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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.  

 

Saygılarımızla, 
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ÖZET 

Evrensel tasarım kavramı, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin her birey tarafından 

kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan insan için adil ve toplumsal bir tasarım yaklaşımı olarak 

tanımlanmaktadır. Evrensel tasarım yaklaşımı, özel mekânlardan, genel mekân tasarımlarına, ürün tasarımından, 

mimarlığa ve kentsel tasarıma, kent içerisinde kullanılan basit bir sistemden, karmaşık yapılı teknolojilere kadar 

değişen bütün donatıları kapsamaktadır. Evrensel tasarım yaklaşımında farklı ve fakat birbirleri ile korelasyonlu 7 

adet ilke bulunmaktadır. Genel mekân kavramında yer alan hastaneler, çeşitli ve farklı sağlık sorunları olan bireyler 

tarafından kullanılan çok yönlü ve karmaşık tasarıma sahip yapılardır. Kapsamlı kullanıcı çeşitliliğiyle birlikte küçük 

kent örneği durumundaki hastane yapıları önemli kamusal alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, hastane 

yapıları tüm kullanıcı grupları tarafından fizyolojik, gerektiğinde psikolojik, algısal ve bireysel ihtiyaçları karşılayacak 

niteliklere sahip ve erişilebilir olmalıdır. Hastane yapı mimarisinde planlama /tasarlama oluşumları tarihsel süreçle 

birlikte değişikliğe uğrayarak olumlu/olumsuz yönleri analiz edilip en uygun olan yapı planlama bilgileri dikkate değer 

olarak sunularak, kullanıcı odaklı tasarım ölçütleri anlayışı göz önünde bulundurulmaktadır. Bir tasarım yaklaşımı 

olan evrensel tasarım kavramı hastane yapılarında, kapsamlı kullanım için hasta odaları, kullanılabilirlik için asansör 

ve merdivenler, erişilebilirlik için rampa ve duyumsanabilir zemin döşemeleri dış mekândan iç mekâna en ince 

ayrıntısına kadar mekân-kullanıcı temelinde fiziksel ve algısal ilişkinin doğru koşulları sağlaması gerekmektedir. 

Bildiri kapsamında Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında 

incelenmektedir. Bildirinin yöntemi konu ile ilgili literatür taraması yapılarak, araştırma alanında yerinde gözlem ve 

incelemeler yapılacak ve fotoğraflarla saptanacaktır. Çalışmanın özgün bakış açısı yerinde incelemek, ilkelere 

uygunluğu karşılaştırmak ve matris ile analiz ve yorum getirmektir. Daha da özgün olarak, gözlem yapılmakta olan 

hastanenin ayrı ayrı bölümleri 7 (yedi) farklı ilke temelinde bildirinin yettiği bağlamda ele alınacaktır. Bildirinin amacı, 

hastane yapısı üzerinde erişilebilirlik kavramının analiz edilmesi, mekân-kullanıcı ilişkisinin incelenmesi ve genel 

kullanıma açık olan alanların evrensellik ilkelerine uygunluğunun kullanıcılara sağladığı olanakları ortaya 

koymaktadır. Bildiri sonucunda hastane yapısının ve çevresinin evrensellik ilkelerine uygunluğu, herkesin kullanım 

kapsamında eksik ve/veya yanlış görülen yerlerin tespit edilmesine yönelik olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Mekân, Hastane, Sürdürülebilirlik, İlke 

 

UNIVERSAL DESIGN APPROACH IN PUBLIC SPACE: ACCESSIBLE HOSPITAL 

STRUCTURES FOR ALL 

ABSTRACT 

The concept of universal design is defined as a fair and social design approach for human beings that makes it 

possible to use all products and environments by every individual regardless of age, skill and situation. The universal 

design approach covers all equipment ranging from special spaces to general space designs, from product design 

to architecture and urban design, from a simple system used in the city to complex technologies. There are 7 

principles in the universal design approach that are different but correlated with each other. Hospitals, which are 

included in the concept of general space, are structures with a versatile and complex design used by individuals 
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with various and different health problems. With its extensive user diversity, hospital buildings, which are small city 

examples, emerge as important public spaces. For this reason, hospital buildings should have the qualities and 

accessibility to meet physiological, psychological, perceptual and individual needs by all user groups. Planning / 

designing formations in hospital building architecture change with the historical process, analyzing the positive / 

negative aspects and presenting the most appropriate building planning information, considering the user-oriented 

design criteria. The concept of universal design, which is a design approach, in hospital buildings, patient rooms for 

comprehensive use, elevators and stairs for usability, ramps for accessibility and sensible floor coverings, from the 

exterior to the interior, should provide the right conditions for the physical and perceptual relationship on the basis 

of space-user. Within the scope of the paper, Kocaeli Darıca Farabi Training and Research Hospital is examined in 

the context of universal design principles. The method of the report will be made by literature review on the subject, 

on-site observations and examinations will be made in the research area and determined with photographs. The 

original point of view of the study is to examine on-site, to compare the compliance with the principles, and to 

analyze and interpret with the matrix. More specifically, individual departments of the hospital where the observation 

is made will be handled within the context of the report's capacity on the basis of 7 (seven) different principles. The 

purpose of the paper is to analyze the concept of accessibility on the hospital structure, to examine the space-user 

relationship, and to reveal the possibilities that the public areas provide to the users with the universality principles. 

