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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
Engeli olan bireyler için toplumsal alanlara erişebilmek, her alanda yer alabilmek ve bağımsız olabilmek
önem arz etmektedir. Erişilebilirlik, her bireyin başka bir bireye ihtiyaç duymadan bir yerden bir yere kendi imkânları
ile ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle engelli bireylerin kentsel toplu taşıma sistemlerine ulaşımının
erişilebilirlik açısından incelenmesi konusuna değinilmiştir. Bu araştırmanın amacı, Bakırköy Metro İstasyonu’nun
erişilebilirlik standartlarına göre incelemesi ve kentsel sistem içinde yaşayan engelli bireyler açısından “erişebilirlik”
konusunun irdelenerek bulguların değerlendirmesidir. Araştırmanın önemi; engelli bireyler için bağımsız olarak
toplumsal alanlara erişebilmenin ve her alandan yer alabilmenin onların hayatlarını kolaylaştırmasıdır. Bu nedenle
engelli bireylerin kentsel toplu taşıma sistemlerine ulaşımının erişilebilirlik açısından uygun bir şekilde tasarlanmış
olması önemli olmaktadır. Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hattı yenileme sürecinden sonra Mayıs
2019’da yeniden halka açılmıştır. Alan araştırması kapsamına alınan Halkalı-Gebze Marmaray Hattı üzerinde
toplam 41 istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonlar arasında Bakırköy istasyonu yapılan araştırmada erişilebilirlik
açısından incelemek için seçilmiştir. Yapılan araştırmada metro istasyon girişleri, metro istasyon çevresi, bilet holü,
metro düşey dolaşımı ve metro yatay dolaşımı ilgili evrensel tasarım standartları ve erişilebilirlik kriterlerleri
bağlamında incelenmiştir. İnceleme sonucunda tüm mekânlar fotoğraflanmış ve mevcut durumların tespiti
yapılmıştır. Bakırköy Metro İstasyonu örneğinde evrensel tasarım standartları ve erişilebilirlik kriterlerleri
bağlamında olumlu uygulamalar ve tasarımlara dikkat çekilmiştir. Mevcut durumun standartlara ve kriterlerlere
uygun tasarlanması için eksik görülen uygulamalar ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Erişilebilirlik, Toplu Taşıma, Metro İstasyonu

INVESTIGATION OF INDIVIDUALS WITH DISABILITIES IN TERMS OF
TRANSPORTATION ACCESSIBILITY OF THE URBAN TRANSPORTATION
SYSTEM: THE CASE OF ISTANBUL BAKIRKOY METRO STATION
ABSTRACT
It is important for individuals with disabilities to access social areas, to take part in every field and to be
independent. Accessibility means that each individual can reach from one place to another with their own means,
without the need for another individual. For this reason, the issue of examining the accessibility of people with
disabilities to urban public transportation systems was mentioned. The purpose of this study is to examine Bakırköy
Metro Station according to accessibility standards and to evaluate the findings by examining the "accessibility" issue
in terms of disabled individuals living in the urban system. The importance of research; being able to independently
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access social areas and take part in all areas makes life easier for people with disabilities. For this reason, it is
important that the accessibility of disabled people to urban public transportation systems is designed in a suitable
way. The old suburban line between Halkalı and Gebze was opened to the public again in May 2019 after the
renewal process. There are a total of 41 stations on the Halkalı-Gebze Marmaray Line, which was included in the
field study. Among these stations, Bakırköy station was chosen for accessibility in the research. In the research,
subway station entrances, subway station surroundings, ticket hall, subway vertical circulation and subway
horizontal circulation were examined in the context of relevant universal design standards and accessibility criteria.
As a result of the examination, all spaces were photographed and the current situations were determined. In the
case of Bakırköy Metro Station, positive practices and designs in the context of universal design standards and
accessibility criteria were noted. In order to design the current situation in accordance with the standards and
criteria, suggestions have been developed regarding the applications that are found to be missing.
Keywords: Disabled, Accessibility, Public Transport, Metro Station

