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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  

Erişilebilirlik kavramı, kişinin sosyal hayata katılabilmesi ve daha hızlı adapte olabilmesi için gerekli bir unsur 

olup, engelli kişiler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Engelli kişiler sosyal yaşama, çevreye, kültürel aktivitelere, 

eğitime ve hatta bunlardan önce kişisel hayatlarına adapte olma konusunda zorlanmaktadırlar. Engelli grubunda 

yer alan Akondroplazi, diğer adıyla anormal derecede boy kısalığı hastalığı olan kişiler, konutlarında yaşadıkları 

fiziksel zorluklar yüzünden psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir. Bu araştırmanın amacı, akondroplazisi olan 

kişilerin fiziksel erişilebilirliğinin konutlar üzerinden incelenmesi olarak açıklanmaktadır. Seçilen konu örneği 

üzerinden akondroplazisi olan kişiler için ulusal ve uluslararası engelli standartlarının konutlara nasıl yansıtıldığının 

ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için konut tanımı ve tipleri, konutların iç mekân 

özellikleri ile alakalı yapılan akademik çalışmalar, kaynaklar, örnekler incelenmiş ve akondroplazisi olan kişilerin 

konut yaşamını erişilebilir kılacak öneriler sunulmuştur. Araştırmanın önemi, akondroplazisi olan kişilerin konut 

yaşamını erişilebilir kılacak önerilerin onların hayatlarını kolaylaştırmasıdır. Toplumda engelsiz konut bilinci 

oluşturulmalı; akondroplazisi olan kişilerin sosyal yaşam haklarından feragat etmelerine sebep olunmamalıdır. Bu 

araştırmada, sistematik eksikliklerin tamamlanmasına yönelik birtakım çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. 

Akondroplazisi olan kişiler için konut mimarisindeki en önemli unsur, konutların fiziksel erişilebilirliğin sağlanmış 

olduğu bir yaşam alanı olarak tasarlanmasıdır. Buna göre, akondroplazisi olan kişilerin konut yaşantısında 

karşılarına çıkan eksikliklerin ve sorunların çözülmesi için yapılan araştırmanın sonucunda öneriler verilmesi 

hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Konut, Erişilebilirlik, Engelli, Akondroplazi, Tasarım 

 

INVESTIGATION ON HOUSING ABOUT THE SUBJECT OF PHYSICAL 

ACCESSIBILITY OF PEOPLE WITH ACONDROPLASIA 

ÖZET 

The concept of accessibility is a necessary element for a person to participate in social life and to adapt 

faster, and it has a very important place for disabled people. People with disabilities have difficulty in adapting to 

social life, environment, cultural activities, education and even their personal lives. People with achondroplasia, also 

known as abnormal short stature, in the disabled group are psychologically negatively affected by the physical 

difficulties they experience in their homes. The purpose of this study is explained as examining the physical 

accessibility of people with achondroplasia through residential buildings. It was aimed to reveal how the national 

and international disability standards for people with achondroplasia are reflected in the houses through the selected 

subject example. In order to achieve the purpose of the study, the definition and types of housing, academic studies, 

sources and examples related to the interior features of the houses were examined and suggestions were made to 

make the housing life accessible for people with achondroplasia. The importance of the research is that suggestions 

that will make the housing life of people with achondroplasia accessible make their lives easier. An awareness of 
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barrier-free housing should be created in the society; people with achondroplasia should not be caused to give up 

their rights in their social life. In this research, it is aimed to carry out some studies to complete systematic 

deficiencies. The most important element in residential architecture for people with achondroplasia is the design of 

the houses as a living space with physical accessibility. Accordingly, it is aimed to give suggestions as a result of 

the research carried out to solve the deficiencies and problems that people with achondroplasia encounter in their 

housing life.  

Keywords: Housing, Accessibility, Disabled, Achondroplasia, Design 

 

1. GİRİŞ 

Dünyadaki bütün canlıların barınmaya, korunmaya ve güvenliğe ihtiyacı vardır. İnsanoğlu tüm 

olumsuz koşullardan korunmak, hayatını idame ettirebilmek ve ihtiyacını karşılayabilmek için önce 

mağaralarda, kayaların içinde, ağaç kovuklarında sonra da hayvanların deri ve kemiklerini kullanarak 

ve çevrede bulunan doğal malzemelerle (çamur, dal, saz vb.) daha kolay barınaklar elde etmiştir.  

Zamanla gelişen sosyal çevre, kültür ve teknoloji ile birlikte konut kavramı ortaya çıkmıştır. 

İnsanların yemek yeme, uyuma, eğlenme, oturma, temizlik ihtiyaçlarını karşılama gibi birçok gereksinimi 

vardır. Bunların sonucunda, konut içinde birçok farklı mekân ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu farklı ihtiyaçları 

karşılayan mekanlara “oda” adı verilir.  

Konutlar, genelde standart olan antropometrik ölçü tablosuna göre tasarlanmaktadır. Erişilebilirlik 

ve evrensel tasarım ilkeleri göz önüne alınarak konutların iç mekanlarının, kişilerin rahat hareket 

edebilecekleri ve ulaşabilecekleri konumda ve tasarımda olması gerekmektedir. Bu şartlar uygun 

olmadığı takdirde kişiler rahat erişim sağlayamamaktadır. Bu durumda engeli olan kişiler, yaşlılar, 

çocuklar açısından büyük sıkıntılar yaşanabilmektedir.  