As a result of the declaration, the conformity of the hospital structure and its environment with the principles of 

universality will be aimed at determining the missing and / or wrong places within the scope of everyone's use. 

Key Words: Universal Design, Space, Hospital, Sustainability, Principle 

 

1. GİRİŞ 

Evrensellik kavramında konu edilen engelli bireyler değil, önemli olan kullanıcı yani tüm 

insanlardır. Buradaki ana fikir, aslında bireylerin farklı nedenlerle, bir çeşit engelli olduğu görüşüdür. Her 

birey normal değildir ve her normal tasarım her bireye uyum sağlamamaktadır. Evrenselliği 

benimseyenler bu yaklaşımı göz önünde bulundurarak, tasarımda kullanıcı boyutunu geniş ölçekte 

değerlendirmekte ve tasarım algısına bütünleştirici bir tutumla yaklaşarak çözüm oluşturmaktadır. 

İncelenmekte olan hastane içerisinde gözlem yapıldığı esnada özel izin gerektiği için odalara 

girilememiştir. 

1.1.Bildirinin Ele Alacağı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin Sınırlılıklar ve    

Hastane Konulu Araştırmalardan Elde Edilmiş Bazı Evrensel Değerler 

Bu çalışmada Kocaeli ili Darıca ilçesinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma hastanesi 

incelenmektedir. Bildiri kapsamında Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi evrensel tasarım 

ilkeleri bağlamında incelenip, yerinde gözlem, inceleme, fotoğraf çekimi yapılarak matris içinde analiz 

ve yorum yapılmıştır. Hastane içerisinde genel mekânlar için kısıtlı izin verilmiştir. Bu sebeple hasta 

odaları, ameliyathane gibi özel alanlara asla izin verilmemiştir. Hastane yapıları konusunda 

gerçekleşmiş araştırmalarda, evrensel tasarım ilkeleri temelinde saptanmış aşağıdaki bazı bilgiler 

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin de özellik taşır: 

• Hastane giriş alanının büyüklüğü giriş yapan kişi sayısı ile uyumlu olmalıdır. 

• Giriş alanı tefrişi sade, açık ve büyüyebilir olmalıdır, gün ışığı aydınlatması olmalıdır. 

• Tuvaletler bekleme alanlarına kısa mesafede olmalıdır. 
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• Evrensel temelde yönlendirme ve bilgilendirme işaretlerinin eksiksiz uygulanması gereklidir. 

• Hastanede, giriş, lobi, koridor, rampa, merdiven, asansör vb. eşdeğerli kullanım olmalıdır. 

• Tekerlekli sandalyeler için uygulanan alanlar ve göstergeler herkes için kullanılabilir olmalıdır. 

• Tüm yüzeyler, her kullanıcı için, kir tutmayan, pürüzsüz, çizilmeyen ve anti bakteriyel olmalıdır. 

Bütün bu özellikler hastane yapılarının evrensel tasarım ilkeleri doğrultusundaki gereklilikler 

olarak aşağıdaki bölümlerde irdelenmiştir.  

1.2. Yöntem 

Hastane mekânlarında kullanıcı odaklı tasarım boyutları anlayışıyla yaklaşımda bulunmayı, yeni 

yapılacak yapıların ve mevcut yapıların planlaması / tasarlanması, erişilebilirlik olgusu düşünülerek 

yapılmalıdır. Bildirinin yöntemi konu ile ilgili literatür taraması yapılıp, araştırma alanlarında yerinde 

gözlem yöntemi kullanılacak ve gözlemlenen bilgiler ‘Dilthey (1999)’ kaynağı bağlamında yorum yöntemi 

ile değerlendirilecektir. Dilthey (1999: 35-36)’e göre, “Bizim anlayışımızın / anlamamızın sınırları, daima, 

bağlamından hareketle yeniden üretim ve yeniden kurma yapacağımız yerdedir...hemen hemen yeniden 

yaşamadır.’’ Çalışmanın özgün bakış açısı yerinde incelemek, ilkelere uygunluğu gözlemleyerek ve 

matris ile analiz ve yorum getirmektir. 

2. EVRENSEL TASARIM 

Evrensel tasarım kavramı, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin 

her birey tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan evrensel bir tasarım 

yaklaşımıdır. Evrensel tasarım kavramı, özel mekânlardan, genel mekân tasarımlarına, ürün 

tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi 

teknolojilerine kadar değişen bütün ölçekleri kapsamaktadır. Evrensel tasarım yaklaşımının temel 

amacı, kullanıcıların mekâna uyum sağlamasının aksine mekânın kullanıcıya uymasının sağlanmasıdır. 

