerektiği de 

düşünüldüğü için, panel ve çalıştay formatında bir etkinlik düzenlendi. Kentsel planlamadan iç mimarlığa, endüstri 

ürünleri tasarımından fotoğrafçılığa, kültürel miras ve korumadan sinema alanına kadar 9 farklı disiplinde atölye 

çalışmaları yapıldı. Çok değerli bilim insanlarının katılımı ile öğrenciler kente evrensel tasarım kavramını anlatarak 

projeler üretti. 3 gün süren çalıştayın sonuç ürünleri yine kurumlara iletildi ve uygulamaya geçilmesi talep edildi.  



Bugün, 2020 yılında hiç de tahmin etmediğimiz bir bağlamda hiç de planlamadığımız bir ortamda 4. Sempozyumu 

yapıldı. Ukem yolculuğuna sanal ortamda, online bir zeminde, çevrimiçi bağlantılarla ve ekrandan temaslar kurarak 

devam etti. Bu ekran arkasında olunca yürüyemediğimizin, göremediğimizin ya da duyamadığımızın hiçbir önemi 

kalmadı, bizi buluşturan tek kavram, çalışmaya ve üretmeye olan inancımız, hayatın devam etmesi gerektiği ve 

birde internet bağlantısının varlığı… işte bu değişen ortamda, erişim engelli olmak gibi yeni bir kavram daha türemiş 

bulunmakta…farklı iletişim ortamlarında da yine tüm paydaşları buluşturabilen tek sempozyum olabilmenin 

gururunu yaşamaktayız. 

Sonuç olarak engellenmek hepimizin her zaman karşısına çıkabilecek ve hayatımızda hep olacak bir kavram. 

Sadece zamanla şekil ve boyut değiştirmekte. Değişmeyen şey ise insan olmamız ve daha iyi bir hayatı hak ediyor 

olmamız. Biz mimarlar, plancılar ve bu sempozyumun tüm paydaşları, işte bu daha iyi hayatı sağlayan ortamları 

üretmekle sorumluyuz. Bu bilinçle umuyorum ki Ukem yolculuğuna daha nice seneler devam edecektir.  

Sempozyum ve sonucunda üretilen bildiri kitabı UKEM in yolculuğunun 2020 yılına düşürdüğü imzadır. Emeği 

geçen tüm organizasyon ekibine ve katkı veren bildiri yazarlarına sonsuz teşekkürler.  
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UZAKTAN EĞİTİM VE HERKES İÇİN TASARIM DERSİ: YÖNTEM, SÜREÇ VE 

DEĞERLENDİRME 

Sevinç Alkan Korkmaz1 
 

1 Dr. Öğr. Üyesi, İç Mimarlık Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, 

İstanbul, Türkiye, sevinc.alkankorkmaz@rumeli.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalışma kapsamında, “Herkes için Tasarım” dersine yönelik süreç ve yöntem tartışması yürütülmektedir. Ders, 

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 6.dönem seçimlik ders havuzunda yer 

alan, “Herkes için Tasarım” dersinin işleyişine ve öğrenciler tarafından üretilen tasarımlara odaklanmaktadır. Covid-

19 salgını ile birlikte uzaktan eğitime geçiş, ders içeriği ve takviminde değişiklikleri zorunlu kılsa da ana çerçeve 

korunarak ilerlenmiş ve dönem tamamlanmıştır. 

Ders, bilgilendirme-tartışma, proje ve değerlendirme aşamalarından oluşan bir süreç olarak planlanmıştır. Aktif 

katılım gösteren 12 mimarlık bölümü öğrencisinin çalışmaları ve görüşleri değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışma 

kapsamında, öğrencilerin empatik tasarım ve evrensel tasarım yaklaşımlarını benimseme konusundaki tavırları ve 

sürece katılımları bire bir görüşme, anket uygulaması ve üretilen kent mobilyası tasarımları üzerinden 

irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlık eğitimi, Tasarım eğitimi, Herkes için tasarım, Empatik tasarım, Kent mobilyası 

 

ONLINE EDUCATION AND DESIGN FOR ALL: METHOD, PROCESS AND 

OUTCOMES 

ABSTRACT 

This study aims to discuss the process and method of the elective course on Design for All. It focuses on the 6th 

semester elective course in İstanbul Rumeli University’s Faculty of Engineering and Architecture. Due to the covid-

19 pandemic, the university took oline learning approach like as as the whole higher education institutions. During 

this time, the framework of course was preserved although the course’s context and calendar were changed. 

