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Handicap International, Fransa’da 1982 yılında doktor, teknisyen ve 
gönüllülerden oluşan bir grup tarafından kâr amacı gütmeyen bir sivil 

liiH 1 iııfiılıW i'f toplum kuruluşu olarak kuruldu. 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren
V i v r e  de ou  t ¡<uruıuşr tüm dünyada özürlülüğün nedeni ve türü ne olursa olsun özürlü
insanlara yönelik olarak, toplumlarıyla bütünleşme programları ve gerekli araç gereçlerin 
sağlanması konusunda çalışıyor. Uluslararası Kara Mayınlarını Yasaklama Kampanyası'nın 
kurucu üyesi olan kuruluş, 1997yılında Nobel Barış Ödülü’ne lâyık görüldü.

Handicap International - Türkiye Programı
Hacı İzzetpaşa Sok. No:18/3 Rota Apt.
Kabataş - İstanbul
Tel: 0212. 292 68 73 Faks: 0212. 244 35 07 
e-posta: handicapturk@superonllne.com

n
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, mesleki çalışmaları 
kolaylaştırmak, mesleki gelişimi sağlamak, meslek disiplinini korumak, meslek 
çıkarlarıyla ilgili konularda resmi makamlarla işbirliği yapmak, meslekle ilgili 
bütün yasal düzenlemeleri incelemek ve bu konuda görüş ve düşünceleri 
ilgililere bildirmek amaçlarıyla 1954 yılında kurulmuştur.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, Barbaros Bulvarı 
80700 Beşiktaş - İstanbul 
Tel: 0212. 227 69 10-11 Faks: 0212. 236 85 28 
e-posta: mlmarlst@mimarist.org

1998 yılında, 2908 no’lu Dernekler Kanunu uyarınca kurulan OFD, 
omurilik felçlisinin karşılaştığı bütün tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal 
sorunların yanı sıra yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için mücadele 
ediyor. Rehabilitasyon konusundaki desteğinin yanı sıra omurilik 
felçlilerine yönelik olarak; tiyatro, basketbol ve meslek kursları gibi çeşitli 
faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

Omurilik Felçlileri Derneği Rehabilitasyon Merkezi
Ataköy 7-8. Kısım, Villalar Karşısı Rekreasyon Alanı 
34750 Bakırköy - İstanbul
Tel: 0212. 661 88 75 - 661 08 61 Faks: 0212. 661 88 32

Ulaşılabilirlik Projesi,
ECHO - Avrupa Komisydnu İnsanî Yardım Ofisi’nin 
inansal desteği îte gerçekleştirilmiştir.

HANDICAP
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O N S O Z

Handicap International, 1999 depremlerinin ardından Türkiye’de hayata 
geçirdiği ve Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi (ECHO) tarafından finanse 
edilen depremzedelere yardım projesi çerçevesinde, Omurilik Felçlileri 
Derneği ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’yle birlikte,
“Herkes İçin Ulaşılabilirlik” başlığı altında bir dizi seminer düzenlemiştir.

Bu seminerler 2001 yılının Mayıs ve Haziran aylarında, Marmara 
Bölgesi’nin depremden zarar görmüş ve bugün yeniden yapılarıma 
aşamasında olan İzmit, Adapazarı, İstanbul, Düzce, Bolu ve Yalova 
şehirlerinde gerçekleştirilmiştir.

Mimarları, mühendisleri, şehir plancılarını, kamu kuruluşlarını, ilgili sivil 
toplum örgütlerini ulaşılabilirlik kavramına daha bilinçli yaklaşmak ve bu 
kavramın hayata geçirilmesi için gerekli kaynak ve imkanlar konusunda 
duyarlılaştırmaya yönelik böyle bir çalışmayı bu dönemde yapmanın 
özellikle anlamlı olacağını düşündük.

Seminerleri desteklemek için, “U laşılabilirlik” broşürü ve “Özürlü Kişilere  
Uyarlanmış Yapı” kitabı da yayımlanmıştır.

Elinizdeki bu yayında, 15 Mayıs 2001 günü Omurilik Felçlileri Derneği’nin 
Ataköy’deki Merkezinde gerçekleştirilen ilk seminerde yapılan konuşma 
ve sunumların metinlerini bulacaksınız.

Herkese özgürce hareket edebilme imkanı veren mekânlara kavuşmak 
dileklerimizle...

Handicap International
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Omurilik Felçlileri Derneği
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BÜLEND TUNA (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Sek
reteri - Hoş geldiniz. Handicap International, Omurilik Felçlileri Derneği ve Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Herkes İçin Ulaşılabilir
lik” toplantılar dizisinin ilki olan toplantıdasınız. İstanbul’daki bu toplantının dışında di
ğer beş toplantı deprem bölgesinde yapılacak. Bu ilk toplantının ev sahibi olarak, 
Omurilik Felçleri Derneği Başkanı Ramazan Baş açılış konuşmasını yapacak.

“Ne yazık ki toplumuzda 
özürlü insanların 
büyük çoğunluğu 

evlerinde soyutlanmış 
durumda yaşıyorlar.”

e n g e lle n m iş  b i r  to p lu m
RAMAZAN BAŞ (Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı)- Merhaba. Sayın Handicap 
International Direktörü ve yetkilileri, Sayın Mimarlar Odası Başkanı ve yetkilileri, Sa
yın Federasyon Başkanı, Sayın Konfederasyon Başkan Yardımcısı, Sayın Bakırköy 
Belediye Başkan Yardımcısı, Sayın Kaymakamlığı
mızın temsilcileri, değerli tüm katılımcılar ve sayın 
basın mensupları; hepinize “hoş geldiniz” diyorum.

Bugün, birçok engelli grubunun toplumsal 
ulaşamazlık sorunları içinde, ulaşabilirlik ve sorun
ların çözümü için bir araya geldik. Bugün bizler için 
çok önemli bir gün ve yerel yönetimlerin, muhtarlardan başlayıp, belediyeler, kayma
kamlar, birçok kişinin burada bulunabilmesi için faks çektik, kendilerini davet ettik ve 
buna mimarlarımız, mühendislerimiz ve müteahhitlerimiz de dahil; ama her zamanki 
gibi katılımı siz de görüyorsunuz. Bu konuda ya çok bilinçsizler ya da bu konuda çok 
duyarsızlar. Değişen hiçbir şey olmuyor; ama bizim, çok önemli birtakım girişimleri 
bugünden itibaren başlatacağımıza inanıyorum.

Engelli gruplarından söz etmiştim; görme, duyma, zihinsel ve bedensel engelli 
olarak birçok sorunlarımız var, ortak sorunları 
paylaşıyoruz, farklı sorunlarımız var. Bizler 
omurilik felçlileri olarak, bedensel engelliler için
de en ağır grubu temsil ettiğimizden, ben “be
densel engelliler için ulaşılabilirliğe” yönelik, 
hem sorunları, hem çözümleriyle ilgili kısa bir 
konuşma yapıp, konuyla ilgili tanıtım yapmak is
tiyorum.

Öncelikle, birçok omurilik felçlisi evlerine 
hapsolmuş, çevresel, mimari engeller, koşullar 
ve psikolojik sorunlar nedeniyle, toplumdan so
yutlanmış durumda yaşamaktadırlar. Saydamda
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(slayt/diapozitif) gördüğünüz gibi 
çoğu insan tekerlekli sandalye 
bulamadığından, bu ilkel şartlar
da kendilerine az da olsa dünya
larını değiştirecek bir pencere 
açabilmek için, ilkel aletleri kulla
narak, ulaşılabilirliğe doğru ya
şama adım atmaya çalışıyorlar.
Evlerinden çıkabilme şansına 
erişebilenler de -şimdi saydam- 
larda izleyeceğiniz gibi- çeşitli 
mimari engellerle karşılaşmaya 
başlıyorlar.

Mimari engeller: Sokaklardaki çukurlar, mazgallar, kaldırımların diz boyu olma
sı, asansörler gibi birçok engel söz konusu.

Burada bir rampa yapılmış. Ama gördüğünüz gibi o rampanın niçin yapıldığını 
önemini kavramamış bazı kişiler. Biri gelmiş ağaç dikmiş rampa üstüne, bir başkası

™ V*. t da gelmiş itfaiye yangın musluğunu 
‘ yerleştiriverimiş oraya.

Mazgallar da bizler için büyük tuzak. 
• Birçok kez ben do düştüm, arkadaş-
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larım da bu mazgallara takılarak ha-
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yati tehlike dahi atlatabiliyorlar. 
Bu rampada da gördüğünüz gibi, 
kaldırımın belirli bir yerine kadar 
gelebiliyorsunuz, fakat daha son
rasında yine bir tuzakla, rampa 
tuzağıyla karşılaşabiliyorsunuz.

Burası, Bakırköy Deniz 
Otobüsü İşletmelerinin olduğu 
yerdeki üstgeçit ve karşıdan kar
şıya hiçbir tekerlekli sandalye 
kullanan kimse maalesef geçe
mez. Bir üstgeçit yapılmış, arıcak 
üstgeçitten yalnızca yürüyebilen 
insanlar yararlanabiliyorlar.

Aşağıdaki resme baktığı 
nızda. çok fazla engel yokmuş gl 
bi görünüyor: ama öndeki arka
daşımız oradan geçerken düştü.

Oysa, ne çok fazla masraf 
gerekiyor, ne de çok fazla bir 
enerji harcanacak. Orası düzgün 
bir şekilde sıvanmış olsaydı, kişi 
sandalyeyle, bağımsızca, tehli
keli olmadan bağımsızlık kaza
nabilecekti: ama şu kadarcık yor- 
do bile engellenebiliyorsunuz.



İbadetinizi dahi yapamıyorsunuz; gördüğünüz gibi, camilerin önünde bile onlar
ca basamak var. Alışveriş için eski çarşılar gördüğünüz gibi engellenmiş durumda. 
Alışveriş merkezlerinde, özellikle de turnike olan alışveriş merkezlerinde de aynı şe
kilde engelleniyoruz. Burada aslında bir turnike olması lazım, onu çıkarmışlar, ama 
çıkardıkları halde kasalardan geçemiyoruz.

Sosyal yaşamın içinde yer almak da çok zor. Burada gördüğünüz gibi sinema
ya gitmek isteseniz dahi, onlarca basamağı aşmak zorunda kalıyorsunuz.



Bu saydamda gördüğünüz -çok in
ce bir yazı, seçebiliyor musunuz bilmiyo
rum- tabelâlar var; diş hekimi, diğer 
branşta bir doktoı vo psikolog yazan ta
belalar. Binanın hemen önünde basa
maklar var, içeriye de girmek zaten müm
kün değil.

Eczancler de aynı durumda, bankalar, 
bankamatikler, telefon kulübeleri, Akbil 
dolum noktaları, vb.



Yine burada gördüğünüz deniz otobüsleri terminalinde bulunan bir rampa. So
run çok basit halledilebileceği halde, kişi tamamen bağımlı, bir başkasının yardımına 
ihtiyacı olur duruma getirilmiş. Tüm ana yolları, caddeleri aşmayı başarıp tam deniz 
otobüsünden yararlanacağınız sırada, orada bulunan rampa ve düz zeminden uzak
lığı yine sizi engellemeye başlıyor.

Otobüs duraklarında bir engel yokmuş gibi görünüyor; ama kaldırımın yüksek
liğini görüyorsunuz. Bir yağmur yağsa, şu görüntüde gördüğünüz gibi, duraklarda in-



sanlar o yağmurdan 
korunabilir; ama te
kerlekli sandalye kul
lanan biri sadece yağ
murda ıslanarak, aciz 
bir şekilde kendi duru
munun çıkmazını izle
yebilir.

Ulaşımı kullan
mak çok zor. Biz yal
nız otobüsü gösteri
yoruz; ama bunun ya
nında metro, tren, ak
lınıza gelebilen bütün 
toplu taşım araçları 
da engellileri engelle
miş durumda.

Genel tuvalet
lerin kapıları çok dar, 
lavaboları ulaşılamaz 
durpmda. Bu saydamlarda, sol tarafta “lüks WC” yazıyor, fakat aşağıdan görünüşte 
birçok basamağı görüyorsunuz, onun da modern mi, yoksa çağdışı ilkel bir tuvalet mi 
olduğuna siz karar verin.

Ana arterlerde ya da ara sokaklarda her zaman kaldırımların yüksekliği nede
niyle her an ezilme tehlikesi ile karşı karşıyayız.



Burası devlete ait bir hastanenin karantinadan sonra polikliniklere gidilen yolu; 
ama polikliniğe ulaşmadan sizi diğer tarafta karantinaya almışlar bile. Aşağıda gördü
ğünüz saydam da; polikliniklerin önden görünüşü.

Yan sayfada kamu kuruluşlarından slaytlar görüyorsunuz. Hastaneler gibi em
niyet müdürlüğü, kaymakamlık, postane gibi kamu kuruluşlarında da aynı şekilde en
gelleniyoruz ve ulaşamıyoruz.



H E fîK E S  İÇ İN ULAŞILABİLİRLİK  - Sem iner Notları



OFD Faaliyetleri
Bütün engelleri aştığınızda, aslında engellilerin, engellenenlerin yapabileceği o kadar 
çok şey var kİ, biz bunu gösterdik ve her fırsatta da göstermeye çalışıyoruz. Derneği
mizin ilk çalışmalarından ve en çok önemsediğimiz bir çalışma kazaları önlemek ve- 
kazalarda kalıcı sakatlıklara engel olabilmek amacıyla, okullarda, polis kolejlerinde, 
kurum ve kuruluşlarda ilkyardım seminerleri vermeye başladık. Demek ki engelleri 
aştığınızda toplumsal sorunlar için de birçok çalışma yapabiliyorsunuz.

Okullarda verdiğimiz seminerler ve tekerlekli sandalyede halkoyunları. Keşke 
bütün bölgelerde, bütün illerde bu çalışmalar yapılabilse, sosyal yaşamın İçine katıla- 
bilsek. Biz bunu Bakırköy’de aşabildik, Bakırköy sınırı dışına da çıkabildik, faaliyetle
rimizi, etkinliklerimizi sürdürebiliyoruz; ama “bir festival yapalım, başka dernekler ya 
da kuruluşlarla aynı etkinliği yaşayalım” dediğimizde şunu başarabilen, yapabilen 
başka bir kuruluşa rastlayamadık, insanlar ne yazık ki soyutlanmış durumda evlerin
de yaşıyorlar.

Sportif faaliyetler yine bir engellik durumuydu, onu da aşabildik. Birçok arkada
şımız sportif faaliyete katılmak istiyor; ama ne yazık ki yine ulaşım ve mimari engeller 
nedeniyle orada da engellenmiş durumdayız. Tiyatro faaliyetimiz var. Gördüğünüz gi
bi birçok faaliyeti yapabiliyoruz, başarabiliyoruz; ama biraz önce söylediğim gibi en
geller ortadan kalktığı zaman. Biz şanslı bir azınlık olarak görüyoruz kendimizi, ancak 
bu faaliyete katamadığımız çok arkadaşımız olduğu için de çok fazla üzülüyoruz.

