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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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ÖZET 

Günümüzde gelişen teknoloji, genişleyen kentler ve artan nüfus ve şehirleşme, erişilebilirliğin önemini geçmişe 

oranla daha çok arttırmıştır. Her bireyin sosyal hayata katılması, yapılandırılmış fiziksel çevreleri kullanımda eşit 

haklara sahip olması anlayışı gerek yapı gerekse çevre tasarımında önemli bir unsur haline gelmiştir. Yapılacak 

olan mimari tasarımların, çevresel düzenlemelerin erişilebilirliği doğru ve iyi şekilde sunabilmesi ise eşit bir 

erişilebilirlik prensibinin benimsenmiş olmasına bağlıdır. Bir konutun ve çevresinin kullanıcısı tarafından işlevsel ve 

erişilebilir olarak tanımlanabilmesi için, konut ve çevresinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor olması ve erişilebilir olması 

gerekmektedir. Afet sonrası konutlarının ve çevrelerinin erişilebilir şekilde düzenlenmesi, afetlerin ardından hayatta 

kalıp, konutlarını kaybeden kişilerin güvenli şekilde barınmalarının yanı sıra içinde bulunmaktan ve yaşamaktan 

zevk alacakları, fiziksel erişim problemleri yaşamayacakları mekânlar ve çevrelere sahip olmaları açısından önem 

arz etmektedir. Afet sonrası kalıcı konutlarda, erişilebilirlik kavramını ele alabilmek için öncelikle konut ölçeğinde, 

ardından kent ve konutlara yakın çevre ölçeğinde inceleme yapmak gerekmektedir.  

Bu çalışmada afet sonrası konut yerleşimlerinde mevcut kentsel donatıların erişilebilirlik düzeyinin incelenmesi ve 

elde edilen veriler doğrultusunda yeni öneri ve yaklaşımların evrensel tasarım ilkeleri gözetilerek ele alınması 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda yapılan alan çalışmasında, afet sonrası kalıcı konut yerleşimlerinin erişilebilirlik 

düzeyinin tüm kullanıcı grupları dikkat alınarak değerlendirebilmesi için Marmara Bölgesi’nde bulunan Düzce, 

Kocaeli ve Yalova afet sonrası konut bölgelerinin incelenmesi düşünülmektedir. Alan çalışması kapsamında yerinde 

tespit yöntemi ile yerinde gözlem ve fotoğraflama teknikleri kullanılarak elde edilen veriler değerlendirilerek daha 

erişilebilir yerleşim alanları için yeni kentsel donatı elemanlarının önerilmesi planlanmaktadır. Afet sonrasında 

bireylerin bedenen ve ruhen zarar görmeleri, afet esnasında ve sonrasında bireylerin fiziksel çevrelerden ve 

mekânlardan güvenli ve eşit şekilde faydalanma, korunma ve erişme ihtiyaçlarını doğurmaktadır. Bu bağlamda, 

mekânların tasarlanmasında ve uygulamaların gerçekleştirilmesinde evrensel tasarım ilkelerinden yararlanmanın 

önemini ortaya çıkarmaktadır. Tüm kullanıcı gruplarını kapsayan çözümlerin üretilmesi Evrensel tasarım ilkeleri 

ışığında herkes için erişilebilir mekânların tasarlanması, evrensel çözümler içeren teknolojik uygulama ve 

düzenlemelerin belirlenmesi hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Erişilebilirlik, Kentsel Donatı Elemanları, Fiziksel Çevre, Kalıcı Konutlar 
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AN EXAMINATION OF POST-DISASTER RESIDENTIAL SETTLEMENTS IN 

THE CONTEXT OF ACCESSIBLE URBAN FURNISHINGS: DÜZCE, KOCAELİ 

AND YALOVA EXAMPLES 

 
ABSTRACT 

Nowadays, the developing technology, expanding cities and increasing population and urbanization have increased 

the importance of accessibility more than in the past. The understanding that every individual participates in social 

life and has equal rights in using the structured physical environment has become an important element in both 

building and environmental design. The accuracy and accessibility of the architectural designs and environmental 

arrangements depends on the adoption of an equal accessibility principle. In order for a house and its surroundings 

to be defined as functional and accessible by its user, it must meet all the needs of the house and its surroundings 

and be accessible. Organizing post-disaster dwellings and their surroundings in an accessible manner is important 

for those who survive and lose their dwellings in a safe manner, as well as having places and environments in which 

they will enjoy living and living, and have no physical access problems. In order to address the concept of 

accessibility in permanent post-disaster housing, it is necessary first to examine the housing scale, then the city 

and the environment close to the houses.  

