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Beklenen Tasar>mlar
Şükrü Sürmen

aşlılar, özürlüler, hastalar ve zayıf bünyeli

Y

Çağımızda sakatlık, özürlülük sebepleri art

insanlar için tasarım; tasarımcı, mimar ve

mıştır. Şimdi daha fazla tehlike taşıyan mekaniz

şehircilerle sanayinin ülkemizde üzerine az eğil

malar ve araçlar kullanılmaktadır. Harpler, çatış

dikleri bir çalışma alanıdır.

malar, afetler birçok sakatlığa yol açmaktadır.

Ülkemizde sakatlar, yaşlılar, hastalar, zayıf

Şehirsel çevrede günlük hayat sırasında beden

bünyeli insanlar ve çocukların hayatlarını kolay

sel özürlere yol açabilecek birçok tehlikeyle kar

laştıracak şehirsel çevre, bina, yapı, nesne ve eş

şılaşılmaktadır. Yani giderek daha fazla sayıda

ya tasarımında önemli bir boşluk göze çarpıyor.

özürlü insanı toplum hayatında yanı başımızda

Gelişmiş ülkelerin şehirsel ve mimarî çevrelerin

bulmamız beklenmelidir. Endüstriyel tasarımcı

de, şehircilik ve mimarideki bilgi birikimlerine

nın görevi, gelişmelerin bu noktasında daha da

dayalı güçlü bir özen dikkat çekerken, bu sayı

önem kazanmaktadır.

lan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için dü

Bedensel, duyusal ve zihinsel özürlüler; has

şünülen araç, gereç, nesne ve eşya tasarımındaki

talar, yaşlılar ve çocuklar için pek çok araç ve

yoğunluk ve sanayinin ortaya koyduğu ürün sa

nesne üretilmiştir. Yaşlı nüfusun hızla arttığı ge

yısındaki fazlalık da bize şaşırtıcı gelebilir.

lişmiş batı ülkelerinde bu insanların ihtiyaç duy

Yaşlı insanların sayıları ve dünya nüfusunda

duğu araç, gereç, nesne ve cihaz tasarımı önem

ki oranları gittikçe artıyor. Ülkemizde de nüfus

kazanmaktadır, çünkü oldukça önemli bir talep

giderek yaşlanacaktır. Öte yandan sakat insanla

ve pazar söz konusudur.

rın sayısında da bir artış söz konusu olabilir.

Kaynak: Konukseverlik
Tasarımı, Ulaşılabilir
Otel ve Motel Planlama,
Thomas D. Davies, Jr,
AIA; kimA. Beasley, AIA
Nichols Publishing, 1988.

Çünkü eski yıllarda birtakım kazalardan sonra

Son y>llardaki hareketlenme

hemen ölen ya da az yaşayabilen insanlar tıbbın

Son yıllarda ülkemizde de özürlü insanların ih

gelişmesi sonucu şimdi daha uzun yaşatılıyorlar.

tiyaç duydukları birtakım eşya, araç, gereç ve

Gelişen teknoloji sayesinde bu insanlar sakatlık

donanımın üretilmeye başladığını görüyoruz.

larına rağmen toplum hayatına daha fazla katı

Ne var ki, ortaya olumlu sonuçların çıkması için

lıp üretken olabiliyorlar. Demek ki, sakatlar ve

uzman araştırma gruplarının oluşturulması ve

yaşlılar için endüstriyel tasarım gittikçe daha

önemli yatırımların yapılması gerekmektedir.

önemli hale gelecektir.

Ülkemizde ise buna uygun ekonomik şartların
elde edilmesi zaman alacak gibi gözükmektedir.
Neticede, özürlüler ve yaşlıların ihtiyaç duy
dukları bazı ürünler küçük atölyelerde, beğeni
len yabancı ürünler incelenerek, bir şekilde
ucuz olarak üretilmeye çalışılmaktadır. Bunların
yaraya kısmen merhem oldukları da söylenebi
lir. Ancak hastalar, yaşlılar ve sakatlar, bu olduk
ça soluksuz çıkışlarla değil, ancak gelişmiş bir
sanayinin desteğiyle günlük hayatlarını daha öz
gür ve daha insanî şartlarda yaşamaya devam
edebileceklerdir.
Tasarımcı da yeterli bir endüstriyel geliş
meye sırtını dayadığında gereken meslekî atılı
mı ve başarıyı gerçekleştirebilecek, insanların
hayatını kolaylaştıracak verimlerini ortaya ko
yabilecektir.
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Bazı yetersizlikler ve yanlışlar
Ülkemizde iki firma özürlüler için sağlık dona
nımı imal etmektedir. Bunlarda bazı tasarım
yanlışları gözlenmiştir. İstanbul Teknik Üniver
sitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğ 
rencileri tarafından Omurilik Felçlileri Derneği’nin (O F D ) katkısıyla yapılan küçük bir araş
tırmada (araştırma, tekerlekli sandalyedeki in
sanları kapsamaktadır) özürlüler için ülkemizde
imal edilmiş klozetlerin fazla yüksek olduğu an