This study aims to explores students’ empathic design abilities during a course on Design for All. The course 

consists of three basic sections; information-discussion, design a project and evaluation. Participation and attitudes 

of students to the process were examined through one-on-one interviews, survey and design projects. 

 Key Words: Architectural education, Design education, Design for all, Empathic design, Urban furniture. 

 

1. GİRİŞ  

Tasarım disiplinleri en genel anlamda, insan yapımı dünyanın yaratılması, dönüştürülmesi ve 

bakımı ile ilgilidirler (Cross, 2001). İndirgemeci bir yaklaşımla insan, yapılı çevrenin hem yaratıcısı hem 

de kullanıcısıdır. Kullanıcıların farklı psikolojik ve fizyolojik gereksinimleri ise, çeşitlilik ve çoğulculuğu 
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destekleyen yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda tasarım süreci, yapılı çevre ile kullanıcı 

arasında yeni bir ilişki kurarken, mevcut etkileşimi gözlemlemeyi ve anlamayı gerektirir. Bununla birlikte 

genellikle yapılı çevre ile kullanıcı gereksinimleri arasında uyumsuzluklar oluşmaktadır. Böylelikle çevre, 

kullanıcı için engel niteliği kazanmakta ve farklı alanlarda kullanıcının erişimi engellenmektedir. Çözüm 

ise, yapılı çevrenin tasarımında görev alan profesyonellerin erişilebilir mekanlar üretme kaygısı 

taşımasını ve “kapsayıcı tasarım” yaklaşımını benimsemelerini gerektirir (Altay vd., 2016). 

Kapsayıcı tasarım, tüm yapılı çevre ve nesnelerin yaş ve beceri farkı gözetmeksizin herkes 

tarafından kullanılmasını olanaklı kılan, çeşitliliği ve çoğulculuğu destekleyen tasarım yaklaşımı olarak 

özetlenebilir (Dostoğlu, Şahin ve Taneli, 2009). Tüm alanlarda “bağımsız katılım, eşit olanaklar ve eşit 

erişim” kapsayıcı yaklaşımda temel koşullardır (URL 1). 

Tasarım alanında konu ile ilişkili öncül tartışmalar 1950’lerde engelli bireylerin gereksinimleri 

doğrultusunda ortaya çıkmış ve bugüne değin çeşitli yaklaşımlar benimsenmiştir. Yalnızca engelli 

bireylere yönelik çözümler yerine, tüm kullanıcılara eşit erişim olanağı sunan mekan görüşü ise, ilk kez 

1980’li yıllarda Ronald L. Mace’in ortaya koyduğu “evrensel tasarım” terimi ile gündeme gelmiştir. Bu 

çerçevede Mace evrensel tasarım için, yedi kılavuz ilke belirlemiştir. Bunlar; Eşitlikçi ve adil kullanım, 

Esnek kullanım, Basit ve sezgisel kullanım, Kolaylıkla anlaşılabilir bilgi içeren, Hatalar için tolerans 

veren, Düşük fiziksel çaba gerektiren, Farklı yaklaşım ve kullanımlar için boyut ve alan sağlayan 

tasarımdır (URL 1). 

Günümüzde konu ile ilgili birçok terim bir arada kullanılmaktadır. ABD’de ortaya çıkan “evrensel 

tasarım” terimi, İngiltere merkezli gelişen “kapsayıcı tasarım” ve Avrupa’da yaygın kullanımı olan “herkes 

için tasarım” terimleri anlamsal farklılıklar taşısalar da “temelde herkesin rahatlıkla kullanabildiği, sosyal 

yaşama dahil olabildiği mekanlar yaratmayı amaçlar” (URL 1). Bu çerçevede, Avrupa Birliği Bakanlar 

Komitesi’nin, 15 Şubat 2001 tarihli tavsiye metninde değinilen terimlerin yakın anlamlarına vurgu 

yapılarak, metin içinde eş anlamlı kabul edildikleri ve hepsine karşılık “evrensel tasarım” teriminin 

kullanıldığı belirtilmektedir (URL 2). Bu çalışma kapsamında da benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Terimler birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir, ancak kaynak metinler ve değerlendirme kriterleri ile 

ilişkisi nedeniyle daha çok “evrensel tasarım” terimi tercih edilmektedir.  