In this study, it is aimed to examine the accessibility level of existing urban facilities in post-disaster residential 

settlements and to consider new suggestions and approaches in line with the data obtained by considering universal 

design principles. In the field study conducted in this context, it is planned to examine the post-disaster residential 

areas of Düzce, Kocaeli and Yalova in the Marmara Region in order to evaluate the accessibility level of permanent 

housing settlements after the disaster by taking into account all user groups. Within the scope of the field study, it 

is planned to suggest new urban reinforcement elements for more accessible residential areas by evaluating the 

data obtained using on-site observation and photographing techniques. The physical and mental harm of individuals 

after a disaster create the need for individuals to benefit, protect and access the physical environments and places 

safely and equally during and after the disaster. In this context, it reveals the importance of making use of universal 

design principles in designing spaces and realization of applications. Creating solutions covering all user groups It 

is aimed to design accessible spaces for everyone in the light of universal design principles, to determine 

technological applications and arrangements containing universal solutions.  

Key Words: Disability, Accessibility, Urban Equipment Elements, Physical Environment, Permanent Housing 

 

1. GİRİŞ 

İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek adına doğal çevreye olduğu kadar yapay bir çevreye de 

ihtiyaç duymaktadırlar. Yapılandırılmış fiziksel çevrelerin şekillenmesinde donatı elemanları kent 

ögelerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Kentler insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

gerekli olan barınma, sağlık, ticaret, kültür, sosyallik, eğitim gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan yapılara 

sahip olmasının yanı sıra kentlere kimliklerini kazandıran, kentlerle özdeşleşmiş imge ve ögelerin niteliği 

ve nicelikleriyle birlikte kent kimliği kazanmaktadırlar (Bakan ve Konuk, 1987). Donatı elemanları 

kentlere kimlik kazandıran önemli ögelerdir. Kent dokusunda bulunan bu ögelerin seçim ve 

kullanımlarında görülen hatalar işlevsizlik ve görsel kirliliğin yanı sıra gündelik hayatı zorlaştırıcı 

erişilebilirlik sorunlarına da neden olabilmektedir. Bu sebeple donatı elemanlarının seçimi ve 

kullanımında kent yaşamının kalitesinin yükseltilmesi, herkes için erişilebilirliğin sağlanması ve çağdaş 
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kent görünümünün kazandırılması hedeflenmelidir. Çalışma kapsamında Marmara Bölgesi’nde Düzce, 

Yalova ve Kocaeli kentlerinde 1999 depremi sonrası inşa edilen kalıcı konut yerleşimlerinde kullanılan 

donatı elemanları çevre düzenlemesi ve erişilebilirlik ilkeleri bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın 

yöntemi olarak literatür araştırması, yerinde gözleme dayalı veri toplama, analiz ve senteze dayalı bir 

araştırma ve değerlendirme aşamaları kullanılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen donatı elemanları 

estetik görünüm, işlevsellik ve erişilebilirlik kriterleri bağlamında değerlendirilmiştir. Son bölümde ise 

tespit edilen sorunların iyileştirilmesine yönelik öneriler paylaşılmıştır.  

2. DONATI ELEMANLARI VE SINIFLANDIRILMASI 

Kentsel mekanlar her kentlinin serbestçe girip kullandığı, kent insanlarının birbirleriyle 

karşılaştıkları kamuya ait mekanlar olup, bu mekanlarda insanlara özel bazı objeler kullanılmaktadır. 

Bunlar “kentsel mobilyaları” oluşturmaktadır (Çubuk, 1991). “İnsanların yaşamaları için gerekli olan 

çeşitli nitelik ve nicelikteki işlevlere yanıt verebilecek özelliklere sahip olan gereçler “kent mobilyaları” 

olarak tanımlanmaktadır” (Banu, 1991). “Yaşadığımız çevrede; sokak, yol, cadde ve meydanlar ile 

rekreasyon amaçlı genel ya da özel kullanım alanlarında yer verilen, konforun ve çevre kalitesinin 

göstergesi durumundaki oturma, barınma, korunma, kuşatma, ulaşım, dayanışma, aydınlatma, iletişim, 

betimleme, oyun ve spor gibi temel fonksiyonları destekleyip güçlendiren, toplumsal yaşamı kolaylaştırıp 

kullanıcıların beğenilerini kazanan peyzaj elemanları “kentsel donatı” olarak adlandırılır” (Başak ve ark., 

