GEÇĠCĠ AFET KONUTLARINDA ORTOPEDĠK ENGELLĠ
ERĠġEBĠLĠRLĠĞĠ:
AFAD ENGELLĠ AFET KONUTUNUN ERĠġĠLEBĠLĠRLĠK ÖLÇÜMÜ VE
ĠYĠLEġTĠRME ÖNERĠLERĠ

BÜLENT ÜNAL

DOKTORA TEZĠ
MĠMARLIK ANA BĠLĠM DALI

ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

TEMMUZ 2017
ANKARA

GEÇĠCĠ AFET KONUTLARINDA ORTOPEDĠK ENGELLĠ
ERĠġEBĠLĠRLĠĞĠ:
AFAD ENGELLĠ AFET KONUTUNUN ERĠġĠLEBĠLĠRLĠK ÖLÇÜMÜ VE
ĠYĠLEġTĠRME ÖNERĠLERĠ
ORTHOPEDICALLY DISABLED ACCESSIBILTY IN TEMPORARY
DISASTER HOUSING:
ACCESSIBILITY MEASUREMENT OF AFAD DISABLED TEMPORARY
DISASTER HOUSING AND IMPROVEMENT RECOMMENDATIONS

BÜLENT ÜNAL

Atılım Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin
MĠMARLIK Anabilim Dalı Ġçin Öngördüğü
DOKTORA TEZĠ
olarak hazırlanmıĢtır

ANKARA

ABSTRACT
ORTHOPEDICALLY DISABLED ACCESSIBILTY IN TEMPORARY
DISASTER HOUSING:
ACCESSIBILITY MEASUREMENT OF AFAD DISABLED TEMPORARY
DISASTER HOUSING AND IMPROVEMENT RECOMMENDATIONS

Ünal, Bülent
Graduate School of Natural and Applied Sciences, Architecture PhD Program
Thesis Advisor: Assist. Prof. Dr. Emel Akın
July 2017
In this study, it is aimed to analyze the existing container temporary disaster
housing in Turkey in terms of the accessibility of individuals with orthopedic
disabilities and to establish a recommendation for improvement in the light of the
obtained data. In this respect, the compatibility of the current temporary housing of
AFAD with the Universal Standard Guidelines for Disabled, the status of meeting the
needs of disabled people in terms of accessibility in the temporary disaster housing
and the effects of orthopedic disability situations on these needs have been
investigated. The research was carried out by experiencing the temporary disaster
housing space created in virtual environment with orthopedic disabled individuals
and recommendations for the improvement was established in the light of the
obtained data. With the created recommendations, based on the 245 criteria in the
Universal Standard Guidelines for Disabled, the number of compatible criteria in the
current situation has been increased from 67 to 142, resulting in an improvement of
208%. The improvement recommendations were presented to AFAD with the result
statistics and their opinions and recommendations were obtained.
This research and improvement recommendations is about accessing the
rights...
Key Words: Temporary Disaster Housing, Orthopedically Disabled, Accessibility,
Design
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ÖZ
GEÇİCİ AFET KONUTLARINDA ORTOPEDİK ENGELLİ
ERİŞEBİLİRLİĞİ:
AFAD ENGELLİ AFET KONUTUNUN ERİŞİLEBİLİRLİK ÖLÇÜMÜ VE
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ
Ünal, Bülent
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Doktora Programı
Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Emel Akın
Temmuz 2017
Bu çalıĢmada Türkiye‟deki mevcut konteyner geçici afet konutlarının
ortopedik engelli bireylerin eriĢilebilirliği açısından analiz edilmesi ve elde edilen
veriler ıĢığında iyileĢtirme önerileri oluĢturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda
AFAD‟ın kullanmakta olduğu, engelliler için geçici afet konutlarının tasarımının
Engelliler Ġçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟na uyumluluğu, mevcut geçici konutun
engelli bireylerin eriĢebilirliği açısından ihtiyaçlarını karĢılama durumu ve ortopedik
engellilik durumlarının bu ihtiyaçlara etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma, ortopedik
engelli bireylerin sanal ortamda oluĢturulan geçici afet konutu mekânını
deneyimlemesi ile gerçekleĢtirilmiĢ ve elde edilen veriler doğrultusunda geçici afet
konut tasarımlarına iyileĢtirme önerileri oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan öneriler ile
Engelliler için Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan 245 kriter baz alınarak,
mevcut durumda bulunan uyumlu kriter sayısı 67‟den 142‟ye çıkarılarak %208‟lik
bir iyileĢme sağlanmıĢtır. ĠyileĢtirme önerileri, sonuç istatistikleri ile AFAD‟a
sunularak, görüĢ ve önerileri alınmıĢtır.
Bu araĢtırma ve iyileĢtirme önerileri haklara erişebilmekle ilgilidir…
Anahtar Kelimeler: Geçici Afet Konutu, Ortopedik Engelli, EriĢilebilirlik, Tasarım
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1. GĠRĠġ

2005 yılından sonra yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte, engellilik alanında pek
çok düzenleme yapılmış ve “yardım temelli” bir anlayıştan, “hak temelli” bir
anlayışa geçilmiş, sosyal hukuk devletinin bir gereği olarak, engelli hakları ve
engellilerin korunması yasal güvence altına alınmıştır. Başta, Anayasanın 61.
Maddesinin “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını
sağlayıcı tedbirleri alır” hükmü olmak üzere, engellilerin bakımı ve korunması
konusunda çok sayıda yasal düzenleme mevcuttur.
Bununla birlikte, kanunlarımızda, ayrımcılığa karşı bazı tedbirler yer almaktadır.
Anayasa‟da ayrımcılık yasaklanmıştır. 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun” ve
“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”un 41. Maddesiyle, Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 122. Maddesi olan
“Ayrımcılık Suçu” tanımına “özürlülük” kavramı eklenmiştir. Ayrıca, 30 Mart 2007
tarihinde imzaya açılan ve 80 ülke ile birlikte Türkiye tarafından da imzalanan “BM
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin onaylanmasının, 03.12.2008 tarih ve
5825 sayılı Kanunla (Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun) uygun bulunması da ayrımcılığa karşı atılmış
önemli bir adımdır. Sözleşmeye göre devletler eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı
ortadan kaldırmak üzere engelli kişilere yönelik makul uyumlaştırmaların yapılması
için gerekli tüm tedbirleri alarak engelli kişilerin fiil eşitliğini sağlamakla
yükümlüdür (Devlet Denetleme Kurulu Raporu, 2009).
Engellilik konusu ile birlikte bu çalışmanın diğer konusunu oluşturan erişilebilirlik,
“Bireyin, istediği yere ve bilgiye kendi başına ulaşabilmesi” şeklinde tanımlanabilir.
Erişilebilirlik;

bireylerin,

toplumun bir
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üyesi olarak

her

türlü

ihtiyacını

karşılayabilecek şekilde, bulunduğu mekândan, ihtiyacını göreceği mekâna ve
bilgiye engelsiz bir şekilde ulaşabilmesini ifade etmektedir.” Bu şekilde, kişinin
yaşadığı mekândan çıkarak ulaşmak istediği yere sorunsuz bir şekilde varıp tekrar
yaşadığı mekâna dönmesi kesintisiz ulaşım olarak ifade edilmektedir (Devlet
Denetleme Kurulu Raporu, 2009).
Afet riski yüksek bir ülke olan Türkiye‟de, geçici afet konutlarına engellilerin
erişilebilirliğini de içine alan fiziksel çevreye erişim hakkı ile birlikte, bu çalışmanın
çıkış noktası haklara erişebilmekle ilgilidir.
1.1. AraĢtırmanın Konusu, Amacı
Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir. Jeolojik konumu sebebi ile sürekli deprem
tehdidi altındadır. Son 60 yılda meydana gelen afetlerin % 50‟den fazlası
depremlerdir ve Türkiye nüfusunun % 98‟i deprem tehdidi altında yaşamaktadır
(TMMOB, 2011).
Türkiye‟de 1995-2014 yılları arasında meydana gelen afetlerde 22.549 kişi hayatıını
kaybederken, 5.744.534 kişi bu afetlerden etkilenmiştir. Sadece Van Depremi
örneğinde, Erciş‟te 4, Van Merkez‟de 31 olmak üzere toplam 35 konteynerkent
kurulmuş ve toplam 175.070 afetzede buralara yerleştirilmiştir (https://www.afad.
gov.tr/TR/IcerikDetay 1.aspx?ID=107 &icerikID=573).
2002 yılında TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve TC. Başbakanlık
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (şimdiki adı ile Türkiye İstatistik Kurumu)
tarafından yapılan Türkiye Engelliler Araştırmasına göre Türkiye nüfusunun
%12.29‟u engellidir. Bu oran temel alındığında, Van depreminde konteynerlerde
yaşamak zorunda kalan 175.070 kişinin %12.29‟u olan 21.516 kişinin engelli
sınıfında olduğu varsayılabilir. Araştırma sonuçlarına göre bu varsayımın %2.59‟u
olan yaklaşık 555 kişi ortopedik, görme, işitme, dil ve zihinsel engelli gruplarından
birisine girerken kalan %9.70‟i ise süreğen hastalığı olan grubuna girmiştir. 175.070
kişilik nüfusa sahip Van konteyner kentlerinde, toplam 29.486 adet konteyner konut
bulunmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık 555‟inin ortopedik, görme, işitme, dil ve
zihinsel engelli gruba giren bireyler olduğu ve ortalama 5-6 kişinin yaşadığı bir evde
(Ünal, 2013) bu gruba giren bir engelli bireyin yaşayacağı varsayımı ile, yaklaşık
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550 konteynerin engellilerin erişebilmesi açısından doğru tasarlanmış olması
gerekmektedir.
Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları fiziksel işlev
bozuklukları / yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden büyük önem
taşımaktadır. Engelsiz yapılı çevrenin oluşturulması için; açık alanlar (kaldırımlar,
rampalar, merdivenler, yaya geçitleri, taşıt park yerleri, açık ve yeşil alanlar, kent
mobilyaları), binalar (bina girişleri, bina içi yatay dolaşım, bina içi dikey dolaşım),
toplu taşıma hizmetleri (taşıtlar, bekleme – aktarma – indirme – bindirme yerleri,
duraklar, istasyonlar) ile bilgilendirme, işaretleme ve duyumsanabilir yüzeylerin
(bilgilendirme ve işaretleme, duyumsanabilir – hissedilebilir yüzey) ayrıntılı olarak
düşünülmesi, tasarım ve uygulamaya yön verecek standart, ölçü, ilke ve kurallara
uygun olarak oluşturulması gerekmektedir (True, E.M., Türel, H.S., 2013).

Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ya da kas ve iskelet sisteminin
zedelenmesi sonucu, kişilerin ortopedik engelli sınıfına girmesi (Özyürek, 1998) bu
araştırma için önemli bir veridir. Çünkü afetlerden dolayı oluşabilecek yaralanmalar
sonucunda, yaşanabilecek zedelenmeler ve bedenin bir bölümünün kaybı ile
bireylerin hareketlerinin engellenmesi ve beden kontrol kayıpları, belirtilen diğer
engel grupları ile karşılaştırıldığında, daha çok beklenen ve yaşanan durumlardır. Bu
nedenle, bu araştırmada ortopedik engel ana problem olarak ele alınmıştır.
Afet riski yüksek bir ülke olan Türkiye‟nin, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesi ile engelliler için evrensel standartları uygulayacağını, bir anlamda
vatandaşlarının “sosyal model”de engelli olmasını minimuma indirecek fiziksel
çevre ortamını sağlayarak ilgili sorumluluğu kabul etmesi, geçici afet konutları ve
konteyner kentlerin erişilebilir olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
doğrultuda, bu tez çalışması ile engelli afet konutlarının ortopedik engelliler için
uygun olup olmadığının ölçülmesi ve engelli afet konutu için iyileştirme önerilerinde
bulunmak hedeflenmektedir.

Erişilebilirlik temelinde engelli afet konutları bu

çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
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1.2. AraĢtırmanın Hipotezleri
Bu çalışmada, AFAD‟ın engelliler için tasarlamış olduğu geçici afet konutunun,
Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda yer alan kritelere uyumluluğuna,
ortopedik engelli bireylerin erişilebilirlik açısından ihtiyaçlarını karşılama düzeyine,
ortopedik

engelli

bireylerin

geçici

afet

konutundan

yaşam

ihtiyaçlarını

karşılayabilmek için beklentilerine ve tüm bu sorular ışığında yeni iyileştirme
önerisinin gerekliliğine cevap aranmaktadır.
Çalışmanın araştırma hipotezleri aşağıda verilmiştir:
H1: Varolan engelli tip geçici afet konutu, ortopedik engelli bireylerin
erişilebilirliğini sağlayamamaktadır.
H2: Konteyner konutun kişisel erişebilirliği, ortopedik engellilik durumuna göre
değişir.
H3: Ortopedik engelli kullanıcılar için yeni bir geçici afet konutu tasarımı
gerekmektedir.
1.3. AraĢtırmanın Önemi
Literatürde bu çalışmanın temelini oluşturan geçici afet konutları ile ilgili yapılan
çalışmalar incelendiğinde, tez konusu olarak geçici afet konutu üretimi ile ilgili
çalışmalarda, hafif prefabrike sistemler, malzeme seçimleri ve yapı fiziği sorunları
(Bozkır, 2001); hızlı ucuz ve uyarlanabilir bir dijital model tasarımı (Rezoug, 2013);
afet konutlarının yapım sistemleri açısından incelenmesi (Baradan, 2002); hafif çelik
sistemlerin kullanılması (Terim, 2004) konuları görülmektedir.
Tez çalışmalarında afet konutlarının analiz ve değerlendirilmesi ile ilgili (Songür,
2000); kullanıcı memnuniyeti araştırması (Diren, 2015); esneklik kavramının
değerlendirilmesi (İnal, 2008); geçici konut yerleşkelerinin kronolojik incelenmesi
(Onur, 2005); Türkiye koşullarına uygun yapım sistemlerinin iredelenmesi (Savaşır,
2008); genel olarak geçici afet konut örnekleri ve yapım sistemlerinin
değerlendirilmesi (Yalaz, 2012); kullanıcı sistemine uygunluğunun araştırılması
(Köse, 1988) çalışmaları yapılmıştır.
Afet konutlarının iç mekân tasarımları ile ilgili kriterlerin belirlenmesine yönelik,
afet ve acil durum risk planlamasının rolü (Bilge, 2011); iç mekân tasarımlarının
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görsel algı açısından irdelenmesi (Ünal, 2013);

afet yönetmeliklerinin mimari

tasarıma etkisi (Özyıldıran, 2007); tasarım sürecinin kullanıcı ihtiyaçları bağlamında
irdelenmesi (Enginöz, 2005); mekân ve afet sonrası gereksinimler (Tüzün, 2002) ile
ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Tez konusu olarak afet konutları ve sürdürülebilirlik başlığı altında, rehabilitasyon
aşamasında barınma uygulamalarında sürdürülebilirlik (İlhan, 2010); afet sonrası
sürdürülebilir barınma sistemlerinin araştırılması (Limoncu, 2004) ve afet
mimarlığında enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik konuları çalışılmıştır. Bunlara ek
olarak, afet sonrası yeniden yapılanma süreci yere bağlılık, yer değiştirme ve bilişsel
haritalama konusu ile ilgili çalışma yapılmıştır (Arslan, 2009).
Mekânların tasarım kriterleri ve engellilerin bu konudaki ihtiyaçları konusunda da
bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda, huzurevlerindeki engellilerin ve yaşlı
bireylerin yaşamsal kalitesinin irdelenmesi (Tuncer, 2011); tekerlekli sandalye
kullanıcıları ve engeli bireyler için ıslak mekân düzenlemeleri (Kars, 2008);
tekerlekli sandalye engellileri için konut iç mekânları ve donatı tasarımları (Kaleli,
2002); tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli çocuklara yönelik eğitim
mekânlarının tasarımı (Utkan, 2003); mimari tasarımda ulaşılabilirlik kavramının
tekerlekli sandalye kullanıcıları açısından irdelenmesi (İskender, 2015); tekerlekli
sandalye kullanan bedensel özürlüler için konut ve çevre tasarımı (Mutluer, 1997);
turizm yapılarının tasarımında özürlü etmeni (Yörük, 2003); engellilere yönelik
eğitim yapılarının tasarım prensiplerinin incelenmesi (Şahin, 2012) ve “engelsiz
havalimanı” projesinin engelliler açısından irdelenmesi (Yeğnidemir, 2013); görme
engellilere yönelik eğitim kurumlarının mekânsal problemlerinin irdelenmesi
(Özkan, 2001); bedensel engelliler için mekân tasarımı (Mülayim, 2009) konuları ele
alınmıştır.
Mekân,

engellilik ve erişilebilirlik

kavramlarını kapsayan tez çalışmaları

bulunmaktadır. Bunlar, çok katlı konutlarda sürdürülebilirlik, engelli erişimi (Şahin,
2014); alışveriş merkezlerinin engelliler için erişebilirliği (Güngör, 2007); görme
engelliler için tasarlanan mekânların erişilebilirliği (Akçalı, 2015); havalimanlarının
görme ve bedensel engelliler için erişebilirliği (Evliyaoğlu, 2015) olarak sıralanabilir.
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Tez çalışmaları dışında kalan bilimsel çalışmalarda ; afet ve geçici afet konutları
ortak başlığı altında yapılan araştırmalar incelendiğinde, geçici afet konutunun
üretiminde ve kullanımı boyunca ihtiyaç duyulan tüm enerji miktarı hakkında (Song,
Mithraratne ve Zhang, 2016); sürdürülebilirlik konusunda eleştirilen ve kültürel
açıdan yetersiz bulunan geçici afet konutlarını hakkında bir anket çalışması
düzenleyerek sorunların kökenini ve bunlardan kaçınmak için öneriler belirlenmesi
(Felix, Branco ve Feio, 2013); 2005'deki Katrina Kasırgası, 2011'deki Christchurch
Depremi ve Victoria, Avustralya'daki 2009 Black Saturday yangından etkilenen
topluluklar ile saha çalışmasının ardından geçici konut deneyimlerine ilişkin vaka
incelemelerine odaklanan ve geçici afet konutu olarak nakliye konteynerlerinin
kullanılmasında mülkiyet, yeniden kullanım ve yerleşim düzenlemelerinin esnekliği
(Zhang, Setunge ve Elmpt, 2014); Türkiye'deki 1999 depremleri için geçici barınma
programının vaka incelemesi ve afetten etkilenen Düzce'deki dört geçici konut
projesine odaklanan, uygun tesis yönetimi, konutların tekrar kullanımı ve sökülmesi
kolay konut tasarımları (Johnson, 2007); Fukushima depremi sonucu bir çok yöre
sakininingeçici konutlardan tahliye edilmesi sebebi ile kalp yetmezliği olan
hastalarda bu yer değiştirmenin etkileri (Suzuki, Yoshihisa vd., 2016); geçici afet
konutu yapımında maliyet, harcanan güç ve zamandan tasarruf konularında inşa
sürecinin incelenmesi (Abulnour, 2014); geçici afet konut yerleşimlerinin yaz
mevsimindeki ısıl çevreyle olan ilişkisi (Huang, Long, 2015) konularının ele alındığı
görülmektedir.
Konut ve engellilik ortak başlığı altında, engelli kişiler için tasarlanan akıllı evlerin,
günlük hayatta engellilere yeterli yardımı sağlayabilmesi için destekleyici
teknolojileri modellemek (Guillet, Bouchard, Bouzouane, 2014); engelli konuklar
açısından otel tasarım ve hizmet politikalarında yer alan önerilerin uygulanabilirliğini
belirlemek (Kim, Stonesifer ve Han,