1. GİRİŞ
Gelişen yeni kentleşme olgusu, erişebilme sorununu ile ilgili bazı insanlar için bir çok sorunu
beraberinde getirmiştir. Dünyada çoğu kişi engelli olarak yaşamaktadır. Tasarımlarda küçük detaylar
fark edilmemektedir ve engelli bireyler için hayat bu nedenle zorlaşmaktadır. Engelli olan yada olmayan
bireylere eşit kullanım olanakları veren ürünler tasaralamak “Evrensel tasarım”dır. Evrensel tasarım,
aynı zamanda herkes için tasarım, diğer bir deyişle engelsiz tasarım gibi kavramlarla da anılmaktadır
(Uslu ve Shakouri, 2014) (Tiyek, Eryiğit ve Baş , 2016).
Genellikle kent planları ile yapılan mekansal tasarımlarda engellilere yeterince hassasiyet
gösterilmediği tespit edilmektedir. Engelliler, “erişilebilirlik” kapsamında fiziksel çevrenin ve çeşitli
işlevlere sahip yapılara ait mimari çözümlerin yetersiz olması, toplu ulaşım sistemlerinin uygun olmayışı
ile eğitim, istihdam, sosyal hayata katılım, iletişim ve bilgilendirme, sosyal destek ve sağlık
hizmetlerinden faydalanamama gibi sorunlar ile karşılaşmaktadır (Burcu, E. 2007). Bu çalışmanın
amacı, kentsel sistem içinde yaşayan engelliler için “erişebilirlik” konusunu incelemektir. Yapılan
araştırma kapsamında Bakırköy metro istasyonunun erişilebilirlik standartlarına göre incelenmesi ve
bulguların değerlendirmesi hedeflenmektedir.
2. TANIM VE KAVRAMLAR
2.1. Engellilik Kavramı
Toplum içerisinde kullanılan “sakat”, “özürlü” ve “engelli” kavramları Türk Dil Kurumu (TDK)
sözlüğüne göre “Sakat”; “Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan”, “Özürlü”; “kusuru olan, defolu”,
“Engelli”; “Vücudunda eksik veya kusuru olan” olarak tanımlanmaktadır (Url-1). "fiziksel veya zihinsel
yeteneklerinde doğuştan veya sonradan meydana gelen yoksunlukların sonucu olarak, kısmen veya
tamamen, kendi başına normal bireysel ve/veya sosyal yaşam yaşayamayan kişiler” olarak Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edilen özürlü kavramıdır. (Orakçı, 2010) .
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1980 yılında, WHO (World Health Organization) Dünya Sağlık Örgütü, “yetersizlik” (impairment),
özürlülük (disability) ve engellilik (handicap) olmak üzere üç ayrı kategoride tanımlama yapmıştır: (Atıcı,
2007) .
• Bozukluk (Impairment): Psikolojik, fizyolojik ve anatomik (fiziksel) yapı ve fonksiyonlarındaki
eksiklik ve anormallik,
• Özürlülük (Disabilitiy): Bu tanım fiziksel ve zihinsel yeti kaybını ifade etmektedir. Bir yetersizlik
sonucu normal tarzda veya normal kabul edilen sınırlar içinde bir aktiviteyi gerçekleştirme becerisinde
kısıtlılık veya yetersizlik,
• Engellilik (Handicap): Yukarda berlirtiğimiz bozukluk ve özürlülük nedeniyle, kişinin yaş,
cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine
getirilememesi olarak sınıflanmakta ve tanımlanmaktadır. (Şavlı, 2016) (Tiyek ve diğerleri 2016).
Toplumdaki engellilerin engelsiz bir gündelik kent yaşamı yaşayabilmesi gereksinimlerinin doğru
tespitiyle mümkün olabilir. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde engellilerin ile ilgili sınıflandırmalar
yapılmaktadır (Şavlı, 2016).
2.2. Engellilerin Sınıflandırılması
Dünya ve ülkemiz genelinde kabul gören birçok ulusal ve uluslararası Engelli sınıflandırması
mevcuttur.
• 2010 Dünya Engelliler Vakfı (World Handicapped Foundation) göre engellilerin sınıflandırması;
Zihinsel, Görme, İşitme-Konuşma (Koca, 2010), Ortopedik ve Süreğen şeklindedir.
• Birleşmiş Milletler, Bozukluklar Yetiyitimi ve Engellilerin Uluslararası Sınıflandırılması
(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps – ICIDH) göre engellilerin
sınıflandırması; Görme zorlukları, İşitme zorlukları, Konuşma zorlukları, Hareket zorlukları (yürüme,
merdiven çıkma, ayakta durma), Bedeni hareket ettirme zorlukları (uzanma, eğilme, diz çökme),
Tutma/kaldırma zorlukları (Objeleri tutmak veya kaldırmak için parmaklarını kullanma), Öğrenme
zorlukları (zihinsel zorluklar, gerilik), Davranışsal zorluklar (psikolojik, duygusal problemler), Kişisel
bakım zorlukları (yıkanma, giyinme, beslenme) ve diğer. (Çalık, 2004) şeklindedir.
• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) göre engellilerin sınınflandırması; Zihinsel engelliler, İşitme
engelliler, Görme engelliler, Ortopedik engelliler,