2. MİMARLIK EĞİTİMİNDE HERKES İÇİN TASARIM 

Ruth Morrow (2002), bir profesyonel olarak tasarımcının, herkesin eşit erişimine olanak sağlayan 

mekanların temel insan hakkı olduğunu kabul ederek işe başlaması gerektiğini belirtir. Ayrıca, 

tasarımcının temel sorumluluğunun engel olmak yerine, olanaklı kılan ortamlar oluşturmak olduğunu 

öne sürer (URL 3). Tasarım süreci, tasarımcının bilgi, yetkinlik ve farkındalıkları doğrultusunda şekillenir. 

Bu bağlamda tasarım disiplinleri ile doğrudan ilişkili evrensel tasarım yaklaşımının, uygulamada bulduğu 
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karşılık, mesleki eğitimde edinilen bilgi ve farkındalık ile ilişkilidir. Tasarım eğitiminde evrensel tasarım 

yaklaşımının benimsenip benimsenmediği, yapılı çevrenin oluşumunda belirleyici niteliktedir. 

Tasarım eğitiminde evrensel tasarım yaklaşımının benimsenmesine yönelik, özellikle 2000 

sonrası çeşitli kurumlar tarafından alınmış kararlar ve yayımlanmış metinler söz konusudur. Bu çalışma 

kapsamında olduğu gibi konu mimarlık eğitimi ve Türkiye özelinde ele alındığında ise, Avrupa Birliği 

Bakanlar Komitesi’nin, 15 Şubat 2001 tarihli tavsiye kararına ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 

30.09.2011 tarih 041995 sayılı yazısına değinmek gerekmektedir. 

Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi’nin, 15 Şubat 2001 tarihli toplantısında yapılı çevre üzerine 

çalışan tüm disiplinlerin mesleki eğitiminde evrensel tasarım yaklaşımının benimsenmesine yönelik 

tavsiye kararı literatürdeki ilk resmi metinlerden biridir [1]. Ekler bölümü ile birlikte yaklaşık 6 sayfa 

uzunluğunda olan ve detaylı açıklamalara yer verilen karar metninde, temel amacın engelli bireylerin 

vatandaşlık haklarının korunması ve her alanda topluma entegrasyonlarının sağlanması olduğu 

belirtilmektedir. Metin içindeki her bölüm doğrudan ya da dolaylı olarak mimarlık alanı ile ilişkilidir. Ancak 

birçok bölümde mimarlık ile kurulan ilişki özellikle vurgulanmaktadır. Örneğin, temel vatandaşlık hakları 

arasında yer alan ve bağımsız bir yaşam sürmenin gerekliliği olarak psikolojik, ekonomik, kültürel ve 

sosyal engeller ile birlikte mimarlığın yarattığı engellerinde ortadan kaldırılmasının gerekliliği üzerinde 

durulmaktadır. Tavsiye karar metni ile birlikte detaylı açıklamaların yapıldığı bir de ek bölümü (Appendix 

to Resolution ResAP(2001)1) sunulmuştur. Ekte ölçütler ve ilkeler üzerine on başlık altında bilgilendirme 

yapılmaktadır. Bölümün 4. başlığı ise, yüksek öğretime (Higher education) odaklanmaktadır. Bu 

çerçevede mimar, mühendis, tasarımcı ve kent plancılarının lisans ve lisans üstü seviyelerinde kullanıcı 

gereksinimleri ve kullanıcı çeşitliliğini merkeze alarak çözüm üretme yetkinliği edinmeleri önerilmektedir 

(URL 2). 

Türkiye özelinde ise mesleki eğitim için belirleyici metin, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 

30.09.2011 tarihli yazısıdır. YÖK tüm üniversitelere mesleki eğitimde herkes için tasarım yaklaşımının 

benimsenmesine yönelik 30.09.2011 tarih 041995 sayılı kapsamlı bir tavsiye kararı göndermiştir. 