2012); otellerin değer arttırımı konusunda

engelli müşterileri ile birlikte çalışıp, endüstride ortak değer yaratmanın teşvik
edilmesi (Navarro, Andreu ve Cervera, 2014); engelliler için mutfak yerleşimi
tasarlarken,

deneysel araştırmalar yardımı ile, mutfak teçhizatı ve depolama

bölgelerine optimal erişim noktalarının belirlenmesine dayanan yeni bir konseptin
uygunluğu (Bonenberg, 2015) konuları çalışılmıştır.
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Engellilerin, engeli olmayanlara göre daha az fırsata ve daha düşük yaşam kalitesine
sahip oldukları yaygın olarak kabul görülmektedir. Erişilebilirlik ve engellilik ortak
başlığında, zayıf erişilebilirlik sebebi ile engellilerin toplu taşımayı kullanırken daha
fazla engelle karşı karşıya kalması ve çözüm önerileri (Soltani, Sham, Awang ve
Yaman, 2012; Verseckiene, Meskauskas, ve Batarliene, 2015); yine ulaşım ile ilgili
olarak, engellilerin istasyonlar arasındaki hareketlerini akıllı-kart ile takip etmenin,
erişimi destelemek için taşıdığı potansiyel ve önemi (Ferrari, Berlingerio, Calabrese
ve Reades, 2014); engelli kişi-çevre etkileşiminin anlaşılması için biyolojik,
psikolojik ve sosyal boyutların incelenmesi gerekliliği (Lid, Solvang, 2016); alışveriş
yapmak

isteyen

engellilerin

parekende

ürünlere

erişiminin

geliştirilmesi

(Scarborough, 1999); tekerlekli sandalye kullanan bir engellinin istediği nesneye
yaklaşabilmesi ve bu aşamadan sonra kavrayabilmesinin önemi üzerine model
önerisi (Pruski, 2010); ampirik verilere dayanarak, engelliler için daha erişilebilir
şehir merkezlerinin oluşturulması (Bromley, Matthews ve Thomas, 2007) konuları
çalışılmıştır.
Erişilebilirlik ve afet konusundaki araştırmalara bakıldığında; Yeni Zelanda‟da 2011
yılında meydana gelen afet sonrası kapatılan ve yer değiştiren sağlık hizmetlerinin
sebep olduğu mekânsal erişim değişikliğinin nüfusa etkisi araştırmasına (Rae,
Kingham ve Griffin, 2015) ve afet sonrasında yapılan restorasyon işlemi sırasında
bölgedeki tüm lokasyonların ağ erişimini en üst düzeye çıkararak hayatta kalanların
boşaltılması ve enkazın en kısa zamanda kaldırılması için engellerin kritikliğini
tanımlayan ve bunları sınırlı kaynaklarla yapmayı hedefleyen bir matematiksel model
önerisine (Aksu, Ozdamar, 2014) ulaşılmaktadır.
Afet ve engellilik konu başlığında ise, engelli çocukların afetlerden sonra çeşitli
somatik ve davranışsal sorunlar geliştirmeleri ve bu çocukların ortak ya da
karakteristik sorunları, bu tür sorunların muhtemel geçmişi ve bunların pratik bakım
ve tedavisinin incelendiği (Miyamoto, 2013); engelli çocukların bir felâket sırasında
nasıl tahliye edileceğinin belirlenmesi ve bu amaçla destek veren kuruluşların birlikte
çalışmasının önemini araştıran (Tanaka, 2013); Amerika‟nın Güney Carolina
eyaletinde meydana gelen “1000 Yılın Tufanı” adı verilen afet sonrasında, Güney
Carolina'nın engellilerin ihtiyaçlarının hızlı ve verimli bir şekilde ele alınmasını
sağlamak için edindiği tecrübelerden diğer afet sonrası yardım yapan kuruluşların
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alacağı derslerin araştırıldığı (Dermott, Martin ve Gardner, 2016) çalışmalar
görülmektedir.
Belirtilen bütün çalışmalarda görülmektedir ki, geçici afet konutları farklı konularda
ve içeriklerde incelenmiş, ne var ki, “engellilik ve erişilebilirlik” açılarından ele
alınmamıştır. Bilgimiz dahilinde, Türkiye ve Dünyada, bu çalışmanın üç ana
başlığını oluşturan geçici afet konutları, engellilik ve erişilebilirlik konularını birlikte
ele alan tez çalışmasına ya da diğer bilimsel çalışmalara literatürde rastlanmamıştır.
1.4. AraĢtırmanın Yöntemi
Çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen hipotezleri test etmek amacı ile bu
çalışmada ilk olarak, Osmaniye ili, Cevdetiye beldesinde bulunan, AFAD‟ın genel
tip ve engelliler için tasarladığı ve ürettirdiği iki farklı geçici afet konutu, Engelliler
İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan kriterlere uygunluk açısından
değerlendirilmiş, karşılaştırılmış ve analiz tabloları oluşturulmuştur.
İkinci olarak konutların engelliler tarafından kullanılması hedeflenmiştir. Ancak
Osmaniye Valiliği tarafından konteyner kente giriş izni verilmediği için katılımcılar
konutları sahada deneyimleyemiştir. Bu sebeple geçici afet konutu bilgisayar
ortamında 3 boyutlu hale getirilerek sanal ortama aktarılmıştır. Katılımcılar
ortopedik engellilik durumlarına göre tekerlekli sandalye kullanan, yardımcı yürüme
aracı kullanan ve yürüme güçlüğü çeken kullanıcılar olarak üç odak gruba ayrılmış
ve sanal ortamda oluşturulan geçici afet konutu tasarımını deneyimlemişlerdir. Daha
sonra, Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan kriterlerin mekânda
ortopedik engelli kullanıcılar açısından erişilebilirliğini ölçmeye yönelik ve mekânın
yaşamsal ihtiyaçları karşılayabilmesine yönelik gereklilikleri ortaya çıkarmak için
hazırlanan anket çalışmasını uygulamışlardır.
AFAD‟la yapılan ön görüşme, oluşturulan analiz tabloları, anket verileri ve genel
değerlendirmeler ışığında, ortopedik engelli bireyler için mevcut durumu
iyileştirmeye yönelik, iki adet geçici afet konutu geliştirilmiştir. İlk öneride AFAD‟ın
üretim, nakliye ve montaj kriterlerine bağlı kalarak bir iyileştirme önerisi
tasarlanmıştır. İkinci öneride, yaşam alanını genişletmek amacı ile birleşik konteyner
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önerisi tasarlanmıştır. Bu öneriler değerlendirme istatistikleri ile AFAD‟a sunularak,
görüş ve önerileri alınmıştır.
1.5. Tezin Strüktürü
Tez altı bölümden oluşmaktadır. Tezin Birinci Bölümünde, tezin konusu ve amacı,
hipotezleri, önemi, araştırmanın yöntemi ve tezin strüktürü paylaşılmıştır.
İkinci bölümde afetin tanımı, afet çeşitleri, afet sonrası barınma, dünyada ve
Türkiye‟de afet sonrası kullanılan, kamunun ürettiği/kullandığı geçici afet konut
çözümleri hakkında bilgi verilmiştir.
Üçüncü bölümde engellilik ve erişilebilirlik kavramları araştırılmıştır. Engellilliğin
tanımı ve türleri araştırılmış, kanunlarımızda, yönetmeliklerde engellilik tanımlarına,
Dünya Engellilik Raporu ve Türkiye‟de Engellilik Araştırmasına yer verilmiştir.
Erişilebilirliğin tanımı, fiziksel ve sosyal erişilebilirlik konuları incelenmiş,
Türkiye‟de engelliler ve erişilebilirlik mevzuatı ve tarihçesi, konu ile ilgili denetim,
sertifikasyon ve cezai hükümler aktarılmıştır.
Dördüncü bölümde, AFAD‟ın tasarlamış ve ürettirmiş olduğu geçici afet konutu,
Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda yer alan kriterler baz alınarak
değerlendirilmiştir. AFAD‟ın tasarladığı engelliler için geçici afet konutunun sanal
ortamda görselleştirilmesi, çalışmaya katılan ortopedik engelli gruplarının sanal
ortamda konutu deneyimlemesi, anket bulguları yer almıştır. Ortaya çıkan analiz
sonuçları ve anket bulguları doğrultusunda yapılan genel değerlendirmeler bu
bölümde verilmiştir.
Beşinci bölümde, genel değerlendirmeden sonra iki adet geçici afet konteyner konutu
tasarlanmış

ve

AFAD‟ın önerilen

iyileştirmeler

ile

ilgili değerlendirmesi

aktarılmıştır.
Sonuç bölümünde, ortopedik engellilerin erişebilirliği açısından geçici afet konutları
ve bu konutların tasarımları ile ilgili bilgiler, çalışma bulguları çerçevesinde
tartışılmıştır.
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2.

AFET VE AFET KONUTLARI

Bu bölümde, afetin tanımı yapılarak afet sonrası barınma konusu incelenmiştir. Bu
incelemede, dünyada ve Türkiye‟de kamunun ürettiği geçici barınma çözümleri,
konteyner kentler ele alınarak, dünyada ve Türkiye‟de kullanılmış olan geçici afet
konutlarında ortopedik engelliler için çözümler sunulup sunulmadığı araştırılmıştır.

2.1. Afet Nedir?
Afetin farklı kaynaklarda tanımlarına ulaşmak mümkündür: Ergünay‟a göre (2009)
afet en genel tanımla insanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar
doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak
toplulukları etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi imkan ve kaynaklarını
kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların
sonuçlarına denilmektedir. T.C. Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD), afeti toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya
kesintiye

uğratan

doğal,

teknolojik

veya

insan

kaynaklı

olaylar

olarak

tanımlamaktadır (Türkiye Afet Müdahale Planı , 2013). Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Hareketi (IFRC) „ne göre afet, toplumun işleyişini bozan, can kaybı, mal
kaybı ve ekonomik kayıplara ya da çevresel felaketlere yol açan, ani bir olaydır.
Genellikle afetlere doğa sebep olsa da, afetler insan kökenli de olabilir
(http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-adisaster/).
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere doğal, teknolojik veya insan kökenli bir olayın
afet sonucunu doğurabilmesi için, insan toplulukları ve insan yerleşmeleri üzerinde
kayıplar meydana getirmesi, bu kayıpların yerel imkan ve kaynaklarla üstesinden
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gelinememesi ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme
birimini etkilemesi gerekmektedir. Başka bir deyişle afet, bir olayın kendisi değil,
doğurduğu sonuçtur.
Afetin büyüklüğü genellikle yukarıdaki tanıma uygun olarak, bir olayın meydana
getirdiği can kayıpları, yaralanmalar, yapısal hasarlar ile yol açtığı sosyal, ekonomik
ve çevresel kayıplarla ölçülmektedir. Bu değişik kavramlar içersinde en kutsalı ve en
önemlisi insan canı olduğu için, kamuoyunda afetin büyüklüğünü, yol açtığı can
kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü ile değerlendirmek eğilimi vardır (Ergünay,
2009).
Afetler çok çeşitli olup Erkal ve Değerliyurt‟a göre (2009) kökenleri açısından,
a) Jeolojik-jeomorfolojik afetler (deprem, tsunami, volkanik püskürmeler, her türlü
kütle hareketleri),
b) Klimatik-meteorolojik afetler (sel-taşkın, aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar, aşırı kar
yağışları, hava kirliliği, kuraklık, etkili rüzgarlar, hortum, tornado, kasırga, yıldırım
düşmesi, sis, dolu, çığ, don ve buzlanma, asit yağmurları, El Nino, buzulların
erimesi, küresel ısınma ve iklim değişmeleri),
c) Hidrografik afetler (akarsu taşkınları, akarsuların kirlenmesi, barajların taşması ve
yıkılması, göl sularının kirlenmesi, deniz kabarmaları),
d) Biyolojik afetler (erozyon, orman yangınları, hayvanların neden olduğu salgınlar,
böcek istilaları, çekirge istilaları),
e) Sosyal afetler (açlık, kıtlık, insanların toplu bulunduğu yerlerdeki büyük yangınlar,
bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar, savaşlar ve soykırımlar, göçler, terör saldırıları) ve
hatta
f) Teknolojik afetler (maden kazaları, petrol tankeri kazaları, nükleer kazalar,
endüstriyel kazalar, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ulaşımındaki kazalar,
NBC silahlarının kullanılması, uzay kazaları) olarak sınıflandırılabilir.
Dünya Afet Raporu‟nda belirtilen, 2005 ve 2014 yılları arasında dünyada meydana
gelen rapor edilmiş afetler ve meydana geldikleri yıllara ait tablo (Tablo 2.1) aşağıda
paylaşılmıştır.
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Tablo 2.1. Dünyada 2005-2014 Yılları Arasında Rapor Edilen Afetler Tablosu
AFETLER
Kuraklık
Toprak
kayması
Deprem
Yüksek
sıcaklık
Su baskınları
Böcek istilası
Heyelan
Fırtına
Volkanik
aktivite
Yangın
Toplam doğal
afet
Endüstriyel
kaza
Çeşitli
kazalar
Ulaşım
kazaları
Toplan
teknolojik
afet
TOPLAM

(World

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

28

20

13

21

31

27

24

31

13

15

223

-

1

-

3

1

-

-

1

1

-

7

25

24

21

23

22

25

30

29

28

26

253

29

32

25

11

26

34

19

52

17

17

262

193

232

219

175

160

190

160

141

149

132

1.751

-

1

-

-

1

1

1

-

-

-

4

12

20

10

12

28

32

17

13

11

15

170

132

77

105

111

87

95

86

90

106

99

988

8

12

6

7

3

6

6

1

4

8

61

13

10

18

5

9

7

8

7

10

3

90

440

429

417

368

368

417

351

365

339

315

3.809

76

64

53

38

43

36

32

25

25

27

419

66

33

43

30

27

47

34

26

31

32

369

229

205

181

192

160

152

178

137

136

144

1.704

371

302

277

260

230

235

244

188

192

203

2.502

811

731

694

628

598

652

595

553

531

518

6.311

Disasters

Report,

2015

verilerine

göre

Bülent

Ünal

tarafından

Hazırlanmıştır.)
Tablo 2.1‟de

verilen

doğal afet sayılarının oransal analizi Şekil 2.1‟de

gösterilmektedir. Meydana gelen afetlerin %72‟sini su baskınları

ve fırtınalar

oluşturuken, depremler, yüksek sıcaklık ve kuraklık yaklaşık %20‟lik pay
almaktadır.
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Yangın
Volkanik 2%

Kuraklık
6%

Toprak
kayması
0%

aktivite
2%

Deprem
7%

Fırtına
26%

Yüksek
sıcaklık
7%

Heyelan
4% Böcek

Su baskınları
46%

istilası
0%

Şekil 2.1. Dünyada Meydana Gelen Doğal Afetlerin Yüzdelik Oranları (2005-2014)
(World Disasters Report, 2015 verilerine göre Bülent Ünal tarafından hazırlanmıştır.)
2005-2014 yılları arasında yaşanan doğal afetler 893.342 kişinin hayatını
kaybetmesine yol açmıştır. Afetlerin (2005-2014) türlerine göre sebep olduğu can
kaybı sayıları Tablo 2.2‟de ve bu afetlerden etkilenen 1.935.585.000 kişinin afetlere
göre dağılımı Tablo 2.3‟de gösterilmektedir.
Tablo 2.2. 2005-2014 Yılları Arasında Afetlerde Can Kaybı Sayıları Tablosu
AFETLER
Kuraklık
Toprak
kayması
Deprem
Yüksek
sıcaklık
Su baskınları
Böcek istilası
Heyelan
Fırtına
Volkanik
aktivite
Yangın
Toplam
doğal afet
Endüstriyel
kaza
Çeşitli
kazalar
Ulaşım

2005

2006
88
-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

208

-

6

2

10.000

10.000

-

-

-

20.304

11

-

120

36

-

-

16

46

-

229

76.241

6.692

780

87.918

1.888

226.735

20.946

711

1.120

772

423.803

814

5.104

1.044

1.608

1.212

57.064

806

1.598

1.982

1.189

72.421

5.754

5.845

8.565

4.028

3.581

8.579

6.148

3.574

9.819

3.199

59.092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

646

1.638

271

504

642

3.424

309

504

235

1.303

9.476

5.294

4.329

6.035

140.985

3.287

1.564

3.103

3.102

8.603

1.383

177.685

3

5

11

16

-

323

3

-

-

101

462

43

16

148

86

190

166

10

22

35

16

732

88.883 23.848

16.854

235.271

10.838

307.855

41.325

9.527

21.840

7.963

764.204

1.669

776

934

1.061

727

787

1.907

878

12.877

2.281

1.857

2.669

1.126

909

895

911

1.507

755

1.112

1.003

646

11.533

6.702

7.021

5.075

5.275

5.021

4.177

5.144

4.152

3.801

4.360

50.728

13

kazaları
Toplan
tekno. afet
TOPLAM

11.652

10.004

7.653

6.946

6.866

6.745

6.626

6.051

100.535

33.852

24.507

242.217

17.704

314.600

47.951

15.578

6.711

5.884

75.138

28.551 13.847

893.342

(World Disasters Report, 2015 verilerine göre Bülent Ünal tarafından hazırlanmıştır.)
Tablo 2.3. 2005-2014 Yılları Arasında Afetler Ve Etkilenen Kişi Sayıları Tablosu
AFETLER
Kuraklık
Toprak
kayması
Deprem
Yüksek
sıcaklık
Su baskınları
Böcek istilası
Heyelan
Fırtına
Volkanik
aktivite
Yangın
Toplam doğal
afet
Endüstriyel
kaza
Çeşitli kazalar
Ulaşım
kazaları
Toplan tekno.
afet
TOPLAM