1997). Genel olarak donatı elemanlarında bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilmektedir: 

“Ergonomi ve çeşitli fiziksel özellikleri açısından belli standartlara uygun olmalı, tasarımlarında 

fonksiyonel ve estetik özellikler dikkate alınmalı, taşınabilirlik, monte edilebilirlik ve yedek parçaların 

bulunabilmesi açısından uygun olmalı, bakımı kolay olmalı, sağlam olmalı, vandalizme ve ekolojik 

koşullara karşı dayanıklı olmalıdır (Kuşkun, 2002; Bulut vd., 2008). Donatı elemanları, işlevlerine göre 

alt yapıya bağlı donatı elemanları ve alt yapıya bağlı olmayan donatı elemanları olmak üzere iki başlık 

altında toplanmaktadır (Küçükerman, 1986). Alt yapıya bağlı olmayan donatı elemanları ise şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır: “Sınırlandırıcılar, oturma birimleri, satış birimleri,  aydınlatma elemanları, zemin 

kaplamaları, duraklar, işaret ve bilgi levhaları, diğer ögeler (çöp kutuları, posta kutuları, umumi tuvaletler, 

kaldırımlar vb.)” (Başak ve ark., 1997). Donatı elemanları kentin kimliğini etkileyen kültürel boyutunun 

yanı sıra, renk, ölçek, biçim ve seçilen malzemenin türü gibi fiziksel boyutu açısından da önem arz 

etmektedir. Kent insanın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde, ekonomik, ergonomik, sosyal ve 

kültürel özelliklere sahip ve bu tür gereksinimleri karşılayabilecek işlevlere sahip olmalıdır (Kroemer, K., 

Kroemer, H., 1994). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

Çalışmanın materyalini Marmara Bölgesi’nde bulunan Yalova, Kocaeli ve Düzce illeri kapsamında 

olan afet sonrası yerleşim alanları oluşturmaktadır. Seçilen iller bulundukları jeopolitik konum dolayısıyla 

depremler için riskli bölgeler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu bağlamda belirlenen afet sonrası yerleşim 

bölgelerinin kent kimliğine katkıda bulunan imgesel yapıları ve bölgelerde bulunan kentsel donatı 

elemanları da çalışmanın materyali olarak belirlenmiştir. 

3.2. Yöntem 

Çalışmada genel yöntem olarak veri toplama, analiz ve senteze dayalı yerinde araştırma 

yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama aşamasında belirlenen bölgeler ve donatı elemanları 

ile ilgili veri toplamak amacı ile bölgeler yerince incelenmiş, bölgelerde bulunan donatı elemanları 

fotoğraflandırılmıştır. Elde edilen dökümanlar ışığında bölgelerde bulunan donatı elemanları analiz 

edilerek yeterlilikleri, konumları, işleyişleri, engelli bireylerin kentsel donatı elemanlarına erişebilirlik 

durumları incelenerek kentsel donatı elemanlarının formlarının, ölçülerinin, konumlarının engelli 

bireylerin kullanımı açısından uygunluğu analiz edilmiştir. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Kentsel mekanlar tüm bireylerin yaşamları boyunca kullandıkları sosyalleşmelerine olanak 

tanıyan mekanlardır. Kentsel mekanlarda kullanılacak olan donatı elemanlarının da tüm kullanıcı 

gurupları göz önünde bulundurularak evrensel tasarım ilkeleri ışığında tasarlanması, engelli bireyler 

tarafından kolay erişilebilir ve kullanılabilir olması erişilebilir kentler yaratma noktasında önem 

taşımaktadır.  “Ülkemizde de kent ve bina ölçeğindeki düzenlemelerde uygulamaya yönelik ciddi 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. Genellikle, standartlara uyan, sürekli ve bütüncül uygulamalar elde 

edilememekte, engelli kategorileri içinden sadece yürüme engelliler düşünülerek rampalar yapılarak 

yasal yaptırımlar karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle sadece yönetmelikler veya yasal yaptırımlar 