Kararda, mimarlık, planlama, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve peyzaj mimarlığı bölümleri başta 

olmak üzere tasarım eğitimi veren tüm bölümlerde herkes için tasarım yaklaşımının stratejik düzeyde 

ele alınması, bölümlerin program yeterlilikleri arasında olması, stüdyo derslerinin öğrenim çıktılarından 

biri haline gelmesi, konu ile ilgili özelleşmiş derslere lisans ve lisansüstü seviyelerinde yer verilmesi 

istenmektedir (Evcil, 2012). Diğer taraftan 2007 yılından bu yana devam etmekte olan engelsiz 

üniversite çalıştayları ve 2011 tarihli “Herkes İçin Tasarım Müfredatı Geliştirme Çalıştayı” üniversiteler 

için diğer belirleyici etkinliklerdir [2] [3]. 

İlgili YÖK kararının yayımlandığı yıl Şenay Boduroğlu, Füsun Seçer Kariptaş ve Esin Sarıman’ın 

(2011) Türkiye’deki mimarlık ve tasarım ile ilgili bölümleri inceledikleri çalışmalarında 128 üniversitenin 

yalnızca 7’sinde evrensel tasarım ile ilişkili ders olduğunu tespit etmişlerdir. Ayşe Nilay Evcil (2012) ise, 
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yaklaşık bir yıl sonra 2012 yılının haziran ayında Türkiye’de mimarlık eğitimi veren 54 bölümün 

müfredatını incelenmiştir. Bu bölümlerden yalnızca 9’unun müfredatında evrensel tasarıma odaklanan 

ders olduğu görülmüştür. 2020 YÖK ATLAS verilerine göre, 99’u Türkiye’de, 7’si KKTC’nde, 2’si 

Azerbaycan’da, 1’i Kuzey Makedonya ve 1’i Bosna Hersek’te olmak üzere 110 üniversitede mimarlık 

eğitimi verilmektedir. Okulların bir kısmında Türkçe ve İngilizce eğitim veren iki ayrı bölüm olması 

nedeniyle, Türkiye’de toplam 99 kurum (54 Devlet Üniversitesi ve 45 Vakıf Üniversitesi) bünyesinde 116 

bölümde Mimarlık eğitimi sürdürülmektedir (URL 4). Bölümlerin müfredatlarına yönelik detaylı çalışma 

devam etmektedir. Ancak ilk aşamada ulaşılan bilgiler doğrultusunda, neredeyse tamamının seçimlik 

ders havuzunda evrensel tasarım ile ilişkili derslerin bulunduğu görülmüştür. Ancak derslerin açılıp 

açılmadığı, içeriği, işlenişi gibi konular incelenmemiştir. 

Bu çalışma, ülke genelindeki nitel ve nicel verilere değinmekle birlikte “Herkes için Tasarım” dersi 

özelinde süreç ve yöntem tartışması yürütmektedir. Bu kapsamda, İstanbul Rumeli Üniversitesi, 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 6. dönem seçimlik ders havuzunda yer alan, “Herkes için 

Tasarım” dersine odaklanmaktadır [4]. 

3. UZAKTAN EĞİTİM VE HERKES İÇİN TASARIM DERSİ: YÖNTEM, SÜREÇ VE DEĞERLENDİRME 

Tasarım eğitiminde evrensel tasarım yaklaşımının benimsenmesinin önemini kabul ettikten sonra 

karşımıza çıkan, “Nasıl” sorusudur. Evrensel tasarım yaklaşımını zorunlu ya da seçmeli ders 

kapsamında ele almanın yolları nelerdir, farkına varma ve uygulama süreci nasıl yönlendirilebilir? Kahu 

(2013), yüksek öğretimde öğrenmeye yönelik öğrenci katılımı için bilişsel bileşenler ile birlikte, özellikle 

ilgi ve heyecan uyandırmak amacıyla duyuşsal bileşenleri de göz önünde bulundurmayı önerir. Bu 

yaklaşım evrensel tasarım eğitimi ve yukarıda sıralanan soruların yanıtları için de belirleyicidir. 

Çalışmanın konusu olan “Herkes için Tasarım” dersi de, bu çerçevede kurgulanmıştır. 

3.1. Yöntem 

Evrensel tasarım yaklaşımında temel amaç, tasarımcı ile kullanıcı ya da engelli bireyler ile sağlıklı 

bireyler arasındaki sınırları ve sınıflandırmaları ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda öğrencilerin, 

kendilerinden farklı insanların yapılı çevreyi nasıl algıladıklarını ve/veya nasıl deneyimlediklerini 

anlamaya çalışmaları gerekmektedir. Bunu yapmak, kullanıcıyı tasarım faaliyetinin merkezine 

yerleştirmeyi gerektirir. Bu noktada öğrenciler, tasarımcı rolünden sıyrılarak, kullanıcı rolünü 

üstlenmelidir (Kouprie ve Visser, 2009). 