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

30.643

44.371

8.278

37.481

109.666

132.525

75.604

43.882

-

<0.5

-

1

3

-

-

-

<0.5

-

4

6.187

3.859

1.382

47.580

3.221

6.937

1.748

2.860

7.031

3.182

83.988

2

63

988

79.171

856

892

4.427

636

270

1.113

88.414

75.027

31.124

178.901

46.028

61.059

189.703

141.400

74.489

-

-

-

-

500

2.300

2.300

-

-

-

5.100

10

432

9

5

44

2.460

7

4

1

202

3.173

49.126

67.112

23.974

15.652

50.583

8.931

38.585

20.178

341

379

51

40

57

171

49

10

106

210

1.413

7

3

1.785

59

12

30

15

6

9

12

1.938

161.344 147.343

215.369

226.017 226.000

343.949

264.134 142.065

2013

2014

Toplam

13.127 39.724 535.299

32.064 36.621 866.417

49.150 25.714 349.004

101.755 106.778 1.934.754

16

137

3

14

6

27

1

4

8

284

500

77

35

41

21

23

7

48

17

7

9

286

6

4

4

4

5

3

6

3

6

3

44

100

175

48

39

33

37

55

24

22

296

830

161.444 147.519

215.417

226.056 226.033

343.986

264.189 142.090

101.776 107.074 1.935.585

(World Disasters Report, 2015 verilerine göre Bülent Ünal tarafından hazırlanmıştır.)
Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir. Türkiye‟de 1995-2014 yılları arasında meydana
gelen afetlerden etkilenen ve hayatını kaybeden kişilerin sayıları Tablo 2.4.‟de
paylaşılmıştır.
Tablo 2.4. 1995-2014 Yılları Arasında Türkiye‟de Afetlerden Etkilenen Kişi Ve Can
Kaybı Sayıları Tablosu
TÜRKİYE‟DE AFETLERDEN ETKİLENEN KİŞİ VE CAN KAYBI SAYILARI

Türkiye

Rapor
edilmiş, can
kaybı sayısı

Rapor edilmiş,
,etkilenen kişi
sayısı

Rapor edilmiş,
can kaybı sayısı

Rapor
edilmiş,
etkilenen kişi
sayısı

Rapor
edilmiş, can
kaybı sayısı

Rapor
edilmiş,
etkilenen kişi
sayısı

(1995-2004)
20.098

(1995-2004)
5.588.392

(2005-2014)
2.041

(2005-2014)
155.680

(2014)
410

(2014)
462

(World Disasters Report, 2015 verilerine göre Bülent Ünal tarafından hazırlanmıştır.)
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2.2. Afet Sonrası Barınma
Türkiye, depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü sırada, depremlerden
etkilenen insan sayısı bakımından ise sekizinci sıradadır. Ortalama olarak her yıl,
büyüklüğü 5.0 ile 6.0 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta ve son 58 yıllık
veriler incelendiğinde; depremler nedeniyle 58 binden fazla insanın hayatını
kaybettiği ve 122 binden fazla insanın yaralandığı ve 400.000‟den fazla binanın
yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü anlaşılmaktır. Afetlere karşı direnci düşük olan
yapılaşma nedeni ile konutların oturulamaz hale gelmesi acil ve hızlı barınma
gereksinimi doğurmaktadır ( Müdahale İyileştirme Ve Sosyo Ekonomik Açıdan
2011 Van Depremi Raporu, 2011).
Afet sonrası kalıcı konutlara geçene kadar yıllar geçebilmektedir. Şekil 2.2‟de
Türkiye‟de ve dünyanın bazı ülkelerinde geçici ve kalıcı konutların inşaatı için geçen
süreler görülmektedir. Ortalama 3 yıllık bu süreç, tentenin altında sığınmaktan kalıcı
konutlara geçene kadarki tüm süreci içermektedir.

Şekil 2.2. Ülkelere Göre Geçici Ve Kalıcı Konut İnşaat Aktivite Süreleri
(Johnson, 2007 B).
Quarantelli (1995), afet sonrası yeniden yapılanma sürecini 4 başlıkta ele
almıştır:
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1. Acil Sığınak Aşaması - Öncelikli olarak konutları hasarlı ya da yıkılmış olan
ailelere acil yardım barınaklarının sağlanması aşamasıdır. Gerektiğinde bir
muşamba tentenin altına sığınmak bile yetebilir.
2. Geçici Sığınak Aşaması - Bu aşama. genellikle afetin meydana gelmesinden
sonra bir kaç hafta sürecek aşamadır. Hangar çadırlar ya da küçük çadırlar
kullanılabilir. Afetzedelere yemek. su ve tıbbi yardım desteği verilmesi
gerekmektedir.
3. Geçici Konut Aşaması - Günlük hayata geri dönülen bir süreçtir. Geçici
olarak hazırlanmış bir alanda iş, ev işleri, okul, barınakta yemek pişirme,
alışveriş gibi günlük işlerin yapılabilmesine olanak sağlar. Bu barınak,
kiralanmış bir ev de olabilir, konteyner afet konutu da.
4. Yeniden Yapım Aşaması - Yeniden yapım aşaması, rehabilitasyon
aşamasından sonra, afetzedelerin en kısa zamanda nitelikli konutlara
geçmesini kapsayan aşamadır.
Türkiye‟de de kamunun afet sonrası barınma çözümleri acil barınma, geçici barınma
ve kalıcı barınma başlıkları altında incelenebilir. Özellikle, acil barınma ve geçici
barınma çözümlerine dair resimler ve kayıtlar Afet İşleri Genel Müdürlüğü‟nün
kapatılması ve tüm arşivin SEKA‟ya gönderilerek imha edilmesi sebebi ile yok
olmuştur. Bilgilerin ve resimlerin bir kısmı, Afet İşleri eski Genel Müdürü Oktay
Ergünay ile yapılan görüşme sonucunda ve kişisel arşivinden elde edilmiştir.
2.2.1. Dünyada Kamunun Ürettiği Acil ve Geçici Barınma Çözümleri
Bu bölümde, dünyada kullanılmış ve kullanılmakta olan geçici afet barınma çözüm
örnekleri incelenmiştir. Seçilen örnekler kamunun ürettiği ya da uluslar arası örgütler
tarafından tasarlanarak afet bölgelerinde kullanılan afet konutlarından oluşmaktadır.
Her iki örnek tipinin araştırılması afet sonrası barınma çözümlerinin çeşitliliğini ve
özelliklerini paylaşmayı hedeflemektedir. Japonya ve Amerika örneklerinde
çözümlerin fiziksel özellikleri kadar kamunun geçici afet konutu konusuna yaklaşımı
da araştırılmıştır. Bu düşünce yapısı geçmiş ve gelecek arasında bir bağ kurma
açısından ve geçici afet konutunun geleceğini tahmin edebilmek açısından önemlidir.
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Japonya’da Geçici Afet Konutu Çözümleri,
Japonya'daki afet sonrası geçici konut geçmişi, özellikle Tokyo Bölgesi'ndeki büyük
ölçekli yangınlara neden olan 1923 Büyük Kanto Depremi'ne (Maki 2012)
dayanmaktadır. Bu depremde 300.000'den fazla ev yıkılmış ve 100.000'in üzerinde
kişi ölmüştür. Felaketin ardından, Konut Daire‟sine bağlı bir oganizasyon olan
Dojunkai tarafından afetzedeler için 2000 adet ahşap baraka inşa edilmiştir. Kurulan
konut komplekslerinde, Batı‟nın sosyal hizmet teorisi ve pratiklerinden etkilenmiş
görünen, günlük bakım merkezleri, banyolar ve klinikler gibi tesisler de
bulunmaktaydı (Saito,2016).
Bu tür geçici konutlar, savaş sonrası yeniden yapılanma sırasında ve 1955 Büyük
Niigata Yangını ve 1959 Ise Körfezi Tayfunu gibi afetler sonrasında da inşa
edilmiştir. Büyük Niigata Yangını prefabrik geçici konut yapımının ilk örneğidir ve "
Prefabrik " konutlar daha sonra bir çözüm olarak kullanılmaya devam edilmiştir.
1991'deki Unzen Yanardağı patlaması ve 1995'deki Büyük Hansin-Awaji Depremi
geçici konut sağlama açısından dönüm noktasını olmuştur. Unzen Yanardağı
patlaması, geçici konut birimleri, tahliye kararı verilen mahalle sakinlerine hükümet
tarafından sağlanmıştır. Benzer şekilde, büyük Hansin-Awaji Depreminden sonra,
evlerini kaybeden ve geçici konutta yaşamayı isteyen herkes, felaket öncesinde ev
sahibi ya da kiracı olmalarına bakılmaksızın bu konutlara yerleştirilmiştir
(Saito,2016).
Büyük Hansin-Awaji Depremi, Usu Yanardağı patlaması ve Büyük Japonya
Depremi sonrasında kullanılan geçici afet koylarına ait görseller Şekil 2.3‟de
paylaşılmıştır (Saito,2016).
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Şekil 2.3. Japonya‟da Meydana Gelen Afetlerden Sonra Kullanılan Geçici Afet
Konutları (Kaynak: Goda, 2015)
Kamusal çözümler dikkate alındığında, geçici konut sağlanması 1947'de yürürlüğe
giren Afetten Korunma Yasası'na dayandığı görülmektedir. Sağlık, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (MHLW) geçici konut standartlarını oluşturmuş ve
düzenlemeler valilik seviyesinde ele alınmıştır. Pek çok durumda, valilikler bu
yetkiyi belediyeye devretmek durumunda kalmıştır. Geçici konut standartları
aşağıdaki gibidir:
1. Evleri tamamen yok olan ve kendileri tarafından yeni bir eve sahip
olmaya gücü yetmeyenlere geçici konut sağlanmaktadır
2. Geçici konutun alanı 30m²‟yi ve inşaat maliyeti birim başına 2.400.000
Yen‟i geçmemelidir.
3. Geçici konutun inşaatı afetten sonra 20 gün içinde başlamalıdır.
4. Afetzedeler geçici konutlarda en fazla 2 yıl yaşayabilir.
Yukardaki standartların uygulanmasında bazı esnekliklere söz konusu olmuştur. İlk
maddeyle ilgili olarak, yetkililer afetzedelerin mali durumlarını ve konutlarının
zararlarını kontrol edememişlerdir ve isteyen herkese geçici afet konutu sağlanmıştır.
İkinci maddeyle ilgili olarak, geçici afet konutlarının maliyetleri coğrafi bölgelere
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göre değişmiştir. Büyük Japonya Depreminden sonra Miyagi Bölgesi‟nde konutların
birim maliyeti 7.300.000 Yen‟i bulmuştur. Dördüncü madde ile ilgili olarak,
kamunun konut komplekslerinin inşasını tamamlamak için veya mağdurların kendi
evlerini yeniden inşa etmek için 2 yıl yetersiz bir zaman olarak kabul edilmiştir.
Büyük Hanshin-Awaji Depremi'nden sonra kalıcı konuta taşınmanın gecikmesi
nedeniyle teslim tarihleri üç kez uzatılmıştır. Benzer şekilde, Büyük Japonya
Depreminden sonra arazinin yeniden düzenlemesinin gecikmesi nedeniyle son teslim
tarihleri birkaç kez uzatılmıştır (Saito,2016).
Şimdiye kadar Japonya'yı etkileyen en büyük felaket 11 Mart 2011‟de meydana
gelmiştir. Sanittu Kıyısı açıklarında sadece 9,0 şiddetinde bir deprem meydana
gelmiş ve bunun sonucunda Japonya'nın Pasifik kıyılarında yüksekliği 10 metreden
fazla tsunami dalgaları meydana gelmiştir. Tsunamiden kaynaklanan hasar, özellikle
Tohoku bölgesindeki Iwate, Miyagi ve Fukushima eyaletlerini etkilemiştir. Bu
felâket sırasında, 400.000 ev tamamen veya kısmen yok olmuş ve 18.000'den fazla
kişi hayatını kaybetmiş ya da kayıp olmuştur. Doğu Japonya'nın birçok yerinde
erişimin kesilmesi 400.000 kadar afetzedenin tahliye edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu
kadar büyük sayıda afetzedenin başka yerlere tahliye edilmesi geçici afet konutu
yapımını da etkisizleştirmiştir. Bu yayılma ile, diğer bölgelerde var olan kiralık
konutların afetzedeler için kamu tarafından kiralanması fikri ortaya çıkmıştır. İlk kez
bu afetle başlayan kiralık konut uygulaması daha sonraki afetlerde giderek artmıştır.
(Tablo 2.5) (Saito,2016).
Tablo 2.5. Japonya‟da Afet Sonrası Barınma Çözümü Tablosu
Prefabrik Geçici

Kiralık Konut

Afet Konutu
Yıl

Adet

%

Adet

%

Büyük Hansin-Awaji Depremi

1995

48,300

99,7

139

0,3

Chuetsu Depremi

2004

3,460

95,2

174

4,8

Chuetsu Deniz Aşırı Depremi

2007

1,222

99,8

2

0,2

Iwate-Miyagi Island Depremi

2008

73

77,7

21

22,3

Büyük Doğu Japonya Depremi

2011

52,543

49,0

54,774

51,0

Konut kiralamanın bu tür büyük ölçekli kullanımı, Tokyo depremi ya da Nankai
depremi gibi beklenen felaketler için de planlanmaktadır. Bunun avantajı, mevcut
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konut stokunu kullanarak, geçici konut kompleksleri inşa etmek için hiçbir yeni
bölgeye ihtiyaç duyulmaması ve böylece konutların mağdurlara daha hızlı ve etkin
bir şekilde sağlanmasıdır. Ancak, kiralık konut kullanımında da sorun çıkmıştır
Büyük Doğu Japonya Depremi'nden sonra yaşanan deneyimlerden görüldüğü gibi,
geçici konuttaki kiracıların birbirleriyle etkileşime girmeleri zor olmuştur; çünkü
alanlar arasında dağınık olan kiralık konut birimleri, "görünmeyen kurbanlar"
tarafından işgal edilen "görünmeyen geçici konutlar" haline gelmiştir (Saito,2016).
Amerika’da Geçici Afet Konutu Çözümleri
Bir felaketin ardından, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), mevcut
kaynakları en üst düzeyde nasıl kullanacağını araştırır. Bu, hasar görmemiş ve felaket
mağdurlarını barındırmak için kullanılabilecek kiralık mülkleri hızla kayıt altına
almayı

içermektedir.

Araştırmalarda,

küçük

onarımlarla

yaşanabilir

hale

getirilebilecek evlerin veya kiralık mülklerin belirlenmesine odaklanılmaktadır.
Talebin yüksek olduğu ve geçici konutların yerleştirilmesinin zaman alacağı büyük
felaketlerde geçici afet konutları kurulabilmektedir.
FEMA‟nın (2009) kamu kaynaklarını kullanım yöntemleri aşağıdadır:
1. Kira Yardımı
Kiralama yardımı, uygun kiralık mülkün mevcut olması durumunda geçici konut
temininin tercih edilen şeklidir. Bu, finansal yardım olabileceği gibi, özel mülkiyetli
daireler, mülkler ve tekli ve çok amaçlı evlerin yanı sıra devlete ait konutların da
kiralanması şeklinde uygulanabilir. Afet sonrasında dernekler ve devlet kurumları
etkilenen bölgedeki mevcut kiralanabilir mülklerin tespiti için ortak çalışmaktadır.
Afetzedelerin yerlerinden uzaklaştırılmaları sebebi ile yeni yerleşim bölgelerine
adapte olabilmeleri çok önemlidir. Dernekler ve yerel gruplar afetzedelere ihtiyaç
duydukları her türlü desteği sağlamak için çalışır.
2. Acil Onarım Yardımı
Mülk sahipleri ister kendileri otursunlar isterse mülkü kullanan kiracı olsun,
mülklerinin bakım ve onarımından yasal olarak sorumludurlar. Bu sebeple çoğu
mülk sahibi konutlarını afetlere karşı sigortalatmış durumdadır.
a. Özel Mülk Onarımları: Konutlarla ilgili afetlerle ilgili onarımlar, mülk
sahipleri tarafından ödenir. Ödeme, sigorta taleplerinden veya sahibinin diğer
mali kaynaklarından gelebilir. Felaketleri takiben bazı durumlarda sivil
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toplum kuruluşları, onarım masraflarını karşılayarak, finansman sağlayarak
ev sahiplerine yardım eder. Mülk sahipleri açısından, karşılaştıkları tüm
tehlikeler için yeterli sigorta kapsamını önceden satın almak ve korumak
önemlidir.
b. Kiralık Konutların Onarımı ve Rehabilitasyonu: Çok daireli konutların zarar
görmesi kiracılar için birçok soruna neden olmaktadır. Sadece konut sakinleri
tarafından değil, binaların kaybı mülk sahipleri ve toplum için ciddi
ekonomik zorluklara neden olabilir. Bu gibi durumlarda, mülk sahipleri ABD
Küçük İşletmeler İdaresi'nden kredi almaya hak kazanabilirler.
Makul bir toplu taşıma mesafesinde herhangi bir daire veya kiralanabilir mülk
yoksa geçici konut birimleri sağlanabilmektedir. Geçici afet konut birimlerinin en
yaygın biçimi üretilmiş konut ve büyük mobil araçlarıdır. Afet konutlarının
seçimi pek çok faktöre dayanmaktadır, sağlık ve güvenlik standartlarını
karşılayan birimler sağlanması önemli bir kriterdir.
1. Üretilmiş Konut: Üretilmiş konut, uzun süreli konut kullanımı için
tasarlanmış fabrikada inşa edilmiş konutlardır. "Mobil ev" terimi bazen
üretilen evleri belirtmek için kullanılır. Üniteler kalıcı bir şasi üzerine inşa
edilmiştir ve Konut ve Kentsel Gelişim (HUD) tarafından yönetilen
Federal Üretilmiş Ev Yapı ve Güvenlik Standartlarına uymak zorundadır.
Bu standartlar, üretilen konutun tasarım ve yapısını, dayanıklılık,
taşınabilirlik, yangın direnci, enerji verimliliği ve kaliteyi düzenler.
Ayrıca, ısıtma, sıhhi tesisat, klima ve elektrik sistemleri için performans
kriterleri belirlenmiştir.
2. Mobil Araçlar: Mobil araçlar, yalnızca diğer kısa opsiyonlar olmadığında
yerleşim için kullanılmakta ve güvenlik özelliklerini karşılamalıdırlar.
Daha çok eğlence ve hobi amaçlı kullanılan araçlar, başka bir araç üzerine
monte edilebilecek veya çekilebilecek şekilde kamp veya seyahat için
geçici ikamet yeri olarak kullanılacak özelliklerde tasarlanmıştır. Üretilen
ev değildirler ve Federal Üretim Konutları İnşaat ve Güvenlik
Standartlarına göre inşa edilmemişlerdir. Bu araçlar aşağıdaki türleri
içermektedir:
a. Park Modeli: Park modeli, tekerlek üzerine monte edilmiş tek bir
şasi üzerine inşa edilmiş ve 37 m² veya daha az kullanım alanı olan
rekreasyonel bir araçtır (Şekil 2.4). Katlanabilir yatağa sahip park
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modelleri,

engellileri

barındırabilir,

Federal

Erişilebilirlik

Standartlarına ve Engelli Amerikalılar Yasası'na uyabilir. Örneğin,
bir ev sahibi, ev onarımlarında mülkünde kalmayı istediğinde kısa
vadeli bir seçenek olabilir.