üzerinden değil, toplumu oluşturan tüm bireylerin düşünüldüğü tasarım kararlarının ele alınması 

amaçlanmalı, sadece engelli bireyler için değil, herkes için eşit erişilebilir tasarımlar tercih edilmesi 

yönünde kamuoyunun bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.” (Enginöz,2015). Kent kimliğine ve gündelik 

yaşama değer kazandıran bu objelerin, tasarımı ve kullanımında erişilebilirliğin yeteri kadar 

düşünülmemesi maalesef engelli bireylerin toplum içindeki varlığının azalmasında en önemli etken 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu objelerin seçimi ve kullanımlarında kentin yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, erişilebilir kentler yaratılması hedeflenmelidir. Özellikle Afet sonrası kalıcı konut 

yerleşimlerinde, erişilebilir bir kent yaşamı ve gündelik yaşama katkı sağlayan donatı elemanları 

tasarlamak, kaybettiklerini geride bırakıp yeni bir yaşam kurmaya çalışan afetzedelerin adaptasyon 
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süreçlerinde olumlu etkiler sağlayacaktır. Bu bağlamda belirlenen afet sonrası konut yerleşimlerinde 

kullanılan döşeme malzemeleri, oturma birimleri, aydınlatma elemanları, sınırlandırma elemanları, çöp 

kutuları ve otobüs durakları gibi donatı elemanları incelenmiş ve aşağıdaki tespitler elde edilmiştir. 

4.1. Marmara Bölgesi Afet Sonrası Konut Yerleşim Bölgelerinin Donatı Elemanlarının Kullanımı 

ve Erişilebilirliği 

4.1.1. Döşeme Malzemeleri 

Düzce / Güzelbahçe kalıcı konut bölgesi kent merkezinde zemin kaplaması olarak genellikle 

andezit ve kilitli parke taşı kullanılmıştır (Şekil 1). Bölgede bulunan ana ulaşım aksında, tüm ara yollarda 

ve kaldırımlarda aynı malzemelerin kullanımı devam etmektedir. Döşeme malzemelerinin kaygan 

olmayışı engelli bireyler için güvenli kullanım sağlamaktadır. Bu durum evrensel tasarımın hata toleransı 

ilkesine uygundur. Görme engelli bireylerin ulaşım ve dolaşımını yönlendirecek olan hissedilebilir 

yüzeylerin hiçbir aks üzerinde döşenmediği belirlenmiştir. Parke taşının tekerlekli sandalye kullanan 

engelli bireylerin erişimi ve ulaşımını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Kaldırımlarda 

ağaç, aydınlatma elemanı, trafik levhaları gibi erişilebilirliği engelleyici ögelerin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Bu tasarım kararları ise evrensel tasarımın yaklaşım ve kullanım için uygun boyut ve alan 

ilkesine uymamaktadır. 

 

Şekil 1. Düzce / Güzelbahçe Bölgesi Döşeme Malzemeleri (Yazarların arşivinden, 2020). 

Kocaeli / Gölcük – Şirinköy kalıcı konut bölgesi kent merkezinde zemin kaplaması olarak kilitli 

parke taşı ve asfalt kullanılmıştır. Kaldırımların deformasyona uğramış olduğu değerlendirilmiştir (Şekil 

2). Deformasyona uğrayan kaldırımların engelli bireylerin güvenliği için tehlike oluşturabileceği 

saptanmıştır. Bu tasarım kararı hata toleransı ilkesine uymamaktadır. Kaldırımlarda rampa 

bulunmaması tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin erişim ve ulaşımlarını engellemektedir. 

Kaldırımlarda hissedilebilir yüzey uygulamalarının kullanılmaması görme engelli bireylerin çevreye 

erişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumlar evrensel tasarımın eşitlikçi kullanım ilkesine 

uygun değildir.  
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Şekil 2. Kocaeli / Gölcük Bölgesi Döşeme Malzemeleri (Yazarların arşivinden, 2020). 

Yalova / Karamürsel kalıcı konut bölgesi kent merkezinde zemin kaplaması olarak ana ulaşım 

aksı, ara yollar ve kaldırımlarda asfalt kullanılmıştır. Döşeme malzemelerinin asfalt olması ve 

deformasyona uğramamış olması engelli bireylerin çevreye erişibilirlik durumlarını olumlu yönde 

etkilemektedir. Bu durum evrensel tasarımın düşük fiziksel güç gereksinimi ilkesine uyumludur. Yerleşim 

bölgesinin hiçbir aksı üzerinde hissedilebilir yüzey uygulamasına rastlanmamıştır. Bu durum ise 

evrensel tasarımın eşitlikçi kullanım ilkesine aykırı bir tasarım kararı olmuştur (Şekil 3). 

  

Şekil 3. Yalova / Karamürsel Bölgesi Döşeme Malzemeleri (Yazarların arşivinden, 2020). 