Kaynak: Hauptfürsorgestelle,
Sonderreihe Nr. 6 Köln,
1980.

laşılmıştır. Üzerine oturulan klozetin oturma
yüksekliği, bu firmalardan birinin ürünlerinde,
kapağı dahil 52 cm, diğerinde ise 50 cm’dir. Bu
araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, fazla
yüksek gelmekte ve klozette otururken özürlü

olan üniversitelerin, yeni atılımlar içine girmele

kişinin ayakları kısmen havada kalmaktadır.

ri doğaldır. Özellikle de mimarlık fakültelerin

Gerçi 1 9 8 0 ’li yıllardaki bazı ilk standartlarda

de, endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde

özürlüler için klozette oturma yüksekliği 50 cm

oluşturulacak bilimsel bilgi birikimleriyle sana

olarak geçmekteydi; ancak daha sonra bu yük

yiye yol gösterilmesi ve ortak çalışmaların ve

seklik ortalama olarak fazla bulunmuş ve 4 6 

araştırmaların sürmesi çok önemlidir. Her türlü

4 7 ,5 cm’lik yeni bir oturma yüksekliği genel

insanlık durumundaki bireylere yönelik ihti

olarak benimsenmiştir.

mam ve duyarlılık, bilimin ışığında gerçek çö

O FD üyelerinin halen kullanmakta olduğu

zümler oluşturabilir. Bilimin amacı da insanın

klozetlerdeki oturma yüksekliği bu araştırmaya

hayatını kolaylaştırmak, insanî değerlerin geliş

göre 4 2 -4 9 cm arasında değişmektedir. Aslında

mesine yardımcı olmaktır. Böyle bakıldığında

böyle bir konuda bir dünya standardının aynen

tasarımcının güçlü bir sanayinin itişine; sanayi

benimsenmesinden önce ülkemizdeki insanlar

nin, bilim kurumlarının oluşturacakları bilgi ve

üzerinde basit de olsa bir araştırma yapılması

veri birikimlerine; bilim kurumlarının ve üniver

gerekmekteydi. Bu belki de yapılmamıştır. Fir

sitelerin de sağlam bir hayat felsefesinin aydınla

malarımızdan, hiç de çok külfetli ya da masraflı

tacağı bir bilince dayanmaları gerektiği düşünü

olmayan böyle küçük araştırmaları yapmaları el

lebilir.

bette ki beklenir. Aksi takdirde bir kaynak israfı
söz konusu olacak, ülkemizin oldukça gelişmiş
olduğu varsayılan bir sanayi dalında da gerektiği
kadar bilimsel bir yaklaşım içinde bulunulmadı
ğı anlaşılacaktır.
Aynı firmalar tarafından özürlüler ve yaşlılar
için özel lavabolar da imal edilmiştir. Burada te
kerlekli sandalyede ya da bir iskemlede oturan
insan için bir tasarım geliştirilmiştir. Bu lavabo
ların tasarımlarında da yeterince başarılı olunamadığı anlaşılmaktadır. Bu ürünler pek kullanış
lı değillerdir. Zaten ilkin Avrupa’da ortaya çık
mış olan, ön kenarları bir kavisle geriye çekilmiş
bu tür lavabolardan iyi sonuçlar alınamadığı ba
zı kaynaklarda belirtilmektedir.

Üniversitelerimize düşen
Son yıllarda üniversitelerimizde de özürlüler ve
yaşlılar için tasarım alanında yeni dikkatler ve
duyarlılıklar gözleniyor. Sosyal bünye ve de
mografik yapıdaki değişimlere paralel olarak

Tasar>mc> ve tasar>m
size dünyalar ve kap>lar açabilir
Hastalar, sakatlar, zayıf bünyeli insanlar ve yaşlı
lar, mevcut bulunduklarında çok zaman hayli
ucuza temin edebilecekleri basit araçlar ve me
kanizmalarla hayatlarının birden değiştiğini ve
aydınlandığını fark etmektedirler. Onların ba
zen gerekliliğini kendilerinin keşfedemedikleri,
ama usta bir tasarımcının eksikliğinin farkına
vararak onlara sunduğu bir küçük tamamlayıcı,
bir küçük destek, bir küçük değiştirici bile gü

Özürlüye uygun olduğu
belirtilen bu tasarım
İşlevsel bulunmuyor
(Kaynak: Accessibility in
Georgia, USA, Governor's
Council on Developmental
Disabilities for Georgia,
1996).

zel insanî sonuçlara yol açacak etkilere sahip
olabilir. Bazı küçük nitelikler böylece bazı bü
yük niceliklere ve daha da önemlisi, daha değer
li niteliklere doğru yol alabilmemizi sağlayabilir.
Beklenen tasarımlar, hayata düşen beklen
medik güçlü ve dost ışıklardır. Sil
Şükrü Sürmen, Y. Müh. Mimar
K a tkıd a B u lu n a n la r: Ceren Bağatar, Özgür Gürocak, Pınar Hamit Ahmet,
Hakan Özcan, Nazım Doğusoy (İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü öğrencileri)
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