Dil ve konuşma engelliler, Ruhsal ve duygusal

hastalığı olanlar, Süreğen hastalıklılar, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite eksikliği bulunan kişiler (Şavlı,
2016).
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• Özürlüler Vakfı ise engellillerin sınıflandırması: Bedensel Engelliler (ortopedik, görme, işitme,
süreğen hastalığı olanlar), Zihinsel Engelliler, Duygusal ve Sosyal Özellikleri Yönünden Engelliler (Belir,
2009).
• TS9111’e göre engellilerin sınıflandırması; Ortopedik, Görme, İşitme ve Konuşma, Zihinsel
(Şavlı, 2016) şeklinde olmaktadır.
2.3. Erişilebilirlik
Yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşlabilmek ve bunlardan yararlanabilmek,
ulaşılabilirlik anlamına gelmektedir (Yılmaz, 2012: 106). Scherrer’e göre “herhangi bir yetersizliği olan
kişi, erişilebilirliği olan mekânda sakat değildir. Sağlam bir kişi, erişilebilirliği olmayan bir mekânda
engellidir.” (Enginöz, 2015).
Erişebilirlik, engellilerin diğer bireyler gibi bağımsız yaşayabilmerini ve yaşamın tüm etkinliklerine
bağımsız ve tam katılabilmelerine, fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine
eşit koşullarda sahip olmalarıdır. (Öz, 2013).
Bu nedenle toplumsal alanlarının herkes için tasarlanması gerekmektedir. Herkes için tasarım
yaklaşımı tüm kullanıcı gruplarının mekânsal, sosyal ve bireysel ihtiyaçlarına cevap verecek mekânlar
oluşturmayı hedeflemektedir (Mishchenko, 2014). Kişilerin hiçbir kimseye ya da araca ihtiyaç
duymaksızın herhangi bir yerden başka bir yere kendi imkanları ile ulaşması erişebilirlikdir. İyi bir
tasarım, her kullanıcıya eşit erişilebilirlik olanağı sunmalıdır ve herkes için kullanımı mümkün olmalıdır.
Erişilebilirlik asla kesintiye uğramadan mekanlarda baştan sona kadar devam etmeli ve kesintisiz bir
erişim ağı kurmalıdır. Örneğin bir binanın ana girişinin erişimsiz olup diğer bir girişinin her kullanıcıya
hitap etmesi erişilebilir tasarımı ifade edemez. (Hacıhasanoğlu & Hacıhasanoğlu, 1997).
2.3. Erişilebilirlik Zinciri
Kentlerdeki farklı hizmetlerin sunulduğu sağlık yapıları, okullar, kamu hizmet binaları, işyerleri ve
konut binalarını; kaldırımlar, parklar, yaya geçitleri gibi açık alanları ve bunları birbirine bağlayan ulaşım
sistemlerini herkesin günün herhangi bir saatinde kullanması gerekebilir. Bu nedenle bunların sadece
bir kısmının erişilebilir olması yeterli değildir (Url-2).
Örneğin bir görme engelli kamu binasından hizmet almak istediğinde evinden çıkıp bu binaya
erişinceye kadar kullanacağı kaldırımlarda gerekli engelsiz geçiş genişlikleri, ışıklı yaya geçidinde sesli
sinyal, toplu taşıma durağında gelen araç ve aracın içinde varılan durakla ilgili sesli anons, araçtan indiği
duraktan gideceği binaya gerekli yönlendirme ve bahçe girişinden binanın danışma bankosuna kadar
bordür takibi veya hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti uygulaması bulunmalıdır. Bu düzenlemeler
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erişilebilirlik zincirini oluşturur. Her bir düzenleme ise bu zincirin bir halkasıdır ve halkalardan birinin
kopması tüm zincirin bozulmasına, yani erişilebilirliğin sağlanamamasına neden olacaktır (Url-2).
3. BAKIRKÖY İSTASYONUNUN ENGELLİLERİN KULLANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hattı 70 aylık yenileme sürecinden sonra Mayıs
2019 da yenineden halka açılmıştır. Alan çalışması kapsamına alınan Halkalı-Gebze Marmaray Hattı
üzerinde toplam 41 istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonlar arasında Bakırköy istasyonu incelemek için
seçilmiştir. Halkalı-Gebze Marmaray hattı günümüz bilgi ve teknolojisi ile yapılmış olması nedeniyle belli
ölçüde engellilere kolaylık sağlayan düzenlemelere de sahiptir. Bununla beraber karşılaştırma sırasında
belirlenen noksanlıkların incelendikten sonra giderilmesi için çaba harcanmalıdır (Şekil 1).