Derneğimizin amacı, omurilik felciyle barışık bir toplum, omurilik felcinden uzak 
bir yaşam. Bunun için, omurilik felçlisinin karşılaştığı, tıbbî, meslekî, ekonomik ve 
sosyal sorunların giderilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, benden sonra da katılımcılar birçok 
konuda konuşma yapacaklar. Eminim izlediğiniz bu saydamlar, günlük yaşamda bel
ki de farkına varmadığınız kimi ayrıntılara dikkat çekerek sizlere bazı fikirler vermeye 
yardımcı olmuştur, teşekkürler.

BÜLEND TUNA - Biz de Ramazan Bey’e teşekkür ediyoruz. Şimdi ülkemizde “Her
kes için Ulaşılabilirlik” projesinin ana sorumlusu Handicap International Türkiye Prog
ramı Direktörü Gilles Ceralli konuşacak; buyurun.

GILLES CERALLİ (Handicap International Türkiye Programı Direktörü)- Merha
ba, öncelikle sîzlerden Türkçe konuşamadığım için özür diliyorum, Türkçe dil olarak 
bana çok ulaşılabilir değil. Ben, Ramazan’ın bizlere saydamlarla göstermeye çalıştık
larını değişik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İki ciddi katılım arasında ben olayla

ra biraz daha esprisel yaklaşacağım.

Başkalarının kapısının Bütün bu gördüğümüz saydamlardan anlıyoruz ki;
önünü süpürmeden önce cadde bjr kayak pistine benziyor, yağmur yağdığın-

kendimizinkini ^  js e  ^  p a te n  sahasına. Eğer ulaşabilirsek en
süpürmeliyiz. aşağıda dağ bisikleti yarışlarındakini aratmayacak

kadar dik ve öldürücü bir viraj var. Burayı başarıyla 
aşmayı başarırsak, bizi bir çukura götüren yarısı kırılmış üç merdivenle karşılaşıyo
ruz. Cesurca atlayarak geçtiğimiz bu uçurumun diğer tarafında ise camlı bir kapının



oldukça dar olan eşiği çıkıyor karşımıza. Kapıyı itmeyi başardıktan sonra önümüze 
çıkan düz, pürüzsüz ve güven verici yüzeyde birkaç saniye soluklanabiliyoruz derken 
hemen ardından bizi karanlık bir deliğin dibine götürecek bir şelale gibi aşağıya inen 
yeni bir merdivenle karşılaşıyoruz. Handlcap Internatıonal’in oldukça ulaşılabilir olan 
Türkiye bürosuna hoşgeldiniz!

Fransızca’da şöyle bir deyim vardır: başkala
rının kapısının önünü süpürmeden önce kendimi- 
zinkini süpürmeliyiz. OFD ve Mimarlar Odası ile bir
likte bir dizi seminer düzenlemekteki amacımız giriş 
bölümünde yaptığım konuşmanın da gösterdiği gibi, 
ulaşılabilirlik konusunda ders vermek değildir. An
cak amacımız sadece kafalarımızda soru işaretleri 
oluşturmak da değil, yapılabilecekler konusunda fi
kir alış verişinde bulunmak, şehir ve gündelik ya
şamlarımızdaki ulaşılabilirlik engellerim ortadan kal
dırmaya çalışmak veya olabildiğince azaltmaktır.

Handicap International için böylesi bir göre
vin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, 1999 depremzedeleri yararına yaptığımız 
çalışmaların bir devamı niteliğinde ve de mantığına uygun görünüyor. İstanbul, Düz
ce, Adapazarı, Bolu, İzmit ve Yalova’da art arda gerçekleştirilecek olan bu seminerler 
Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi ECHO’nun finansı, OFD ve Mimarlar Odasında- 
ki’daki arkadaşlarımızın çabaları, bastırdığımız yayınlar ise grafik tasarım şirketinin 
uzmanlığı sayesinde mümkün kılındı.

Buradan herkese teşekkür ediyorum.

“Amacımız sadece 
kafalarımızda soru işaretleri 

oluşturmak değil, 
yapılabilecekler konusunda 

fikir alışverişinde 
bulunmak, şehir ve 

gündelik yaşamlarımızdaki 
ulaşılabilirlik engellerini 

ortadan kaldırmaya 
çalışmak veya 

olabildiğince azaltmaktır.”



BÜLEND TUNA- Biz de teşekkür ederiz. Şimdi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Başkanı Erdal Aktulga’yı davet ediyorum.

ERDAL AKTULGA (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı)- Sayın 
Belediye Başkanım, sayın başkanlar, değerli katılımcılar, hepinizi Mimarlar Odası İs
tanbul Büyükkent Şubesi adına saygıyla selamlarım.

Bugün aranızda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ancak bu mutluluğumun 
yanında, biraz evvel gördüğüm ve hepimizin her gün gördüğü görüntüler nedeniyle 
üzüntülüyüm de.

Olaya baktığımız zaman, tartışılan konu, belki en başta mimarların bir sorumlu
luğu, bir suçu gibi görülebilir, fakat olaya sadece böylesine dar bir açıyla bakmakta da 
büyük yanılgılar olur. Ben Ataköy’de gördüğünüz bu çevrenin yapımında 1974 yılın
dan 1995’e kadar bulunmuş bir mimarım ve ne yazık ki, bu süreç içinde bu gerçeği 
ben de yaşadım.

Örneğin, Ataköy’de 5. kısımda yapılan, o 15 katlı, 18 katlı binalara elbette ki 
herhangi bir engelli vatandaşımızın ulaşması mümkün değildi. Dışarıda basamaklar
dan asansörlere ulaşmak mümkün değil, merdivenleri çıkmak mümkün değil; ama

aradan geçen 10-15 yılın sonunda, 9. ve 10. ma
halle yapımları sırasında dünyanın sadece sağ
lam insanlara özgü olmadığı, engelli insanların 
da bu dünyada yaşadıkları, dolayısıyla bu yaşa
mı, bütün insanlara yaşanılır kılmanın hepimizin 
görevi olduğu düşünüldü.” Bu görüşten hareket
le, 9. ve 10. mahallelerin yapımı sırasında engel
lilere ilişkin önlemler alınmaya başlandı.
Bir taraftan bakıyoruz, teknik, teknolojik gelişme
ler karşısında, 21. yüzyıla girmenin övüncü için
deyiz. Bir taraftan da 21. yüzyılın bu ilk yılında 
hâlâ “engelli insanlarımız bu dünyada nasıl yaşa
yabilir, bundan sonra nasıl yaşayabilmeli?”, bu
nun yöntemlerini bulmaya çalışıyoruz, insanlığı
mız bu bakış açısıyla da aslında emekleme ça
ğında; çok acı. Bugün bu konuların konuşuluyor 
olmaması, bütün bu konulara insanlık aleminin 
bugüne kadar çözüm bulması gerekirdi. Ama 

bundan sonra bu çözümün bulunması, sadece mimarların sorumluluğu ve suçu sayı
lan bu haksızlığı ve bu engelleri ortadan kaldıracak çalışmalara hepimizin katkı koy
ması, bu konuda hepimizin baskı unsurları oluşturması gerekir.

Neden “Bu konu sadece mimarların sorunu değil” diyorum? Mimarlar düşüne
bilir, mimarlar rampalar için alanlar ayırmayı isteyebilir, özürlü asansörleri planlayabi
lir, özürlü tuvaletleri yapabilir, hepsini yapabilir; ancak bu sadece bir meslektaşımızın 
bu işleri yapmaya soyunmasıyla hallolabilecek konu değildir.

Bu tür konular aynı zamanda o yapının elde edilmesinde, o çevrenin düzenlen
mesinde maddi katkılara, maddi unsurlara da ağırlık verilmesini gerektiren konulardır. 
Bu yüzdendir ki, bu tek başına bir mesleğin sorumluluğunda olan bir konu değil, hepi
mizin yaratacağı baskıyla, yönetmeliklere, yasalara girmesi gereken konulardır. Nite-

“Bugün bu konuların 
konuşuluyor olmaması, 

bütün bu konulara insanlık 
aleminin bugüne kadar 

çözüm bulması gerekirdi. 
Ama bundan sonra bu 
çözümün bulunması, 

sadece mimarların 
sorumluluğu ve suçu sayılan 
bu haksızlığı ve bu engelleri 

ortadan kaldıracak çalışmalara 
hepimizin katkı koyması, 

bu konuda hepimizin 
baskı unsurları 

oluşturması gerekir.”



kim son yıllarda bunların örneklerini görüyoruz; proje yarışmalarında bütün bu husus
ların sağlanmasına yönelik maddeler yer almaktadır. Bireysel olarak da bunu dikkate 
almaya başlarsak, dünyayı bütün insanlar için yaşanılır hale getirebiliriz derim.

Teşekkür ederim, hepinize saygılar.

BÜLEND TUNA - Biz de teşekkür ediyoruz. Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yar
dımcısı Sefahattin Bey’i davet ediyorum.

SELAHATTİN YENER (Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı) - Sevgili 
dostlar; bu toplantıya Sayın Başkanımız Faruk Öztimur’un dün beni haberdar etme
siyle geleceğimi öğrendim ve onun için de belki çok fazla hazırlıklı gelmedim.

Son günlerde nostaljik bile olmayan, pek çalınmayan bir şarkı sözü geliyor ak
lıma benim; “hekimden sorma, çekenden sor dertlerin. Çare gösteren değil, çeken bi
lir demişler” diyor. Aslında ben bunun içeriğine baktığımda “bu ne biçim bir söz” diyo
rum; ama sonra dönüp bunu irdelediğimde “evet” diyorum, bir tarafında bunun gele
neksellik, daha yavaş bilimselleşmenin sonucu kadere katlanma ve ona bir çözüm 
bulma var. Ancak öbür yandan da, gerçekten “çeken bilir”i dinleyenleri artırarak he
kimlerin ortaya çıkmasının da bir vaka olduğu görülüyor.

Mimarlar Odası Başkanımız “bizler mi suçluyuz?” diye baktı olaya ve irdeledik
ten sonra olmadıklarını gördü; gerçekten öyle. Her şeyden önce buralarda ben 20 yıl
dır örgütlenme içinde yer alıyorum ve 20 yıllık verdiğimiz uğraş içerisinde hâlâ mutlu



¡1 bir azıplık konuşuyor ve mutlu bir azınlık da dinliyor. Saklı özürlülerin dertlerine çare
aramak, çözüm bulmak olmuyor, neden?.. Çünkü konuşabilenlerin, dertlerini anlata
bilecekleri kadar bir rahatlıkları var. Bunları çözmüşler ve çıkıp konuşabiliyorlar; ama 
konuşamayanları ortaya çıkaran bir yapıyla bu gücün büyüklüğünü gösterebilsek, 

i inanın bu kararnameler ya da insani düşünceler çok daha etkin noktalara gelecek.
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Örneğin ben bir beldede oturuyorum, Esenler İlçesi’nde. Esenler, genel seçim
ler sırasında kazanamayan adaylardan Adnan Polat’ın tabiriyle gerçekten bir cehen
nem adayı; yeşil alanı yok, sırt sırta ve olduğundan yüksek olan binalar yıkılmaya 
mahkumdu ve depremde zarar gördüler.

Buna karşılık yapısal olarak yine Esenler’e baktığımda, burada şaşırtıcı diye
ceğiniz tekerlekli sandalyeyle çıkılacak rampalar düşünülmüş; ama ortopedik özürlü
lerin kendi esprileriyle tankla çıkılacak tarzda. Bunlar neden böyle?.. Çünkü bunları 
yalapşap yapıyoruz, gerçek ihtiyaçların nasıl giderildiğini ya da yaşayanlarını az gör
düğümüz için yanlış yapıyoruz.

Bitirirken Almanya’dan basit bir tartışmayı aktaracağım. Almanya’da ortopedik 
özürlü örgütler ile görme engelli örgütler oturuyorlar, bırakın böyle 25 cm, 60 cm tank- 
lık bilmem neyi “kaldırım olsun, olmasın”ı tartışıyorlar. Ortopedik engelliler diyorlar ki; 
“kaldırıma gerek yok, çizgilerle boyadığımızda biz tekerlekli sandalyelerimizle rahat 
gideriz ve herkes de buna alışık, burada medeniyet iyi, gerek yok.

’’Görme engelliler de diyorlar ki; “olmaz, bizim bastonla o kaldırımı takip edebil
memiz lazım. Çizgiler boya olursa ya da pürtüklü taş olursa çok rahat algılamayabili
riz, gelin bu kaldırımın yüksekliği 10 cm olsun.” Ortopedik engelliler “olmaz, 10 cm 
fazla yüksek, bunu rampalı da yapsak” diyorlar ve sonunda Almanya’da 3 santimde 
anlaşılıyor. Gerçekten bunu bir anekdot ve ben biraz masalmış gibi dinlemiştim.

Düsseldorf’ta, Özürlüler Fuarına gittiğimde, benim gibi ürkek birinin, refakatsiz

Ortopedik Özürlüler Federasyonu Başkanı bu toplantıdan az önce beni sıkıştır
dı ve dedi ki “biz söylüyoruz da ne oluyor, hiçbir şey oluyor mu?” Evet, oluyor gerçek
ten; az oluyor ama oluyor. En azından bizim hıncımız artıyor, hırsımız artıyor ve bu 
hırslarla daha doğru düşünerek, daha çok yaygın faaliyetler göstererek, bunun saklı

özürlünün ortaya çıkmasını ve var olan gücümü
zün belirginleşmesini sağlayacağını inanıyorum 
ve bu inançla da çalışmalarında Hândicap Inter- 
national’e, Omurilik Felçlileri Derneğine ve onla
ra destek olan Mimarlar Odasına teşekkürü bir 
borç biliyorum.
Şunu da ayrıca konuşmamı bitirmeden eklemeli
yim. Arkadaşlar; dün akşam bir programda Uğur 
Alacakaptan’ın söyledikleriyle Haşan Gemici’nin 
birkaç yıl önce Emirgan Altı Nokta Körler Rehabi
litasyon Merkezi’nde söylediği kafamda çakıştı. 
Haşan Gemici bize demişti ki “dertlerinizi iyi dize- 
biliyorsanız, bunları çözecek yöntemleri de bula
biliriz ve bunlar için ille kanun gerekmez.” Buna 
karşılık Uğur Alacakaptan da dedi ki; “iyi kanunla 

kötü iş, kötü kanunla iyi iş yapılabilir.” Türkiye bu iki noktada gerçekten; iyi kanunlar 
var, ancak kötü iş yapıyoruz; çünkü onun bilincinde değiliz.

‘’Saklı özürlülerin 
dertlerine çare aramak ve 

çözüm bulmak gerekli. 
Konuşamayanları 

ortaya çıkaran bir yapıyla 
bu (örgütlü) gücün 

büyüklüğünü gösterebilsek, 
inanın bu kararnameler 
ya da insani düşünceler 
çok daha etkin noktalara 

gelecek."



dolaşmayan birinin bile rahatça dolaşabileceğini, “accesslbility”  dediğimiz ve benim 
Türkçe’ye çevrimimle “katılımcılık” ve “erişilebilirlik” olarak algıladığım anlamda -ille 
“ulaşılabilirlik” diye bakmıyorum ben- orada hiçbir engel yoktu diyebilirim.

Teşekkür ederim.