Şekil 2.4. FEMA Park Modeli Afet Konutu
(https://www.fema.gov/media-library/assets/images/53124)
b. Seyahat Karavanı: Motorlu taşıtlar tarafından çekilen, özel
karayolu hareketi izni gerektirmeyen, rekreasyon, kamp veya
seyahat amaçlı olarak geçici ikamet yerleri sağlamak üzere
tasarlanmışlardır (Şekil 2.5.). Bir afetten sonra, seyahat karavanı,
kalıcı konuta geçişe kadar mevcut mülkte kalmayı ya da yakınında
kalmayı isteyen çok kalabalık olamayan afetzedeler için kısa vadeli
bir seçenek olabilir .

Şekil 2.5. FEMA Seyahat Karavanı
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FEMA_-_36825__FEMA_Mobile_Disaster_Recovery_Center_Motor_Home_in_Wisconsin.jpg)
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Konut tasarımı ve inşaat teknolojisindeki son gelişmeler afetzedeler için yenilikçi
yollar araştırmaktadır. Bu gelişmeler, yaşam kalitesini artmasını, kentsel çevreler için
yüksek yoğunluklu konut sağlamayı, konut birimlerinin hızlı teslimatını ve
kurulumunu hızlandırabilmeyi ve toplum için daha kabul edilebilir seçenekler
sağlamayı hedeflemektedir. Yeni tasarım seçenekleri,

kalıcı konut

olarak

kullanılabilecek yapılara da yol açabilir. Geçici afet konutu çözümleri aşağıdadır:
1. Modüler Evler: Modüler evler, üç boyutlu olarak fabrikada bir araya
getirilen konut birimidir ve yüzde 90'dan fazlası tamamlanmış
durumdadır. Üç boyutlu üniteler çeşitli konfigürasyonlarda monte
edilebilir. Modern modüler evlerin çoğu, tamamen monte edildikten
sonra, yerinde inşa edilmiş evlerden ayırt edilemez.
2. Panel Evler: Paneller halinde inşa edilen evler, bir fabrikada inşa edilmiş,
sahaya taşınan ve bir araya getirilmiş panellerden - pencereler, kapılar,
kablolama ve dış cephe kaplaması ile bütün bir duvardan oluşur. Bu
paneller, çok çeşitli ebat ve desenlerde birleştirilebilir ve yüksek oranda
kişiselleştirme sağlayabilir.
3. Ön kesimli Evler. Ön kesimli evler, proje dahilinde tüm parçaların
montaja hazır hale getirilmesi ile oluşur. Önceden kesilen parçalar sahada
bir araya getirilir (FEMA, 2009).
IKEA Mülteci Barınakları, “Better Shelter”
IKEA Vakfı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından
ortaklaşa geliştirilen barınaklardır. 17,5 m²'lik barınak, geleneksel bir mülteci
çadırının iki katı büyüklüğündedir ve her biri beş kişiyi barındırır. “Better Shelter”,
savaş, zulüm ya da doğal felaketlerden kaçan, genellikle travmatik deneyimler
yaşayan ve belirsiz ve savunmasız bir gelecekle yüz yüze kalan milyonlarca insanı
barındırmak için tasarlanmıştır (Şekil 2.6).
2015 yılından beri, 10.000'den fazla “Better Shelter”, dünya genelindeki insani
yardım operasyonları için gönderilmiştir.
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Şekil 2.6. “Better Shelter”
(https://www.ikeafoundation.org/stories/flat-pack-refugee-shelter-2016/)
Barınak, yarı sert, şeffaf olmayan duvarlara sahip bir eve benzemektedir. Dört
pencere ve sakinlerin içeride dik durmasını sağlayan yüksek bir tavanı vardır. Hem
içten hem de dıştan kilitlenebilir olan kapı herkesin - ve kadınların ve çocukların özellikle evdeyken daha güvenli hissetmelerini sağlamaktadır. “Better Shelter”,
çatının üzerine monte edilmiş bir güneş paneline sahiptir ve barınakta bir LED ışığı
şarj eder. Tam şarj olduğunda, gece boyunca 4 saat boyunca kullanılabilir. Işık çıkışı
20-100 lümen arasındadır ve sistem lamba içindeki bir USB portundan bir cep
telefonu şarj edebilir.
“Better Shelter”ın hafif ve sağlam çerçevesi güçlü galvanizli çelikten imal edilmiştir.
Zemine bağlanabilir ve yağmur, kar ve kuvvetli rüzgarlara dayanıklıdır. Tavan ve
duvarlar, güçlü güneş ışığının neden olduğu bozulmayı azaltmak için UV korumalı
poliolefin panellerden yapılmıştır. Çelik çerçeve modülerdir ve yapı bileşenlerinin
birçoğu değiştirilebilir. Barınak kolayca sökülebilir, taşınabilir ve yeniden monte
edilebilir. Herhangi bir bölüm zarar gördüğünde tüm yapının değiştirilmesini
gerektiren çadırlardan farklı olarak “Better Shelter” birimlerindeki bileşenler tek tek
değiştirilebilir. Yapının beklenen ömrü ılımlı iklimlerde üç yıldır. Tavan ve duvar
panelleri polimer plastikten imal edilmiş olup geri dönüşümlüdür (Şekil 2.7).
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Şekil 2.7. “Better Shelter”ın Kurulumu
(https://www.dezeen.com/2013/07/03/ikea-develops-flat-pack-refugee-shelters/)
Kızıl Haç – Kızılay Hareketi
Kızıl Haç -Kızılay Hareketi, dünyada meydana gelen büyük felaketlerden sonra
ortaya çıkan barınma ihtiyaçlarını karşılamış ve farklı bağlamlar için geçici barınma
çözümleri geliştirmiştir. Bu çözümler, sahada kullanım yoluyla kapsamlı bir şekilde
test edilmiştir. Afetlerden sonra gerekli süreyi en aza indirmek, tasarlanmış planlar
hazırlamak, gerekli malzemelerin fiyatlarını ve tedarik yöntemlerini belirlemek için
Ulusal Kızıl Haç- Kızılay dernekleri afet öncesinde ortak bir yönerge üzerinde
anlaşmaya varmışlardır. Farklı 8 geçici afet konutu Tablo 2.6'da açıklanmaktadır.
(IFRC, 2011). Afet konutları ile ilgilenen uluslararası ya da ulusal kurumların
uygulanmış projeleri hakkında bilgi edinmek amacı ile paylaşılmıştır.
Tablo 2.6. IFRC, 8 Konut Tablosu
ENDONEZYA, BATI JAVA (2009), Bambu Konstrüksiyon
Afet
Kullanılan Materyal
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İnşa Süresi
Kullanım Ömrü

Deprem, 2009
Bambu
konstrüksiyon,
terracota kiremit
3-4 gün (3-4 kişi)
1-5 yıl

Üretim Sayısı

430 adet

Ölçüleri

6m x 4m

ENDONEZYA, SUMATRA, PADANG (2009), Bambu Konstrüksiyon
Afet

Deprem, 2009

Kullanılan Materyal
İnşa Süresi

Ağaç konstrüksiyon,
palmiye lifleri çatı ve
duvarlar, beton ayak
2 gün (5 kişi)

Kullanım Ömrü
Üretim Sayısı

6-12 ay
7000 adet

Ölçüleri

4.5m x 4m

PAKİSTAN (2010), Ağaç Konstrüksiyon
Afet

Sel, 2010

Kullanılan Materyal
İnşa Süresi
Kullanım Ömrü

Ahşap
çerçeve,
oluklu çelik sac çatı
kaplama
1 gün (4 kişi)
24 ay

Üretim Sayısı

10.000 adet

Ölçüleri

4.3m x 5.7m

Afet

Deprem, 2007

Kullanılan Materyal

Ahşap kaplama
oluklu sac

İnşa Süresi

1 gün (4 kişi)

Kullanım Ömrü

24 ay +

Üretim Sayısı

2020 adet

Ölçüleri

3m x 6m

PERU (2007) – Ahşap Konstrüksiyon
ve

PERU (2007), Ağaç Konstrüksiyon
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Afet

Deprem, 2007

Kullanılan Materyal
İnşa Süresi

Okaliptüs
direkler,
bambu şelte, tel, çivi,
beton döşeme
2 gün (4 kişi)

Kullanım Ömrü
Üretim Sayısı
Ölçüleri

12 ay minimum
3.000 adet
6m x 3m

HAITI (2010), Çelik Konstrüksiyon
Afet

Deprem, 2010

Kullanılan Materyal

İnşa Süresi

Galvanizli
çelik
çerçeve,
plastik
kaplama duvarlar, tel,
çivi, beton döşeme.
2 gün

Kullanım Ömrü

24 ay

Üretim Sayısı

5.100 adet

Ölçüleri

6m x 3m

Afet
Kullanılan Materyal

İnşa Süresi

Tsunami, 2005
Galvanizli
çelik
çerçeve, çelik ayaklar,
vida ve somun, çivi,
tahta plakalar.
3 gün (4-5 kişi)

Kullanım Ömrü

5 yıl minimum

Üretim Sayısı

20.000 adet

Ölçüleri

2.8m x 4.15m

Afet

Tayfun ve sel, 2004

Kullanılan Materyal
İnşa Süresi

Galvanizli
çelik
çerçeve, Galvanizli
oluklu çatı kaplama
3 gün (6 kişi)

Kullanım Ömrü

5 yıl

Üretim Sayısı

215 adet

Ölçüleri

3.6m x 8.4m

ENDONEZYA (2005), Çelik Konstrüksiyon

VIETNAM (2004), Çelik Konstrüksiyon

IFRC‟nin 2013 yılında yayınladığı kitapçıkta 10 geçici afet konutunun özellikleri
aktarılmıştır (Tablo 2.8). Bu konutlardan ilk 6 tanesi Ulusal Kızıl Haç-Kızılay
dernekleri, dört tanesi de diğer insani yardım kuruluşlarının çözümlerine aittir.
(IFRC, 2013). “Barınak Kullanımı” ve kitapta kulanılan tanımlar Şekil 2.8‟de,
tanımlamada kullanılan terminoloji Tablo 2.7‟de gösterilmektedir.
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Şekil 2.8. IFRC‟nin Kitapçığında Barınak Kullanımı ve Kullanılan Tanımlar
(http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-adisaster/)
Tablo 2.7. IFRC‟nin Kitapçığında Kullanılan Terminoloji Tablosu
Hayat kurtarma desteğini sağlayan kısa
vadeli sığınma evidir, Felaket sonrası derhal
sağlanabilecek en temel barınaktır.
Geçici afet konutu ya da geçiş barınağı
anlamında kullanılır.
Hızlı afet çözümü olarak tasarlanan felaket
sonrası barınak. Hıza öncelik verilmiş ve
maliyetler sınırlandırılmıştır. Barınağın
ömrü sınırlı olabilir.
Geçiş Barınakları
Felaket sonrasında hızla kurulabilen, daha
(Transitional Shelters) fazla
iyileştirilebilir
veya
yeniden
kullanılabilir malzemelerden yapılan afet
konutlarıdır. Geçici alanlardan kalıcı yerlere
taşınabilen konutlardır.
Geliştirilebilir
Afet sonrasında kullanılmak üzere ve ileride
Barınaklar
daha iyi özelliklere ve kalıcı olabilmeye
(Progressive Shelters) müsait olarak tasarlanan konutlardır.
Çekirdek Barınaklar/ Kalıcı konutun bir parçası olmak üzere
Tek Odalı Barınak
tasarlanmış barınaklardır. Kalıcı konut inşa
(Core Shelters / One edilmeye başlandığında konutun bir odası ya
Room Shelters)
da bölümü olarak kullanılmaya devam
edilecektir.
Acil
Durum
Barınakları
(Emergency Shelter)
T- Barınak
(T-Shelter)
Geçici Afet Konutu
(Temporary Shelters)
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Tablo 2.8. IFRC Kitapçığında Yer Alan Geçici Afet Konutları
AFGANİSTAN (2009), Kışlık Sığınak
Afet

Sığınmacılar için, 2009

Kullanılan Materyal

İnşa Süresi

Var olan bir çadırı
korumak için plastik
levha duvarlar, çatılar.
Bambu çerçeveler.
3 gün (5 kişi)

Kullanım Ömrü

1 yıl

Üretim Sayısı

380 adet

Ölçüleri

9m x 4.3m

BURKİNA FASO (2009), Acil Durum Çadırı
Afet

Su Baskını, 2009

Kullanılan Materyal
İnşa Süresi

Beton zemin, Ahşap
çerçeve. plastik levha
duvar ve çatı kaplaması.
3 gün (4 kişi)

Kullanım Ömrü
Üretim Sayısı

2 yıl
2.840 adet

Ölçüleri

2.7m x 1.8m

.

HAITI (2010), Geçici Korunak (T-Shelter)
Afet

Deprem, 2010

Kullanılan
Materyal
İnşa Süresi

Ahşap çerçeve duvarlar,
kontrplak kaplama, metal
çatı kaplama, beton
döşeme tabanı.
2-3 gün (9 kişi)

Kullanım Ömrü
Üretim Sayısı

3-5 yıl
2.000 adet

Ölçüleri

Yaklaşık 21 m²

HAITI (2010), Geçici Korunak (T-Shelter)
Afet

Deprem, 2010

Kullanılan

Ahşap

Materyal

duvarlar, zemin ve çatı,

çerçeveli

kontrplak kaplama
metal çatı kaplaması.
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İnşa Süresi

3-5 gün (5-7 kişi)

Kullanım Ömrü

5-10 yıl

Üretim Sayısı

4.471 adet

Ölçüleri

3.6m x 4.9m

ve

HAITI (2010), Geçici Korunak (T-Shelter)
Afet

Deprem, 2010

Kullanılan Materyal

İnşa Süresi

ahşap
çerçeveli
duvarlar,
ahşap
kafesler üzerindeki
oluklu
bitüm,
beton döşeme.
15 gün (10 kişi)

Kullanım Ömrü

3-5 yıl

Üretim Sayısı

1.050 adet

Ölçüleri

5.4m x 3.7m

FİLİPİNLER (2011), Geçiş-Sığınma Evi (Transitional Shelter)
Afet

Tayfun, 2011

Kullanılan Materyal

İnşa Süresi

Beton temel, ahşap
çerçeve, kontrplak
zemin,
ahşap
duvarlar ve oluklu
demir çatı
5 gün (5 kişi)

Kullanım Ömrü
Üretim Sayısı

5 yıl
1.823 adet

Ölçüleri

4.8m x 3.7m

.