Engelli tanımı kısaca; doğum öncesi, anı veya sonrasında yaşadığı genetik hastalık ya da kaza 

sonucu kişinin fiziksel, duyusal, zihinsel olarak geçici veya sürekli kısıtlanması durumudur. Kişilerde 

farklı rahatsızlıkların ortaya çıkması sonucunda farklı engel çeşitleri ortaya çıkmış ve bu rahatsızlıklar 

grup grup sınıflandırılmıştır.  

Akondroplazi bu engel gruplarından biridir. Akondroplazi kısaca, kişinin boyunun genel boy 

ortalamasından aşağıda olması durumudur. FGFR3 geninin bozulması ile ortaya çıkan kalıtsal bir boy 

kısalığı hastalığıdır. 

Akondroplazisi olan kişilerin fiziksel özellikleri ise; gövde normal büyüklükteyken, kollar ve 

bacaklar anormal derecede kısa, baş büyük, alnı çıkık ve burnu basık, el ve ayak parmakları kısa ve 

küttür. Bu kişiler, fiziksel engellerinden ötürü standart ölçülerdeki eşyaları kullanırken zorluk 

yaşamaktadırlar. Bunun sonucunda akondroplazisi olan kişilerin çoğu, sosyal hayatı sıfırlanmış, eğitim 

hayatlarına devam edememiş kişiler haline gelmiştir.  

Bu çalışmada; akondroplazisi olan kişilerin diğer kişilerden bir farkı olmadığı, herkesin eşit haklara 

sahip olduğu vurgulanmış olup; akondroplazisi olan kişilere yönelik konutlardaki fiziksel erişilebilirlik ile 

alakalı çalışmaların yetersiz olduğuna dikkat çekilmektedir.  

Akondroplazisi olan kişilere ve hatta tüm engelli bireylere yönelik ihmalkarlık maalesef 

günümüzde hala devam etmekte ve önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bu kapsamda fiziksel erişilebilirlik kavramı, önemi ve konutlar ile alakalı literatür taraması 

yapılmış, akondroplazisi olan kişiler için erişilebilir nitelikteki tasarım çalışmaları üzerinde durulmuştur. 

Örneklerin incelemesi sonucunda hazırlanan çalışmada, akondroplazisi olan kişilere yönelik iç mekan 

kullanımındaki mevcut durum değerlendirmeleri yapılmış, konutların kullanılabilirliği araştırılmış ve 

sorunlar tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda, akondroplazisi olan kişilerin yaşadığı iç mekânsal problemlere 

yönelik erişilebilirlik kapsamında çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

2. ENGELLİ TANIMI 

Engelli kavramının birkaç tanımı yapılmıştır. İçlerinden üç tanesi en genel durumu ile aşağıda 

açıklanmıştır: 

Doğumdan önce veya doğum sonrası vücutta meydana gelen zihinsel, işitsel, psikolojik, fiziksel 

veya yaralanma sonucu işlevleri ya da duyuları kısıtlı kişilerdir. Türkçede yeti yetimi olarak tanımlamak 

için sakat, çürük, özürlü ve malul gibi buna benzer birçok kelimenin kullanılması engelli toplumu 

tarafından incitici bulunsa da zaman zaman resmi yayınlarda dahi yer alır (Url-1).  

Türkiye’de 01/07/2005 tarihinde kabul edilen 5378 No’ lu kanunda yer alan özürlü sözcüğünün 

resmi kullanımı 25/04/2013 tarihinde çıkarılan 6462 No’ lu kanun ile iptal edilmiş ve 5378 No’ lu kanunda 

özürlü/özürlüler kelimesi kaldırılıp yerine engeli/engelliler kelimesi yazılmıştır. (5378 No’ lu Engelli 

Mevzuatı) 

Türk Dil Kurumu’na (TDK, 2020) göre engelli; “Vücudunda eksik veya kusuru olan, özürlü”  olarak 

tanımlanmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tanımına göre; 

Doğumdan önce veya sonra herhangi bir sebeple bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

becerilerini ileri durumlarda kaybetmesi sebebiyle normal yaşamın standartlarına uyum sağlayamama 

durumunda olup, bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki tertiplere ihtiyaç 

duyan kişidir. (Berktaş, 2016) 

Edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak engelli tanımı için şu açıklamayı yapabiliriz : 

Doğum öncesi, anı veya sonrasında yaşadığı genetik hastalık ya da kaza sonucu kişinin fiziksel, 

duyusal, zihinsel olarak geçici veya sürekli kısıtlanması durumudur. Kişilerde farklı rahatsızlıkların 

ortaya çıkması sonucunda engel çeşitleri ortaya çıkar ve bu rahatsızlıklar grup grup sınıflandırılmıştır. 
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2.1. Engel Farklılıklarına Göre Engelli Sınıflandırılması 

Kişilerde faklı rahatsızlıkların ortaya çıkması sonucunda yapılacak detaylı araştırma ve tedaviler 

ve bu ilerlemede çıkan noksanların nasıl iyileştirileceği yönünde bir yoldur. Engel sınıflandırılması 

yapılacak olan araştırma ve tedavilerde karışıklık olmasını önler. 