Bunun için, farklı kullanıcıların gereksinimlerinin dikkate alınarak, mekânın verimliliğinin, erişilebilirliğinin 

ve sürdürülebilirliğinin artırılması, kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde kullanabilmesinin sağlanması 

gerekmektedir. Hastanelerde evrensel tasarım ilkelerine sahip bir planlama yaklaşımı benimsenmeli, 

yeni yapılacak merkezlerin ve mevcut merkezlerin planlaması, erişilebilirlik ve evrensellik olgusu göz 

önünde bulundurularak yapılmalıdır. 

2.1. Evrensel Tasarım ve İlkeleri 

1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan ve 1996 yılında North Carolina State 

Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal Design) ismini alan merkez, 1997 

yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak amacıyla 7 ilke yayımlamıştır 

(Dostoğlu, Şahin, Taneli 2009). Burada, evrensel tasarım kavramının benimsendiği 7 adet prensip 

sıralanacak ve her biri örnekler ile yorumlanacaktır. 
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Eşit kullanım, farklı yetkinlik düzeylerinde olan bireyler için kullanılabilir ve eşitlik içermesi 

gereken tasarım prensibidir. Her kullanıcı için eşit imkanlar sunulmalıdır. Tasarım ürünü her birey için 

aynı anlamı içermeli veya eşdeğer olanı sağlanmalıdır. Kullanıcılar arasında hiçbir şekilde ayrımcılık 

yapılmamalıdır. 

Kullanımda esneklik, kullanıcılar için esneklik, kişisel tercihler ve yetkinliklerin geniş alanını 

kapsamaktadır. Bireylerin kullanımına en uygun olan tercihi yapmalarını aynı zamanda tasarımın birden 

fazla biçimde kullanıma sunulmasıdır. Tasarımlar birden fazla kullanım imkanı sunmanın yolunu 

sağlamalıdır. 

Basit ve sezgisel kullanım, her kullanıcının dil yeteneğine, deneyimine, bilgisine, becerisine, 

gücüne, mevcut konsantrasyon düzeyine bakılmaksızın kolay anlaşılabilir olmasını ifade etmektedir. 

Tasarım ve mekân kurgusu, kullanıcıdan üst düzey bilgi ve beceri beklentisi olmaksızın sezgisel 

kullanımına uygun olmalıdır. 

Algılanabilir bilgilendirme, çeşitli çevresel etmenlerden kolayca ayırt edilebilir, anlaşılabilir ve 

algılanabilir önemli bilgileri vurgulayıcı nitelikleri sağlamaktadır. Tasarımların farklı kullanıcı yeteneklerini 

kapsayıcı etkili iletişim sağlamak için yazılı, dokunsal, sözel vb. kullanım çeşitliliği sunulmasıdır. 

Tasarımda hata payı, farklı her kullanıcıya hitap eden tehlikeli, zarar verici ve rahatsız edici 

olabilecek her türlü durum öngörülmeli ve erişilebilirlik en aza indirilmelidir. Hataya imkan vermeyen 

durumları içermeli, bireyleri tehlike ve kazalara karşı korumalıdır. 

Düşük fiziksel güç harcanması, kullanıcılar için en az ölçüde fiziksel güçlük, kolaylık, etkinlik ve 

her birey için rahatlık içeren tasarımlar olmasını gerektirmektedir. Tasarımlar en az çaba ile ulaşılabilir 

aynı zamanda doğal vücut hareketleriyle kullanabilir olmalıdır. 

Yaklaşım ve kullanım için boyut ve mekân sağlanması, kullanıcılar için vücut ölçüsü, duruş 

biçimi ve eylemi, görüş açısı, yaklaşım, ulaşabilirlik, erişebilirlik, kullanım kapsamı ve alanının 

sağlanmasıdır. Rahat ve doğru kullanım için yakın çevrede yeterli alan boyutları sunulmalıdır. 



4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu 

19 - 21 Kasım 2020 Konya Teknik Üniversitesi   

ISBN: 978-625-7327-01-5 

 
 

4. UKEM  54 
 

Merve Erol, Seçil Şatır 
 

 
 

 

 
Şekil 1. Planlama ve Mimarlık Kavramları ve Evrensel Planlamada 7 İlke İlişkisi (Baykan, 2015: 32) 

2.2. Evrensel Tasarım İlkelerine Tasarım Örnekleri  
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Şekil 2. 1.Eşit kullanım(URL-1), 2. Kullanımda esneklik(URL-2), 3.Basit ve sezgisel kullanım(URL-3), 4.Tasarımda 

hata payı(URL-4), 5. ve 6.Algılanabilir Bilgilendirme(URL-5), 7.Düşük fiziksel güç harcanması(URL-6), 8.Yaklaşım 

ve Kullanım İçin Boyut ve Mekân Sağlanması(URL-4) 
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Evrensel tasarım ilkeleri ve ilgili görselleri yukarıda aktarıldığı gibi herkes için kullanılabilir, geniş 

esnek ve yetki alanına sahip, sezgisel kullanıma uygun, algılanabilir bilgiler sunan, tehlikesiz erişilebilirlik 

ile rahat ve kolay kullanım imkanı veren, ulaşılabilir kullanım alanı sunan anlaşılabilir ve yol gösterici 

tasarım algısına sahiptir.  