Şekil 1. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı Üzerindeki İstasyonlar.

3.1. Metro İstasyon Çevresi ve Girişleri ile İlgili Standart ve Kriterler Bağlamında Mevcut
Durumlarının Tespiti
İstasyonun girişi görme engelliler ve tekelekli sandalye kullanan engelliler için kısmen uygundur.
Giriş hem zemin olduğu için Kullanımda Eşitlik evrensel tasarım ilkesinin gereklilikleri sağlanmaktadır.
Görme engellilerin erişilebilirliği için klavuz sarı şerit uygulaması yol boyunca devam etmiş fakat giriş
kısmında kesintiye uğramıştır (Şekil 2). Kesintiye uğrayan uyaranların tamamlanması önerilmektedir.
Ayrıca koltuk değneği kullanan, hareket kısıtlılığı olan bir engellinin erişebilmesi için istasyon girişinde
yürüyen merdivenin tasarlanmaması engelli birey için zorluk yaratmaktadır. Zihinsel engelli, yaşlı ve
çocuk kullanıcıların bilgilendirilmesi için girişte algılanabilir tabela uygulaması mevcut bulunmaktadır
(Şekil 3).
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Şekil 2. Görme Engellilerin Erişilebilirliği için Klavuz Sarı Şerit Uygulaması (Kişisel Arşiv).

Şekil 3. Zihinsel engelli, yaşlı ve çocuk kullanıcıların bilgilendirilmesi için girişte algılanabilir tabela uygulaması
(Url-3).

İstasyon çevresinde renk kontrastı kullanılarak görünür olması hedeflenmiş metro totemleri
bulunmaktadır. Bu şekilde Metro istasyonunun lokasyonunun daha görünür hale gelmesi hedeflenmiştir.
Evrensel Tasarım İlkelerinden ‘Algılanabilir Bilgilendirme’ ilkesinin gereklilikleri sağlanmış olmaktadır.
Metroya ulaşım sağlamak amaçlı, fiziksel engellilerin kullanımına uygun rampa tasarlanmıştır. Rampaya
ulaşımda görme engelliler için de kılavuz sarı şerit vardır fakat rampa üzerindeki sarı şeritler yatay olarak
bir sıra döşenmiştir, devam ettirilmemiştir. Evrensel Tasarım İlkelerinden ‘Eşitlikçi Kullanım’ ilkesinin
gerekliliklerinin sağlanması için klavuz sarı şeritlerin devamlılığı önemli olmaktadır (Şekil 4). Ayrıca
rampaya alternatif bir platform asansörü bulunması engelliler için daha güvenilir olacaktır. Mimari
çözüme öncelik verilmesi Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği mevzuatında da düzenlenmiştir. “Bahçe
girişi ve bina girişlerinde idarece tespit edildiği hallerde asansör, asansör yapılmasının mümkün
olmadığı durumlarda ise alternatif ulaşım yöntemi olarak platform asansörü, hidrolik asansör bulunması”
istenmektedir (Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği) (Şekil 5).
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Şekil 4. Fiziksel engellilerin kullanımına uygun rampa tasarımı (Kişisel Arşiv).