BÜLEND TUNA - Biz teşekkür ederiz. Şimdi, Ortopedik Özürlüler Federasyon Baş
kanı İsmet Bey de birkaç şey söylerse seviniriz.

İSMET GÖKÇEK (Ortopedik Özürlüler Federasyonu Başkanı)- Sayın Belediye 
Başkanı, sayın konuklar; hepinize saygılarımı arz ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. Bu hafta, 16 Mayıs Sakatlar Haftasında Omurilik Felçlileri Derneği gerçekten bir 
lokomotif oldu, bu camiamızın tüm seslerini aldı ve bir noktaya doğru taşıyor, öncelik
le kendilerine teşekkür ediyorum Federasyon olarak, sağ olsunlar. Bu gelişmenin di
ğer derneklerime de örnek olması en büyük dileğim. Yapılacak ilk Başkanlar Kurulu 
toplantısında bu konuyu, genel sivil toplum örgütlerimize daha ciddi ele aldıracağız.

Sayın konuklar; ben 1972 yılında bir iş kazası neticesinde iki bacağımı kaybet
tim ve özürlü oldum. 1974 yılında sivil toplum örgütlerine girdim, faaliyete başladım ve 
Başkanlık süreçleri yaşadım. O günden bu yana, 
yaklaşık 28-29 seneden beri bu işin içindeyim.

O kadar söylemler, o kadar gitmeler, Tak- 
sim’de, Beyazıt’ta, Ankara’da yürüyüşler, söylem
ler, şunlar, bunlar, sadece getirebildiğim nokta, 
belediyelerimiz bir ufak rampa yapabildiler, imar
la ilgili gelişme ancak o kadar olabildi.

Biraz önce saydamlarda görüldüğü gibi, 
gerçekten devlet kamu binaları kesinlikle bizlere 
hitap edecek bir noktada değil, zamanında düşü
nülmemiş. Aradan 27-30 yıllık bir süreç geçti, ben 
o süreçten bu yana söylemeye çalıştım ve be
nimle beraber akademisyenler, doktorlar, çeşitli 
kuruluşlar dile getiriyor; ama maalesef geldiğimiz 
yer, kaldırımlar ve yatay bir görüntü, o da biraz 
önce görüldüğü gibi bazı sıkıntılarla oluyor.

Bu süreç içende demek ki şu oldu: Biz son 
olarak Ankara'ya gittik ve siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüştük. Ondan 
sonra sağ olsun Başbakanımız Bülent Ecevit de bizi kabul etti.

Onlara getirdiğimiz olay şu: Siyasilere “yahu Allah aşkına, siz seçimden önce 
bizlere gelip bir şeyler söylüyorsunuz, yanağımızı okşuyorsunuz, “sizin sorunlarınızı 
halledeceğiz” diyorsunuz ve biz bir ümide kapılıyoruz. Bir de bakıyoruz parti progra
mınızda da bizlere yönelik birtakım güzel iyileştirmeler var. Bu sevinçle “tamam” diyo
ruz, herkes kendi düşüncesi oranında katkılarını koyuyor; ama seçimden sonra bir 
bakıyoruz, ara ki bulasın. Nereye gidiyorsunuz, neredesiniz?” dedik. Ben, ilk olarak 
başkanvekillerine bunu sordum “ya biz Ankara’da sîzlerle ilgili uğraşıyoruz” diyorlar.

İşte bu söylemlerle yola çıktık ve önümüzde Özürlüler Yasası Başbakanımıza 
geldik ve söz konusu yasayı gündeme getirdik “Sayın Başbakanım, bunun içeriğinde

"(Konu ile ilgili) 4 tane çıkmış 
yasa var, 94 tane de 

hazırlanmış yasa var;
İmar Yasası var, 1475 sayılı 

İş Yasası var, İmar Yasasında 
işlemiyor.

“Sayın Başbakanım 
işliyor mu bu?" İşlemiyor, 
kendisi de kabul ediyor, 
İmar Yasası işlemiyor; 
ne belediyede, ne yerel 

belediyelerde, ne de mimarlar 
tarafından -artık onlar tabii ki 

o konuda birinci derecede 
sorumlu değiller- 
işlemiyor yasa.”



birtakım eksiklikler var. Bu bir gözden geçirilsin, bu yasalaşsın” dedik. Ancak 4 tane 
çıkmış yasa var, 94 tane de hazırlanmış yasa var; İmar Yasası var, 1475 sayılı İş Ya
sası var, İmar Yasasında işlemiyor. “Sayın Başbakanım işliyor mu bu?” işlemiyor, 
kendisi de kabul ediyor, İmar Yasası işlemiyor; ne belediyede, ne yerel belediyelerde, 
ne de mimarlar tarafından -artık onlar tabii ki o konuda birinci derecede sorumlu de
ğiller- işlemiyor yasa.

İş Kanunu?.. İş Kanunu da işlemiyor; her 100 çalıştıran 3 tane işçi alacaktı. Pe
ki alalım, devlette 47 bin tane açık var, nasıl oluyor bu iş, niye bu işler yürümüyor?.. 
İşte “yürüyecekti, edecekti” derken biz günlerimizi böylece geçirip gidiyoruz.

Ben son olarak şu mesajı vermek istiyorum: Hakikaten insan ömrü, bu dünya 
evi içinde çok kısa bir ömür ve hayal gibi gelip geçiyor. Ne yapabilirlerse, herkes ne 
iyilik yapabilirse, inanıyorum o kendilerine iyilik olarak dönecektir. Onun için herkesi 
bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Tabii ki sırf bu salona hitap etmek iste
miyorum. Keşke basın, magazinlerden biraz kurtulup da buraya gelebilseydi ve bu 
mesajlarımızı toplumun her kesimine verebilseydi.

Bizim sivil toplum örgütü olarak yaptırım gücümüz yok, sadece devletin eksik 
olan yönlerini, “eksiklerin var, şöyle olsun” demekten öte bir şey değiliz. Güzel, bunla
rı yapmaya çalışıyoruz; ama bakıyoruz, devletin yapmış olduğu Dernekler Yasasıyla 
sivil toplum örgütlerini yok etmeyi amaçlı içeride gizli bir handikap var, bir şeyler hazır
lamışlar sanki. Şimdi Dernekler Yasasının, 2 908’in içini açıyorsun, bakıyorsun, “fede
rasyon kuracaksın, konfederasyon kuracaksın.” Hangi ekonomiyle gidecek, neyle gi
decek bu; yani neyle yapılacak?.. İnsanlar bıktı artık “yardım ver, davetiye ver, gece 
ver, bilet ver” usandılar.

Devletimiz fakir mi?.. Değil, soygunlarına katacaklar, biraz daha derleyip topla



yacaklar. Bugün fonlarda toplanan milyarlarca dolar para var ve hepimiz Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu fonlara, elektrikle, suyla, telefonla, büyük şekilde 
katkı koyuyoruz, ne oluyor bu fonlar?.. İşte “Kızılayda spekülasyon var” oluyor, Çocuk 
Esirgemede spekülasyonlar oluyor ve netice olarak çarkta, genel çarkta, ülkemizin 
yapısında bir çarpıklık söz konusu oluyor. İşte bu çarpıklıktan en büyük nasibini alan 
toplum da özürlüler toplumu; çünkü bir sağlıklı insana bir vuruyorsa, bize iki vuruyor. 
Dolayısıyla biz tabii ki, daha çok bunu dile getirmek ve bugünlerde topluma mesaj 
vermek gayesiyle yola çıkıyoruz; ama inşallah duyurabildiğimiz kadar duyuracağız.

Ben sözlerimi burada noktalayayım; çünkü işler karışmasın istiyorum, daha 
çok işin içine girersek işler karışabilir. Bakırköy Belediyesinin, Omurilik Felçlileri Der- 
neği’ne göstermiş olduğu ilgi de, ona yaklaşımı da çok ideal bir ölçüde, çok güzel. Di
ğer belediye başkanlarım da inşallah aynı duyarlılığı gösterirler. Ne yapalım, artık be
lediyelerimiz, ucundan, kıyısından tutacaklar, bu işi biraz onlar kalkındıracaklar.

Tüm katılımcılara saygılarımı arz ediyorum, teşekkür ederim.

BÜLEND TUNA - Değerli konuklar, biz de İsmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Ba
kırköy Belediye Başkan Yardımcısı’na söz veriyorum.

MUSTAFA KELLECİ (Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı) - Sayın başkanla- 
rım, değerli katılımcılar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benden önceki konuşmacı 
arkadaşlarımız o kadar özel ve o kadar detay konuları ele aldılar ki, bize çok fazla söz 
düşmüyor; ama yaptırım ve erk de bizde olduğuna göre bize çok sorumluluk düşüyor.

Bütün tartışmalarda ve konuşmalarda en büyük sorumluluğun teknik kadrolar
da olduğu doğrultusunda sürekli eleştiriler alıyoruz. Ben bir inşaat mühendisi olarak, 
gerçekten o ifadeyle birlikte engelliler sorununu 
öğrenmeye başladım. Bunu ne üniversitemde 
eğitim görürken derslerimde görebildim, ne de 
daha sonraki sosyal hayat içerisindeki çalışma
larda veyahut da hayatın diğer alanlarında; biz 
tüm bu kesimi sanki yok kabul eden bir toplum 
içerisinde yaşadık. Tabii bunları yaşaya geldikten 
sonra, sorunların çözümünün de çok kısa sürede 
olmayacağı muhakkaktır. Ben daha çok bu nok
tanın üzerinde durulmasını ve “sağlıklıyım, sağla
mım” diyen insanlarımızın kendi kafalarının için
deki engelleri aşmayı becermesini sağlamak la
zım diye düşünüyorum. Yoksa, bedensel ya da 
görme engelli ve diğer engelli insanlarımız, “sağ
lıklıyım” diyen insanlardan, hem siyasal, hem 
ekonomik, hem teknik konulara çok daha vakıf 
olabiliyorlar; çünkü onlar daha farklı boyutlarıyla, kendi özürlerinden dolayı, engelin
den dolayı daha duyarlılık kazanmış olabiliyorlar. Ben, arkadaşlarımla birlikte çalışma 
içinde olduğum süre içerisinde bunu bizzat gördüm.

Bakırköy Belediyesi olarak, Sayın Belediye Başkanımızın öncülüğünde bu ko
nuda yürüyen çalışmalarımız, katkılarımız var, fakat yeterli değil. Bundan önce de yi
ne Sayın Hocamızın ve Değerli Başkanımızın organize ettiği bir dizi toplantıları ve ça-

“(Özürlülerle ilgili konulan) 
ne üniversitemde 
eğitim görürken 

derslerimde görebildim, 
ne de daha sonraki 

sosyal hayat içerisindeki 
çalışmalarda veyahut da 
hayatın diğer alanlarında; 

biz tüm bu kesimi 
sanki yok kabul eden 
bir toplum içerisinde 

yaşadık.”
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lışmaları geniş satha yayma doğrultusunda bir faaliyet organize edildi, seminerler ve
rildi; ama yine, demin de konuşmamın başında söylediğim gibi, katılımcı ve buraya iz
leyici olarak gelmesi gerekenlerin hepsinin haberi olmasına rağmen katılmaması bir 
talihsizlik.

Bakırköy Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalış
maları, OFD’nin çok büyük özverisi ve gayreti 
yönlendirdi diyebiliriz. Diğer belediyelerde de 
hiçbir şey olmuyor değil artık, ben belediyeci ola
rak bunu belirtme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi Bü- 
yükşehir Belediyesi Görme Engelliler Parkı açı
yor, Beşiktaş Belediyesi “Engelliler Parkı yapıyo
rum” diyor, bunları desteklemek lazım. Bir kısmı 
belki siyasi şov açısından olabilir, kimisi göster
melik olsun diye yapabilir; ama ne amaçla, ne tür
yaklaşımla olursa olsun, bunları desteklemek ve 
oralarda olmak lazım. Ayrıca bugüne kadar veri
len gayretlerin, verilen emeklerin de boşa gittiği
ne inanmıyorum; çünkü artık gerek mühendis, 
mimar, yeni proje üreten arkadaşlarımız, gerek
se belediyeler bu konuda artık belli adımlar at
maya başladılar, “çağdaş bir kent olmak için ne
lere dikkat etmek lazım” dediğinizde, karşınızda 

bu sorunu, bu engeli buluyorsunuz. Onun için bizim pilot çalışmalarımızı Sayın Baş- 
kanımız ve arkadaşlarımız biliyorlar, buradaki katılımcıların hepsinin farkında olduğu
nu ve gözlemlediğini biliyoruz. Tek tek saymak, ya da izah etmek istemiyorum; ama
demin de söylediğim gibi bunların çoğu yetersiz ve daha köklü, daha sağlıklı yapılan
malara ve çalışmalara ihtiyaç var.

“Bugüne kadar verilen 
gayretlerin, verilen 

emeklerin de boşa gittiğine 
inanmıyorum; 

çünkü artık gerek 
mühendis, mimar, yeni proje 

üreten arkadaşlarımız, 
gerekse belediyeler 

bu konuda artık belli adımlar 
atmaya başladılar, 

‘çağdaş bir kent olmak için 
nelere dikkat etmek lazım' 

dediğinizde, karşınızda 
bu sorunu, bu engeli 

buluyorsunuz.'’



Bir Başkan Yardımcısı olarak, bana bağlı olan Teknik Müdürlüklerle birlikte 
başlattığımız bir çalışmamız var. Şu anda bizim 2 tane mühendis arkadaşımız, sade
ce engellilerle ilgili faaliyetlerimizi ya da o imalatlarımızdaki, yatırımlarımızdaki engel
lilere yönelik çalışmaları takip etmek ve onları yerinde izlemekle görevliler. Bu konuda 
Zuhurat Baba Caddesi üzerinde bir çalışma yaptık ve hangi noktalarda, ne tür eksik
liklerimiz olduğunu tespit ettik. Mesela mazgallar ve bazı konular sadece engelliler 
için değil, sağlıklı insanlarımız için de sorun teşkil ediyor.

Bugün burada olan katılımcıların bile bir ya da birkaç defa yolun ortasındaki ta
belaya çarptığı, bir direğe bindirdiği veya bir ağaca tosladığı olmuştur. Bunların tümü
nü bir mühendislik olarak, teknik şartnamelerde de belirlenen koşullar haline getir
mekte çok büyük yarar var. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor ve bizim ça
lışmalarımız içinde buna özel ihtimam gösteriliyor, tabii OFD’nin Bakırköy’de olması
nın bize sağladığı büyük avantajdır bu.

Sayın Başkanımız “Almanya’daki 3 santimlik kaldırıma ulaşana kadar epeyce 
bir tartışma yaşadı oranın Engelli Federasyonunda görevli şahısları" dedi; ama biz, 
demin de söylediğim gibi, önce kaldırım işgalini nasıl kaldıracağımızın derdini çöze
miyoruz. Biz “arabamızı penceremizin önünde koymak” gibi çok özel bir istek ve ar
zuyla yanıp tutuşan bir toplumuz; yani araç otoparkta olmalı ya da bir parkta olmalı, 
kaldırımın üstünde olmamalı, ancak çok varlıklı, hatta “eğitim aldım” diyen bir sürü ar
kadaşlarımızın araçlarını kaldırımlar üzerine park ettiklerini görüyoruz. Tabii biz bu 
konuda kişi olarak da duyarlı hale geldik, o konuda da yine ben sayın başkanlarıma, 
bize bu konuda kazandırdıkları eğitimden dolayı da çok teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum.