2.1.1. Zihinsel Engelliler 

Zihinsel engel hafif, orta, ağır, şiddetli olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Zihinsel engelli çocukların 

ortak özellikleri, normal olan yaşıtlarına göre öğrenme süreçlerinde güçlük çeker ve çabuk yorulurlar bu 

yüzden geç öğrenirler. Öğrenimleri boyunca metanetli olunmalı çünkü karışık bir zihinleri vardır, dikkat 

dağınıklıkları en üst seviyededir. Birçoğu öğrendiklerini uzun süre akıllarında tutamazlar. Mental 

Retardasyon (zeka geriliği), down sendromu, otizm gibi hastalıklar zihinsel engele örnektir. 

2.1.2. İşitme Engelliler ve Konuşma Engelliler 

Kişinin doğum öncesi veya sonrası yaşadığı rahatsızlıklar sonucu oluşan duyu kaybıdır. İki kulak 

veya tek kulakta ağır yahut hafif işitme kaybı yaşarlar. Kişi anne karnındayken annenin psikolojik 

durumu, alkol ve sigara kullanımı da bu durumu tetikler. İşitme engelli kişiler kolay iletişim sağlayabilmek 

için işitme cihazı veya işaret dilini kullanmaktadırlar. 

Konuşma kaybı, kişilerin anne karnındayken annenin yaşadığı olumsuz faktörler, psikolojik 

durumu, alkol, sigara ve madde kullanımı sonucunda veya kişinin doğumdan sonra yaşadığı hastalık 

sonucunda ses tellerinin olumsuz etkilenmesi, kekelemesi, ağız yapısında bozukluk, afazi veya gırtlak 

kanseri sonucu gırtlağının alınması durumunda yaşadığı engeldir. Konuşma engeli yaşayan kişiler işaret 

dilini kullanarak iletişim kurmaktadırlar. 

2.1.3. Görme Engelliler 

Doğumda önce veya doğumdan sonra geçirdiği kaza veya ilerki yaşlarda yaşadığı rahatsızlıklar 

sonucu oluşan görme yetisinin kaybı sonucu oluşan engeldir. Görme kaybı hafif ve ağır görme olmak 

üzere iki türe ayrılır. Gözün az ya da hiç görememe durumudur. İki gözden birinde veya ikisinde de kayıp 

yaşanması, iki gözün de görmemesi, iki gözün de görmede bulanık görmesi. Bu yüzden görme engelliler 

“kör” veya kısmi kör olarak gruplandırılırlar. Görme kaybı yaşayıp göz protezi kullanan, gece körlüğü ve 

renk körlüğü olan kişiler bu sınıfa girmektedir. (Berktaş,2016) 

Ağır görme engelli (kör) kişiler yardımcı malzeme olarak braille alfabesi, uzun baston, yardımcı 

köpek, elektronik araçlar ve ona eşlik edecek yardımcı rehber vardır. Hafif görme engelli kişiler ise 

yardımcı malzeme olarak gözlük, lens kullanmaktadırlar. 

2.1.4. Diğer Kısmi Ve Kronik Engelliler 

Kısmi engel durumu geçici bir süre kişinin psikolojik ve fiziksel olarak zorlanmasıdır. Obezite, 

gebelik vs. gibi durumlar buna örnektir. Sürekli ve hiç geçmeyen engel durumu ise kronik engeldir. 

Kronik engeli olan kişiler, kalp ve damar, sinir sistemi, solunum sistemi, deri hastalıkları olan kişilerdir. 
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2.1.5. Ortopedik Engelliler 

Kişinin doğum öncesi, sonrası veya doğum anında yaşadığı kaza veya hastalık sonucu ortaya 

çıkan durum. Ortopedik engel, kişinin omurga, sinir ve kas sisteminde yaşanan arıza sonucu ortaya 

çıkmasıdır. Bu engel kişinin fiziki rahatsızlıklar çekmesine sebep olmaktadır. Ortopedik engel uzuv 

eksikliği, felç, uzuvlarında kısalık uzunluk, akondroplazi gibi hastalıklara örnektir.  

Ortopedik engelli kişinin sosyal hayata yardımcı olabilmesi için baston, tekerlekli sandalye, koltuk 

değneği, yürüteç, protez gibi aletler kullanırlar. 

2.2. Engelliler İle İlgili Düzenlenen Mevzuatlar 

2.2.1. Engelliler İçin Yasal Düzenlemeler 

Dünyadaki bütün insanlar din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi, mezhep ve benzeri 

birçok nedenlerle ayırım yapılmaksızın kanun önünde eşittir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM) 

engelli haklarına yönelik birtakım çalışmalarını ilk olarak 1981 yılında adım atarak “Engelliler 10 Yılı” ilan 

ederek göstermiştir. Bununla birlikte Türkiye’de “Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu” 

kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda BM’nin “Engelliler 10 Yılı” programında ve 1993 yılında onaylanan 

“Engelli Kişilerin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar” yönergesinde bulunan ulusal işleyiş 

konusundaki önerilere özen gösterilerek 571 No’lu  KHK ile Başbakanlığa tabi olarak Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı 30.05.1997’de kurulmuştur. Böylelikle Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, Özürlüler 

İdaresi Başkanlığı kurulunca sona ermiştir (Url-2). 