Evrensel tasarım ilkeleri için seçilmiş tasarım örnekleri genel bilgi oluşturmak içindir. Konunun 

uzmanları ya da araştırmacılar konuya hakim olmuş olsalar da örnekler genel anlamda önem taşır. 

Çünkü, tasarım kavramı araştırması görsel boyutlu olarak ağırlıklıdır. Kaldı ki evrensel tasarım kavramı 

daha da fazla görsel anlatımı gerektir. İncelenmiş olan hastane görselleri ise kendi içinde değer 

bulmaktadır. Eş değerlilikleri vardır ve kaçınılmazdır. 

2.3. Evrensel Tasarım ve Kamusal Mekan Arasındaki İlişki 

Farklı fizyolojik yapı, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyindeki, toplumun ekonomik ve sosyal olarak 

birbirinden farklı bölgelerinin bir arada bulunarak yaşamı paylaşmasına imkan sunan kamusal mekânlar; 

kent yaşamında bireylerin hem fiziksel hem de sosyal aktivitelere katıldıkları bir mekân olması önemine 

sahiptir. Korkut, Kiper ve Topal (2017: 14-26)'ın ifade ettiği gibi; sağlıklı kentlerin planlanmasında, görsel 

yönden zengin, mekânsal kullanımlara kolay erişilebilir, yaya öncelikli, ekolojik açıdan sürdürülebilir, 

ekonomik değerleri dikkate alan, yaşam kalitesi yüksek, güvenli, canlı, sağlıklı ve yaşanılabilir kentler 

oluşturmak temel hedef olmalıdır. Bu kapsamda engelli bireylerin kamusal mekânları etkili bir şekilde 

kullanabilmeleri için ulusal ve uluslararası seviyede plan, politika ve strateji anlamında pek çok çalışma 

yapılmıştır. T.C. 1982 Anayasası başta olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa Kentsel 

Şartı, Onuncu Kalkınma Planı Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Ön 

Raporu, 5378 sayılı Engelliler Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar 

Yönetmeliği gibi yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır (Aygün, Korkut & Kiper, 2018: 21). Bütün bu 

yaklaşımların ortak temasında “Evrensel kamusal mekânlar” ın planlanması, tasarlanması ve yönetimi 

bulunmaktadır. 

Kentte yaşayan herkesin kullanımına sunulan kamusal mekânlar ve özellikle hastaneler, her bir 

bireyin sağlıklı, güvenli ve mutlu bir şekilde yaşam sürmeleri için erişilebilir, kullanılabilir ve paylaşılabilir 

bir planlama-tasarım anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. 

2.4. Evrensel Tasarım Temelinde Hastanelere Yönelik Bazı İlkeler 

Sağlık tesisinin inşaatı, Bina Yönetmeliği, İdare Yönetmeliği ve müteakip bölümlerde belirtilen 

erişim standartlarını karşılayacak ve doğrudan 5378 no’lu ve 01.07.2005 tarihli kanunun esaslarına ve 

ayrıca, ADA (American Disabilities Act) (Engelliler Hareketi) kıstaslarına uymalıdır. Sağlık tesisi, her 

türlü engellinin (görsel, işitsel ve bedensel) tesisin ilgili bölümlerine erişmesine imkân sağlayan 

özelliklere sahip olmalıdır. Sağlık tesisi ayrıca, 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı özürlülerin ulaşımı 

ve kullanımına uygun olmayan yapıların uygun şekle getirilmesine ilişkin “Yapılarda Özürlülerin 

Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları” hakkındaki yönetmeliğe 
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de uygun olmalıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2010: 3). Hasta alanı/alanları her bir hastanın ve donanımın 

rutin olarak hareket etmesine imkân tanıyacak şekilde tasarlanmalıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2010: 9). 

T.C. Sağlık Bakanlığı (2010) kaynağında Yönlendirme ve Yön Bulma başlığı altında olması gerekenler 

standart maddeler halinde verilmiştir. Bunlar:  

- Tıbbi tesise giriş noktaları, tüm dış ana girişlerden itibaren (yol şeritleri, otobüs durakları, araç 

parkı) açıkça tanımlanmalıdır. Giriş yapan sayısı ile uyumlu olmalıdır. 