BÜLEND TUNA - Biz de teşekkür ederiz.
Şimdi biraz daha teknik konulara gireceğiz. Ratip Bey değerli bir meslektaşımız, “ula
şılabilirlik ve yasalar” ile tasarımda dikkat edilmesi gerekenler konusunda bizi aydın
latacak. Ratip Bey buyurun.

SALONDAN - Ratip Bey başlamadan ben söz alabilir miyim?

BÜLEND TUNA - Buyurun.
;

RAMAZAN BAŞ (Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı) Bundan yaklaşık birkaç ay 
önce, 12.03.2001’de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bir dilekçe vermiştik, cevabı 
bugün biraz önce geldi. Bu, ulaşamazlığa çok güzel bir örnek, onun için araya girdim, 
özür diliyorum.

Ben kendilerinden “ İstanbul’un birçok bölgesinde Derneğimizin üyesi var, eli
mizdeki araç sayısı kısıtlı ve bizlere ulaşmaları zor oluyor, bu konuda yardımcı olun, 
bir hat üzerinde, ya bir engelli otobüsü koyun ya da her bölgeden bizlere ulaşabilme
leri için yardımcı olun” diye istekte bulunmuştuk. 15 aracın Ataköy’e hizmet verdiğini, 
hem personel, hem araç açısından bunun mümkün olamayacağını söylediler.

Oysa buraya her hafta yüzlerce insan geliyor ve bunlar tekerlekli sandalye ba
ğımlısı insanlar. Ne kadar duyarlı olduklarını, kendilerine ne kadar ulaşılamaz olduğu



nun bir kanıtıdır; ama artık biz bunlarla ilgili yasal işlemleri başlatacağız. Ulaşılamaz- 
lığa bir örnek olsun diye sizlere bunu sunmak istedim.

BÜLEND TUNA - Teşekkür ederiz. Sanıyorum toplantının sonunda bu tür konuları 
daha detaylı ele alacağımız bir tartışma bölümü olacak. Orada bu konuda da bilgi 
sunmak isteyen arkadaşlarımız olursa sunabilirler diye düşünüyorum.
Buyurun Ratip Bey.

ıM jLABILIRLIK VE YASALAR
RATİP KANSU (Y. Mimar, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-
İyi günler. Ben konuşmamın başında Türkiye’de mevcut yasa yönetmelikler ve buna 
bağlı olarak mimari tasarımda özürlülere yönelik olarak alınması gereken tasarım il
keleri üzerinde durmak istiyordum, fakat bazı konuşmacı arkadaşlarım konuşmaların 
içinde bazı tasarım ilkelerinden bahsettiler.

Bende ülkemizde konuya ilişkin çalışmalar ve mevzuatlar ile bu çalışmaların 
yeterli olup olmadığından, bunlara uyulup uyulmadığından sözedeceğim. Konuş
mamda Türk Standartları Enstitütüsü (TSE) tarafından hazırlanmış TS 9111 No’lu 
1991 Nisan tarihli “Özürlü insanların ikamet edeceği binaların düzenlenmesi" ve TS 
12576 No’lu Nisan 1999 tarihli "Şehiriçi yollar-özürlü ve yaşlılar için sokak, cadde, 
meydan ve yollarda yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım kuralları” adlı dokü
manlardan örnekler sunarak ülkemizde soruna nasıl bakıldığını dikkatinize sunmaya 
çalışacağım.

Konu bir mevzuatta; ....her yapıda özürlüleri 
“Birçok çelişkiyi göz önüne alacak şekilde yeniden düzenleme

birarada yaşıyoruz. Türk yapılmasını öneren bir konu var. Bunun başın-
Standartları Enstitüsü nün da, 3. maddesinin D bendi de “özürlülerin so-

konutlardaki tasarım ilkelerinden runlarını kalıcı çözümler üretilmesi” diye geçi-
şehirdeki ulaşıma, kaldırımlara, yordu. Buna bağlı olarak birçok konuda çalış-
raylı sistemlere yönelik olarak ma yapıldığı gibi, en büyük çalışmalardan birisi
belirttiği standart ölçüler var, de imar Mevzuatında yapılan bir çalışmaydı,

fakat bunların hepsi Bundan bir buçuk sene evvel tamamlanan Tip
birer tavsiye niteliğinde.” imar Yönetmeliğindeki değişiklikler ve daha

sonra da ona bağlı olarak yapılanlar, konu ola
rak hep “özürlülere yönelik” diye çıkartılmaya çalışıldı; ama büyükşehir belediyelerin 
imar yönetmeliklerinde, daha çok diğer kısımlar restorasyondan geçti ve özürlüler 
kısmı hep üzeri örtülerek geçilen bir yönetmelik oldu.

Oysa incelendiğinde, enteresandır, Türk Standartları Enstitüsünün konutlarda
ki tasarım ilkelerine yönelik oldukça dokümantasyonu var. Onun dışında, şehirdeki 
ulaşıma, kaldırımlara, raylı sistemlere yönelik olarak birçok maddesi var, fakat bunla
rın hepsi tavsiye niteliğinde; ama bu Kanun Hükmündeki Kararnameye göre de uyul
masının zorunlu olması lazım.

Esasında TSE’nin çıkarttığı standart ya da ilkeler uyulması zorunlu hale getiril
se sorunun büyük bir kısmı hal olacak. Zaten bunu parodi olarak söyleyebilirsek, İmar 
Mevzuatı üstü kapalı olarak geçse de bir mimarlara “şehirde bir konutun içine girdik
ten sonra özürlülere yönelik olarak şöyle yapacaksın” diyor; ama kapının dışına çıktı



ğımız zaman, İstanbul’da birçok yerde “20 santim yüksekliğinde kaldırım” dendi ama 
uyulmuyor. Bordür taşı 20 santim yüksekliğinde ama dükkan girişi bozulmasın diye 
yol tarafı tekrar alçaltılmış. Ya da İstanbul’un birçok yerinde sanki sınır taşı gibi duran, 
bordür taşlarına rastlıyoruz. Bırakın yüksek kaldırıma çıkmayı, engelin daha büyüğü, 
zorluk yaratan daha da sakıncalı hale dönüşmüş şekli mevcut.

TSE standartlarına geldiğiniz zaman ise “3 santim ile 10 santim arasında de
ğişmesi gerekir” diye kaldırımlar için boyut veriliyor, fakat uygulama öyle değil. Bugün 
bütün belde belediyelerimizin hepsi bunu şöyle 
yapıyor, seçimden öncesi aylarda bir asfalt dö
kümü 5 santim yol yükseltiliyor, o seçimden son
raki 1 sene içinde “bu asfalta uygun kaldırım ya
pacağım” diye kaldırım bordür taşlarını yükselti
yor. Günün birinde bu defa binalarla ilişkisini ku
rabilmek için, bordür taşını kendisi yükseltiyor - 
kaldırıma bir vasıta girmesin diye- iki tarafındaki 
arabanın gittiği yol ve yaya kaldırım aşağıda ka
lıyor ve burayı engelliyor. Bu da daha büyük en
gel çıkartıyor ve hatta sağlıklı insanın sakatlan
masına neden olacak durumları beraberinde ge
tiriyor, bunlar nasıl çözülebilir bilemiyorum.

Mevzuata yönelik olarak böyle parodileri 
yaşamakla birlikte, bugün TSE standartlarında 
merdiven yüksekliği özürlüler için 15 santim diye 
sınırlandırılmakla beraber, İmar Yönetmeliği 17 
santime kadar müsaade ediyor, fakat yapı 4 kattan fazla olursa asansör zorunluluğu 
getiriyor. Birçok çelişkiyi yaşıyoruz, bu yönetmelikte de aynı şey var; girdiğiniz me
kândan, yaşadığınız yere kadar böyle.

Buna bağlı olarak o binanın ayakta durmasını sağlayan altyapısı da var. Nedir 
onlardan biri?.. Sığınaklardır mesela. Bu sığınaklar bodrumlarda yapılıyor genellikle 
ve bu asansörü bodruma kadar indirmek gerekli, örneğin bu durumda bir savaş halin
de özürlünün sığınağa ineceğini varsayılmıyor.

Şu anki yönetmelik bu tür çelişkileri de içinde taşıyor. Girişten itibaren, insanla
rın ikamet ettiği yere kadar “asansörlü olursa merdiven yüksekliği şu, olmazsa şöyle” 
diye bütün altını çizerek, koltuk değneğiyle çıkma imkanlarını da sağlayacak her şeyi 
veriyor; ama günün birinde ihtiyacı olabilecek binanın altındaki sığınağa ulaşması için

“Bu verilerin hepsi 
Türk Standartlar Enstitüsü’ne 
ait olan belgelerde var; yani 

Alman standardı ya da 
Avrupa Birliği normları değil 

burada gösterilenler.
Türk Standartları Enstitüsü’nün 

araştırarak yayımladığı ve 
bütün Türkiye’deki kamu 

kuruluşları başta olmak üzere 
herkesin uyması gereken 
kurallar, fakat ne yazık ki 

zorunlu olmadığı için 
bunlara uyulmadığını 

görüyoruz.”
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Kabul edilebilir çıkıntı örnekleri ve uygun basamak genişlikleri-TSE



Trabzon yandan gorunû'ş

Merdiven küpeşteleri-TSE

“4 kattan sonra asansör 
zorunluluğu getiriliyor, 

fakat mantık olarak kapıdan 
tekerlekli sandalye girmelini 

hesaba katılmıyor, 
sadece yürüme zorluğu 

düşünülüyor.”

izin vermiyor, “oraya nasıl inilirse inilir” gibi bir 
durum çıkıyor ortaya. Böyle çelişkilerle birlikte 
yaşadığımız bir ülkedeyiz. Benden sonraki ko
nuşmacıların da ele alacağı birtakım tasarım il
keleri üzerine söyleyeceklerim var, ben onların 
içinde yer almayan, daha çok TSE standardında 
yer alan tasarım ilkelerinin altını çizmek için sîz
lere göstermek istiyorum müsaadenizle.
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Tırabzan (küpeşte) örnekleri-TSE

Binalar
Bizde daha çok “merdivende yer işgal etmesin”diye alandan kazanmak için yapılan 
bir hata var. Merdivenin başlama alanı bitme alanıyla aynı yere getirilerek, yani dönü
şü uygun tamamlanarak yapılması gerekir. Küpeştede kot yükseklikleri eşitlenerek 
devamlılığı sağlanır. Bu yerine getirilmezse kişi merdivenden inerken kot farkı nede
niyle sendeleyip düşmesine sebep olabilir. Şimdi duvar dibine konan küpeştelerin de 
merdivenin bitiminden sonra belli bir alana dek; yani döşemenin belli kotunu yakala
yana kadar devamı gerekir. Bunlar standartlarımızda var; ama uyulması zorunlu bir 
standart olmadığı için kimsenin de uygulamada kullanmadığını görüyoruz.

Yeni yönetmeliğin getirdiği duruma göre, küpeştelerin sadece merdiven korku
luğunda değil, duvar diplerine de getirilmesi gerekiyor ve bu küpeştelerin yapım tarz-



Asansör iç boyutları-TSE

ları bundan çok daha öncesinden TSE’nin yapım ilkelerinde gösterilmiş vaziyette ve 
bu senelerdir mevcut olmasına rağmen kullanılmayan bir şey. Şu anda da yönetme
liklerimizde varolduğu halde duvar dibi küpeştesi hâlâ uygulanmıyor.

4 kattan sonra asansör zorunluluğu getiriliyor, fakat mantık olarak kapıdan te
kerlekli sandalye girmesi hesaba katılmıyor, sadece yürüme zorlifğp düşünülüyor. 
İmar Yönetmeliğinde sadece asansörün bulunmasından bahsediyor; çünkü bir teker
lekli sandalyeden çıkabilmek için otomatik kapının olması, ayrıca kapı ve kabin bü
yüklüğünün de belli bir standartta olması lazım. Bu yine bizim mevcut olan yönetme

liklerimizde yok, sadece asansörü bir eşik olarak 
“Özürlüler için sosyal koyuyor, bu da hani koltuk değneği olan bir kişi

yaşamlarını sürdürmede için geçerli bir şey, bunlara bir sınıflama yapmış
en önemli unsur sirkülasyon oluyor.
tasarımlarıdır. Bunlar mevcut Tasarıda asansör boyutları veriliyor; ama kapı

yönetmeliklerimizde için bir şey söylenmiyor. Biliyorsunuz bugün Tür-
yer almadığı gibi, eğitim kiye’de en pahalı olan kapı, otomatik kapı ve bu-

programlarımızda da gün bütün müteahhitler nezdinde en büyük
yer almıyor, fakat devlet problem. Mimar olarak bunu söylediğiniz za-

arşivlerine bakarsanız var; man, en son sıkıştığınızda “mecbur muyum?” di
ama uygulama olarak da yok.” ye soruyor, “mecbursun” derseniz yapıyor, mec

bur değilse yapmıyor.
Özürlüler için en önemli şey sirkülasyon tasarımlarıdır. Bunlar mevcut yönet

meliklerimizde yer almadığı gibi, eğitim programlarımızda da yer almıyor, fakat devlet 
arşivlerine bakarsanız var; ama uygulama olarak da yok.

Bir özürlünün bir kapıya yaklaşımı, kapının açılışı ve kapının olması gereken 
şekilleri ve boyutları hakkında hiçbir şey, yaptırım getiren hiçbir kısım yoktur. Bunlar 
hep “tavsiye” diye geçtiği için, bunların uygulanması ve gerçekleştirilme şansı da çok



zayıf olmakta. Yine bu kapılara geldiğimiz zaman, kapı eşiklerinin olmaması ve kapı 
eşikleri olursa otomatik açılır kapanır veyahut da bunların birbirine sürtünme şekilde 
yer alması gibi altı çizilecek şeyler. Bunların hepsi mevcut, fakat birçok meslektaşımız 
bunları yapmıyor, ayrıca bu konuda uygulama zorunluluğu yok, bu sebeple isteseler 
de yapamıyorlar.

Yine bir engele rastlamamak için bir mekân düzenleme tarzında uyulması ge
reken ilkeler, özürlü bir kimsenin dışarıyı görebileceği pencere boyutu veyahut da 
önündeki korkuluğun yer alması TSE standardı olarak belirlenen gerekli şekiller.

Şehirsel Tasarım
Şehir tasarımında yer alan, kaldırım, yol, bir binaya yaklaşım veyahut da bir otoparka 
yaklaşım olarak ele aldığımızda, yine bunların da boyutlarını belirleyen birtakım TSE 
standartlarının olduğunu görüyoruz.

Bordür taşı yükseklikleri-TSE
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R *  Bîr yaya yolunu tayin eden 
bulunması mümkün yaya yolunda
k i işaretlemeler.

Özürlüler için yaya yolunun tayininde, yaya yolundaki işaretler-TSE

Gördüğünüz gibi, bir tekerlekli sandalyenin dar bir mekânda dönüş için yapıl
ması gereken niş ve dönmesi için yer minimum boyutta.