Bu bağlamda empatik tasarım yöntemi değerlendirmeye değerdir. Empatik tasarım ders kitabı 

bilgisinin ya da ezberlenen ölçü ve sayıların ötesine geçer. Tasarımcının başkalarının düşünceleri, 

duyguları, beklentileri ve umutları ile özdeşleşme yeteneğini geliştirmeyi amaçlar (McDonagh ve 

Thomas 2010; Postma vd., 2012). Bu yöntem aynı zamanda, ne kadar çeşitli ve farklı olsalar da, 

bireylerin kişisel deneyimlerini dikkate alan, yenilikçi çözümleri teşvik eder. Empatiye izin veren öğrenme 
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stratejilerini kullanırken, öğrenci merkezli yöntemler bilgi oluşturma sürecini eğitmenden öğrenciye 

kaydırarak zengin bir çalışma düzlemi sağlarlar. Temel amacı öğrencinin kendi soru ve çözümüne 

ulaşması olan çok çeşitli öğrenci merkezli öğretim stratejileri içinde, özellikle proje tabanlı öğrenme ve 

rol yapma/simülasyon empatik tasarım yöntemini geliştirebilir niteliktedir (Altay ve ark, 2016). 

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2019-2020 Bahar 

Yarıyılı’nda yürütülen “Herkes için Tasarım” dersinde empatik tasarım yaklaşımı benimsenmiş ve ders 

bu bağlamda planlanmıştır. Covid-19 pandemi dönemi ile birlikte uzaktan eğitime geçiş, ders içeriği ve 

takviminde değişiklikleri zorunlu kılsa da ana çerçeve korunarak ilerlenmiş ve dönem tamamlanmıştır. 

Ders süreci ise, bilgilendirme ve tartışma aşaması, proje aşaması ve değerlendirme aşaması olmak 

üzere üçlü bir yapı olarak planlanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 4. H3 Çalışma konusu olan Herkes için Tasarım dersi, bilgilendirme ve tartışma aşaması, proje aşaması ve 
değerlendirme aşamasından oluşan üçlü bir yapı olarak planlanmıştır. Örgün eğitim sürecinde bilgilendirme ve 
tartışma aşamasında gerçekleştirilmesi planlanan Rol yapma/simülasyon deneyimi, uzaktan eğitime geçiş ile birlikte 
planlamadan çıkarılmıştır. 

1. Bilgilendirme ve tartışma aşaması 

2. Proje 
aşaması 

3. 
Değerlendirme 

aşaması 
1a. Bilişsel bileşenleri 
geliştirmeye yönelik 

çalışmalar 

1b. Duyuşsal bileşenleri geliştirmeye 
yönelik çalışmalar 

Bilgi aktarımı 

Engel ve engellilik olgularının tartışılması Araştırma 
ve sorun 
tespiti 

Ders sonu 
anketi ile 
öğrenci 
görüşlerinin 
alınması 

Sosyal sorumluluk projelerinin ve sosyal 
tasarım örneklerinin tartışılması 

Örnek uygulamaların 
tartışılması 

Rol yapma/simülasyon deneyimi 
(uzaktan eğitime geçiş ile birlikte 
planlamadan çıkarılmıştır). 

Çözüm 
geliştirme 

Kullanıcı görüşmesi ve gözlem 

 

3.2. Süreç 

Çalışmanın konusu olan “Herkes için Tasarım” dersine 14’ü mimarlık bölümü, 3’ü İçmimarlık 

bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 17 lisans öğrencisi kayıt olmuş, 12 mimarlık, 3 içmimarlık bölümü 

öğrencisi aktif katılım göstermiştir. Bu çalışma mimarlık bölümü özelinde değerlendirme yapmaya 

yöneliktir, bu nedenle yalnızca mimarlık bölümü öğrencilerinin çalışmaları değerlendirmeye alınmıştır. 

Yöntem bölümünde de belirtildiği üzere ders üç aşama olarak planlanmıştır; bilgilendirme ve tartışma, 

proje çalışması ve değerlendirme. 