 2012 Aralık ayında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF  tarafından yapılan 

“Her Çocuk için Engelsiz Yaşam” konferansında, yasada yer alan “özürlü” ifadesinin bu kişiler için kırıcı, 

incitici bulunmasından dolayı değiştirilip, yerine “engelli” ifadesinin kullanılmasına  karar verilmiştir. 

(Ergenoğlu ve Yıldız, 2013) 

 Engelli Kişiler için dünyadaki çoğu ülke tarafından imzalanmış olan bu sözleşmedeki genel 

unsurlar ; 

• Kişinin herhangi bir konuda özgür ve bağımsız seçim yapmasına, kişinin sergilediği duruşa saygı 

duyulmasına, 

• Kişiler arası farklı davranılmamasına, 

• Engelli kişilerin sosyalleşmesini ve topluma tamamen iştirak etmelerinin sağlanmasına, 

• Engelli kişilerin engelleri yüzünden farklı olmalarına saygı gösterilmesi ve bu kişilerinde insan 

topluluğunun bir parçası olarak kabul edilmesi; 

• Kadın-erkek eşitliği, fırsat eşitliği; 

• Erişilebilirlik; 

• Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması. 

(T.C. Başbakanlığı, 2008) 
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3. AKONDROPLAZİ TANIMI 

“Akondroplazi, orantısız boy kısalığıdır. Uzun kemiklerin kıkırdak içindeki kemik dokuya 

dönüşmesini (osifikasyon) engelleyen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa FGFR3 geninde yerleşik 

mutasyon sebep olur (Şekil 1). Hastaların % 80’inde kendiliğinden mutasyon görülürken geride kalan % 

20’inde hastalık otozomal dominant olarak kalıtılır.” (Url-3). 

 

Şekil 1. Akondroplazisi Olan Çocuk Örneği (NY,2003/Unger & Supertı Furga & L. Rımoın) (Url-4) 

Akondroplazi, kişinin boyunun genel boy ortalamasından da aşağıda olması durumudur. FGFR3 

geninin bozulması ile ortaya çıkan kalıtsal bir boy kısalığı hastalığıdır. Akondroplazisi olan kişilerde 

ortaya çıkan fiziksel özellikler ise; gövde normal büyüklükteyken, kollar ve bacaklar anormal derecede 

kısa, baş (kafa) büyük, alnı çıkık ve burnu basık, el ve ayak parmakları kısa ve küttür (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Akondroplazi Klinik Örnekler (2018/Hacking & Galliard) (Url-4). 

3.1.1. Klinik Özellikler 

• Zeka düzeyleri normaldir 

• Gecikmiş motor fonksiyonlar 
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• Spinal stenoz semptomları (güçsüzlük, hissizlik ve parestezi...) 

3.1.2. Fiziksel Özellikler 

• Klasik rizomelik cücelik 

• Ortalama boyları 121-135 cm arasındadır. 

• Gövde boyutları normal olmakla birlikte, humerus ön koldan, femur tibiadan kısadır. Frontal 

çıkıntı, düğme burun mevcuttur. 

• Alt extremitelerde bowing, üst extremitede Radius başı subluksasyonu, trident el 

• Kaslarda hipotoni 

• Torakolomber kifoz ve ciddi lomber lordoz 

3.1.3. Radyolojik Özellikler 

• Vertebra, pelvis AP ve extremite grafileri çekilir. 

• Pelvis grafisinde şampanya kadehi bulgusu 

• Lomber grafilerde; kısa pediküller, interpediküler mesafe azalmıştır. Lordoz artmıştır (Şekil 

1). 

• MRG; stenozda şüphelenildiğinde istenir. 

3.1.4. Tedavi 

• Spinal kifoz için cerrahi dışı tedavi; breysleme 

• 5 yaşlarında kifoz >60 ̊; cerrahi 

• Lomber stenoz;  

• Cerrahi dışı; Kilo modifikasyonu, Fizik tedavi, Kortikosteroid enjeksiyonu  

• Cerrahi; Çok seviyeli laminektomi ve füzyon 

• Foramen magnum stenoz; kord kompresyonu mevcutssa acil dekompresyon 

• Genu varum; osteotomiler ya da hemiepifizyodez 

• Kısa extremiteler için extremite uzatma (Baysal,2015) 

4. KONUT TANIMI, TİPLERİ VE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ 

4.1. Konut Tanımı 

 Yaşamımız boyunca dış etkenlerden dolayı, sürekli barınma, korunma ve güvende olma ihtiyacı 

duyarız (Şekil 3). Konut, insanların barındığı, mahremiyetini koruduğu gereksinimlerini karşıladığı, 

sağlıklı ve emniyetli bir şekilde yaşam sunan barınak, bir ortamdır (Şekil 4). 
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Şekil 3. Barınma örneği (Url-5).                              Şekil 4. Konut örneği (Url-6). 

Zamanının ilerlemesi ve dolayısıyla ekonomi ve teknoloji alanında yaşanan değişimler 

yaşadığımız yerlerin de değişimine de neden olmuştur. (Kariptaş ve Belentepe, 2019) Konutlarda 

zamanla ortaya çıkan değişiklikler sonucunda farklı konut tipleri ortaya çıkmıştır. 