Görme özürlüler için de, kaldırım tarafında 50 santim pütürlü yüzeyin oluşması 
ve de bina bitişine 25 santim kalan yerde pütürlü veya farklı dokunun oluşturulması, 
bir kaldırımın 2 ayrı dokuda yapılmasını öngören TSE standardı var; ama biz bir tek 
dokuda bile yapılanına rastlayamıyoruz.

Bu bir örnek olarak gösterilmiştir. Medeniyetle ters orantılı dediğimiz kaldırım 
yüksekliği. TSE’nin koyduğu da maksimum 15 cm, fakat 10 cm ile 5 cm arası tavsiye 
ediliyor. Fakat bugün İstanbul’da 20 santimden daha alçak bir kaldırıma rastlamamız 
mümkün değil.

Biraz önce mazgaldan bahsettik. Mazgal dedikleri esasında yaya geçitlerinin 
yan tarafında olması gerekiyor. Biz İstanbul’da bir caddede bir tane veya iki taneye
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Yaya geçiti
Olukta su 
olmamalı
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Işıklı yaya geçidi-TSE
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rastlarsak çok iyi bir seviyede 
diyoruz; ama TSE standardı, 
yaya geçidinin iki tarafında da 
bunu istiyor; yayanın geçtiği 
yerde yolun ıslak ya da kaygan 
olup, yürümesine veyahut da 
geçmesine engel olmaması, 
trafik akışında aksamaya sebep 
olmaması için.

Dikkat ederseniz rögarla
rın altını çizmiş, yaya geçidinin 
her iki tarafına da koyuyor -sin
yalizasyonu koyduğu gibi- stan
dartlarımız bunun için gerekli 
kot yüksekliklerini ayarlamakta, 
bunlarla ilgili detayları da belirt
mektedir.

Benim burada altını çizmek istediğim şunlar: Biraz önce, özellikle resmini gör
düğümüz bir yayanın yürüdüğü yer kaygan değil, ayrıca temiz olursa, onun her iki ya
nında birden olması gerekirken, bugün biz bir caddede 50 metrede bir rögara rastlar
sak, orası gayet bakımlı bir sokak diye düşünüyoruz.

Sinyalizasyon olayını biliyorsunuz. Bir tek HABİTAT II sırasında Taksim’den 
Mecidiyeköy’e kadar uyguladılar. Bunlardan bir tanesi Mecidiyeköy’de Likör Fabrikası 
önünde görme özürlüler için yapılan sesli sinyalizasyon sistemi ki sadece o çalışıyor, 
Öbürlerinin hiçbirisi çalışmıyor. Yine özellikle görme özürlülerimize çok yararı dokuna
bilecek geçiş yerlerinin iki tarafına bar konulmasıyla sınırlı yerlerden bastonla geçiş 
sağlanabilir, özellikle de bu bantların, çizgilerin pütürlü olup, takip edilme imkanının 
sağlanması gerekiyor. /

• ıso  ---------- [4—- 5 2 - 4
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Tekerlekli sandalye dönüş alanları-TSE



“Hemzemin geçit 
kullanılırken insan bedeni 

düz geçitte 1, 
alt geçitte 6, 

üst geçitte de 9 birim 
enerji harcıyor, fakat bizde 

‘en ekonomik (!)’ olduğu 
düşünüldüğü için 

en büyük efor harcatan 
üst geçitler yapılıyor.”

Hemzemin geçit her zaman için mümkün değil. Üst ve alt geçitlerimiz olabiliyor, 
fakat bu alt geçitlerde TSE’nin tavsiye etmesine rağmen yatay asansör diye bir uygu
lamaya daha bir tek bile rastlamadım.

Hemzemin geçit kullanılırken insan bedeni düz 
geçitte 1, alt geçitte 6, üst geçitte de 9 birim 
enerji harcıyor, fakat bizde “en ekonomik (!)” ol
duğu düşünüldüğü için en büyük efor harcatan 
üst geçit yapılıyor.
Esasında maliyeti daha yüksek olması nedeniy
le tercih edilmeyen, belediyelerimizce alt geçit 
esasında daha çok tercih edilmesi gereken bir 
şey ve alttan geçit yapılabilirse, mekânik geçiş 
yapma imkanları da daha rahat olabiliyor.
Alttan geçit yapılabilecek yerlerde, yürüyen mer
divenin yanında, yürüyen yatay asansör, veya
hut da bir platform olarak tekerlekli sandalyenin 

onunla beraber yukarıya çıkma imkanını sağlamak da mümkün. Bu, bir tekerlekli san
dalyenin küpeştenin yanına takılı olarak yukarıya kadar çıkmasını sağlayan bir plat
formu ve bunlar bizim TSE standartlarımız olarak bütün kamu kurumlarına tavsiye

edilen uygulamalar, fakat bugüne 
kadar uygulamada rastlamamız 
mümkün değil. Hele böyle rampa
larda bile dinlenme imkanı ve sa
hanlıkların yapılmasını hiç göre
medik.

SALONDAN-Kaldırımlara ağaçlar 
ve direklerin konulmasıyla ilgili de 
bir yönetmelik var mı?!

RATIP KANSU- O da ayrı bir ko
nu tabii. TSE’nin bu rampaların 
devamlılığı için tavsiye kararı ola
rak belirttiği birtakım hususlar var. 
Tabii bu 2 santimetrelik rampada, 
15 santim diye kendisinin kabul 
ettiği boyuta çıkabilmesi için, yaya 
geçitlerindeki detaylar, bir de biraz 
ileride otobüs duraklarına ve ben
zeri şeylerin daha yüksek, 20 san
tim olması gerektiği belirtiliyor.
Bu da özellikle özürlülerin bir kişi, 
iki kişi ve bir yaya bir özürlünün 
yürüyebileceği minimum geniş 
boyutlarını gösteren sirkülasyon



boyutları. Bunların hepsi mevcut, fakat 
bunlara bakarak kullanan kimse yok. 
Bir de şuna değineyim. Yapılacak olan 
açık yerlerdeki geçişlerin maksimum 
180 cm yapılması; yani iki tarafta bir 
insanın boyutu olarak, sendelediğin 
zaman tutabilecek küpeşte boyunun 
180 santimi geçmemesi ve eğer fazla 
olursa araya bir küpeşte daha konul
ması gerekiyor.

Yine merdivenlerden geçild iğ i1 
zaman, sahanlığın ayrı bir dokuda ya
pılması ve de standartlarımızda merdi-

Tekerlekli sandalyenin düzgün u dönüşü 
yapabilmesi için gerekli alan-TSE

venin rıhtı ile basamağının ayrı 
renkte yapılması öngörülüyor, 
hatta ve hatta böyle yerlerde taşın 
cinsine varıncaya kadar belirtil
mekte. Bu, az önce bahsettiğim 

X  < 1  22 gibi; çok daha büyük, umumi yer
lerin girişi falan varsa, mutlaka 
180 santimi aşmayacak gibi araya 
bir korkuluk yapılması ve böylelik
le her halükârda orayı yakalaya
rak güvenliği sağlaması için de la-

Engel etrafında dönüş için gerekli ölçüler-TSE Z lm  °^an ^ o n u -
Bu otobüs durakları için normal 

olarak hiçbir şekilde kaldırımın 15 santimi aşmadığı varsayılan bir düzenleme. Nor
mal standarda göre 15 santimi aşmadığını varsayıyorsak; tekerlekli sandalyeyle oto
büse binme imkanı olabilmesi için en az 22-23 cm yükseklik gerekiyor, 20 santime 
ulaşabilmesi için aksine otobüs durağının olduğu yere bir rampayla çıkışı tavsiye edi
yor; Tabii burada gördüğünüz gibi 50’nci santimdeki 2 santimlik çıkıntı görmeyenlerin

1 10 1 10

Otobüs durağı
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bastonla takip edebilme ve kaldırım bor
dür taşına 50 santim yaklaştığını göster
mesi için yapılması gerekenler. Tabii İs
tanbul’daki kaldırımlar için değil.
Özürlüler için otopark imkanı bir araç için
3.5 metre yer lazım; ama normal iki ara-, 
balık yeri, tasarruf olarak arabalardan biri
ni ters, birini düz park ettirerek de İniş sir
külasyonu İçin yer kazanmak mümkün.
3.5 metre diye gösterilmekle beraber 
araçlarını ters ve düz yerleşimde park 
edebilecekler. Yalnız orada ikaz levhası 
konulmalı ki, birisinin baştan ters girmesi 
ve birbirine ters tarafta park ederek arası
nı sandalyeleri için İniş alanı olarak kulla
nabilsinler. veyahut da her ikisi de aynı 
yönde gösterilirse 3.5 metreden daha azı 
solmaması gerekiyor.
Çok önemsediğim bir konuda tuvalet so
runun. Ben burada farklı tuvalet boyutları
nı değil de özellikle özürlülere yönelik 
umumi bir tuvalette neler olması gerek 
onu ele aldım. Diğerlerini daha sonraki 
konuşmacı arkadaşlarımız herhalde ele 
alınacaktır. Öncelikle bu tuvaletlerin yerini 
gösteren ışıklı ve sesli ikaz işaretlerinin 
bulunması gerekiyor. Bu konu otopark



asansörleri, özürlü çıkış alanı gibi mekânlara gidiş yönlerini gösteren levhalar, hiç de 
alışık olmadığımız grafikler bunlar. Üzerinde durduğum bir diğer husus da; rampa dü
zenlemelerinde doku farklılığı sağlanması, hem baston kullananlar hem de tekerlikli 
sandalye kullananların yanında zor yürüyenlerin yanında çocuk ve büyükler için de 
küpeşte kotlarında dikkat gösterilmesi. Binalara girişte, merdivenveyahut da rampa
nın -merdivenlerde de gördüğünüz gibi- rıhtı ve basamak üstü sahanlık yerleri ayrı 
renk ve ayrı malzemeden yapılmış olması dış mekânlarda-özellikle altı çizilen bir ko
nu. Bir de metro istasyonlarının bekleme yerlerinde özürlüler için ayrı bir bekleme ye
rinin olması. Gişelerdeki boyutlara dikkat edilmesi. Bunlarda raylı sistemler için mev
cut olan standarttaki ebatlar yer alıyor.

İstanbul’da raylı sistemler başladı ve 7 kilometrelik metroda “özürlülere özel 
yerler yapıyoruz” dendi, fakat ben bir tanesine bile rastlamadım. Mevcut tekerlekli 
sandalyenin seyir halinde güvenliğini sağlayacak, kilit sistemi olan bir tane yere rast
lamadım. Zannedersem hafif metroda da ulaşım mümkün değil. Oradada bir boşluk, 
tekerlekli sandalyenin duracağı bir yer var, ancak şu standartlarda gösterildiği gibi, 
hareket halindeyken, kendini kilitleyebileceği bir mekânizma hiçbir vagonda yok. Bu, 
İstanbul metrolarının veyahut da raylı sistemlerinin hiçbirinde yok; ama Türk Stan
dartlar Enstitüsü’nün yayınında var. Dikkatinize teşekkür ederim.

BÜLEND TUNA - Biz de teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar, gördüğünüz gibi 
bunların hepsi Türk Standartlar Enstitüsü’nde olan belgeler; yani Alman standardı ya 
da Avrupa Birliği normları değil burada gösterilenler. Türk Standartları Enstitüsü’nün 
araştırarak yayımladığı ve bütün Türkiye’deki kamu kuruluşları başta olmak üzere 
herkesin uyması gereken kurallar, fakat ne yazık ki bunlara uyulmadığını görüyoruz. 
Bunların nasıl uygulanabileceğini ya da uygulanması için neler yapılması gerektiğini 
dilerseniz birazdan arkadaşlarımız Valérie Scherrer ve Şükrü Sürmen anlatacaklar. 
Şimdi 15 dakika ara veriyorum. (ARA VERİLDİ)



İKİNCİ OTURUM

NEDEN ULAŞILABİLİRLİK HAKKINDA DÜŞÜNMELİYİZ*
VALERIE SCHERRER (Handicap International İş ve Uğraşı Terapisti) - İş ve Uğ
raşı Terapisi ne demektir? İş ve uğraşı terapisi, bir para medikal meslektir. Aktivite 
yoluyla terapidir. Yunanca iş anlamına gelen ergos kelimesinden “Ergoterapi” türetil
miştir. 18. yüzyılın sonlarında bir meslek olarak benimsenmiştir.

İş ve uğraşı terapisi bireye genel bakış açısıyla yaklaşır, özürlü kişiyi çevreyle de
vamlı hareket içerisinde olan bir organizma olarak değerlendirir, iş ve uğraşı terapisti 
disipliner bir takım içinde ve sadece tıbbi reçete ile çalışır.

Özürlü kişinin yeniden eğitiminde, yeniden adaptasyonunda ve toplum içerisinde 
yeniden yer alması sürecinde aktif rol alır.

İş ve uğraşı terapisi bireysel, sosyal ve mesleki bağımsızlığı koruma, iyileştirme ya 
da sağlamayı hedef alarak geri kalan yetenekleri veya yararlanma fonksiyonunu akti- 
viteler sırasında kullanabilmek için hastalığı, difizyonu, özürlülüğü veya diğer faktör
lerden dolayı (somatik, psikolojik, bilişsel) oluşan engelliliği tedavi etmeye iştirak 
eder.

Bir iş ve uğraşı terapisti farklı tipteki hastalarla farklı sek
törlerde çalışabilir. Hastanede, rehabilitasyon merkezinde, 
ev servislerinde, enstitülerle, derneklerle veya endüstriyel 
şirketlerle beraber çalışabilir.
Şimdi gelelim tanımlara;

Tanımlar

Özür: Anatomik, fizyolojik veya psikolojik 
yapıda ya da bir işlevde görülen eksiklik 
ya da anormallik olarak kabul edilir.
Örnek :

Özür = omurga kırığı 
Yetersizlik = yürüyememe 
Engellilik = evinden çıkamama 
(mimari engeller)

Yetersizlik: Bir faaliyeti normal bi
çimde veya normal kabul edilen sınırlar da
hilinde gerçekleştirme yetisinin bir özür so
nucu azalması ya da kaybıdır.

(*) Bu sunum Herkes için Ulaşılabilirlik Projesi çerçevesinde düzenlen seminerlerde 
Handicap International elemanları (15 Mayıs İstanbul'da ve 25 Mayıs Adapazarı'nda iş ve Uğraşı 
Terapisti Valérie Scherrer; 23 Mayıs Düzce’de, 30 Mayıs Bolu'da ve 15 Haziran Yalova'da 
Fizyoterapist Stéphanie Libourel; 8 Haziran İzmit'te Hl Türkiye Programı Teknik koordinatörü 
Fizyoterapist Christophe Boujuj tarafından gerçekleştirilmiştir.



Engellilik: Yaş, cinsiyet ve kültürel faktörler çerçevesinde normal olarak kabul 
edilen görevlerin yerine getirilmesinde sınır ya da engel teşkil eden bir kusurun ya da 
yetersizliğin bir sonucudur.

Ulaşılabilirlik:
Herhangi bir yetersizliği olan kişilerin, özellikle tekerlekli sandalyedekilerln 

ya da algı yetersizliği olanların, normal işleyiş şartları altında içeri girmesine, içerde 
rahatça dolaşmasına, dışarı çıkmasına ve sunulan tüm hizmetlerden yararlan
masına imkan tanıyan her çeşit yapı ulaşılabilir olarak kabul edilir.