4.1.2. Oturma Birimleri 

Düzce / Güzelbahçe kalıcı konut bölgesi kent merkezinde oturma birimleri kaldırım sonrası 

sitelere giriş yolları üzerinde kullanılmıştır (Şekil 4). Oturma elemanları ahşap-demir malzemeden 

yapılmıştır. Oturma birimlerine görme engelli bireyleri yönlendirici bilgilendirici hiçbir uygulama 

bulunmamaktadır. Oturma birimlerine erişimde tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler için rampa 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Oturma birimlerinin yanlarında tekerlekli sandalye için uygun açık alan 

bulunmamaktadır. Bu tasarım kararı evrensel tasarımın eşitlikçi kullanım ilkesine uygun değildir. 
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Şekil 4. Düzce / Güzelbahçe Bölgesi Oturma Birimleri (Yazarların arşivinden, 2020). 

Kocaeli / Gölcük – Şirinköy kalıcı konut bölgesi kent merkezinde bulunan oturma birimleri ana aks 

üzerindeki kaldırımların gerisinde konumlandırılmıştır. Oturma birimlerine engelli bireyleri yönlendirici ve 

erişimlerini kolaylaştıracak olan rampa ve hissedilebilir yüzey uygulamalarının bölgede kullanılmadığı 

tespit edilmiştir. (Şekil 5). Yalova / Karamürsel kalıcı konut bölgesi kent merkezinde bulunan oturma 

birimleri ana aks üzerinde bulunan kaldırım kenarlarında, site içlerinde ve oyun parklarında 

kullanılmıştır. Kaldırım kenarlarında ve site içlerinde bulunan oturma birimlerinin yürüyüş akslarındaki 

ulaşım ve erişimi engelleyebileceği saptanmıştır (Şekil 6). Bu durum da evrensel tasarımın yaklaşım ve 

kullanım için uygun boyut ilkesine uygun değildir. 

 

Şekil 5. Kocaeli / Gölcük Bölgesi Oturma Elemanları (Yazarların arşivinden, 2020). 

  

Şekil 6. Yalova / Karamürsel Bölgesi Oturma Elemanları (Yazarların arşivinden, 2020). 
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4.1.3. Aydınlatma Elemanları 

Kentlerde kullanılan aydınlatma elemanları ulaşım aksları üzerinde bulunmaktadır. Aydınlatma 

elemanlarının sayılarının azlığının ve sadece ulaşım aksları üzerinde bulunmalarının dış mekanların 

erişilebilirliğini ve işlevselliğini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir (Şekil 7, 8, 9). Aydınlatma 

elemanlarının sayıca azlığının yön bulmada sorun yaşatabileceği, çevredeki olası tehlikelerin fark 

edilememesi sonucunda kazalara sebebiyet verebileceği sonucuna varılmıştır. Aydınlatma 

elemanlarının tasarım ve yerleşim kararları, evrensel tasarımın hata toleransı ilkesine uygun değildir. 

 

Şekil 7. Düzce / Güzelbahçe Bölgesi Aydınlatma Elemanları (Yazarların arşivinden, 2020). 

 

Şekil 8. Kocaeli / Gölcük Bölgesi Aydınlatma Elemanları (Yazarların arşivinden, 2020). 

 

Şekil 9. Yalova / Karamürsel Bölgesi Aydınlatma Elemanları (Yazarların arşivinden, 2020). 
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4.1.4. Sınırlandırma Elemanları 

Afet sonrası konut yerleşim bölgelerinde kullanılan sınırlandırma elemanlarının demir, 

alüminyum, andezit taşından imal edildiği tespit edilmiştir. Düzce / Güzelbahçe yerleşim bölgesinde 

sınırlandırma elemanı kullanımının azlığı gözlemlenmiştir. Kentte sınırlandırma elemanı olarak site 

sınırlarında bitki kullanıldığı tespit edilmiştir (Şekil 10). Kocaeli / Gölcük – Şirinköy yerleşim bölgesinde 

sınırlandırma elemanlarının diğer bölgelere göre daha fazla kullanıldığı gözlemlenmiştir (Şekil 11). 

Yalova / Karamürsel yerleşim bölgesinde sınırlandırma elemanları ağaç ve bitkiler olarak kullanılmıştır 

(Şekil 12). Sınırlandırma elemanlarının herkes tarafından algılanabilirliklerinin sağlanması 

gerekmektedir. Uyarıcı renkler, bilgilendirici levhalar, seçilen malzemelerin tüm engelli gruplarının 

güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde tasarlanması gerektiği düşünülmektedir. Bu durumda evrensel 

tasarım ilkelerinden anlaşılabilir bilgi ilkesine uygun olarak tasarlanmamıştır. 