FİLİPİNLER (2011), Geçiş-Sığınma Evi (Transitional Shelter)
Afet

Tayfun, 2011

Kullanılan Materyal

İnşa Süresi

Betonarme
sütunlar, taş ve
ahşap
duvarlar,
metal ve ahşap çatı.
12 gün

Kullanım Ömrü

5 yıl

Üretim Sayısı

250 adet

Ölçüleri

4m x 5m

BANGLADEŞ (2007), Çekirdek Konut (Core-Shelter)
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Afet

Siklon, 2007

Kullanılan Materyal

İnşa Süresi

Betonarme sütunlar
ve çelik çerçeveli
çatı. Beton döşeme.
Tuğla.
5 gün (3-4 kişi)

Kullanım Ömrü

2-5 yıl

Üretim Sayısı

1.250 adet

Ölçüleri

4.5m x 3.2m

PAKİSTAN (2010), Tek Odalı Barınak (One Room Shelter)
Afet

Sel, 2010

Kullanılan Materyal

İnşa Süresi

Takviyesiz tuğla
dış cepheler, çelik
çerçeve
üzerine
kiremit tavan.
-

Kullanım Ömrü

10 yıl

Üretim Sayısı

875 adet

Ölçüleri

4.8m x 3.9m

SRİ LANKA (2007), Çekirdek Konut (Core-Shelter)

Kullanım Ömrü

Sivil
Çatışma,
2007
Takviyesiz cephe
duvarları,
ahşap
kafes, metal çatı
kaplaması
5 gün (tuğlaların
imalatından sonra)
10+ yıl

Üretim Sayısı

1000+ adet

Ölçüleri

2.8m x 3.5m

Afet
Kullanılan Materyal

İnşa Süresi

Tüm bu örneklerden görülmektedir ki, dünya üzerinde kamunun ürettiği ya da
kullandığı pek çok geçici afet konutu çözümü bulunmaktadır. Japonya ve Amerika
örnekleri incelendiğinde geçici afet konutu tasarımı kadar kamu kaynaklarının
verimli

kullanılması

konusunda

“kiralama”

yönteminin

de

yaygınlaştığı

görülmektedir. Ancak tüm örneklere bakıldığında engelliler için tasarlanmış bir
geçici afet konutu örneği bulunmamaktadır. AFAD‟ın kullanmakta olduğu, engelliler
için geçici afet konutunun dünyada tek olması çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı
olarak, var olan konteyner konutta engellilerin erişilebilirliği açısından hayatlarını
kolaylaştırabilecek iyileştirmeler yapmak bu tez çalışmanın önemini arttırmaktadır.
2.2.2. Türkiye‟de Kamunun Ürettiği Acil ve Geçici Barınma Çözümleri
Ülkemizde 1868 yılında başlayan afet yönetim örgütlenmesi tarihi iki zaman
diliminde incelenebilir. Birinci dilim, Kızılay „ın

kuruluşu ( 11 Haziran 1868

tarihinde kuruluşundaki ismi Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti )
ile başlayan ve 2009 yılına kadar geçen zaman, ikinci dilim, 2009 yılında Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)‟nın kurulması ile başlayıp günümüzde
devam eden bölümdür.
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1868-2009 yılları arasında ülkemizde merkezi ve yerel düzeyde, afet yönetimi
alanında faaliyet göstermeleri için çeşitli kurumlar (Türkiye Kızılay Derneği, Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü, Afet işleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müdürlüğü) kurulmuş ve görevlendirilmiştir.

Ancak,

bu

araştırmanın konusunu oluşturan afet sonrası geçici barınma ünitelerinin sağlanması
amacı ile yalnızca, Kızılay Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Merkez Teşkilatı‟nda kurulan Afet İşleri Genel Müdürlüğü görev almıştır (Ergünay,
2014).
Yeni bir yapılanmanın gerekliliği 1999 Düzce depremi ile ortaya çıkmış ve bu
doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı‟na bağlı Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟na bağlı Afet İşleri
Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık‟a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık‟a
bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve
sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.
Günümüzde de 2009 yılında AFAD‟ın kurulması ile birlikte afet yönetiminde
sadece AFAD ve Kızılay görev almaktadır.
AFAD‟ın görevleri;
„„Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi‟‟ olarak adlandırılan model ile,


Afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike
ve risklerin önceden tespitini,



Afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en
aza indirecek önlemlerin alınmasını,



Etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında
iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini
öngörmektedir (www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay. aspx?ID=1).

Kızılay çadırlarından farklı olarak, 1924 Erzurum Horasan depreminde ilk kez
„Zeminlik‟ adı verilen, 1.5 m. derinlikte kazılan bir çukurun içine kazıklar dikilip
üzerinin örtülmesi ile oluşturulan barınaklar kullanılmıştır. Afetzedeler, evlerini ve
hayvanlarını yalnız bırakmak istememişler ve buralarda ikamet etmeyi seçmişlerdir
(Ergünay, 2014).
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1929 Kızılay Faaliyet Raporu‟nda (1928 yılına kadar Osmanlıca olan kayıtlar, Harf
Devrimi ile birlikte Türkçe olarak tutulmaya başlanmıştır) afetlerde çadır
kullanımından bahsedilmektedir. Çadırla birlikte çoğunlukla para yardımı, evlerin
tamiri için kereste, çivi ve bunun gibi inşaat malzemesi gönderildiği bilgisi
verilmektedir (Kızılay Faaliyet Raporu, 1930).
Kızılay, Düzce depremine kadar „Mahruti Çadır‟ (Şekil 2.9) adı verilen çadırları
üretmiş ve kullanmıştır. Bu çadırlar depolama, taşıma ve kurma kolaylığı nedeniyle
uzun zaman tercih edilse de Düzce Depremi sonrasında gelen şikayetler dikkate
alınarak iki yeni çadır (Şekil 2.10-11) tipi hayata geçirilmiştir (Ergünay, 2014). 2011
yılında, Van Depremi sonrasında 53.535 çadır bölgeye sevk edilmiş, 8 adet çadır
kent kurulmuş ve bu çadırlarda yaklaşık 250.000 afetzedenin barınma ihtiyacı
karşılanmıştır (https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/
1353075061_web.xVan_ Faaliyet _Raporu. Son.pdf).

Şekil 2.9. Kızılay Mahruti Çadırı
(http://d.haber3.com/news/18784.jpg)

Şekil 2.10. Yeni Tip Kızılay Çadırı 1
(http://www. kizilay.org.tr)

Şekil 2.11. Yeni Tip Kızılay Çadırı 2
(http://www. kizilay.org.tr)
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1939 Büyük Erzincan Depremi‟nde (Şekil 2.12). Kızılay‟ın çadırları ile birlikte.
Romanya‟dan ithal edilen “kurma ev”ler (Şekil 2.13-14) kullanılmıştır (Ergünay,
2014).

Şekil 2.12. 1939 Erzincan Depremi Sonrası Çadırlar
(http://www.erzincannostalji.com/1939-erzincan-depremi-p2-aid.40.html)

Şekil 2.13. Erzincan Depreminde Romanya‟dan İthal Edilen Kurma Ev 1
(Oktay Ergünay‟ın Kişisel Albümünden)

Şekil 2.14. Erzincan Depreminde Romanya‟dan İthal Edilen Kurma Ev 2
(Oktay Ergünay‟ın Kişisel Albümünden)
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1966 Muş Varto Depremi‟nde ahşap karkas esaslı, dikmelerin araları, samanla çamur
karıştırılarak kaplanmış, dışı yalı baskı ile örtülen, çatısı sac olan konutlar
kullanılmıştır. Bu konutlar, afet bölgesinde atölyeler kurularak inşa edilmiştir.
Yörenin mimarisine uygun olarak her köye “muhtar evi” denilen „tip proje‟li
konutlar (Şekil 2.15) yapılmış ve yörenin malzemelerinin nasıl kullanılacağı
afetzedelere öğretilmiştir (Ergünay, 2014).

Şekil 2.15. Muş Varto Depremi Sonrası Kullanılan „Tip Proje‟li Konutun Maketi
(Oktay Ergünay‟ın kişisel albümünden)
Ayrıca Muş Varto depremi sonrası Rusya‟dan yardım olarak demonte konutlar (Şekil
2.16) gelmiş ve monte edilmiştir. Bu konutlar 20 sene boyunca okul ve yatılı bölge
okulu olarak kullanılmıştır (Ergünay, 2014).

Şekil 2.16. . Muş Varto Depreminde Rusya‟dan Gelen Konutlar
(Oktay Ergünay‟ın Kişisel Albümünden)
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1968 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü‟ne bağlı Ahşap Prefabrike Konut Fabrikası
kurulmuştur. Aynı yıl meydana gelen Amasra Bartın ve 1969 Alaşehir depremlerinde
Kızılay çadırı ve ahşap prefabrike konut kullanılmıştır.1969 yılında Afet İşleri Genel
Müdürlüğü‟ne bağlı Beton Prefabrike Konut Fabrikası kurulmuştur (Ergünay. 2014).
1970 Gediz Depremi‟nde Kızılay çadırları ve ahşap prefabrike evler (Şekil 2.17-18)
kullanılmıştır. Yanı sıra. Bayer firmasının Almanya‟dan gönderdiği kimyasal
maddeler ile afet alanında inşa edilen üretim hanede, iglo tipi kubbe köpük evler
üretilmiştir (Şekil 2.19). Köpük evler yaklaşık 11m² dir ve kapı-pencereler yerinde
kesilerek açılmaktadır.

Şekil 2.17. Gediz Depreminde Ahşap Prefabrike Konutlar
(Oktay Ergünay‟ın Kişisel Albümünden)

Şekil 2.18. Gediz Depreminde Ahşap Prefabrike Konutlar 2
(Oktay Ergünay‟ın Kişisel Albümünden)
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Şekil 2.19. Gediz Depreminde İglo Tipi Köpük Afet Konutu
(http://www.youtube.com/watch?v=yJFImVvY6ZQ)
1971 Burdur ve Bingöl Depremleri‟nde Kızılay çadırı, ahşap prefabrike konut ve
1969 yılında kurulan beton prefabrike konut fabrikasının ürettiği afet konutu
kullanılmıştır. Beton yapılarda, dökülen betonların çelik iskeletlerle birleşim
yerlerinde izolasyon sorunları ortaya çıktığı için dış yüzeye tek tuğla kalınlığında
blok duvarlar örülmüştür (Ergünay, 2014).
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Etimesgut Marangoz Fabrikası 1970 yılında
ahşap prefabrike konut üretmeye başlamış, 1978 yılı sonuna kadar 55.000 m² konut
üretmiştir. Ancak, 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programı nedeni ile fabrika
kapatılmıştır (Koç, 1982).
1992 Erzincan Depremi sonrasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu‟nun
ürettiği çelik iskeletli afet konutları (Şekil 2.20) kullanılmıştır. Ancak, bu evlerin
sökülmesi çok zor olduğu için, Erzincan Depremi‟nden 4 yıl sonra, Tunceli‟nin
Ovacık ilçesine kurulmuş ve sonra bir daha kullanılmamıştır (Ergünay, 2014).

Şekil 2.20. 1992 Erzincan Depreminde Çelik İskeletli 500 Konut
(Oktay Ergünay‟ın Kişisel Albümünden)
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1995 Dinar Depremi sonrasında Isparta ve kasabaları dahil tüm kiralık evler ve kamu
misafirhaneleri Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kiralanmış ve afetzedeler bu
konutlara yerleştirilmiştir. Depremin Kasım ayında olması ve Afyon‟un o dönemde
çok soğuk olması yüzünden, Isparta Valiliği‟nin istediği birkaç yer dışında hiçbir
yerde çadır kullanılmamıştır (Ergünay, 2014).
1997-1998 yıllarında. Ahşap Prefabrike Konut ve Beton Prefabrike Konut
fabrikaları, ekonomik olarak çok verimsiz hale geldikleri, çalışan işçilerin güçlü
sendikal hakları ve Türkiye‟de prefabrik yapı sanayii çok ilerlediği için kapatılmıştır
(Ergünay, 2014).
Düzce Depremi Ve Sonrası...
1999 Yılının ikinci yarısında iki büyük deprem meydana gelmiştir: 17 Ağustos
Adapazarı Depremi ve 12 Kasım Düzce Depremi. Bu depremlerde yaklaşık 380.000
konut hasar görmüş, bunların 120.000 tanesi onarılamayacak duruma gelmiştir.
250.000 kişi için barınma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
1999 yılında çıkartılan Deprem Kanunu‟na göre depremde evleri hasar gören kişilere
devlet ev sağlamakla yükümlüdür. Büyük sayılardaki ihtiyacı ve yaklaşan kış sebebi
ile daralan zamanı göz önüne alan hükümet üç aşamalı bir plan uygulanmıştır. Plana
göre, öncelikle acil sığınaklar daha sonra geçici konutlar ve en son kalıcı konutlar
inşa edilmiştir (Davidson, Cassidiy, Lizzaralde, Dikmen, Sliwinski, 2007).
Planın ilk aşamasında. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (BİB) tarafından o tarihteki adı
ile Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) işbirliği ile geçici yerleşim istem eğilimlerini
belirlemek için 11-19 Eylül 1999 tarihleri arasında, çadır kentlerde, misafirhanelerde,
çadır kentler dışındaki evlerin yakınlarında kurulan çadırlarda ve kırsal alanda
yaşayanlara anket uygulanmıştır. Anket sonucuna göre, ankete katılanların % 40‟ı
çadırlarda değil, prefabrike konutlarda yaşamak istediklerini belirtmişlerdir
(http://webarsiv.hurriyet.com.tr/1999/10/08/148600.asp). Bu sonuçların katkısıyla
zarar gören vatandaşların barınma sorunu çözümüne yönelik uygulamalalara karar
verilmiştir. Daha sonra BİB, kış koşulları ağırlaşmadan çadırlarda yaşayanları daha
sağlıklı mekânlara taşımak amacıyla 30 m² büyüklüğündeki prefabrike konutları,
ihale yolu ile yaptırmıştır (Şengün, 2007).
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Sakarya ilinde mera ve özel şahıs arazilerine olmak üzere seçilen 20 alanda toplam
6.265 adet, Düzce ili ve beldelerinde 7000 adet prefabrike konut kurulmuştur
(http://www2.tbmm.gov.tr /d24/ 7/7-8601c.pdf). Bu beldelerde yapılan konutlardan
bazıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟nın hazırladığı „tip proje‟ (Şekil 2.21):
40 yerli firma tarafından 1.5 ayda 40.000 adet üretilmiştir. Afetzedeler çok uzun
yıllar bu afet konutlarını terk etmemiştir.

Şekil 2.21. Adapazarı Depreminde Geçici Afet Konutu
(http://www.haberler.com/12-kasim-duzce-depremi-nin-yildonumu-2-haberi/)
2- Düzce Kiremit Ocağı Konut Yerleşkesi:
Her biri 36 m² olan 330 konuttan oluşmaktadır (Şekil 2.22-23). Konutlar beton
döşeme levhası üzerine prefabrike sandviç paneller ile inşa edilmiştir. Konutların su
ve elektrik tesisatları mevcuttur. Bir yapı içinde iki konut bulunmaktadır. Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir (Johnson, 2007).

Şekil 2.22-23. Düzce Depreminde Kiremit Ocağı Yerleşkesi (Johnson, 2007)
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3- Düzce Gümüşpınar Konut Yerleşkesi:
Her biri 30 m² olan 1194 konuttan oluşmaktadır (Şekil 2.24-25). Konutlar beton
döşeme levhası üzerine prefabrike sandviç paneller ile inşa edilmiştir. Konutların su
ve elektrik tesisatları mevcuttur. Bir yapı içinde iki konut bulunmaktadır. Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir.

Şekil 2.24-25. Düzce Depreminde Gümüşpınar Yerleşkesi (Johnson, 2007)
4- Düzce Fidanlık Konut Yerleşkesi:
Her biri 23 m² olan 352 konuttan oluşmaktadır (Resim Şekil 2.26-27). Ahşap
kazıklar üzerinde tamamen ahşap olarak inşa edilmiştir. Konutların su ve elektrik
tesisatları mevcuttur. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından finanse edilmiştir.

Şekil 2.26-27. Düzce Depreminde Fidanlık Yerleşkesi (Johnson, 2007)
5- Düzce UMCOR Konut Yerleşkesi:
Her biri 25 m² olan 192 konuttan oluşmaktadır (Şekil 2.28-29). Metal kazıklar
üzerinde çelik kafes sistemi ve prefabrike paneller ile inşa edilmiştir. Konutların su
ve elektrik tesisatları mevcuttur. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından koordine
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edilmiş, Amerika merkezli ve 80 ülkede faaliyet gösteren United Methodist
Committee on Relief (UMCOR) tarafından finanse edilmiştir.

Şekil 2.28-29. Düzce Depreminde UMCOR Yerleşkesi (Johnson, 2007)
Kızılay Derneği tarafından 2007 yılında „OBAKENT‟ (Şekil 2.30) isimli. 2009
yılında „MEVLANA EVİ‟ (Şekil 2.31-32) isimli geçici afet konutları tasarlanmış ve
ürettirilmiştir.

Şekil 2.30. OBAKENT Genel Görünüm (Tüzel, 2013)

Şekil 2.31-32. Mevlana Evi (Tüzel, 2013)
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Geçici Afet Konutu Yerleşkeleri. Konteyner Kentler
2011 Van depreminin ardından afetzedelerin yerleştirilmeleri amacıyla, hızla 22.253
adet konteyner kurulmuştur. Konteynerler, öncelikli olarak konutları yıkık ve
oturulamaz olan afetzedelerin barınmaları için tahsis edilmiş olup, toplamda yaklaşık
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bin

depremzedenin

yerleştirilmesi

planlanmış,

133.762

depremzede

yerleştirilmiştir. Bu sayı 45 il merkezi nüfusundan daha fazladır. Van Merkez‟de 29,
Erciş‟te 5 yerleşim yeri konteyner alanı olarak belirlenmiştir (Şekil 2.33-34-35).

Şekil 2.33. Van Konteyner Kent 1 (http://www.gazetevan.com/fotogaleri/KonteynerKenti-Van-448-4.htm)

Şekil 2.34. Van Konteyner Kent 2 (http://www.gazetevan.com/fotogaleri/KonteynerKenti-Van-448-9.htm)

Şekil 2.35. Van Konteyner Kent 3 (http://www.gazetevan.com/fotogaleri/KonteynerKenti-Van-448-10.htm)
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Erciş‟te 5 Van Merkez‟de 29 olmak üzere toplam 34 konteyner kent kurulmuş ve
afetzedeler bu konteyner kentlere yerleştirilmiştir. Konteynerlerin maliyeti yaklaşık
420 Milyon TL‟dir.

(Tablo 2.9) (https://www.afad. gov.tr/TR/IcerikDetay

1.aspx?ID=107 &icerikID=573).
Tablo 2.9. Van Depremi Sonrasında Kullanılan Konteyner Sayıları Tablosu
İLLER

Adet

Nüfus

VAN (MERKEZ)

Konteyner

24.014

147.319

VAN (ERCİŞ)

Konteyner

5.472

27.751

29.486

175.070

TOPLAM

Van Depremi ile birlikte geçici afet konutu olarak ilk kez kullanılmaya başlanan
konteynerler, 2 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan, yaklaşık 21m²‟lik taban
alanlı mobil konutlardır (Şekil 2.36-42). 2013 yılı itibariyle, Kızılay‟a ve AFAD‟a ait
30.000‟den fazla Konteyner Geçici Afet Konutu bulunmaktadır (Akgül, 2013).