Şekil 5. Platform asansör uygulama örneği (Url-2).

3.2. Metro Bilet Holü ile İlgili Standart ve Kriterler Bağlamında Mevcut Durumlarının Tespiti
Bilet holü hem zemin olduğundan fiziksel engelli erişimi kolaylıkla sağlanmaktadır (Şekil 6). Yerde
görme engelliler için kılavuz sarı şerit uygulaması, sesli uyarma cihazı (Şekil 7) ve görme engellilerin
her yere rahatlıkla erişebilmeleri için kat krokisi vardır (Şekil 8). Genel olarak bilet holü tasarım
kriterlerine uygundur.
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Şekil 6. Bilet holünde görme engelliler için de kılavuz sarı şerit uygulaması (Kişisel Arşiv).

Şekil 7. Bilet holünde sesli uyarı cihazı uygulaması (Kişisel Arşiv).

Şekil 8. Bilet holünde görme engelliler için kat krokisi uygulaması (Kişisel Arşiv).
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3.3. Metro Düşey Dolaşımı ile İlgili Standart ve Kriterler Bağlamında Mevcut Durumlarının Tespiti
Çalışma kapsamında Metro düşey dolaşımı ile ilgili standart ve kriterler bağlamında mevcut
durum incelenmiştir. İnceleme sonucunda bazı eksikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Metro
istasyonunda çalışanlar için yedek asansör bulunmamaktadır. Bu durumda arıza ve bakım esnasında
kullanıcı erişimini engellemektedir. İstasyon içerisindeki asansör ve sabit merdivene yönlendirici kılavuz
sarı şerit bulunmaktadır (Şekil 9). Görme engelli yolcu yürüyen merdivenlere yaşanabilecek kazalardan
dolayı yönlendirilmemektedir. Bu şekilde tasarımda hata payının ve kazaların azaltılması hedeflenmiştir
(Şekil 10).

Şekil 9. Merdivene yönlendirici klavuz sarı şerit uygulaması (Kişisel Arşiv).

Şekil 10. Asansöre yönlendirici klavuz sarı şerit uygulaması (Kişisel Arşiv).

Ayrıca, mevcut durumda yürüyen merdivenlerden hareket kısıtlılığı olan engelli bireylerin
faydalanması mümkün değildir, iki koltuk değneği kullanan bir kişinin iki kişiden yardım almadan
basamağa adım atamayacağı tespit edilmiştir. Koltuk değneği kullanan kişilerin yararlanabilmesi
amacıyla yürüyen merdivenin binmek için durdurulması, bindikten sonra çalıştırılması ve kata gelince
tekrar durdurulup kişinin inmesinin sağlanması gereklidir (Şekil 11). Tekerlekli sandalye kullanan bir
engellinin ise yürüyen merdiveni kullanması hiçbir koşulda güvenli görülmemektedir. Engellilere özel
yürüyen merdiven kullanılarak ulaşımın güvenli hale getirilmesi önerilmektedir (Şekil 12).
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Şekil 11. Engellilere özel yürüyen merdiven önerisi. (Url-2).

Şekil 12. Engellilere özel yürüyen merdiven önerisi. (Url-2).