- Yönlendirme ve işaretler kolayca görülebilir ve anlaşılabilir görselliğe sahip olmalıdır. 

- Bir ‘lejant’ (kullanılan işaretlerin anlamını içeren çizim) sistemi, istikametin kavranması ve 

anlaşılmasında kullanıcılara yardım etmek için geliştirilmelidir. Bunlar, binadaki başlıca karar 

noktalarındaki özellikleri; yaratıcılık, ayırıcı renk ve dekoratif işlemleri kapsayabilir. Bu özellikler, görsel 

fark ediliş kadar dokunsal, işitsel işaretler içerebilir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2010: 20) Bu bağlamda, 

yönlendirme ve bilgilendirme işaretleri eksiksiz olmalıdır. 

Hastanelerde kullanımına sunulan rampalar, tekerlekli sandalye ve sedye kullanan engelli kişilerin 

seviye farklarını bertaraf ederek, eşdeğerli kullanım sağlanmış olarak, ulaşım imkânlarını sağlayan yol 

düzeneği olarak tanımlanmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı (2010) kaynağında rampalar başlığı altında 

rampalar için olması gereken standartlar maddeler halinde verilmiştir. Bunlar: 

- 30 cm’nin üzerinde olan bir rampanın yanında tekerlekli sandalye kullanmayan diğer engelli 

vatandaşların ulaşımı için mutlaka merdiven ve 2 m’den daha yüksek kısımlar içinde asansör gibi başka 

düzenek konmalıdır. 

- Rampa hemen görünmüyorsa rampanın yerini belirten bir işaret konmalıdır. 

- Rampanın uzunluğu 10 m’yi ve başladığı noktadan bitiş noktası arasındaki yükseklik ise 50 cm’yi 

geçmemelidir. 

- Toplam rampa yüksekliği 2 m’den fazla ise mutlaka asansör kullanımı gerekmektedir. 

- Rampanın eni en az 150 cm olmalıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı 2010: 27-28). 

T.C. Sağlık Bakanlığı (2011: 14) kaynağından edinilen bilgiler ışığında, tüm hemşire deskleri, 

danışman deskleri, resepsiyon bankoları ve kayıt-bilgi işlem bankoları yükseklikleri, banko arkasındaki 

personelin hastayı görebileceği yükseklikte olmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı (2015: 259-336) 

kaynağından edinilen bilgiler ışığında, 'hastalar için tuvalet ve lavabo bulunmalıdır. Engelli kişilerin 

yararlanabileceği şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Ayrıca, bekleme alanında bulunan tuvaletler, bekleyen 

kişilerin kolay ulaşabileceği mesafede olmalıdır. Giriş, bir bakıma bekleme alanı, sade, açık, gün ışığı 

alan konumda olmalı ve bekleyen sayısı arttıkça rahatlatılmalıdır. Otopark alanı, lavabo, tuvalet ve 

banyolar engelli kişilerin kullanımına yönelik düzenlenmelidir. Herkes için de kullanılabilir olmalıdır. 

Hastanenin tüm yüzeyleri, her kullanıcı için, kir tutmayan, pürüzsüz çizilmeyen ve anti bakteriyel 
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olmalıdır. Yaşlı ve engelli kişilerin hastane içindeki ulaşımını kolaylaştırmak için yapılan uygulamalara 

aşağıdaki örnekler verilebilir: Çıkış rampaları, tutunma barları, asansörler, braille alfabesi, sesli uyarı 

sistemleri, tekerlekli sandalye, yardımcı personel gibi.' Hastanelerde hizmete erişim için yaşlı ve engelli 

kişilerin sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik işlevsel düzenlemeler bulunmalıdır. 

3. EVRENSEL TASARIM TEMELİNDE BİR HASTANE ÖRNEĞİ 

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk olarak Sağlık Merkezi adıyla açılmış, 1984 yılında 

onarılarak Gebze Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamış ve sonrasında 2008 yılında tam 

ismi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Hastane 

9 kat 16 bloktan oluşmakta olup 10 bin m2 kurulum alanına ve toplam 51 bin m2 kapalı, 96 bin m2 toplam 

alana ve 13 bin m2 otopark alanına sahiptir. Hastane 102 poliklinik odası ve 400 yatak ile 105 Klinisyen 

Uzman Doktor eşliğinde hizmet verilmektedir (URL-7) 

3.1. Hastane Örneğinin Yerinde İncelenmesi 
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Şekil 3. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Mevcut Halinin Fotoğrafları 
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3.2. Hastane Örneğinin Yerinde İncelemeye Göre Analizi 

Hastane örneği yerinde incelemeye göre Tablo 1'de matris ile analiz edilmektedir. Matriste 

gösterilmiş ve analiz edilmiş hastane örneği 3.3. bölümde yorumlanmaktadır. 