Şekil 2.36. Konteyner Geçici Afet Konutu (Bülent Ünal tarafından 2013 yılında
çekilmiştir.)
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Şekil 2.37. Konteyner Konut Ölçüleri ve Planı
Kalıcı konutların 1 yıl sonra hak sahiplerine teslim edilmesine rağmen, kanunen hak
sahibi olmayanlar konteyner kentlerdeki konutlarından çıkamamışlardır. Hak sahibi
olmamalarının yanısıra deprem sebebi ile Van merkezindeki sağlam konutların
kiralarının 3-4 kat artmış olması ve afetzedelerinin gelirlerinin buna yetmemesi
sebebi ile mecburen konteynerlerde yaşamaya devam etmeye çalışmışlardır.
Van İpekyolu‟nda bulunan Konteyner Kentte yaşamak zorunda kalan 500 aile 2011
yılında meydana gelen depremin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen, Valilik
tarafından yaşadıkları konteynerleri boşaltmaya zorlanmış. gidecek yeri olmayan
bazı aileler açlık grevine gitmiştir (https://bianet.org/bianet/yasam/152059-van-daaclik-grevi-111-gununde son erişim: 05.12.2015). Van Depremi sonrasında hak
sahiplerinin kalıcı konutlara geçmesi ile boşalan 18 binin üzerinde konteyner,
afetlerde ve Suriyeli mültecilerin barınmasında kullanılmak üzere çeşitli kentlere
gönderilmiştir

(http://kdk.gov.tr/haber/van-depremi-sonrasi-gerceklestirilen-

calismalar/ 498. son erişim 02.12.2015 ). Verilen örneklerden de görüldüğü gibi, çok
çeşitli afet sonrası barınma çözümleri üretilmiştir. Tasarım ve planlama açısından
kaynaklanan eksikliklerden dolayı bu çözümlerden hiç birisine günümüze kadar
uygulamaya devam edilmemiştir.
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Hiç bir engeli olmayan kişilerin bile ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremeyen bu
geçici afet konutları ve konteyner kentlerin, engellilerin erişebilirliği açısından
incelenmesinde kullanılacak temel standartlar ve gereklilikler ileriki bölümlerde
incelenmiş ve konulan standartlara uyup uymadıkları araştırılmıştır.

Şekil 2.38. Anadolu Konteyner Kent

Şekil 2.39. Kerem Ailesine Ait

(Bülent Ünal tarafından çekilmiştir.)

Konteyner, İç Mekân (Bülent Ünal
tarafından çekilmiştir.)

Şekil 2.40. Kerem Ailesine Ait

Şekil 2.41. Kerem Ailesine Ait

Konteyner, İç Mekân 2 (Bülent Ünal

Konteyner, Dış Görünüş (Bülent Ünal

tarafından çekilmiştir.)

tarafından çekilmiştir.)
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Şekil 2.42. Argo Ailesine Ait Konteyner, Banyo/Tuvalet (Bülent Ünal tarafından
çekilmiştir.)
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3. ENGELLĠLĠK VE ERĠġĠLEBĠLĠRLĠK

3.1.Engellilik
Engellilik ile ilgili birçok tanımlama bulunmaktadır. 1980 yılında Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan bildirge ile ( ICF- International Classification
of Impairments, Disabilities and Handicaps ) engellilikle ilgili üç ayrı kategori
tanımlanmıştır.
a. Bozulma/Azalma (Impairment): Fizyolojik, psikolojik veya anatomik yapının
kaybını ya da herhangi bir sebepten anormalleşmesi halini ifade eder. Bu tanım
özellikle organ düzeyindeki bozulmaları ve aksamaları ifade etmektedir.
b.

Özürlülük/Yetersizlik (Disability):

Bireyin

fonksiyonel performans

ve

aktivitelerindeki azalma ve düşüklüğü yansıtır. Özürlülük, kişi düzeyindeki
bozuklukları temsil eder.
c. Engellilik (Handicap): Yukarıda açıkladığımız yetersizlik veya özürlülük halleri
nedeniyle kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel düzeyine göre normal kabul edilen
yaşam gereklerini yerine getirememesidir (ICF, 2002).

Bu üç tanım arasındaki

ilişki ve etkileşim Şekil 3.1‟deki gibi gösterilebilir.

Şekil 3.1. Kategoriler ve Etkileşimleri (ICF, 2002)
Konuyu daha iyi anlayabilmek için, yukarıdaki açıklamalara uygun örnek bir tablo
(Tablo 3.1) aşağıdadır
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Tablo 3.1. Kategorilere Bağlı Örneklemeler Tablosu (ICF, 2002)
İmpairment
Bozulma/Azalma
Dil
Kulak
Göz
İskelet
Psikoloji

Disability
Özürlülük/Yetersizlik
Konuşma
Dinleme
Görme
Giyinme, Beslenme
Yürüme
Davranış

Handicap
Engellilik
Oryantasyon/
Yönlendirme
Fiziksel Bağımsızlık
Mobilite
Sosyal Entegrasyon

Aynı yaklaşımla, Türkiye‟de bireysel bir durumu ifade eden “özürlü” veya
“özürlülük” kavramları yerine, çevresel koşulların, bireyin toplumsal yaşama
katılımını olumsuz etkilemesine vurgu yapmak üzere “engelli” veya “engellilik”
kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavramlaştırma, bireyin aslında çevresel
koşulların iyileştirilmemesi nedeniyle engellenmiş, “engelli” haline getirilmiş
olduğunu vurgulanırken engellilik kavramının, kişinin kendisinden çok, yapılı
çevrenin uygun olmaması nedeni ile hayata tam olarak katılımının engellenmesini
ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu tezde de, kanun ve yasal düzenlemelerde, yapılan
araştırmalar ve sonuçları paylaşılırken kullanılanlar hariç “özürlü” kelimesi yerine
“engelli” kelimesi kullanılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu‟nda (2009) geçen 27.08.2009
tarih ve 2009/5 sayılı raporda da ”engellilik” ile ilgili pek çok tanıma yer verilmiştir.
Bu raporun konusu : ” T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin
Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde Özürlülük
Konusunda Toplumsal Bilinç ve Duyarlılık Oluşturulması Amacıyla Yapılan
Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Bu Tür Çalışmaların Düzenli ve Verimli Şekilde
Yürütülmesi ve Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler” olup, aşağıdaki
tanım ve açıklamaları içermektedir.
( http://www.tccb.gov.tr/faaliyetler/ ddkraporlari/).
Bu rapora göre:
“5378 sayılı Kanun’da özürlü; “Doğuştan veya sonradan
herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama
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uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine
ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmıştır. Kanunda ayrıca, “hafif
özürlü”, “ağır özürlü”, “bakıma muhtaç özürlü” ayrımı yapılmış ve
özürlü bireyler özür oranına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre;
“Hafif özürlü; özürlülük ölçütüne göre, hafif özürlü olarak
tanımlanan kişiyi,
Ağır özürlü; özürlülük ölçütüne göre, ağır özürlü olarak
tanımlanan kişiyi ,
Bakıma muhtaç özürlü; özürlülük sınıflandırmasına göre resmî
sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük
hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine
getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan
devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiler” olarak ifade
edilmektedir.
Konunun niteliğine ve uygulamaya göre kanun ve yönetmeliklerde birbirine benzer
olsa da tanımlamalarda farklılıklar görülebilmektedir. Örnek olarak Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere
Uygulanacak Sınav Yönetmeliği‟nin 4/f maddesinde özürlü;
“Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve koruma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan
kişilerden çalışma gücünün en az % 40'ından yoksun olduğu sağlık
kurulu raporu ile belgelenenler” şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı nitelikteki Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin
3 üncü maddesinde ise engelli için;
“Bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri
nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu sağlık
kurulu raporuyla belgelenenler” tanımı yapılmıştır.
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2006 tarihinde yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde;
Çalışma güçlerini % 40 ile % 69 arasında kaybedenler “özürlü”,
% 70 ve üzerinde kaybedenler ise “başkasının yardımı olmaksızın
hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü” sayılmıştır.
“Bakıma Muhtaç Özürlü”, 30.07.2006 tarihli, “Bakıma Muhtaç Özürlülere
Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği”nin 4/b
Maddesinde;
“Özürlülük

sınıflandırmasına

göre

ağır

özürlü

olduğu

belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini
önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı
ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişi”
olarak tanımlanmışken,
30.07.2006 tarihli, “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” in 4/c maddesinde;
“Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, özürlülük sınıflandırmasına
göre ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış,
tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle
hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek
derecede düşkün olan kişilerden, sosyal güvenlik kurumlarına tabi
olmayan; ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal
yoksunluk içerisinde bulunanlar” şeklinde tanımlanmıştır.
Özürlülükle ilgili en fazla tanımın yer aldığı yasal düzenlemelerden biri, 2006 tarihli
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğidir. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde,
Ortopedik yetersizliği olan birey:
“Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı olarak kas,
iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana
gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek
eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” olarak tanımlanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation – WHO), sağlıkla ilgili durumların
tanımlanması için ortak ve standart bir dil ve bir çerçeve oluşturmak amacıyla, 2001
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yılında, hazırladığı

rehberde, İşlevsellik, Yeti yitimi ve Sağlığın Uluslararası

Sınıflandırması (ICF-International Classification of Functioning, Disability and
Health) engellilikle ilgili geleneksel paradigmayı değiştirmiş ve önceden organ
eksikliği esasına dayanan tanımlamalar, işlevsel açıdan ele alınmıştır. Bu yeni
tanımlamada, bir işlev açısından engelli sayılan kişi, başka bir işlev açısından engelli
kapsamı dışında yer almaktadır. Yeti yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması,
biyolojik, bireysel ve sosyal bağlamlardan gelen sağlıkla ilgili farklı görüşlerin
uygun birleşimini sağlamak için bir sentez oluşturmayı amaçlamıştır.Yeni
tanımlamaya göre, engellilik kavramı çok boyutlu toplumsal bir olgu olarak kabul
edilmekte ve sadece bireyin uzuv kaybı ya da organın çalışma gücü kaybı şeklinde
görmek yerine, sosyal hayatta karşılaşılan güçlükler, çevresel etmenler, vücut yapısı,
vücut işlevleri ve etkinliklere katılımın sınırlanması durumunun bütününü ele alan
bir tanımlama yapılmaktadır.
Engellilere yönelik hizmet ve yardımlarla ilgili farklı modeller bulunmaktadır. Bu
modellerden tarihsel sürece göre ilki “medikal model”, diğeri ise “sosyal model”dir.
Medikal model, engelliliği, medikal bakım gerektiren kişiye ait bir hastalık, bir
yetersizlik ve bireysel biyolojik bir bozukluk olarak görür ve politik düzeyde asıl
amaç sağlık hizmetlerini iyileştirmektir. Bunun karşısındaki sosyal model ise
engelliliği, bireyin topluma tam katılımına odaklanan sosyal bir sorun olarak
görürken, problemin çözümü sosyal eylem gerektirir ve engelli kişilerin toplum
yaşamının tüm alanlarına tam katılımı için gerekli çevresel değişiklikleri sağlamak
büyük ölçüde toplumun ortak bir sorumluluğudur (ICF, 2002).
Sosyal modelde birey, kendi özel durumu nedeninden dolayı değil, hayata tam olarak
katılımını engelleyen sosyal ve çevresel koşullardan dolayı engelli durumundadır. Bu
yüzden de, engellilerin hayatlarını kolaylaştırıcı ve çevresel engelleri ortadan
kaldırıcı sosyal politikalar ve uygulamalar gerekli görülmektedir. Sosyal bakım
modelinde engellilik, engelliler için sosyal bir sonuçtur. Engellilik, işlevsel yetersiz
olan bireyin, çevre ortamının olumsuz şartlarıyla karşı karşıya gelmesi sonucu ortaya
çıkmaktadır. „Özürlü‟, çevre şartlarından dolayı engelli hâle getirilmektedir. Sosyal
modelde işlevsel bozukluk veya yetersizlik, kendi başına bir engellilik teşkil
etmemektedir (ICF, 2002).
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3.1.1. Engellilik AraĢtırmaları
Bu bölümde dünyada ve Türkiye‟de yapılan engellilik araştırmalarına, engellilik
çeşitleri, engellilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.
3.1.1.1. Dünyada Engellilik AraĢtırması (Dünya Engellilik Raporu)
Dünya Sağlık Örgütü'nün “Dünya Engellilik Raporu”nda (2011) 1 milyardan fazla
insanın, diğer bir deyişle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin bir tür engellilik
ile yaşadığı belirtilmektedir. 5 yaş ve üzerinde engellilik ile yaşamak durumunda
olan kişi sayısını, Dünya Sağlık Araştırması 785 milyon olarak belirtirken, Küresel
Hastalık Yükü çalışması, bu sayıyı yaklaşık 975 milyon olarak ifade etmektedir.
Engelli insanların sayısının giderek artması; nüfusun yaşlanması, diyabet, kalp ve
damar hastalıkları ve akıl hastalığı gibi engellilik ile ilgili kronik sağlık sorunlarının
dünya çapında artmasıyla açıklanmaktadır. Dünya Sağlık Araştırması sonuçları da,
engelliliğin, düşük gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha yaygın
olduğuna ve en yoksul 5'te 1'lik refah diliminde yer alan insanlarda, kadınlarda ve
yaşlı

insanlarda

engelliliğin

daha

sık

görüldüğüne

işaret

etmektedir

(http://arsiv.gercekgundem.com/?p=436798 23.04.2016).
Raporda insanları engelleyen faktörler, yetersiz politikalar ve standartlar, olumsuz
tavırlar, yeterli hizmet sağlanamaması, hizmet iletimi sorunları, yetersiz finansman,
yetersiz erişilebilirlik, danışma ve katılım yetersizliği, veri ve bulgu yetersizliği
olarak sıralanmaktadır (Dünya Engellilik Raporu, 2011).
Sayısı giderek artan bulgular, engelli insanların genel nüfusa göre daha düşük
kalitede sağlık seviyesinde yaşadığını gösterirken engelli olmayan akranlarına
kıyasla engelli çocukların okula başlama olasılığı daha düşük gerçekleşmekte, engelli
çocukların okulda bulunma süreleri ve sınıf geçme oranları da düşük seyretmektedir
(Dünya Engellilik Raporu, 2011).
Ekonomik katılım açısından, engelli insanların işsiz kalma ihtimali daha yüksektir.
Engelliler istihdam edildiklerinde genellikle daha az kazanç elde edebilmektedirler.
Dünya Sağlık Araştırması engelli olmayan erkeklerde yüzde 65, engelli olmayan
kadınlarda yüzde 30 olan istihdam oranının, engelli erkeklerde yüzde 53'e, engelli
kadınlarda ise yüzde 20'ye gerilediğine işaret etmektedir. Bu durum, engelli
52

insanların, diğerlerine göre daha yüksek yoksulluk oranları ile mücadele etmesine
neden olmaktadır. Engelli insanlar ve üyeleri arasında engelli bulunan hane halkları,
ortalamada daha yüksek oranda gıda güvencesizliği, yetersiz barınma, sağlıklı su ve
temizliğe eksik erişim ve sağlık hizmetlerine yetersiz erişim gibi yoksunluklara
maruz kalmakta ve diğer kişilere ve hane halklarına göre daha az mal varlığına sahip
bulunmaktadır (http://arsiv.gercekgundem.com/?p=436798 23.04.2016).
Kurumsal çözümlere bel bağlanması, sosyal hayatın noksanlığı ve yetersiz hizmetler,
engelli insanları izole ederek, başkalarına bağımlı hale getirmektedir.
Dünya Engellilik Raporu'nda, engelli insanların yaşam koşullarını geliştirmek üzere
şu önerilere yer verilmiştir:












''Engelli insanların sağlık, refah, ekonomik ve sosyal güvence gibi
sıradan ihtiyaçları, engelli insanlar için ayrıştırılmadan, bütün
toplumun kullandığı genel programlar ve hizmetler tarafından
karşılanmalıdır.
Engelli insanlar için özel programlar ve hizmetler geliştirilmelidir.
Ulusal bir engellilik stratejisi ve eylem planı benimsenmelidir. Bu
strateji, engelli insanların refahını geliştirmek için bütünlüklü,
kapsamlı ve uzun erimli hedefleri ortaya koymalı ve bünyesinde hem
kaynaştırma uygulanacak politika ve program alanlarını hem de
engelli insanlar için özel hizmetleri barındırmalıdır.
Politikalar, yasalar ve hizmetler düzenlenirken engelli insanlara
danışılmalı ve engelliler bu sürece aktif olarak dahil edilmelidir.
Eğitim, kurs ve işe alım süreçlerinin etkinliği artırılarak insan
kaynağı kapasitesi geliştirilmelidir.
Yeterli finansman temin edilerek, hizmetlerin insanların bütçesine
uygun olması sağlanmalıdır.
Toplumun farkındalığı ve anlayışı geliştirilmelidir.
Engellilikle ilgili veri toplama sistemi geliştirilmelidir.
Engellilik ile ilgili araştırmalar desteklenmeli ve geliştirilmelidir.''
(http://arsiv.gercekgundem.com/?p=436798 23.04.2016).