  

Şekil 10. Düzce / Güzelbahçe Bölgesi Sınırlandırma Elemanları (Yazarların arşivinden, 2020). 

  

Şekil 11. Kocaeli / Gölcük Bölgesi Sınırlandırma Elemanları (Yazarların arşivinden, 2020). 
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Şekil 12. Yalova / Karamürsel Bölgesi Sınırlandırma Elemanları (Yazarların arşivinden, 2020). 

4.1.5. Çöp Kutuları 

Kentlerde kullanılan çöp kutularının demir ve alüminyumdan imal edilmiş farklı tasarım 

özelliklerine sahip olduğu gözlenmiştir (Şekil 13, 14, 15). Çöp kutularının görme yetisi az olan engelli 

bireyler tarafından daha net algılanabilmesi için daha dikkat çekici ve uyarıcı renklerde tasarlanması 

gerekliliği saptanmıştır. Çöp kutularının ulaşım aksları üzerinde konumlandırılması erişilebilirliği 

engellemektedir. 

 

Şekil 13. Düzce / Güzelbahçe Bölgesi Çöp Kutuları (Yazarların arşivinden, 2020). 

 

Şekil 14. Kocaeli / Gölcük Bölgesi Çöp Kutuları (Yazarların arşivinden, 2020). 
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Şekil 15. Yalova / Karamürsel Bölgesi Çöp Kutuları (Yazarların arşivinden, 2020). 

4.1.6. Otobüs Durakları 

Otobüs duraklarına ait bilgilendirici bir sistem olmadığı belirlenmiştir. Duraklara erişimde 

hissedilebilir yüzey, rampa, sesli ya da görsel uyarı ve bilgilendirme uygulamalarının olmamasının 

engelli bireylerin duraklara erişim ve ulaşımlarını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır (Şekil 16, 17, 

18). Bütün bu durumlar Evrensel tasarımın eşitlikçi kullanım, düşük fiziksel güç gereksinimi ile yaklaşım 

ve kullanım için uygun boyut ve alan ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. 

 

Şekil 16. Düzce / Güzelbahçe Bölgesi Otobüs Durakları (Yazarların arşivinden, 2020). 

 

Şekil 17. Kocaeli / Gölcük Bölgesi Otobüs Durakları (Yazarların arşivinden, 2020). 
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Şekil 18. Yalova / Karamürsel Bölgesi Otobüs Durakları (Yazarların arşivinden, 2020). 

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Çalışma sonucunda, belirlenen afet sonrası konut yerleşim bölgelerinde büyük oranda gereksinim 

duyulan kentsel donatı elemanlarının eksik ve yanlış kullanımı tespit edilmiştir. Uygulamada karşılaşılan 

sorunların temel nedenleri ya donatı elamanın tasarımsal hatalarından ya da uygulayanların erişilebilirlik 

kurallarıyla ilgili yeterli bilgiye ve bilince sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle; kentsel 

donatı elemanları tasarlanırken ve kent açık alanlarında konumlandırılırken işlevsellik, estetik, doğal ve 

yapısal çevreyle olan uyum, teknolojik özellikler ve kültürel değerlerin sağlanmasının yanı sıra engelli 

bireylerin erişimi ve herkes gibi eşit kullanım haklarının olduğunun unutulmaması gerekmektedir. 

Özellikle afet bölgelerinde yapılan afet sonrası konut yerleşimlerinde, engelli afetzedelerin daha fazla 

sayıda olabilmesi ve yeni yaşama adaptasyon zorlukları gibi etkenlerin kısa sürede giderilebilmesi 

bireylerin bir an önce toplum yaşamına katılımlarıyla, yani erişilebilir bir kent yaşamıyla 

sağlanabilmektedir. Bu bağlamda bu sorunların sadece erişilebilir donatı elemanı tasarımı ve 

uygulamalarıyla sağlanamayacağı bilinmelidir. Bunun için toplumu oluşturan tüm bireylerin 

bilinçlendirilmesi, bir gün kendisinin de gereksinim duyabileceğini içselleştirerek yarınını düşünmesi ve 

herkes için erişilebilir kent yaşamanın öneminin her platformda vurgulanması gerekmektedir. 
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