Kişinin, söz konusu yapının öngörülen kuruluş amacı çerçevesinde kamuya 
sunduğu hizmetlerden faydalanması için, yetersizliğinin bu faaliyetlere doğrudan en
gel teşkil etmemesi gerekir.

O halde:
Hareket ya da algıda engellilik, kişiyle mekân düzenlemeleri arasında bir 

uyumsuzluk söz konusu olduğunda ortaya çıkar, bir başka deyişle mimari engelliği 
yaratabilir ya da ortadan kaldırabilir.
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Örnek:
Her birey, yaşamak ve içinde bulunduğu çevreyle bütünleşmek için bir takım 

faaliyetleri yerine getirmek zorundadır.

Kişisel faaliyetler ««*• banyo yap
mak; banyo ulaşılabilir değilse kişi gün
lük bakımını yapamaz; konutların ulaşı
labilirliği.

Ailevi faaliyetler >+ birey için alışveriş yapmak ve yemek hazırlamak aile için
deki rolünü koruması için gereklidir; kamu alanlarının ve konutların ulaşılabilirliği.
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Toplum sal faali
yetler ««*■ kafeye, sinema
ya, tiyatroya, arkadaşla
rın evine gitmek... arka
daş çevresini korumak; 
kamu alanlarının ulaşıla
bilirliği.

M esleki faaliyet
le r »«► toplum içindeki ye
rini koruyabilmesi için ge
lir sahibi olmak; çalışma 
alanlarına, toplu taşıma / 
araçlarına ulaşılabilirlik.

Herhangi bir yetersizliği olan kişi, ulaşılabilirliği olan bir mekânda sakat
değildir. Sağlam bir kişi, ulaşılabilirliği olmayan bir mekânda engellidir.

Örnek:
Yetersizliği olan kişilere adapte edilmiş toplu taşıma araçları bu kişilerin alış-ve- 

riş yapmasına, işe gitmesine, arkadaşlarıyla görüşmesine imkan tanır.
Yoğun trafik akışı olan, buna karşın karşıdan karşıya geçmek için uygun geçiş 

yolu olmayan bir yol, normal insanların diğer taraftaki yapılara ulaşmasını engeller.



Ulaşılabilirlik bir zincire benzetilebilir, zincirin tek bir halkası bile eksilse 
bütün zincir kopar ve ulaşılabilirlik ortadan kalkar

Projeleme ya da hayata geçirme aşamasında gözden kaçan küçük bir de
tay bir çok kişinin engelli olmasına neden olabilir..

Sonradan düzeltilmesiyse büyük bir masraf gerektirecektir..

"«*■ Yeni yapılacak binaların doğru projelendirilerek 
gerçekleştirilmesi, tasarruf etmek için en önemli adımdır.

FİZİKSEL ÇEVRE, SEVGİ VL RÎLGm [ I I  PLANLANMALI
ŞÜKRÜ SÜRMEN (Mimar) - Tüm dinleyicilere saygılar sunuyorum. Tabii bu dinleyici 
azlığı benim için sorun değil de, yine de o saygıyı artırmamız gerekiyor Ünlü bir şa
ire son şiir kitabının yalnız 7 tane satıldığı söylendiği zaman müthiş sevinmiş “İşte 
şimdi gerçek şiir severlere ve beni anlayanlara ulaşmış oldum” demiş. Burada teşek
kür etmemiz gereken kuruluşlar ve insanlar var; Türkiyeliler olarak, Handicap Inter- 
national’a, bu mükemmel organizasyon ve bu rasyonel hamle için, bu seminerler di
zisi için teşekkür etmemiz gerekiyor.

Mimarlar Odası bilhassa son yıllarda ve son aylarda müthiş bir duyarlılık gös
termeye başladı özürlüler konusunda. Onlara da bir meslek mensubu ve Oda mensu
bu olarak bilhassa teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu salonda bulunmamızı Bakır
köy Belediyesi’ne az çok borçlu olduğumuz için, İstanbul’da yerel yönetim kademele
ri içinde bu kadar duyarlı olan başka bir örgütlenme olduğunu pek de sanmıyorum ve 
en duyarlı belediye olarak Bakırköy Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu 
Derneğin bu hale getirilmesinde en büyük katkısı olan ve belki bu semineri yapmamı
za en çok ön ayak olmuş olan, başkanımız, her şeyimiz Ramazan Baş Bey’e de bura
da bilhassa teşekkür etmeyi borç biliyorum.



Biraz evvel Selahattin Bey de bir konuşma yaptı. Ben Selâhattin Bey’in konuş
malarını her zaman ilgiyle ve zevkle izlemişimdir. Kendisi bu kavram konusunda “eri
şilebilirlik” gibi bir teklifte bulundu. Tabii terimler ve kavramların da tasarım süreci var. 
İngilizcesi “accessibility” şeklinde verilen kavramı dönüştürürken “ulaşılabilirlik” diyo
ruz, “girilebilirlik, girilebilir oluş, erişilebilirlik” diyoruz; bunların hepsi mümkün. Tabii 
kavramın İngilizce aslında da bir sıkıntı olabilir; çünkü hangi fiili kullanırsanız, onun 
ışığı, onun gözüyle bakmış olursunuz ve netice olarak o düşünceyi sınırlandırmış 
olursunuz. Şimdi burada da Selahattin Beyin erişilebilirlik teklifini de doğrusu oldukça 
kendi zihinsel yapıma yakın buldum; ama artık kimsenin kimseye terimler konusunda 
baskı yapmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ulaşılabilirlik mi, girile
bilirlik mi, girilebilir oluş mu, yoksa erişilebilirlik mi şeklinde bir kavram seçmemiz ge
rektiği konusunda belki bir süre tereddüt yaşayabiliriz; ama dediğim gibi aynı, bir tane 
seçtiğimiz zaman diğer bakış açılarını dışarıda bıraktığımız için kurtuluş yok yani.

Biraz evvel Valérie Scherrer de çok güzel bir çerçeve çizdi ve zihnimizdeki tab
loyu netleştirdi. Ben doğrusu bunca yıldır mesleğin içinde olduğum halde, beş dakika 
önceki konuşmadan müthiş faydalanmış oldum. Bizim hâlen bir kargaşa şeklinde dü



şünmekte olduğumuz, özürlü, sakat, engelli konusunda bir şey söylemek istiyorum - 
Aslında Valérie Scherrer onu çok güzel izah etti, kavramları oturttu- Siz bana “özürlü” 
ya da “sakat” dediğiniz zaman nesnel bir değerlendirme yapmış olursunuz; yani ben 
buradaki salondakllerln hepsinin nazarında bir özürlü ya da sakatım; ama “engelli” 
dediğiniz zaman bir yorumda bulunmuş olursunuz; benim engelli oluşum ideal bir şe
hirsel çevrede ortadan kalkmış olabilir.

Dolayısıyla benim engelliliğim geçici bir olaydır; yani benimle İlgili,değil, benim 
bünyeme ait bir olay değildir bu. Benzer şekilde ben, çok İyi örgütlenmiş bir toplum 
yapısında bütün toplumsal katmalara yükseleblliyorsam ya da bütün mutluluk tablola
rına ulaşablliyorsam engelli değilimdir. Dolayısıyla engellllik değil; ama benim özrüm 
sürekli, benimle beraber olan, benim dünyamda olan bir şey ve doğal Türkçeye de 
uygun. Mesela “Gözümden, dizimden sakatlandım” diyoruz ya da “Bileğim sakat, bi
leğim özürlü veya omurgası özürlü” dediğiniz zaman doğal, ancak engellenmek, en

gelli ve engellilik gibi kavramlarla bunu pek de 
anlatamıyoruz. Dolayısıyla biraz evvel Valérie 
Scherrer bu üç kavram arasında farklılıklarını 
belirterek gayet güzel bir irtibat kurdu ve bizim 
hangi halde hangisini kullanmamız gerektiğini 
çok güzel izah etmiş oldu. Zannediyorum siz de 
benim gibi faydalanmış oldunuz.
Ben kısaca bunları söyledikten sonra müsade- 
nizle bir okuma parçası var, onu okumak istiyo
rum. Belki bu sizi sıkabilir, ancak kuru şeyler 
söylemektense bunu okumaya mecburum:
İnsan yeni başlangıçlara hazırdır. Uzayın derin
liklerindeki Dünya isimli küçük bir gezegende 
hayata başlatılmış olan insan, kendisine verilmiş 
olan zaman parçasında sayısız zenginlikte tec

rübeler yaşıyor. Her hayat sürekli değişmekte, dönüşmekte, yenilenmektedir. insan 
her an yeniden yaratılmakta olan zamanının çocuğu olarak hayattan hayata, mekân
dan mekâna, ruh halinden ruh haline geçmektedir. Acılar ve zorluklar da yaşananlar 
arasında yer alan hayat tecrübelerinin bir bölümüdür.

Belki evren veya sonsuzluk ölçeğinde acı diye bir şey yoktur; ama İnsanın ger
çekleri düzleminde kaçınacağı tablolar bulunmaktadır, insan her an mutlu, huzurlu, 
faal ve dirim İçinde kalmak istemesini sağlayan bir iç enerjiyle yola konmuştur, yeryü
zü bu enerjiyle şekillenmektedir.

Zaman ve hayat her an yeniden yaratılmaktadırlar, her an bir rehabilitasyona 
ihtiyacımız vardır ve bu mümkündür. Kitlelerin yaşadığı deprem gibi büyük bir felâket
ten sonra da bireysel olarak başımıza gelen kazalardan, hastalıklardan ve kötüye gi
dişlerden sonra da ruhlarda, bedenlerde ve insanı kuşatan çevrede bir onarım atılımı, 
hayatın doğal bir uyum gücü ve dinamizmi olarak mutlaka ortaya çıkar. İnsan yeni 
başlangıçlara hazırdır.

Şehirsel ve mimari çevre, günlük hayat için ihtiyaç duyduğu donanım, şimdi 
daha gelişmiş anlayış ve bilgilerle şekillenmiş olarak onunla buluşmalıdır. Oysa şehir
sel ve mimari çevremizde birçok olumsuz manzarayla karşılaşıyoruz. Şehirlerimiz, bi
nalarımız, tesislerimiz ve konutlarımız, özürlüler, yaşlılar, hasta bünyeli insanlar ve

“Şehirlerimiz, 
kamu binalarımız, 

sosyal tesislerimiz ve 
konutlarımız, 

özürlüler, yaşlılar, 
hasta bünyeli insanlar ve 
çocuklar için çok zaman 

rahat ettirici 
yaşama ortamları değillerdir. 

Bunun önemli bir sebebi, 
fiziksel çevremizi 

sevgi ve bilgiyle planlayıp 
kurmamış oluşumuzdur.”



çocuklar için çok zaman rahat yaşama ortamları değillerdir. Bunun önemli bir sebebi, 
fiziksel çevremizi sevgi ve bilgiyle plânlayıp kurmamış oluşumuzdur. Şimdi ise bilhas
sa toplumdaki sakat sayısını artıran büyük felâketlerden ve nüfusun da yaşlanmaya 
başlamasından sonra şehirsel çevremizi yeniden düzenlerken, daha duyarlı ve özen
li davranmamız gerektiğini çok daha iyi fark ediyoruz. Şehirsel ve mimari çevrelerle 
birlikte toplumsal hayatın bütün mutluluk tablolarını her biri için ulaşılabilir, mümkün 
ve açık oluş özelliğini ifade eden kavram, “girilebilirlik, ulaşılabilirlik, girilebilir oluş, eri
şilebilirlik” olarak adlandırılmaktadır. Çağdaş ölçülere göre girilebilir kılınmış bir top
lumsal konum, şehirsel çevre ve mekân yalnızca özürlüler ve yaşlılar için değil, bütün 
insanlar için daha insanca hayatlar demektir.

Her hayat tecrübesi insana evi konusunda yeni şeyler öğretebilir; çünkü ev seçtiğimiz 
hayat tarzının kabuğudur ama kendisidir de. Konutlarımızın, evlerimizin yetersizlikleri 
ve yanlış düzenlendikleri yeni hayat, tecrübeleriyle ortaya çıkmış olmalıdır. Apartma
nımızın zemini ve taşıyıcı sistemi zayıf olduğu gibi, onlarda sürdürmekte olduğumuz 
ömürler de zahmetli geçmektedir. Bunun sebebi evlerimizi bütün insanlık durumlarını 
düşünerek plânlamamış olmamızdır; yani evlerimiz bazı insan ihtiyaçlarına cevap 
vermemektedir.

İnsanın kalçasının kırılması ve bir tekerlekli sandalyede 3-5 ay dolaşmaya 
mecbur kalması durumunda bir evin ne kadar zahmetli yaşanabilir bir yer olabileceği 
düşünülmelidir, ya da mesela yaşlı bir babanın bakılması gerektiğinde, bir evin tuva
letinin nasıl yetersiz kalabileceği akla getirilmelidir. Bir evi, konutu, her yaştaki ve her 
türlü insan durumundaki insan için tasarlarsak, konut israfını azaltmış oluruz. Böyle
likle insan yeni bir durum doğunca başka bir yere taşınmak zorunda kalmaz. İnsanın



oluştuğu sosyal çevreden sırf dairesindeki bir yetersizlikten dolayı ayrılmaya mecbur 
kalması kabul edilemez bir durumdur. Yapılan bazı araştırmalar 3-5 m2’lik ilâve alan 
ve basit birkaç donanım ile birçok dairenin hemen hemen bütün bireysel yeni ihtiyaç
lara cevap verebileceğini gösteriyor.

Yaşlıya ve özürlüye bakmanın zor olduğu evler kötü mimarlık örnekleridir. Ka
zaların en aza indirilmesi için de konutlarımızda gerekli düzenleme ve basit donanım
lar sağlanmış olmalıdır.

Mesela dik ve dönel merdivenler herkes için; 
“Şehir insanın hayatındaki ama bilhassa çocuklar ve yaşlılar için kaza ge-

çok önemli bir olgudur. çirme ihtimalini artırmaktadırlar. Evlerdeki ge-
İnsanlar şehirler kurar ve niş cam yüzeyler azaltılmalıdır, keskin köşeler,

oralarda mutlu olmaya çalışırlar, kaygan zeminler ortadan kaldırılmalıdır. Ev eş-
Şehri oluşturan sistemler, yası edinme ve kullanma kültürümüzde de bir

bilimsel bilginin ve uygarlığın değişiklik ya da devrim söz konusu olabilir,
ulaşılmış en üst düzeyini Hayatı kolaylaştıran, sadeleştiren eşyalara

sergilemelidirler.” önem vermeliyiz. Modern teknolojiden gerekti
ği şekilde faydalanmalıyız.

Gösterişli; ama işlevsel olmayan ağır eşyalar evdeki sirkülasyonu bozup, kaza
lara yol açtıklarından onlardan kurtulmaya çalışmalıyız. Sadeliğin basitleşmek olma
dığını, tam tersine bazen derinleşmenin itici gücü olduğunu, kişiliğimizle birlikte eşya 
düzenimizin kurulmasında da aklımızda bulundurmalıyız.