3.1.1.2. Türkiye‟de Engellilik AraĢtırması
TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve TC. Başbakanlık Devlet İstatistik
Enstitüsü Başkanlığı (Şimdiki adı ile Türkiye İstatistik Kurumu), daha önce
Türkiye‟de engelli nüfusa yönelik bir kayıt sistemi olmadığından,

2002 yılında

Türkiye Özürlüler Araştırması yapmıştır. Bu araştırmada, Türkiye‟de engellilerin
sayısı, oranı, sosyo-ekonomik yapısı, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar,
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beklentileri, engellilik türü, engelin oluş sebebi, bölgesel farklılıkların ölçülmesi ile
süreğen hastalığa sahip olma oranlarının ölçülmesi hedeflenmiştir ve bu amaçla
97.433 hane ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı coğrafi bölgeler
ve kapsadığı iller Tablo 3.2‟de paylaşılmıştır.
Tablo 3.2. 2002 Türkiye Özürlüler Araştırmasında Kapsanan İller Tablosu

Araştırmada kullanılan bazı tanımlar şöyledir:
Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş,
normal yaşamın gereklerine uyamayan kişilerdir.
Özürlülük Oranı: Özürlü olan nüfusun toplam nüfusa oranıdır
Ortopedik Özürlü: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve
fonksiyon kaybı olan kişidir. El, kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık,
eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik
hastalığı olanlar, felçliler, Serebral Palsi, spastikler ve spina bifida olanlar bu gruba
girmektedir.
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Görme Özürlü: Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya
bozukluğu olan kişidir. Görme kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar, renk
körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası) olanlar bu gruba girer.
ĠĢitme Özürlü: Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan
kişidir. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir.
Dil ve KonuĢma Özürlü: Herhangi bir nedenle konuşamayan veya
konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan
kişidir. İşittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar,
kekemeler, afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba
girmektedir.
Zihinsel Özürlü: Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zeka
geriliği olanlar (mental retardasyon), Down Sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine
yol açmışsa) bu gruba girer.
Süreğen

Hastalık:

Kişinin

çalışma

kapasitesi

ve

fonksiyonlarının

engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır (Kan
hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi
hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları,
kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir
sistemi hastalıkları, HIV).
Özürlülük Araştırmalarında, süreğen hastalıklar da, özür türü içerisinde bir alt başlık
olarak yer almaktadır. Bu araştırmada, süreğen hastalıklar, Özürlüler İdaresi
Başkanlığı‟nın kimlik verilmesine esas olan, 18.03.1998 Tarih ve 23290 sayılı Resmi
Gazete‟de yayınlanan, „‟Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki
Yönetmelik‟‟ çerçevesinde belirlenmiştir. Ancak, araştırmada, süreğen hastalık
dışındaki engel türlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sorgulanırken, süreğen hastalığın,
bireyin normal kabul edilen davranış biçimlerindeki sürekli kayıpları konusunda
yeterli sorgulama yapılmamıştır. Bu nedenle, süreğen hastalık, toplam „özürlülük‟
oranı içerisinde yer almakta ancak nitelikleri incelenirken, diğer engel türlerinden
ayrı olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmada çıkan sonuçlara göre:
Engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12.29‟dur. Ortopedik, görme,
işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerin oranı %2.58 iken süreğen hastalığı
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olanların oranı ise % 9.70‟dir. Engelli olma oranları yaş grubu bazında
incelendiğinde her iki grupta da ileri yaşlarda artmaktadır. Ancak, bu artış süreğen
hastalığı olanlarda diğer engel grubundakilere göre daha fazladır. 0-9 yaş grubunda
ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanların oranı % 1.54
iken 0-9 yaş grubunda süreğen hastalığa sahip olanların oranı % 2.60‟tır. Bu oran,
ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanlarda 50-59 yaş
grubu, süreğen hastalığı olanlarda ise 20-29 yaş grubunda yaklaşık iki katına
çıkmaktadır (Tablo 3.3.).
Tablo 3.3. Türkiye Özürlüler Araştırması „Özürlülük‟ Oranı Tablosu
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Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli nüfus cinsiyet
ayrımında incelendiğinde, erkeklerin oranının daha yüksek olduğu, süreğen hastalığa
sahip olan nüfusta ise kadınların oranının daha yüksek olduğu gözlenmektedir.
Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engeli olanların oranı kırsal
alanlarda daha yüksek iken süreğen hastalığa sahip olanların oranı kentte daha
yüksektir. Engellilik oranı bölgelere göre incelendiğinde, ortopedik, görme, işitme,
dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanların oranı % 3.22 ile en yüksek Karadeniz
Bölgesinde, % 2.23 ile en düşük Marmara Bölgesinde gözlenmektedir. Süreğen
hastalığı olanların oranı ise % 10.90 ile en yüksek Marmara Bölgesinde, % 7.18 ile
en düşük Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gözlenmektedir (Tablo 9) (Türkiye
Özürlüler Araştırması, 2002).
3.2. EriĢilebilirlik
Lid

ve

Solvang‟a

göre

(2016)

engellilik

ve

erişilebilirlik,

bir

faaliyet

gerçekleştirildiğinde bireyler ve çevreleri arasındaki karşılıklı etkileşimin bir ürünü
olarak ortaya çıkmaktadır. Lid ve Solvang‟ın Jerome Bickenbach‟tan (2012)
aktarımına göre, engelliliği aşağıdaki şekilde sistemleştirilmiştir:
“Engellilik (a), hem insan vücudunun hem de zihninin özünü içeren çok boyutlu bir
olgudur; (b) kişinin özellikleri (bozulmalar ve işlev sınırlamaları) ile fiziksel, insani,
toplumsal, tutum ve siyasi ortamın özellikleri arasındaki etkileşimin sonucudur; (c)
süreklidir; ve son olarak (d) ayrı bir azınlığı ayırt edici işaretlemek yerine, evrensel
bir insanlık koşuludur."
Engellilik, “herkes için normal kabul edilen aktivitelerin yapılabimesinde herhangi
bir kısıtlama, değer düşüklüğü ya da yetersizlik “olarak da tanımlanabilir. Engelli
bireyin bulunduğu yaşa, cinsiyete ya da fiziğine göre normal sayılabilecek günlük
aktivitelerini yapamama durumunu beraberinde getirir. Bu engellerden dolayı,
kamusal alanları ve binaları, günlük komşuluk ziyaretleri, iş/iş gezileri, ailesi ile
sosyal hayatı ve gezileri, ulaşım araçlarını yapması zorlaşır. Tüm bunlar hayatın çok
önemli bileşenleridir ve engelliler için erişilebilrliğin önemini vurgular (Varma vd.,
2017)
Engelli bireyler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır, tamamen ve aktif olarak toplumun
tüm aktivitelerine katılabilmelidir. Çevrelerine ya da bir olaya tam erişilebilirlik
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topluma entegrasyonları açısından çok önemlidir ve hayatta üzerlerine düşen rolü
başarı ile uygulamalarını sağlar. Her ne şekilde olursa olsun bir engelleme sosyal
dışlanmaya sebep olur. Sosyal dışlanma, kısıtlama tabanlı bir olaydır ve bireylerin ya
da grupların, ait oldukları toplumun normal saydığı aktivitelere mekânsal engeller
sebebi ile katılamaması durumudur. Herhangi bir sosyal dışlanma biçiminden
kaçınmak için herkes için erişilebilir ortamlar sağlamak gerekir, kişiler, profilleri
veya kapasiteleri ne olursa olsun (Wazzan, 2015).
Erişilebilirlik,

bireylerin,

toplumun bir

üyesi olarak

her

türlü

ihtiyacını

karşılayabilecek şekilde, bulunduğu mekândan, ihtiyacını göreceği mekâna ve
bilgiye engelsiz bir şekilde ulaşabilmesini ifade etmektedir. Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme‟nin 19. Maddesi, “Engellilerin kişisel destek dâhil olmak üzere
toplum içinde yaşamak ve topluma dâhil olmak için ihtiyaç duydukları konut içi,
kurum içi ve diğer toplumsal destek hizmetlerine erişimleri sağlanmalı ve
engellilerin toplumdan tecridi ve ayrı tutulması önlenmelidir” hükmünü içermektedir
(Devlet Denetleme Kurulu Raporu, 2009).
Engelli bireyler için engellerden arındırılmış, engelsiz bir çevre bu bireylerin
erişilebilirliklerini olumlu etkilediği gibi, toplumsal yaşama katılımlarını da olumlu
etkileyebilecektir. Kaldı ki, kentsel mekanlarda engelsiz tasarımın uygulanması
sadece engellileri değil, aynı zamanda yaşları küçük çocukları veya çocuklarıyla
birlikte olan aileleri de aynı kapsamda olumlu etkileyecektir. 2004 tarihli ve 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyelerin
engelliler için sunacakları hizmetleri tanımlamıştır. 2005 tarihli 5378 sayılı Kanun
engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması konusunu daha ayrıntılı biçimde hükme
bağlayarak, bunların yerine getirilmesi için süre belirlemiştir. Böylece, kamu kurum
ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi,
açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile
gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapı
ile toplu taşıma hizmet ve taşıtlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
yedi yıl içinde engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma getirileceği hükme
bağlanmıştır (Yerel Yönetimler İçin Ulaşabilirlik Temel Bilgiler El Kitabı, 2010).
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3.2.1. Fiziksel EriĢilebilirlik
Tarihsel bakış açısıyla, engellilik statik bir durum olarak görülmüş ve fonksiyon
kaybı, bir hastalığın sonucu ya da işlev bozukluğu olarak ele alınmıştır. Zamanla
siyasi ve entellektüel eleştiriler ile karmaşık ve bazen düzenli olmayan süreçler
sonunda ortaya çıktığı görülmüştür. Engellilik, bireyler ve çevre arasındaki
etkileşimlerin, sosyal, kültürel, politik, iklimsel, topografik, mimari ve teknolojik
bileşenlerinin kompleks etkileşiminin sonucudur (Alan vd., 2002)
Binalar, yollar, ulaşım araçları gibi kapalı ve açık tüm tesislerin, elektronik ulaşım
sistemleri gibi bilgi ve iletişim teknoloji ve araçlarının ulaşılabilir olması, engellilerin
bağımsız yaşayabilme düzeyleri ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımının
sağlanması için önem arz etmektedir.
Erişilebilirlik çok kısa olarak; “Bireyin, istediği yere ve bilgiye kendi başına
erişebilmesi” şeklinde tanımlanabilir. Fiziksel Erişilebilirlik; bireylerin, toplumun bir
üyesi olarak her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde, bulunduğu mekândan,
ihtiyacını göreceği mekâna ve bilgiye engelsiz bir şekilde ulaşabilmesini ifade
etmektedir. Bu şekilde, kişinin yaşadığı mekândan çıkarak ulaşmak istediği yere
sorunsuz bir şekilde varıp tekrar yaşadığı mekâna dönmesi kesintisiz erişim
(seamless travel) olarak ifade edilmektedir (Devlet Denetleme Kurulu Raporu, 2009).
Ulaşımla ilgili sorunlar sadece bedensel engellilikle sınırlı değildir. Görme, işitme,
konuşma, zihinsel, ruhsal, iletişimsel bozukluklar da ulaşımı zorlaştıran engellilik
halleridir. Fiziki çevreye ulaşım, yaşlılar, hamileler, aşırı kilolu kişiler, çok uzun ve
çok kısa boylu bireyler, bebek arabalılar gibi engelliler dışındaki bazı gruplar
açısından da önemli bir sorundur ancak bu gruplar arasında en fazla sıkıntı ile karşı
karşıya olan ortopedik engellilerdir. Engellerle dolu çevrede hareketlerinin
kısıtlanmasına maruz kalan bu gruplarda yer alan kişiler “hareket kısıtlılığına sahip
bireyler‟ olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla herkes, engellerle dolu bir çevreden her
an etkilenebilir. Fiziksel düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle, herkes çevresinde
çok sayıda engelle karşılaşmaktadır. Ancak, engelli olmayanlar bir şekilde bu
engelleri aşmanın yolunu bulabilmekte iken, yetersizlik yaşayan bireyler, karşılarına
çıkan bir engeli ancak bir başkasının desteği ile aşabilirler. Bazı durumlarda ise
başkalarının desteği bile, bir engeli aşmak için yetersiz kalabilmektedir. Engel,
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yetersiz birey ile çevre arasındaki ilişkide ortaya çıkan, çevre içindeki fiziksel,
kültürel veya sosyal kısıtlılık nedenleridir. Dolayısıyla engel, çoğu durumda,
toplumsal bir faktör olarak ortaya çıkar. Engellenen kişi, ev, iş, okul ve sosyal
yaşamdaki diğer rollerini yerine getirebilmede özür türüne göre farklı derecelerde
güçlükler yaşar.
Engelliler için erişilebilirliğin arttırılması konusu, Birleşmiş Milletler Dünya Eylem
Programı, Birleşmiş Milletler Özürlüler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart
Kurallar, Özürlüler İçin Engelsiz Avrupa Tebliği, Avrupa Birliği Özürlüler İçin
Fırsat Eşitliği Tebliği, Avrupa Birliği Komisyonu Erişilebilir Ulaşım Hakkında
Topluluk Eylem Planı, Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi ve
AB direktifleri gibi birçok uluslararası sözleşme ve normlarda yer almıştır (Devlet
Denetleme Kurulu Raporu, 2009).

Türkiye‟nin erişilebilirlik konusundaki mevcut durumu istenen sonuca ulaşmaktan
çok uzaktadır. Kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ve standartların ifade
ettiği ve bazen zorunlu tuttuğu düzenlemeler, alana ve imalatlara yansımamıştır. Zira
konu hakkında kanunların ne söylediği (de jure) ile gerçek, fiilî uygulamalar (de
facto) birbirlerinden çok farklıdır. Nitekim, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar
Derneği‟nin (TOHAD) 2014 senesinde yaptığı araştırma verilerine göre:
 “61 ilde faaliyette olan 12.417 otobüsten 4.077‟sinde (%32,83) ortopedik engelli
kişiler için gerekli olan rampa ya da asansör sistemi bulunmaktayken, 8.340‟ında
(%67,17) ise bu yönde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
 12.417 otobüsten 869‟unda (%7) görme engellilere yönelik sesli anons sistemi
bulunmaktayken, 11.548‟inde (%93) ise bulunmamaktadır.
 12.417 otobüsten 756‟sında (%6,09) araç içi bilgilendirme sistemi (hangi durağa
gelindiğini belirtir) bulunurken, 11.661‟inde (%93,91) ise bulunmamaktadır.
 İşletmede olan 12.417 adet otobüsün 3.693‟ünün (%31,33) 2005 yılından önce,
8.094‟ünün (%68,67) ise 2005 yılından sonra alındığı öğrenilmiştir. Bir başka
deyişle, otobüslerin büyük bir kısmının (8.094 adedi), 5378 sayılı Kanun çıktıktan
sonra, yani otobüslerin erişilebilir olması gerektiğine dair düzenleme yapıldıktan
sonra satın alındığı anlaşılmıştır.”

60

Bu durum tek başına Kanunların, beklenen değişimleri gerçekleştirmek için yeterli
olamadığını ortaya koymaktadır (Özgül, 2015).
Özürlüler

Kanunu‟yla

alınan

yasal

önlemlerin

sadece

bir

kısmının

gerçekleştirildiğini, yapılan iyileştirme ve düzenlemelerin ise bir çoğunun mevzuatta
belirtilen standartlara uygun olmadığı görülebilmektedir. Merkezi ve yerel
yönetimlerin engellilerin fiziksel erişimleri konusunda bütünsel ve koordineli
çalışmalar yürütemediği, sorunların hala ciddi boyutunu koruduğu 2010 yılında
yapılan “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması” ile de ortaya çıkmıştır.
Araştırmanın ilk sonuçlarına göre, engellilerin %66.9‟u kaldırımlar, yaya yolları ve
yaya geçitlerinin, %66.3‟ü oturdukları binanın, %59.5‟i dükkan, market, mağaza ve
lokantaların, %58.4‟ü kamu binalarının, %55.4‟ü postane ve banka benzeri yerlerin
engelli bireyin kullanımına uygun olmadığı belirtilmiştir. Genel olarak engellilerin
%68‟inin yaşadığı çevrede bina, cadde, sokak ve yollarda özrüne uygun herhangi bir
düzenleme bulunmamaktadır. Bulundukları çevrede uygun toplu taşıma hizmeti
bulunduğunu söyleyen engellilerin oranı %4‟tür. Sağlık, eğitim, istihdam vb. alanlar
için de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi
Araştırması‟nda da, örneklem grubunun %70.1‟i kamuya yönelik hizmetlerin
sunulduğu binalarda engellilere yönelik gerekli düzenlemelerin olmaması nedeniyle
ulaşım zorlukları yaşamış olduğunu, %44‟ü ise, çoğu zaman ya da her zaman bu
zorlukları yaşadığını belirtmiştir. Yollar, kaldırımlar ve parklar gibi kamuya açık
yerlere erişilebilirlik söz konusu olduğunda oranlar daha da yükselmektedir.
Örneklem grubunun %77.3‟ü bu alanlarda engellilerin erişilebilrliğine

yönelik

gerekli düzenlemelerin yokluğu nedeniyle ulaşım zorlukları yaşadıklarını ifade
etmiştir (Çağlar, 2012).

Engelli Hakları İzleme Raporunda (2014) kamunun erişilebilirlik uygulamaları ile
ilgili sayısal verilere ulaşılabilmektedir. Burada aktarılan veriler daha yeni bir
çalışma bulunamadığı için 2014 yılı izleme raporundan alınmıştır.
İzleme raporunda konu edilen kamuya ait 1.546 odak kurum ve kuruluş toplamda
29.795 binada hizmet vermektedir. Konu edilen binalarda erişilebilirlik bakımından
yapılan uygulamalar şöyledir:
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 “29.795 binanın 14.970’i (%50,24) tek, 14.825’i (%49,76) çok katlı olup, söz
konusu 14.825 çok katlı binanın 4.819’unda (%32,51) asansör bulunurken
10.006’sında (%67,49) bulunmamaktadır,

 4.819 asansörün 1.671’inde (%34,68) sesli uyarı sistemi (asansörün hangi
kata geldiğini belirten sesli ikaz) varken 3.148’inde (%65,32) yoktur,

 29.795 binanın 1.731’inde (%5,81) hissedilebilir zemin uygulaması yapılmış,
28.064’ünde (%94,19) yapılmamıştır,

 29.795 binanın 14.332’sinde (%48,10) bina içi yatay dolaşımda ortopedik
engelli bireyler bakımından düzenleme yapılmışken 15.463’ünde (%51,90)
yapılmamıştır,

 29.795 binanın 7.354’ünde (%24,68) ortopedik engelli bireyler bakımından
TS 9111’e göre tuvalet yapılmışken 22.441’inde (%75,32) yapılmamıştır,

 29.795 binanın sadece 70’inde (%0,23) indüksiyon döngü sistemi
bulunmaktayken 29.725’inde (%99,77) bulunmamaktadır,

 1.429 odak kurum ve kuruluştan 68’inin (%4,76) internet web sayfası görme
engelli kişiler bakımından uygun teknik donanıma sahipken 1.361 (%95,24) sahip
değildir,

 1.429 odak kurum ve kuruluştan 102’sinin (%7,14) internet web sayfası
işitme engelli kişiler bakımından uygun teknik donanıma sahipken 1.327 (%92,86)
sahip değildir,

 1.553 odak kurum ve kuruluşun 233’ünde (%15,00) işaret dili bilen personel
bulunurken 1.320’sinde (%85,00) bulunmamaktadır.”
Engelli Hakları İzleme Raporu’nda (2014), Arter, Cadde ve Sokakların
Erişilebilirlikleri
İl belediyelerine yapılan 81 bilgi edinme başvurusundan 41‟ine cevap alınmıştır.
Buna göre:
41 belediyenin sorumlu olduğu 1.385 arter, 5.692 cadde ve 44.554 adet sokak
bulunmaktadır.
 “1.385 arterin 590’nına (%42,60) rampa ve 217’sine (%15,67) hissedilebilir
zemin uygulaması yapılmışken, 795’inde rampa (%57,40) ve 1.168’inde (%84,33)
hissedilebilir zemin uygulaması yapılmamış,
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 5.692 caddenin 2.036’sına rampa (%35,77) ve 290’nında (%5,09)
hissedilebilir zemin uygulaması yapılmışken, 3.656’sında rampa (%64,23) ve
5.402’sinde (%94,91) hissedilebilir zemin uygulaması yapılmamış,

 44.554 sokağın 4.967’sinde rampa (%11,15) ve 265’inde (%0,59)
hissedilebilir zemin uygulaması yapılmışken, 39.587’sinde rampa (%88,85) ve
44.289’unda (%99,41) hissedilebilir zemin uygulaması yapılmamıştır.”