4.2. Konut Tipleri 

Değişen iklimler, bulunduğumuz yer ve çevrenin elverişliliği, kısaca fiziksel, kültürel, teknolojik 

faktörler çevrede nasıl bir konut yapılmasına veya yapılmamasına neden olmaktadır. Bu gibi faktörler 

çeşitli konut tipleri ortaya çıkarmıştır. Bu konut tipleri Müstakil, İkiz, Sıra, Teras, Lojman, Avlulu, Kır, Dağ, 

Yazlık, Toplu konutlar, İkincil konutlar, Yayla ve Bağ evi gibi tiplerdir. Sürekli veya kısa süreli konutlar 

olarak da gruplara ayrılmıştır. 

4.3. Konutta İç Mekan Özellikleri 

 Dünyadaki bütün canlıların barınmaya, korunmaya ve güvenliğe ihtiyacı vardır. İnsanoğlu  tüm 

olumsuz koşullardan korunmak, hayatlarını idame ettirebilmek ve  ihtiyaçlarını karşılayabilmek için önce 

mağaralarda, kayaların içinde, ağaç kovuklarında sonra da hayvanların deri ve kemiklerini kullanarak 

ve çevrede bulunan doğal malzemeler ile (çamur, dal, saz vb.) daha kolay barınaklar elde etmişlerdir.  

 Günümüzde ise gelişen sosyal çevre, kültür ve teknoloji ile birlikte konut kavramı ortaya çıkmıştır. 

İnsanların yemek yeme, uyuma, eğlenme, oturma, hijyen ihtiyaçlarını karşılama gibi birçok gereksinimi 

vardır. Bunların sonucunda konut içinde birçok farklı mekan ortaya çıkmaktadır. Ana mekanlar dışında 

insanların görüş ve isteklerine göre farklı mekanlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar giriş, oturma odası, salon, 

yatak odası, mutfak, banyo, tuvalet, balkon, koridor, kapı, pencerelerdir. 

5. FİZİKSEL ERİŞİLEBİLİRLİK 

5.1.  Akondroplazisi Olan Kişilerin Konutta Fiziksel Erişilebilirliği  

Akondroplazisi olan kişilerin diğer kişilerden bir farkı olmadığı, herkesin eşit haklara sahip olduğu 

vurgulanmış olup; akondroplazisi olan kişilere yönelik konutlardaki fiziksel erişilebilirlik ile alakalı 

çalışmaların yetersiz olduğuna dikkat çekilmektedir. 
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5.1.1. Akondroplazisi Olan Kişilerin Konutta Yaşadıkları Problemler 

Akondroplazisi olan kişiler için yaşama alanları çok önemlidir. Kendilerini özgür, rahat ve huzurlu 

hissedecekleri kendi konutlarında hiçbir engelle karşılaşmamalıdırlar. Fakat standart ölçülerde dizayn 

edilmiş konutlarda bu sorunlarla sık sık karşılaşmaktadırlar.  

Genel boy ortalaması 124-131 cm olan akondroplazisi olan bir kişi konutta; 

• Konut giriş kısmında yüksekliği 180 cm olan standart ölçüdeki bir portmantoda boyu yetişmediği için 

eşyalarını asamaması, 

• 90-95 cm yükseklikte mutfak tezgahının olmasından dolayı akondroplazi kişinin, mutfak tezgahına 

rahat erişim sağlayamaması, 

• Mutfak tezgah üstü dolap yükseklikleri 60-89cm’dir. Üst dolap ile tezgah arasında 55-60 cm fark 

vardır ve yerden, üst dolap bitimine kadar olan yükseklik ise 200-220 cm’dir. Bu ölçüler sebebi ile 

akondroplazisi olan bir kişi üst dolaplara boyu yetememesi, 

• Lavabo yerden yüksekliği 75-80 cm olması, 

• Salon mobilyalarından biri olan vitrinin standart yüksekliği 140-180 cm olması sonucunda vitrinden 

eşya alamaması veya yerine koyamaması, 

• Banyoda duş başlığının yukarıda olması sebebi ile uzanıp alamaması, 

• Yemek masasının sandalyelerinin oturma kısmının yerden yüksekliği 44-46 cm olduğu için kişinin 

zorlanarak oturmaya çalışması, 

• Giysi dolabının yüksekliğinin 180-190 cm olması ve sonucunda yüksek raflardaki eşyalarını rahatça 

alamaması, 

• Tuvalette, klozetin yerden yüksekliği 40 cm yükseklikte olduğu için kişinin tutunarak oturmaya 

çalışması,  

• Kiler dolaplarının 200-220 cm yüksekliğinde olması, 

• Buzdolabı yüksekliğinin 185 cm olması, 

• Kapı kollarına ulaşamamak ve başkalarının onu onun için açmasını beklemek, 

• Dik merdivenlere yalnızca tırabzandan kendini yukarı çekerek tırmanma, 

• Birinin asansöre girmesini ve ulaşamadığı istenen kat düğmesine basmasını beklemek zorunda 

kalma, 

• Resepsiyon görevlisi bankosunun önünde görünmemek ve hizmet alıp alamayacağını merak etmek, 

• Armatürlere, sabuna veya havlulara ulaşamadığı için lavaboyu umumi tuvalette kullanmaktan 

vazgeçmek zorunda, 

• Ankesörlü telefonda jeton yuvasına ulaşamadığı için yerel bir arama ödemesi yapmak zorunda, 