Şehirsel çevre: Şehir insanın hayatındaki çok önemli bir olgudur. İnsanlar şe
hirler kurar ve onlarda mutlu olmaya çalışırlar. Şehri oluşturan sistemler, bilimsel bilgi
nin ve uygarlığın ulaşılmış en üst düzeyini sergilerler ya da sergilemelidirler. Olumsuz 
şehirsel çevre şartları bireylerin birbirlerinden kopmasına ve toplumsal dokunun yara 
almasına yol açar. Özürlüler ve yaşlılar için bir şehrin çehresinde çok farklı sistemler 
kurmak gerekmiyor. Bütün sistemleri ve mekânsal tasarımları ile uygar bir görünüme 
sahip bulunan her şehir bütün insanlar gibi, yaşlılar ve özürlüler için de huzurlu bir ya
şama ortamı olacaktır.”

Tasarımcı Özgürlükler Yaratabilir
Özürlüler ve yaşlılar birçok araç-gereç ve donanıma ihtiyaç duyabiliyorlar. Eksik kalan 
birtakım fiziksel güçlerin yerini, birtakım mekânizmaların ve cihazların alması gereki
yor. Mutlu, bağımsız ve üretken kalabilmek için bu destekler ve yardımcı nesneler çok

önemlidir. O halde tasarımcı, özürlüler ve yaşlı- 
“Gençken bizi etkilemeyen lar 'Ç'n özgürlük için inşa eden bir ustadır. Ta-

uzaklıklar, yükseklikler sarımcı, özürlüler ve yaşlılar için yaşanabilir
zamanla bıktırıcı ve yorucu şehirler ve mimari çevreler kurmada, mekânlar
olabilir, o halde ta baştan hazırlamada, ulaşım sistemleri inşa etmede,

en kolayından, en ergonomik şehirci, mimar ve mühendisin vazgeçilmez ta-
olanında karar kılmalıyız. mamlayıcısıdır.

Evimiz aynı düzende başlasa ve Bir insan bedeni ne kadar hırpalanmış, budan-
bitse büyük bir ihtimalle hayat mış olursa olsun, ona insanın hayatının çağrı-

bizim için daha kolay olacaktır.” sına cevap vermesi için gereken desteklerin
sunulmasından vazgeçilemez; yani tasarımcı



umudunu yitirmeyen bir insandır. Neticede girilebilirlik, ulaşılabilirlik; girilebilir, ulaşıla
bilir oluş, yalnız özel durumlar için ve mekânlarla ilgili bir kavram olmanın çok ötesin
de, hayatın ve insanların hepsine yönelik bir sunum olmaktadır.

Yalnız binalar, evler, meydanlar, çarşılar değil, bütün toplumsal katman ve ko
numlar da bireylerin özgürlüklerini genişletmek için gerekli nesne ve donanımları elde 
edebilmek de ulaşılabilirlik kavramının büyük parantezinde kendilerine yer bulmakta
dırlar.

Ulaşılabilir Mekânlardan 
Örnekler
İlk şeklimiz şehirsel çevre, rampa, 
merdivenle ilgili, ideal rampaların 
ölçüleri; kaldırım yüksekliği 
6-14 santim arasında alınabilir,
90 santim genişlikte bir ram
pa, 1/12’lik bir üçgen meyda- / f i  
na getiriyoruz. ö - .

Baston kullanan görme 
özürlünün farkedeceği 
kenar çıkıntısı
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Ülkemizden birtakım kötü örnekler: Bunlar maddi imkânlarla ilgili olmayan 
birtakım örnekler. Tamamen şehirsel çevre katliamı gibi bir şey göze çarpıyor ve bu 
örnekler, nasıl böyle çirkin bir zihniyet içinde olduğumuzu gösteriyor. Bu görüntüler 
kentlerimizin hemen her yerinde rastladığımız birtakım kaldırım düzenlemeleri.
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Bu resimlerde Almanya- 
Berlin’den örnekler. Kaldırım yük
sekliğinin yaya geçidinde sıfıra in- 
mesiyla rahatça karşıya geçilebil
mesi sağlanıyor. Burada yine
düzgün geometrlli yaya geçidiyle de sağlam ya da özürlü yani herkesin rahatça dola
şabilmesi sağlanmış öyle kİ bir rehabilitasyon merkezinde kalan çok ağır özürlü, tet- 
raplejik kadın bile bu kente belli bir özgürlüğe sahip olarak dolaşabiliyor. Yalnız çene
siyle kumanda edebildiği elektrikli sandalyesiyle sabahleyin bakımı yapıldıktan sonra 
arabasına konuyor ve 3 km kadar düzgün bir şehirsel çevrede gidip alışverişini yapıp, 
meselâ bir satıcıya, “Benim çantamda şurada bulunan parayı al, arkamdaki çantaya 
şunları koy, paranın üstünü de çantama koy” diyor, dolaşıp geliyor. Bir ağır sakatın da 
düzgün bir geometriye sahip şehirsel çevrede belli bir özgürlüğe ulaşabilmesi müm
kündür diye bunu anlatıyoruz.



Bunlar teknik konular, meselâ bu merdiven burnu dediğimiz çıkıntıların olma
ması isteniyor, çünkü tehlikeli, Rıhtların bulunmaması tehlikeli, izdüşümde 1,5 santim 
geriye kaçan alt kenarlı merdivenler az çok uygun sayılabiliyor. Bunlar teknik kitaplar
da bulunabilecek hususlar.

KÜPEŞTE 

ÇAP İS  mm

ÖZÜRLÜLER İÇİN UYGUN BİR MERDİVEN

e s i t  İÇ  MERDİVEN

280 mm
min. 115 mm

m ax. 

f6 3  mm

m m m m m

Burada gördüğünüz gibi bir rampa var. ilginç bir örnek olduğundan bunu size 
anlatmak mecburiyetinde hissediyorum.

Bu rampa, Berlin’deki bir rehabilitasyon merkezindeki bodrum katta bulunan 
hacimleri zemine bağlayan çok kollu bir rampa. Bodrum kattaki bir küçük avludan bir 
apartmanlık yer işgal eden rampalarla zemine çıkılıyor. Yani 3-4 metre çıkılıyor. Bu 
rampayı biraz incelememiz gerekiyor; çünkü ben bunu ilginç buldum. Bodrumda çalı
şan çocuklar için yapı idaresi bu rampanın inşasını şart koşmuş. Aslında bu rampa 
hiçbir zaman kullanılmıyor ya da çok az kullanılıyor. Yangın çıkışı için düşünülmüş.

Ayrıca, zaman zaman haftanın 2-3 günü bod
rumda sanat çalışması yapmakta olan özürlü ço
cukların, mekânik olarak hiçbir şeye ihtiyaç duy
madan zemine ulaşabilmeleri İçin yapılan bir 
rampa ve bu rampayı bir apartmanlık yer gitme
sine rağmen, belki estetik olarak da bizim mi
marlarımız baksa “kardeşim aklınızı mı yediniz?” 
gibi bir şey söyleyebilirler; ama bu prensibe sa
dık kalmak ve bunu uygulamak gerektiğini gös
teren çok güzel bir örnek. Belki hiçbir zaman kul
lanılmayacak; ama prensip olarak bundan kaçı
nılmamış ve uygulanması gerçekleştirilmiş.

en
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Çok kollu rampa

Aşağıdaki fotoğrafta bir eczanenin girişinde yeralan merdiven ve rampa görü
lüyor. Bir küçük kuruluşun bile duyarlık gösterip gerekeni yerine getirmesi pekâlâ 
mümkün.

Bir de bizim üzerinde durduğumuz zemin örgülerinde benimsediğimiz husus 
var. Derzler küçük olmalı, pek buzlanma yapmamalı ki kullanılan rahatlığı sağlasın.



Bir de burada bizim meşhur ızgaralarımız var 
ki benim onlarla başım belâdadır. Şimdi onlara 
umumiyetle çapraz giriliyor ve bazen onların 
çubukları yolun akışı istikametine paralel uzan
maktadır. Yanlışlığa karşı 1.3 santim gibi ızga
ra çubuklarının aralarını almamız lazım ki, ço
cuklar sıkışmasın, insan içine düşmesin. Yani 
buna bir standart vermiş bu yabancı kaynak. i m
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III
M '

i n  i 11 in—

Aşağıda gördüğünüz ilk otobüs aslında çok yeni olmasına rağmen bu düzeneği seç
mişler; çünkü pratik, çok az masraflı ve çözümü getiriyor. Öbür tarafta o elektrikli ola
rak inen şey de zamanla onların kaldırım düzenlerinde tam oturmadığı zaman bozul
duğu görüldü ve bu hiçbir zaman böyle bir bakıma ihtiyaç duymadığı için, 2-3 sene 
önce, en son kullanıma başlanmış bir otobüs. En son Otobüs İdaresi bu otobüsü şöy
le deniyor. Şoför kalkıp bir maşayla rampayı açıyor ve sizin çıkmanıza yardımcı olu
yor. Yani çözümü mümkün, onun için elektrikli mekanizmalara ihtiyaç yok. Bu tasarım 
basit ve burada otobüsün içinde nasıl, ne şekilde bulunduğunuzu gösteriyor. Gerçi 
bağlanacak kayış var; ama doğrusu o da pek bağlanmıyor; yani otobüs de biraz sar
sılarak gidiyor. Çok hızlı gitmiyor otobüsler gerçi, işte sakatların durabileceği böyle bir 
yer. Orada bir yere bağlanmak falan yok; ben tutunarak gidebiliyordum.

Tekerlekli sandalyedeki özür
lünün ancak bir yardımcıyla binilebil- 
diği otobüsler. Burada bir refakatçi 
tekerlekli sandalyenin önünü kaldırıp 
otobüse yerleştirir. Yanda yer alan 
elektrikli mekanizmalı otobüste bi
nen düğmeye basıyor. (Bu mekaniz
malar çok bozulduğu için çoğu za
man çalışmıyor. Ben her geldiğimde 
bozuk buldum.) Bu araçlara önden 
biniyorsunuz, otomatik olarak açılan 
yardımsız olarak orta kapıdan inebi
liyorsunuz.



Bu fotoğraflarda, 
yaşlıların şehirde dolaş
maları sırasında çok düz
gün bir şehirsel çevre ol
duğu zaman, yürüyüş öz
gürlüğü de şehir sosyoloji
sinin katmanı olduğu için 
ve şehir yaşama sevincini 
çok kısmi yaşıyablldikleri 
için insanlar daha özgür 
yaşayabiliyorlar. Tabii in
san böyle hür yürüyüşleri 
burada özlüyor; yani rahat 
ulaşımla bir yere gidip, 
şöyle karşıdan karşıya ra
hat geçip, dolaşmak isti
yor. Şimdi bu köşeyi de 
nasıl seçtim?.. Bir köşeye 
nasıl itina gösteriliyor; bu 
köşeye üç eleman konul
muş ve bunun yuvalarını 
oluşturulmuş. Blzdeki düz 
taşla değil, üç tane bantla. 
O dolgu çok küçük, 4 ’e 4, 
5’e 5’lik bir şey, ama oraya 
yerleştirilmiş ikinci bir ele
man. Diğeri de görme 
özürlüler/körler için.

En altta gördüğünüz 
pürüzlü 0.5 santimlik par
ça da görme özürlülerin 
karşıya geçerken yerdeki 
deliklerden karşıya geldik
lerini anlayabilsinler diye.

“Özürlüler ve yaşlılar için 
bir şehrin içerisinde 
çok farklı sistemler 
kurmak gerekmiyor. 
Bütün sistemleri ve 

mekânsal tasarımları ile 
uygar bir görünüme sahip 
bulunan her şehir bütün 
insanlar gibi, yaşlılar ve 

özürlüler için de huzurlu bir 
yaşama ortamı olacaktır.”



Bakınız, düz 
yaya kotunda bulu
nan, isteyenin düğ
meye basıp metroya 
inebileceği bir asan
sör. Berlin’den bir 
örnek bu: Hızlı trene 
bağımsız olarak bi
niyorum.

Kolayca binl- 
lebiliyor; ama binlle- 
mediğl durumlarda 
da bir memure çelik 
bir rampayı oradan 
getirip koyarak, yaş
lı bir özürlüyü metro
ya bindiriyor. Seyyar 
bir çelik rampayı ge
tirip koydu ve onu 
bindirdi, işte modern 
bir tren metro pero
nu, peronun kena
rında görme özürlü
ler için bir bant oluş
turulmuş, değişik 
malzemeden.Tasa
rımcı, özgürlükten 
yanadır demiştim, 
bunu tasarımcının 
erişilebilirlik, girilebi- 
lirlik konusunda ne 
kadar önemli oldu
ğunu anlatmak için 
gösteriyorum. Çok 
güzel bir örnek bu; 
basit ve rasyonel.



Mobilität füı aile
* Berlin’in ulaşım araçları herkes için



Bu da yine hem renk
le desteklenmiş, hem fonksi
yonel, hem işlevsel, hem es
tetik, hem insancıl bir dü
zenlemeye bir örnek. Bura
da yaşlılar ve özürlüler için 
oturulabilir duş köşeleri var - 
çok da zor şeyler değil gö
rüldüğü gibi- ve ayakta duş 
yapabilir. Burada yine tutun
ma kolları, birkaç basit şeyle 
duşu oturarak almak da tabii 
yaşlı ve özürlü için bir bakı
ma daha büyük kolaylık ve 
kazaların daha az olduğu bir 
ortam oluşturulmuş.

İyi düzenlenmemiş 
mekânların, yaşlı insanlara, 
özürlülere zahmet verdiğini 
biliyoruz. Uzanması gereki
yor uzanamıyor. Gençken 
bizi etkilemeyen uzaklıklar, 
yükseklikler, zamanla bıktırı
cı ve yorucu olabilir, o halde 
ta baştan en kolayından, en 
ergonomlk olanında karar 
kılmalıyız. Evimiz gerekli dü
zenlemeler yapılarak başla
sa ve bitse büyük bir ihtimal
le hayat bizim için daha ko
lay olacaktır.

Güzel bir örnek. Garajı, oturma odası falan böyle mimari ürünler güzel de, bu
nun sonrasını bu yaşlı insan çok güzel anlatıyor; ama çok iyi düzenlenmiş bir mutfak
ta işte nasıl rahat edilebildiği tasarımcının nasıl özgürlükler aşabildiğini gösteren gü
zel bir örnek.

Özürlü için dizayn edilmiş bir evin hiçbir zaman sıkıcı olmadığını gösteren ör
nekler bunlar.



Son olarak şunu 
söylemek ve duygularımı 
paylaşmak istiyorum. Ka
taloglarda ürünler tanıtılır 
ve insanda belli duygular 
uyandıran şeyler pek ol
maz. Ama gösterdiğim bu 
kataloglardaki kaşığı tutan 
el bizde acılı bir duygu ve 
sevecenlik uyandırıyor.

Acaba yeryüzü canlı varlığının ayrılmaz bir parçası 
olan bu tutuklanmış organ yalnız mı bırakılacak? Ama tasa
rımcı bu el için kullanabileceği bir kaşık çiziyor ve bu el için 
insanlığın mücadelesinin sürdüğünü, bu elin ve bu canın 
yalnız bırakılmayacağını bize anlatmış oluyor.