3.2.1. Bilgilendirme ve Tartışma Aşaması 

Bu aşamada öncelikle kullanıcının çeşitliliği ve mekan tasarımı ile ilişkisi, evrensel tasarım 

yaklaşımı ve kapsayıcılık olgusu üzerine bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Mekânsal engel ve 

engellilik gibi kavramlar ise, örnekler üzerinden tartışılmıştır. Bu aşamanın temel parçalarından olan rol 

yapma/simülasyon deneyimi, bebek arabası, tekerlekli sandalye, göz bandı ya da topuklu ayakkabı gibi 

yardımcı elemanlar ile kamusal mekanda erişim olanaklarını sınamaya ve kullanıcı rolünü üstlenmeye 
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yönelik planlanmıştır. Ancak uzaktan eğitime geçiş ile programdan çıkarılmış, yerine öğrencilerin “yakın 

çevrelerinde yer alan kullanıcılar ile görüşme yapması ve gözlem” adımları eklenmiştir. Bilgilendirme ve 

tartışma süreci sonunda, öğrencilerden kişisel deneyimlerini de göz önünde bulundurarak erişilebilirlik 

ile ilgili herhangi bir sorun belirlemeleri ve görüşlerini metin haline getirmeleri istenmiştir. Bu aşamada, 

genel konulara odaklananlar olduğu gibi (rehber köpekler ile kullanılamayan kamusal mekanlar, Braille 

Neue yazı sisteminin avantajları gibi), kişisel deneyimleri ve gözlemlerinden yola çıkarak (yaşadığı 

apartmandaki erişim sıkıntıları, İstanbul metrobüs duraklarındaki asansör sorunları, sokağındaki çöp 

konteyneri ve sokak sakinlerinin erişim sıkıntıları gibi) değerlendirme metni hazırlayanlar da olmuştur. 

3.2.2. Proje Aşaması 

Bilgilendirme ve tartışma sürecinin ardından proje aşamasına geçilmiştir. Proje aşamasında, 

öğrencilerden kamusal mekanda herkesin eşit erişimine olanak veren kent mobilyaları tasarlamaları 

istenmiştir. Burada süreç yine araştırma ve gözlem ile başlamıştır. Öğrencilerden yakın çevrelerini 

gözlemlemeleri, fark ettikleri kullanıcı gereksinimlerini göz önünde bulundurmaları istenmiştir. Araştırma, 

gözlem ve tasarım süreci için 5 haftalık zaman dilimi ayrılmıştır. Ardından öğrencilerden tasarımlarını 

sundukları 30X45 cm ebatlarında posterler hazırlamaları istenmiştir. Poster için verilen 2 parçalı 

şablonun ilk kısmında (15X30cm) kendilerini tanıtmaları ve projeleri için belirledikleri isme yer vermeleri, 

ikinci kısmında ise (30X30cm), projeyi anlatan görsel ve çizimlerinin yer alması istenmiştir (Şekil 1). 

Proje hazırlama sürecinde öğrenciler 6 farklı konuda çalışmışlardır (Tablo 2). Öğrenciler ile 

yapılan görüşmeler sırasında on iki öğrencinin yalnızca ikisinin yakın çevresinin deneyimlerine ve 

gözlemlerine dayanarak proje konusu belirlediği ve çözüm önerisi geliştirdiği görülmüştür. Bu 

çerçevede, çöp konteyneri tasarlayan öğrenci, ailesindeki kısa boylu bireylerin ya da tekerlekli sandalye 

kullanan bireylerin sokaklarında yer alan çöp konteynerine erişmekte zorlandıklarını, pandemi sürecinde 

bu durumun daha fazla rahatsızlık verdiğini dile getirmiştir. Bu noktadan hareketle kent mobilyası olarak, 

herkes için çöp konteyneri tasarlamıştır. Diğer öğrenci ise, kamusal tuvalet kullanımına odaklanmış, 

özellikle çocukların yetişkin bireyler için üretilmiş elemanları kullanmakta zorlandığına dikkat çekmiş, 

yüksekliği değişebilir klozet tasarımını tartışmıştır. Her iki öğrenci de yükseklik ile ilişkili erişim 

sıkıntılarına değinmekle birlikte, gözlem sürecini ve kullanıcı ile empati kurmayı önemsemiştir. 