Tablo 1. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Evrensel Tasarım İlkeleri Matrisi 

 
 



4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu 

19 - 21 Kasım 2020 Konya Teknik Üniversitesi   

ISBN: 978-625-7327-01-5 

 
 

4. UKEM  59 
 

Merve Erol, Seçil Şatır 
 

 
 

 

3.3. Hastane Örneğinin Yorumu 

T.C. Sağlık Bakanlığı (2010) Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı 

Kılavuzu, T.C. Sağlık Bakanlığı (2011) Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık Tesislerinde Uyulması Gereken 

Asgari Teknik Standartlar Genelgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı (2015) Sağlıkta Kalite Standartları Hastane  

ve kaynakçada belirtilen bütün kaynaklar incelenmiş ve araştırma alanı olan Darıca Farabi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'nde gözlemlenerek analiz çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki  yorumda 

etki alanına girmiştir. 

Gereklilikler: Hastanelerde erişebilirlik kapsamında, planlamada; genişliklerin, yüksekliklerin, 

yüzeylerin, gerekli yönlendirme ve uyarı işaretlerinin standartlar doğrultusunda erişilebilir olması 

gerekmektedir. Bu başlıklar altında kullanım alanları olarak; otopark, bina girişi, asansör, rampa, 

danışma bankosu, tuvaletler, manevra alanları, yönlendirme ve iletişim cihazları, zemin döşemeleri ve 

benzeri tasarımların erişilebilir olması önem kazanmaktadır.  

Örnek hastane: İncelemekte olduğum hastanenin yakın zamanda tadilat yapılmış olduğu 

gözlemlenen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi polikliniğinde engelli otoparkı bina girişine oldukça yakındır. 

Aynı zamanda girişte uygun eğime sahip rampa yolu, zeminde yönlendirme amaçlı hissedilebilir zemin 

yüzeyi, ulaşım için kabartmalı bina içi krokisi ve bilgilendirme için hasta hakları ve hasta öncelikli sırası 

braille alfabesi ile yazılmış panoların bulunduğu tespit edilmiştir. Bina içinde hasta kabul ve kayıt 

işlemleri bankosuna ulaşım için hissedilebilir zemin yüzeyleri yıpranmamış ve doğru yönlendirme yaptığı 

gözlemlenmiştir.  

Genel polikliniklere doğru ilerlediğimizde tekerlekli sandalye kullanıcıları için bekleme alanları 

mevcuttur fakat engelli otoparkı poliklinik bina girişine uzaktır. Poliklinik girişine ulaşım için uzun ve 

tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun olmayan yüksek eğimli bir rampa yolu bulunmaktadır. Bina 

içerisinde Covid-19 pandemi süreci sebebiyle sosyal mesafe kuralları kapsamında zeminde mesafeli 

durma noktaları belirtilmiş fakat görme engellileri yönlendirme amaçlı bulunan hissedilebilir zeminin bazı 

kısmi yerlerinin sökülmüş olduğu gözlemlenmiştir aynı zamanda beyaz masa bankosuna ulaşım için 

hiçbir hissedilebilir zemin yolu bulunmamaktadır. Bina içerisinde engelli asansör, şarjlı acil yardım 

telefonu ve tuvaletlerde engelli tuvaleti ve diğer tuvaletlerin ayrı olduğu gözlemlenmiştir.  

Acil müdahale binası girişinden itibaren içerideki müdahale odalarına kadar zeminde yönlendirme 

karoları bulunmamaktadır. Bina içerisinde tekerlekli sandalyede gelen bireyler içinde uygun olan göz 

temasının kaybolmadığı yüksekliğe sahip danışma/hasta kabul bankosu mevcuttur. Engelli tuvaletinin 

girişinde tekerlekli sandalye kullanıcısının tuvalete girmesini engelleyecek şekilde konulmuş temizlik 

malzemeleri olduğu gözlemlenmiştir. Engelli tuvaletlerinde fotoselli musluk bataryaları, sabunluk ve giriş 

tabelasında görme engelliler için breille alfabe ile yazılmış bilgilendirme bulunmamaktadır. Binaların ana 

girişlerinde otomatik fotoselli kapılar bulunduğu gözlemlenmiştir. 
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Poliklinik girişi ve sirkülasyon alanları bina için kullanım açısından basit ve sezgisel kullanıma 

uygun değildir. Tuvaletler engelliler için basit ve sezgisel kullanıma uygun değildir. Binanın 

yönlendirmeleri yetersizdir. Poliklinik girişinde ve tuvaletlere gidiş ve girişlerde algılanabilir bilgilendirme 

yetersizdir. 

Hasta kabul ve beyaz masa bankolarına ulaşım bakımından hata payı yüksektir. Polikliniklere 

ulaşım konusunda hastalar ve refakatçiler düşük fiziksel güç uygulayamamaktadırlar; zorlanmaktadırlar. 