3.4. Metro Yatay Dolaşımı ile İlgili Standart ve Kriterler Bağlamında Mevcut Durumlarının Tespiti
Mevcut durumda yatay dolaşımda mimari tasarım açısından eksiklik yoktur. Görme engellilerin
kullanımına yönelik Brail Alfabeli ve kabartmalı ağ haritası ve istasyon şeması bulunmaktadır (Şekil 13).
Yatay dolaşım ile ilgili yön bildiren ve zihinsel engelli, yaşlı ve çocuk kullanıcıların bilgilendirilmesi için
algılanabilir ışıklı tabela uygulaması mevcuttur (Şekil 14). Kullanımda Hata Payı olmaması için zemin
hem zemin olarak tasarlanmıştır. Yönlendirici elemanlar ulaşımı desteklemektedir ve eksiklikler
görülmemektedir.

Şekil 13. Görme engellilerin kullanımına yönelik Brail alfabeli ve kabartmalı yönlendirici harita (Kişisel Arşiv).
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Şekil 14. Zihinsel engelli, yaşlı ve çocuk kullanıcıların bilgilendirilmesi için algılanabilir ışıklı tabela uygulaması
(Kişisel Arşiv).

3.5. Metro Peronu ile İlgili Standart ve Kriterler Bağlamında Mevcut Durumlarının Tespiti
Platformlarda zihinsel engelli, yaşlı ve çocuk kullanıcıların bilgilendirilmesi için peronda yönleri
belirten ışıklı, algılanabilir tabela uygulaması mevcuttur (Şekil 15). Fakat taşıtın nerede duracağına ve
kapıların nerede açılacağına dair herhangi bir uyarı bulunmamaktadır. Bu nedenle fiziksel engelli olan
kişilerin taşıtı beklemesi gereken yer ile ilgili bilgi verilmediği için taşıt hareket etmeden önce vagon
kapısına yetişememe tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca platforma herhangi bir kaza olamaması için
sabit korkuluk yapılmalıdır. Kaza ihtimalini en aza indirmek için ise taşıt her zaman aynı noktada durmalı
ve vagon kapıları karşısına gelen korkuluk kısmına yerleştirmelidir (Şekil 16). Vagon kapısına karşılık
gelen otomatik kayar kapılar tren durduğu anda açılmalı ve inme binme tamamlandıktan sonra vagon
kapısı kapanıyorken kapanmalıdır. Kaza ihtimalini en aza indirmek için sürekli sesli uyarı yapılmalı,
korkuluk üzerine sesli-ışıklı uyarı işaretleri koyulmalıdır.

Şekil 15. Zihinsel engelli, yaşlı ve çocuk kullanıcıların bilgilendirilmesi için peronda yönleri belirten ışıklı,
algılanabilir tabela uygulaması (Kişisel Arşiv).
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Şekil 16. Kaza ihtimalini en aza indirmek amacıyla platform üzerine korkuluk yapılmalı ve taşıt kapısı her zaman
sabit bir yerde açılmalıdır (Kişisel Arşiv).