Tablo 5. Öğrenciler tarafından belirlenen proje konuları ve konuyu çalışan öğrenci sayısı 

Öğrenci Sayısı Proje Konusu 

1 öğrenci Çöp konteyneri 

3 öğrenci Otobüs durağı 

4 öğrenci Oturma elemanı 

2 öğrenci Bilgilendirme elemanı 

1 öğrenci Tuvalet 

1 öğrenci Satış birimi 



4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu 

19 - 21 Kasım 2020 Konya Teknik Üniversitesi   

ISBN: 978-625-7327-01-5 

 
 

4. UKEM  143 

 

Sevinç Alkan Korkmaz 

 

 

Derse dahil olan diğer on öğrenci de, araştırma ve örnek inceleme süreçlerini verimli geçirmiştir. 

Tasarım süreci ve son ürünün sunumunu önemsemekle birlikte, gözlem ve kullanıcı odaklı tartışma 

kısımlarında isteksiz davrandıkları gözlemlenmiştir. Bu çerçevede, deneyimleme ve kişiselleştirme 

yerine, inceledikleri örneklerin benzerlerini ortaya koyma çabası ve genellemeler üzerinden ilerleme 

tercihi görülmüştür. 

 

Şekil 4. Öğrenci projelerinden örnekler 
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3.2.3. Değerlendirme Aşaması 

Değerlendirme aşamasında ise, proje sürecinin tamamlanması ile birlikte dersin genel 

değerlendirmesine yönelik anket uygulaması yapılmıştır. 12 öğrenci anket uygulamasına katılmıştır. 

Anket uygulamasında, öğrencilerin %66,7’si (8’i) “Herkes için Tasarım” dersini almadan önce evrensel 

tasarım yaklaşımı ile ilgili bilgi sahibi olduğunu belirtmektedir (Tablo 3). Ancak bilgi seviyeleri 

sorulduğunda bu 8 öğrencinin yalnızca 2’si bahsi geçen tanımları ve içeriklerini bildiğini söylemektedir. 

Konu ile ilgili bilgi seviyesini, 4 öğrenci “duymuştum”, 2 öğrenci ise, “fikir sahibiydim” olarak 

tanımlamaktadır (Tablo 4). 

Tablo 6. Anket uygulaması sonuçları (12 katılımcı ile gerçekleştirilen) 

No Soru Evet Hayır 

1 Bu dersi almadan önce Herkes için Tasarım, Evrensel Tasarım, Kapsayıcı 
Tasarım vb yaklaşımlar ile ilgili bilginiz var mıydı? 

%66,7 %33,3 

2 Lisans eğitiminiz süresince aldığınız proje derslerinden herhangi birinde Herkes 
için Tasarım yaklaşımından bahsedildi mi? 

%41,7 %58,3 

3 Bu dersi mesleki gelişiminiz için yararlı buluyor musunuz? %100 %0 

 

Tablo 7. “Bu dersi almadan önce Herkes için Tasarım, Evrensel Tasarım, Kapsayıcı Tasarım vb yaklaşımlar ile 

ilgili bilginiz var mıydı?” sorusuna EVET yanıtı veren 8 katılımcının değerlendirmeleri 

Soru Seviye Oran 

Bu dersi almadan önce Herkes için Tasarım, Evrensel 
Tasarım, Kapsayıcı Tasarım vb yaklaşımlar ile ilgili 
bilginiz var mıydı? sorusuna yanıtınız EVET ise; bahsi 
geçen kavramlar ile ilgili bilgi seviyeniz neydi? 

Tanımları duymuştum. %50 

Tanımlar ve içerikleri ile ilgili fikir 
sahibiydim. 

%25 

Tanımları ve içeriklerini biliyordum. %25 

 

Herkes için tasarım dersi ile Mimari Tasarım Stüdyosu’nun entegrasyon olasılıklarını 

değerlendirmek amacıyla, öğrencilere proje derslerinde evrensel tasarım olgusu ile karşılaşıp, 

karşılaşmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin %58,3’ü proje dersleri kapsamında evrensel tasarım olgusu 

ile karşılaşmadıklarını belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin tamamı dersin mesleki gelişimleri için yararlı 

olduğu görüşündedir. Ancak anket uygulamasında yer alan açık uçlu “Ders içeriği ve işleyişine dair görüş 

ve önerileriniz nelerdir?” sorusunda uzaktan eğitim sürecinin ders ile ilişkili negatif yönlerini dile 

getirmişlerdir. 