• Kilide ulaşamadığı ve birinin onu kurtarmasını beklemek zorunda kaldığı bir banyoya hapsolmuş 

olmak, 
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Yukarıda sıralananalar gibi birtakım problemlerle karşılaşmaktadırlar. Akondroplazisi olan 

kişilerde göz önünde bulundurularak konutlarda iyileştirilmeye gidilmeli, çözümler üretilmelidir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Akondroplazisi olan kişilerin yaşadıkları problemler (Url-7) 

5.1.2. Akondroplazisi Olan Kişiler İçin Çözümler 

Akondroplazisi olan kişiler için konut mimarisindeki en önemli unsur, fiziksel erişilebilirliğin 

optimum olduğu bir yaşam alanı tasarlanmış olmasıdır. Yaşamsal mekanlarda özgür olduklarını 

hissedebilecekleri ve adeta engellerini unuttukları mekanlar yaratılmalıdır. 

Akondroplazisi olan kişiler için tasarım, insanların kendilerini rahat hissetmeleri ve fiziksel olarak 

diğerlerinden daha kısa olmaları nedeniyle, farklı bütçelere ve yeteneklere uyacak şekilde birçok çözüm 

önerisinde bulunulmuştur.  

Bu çözümlerin, akondroplazisi olan kişilerin hayatını daha konforlu ve bağımsız hale getirecektir. 

Farklı bütçelere göre bu tasarım çözümleri ikiye ayrılmıştır; 

Kolay ve Maliyeti Düşük Tasarımlar  

En az maliyet gerektiren ancak işlevselliği büyük ölçüde artırabilen temel değişikliklerdir. 

● Her konutun basamaklı bir tabureye ihtiyacı vardır. Birçok farklı basamak yüksekliklerinde ve 

malzemelerinde tek basamaklı ve iki basamaklı tabureler için Ikea ve Koçtaş’tan alınabilir. Katlanır 

basamaklı tabureler, her zaman tam basamaklı bir tabure yerleştirilemeyen alanlar için çok kullanışlıdır.  

● Ahşap veya metal sandalyeler için ayak dayama çubuğu, mutfağın ön tarafına veya bir ayaklık için 

masa sandalyelerine cıvatalanmış ahşap veya metal bir çubuk eklenmeli. Çubuk, zemin ile koltuk 
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arasına yaklaşık olarak cıvatalanmıştır. Tamamen farklı bir sandalye gerektirmeden basamak ve ayak 

desteği sağlar. 

● Banyoda havlu kancalarını ve havlu çubukları aşağı indirilmeli. 

● Tabakları, en az birkaç bardağı ve mutfak eşyalarını mutfaktaki alt çekmeceye veya alt dolaba 

taşınmalı. 

● Daha düşük bir yüksekliğe bir ayna takılmalı. 

● Işık Anahtarlarını, prizleri fiziksel olarak rahat bir yüksekliğe indirilmesi sağlanmalı. 

● Yüksek buzdolabı yerine yan yana küçük buzdolabı ve dondurucu yerleştirilmeli. 

● Duş başlıkları, duvarda daha yükseğe ve aşağıya hareket ettirilebilmesi için ayarlanabilir bir kaydırma 

çubuğu eklenerek veya duş duvarına farklı yüksekliklerde yerleştirilebilen bataryalı çıkarılabilir bir duş 

başlığı ile duş başlıkları kolayca değiştirilebilmeli. 

● 2  veya 4 çekmeceli yatay bir sandık, 6 çekmeceli dikey bir sandıktan daha iyidir. Dikey olarak 

istiflenmiş bir şifonyer kullanılıyorsa, birisinin üzerine tırmanması durumunda devrilmemesi için onu 

duvara tutturulduğundan emin olunmalı, mobilya duvar askı kilitleri takılmalı. 

● Kanepede arka kanat veya kumaş koltuklar gibi standart mobilyalardan ayakların çıkarılması mobilyayı 

daha kullanılır hale getirebilir. Ikea, düşük profilli mobilyalar için birçok seçeneğe sahiptir. Little People 

Big Design, özellikle akondroplazisi olan kişiler için tasarlanmış rahat mobilyalara sahiptir. 

(www.lpbigdesign.com) 

● Mikrodalgayı mutfağın içinde veya yakınında bir masaya yerleştirerek veya daha kalıcı bir çözüm için 

mikrodalgayı tezgâhın altına yerleştirerek indirilmeli.  

● Kapının yakınında pencere yoksa, ön kapıya alçaltılmış bir gözetleme deliği takılmalı. 

● Ellerini salladığında otomatik olarak açılan su muslukları takılmalı. 

Kalıcı ve Maliyeti Yüksek Tasarımlar 

● Mutfak için ortalama lavabo yüksekliğinde tekme plakasının içine bir geri çekme basamağı 

yerleştirilmeli. 

● Mutfak lavabosu ve tezgahı, banyo lavabosu ve tezgahı akondroplazisi olan kişinin boy ölçüsüne göre 

indirilmeli ve ada yüksekliğini azaltılmalı. 

● Ortalama boydaki aile üyelerine sahip akondroplazisi olan tek bir çocuk için mutfakta alçaltılmış bir 

lavabo ve yemek hazırlama alanı olan bir alan oluşturulmalı (Şekil 6). 