3.4. Hastane Örneğinin Sonucu 

T.C. Sağlık bakanlığı (2010) Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı 

Kılavuzu, T.C. Sağlık Bakanlığı (2011) Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık Tesislerinde Uyulması Gereken 

Asgari Teknik Standartlar Genelgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı (2015) Sağlıkta Kalite Standartları Hastane 

kaynakları incelenmiş ve bildiri içerisinde gerekli alıntılar eklenmiştir. Bu bilgiler ışığında Darıca Farabi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlemlenen, matris içinde analizleri yapılan araştırma alanının 

sonucu aşağıda aktarılmaktadır:  

Poliklinik bina içerisinde zeminde bulunan görme engellileri yönlendirme amaçlı bulunan 

hissedilebilir zeminin bazı kısmi yerlerinin sökülmüş olması, hizmet almak için gelen hasta görme engelli 

bireyin nereye yönleneceğini şaşırması, yanlış yöne gitmesi ve/veya olası kazaların meydana gelmesi 

ne yazık ki mümkün olduğu gözlemlenmiştir. Acil müdahale binasındaki engelli tuvaletinin girişine 

konulmuş temizlik malzemeleri, tuvaleti kullanmak isteyen engelli bireyi engellemekte, girmek 

istediğinde orada bulunan malzemelere veya kendisine zarar vermesi olası bir durumdur. Darıca Farabi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yeni tadilat yapılmış Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi polikliniğinde, 

engelli bireyler için yapılmış ve kullanıldığı gözlemlenen ve fotoğraflanan her bir doğru ve yararlı 

uygulamaların, polikliniklerin bulunduğu bina ve acil müdahale binası için de yapılması gerekmektedir. 

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Yaşam alanları insan yaşamının sürdüğü ve şekillendiği yerler olmakla birlikte, bu alanların yaşam 

biçimi ve beklentileri karşılayabilmesi yaşam kalitesinin artışında önemlidir. Sağlıklı, başarılı, verimli ve 

mutlu bir hayat için yaşam alanları büyük ölçüde öneme sahiptir. Kamusal yapılarda, ve özellikle 

hastanelerde, tasarım gerçekleştirilirken, kullanıcı kitlesinin toplumdaki herkes olduğuna dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Kent ile bütünleşmiş olan kamusal mekanların kullanıcıları toplumda yaşayan herkestir. 

Kamusal yapılar ile birlikte bulundukları kentler de herkesin kullanımına uygun özelliklere sahip 

olmalıdır. Her bireyin ulaşım ve erişimini sağlamayı amaçlayan evrensel tasarım kavramı ile; her yaştan 

kullanıcılara hitap eden, farklı özelliklere sahip veya özel gereksinimleri olan kullanıcıları ayırt etmeyen, 

engelleri kaldıran, toplum içerisinde yaşayan hiçbir birey için ayrıcalıklı tasarım yapılmadan, aynı 

tasarımda herkesin kullanımına uygun seçenekler ve çözümler sunan kamusal yapılar ortaya çıkacaktır. 

Eşit kullanıma sahip, engelsiz, adaletli vb. evrensel tasarım ilkeleri önemsenerek yapılan kamusal 
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yapıların daha işlevsel ve kullanılabilir hale getirilip, kullanıcılarının yaşam kalitelerinin yükseltilmesi 

gerekmektedir. 

Gereklilikleri ortaya konmuş ve örnek hastanede ele alınmış bulunan evrensel tasarım ve kullanım 

ilkelerinin dikkate değer kısımları bu bildiride aşağıdaki gibi sonuç değerlerini ortaya koymuştur: 

• Hastane rampaları, koridorları ve hissedilebilir zeminlerinin sürekli bakım ve yenileştirme 

içinde olması ve ihmal edilmemesi zorunludur. 

• Bina içerisindeki asansörlerin, şarjlı acil yardım telefonunun ve tuvaletlerin eş değerli 

kullanımı olmalıdır. Hatta görme engelliler için paralelde bir kullanım eşdeğerliliği 

sağlanmalıdır.  

• Hastanelerdeki bütün ulaşım alanları hata payı gerektirmeyen, mümkünse hiç ya da minimum 

hata paylı ulaşılabilirlik ve kullanılabilirlik sağlanmalıdır. 

• Mekanların kullanılabilirlik açısından yeterli boyutta olması sağlanmalıdır; Mekan içi 

kullanımlarda yaklaşımların, doğru kullanımların rahatlatılması önem taşır; yönlendirmelerde 

algıya doğru cevap veren basit ve sezgisel kavrama uygulamalarının özellikle hastane gibi 

acil durum gerektiren kamu mekanlarında ileri düzeyde önemlidir. 