“…normal süreçte tasihlerin çok daha detaylı bir şekilde ve yüz yüze yapılması gerektiği 

kanısındayım”. 

“Aldığım eğitim uzaktan olmasına rağmen gayet yeterliydi ama yüz yüze olduğunda tahmin 

edilebileceği gibi çok daha yararlı olacaktır”. 

“olaylar olmasaydı daha düzenli şekilde işleseydik daha verimli olurdu”. 
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Böylelikle, örgün eğitim sürecinde uygulanması planlanan “rol yapma/simülasyon deneyimi”nin, 

uzaktan eğitime geçiş ile birlikte programdan çıkarılmasının yarattığı boşluğun, süreç içinde öğrenciler 

tarafından da fark edildiği söylenebilmektedir. 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmanın konusu olan ders, uygulama süreci ve süreç sonunda elde edilen veriler, bir biri ile 

ilişkili olmakla birlikte ayrı iki bağlamda değerlendirilmiş, sonuç ve çıkarımlar aktarılmıştır. 

3.1. “İsteneni Yapmak” ile “İçselleştirmek” Arasında Öğrenci Deneyimi 

Çalışma sürecinde, öğrencilerin empatik tasarım yaklaşımını benimsemek için uygulamaya ya da 

deneyimleme sürecine ihtiyaç duyduğu görülmüştür. “Rol yapma/simülasyon deneyimi” etkinliklerinin 

programdan çıkarılması, süreci olumsuz yönde etkilemiştir. Öğrencilerin büyük kısmı, deneyimleme 

süreci olmadan empatik yaklaşımı benimseyememiş, mevcut örnekleri tekrarlamaktan öteye 

geçememiştir. 

Diğer taraftan, kendilerine ve çevrelerine soru sormaları ve gözlem yapmaları konularında teşvik 

edilmenin öğrenciler üzerinde olumlu etkisi görülmüştür. Grubun 6’da 1’ine denk gelen 2 öğrenci, 

empatik tasarım yaklaşımını benimseyen çalışmalar ortaya koymuştur. Böylelikle süreç, hem katılımcılar 

hem de yürütücü için yeni sorular üretme fırsatı sunmuştur. Süreç sonunda, uzaktan eğitim ile 

yürütülebilecek deneyimleme ya da rol yapma odaklı etkinliklerin üretilmesi gerekliliği görülmüştür. 

3.2. “Tek Başına” Herkes için Tasarım Dersi 

Konu ile ilgili incelenen neredeyse her metinde yer alan bütünleşik eğitim yaklaşımı vurgusu, bu 

çalışma kapsamında da yinelenmek zorundadır. Zorunlu ya da seçmeli bir dersin, tek başına eğitim 

müfredatında yer alması yeterli ve anlamlı değildir. Evrensel tasarım yaklaşımının bir mesleki eğitim 

stratejisi olarak benimsenmesi ve mimarlık müfredatlarının bu bağlamda gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. 

Diğer taraftan, mevcut durumu iyileştirmek için en azından ilgili derslerin mimari tasarım stüdyosu 

ile entegre edilerek ilerlemesi önemli bir adım olacaktır. Proje tabanlı öğrenme, tasarım disiplinlerinde 

kullanılan baskın öğrenme yöntemidir. Empatik tasarım yaklaşımının ve deneyimlemenin benimsendiği 

proje tabanlı öğrenme süreçleri, hem mimari tasarım stüdyosunu hem de katılımcılarını dönüştürecektir. 

NOTLAR 

[1] Türkiye’deki mevcut duruma odaklanan ve ilgili metne bu bağlamda değinen çalışmalar; Evcil, 

2012; Aközer, 2007; Boduroğlu ve Kariptaş, 2011. 

[2] 19 Mayıs 2007 – ODTÜ, 1. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı. 



4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu 

19 - 21 Kasım 2020 Konya Teknik Üniversitesi   

ISBN: 978-625-7327-01-5 

 
 

4. UKEM  146 

 

Sevinç Alkan Korkmaz 

 

 

[3] 16-17 Haziran 2011 – Anadolu Üniversitesi, Herkes İçin Tasarım Müfredatı Geliştirme Çalıştayı. 

[4] Ders sürecinde yer alan ve bu çalışmanın parçası olan tasarımları üreten İstanbul Rumeli 

Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğrencilerine teşekkür ederim. 
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