Küçük bir özgürlük hamlesi için bile büyük çabalar 
harcanmalı; çünkü bu hırpalanmış el, bu zorlanmış bünye 
aslında bütün insanlığa ait ve ona yönelen şefkat içimizdeki

duyguları da
ha derinleştiri
yor, bu gelişen 
duygu daha 
mutluluk verici 
kılıyor.
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BULEND TUNA - Kitaplarda, yayınlarda 
görüyosunuz. Şükrü Bey’in birikimlerin
den daha çok yararlanacağız diye düşü
nüyoruz. Bu kampanya çerçevesinde 
planladığımız bir kitap var. Bununla ilgili 
olarak Gül Hanım size bilgi verecek.
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“ HERKES İÇİN ULAŞILABİLİRLİK 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK ÇALIŞMA

GÜL ŞAT (Handicap International Program Direktörü Asistanı) -
Yakın gelecekte, bedensel özürlü olmalarına rağmen binalardaki en
gellere takılmadan bağımsız bir yaşam sürdürebilen kişilerin sayısı 
artmalıdır, diye düşünüyoruz. Bu kişilerin toplumla gerçekten bütün
leşebilmeleri için eğer olanaklıysa bina ve düzenlemelerin yapımı 
aşamasında onların yaşam koşulları göz önüne alınmalıdır. Güç- 

ı süzlükleri nedeniyle bağımsızlıkları büyük ölçüde kısıtlanmış olan 
yaşlılar yanında yürüme özürlüler, tekerlekli sandalyedeki kişiler, 
görme güçlüğü çekenler, körler, sağır ve dilsizler engellerin belli 

ş başlı kurbanlarıdır.
Handicap International, Omurilik Felçlileri Derneği ve Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin “Herkes için Ulaşılabilirlik” 
adlı ortak çalışmaları çerçevesinde, deprem bölgesinin İzmit, Ada

pazarı, İstanbul, Düzce, Bolu ve Yalova şehirlerinde düzenlenen seminerleri destek
lemek için, iki yayın hazırladık:

“Ulaşılabilirlik” broşürü, ulaşılabilirliğin temel 
bazı prensiplerini şekillerle anlatmaktadır... Bugün 
sizlere de dağıtılan broşür on beş bin adet basıldı.
OFD tarafından, deprem bölgesi başta olmak üzere il
gili dernek kuruluşlar aracılığıyla halka dağıtılacak.
“Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı” kitabı, kamu alanla
rı ve meskenler için planlama aşamasında ya da daha 
sonra uygulanabilecek bazı basit düzenlemelerin 
standartlarını değişik türde özürlülükleri göz önünde 
bulundurarak tanıtıyor. İsviçre Sakatlar Birliği (ASI) ta
rafından 1989’da Fransızca basılmış olan bu kitabın 
Türkçe çevirisi yapılmış, çeviri OFD Yönetim Kurulu 
Üyesi Mimar Şükrü Sürmen tarafından da ülke koşul
larımıza uygunluğu açısından gözden geçirilmiştir.
2001 Türkçe basımının yayın hakları OFD’ye ait olan

  ______ — —  kitap yedi bin beş yüz adet basıldı. Mimarlar Odası, bu
s  kitabı depremden etkilenmiş bölge başta olmak üzere,

meslek adamlarına ücretsiz dağıtımını üstlendi.
Bu kitap kapsamında tavsiye edilen önlemler uygulandı
ğında, binalar ve açık alan düzenlemeleri özürlü olma
yan kimselere de daha iyi kullanım olanakları sağlaya-

; çaktır. Bu hususlar zamanında, yani daha projenin in- 
\ celenmesi aşamasında dikkate alınırsa, inşaat maliye- 
I tine etkisi de düşük olacaktır. Sizlere binaların planla- 
t ma aşamasında ya da daha sonra uygulanabilecek 
| bazı basit düzenlemelerden örnekler sunacağız:
| Örnek alarak aldığımız bu sayfalarda da günlük ya- 
1 şamda karşılaşılan güçlüklerin aşılması için öneriler 
| ele alınıyor. En altta solda gördüğünüz gibi kamu 

alanlarında, ya da konut içinde yapılıp yapılamayaca-
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“Burada yetersizlik 
içerisinde olan bireyin, fizi
ki özür veya başka neden
lerle yetersizlik içerisinde 

olan kişilerin, evinde, 
kamuda, okulda, bunların 

ötesinde sosyal aktivitenin 
içinde, sinemada, sporda, 

hayatın her alanında 
olabilmesini sağlayacak bir 

arayış içerisinde miyiz, 
bunu çok ciddi bir şekilde 

sorgulamamız gerekir.”
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ğı ya da hangisinde zorunlu, hangisinde yapılmasının iyi olacağı gibi bazı küçük ipuç
ları da veriyor.

Bugün pek çok katılımcının bahsettiği gibi, merdivenlerin aşılmaz sorunlarının 
çözümü üzerine öneriler yer alıyor. Genel tuvaletlerde yaşanan bazı planlama sorun
larına pratik çözümler öneren sayfa Metin kısmı az, fazla yoğun olmayan; ama temel 
konulara değinen, okuması rahat, meslek adamları için bir başucu kitabı olmasına ça
lışıyoruz. Teşekkür ederim.
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BÜLEND TUNA -  Biz de teşekkür 
ederiz. Değerli katılımcılar, şimdi 
izin verirseniz, ben bu toplantıdan 
ne anladığımı aktarmaya çalışayım.
Bu da bu toplantının bir tür özeti ol
muş olacak.

Burada kavramsal bir yakla
şım sergilendi, onun altını çizmek 
istiyorum: Yani “engellilik” değil,
“yetersizlik” kavramı. Bu kavramı 
çok önemsiyoruz, çünkü konuyu 
genellikle “olsa da olur, olmasa da” 
yaklaşımından çıkartıyor, her an ya
nı başımızdaki bir olaya getiriyor ve 
burada ulaşılabilirlik ya da başka bir 
deyişle “erişilebilirlik” kavramına 
yaklaşmamızı, onun üzerinde çalış
mayı yoğunlaştırmamızı getiriyor.

Standartlardan, yasalardan, 
yönetmeliklerden bahsediyoruz; 
bunlar oldukça gelişmiş de olabiliyor. Burada henüz bizim bulmadığımız birtakım şey
leri başka yerlerde bulmuş, geliştirmiş olabilirler, insan her yerde insandır, boyutları 
ergonomik olarak da aynıdır. Dolayısıyla bazı şeyleri alıp burada da kullanabiliriz. 
Arayışımız bu anlamda da bize çeşitli imkanlar sunabilir. Ama biz bunu arıyor muyuz, 
biz bunu kullanmak istiyor muyuz, bizden bunu kullanmamızı istiyorlar mı? İşte bu ko
nuda son derece çetin sorunlar olduğunu burada da görüyoruz. Burada yetersizlik 
içerisinde olan bireyin, fiziki özür veya başka nedenlerle yetersizlik içerisinde olan ki
şilerin, evinde, kamuda, okulda, bunların ötesinde sosyal aktivitenin içinde, sinema
da, sporda, hayatın her alanında olabilmesini sağlayacak bir arayış içerisinde miyiz, 
bunu çok ciddi bir şekilde sorgulamamız gerekir.

Tabii biz mimarlar olarak, olumlu, olumsuz, her 
şeyin mimarıyız diyebiliyoruz; yani kötü çizen mes
lektaşımızın da sorumluluğunu üstümüze alıyoruz.
Ama bizden bu talep edildi mi, bunu da sorgulamak 
gerekiyor. Talep edilmese bile bizim yapmamız gere
ken bir şey vardır, o da ayrı bir sorun; ama bu edildi 
mi? Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki, burada örneklerini 
gördüğümüz gibi, kaldırımlarda normal insan yürüye
miyor; her an sakatlanabilir, her an gözüne bir tabela 
batabilir, kafasını bir yere vurabilir. Böyle bir ortamda 
biz bunları düşünmek zorunda mıyız? Evet, düşün
mek zorundayız, işte bu düşünmek zorunda olduğu
muz şeyleri, aradığımızda nerede bulacağımızı bili
yor muyuz? Bunlar da çok Kaf Dağfnın arkasında

“Bir belediyenin 
bir özürlüler parkı 

yapmasını ben son derece 
yanlış buluyorum. 

Bütün parkların 
özürlülere açık olması 
gerekir, bir otobüsün 

özürlülere yönelik olması 
değil, bütün otobüslerin 

özürlülere yönelik 
olması gerekir.”



değil, bunlar aradığımızda bulabileceğimiz yerlerde, başvurabileceğimiz mercilerde, 
kişilerde. Bunları biraz daha meslektaşlarımızın elinin altında tutabilmek üzere bir ça
lışma başlatıyoruz; bu anlamda da bu çalışmayı önemsiyorum.

“Tasarım, özgürlükler getirebilir” dedi Şükrü Bey. Çok doğru, biz mekân yarat
ma sanatı olarak görüyoruz mimarlığı. Ama bu mekân yaratma sanatının içerisinde 
daha da özen göstermemiz, detaylarda başka birtakım şeylere de dikkat etmemiz ge
rekli; sadece yukarıda söylediğim gibi, pek çok şeyin erişilebilirlik anlamında önünü 
açmak için.

İnsana her yerde özen göstermek gerekiyor. Bir belediyenin bir özürlüler parkı 
yapmasını ben son derece yanlış buluyorum. Bütün parkların özürlülere açık olması 
gerekir, bir otobüsün özürlülere yönelik olması değil, bütün otobüslerin özürlülere yö
nelik olması gerekir. Bir, iki, üç, beş, bir okuldaki özürlü öğrenci sayısı kaç olursa ol
sun, onun orada okuyabilmesine imkan sağlanması, bütün okulların böyle olması ge
rekir diye düşünüyorum. Bunun için bir baskı unsuru anlamında öncülük etmesi için 
“senede bir hafta” diye sürekli olarak, tabii kamunun özellikle elindeki büyük yatırım 
gücünü bu yöne sevk edecek olan kamunun, belediyelerin bunun zorunluluğunu sağ
laması, bastırması gerekiyor diye düşünüyorum. Belediyelerin, daha sonra giderek 
tüm yapıların bu anlamda bu tür standartların arandığı yapılar olması gerekir ve bura
dan da biz mimarların, bu standartların aransa da, aranmasa da uygulandığı binalar 
yapmamız, onları çizmemiz, tasarlamamız gerekir diye düşünüyorum.

Kolay olduğunu düşünmüyorum. Biz bir şeyleri öğre
nir öğrenmez, bilir bilmez, hemen onların hayata ge- 
çivereceğini, eline böyle yayınlar ulaştıktan sonra mi
marların artık hemen çok düzgün binalar yapacağını, 
müteahhitlerin mimarlardan artık çok güzel, bunlara 
uygun binaları isteyeceğini, belediyelerin böyle çizil
memiş projeleri reddedeceğini falan düşünmek ha
yaldir. Bu konuda sizlerin de gerçekçi olduğunu dü
şünüyorum; ama hep beraber de adım atmaya varız 
eliyorum.
Biz Mimarlar Odası olarak ne gerekirse, meslektaşla
rımıza yönelik eğitim olarak, arayış olarak, teknik hiz
met olarak bunları yapmakla mükellefiz, yapacağız 
diyorum ve sizin de bunu aramanızı, bunu talep et
menizi diliyorum.
Hayatın her alanında, senede bir hafta ya da bir gün 

için değil, sürekli olarak, “bu benim hakkımdır, bunu arıyorum” dediğiniz anda, onun 
nasıl bulunacağı bilinir. Gerek Ratip Bey’in sunduğu detaylar, gerek Şükrü Bey’in bu
rada sunduğu ya da sunmadığı fakat bir yerlerde hazır olan detaylar uygulanabilir 
şeylerdir ve biz bunu hayata geçirebiliriz. Bütün Türkiye’de mimarlar, mühendisler, in
şaat sektörü bunu yapmaya muktedirdir, ama yapmıyordun diye düşünüyorum.

Benim için bu toplantıdan çıkan, bende kalan budur. Bilmiyorum belki katkıda 
bulunmak isteyen varsa onları da alabiliriz ya da direkt olarak tartışmaya başlayabili
riz. Burada gerek sunuşlarda, gerekse benim yaptığım özette eksik bırakıldığını dü
şündüğünüz şeyler varsa, onları burada dinlemeye, cevap vermeye hazırız.

Buyurun.

“Belediyelerin, 
daha sonra giderek 

tüm yapıların bu anlamda 
bu tür standartların 

arandığı yapılar olması 
gerekir ve buradan da 

biz mimarların, 
bu standartların aransa da, 
aranmasa da uygulandığı 

binalar yapmamız, 
onları çizmemiz, 

tasarlamamız gerekir diye 
düşünüyorum.”



Anahtar Sözcükler

A
Ana yol 12
Asansör 8, 18, 27, 28, 30, 34, 37, 54 
Asansör iç boyutları 30

B
Basamak 10, 11, 18, 27, 37 
Bordür 27, 31,36

c-ç
Cadde 12, 16, 25, 26, 32, 33, 54 
Çıkıntı 27, 35, 50

E
Engel 7, 8, 9, 12, 14, 16, 27, 33, 35, 

38,41,59 
Engellilik 7, 10, 12, 16, 18, 23, 24, 25, 

38, 39, 42, 44, 61

F
Faaliyet
-  ailevi 40
-  kişisel 40
-  mesleki 41 
-toplumsal 41

K
Kaldırım 8, 12, 13, 20, 21, 25, 26, 27, 

31,32, 35, 36,47, 48, 49,51,53 
Kişisel faaliyetler 40 
Konutlar 45
Küpeşte 25, 28, 30, 34, 37 .

L
Levha, İşaret 37 
Levha, uyarı 39

M
Mazgal 8, 25, 32
Merdiven 16, 17, 18, 27, 29, 35, 36,

37, 46, 47, 50, 52, 60 
Mimari engel 7, 8, 9, 12, 14, 16, 27,

33, 35, 38, 41, 59

O
Otobüse binme 53 
Otobüs durakları 35 
Otopark 24, 25, 36

Ö
Özür, Özürlülük 38, 44
-  özürlü, görme 32, 33, 54, 55

P
Pencere yüksekliği 30

R
Rampa 8, 9, 12, 18, 20, 34, 36, 47, 

50, 51,52, 53, 55 
Rögar 32, 33

S
Sesli uyarı 33, 36, 37 
Sinyalizasyon 33

T
Tekerlekli sandalye 8, 9, 13, 16, 20, 

25, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 45, 53, 59
-  dönüş alanları 33
-  engel etrafında dönüşü 35
-  İki tekerlekli sandalye için 

minimum yol genişliği 33
-  u dönüşü 35 
Terapist 38
-  fizyoterapist 38
-  İş ve uğraşı 38 
Tırabzan 29
Tuvalet 13, 18, 36, 37, 60

U
Ulaşılabilirlik 5, 7, 16, 17, 21, 25, 39, 

41, 42, 43, 45, 47, 59, 61 
Ulaşım 13, 16, 37, 46, 53, 54, 56

Y
Yetersizlik 38 
Yaya geçidi 32, 33