           Hastaneler, farklı kullanıcılar ve çeşitli sorunları olan bireyler tarafından kullanılan kompleks 

tarzda yapılardır. Bu nedenle hastanelerde, erişebilirliği sağlamak ve olumsuz engelleri ortadan 

kaldırmak için zorunlu asgari standartların uygulanması gerekmektedir. Bu standartlarla birlikte herkes 

için kullanımı ifade eden evrensel tasarım ilkelerinin hastane yapılarında özenle dikkate alınarak 

yapılması gerekmektedir. Hastanenin kullanımında herkese eşit imkanlar sunan çevresel koşulları 

oluşturarak, yapı ve çevresinin tasarımcılar tarafından tasarımın “herkes için erişilebilirlik” kavramı 

niteliğinde tasarlanmasıyla ve düzenlenmesiyle başladığı unutulmamalıdır. Mevcut alanın planlaması, 

mekanların organizasyonu ve planlamalarda 'eşdeğerli bireyler odaklı' bir anlayışın hakim olması 

gerekmektedir. 

KAYNAKLAR 

Aygün, E. Korkut, A., & Kiper, T. 2018. Engelli Bireyler İçin Kentsel Dış Mekânlara Erişilebilirliğin İncelenmesi: 

Tekirdağ Örneği, Artium (2) 20, Tekirdağ, Türkiye. 

Baykan, D. A. (2015). Yerel yönetimler için kadın dostu kent planlaması ve tasarım ilkeleri rehberi, Uzerler 

Matbaacılık, Ağustos, Ankara, 32. 

Dilthey, W. (1999). Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem,  Paradigma Yayınları, Felsefe dizisi: 7, 

İstanbul, 35-36. 

Dostoğlu, N. Şahin, E., & Taneli, Y. (2009). Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: Herkes İçin Tasarım, Evrensel Tasarım: 

Tanımlar, Hedefler, İlkeler, Mimarlık Dergisi 347, Mayıs-Haziran, Ankara. 



4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu 

19 - 21 Kasım 2020 Konya Teknik Üniversitesi   

ISBN: 978-625-7327-01-5 

 
 

4. UKEM  62 
 

Merve Erol, Seçil Şatır 
 

 
 

 

Evcil, A. N. 2014. Herkes İçin Tasarım Evrensel Tasarım, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, Ertem Basım, Ağustos, 

Ankara. 

Gezer, H. (2014). Hastanelerde ve Sağlık Merkezlerinde Erişilebilirlik, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Dergisi, Sayı:25, 113-133 

Korkut, A. Kiper, T., & Topal, T. Ü. 2017. Kentsel peyzaj tasarımda ekolojik yaklaşımlar, Artium 5(1), 14-26. 

Özdoğlar, E. (2008). Hastane Yapılarında İç Mekân Organizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 

İstanbul. 

Resmi Gazete (2019). Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Sayı: 30692, 20 Şubat. 

Şahin, Ü. (2015). Hastane Bina Tasarımı, Yeni Kurulacak ve Tadilat Yapılacak Hastaneler İçin Ergonomik ve 

Yasal Mevzuatlara Uygun Mimari Tasarım Rehberi. 

Şener, M. (2017). Türkiye'de Devlet Hastanesi Mimarlığın Gelişimi Üzerine Bir İnceleme, Yapı Mimarlık Tasarım 

Kültür Sanat Dergisi, Şubat, İstanbul, 132-137 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

https://daricafarabieah.saglik.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 12.10.2020). 

T.C. Sağlık Bakanlığı. 2010. Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu, (editörler 

Akdağ, R., Tosun, N. & Çaylan A. K.)  İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 3-28. 

T.C. Sağlık Bakanlığı (2011). Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık Tesislerinde Uyulması Gereken Asgari Teknik 

Standartlar Genelgesi, İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Ankara, 14. 

T.C. Sağlık Bakanlığı (2015). Sağlıkta Kalite Standartları Hastane, Yazarlar: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, 1. Basım, Temmuz, Ankara. 

URL 1: https://www.medi-tech.com.tr/sks6.html, (Erişim Tarihi: 08.09.2020). 

URL 2: https://firewireblog.com/2010/08/23/the-steelcase-node-desk/, (Erişim Tarihi: 10.09.2020). 

URL 3: https://thedailytexan.com/2018/09/06/city-installs-accessible-pedestrian-signals-along-guadalupe-street, 

(Erişim Tarihi: 10.09.2020). 

URL 4: https://www.uab.gov.tr/uploads/pages/bakanlik-yayinlari/erisilebilir-ulasim-ve-iletisim.pdf, (Erişim Tarihi: 

10.09.2020). 

URL 5: https://www.istairport.com/tr/yolcu/terminal-hizmetleri/iga-assist/fiziksel-olanaklar, (Erişim Tarihi: 

10.09.2020). 

URL 6: https://www.indoorlife.com.tr/sayfa/otel-kapilari, (Erişim Tarihi: 11.09.2020). 

URL 7: https://daricafarabieah.saglik.gov.tr/TR,116457/tarihce.html, (Erişim Tarihi: 11.09.2020).



 

 

 

ISBN: 978-625-7327-01-5 