● Alçaltılmış bir tezgahın içine yerleştirilmiş bir set üstü ocak kullanarak bir pişirme alanı oluşturulmalı 

ve normalden daha alçak bir duvar fırını monte edilmeli (Şekil 7). 

● Elektrik panellerini aşağı indirilmeli. 

● Daha alçak katlı sığ basamaklar veya merdivenler oluşturulmalı. Daima alçaltılmış tırabzanları dahil 

edilmeli. 

● İki katlı bir evde, mevcut olan bir korkuluk varsa eğer altına ikinci bir alt korkuluk eklenmeli. 

● Uzaktan kumanda ile çalıştırılan perdeleri ve panjurları takılmalı. 

 

http://www.lpbigdesign.com/
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Şekil 6. Kolay ve Maliyeti Düşük Tasarımlar (Url-8)    Şekil 7. Kalıcı ve Maliyeti Yüksek Tasarımlar (Url-9) 

  Bu çözümler akondroplazisi olan kişilerin hayatını daha konforlu ve bağımsız hale getirecektir. 

5.1.2.1. Akondroplazisi Olan Kişiler İçin Yurtdışında Yapılan Çalışma Örnekleri 

Akondroplazisi olan kişiler için ülkemizde yapılan çalışmalar az derecede olsada, yurtdışında bu 

çalışmalar sayıca fazladır. Onlardan birkaç tanesini de şunlardır; 

I. Kick Plate Reaser 

 

Şekil 8. Kick Plate Reaser, Akondroplazisi olan kişiler için yapılan tasarım 

 (Ekim,2010/Wellinger, Gonzalez, Dimitrakis) (Url-10). 

 

Wellinger, Gonzalez ve Dimitrakis tarafından tasarlanan Kick Plate Reaser (tekmelik yükseltici), 

akondroplazisi olan kişiler için düşünülmüş, standart ölçüde olan mutfak alt dolaplarının tekme plakası 

içerisine katlanabilir bir platform entegre ederek standart yükseklikteki mobilyalara erişim sorununu ele 

alır (Şekil 8). Böylelikle yaşlılar, çocuklar, ortalamaya boya sahip kişiler ve akondroplazisi olan kişiler 

tarafından tek tek veya birlikte kullanılması sağlanmaktadır. Yaşlılık tanımı yapılırken, bakım 
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ihtiyaçlarına göre gruplandırma yapılabilmektedir. Bu gruplandırma şu şekildedir; hayatını devam 

ettirebilmek için kimsenin yardımına ihtiyaç duymayan bağımsız yaşlılar, sağlıklı ve kısmen bağımsız 

olan yaşlılar, devamlı bakıma ihtiyacı olan yaşlılar şeklinde sıralanmaktadır (Hilmioğlu, S., 2018). 

Bağımsız olmak ve ihtiyaçlarını başkalarına bağımlı olmadan yapabilmek tüm yaş grupları ve engel 

grupları için önemli olmaktadır. Kick Plate Reaser uygulaması ile yaşlıların ve engellilerin bağımsızlıkları 

artacaktır. Bu uygulama herkes için tasarımı kapsamaktadır.  

II. Strasser-Montlake 

 

Şekil 9. Strasser-Montlake, Akondroplazisi olan kişi için yapılan tasarım  

(2017, Woodenworks) (Url-11). 

Woodenworks tarafından tasarlanan Strasser-Montlake, akondroplazisi olan kişiler için 

düşünülmüş, standart ölçüde olan ahşap dolabın, akondroplazisi olan kişinin alanı güvenle ve bağımsız 

bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için tekerlekleri çekerek basamak haline gelen iki sahte 

çekmece bulunuyor (Şekil 9). Shaker kapılar tasarıma taze, zamansız bir estetik katmaktadır. 

Akondroplazisi olan kişilerin yüksekliğine göre özelleştirilen bu basamaklar, kullanılacağı zaman 

tekerlekler üzerinde açılır ve kullanılmadığında kolayca gizlenir. 

III. Roloff Stools Kit 

 

Şekil 10. Roloff Stools Kit, Akondroplazisi olan kişiler için yapılan yardımcı aparatlar (Url-12). 

Roloff Stools erişilebilirlik kitleri, akondroplazisi olan kişilerin gerekli görevleri yerine getirmeleri 

için güvenli ve uygun maliyetli bir yol sağlar (Şekil 10). Tuvaleti kullandıktan sonra ellerini daha rahat 

yıkamak, minimum efor ile kıyafetlerini standart bir dolaba asmak, güvenlik mandalını kilitleme ve kilidini 
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açmak, kahve yapmak ve su bardaklarına ulaşmak, tabureye basarak mücadele etmeden yatağa girip 

çıkmak gibi avantajlar sağlamaktadır. 

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME  

Dünyadaki bütün canlıların barınmaya, korunmaya ve güvenliğe ihtiyacı vardır. İnsanoğlu tüm 

olumsuz koşullardan korunmak, hayatını idame ettirebilmek ve ihtiyacını karşılayabilmek için önce 

mağaralarda, kayaların içinde, ağaç kovuklarında sonra da hayvanların deri ve kemiklerini kullanarak 

ve çevrede bulunan doğal malzemelerle (çamur, dal, saz vb.) daha kolay barınaklar elde etmiştir.  