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Engelli bireyler için bağımsız olarak toplumsal alanlara erişebilmek ve her alanda yer alabilmek
çok önemli bir konudur. Bu nedenle toplumda engelli kişilere karşı daha duyarlı olunması gerekmekte
ve her alanda engelleri de göz önünde bulundurarak tasarım yapmamız gerekmektedir. Ülkemizde 2005
yılında çıkan 5378 sayılı Kanuna göre (Url-4) engellilerin erişebilirliği için yerelde ve merkezde bulunan
tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti, işletilmesi ve denetimi altındaki tüm binalar, mekânlar
altyapı düzenlemeleri ve ulaşım sistemlerinin 7 yıl içerisinde engellilerin erişebilirliğine uygun hale
getirilmesi gerekliliği geldiği halde hala çoğu yerde küçük detayları atlayarak engelli bireyin erişim
sıkıntısı yaşamasına neden olunmaktadır. Eski banliyö hattı yenileme sürecinden sonra Halkalı-Gebze
Marmaray hattı olan Bakırköy istasyonunun standart ve kriterler bağlamında mevcut durumunu
incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda engelli bireyler için tasarımın daha erişilebilir olması için
öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler;
• Hareket engeli olanlar ve koltuk değneği kullanan engelliler için istasyon girişinde yürüyen merdiven
tasarlanmalı ve evrensel tasarım ilkelerinden biri olan eşitlikçi kullanım ilkesinin gereklilikleri
sağlanmalıdır.
• İstasyonda çalışanlar için yedek bir asansör tasarlanmalıdır. Bu durum arıza ve bakım esnasında
kullanıcı erişiminin devam etmesini sağlayacaktır.
Engelli veya hareket kısıtlılığı olanların hareketliliğini sağlamak için çeşitli mimari düzenlemelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nedenle rampa kadar erişilebilir merdivenlerin de düzenlenmesi gerekmektedir (Url2).
• Görme engelli olan yolcular için yürüyen merdivenler ile ilgili uyaranlar tasarlanmalıdır. Bu şekilde
yaşanabilecek kazaların önlenmesi ve hata için tolerans ilkesinin gereklilikleri sağlanmalıdır.
• Koltuk değneği kullanan yayaların ve tekerlekli sandalye kullanan hareket kısıtlılığı olan bireylerin
düşey dolaşım sağlayabilmesi için engellilere özel yürüyen merdiven kullanılmalıdır. Gerektiğinde
yürüyen merdivenin binmek için durdurulması, bindikten sonra çalıştırılması ve kata gelince tekrar
durdurulup kişinin inmesinin sağlanmasını mümkün kılan bir sistem aktif hale getirilmelidir. İnşası için
4. UKEM

184

Sennur Hilmioğlu, Füsun Seçer
Kariptaş, Zehra Pornur Cuheni

4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu
19 - 21 Kasım 2020 Konya Teknik Üniversitesi
ISBN: 978-625-7327-01-5

uygun yer bulunması durumunda ulaşım alternatifi sunacak asansör ve platform asansörler ile daha
güvenli bir ulaşım olanağı sağlanmalıdır.
• Metro istasyonuna ait platformlarda sabit korkuluk bulunmamaktadır. Hata için tolerans ilkesinin
sağlanması ve güvenilir bir kullanım sağlamak amacıyla platformlarda sabit korkuluk inşa edilmelidir.
Korkuluk yüksekliği binanın kullanım koşullarına göre belirlenmelidir. Küpeşte yüksekliği korkuluk
yüksekliğinden bağımsız, korkuluk veya duvarda 90 cm yükseklik sağlanacak şekilde tasarlanmalıdır
(Url-2).
• Metro istasyonuna ait platformlarda taşıtın durduğu yer ve taşıt kapılarının açıldığı yer algılanabilir bir
şekilde belirtilmemektedir. Basit, sezgisel kullanım ve algılanabilir bilgilendirme ilkelerinin
sağlanabilmesi amacıyla sesli ve ışıklı uyaranlar yerleştirilmelidir. Düşük çıkışlı sesler 85 desibel ile 95
desibel arasında olmak üzere çok sayıda hoparlöre (alarmlara) dağıtılmalıdır. Yüksek sesli az sayıda
hoparlör (alarm) bina kullanıcıları arasında karışıklığa, yönelim sorununa, telaşa ve panik olmasına yol
açacaktır. Acil durumda çıkışa yönlendirecek, kolayca fark edilebilir, acil durum tahliye planına uygun
düzenlenmiş sesli yönlendirme işaretleri bulunmalıdır. Sesli olarak verilen mesajlar kısa olmalı ve
kolayca anlaşılabilecek, uygun uyarı bilgilerini içermelidir. Konuşmacının söylediklerinin kolayca
anlaşılması gerekmektedir. Bina kullanım türüne göre mesajlar en az iki dilde verilmelidir (Url-2).
Çalışma kapsamında varılan sonuçlar ve yukarıda bahsi geçen değerlendirmeler ışığında
engelliliğin çok yönlü olarak ele alınması ve toplumsal alanlarda engelli bireyi göz önünde bulundurarak
erişilebilir ulaşım yapı tasarımları yapılması gerekmektedir.
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