Zamanla gelişen sosyal çevre, kültür ve teknoloji ile birlikte konut kavramı ortaya çıkmıştır. 

İnsanların yemek yeme, uyuma, eğlenme, oturma, temizlik ihtiyaçlarını karşılama gibi birçok gereksinimi 

vardır. Bunların sonucunda, konut içinde birçok farklı mekân ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu farklı ihtiyaçları 

karşılayan mekanlara “oda” adı verilir.  

Konutlar, genelde standart olan antropometrik ölçü tablosuna göre tasarlanmaktadır. Erişilebilirlik 

ve evrensel tasarım ilkeleri göz önüne alınarak konutların iç mekanlarının, kişilerin rahat hareket 

edebilecekleri ve ulaşabilecekleri konumda ve tasarımda olması gerekmektedir. Bu şartlar uygun 

olmadığı takdirde kişiler rahat erişim sağlayamamaktadır. Ve bu durumda engeli olan kişiler açısından 

büyük sıkıntılar yaşanabilmektedir.  

Akondroplazi bu engel gruplarından biridir. Akondroplazisi olan kişilerin fiziksel özellikleri ise; 

gövde normal büyüklükteyken, kollar ve bacaklar anormal derecede kısa, baş büyük, alnı çıkık ve burnu 

basık, el ve ayak parmakları kısa ve küttür. Bu kişiler, fiziksel engellerinden ötürü standart ölçülerdeki 

eşyaları kullanırken zorluk yaşamaktadırlar. Bunun sonucunda akondroplazisi olan kişilerin çoğu, sosyal 

hayatı sıfırlanmış, eğitim hayatlarına devam edememiş kişiler haline gelmiştir.  

Bu çalışmada; akondroplazisi olan kişilerin diğer kişilerden bir farkı olmadığı, herkesin eşit haklara 

sahip olduğu vurgulanmış olup; akondroplazisi olan kişilere yönelik konutlardaki fiziksel erişilebilirlik ile 

alakalı çalışmaların yetersiz olduğuna dikkat çekilmektedir.  

Bu çalışmada, akondroplazi ve fiziksel erişilebilirlik kavramları göz önünde bulundurularak, konut 

yapılarının erişilebilirliği ile alakalı literatür araştırılması yapılmış, kaynaklar incelenmiştir. Engelli kişiler 

ile alakalı çalışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Akondroplazisi olan kişiler için ise ülkemizde 

yapılan çalışmalar az derecede olsada, yurtdışında bu çalışmalar sayıca fazladır.  

Wellinger, Gonzalez ve Dimitrakis tarafından tasarlanan Kick Plate Reaser (tekmelik yükseltici), 

Woodenworks tarafından tasarlanan Strasser-Montlake ve Roloff Stools erişilebilirlik kitleri 

akondroplazisi olan kişiler için büyük avantaj sağlamaktadır. Fakat bu tasarımların avantajları olduğu 

gibi dezavantajları da vardır.  

Örneğin Wellinger, Gonzalez ve Dimitrakis tarafından tasarlanan Kick Plate Reaser yani tekmelik 

yükselticinin kullanılmadığı zaman alan kaplamaması gibi büyük avantajlardan biridir. Lakin 
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akondroplazisi olan kişilerde ilerde oluşabilecek omurilik rahatsızlıklarını artırmaması için uzaktan 

kumanda ile otomatik açılıp kapanabilir yapılmalıdır. Bir diğer örnek Woodenworks tarafından tasarlanan 

Strasser-Montlake içinde aynı şey geçerlidir. Ve basamak zeminlerinde kaymalarını önlemek için 

tedbirler alınmalı, kaymaz zemin sistemi uygulanmalıdır.  

Roloff Stools erişilebilirlik kitleri ise akondroplazisi olan kişiler için yeterli yardım sağlamamaktadır. 

Çünkü bu yardımcı kitlerinde belli bir uzunluk limiti olduğu ve yine belli bir efor gerektirdiği Şekil 5.4. ‘te 

görülmektedir. Amacımız akondroplazisi olan kişilerin en az efor ile rahat ve mutlu bir şekilde erişim 

sağlamalarıdır. Akondroplazisi olan kişiler için konutta iç mekan tasarımında öncelik fiziksel erişilebilirlik 

olmalı;  konuttaki diğer tüm kullanıcıların yanı sıra, akondroplazisi olan kişilerin de mevcut durumu göz 

önünde bulundurularak, buna uygun tasarımlar yapılmalıdır. Eğer mobilyalar fiziki yapıya uygun 

yapılamıyorsa, bunun yerine mobilyalarda gizli yardımcı aparatlar olmalıdır (örn; dolap içi çekmeli 

tabure, yükselticiler). Gelişen günümüz teknolojisiyle birlikte tüm iç mekan mobilyaları, uzaktan 

kumanda yardımı ile açılıp kapanabilir, sürgü vb. mekanizmalar kullanılarak tasarlanmalıdır. 

Toplumda engelsiz konut bilinci oluşturulmalı; akondroplazisi olan kişilerin sosyal yaşam 

haklarından feragat etmelerine sebep olunmamalıdır. Bu kapsamda, sistematik eksikliklerin 

tamamlanmasına yönelik birtakım çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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