Trafik Sinyalizasyon Sistemlerinin Durumu
İl belediyelerine yapılan 81 bilgi edinme başvurusundan 41‟ine cevap alınmıştır.
Buna göre 41 ilde toplamda 1.232 trafik sinyalizasyon sistemi işletmededir.
Bunlardan 110‟ununda (%8,93) sesli uyarı sistemi varken 1.122‟sinde (%91,07)
yoktur. Dolayısıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde yapılan düzenlemeler oldukça
sınırlıdır.
Kentsel Alanların Erişilebilirlik Durumları
Kentsel alanlarla ilgili araştırılan odaklar park, çocuk parkı ve rekreasyon alanlarında
yapılan rampa ve hissedilebilir zemin düzenlemelerine ilişkindir. Ayrıca söz konusu
alanlardaki umumi tuvaletlerin sayısı ve uygunluğu da

incelenmiştir. İl

belediyelerine yapılan 81 bilgi edinme başvurusundan 41‟ine cevap alınmıştır. Buna
göre:
41 belediyenin sorumlu olduğu 2.540 park, 1.897 çocuk parkı ve 282 adet rekreasyon
bulunmaktadır,
 “2.540 parkın 1.164’ünde (%45,83) rampa ve 199’unda (%7,83) hissedilebilir
zemin uygulaması yapılmışken, 1.376’sında rampa (%54,17) ve 2.341’inde (%92,17)
hissedilebilir zemin uygulaması yapılmamış,

 1.897 çocuk parkının 844’ünde (%44,49) rampa ve 88’inde (%4,64) hissedilebilir
zemin uygulaması yapılmışken, 1.053’ünde rampa (%55,51) ve 1.809’unda (%95,36)
hissedilebilir zemin uygulaması yapılmamış,

 282 rekreasyon alanının 125’inde rampa (%44,33) ve 16’sında (%5,67)
hissedilebilir zemin uygulaması yapılmışken, 157’sinde (%55,67) rampa ve
266’sında (%94,33) hissedilebilir zemin uygulaması yapılmamıştır.
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 Toplamda, park, çocuk parkı ve rekreasyon sayısı 4.719 olup bunlardan 180’inde
(%3,81) tuvalet bulunmaktayken 4.539’unda (%96,19) bulunmamaktadır” (Özgül,
2014)
Merkezi ve yerel yönetimlerin kanunlarla hak edilmiş fiziksel erişilebilirlik
uygulamaları yanında akademik çalışmalarda, engellilerin fiziksel erişilebilirliği
hakkında çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı sosyal
erişilebilirliği de kapsamakla beraber aşağıdaki araştırma ve çalışmalar fiziksel
erişilebilirliğin literatürde ne kadar detayla ve önemle ortaya konduğunu
göstermektedir:
Üniversite kampüsü içindeki dış mekân tasarımının, engelli öğrencilerin gereksinim
ve beklentilerini kapsayacak şekilde performans ve tasarım kriterlerinin geliştirilmesi
(Uyaroğlu,2015); ev kullanıcılarının bağımsız yaşayabilmeleri için öncelik odaklı
„herkes için tasarım‟ yaklaşım listesinin mimari tasarım sürecinde bir kılavuz olarak
kullanılabilmesi, (Demirkan ve Olguntürk, 2013); kamusal alanların engellilerin
fiziksel ve sosyal açıdan erişilebilirliğa uygun hale getirilmesi (Poldma vd, 2013);
The Americans with Disabilities Act (ADA) kriterlerinin alışveriş yapmak isteyen
engelli bireylerin arzu ettikleri makul erişilebilirliği sağlayıp sağlamadıklarının
araştırılması (Kaufman, 1999); erişilebilirlik ölçütünün şehirsel yerleşimlerde
modellenmesi ve kullanımı incelenerek, tür seçiminin kestiriminde erişilebilirlik
ölçütünden yararlanma olanaklarının araştırılması, erişilebilirliğin aktivite esaslı
potansiyel ve fayda esaslı olmak üzere iki farklı yapısal türünün incelenmesi
(Özuysal, 2010); tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelliler için konut ve çevre
tasarımı (Mutluer, 1997); turizm yapılarının tasarımında engelli etmeni (Yörük,
2003); engellilere yönelik eğitim yapılarının tasarım prensiplerinin incelenmesi
(Şahin, 2012); erişilebilirlik standartlarının sanal ortamda yön bulma sürecine dahil
edilmesi (Salvatierra, Hernandez ve Hilera, 2012); Türkiye‟deki yaşlıların ihtiyaçları,
talepleri ve beklentilerinin kapsayıcı çevre tasarımı prensipleri açısından incelenmesi
(Afacan, 2013) konuları, yapılan akademik çalışmalara sadece küçük bir örnektir.
Bu bilimsel çalışmaların yanında merkezi ve yerel yönetimlerin engellilerin
erişilebilirliğini ilgilendiren uygulamalardaki eksiklikleri engellilerin fiziksel çevreye
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erişimlerinde ve dolayısı ile hayatlarında neden bir

iyilişme olmadığını

açıklamaktadır.
3.2.2. Sosyal EriĢilebilirlik
Medikal modelde engelli beden, „normal bedenin‟ dışında bir anotomiye sahip olan
bedendir ve normal bedenin işleyişinden farklıdır. Sosyal modelde ise engellilik,
aktivite sınırlılığının yarattığı avantajsız durumu yaşayan bireylerin çağdaş sosyal
organizasyonlar tarafından göz ardı edilmesi ya da çok az dikkate değer
görülmesiyle, bu insanların sosyal hayatın içine girmelerinde, sosyal aktivitelerini
sürdürmelerinde gerekli katılımlardan uzak tutulması durumudur. Sosyal model
doğrusal nedenselliği reddetmektedir. Bu modele göre, her ne kadar bozukluk
bedenle ve zihinle birleşmiş olan nesnel bir gerçekliğe sahip olsa da, engellilik daha
çok toplumun engelli kişilerin ihtiyaçlarını hesaplamadaki başarısızlığı ile ilişkilidir
(Burcu, 2015). Buna göre engellilik sadece engel üzerinde odaklanılarak değil,
engelli birey ve çevre etkileşimi göz önünde bulundurularak açıklanmaya
çalışılmalıdır.
Fiziksel mekanın insan ve insan faaliyeti üzerindeki etkisi psikolojik ve fiziksel
perspektiflerle incelenmektedir. Çevresel psikoloji alanı, yere bağlılık, çevresel
algılama ve biliş, çevresel tutumlar, psikolojik konfor ve mekân, çevrenin verdiği
motivasyon ve ilham gibi konuları incelemektedir. Çevresel psikolojinin ana
varsayımı “kişiler çevreyi değiştirir, çevre de deneyimleri ve davranış şekillerini
değiştirir” (Tor, 2015).
Uygun biçimde tasarlanmış bir çevre, tüm kullanıcı grupları için deneyimlerinin
olumlu olmasını sağlayabilmelidir. Tasarımcıların amacı farklı yetenek ve engeli
olan grupların eşit derecede erişebileceği ortamlar yaratmak olmalıdır. Çevrenin
tasarlanmasına yönelik bu tutum herkesin yaşına ya da yeteneğine bakılmaksızın
kamusal mekânların etkinliklerine katılımlarını sağlar. Sosyal katılım, "kişinin
bulunduğu çevrede özgürce dolaşmak ve ev, iş, ulaşım ve sosyal mekânlara erişim de
dahil olmak üzere, kişinin istediği ve yapması gereken şeyleri yapması" olarak
tanımlanır. Tasarım unsurlarının iyi kullanılması fiziksel erişim üzerinde olumlu rol
oynadığı gibi, engellilerin deneyimlerinin arttırılmasında da önemli rol oynar.
Mekânlar sosyal aktivitelerin yapılabilmesi için tasarlanmıştır, ve bu aktiviteler
65

sosyal hayatı ve bireylerin bu sosyal hayatla etkileşimlerini etkiler (Poldma vd,
2014).
İnsanın temel gereksinimlerinden biri olan ilişki kurmak, dış mekan yaşantısının
gerçekleşmesine, mekansal kurgunun ilişki kurma bağlamında beklentilere cevap
verebilmesine bağlıdır. İnsan çevre ilişkisi kültürel, fiziksel ve algısal değişkenlerin
karşılıklı etkileşiminin bir sonucudur. Sosyal ve özel yaşantılar mekansal
yakınlıklarıyla birbirlerini destekleyerek kentsel yaşantının ve mekansal çeşitliliğin
oluşmasını sağlamışlardır. Bir şehrin kamusal alanları ya da yerleşim bölgelerindeki
buluşma ve günlük aktivitelerde bulunma olanakları, bireylere diğerlerinin arasında
olma, onları görme ve duyma ve diğer insanların değişik durumda ne şekilde
davrandıklarını deneyimleme fırsatını yaratır. Açık kamusal alanlarda yaşam
diğerleri ile birlikte olma fırsatı sunar. Diğer insanlarla birlikte olmak, onları görmek
ve duymak, onlardan etki almak yalnız kalmaya kıyasla daha pozitif deneyimler
sağlar. Mekân, sadece belirli bir kişi ile değil diğerleri ile birlikte olma imkanını da
sunmaktadır (Erdönmez ve Akı, 2005).
İnsanlar kamusal alanlarda faaliyette bulunduğunda, çok sayıda izlenim, algılama ve
tepki yaşarlar. Bu deneyimler, mekânlarda ve çevrede dinamik, sosyal deneyimler
olarak gerçekleşir. Her alanın belirli fiziksel özellikleri vardır, bu renk, ışık, form
veya kullanılan malzeme hatta tabela veya mobilyalar bile olabilir. Deneyimler bu
çeşitli özelliklerle arttırılabilir veya engellenebilir, kişiye özeldir ve spesifiktir.
İnsanlar bir alışveriş merkezinin kamusal alanına gittiğinde, kişisel ihtiyaçlarını
gidermek veya başka nedenlerle diğer insanlarla tanışır veya belirli görevleri yerine
getirirler. Bu deneyimler olumlu ya da olumsuz olabilir, kişisel ya da sosyal olabilir,
ancak, hepsi yaşam deneyimlerine katkıda bulunur. Bu, iki düzeyde gerçekleşir: (1)
kişinin sahip olduğu kişisel yaşam – tüm yaşamsal deneyimleri ve (2) kişinin sosyal
ortamlarda başkalarıyla etkileşim kurma biçimleri (Poldma vd, 2014).
Genel olarak bir şehir düzeni iki tür mülk içerir: Kamu ve özel mülk. Özel olan
mülkler sadece belli bir grup insan için kullanıma açıktır. Oysa ki kamu mülkleri
herkesin kullanımına açık olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, tiyatrolar, sinema
salonları, kafeler, alışveriş merkezleri, parklar, hastaneler, müzeler, kütüphaneler vb.
tüm halkın kullanabileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır. Pek çok kent teorisyenine
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göre kentteki halka açık yerler, toplumun sosyalleşebilmesi ve günlük tecrübelerin
kazanılabilmesi için çok önemli yerlerdir. Genel olarak, yerel sorumluların birincil
görevi, tasarlanmış çevreye herkesin ulaşabilmesini sosyal devlet bakış açısı olarak
tanımlamaktır. Kamusal alanlara engellilerin erişilebilirliğinin sağlanamaması,
engellilerde yalnızlık hissinin artmasına ve günlük hayatlarında sosyal izolasyon
yaşamalarına neden olur (Evcil, 2009)
Fiziksel çevreyi insani bir ölçekte ve toplumdaki herkese açık tasarlamak sosyal
etkileşimin kamusal alanlarada gelişebilmesini sağlar. Tasarımcılar, mekânsal
çevrenin tasarımının insanların çeşitli etkinliklere katılımını arttırmasını ve kamusal
mekanın kapsayıcılığını tüm tasarımlarda

göz önünde bulundurmayı ilke

edinmelidir. (Mehta, 2013).
Literatür incelendiğinde, Batıda hakettiği önemin farkına varıldığı, Türkiye‟de ise
bunun için çabaların sergilendiği engellilik ve sosyal erişilebilirlik kavramlarının
„engel durumunun‟ değil, „engellenmişliğin‟ ya da „sosyal engellenmenin‟ ortadan
kaldırılmasını hedeflediğini belirtmek gerekmektedir (Burcu, 2015).
3.3. Türkiye‟de Engelliler Ve EriĢilebilirlik Mevzuatı
Türkiye‟de 1997 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan sürece ait gelişmeler
geçmişten günümüze doğru sıralanmıştır. Kanunlar, kanunda yapılan değişiklikler,
kanun hükmünde kararnameler, yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ve Birleşmiş
Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme‟nin ilgili kararı aşağıda
belirtilmiştir.
Türkiye‟de engelliler ve erişilebilirlik ile ilgili mevzuatın kronolojik sırası ve alınan
kararlar aşağıdadır:


Türkiye‟de engelliler için erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik ilk yasal düzenleme
1997 yılında 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. Bu Kararname
ile birçok kanunda engelliler ile ilgili düzenleme yapılırken 3194 sayılı İmar
Kanununa erişilebilirlikle ilgili bir madde eklenmiştir. Bu düzenleme ile yapılmış ve
yapılacak altyapı alanlarında ve yapılarda erişilebilirlik ilkelerinin, yapılı çevreyle
ilgili planlama, projelendirme, uygulama, ruhsatlandırma ve denetleme gibi görev ve
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sorumlulukları olan ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanması hüküm altına
alınmıştır.


İmar Kanununda yapılan bu değişikliğin ardından, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından ilgili altı yönetmelikte engelliler

için yapılı çevre faaliyetlerinde

erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılarak 02.09.1999
tarihinde 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda, büyükşehir, ilçe
ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları ve büyükşehir belediye
başkanının görev ve yetkileri başlıklarında özürlülere yönelik hükümler yer
almaktadır. Kanunda ayrıca engelli hizmet birimleri oluşturulmasına yönelik hüküm
bulunmaktadır.



Yerel yönetimlerle ilgili diğer bir Kanun, 5302 sayılı ve 22.02.2005 tarihli İl Özel
İdaresi Kanunudur. Kanunda hizmet sunumu ve il özel idaresinin giderleri
konularında engelliler için düzenlemeler bulunmaktadır.



Diğer yandan, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununda hizmet sunumu,
belediye başkanının görev ve yetkileri, belediyenin giderleri konularında engellilere
yönelik hükümlere yer verilmiştir.



7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürlüler Kanununun geçici 2.
maddesi ise tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çok açık yükümlülükler getiren bir
düzenlemedir. Bu maddede “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar,
mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri
sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve
umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.” hükmü
yer almaktadır.



Toplu taşımacılık hizmetlerinin ele alındığı Kanunun geçici 3 üncü Maddesinde;
“Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da
denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun
olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir
duruma getirilir.” hükmü ile 2012 yılına kadar büyükşehir belediyeleri ve
belediyelerin denetim görevleri olan sistemler dahil olmak üzere, toplu taşıma
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taşıtlarında ve sistemlerinde engelliler için erişilebilirlik önlemlerini tamamlamaları
öngörülmüştür.


Özürlüler Kanunu ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının getirilen yükümlülüklerin
hayata geçirilmesine yol göstermek amacıyla, 12.07.2006 tarihinde 2006/18 sayılı
Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış, mevzuata uygun şekilde düzenlemelerin
yapılması için gereken önlemlerin alınması zorunluluğunu bir kez daha vurgulayan
12.08.2008 tarihli bir Başbakanlık Talimatı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına
gönderilmiştir.



Diğer yandan 19.12.2007 tarihli (09.09.2009 tarihinde değişiklik yapılan) ve 26735
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik”te de engellilerle ilgili hükümlere yer verilmiştir.
İlgili mevzuatta adı geçen Türk Standartları Enstitüsü standartlarının,
engellilerin erişilebilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi;
“TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda
Ulaşılabilirlik Gerekleri”,
“TS 12576: Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan
ve Yollarda Yapısal Önlemlerin Tasarım Kuralları”
“TS 12460: Şehir İçi Yollar-Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve
Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları”dır.



13.12.2006‟da BM Genel Kurulu‟nda kabul edilen Birleşmiş Milletler Engellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşme, 30.03.2007 tarihinde ülke temsilcilerinin imzasına
açılmıştır. Türkiye, sözleşmeyi bu tarihte imzalayarak ilk imza atan ülkeler arasında
yer almıştır. Sözleşme, 3 Aralık 2008 Dünya Özürlüler Günü'nde 5825 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve Bakanlar Kurulu'nun 27.5.2009 tarih ve
2009/15137 sayılı kararıyla onaylanmıştır.



Diğer yandan, 31.07.2009 tarihinde 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte İdarenin
sunduğu kamu hizmetlerinin engelliler için erişilebilir olması için gerekli tedbirlerin
alınması hükmü bulunmaktadır.



12 Eylül 2010 tarihinde "Halk Oylaması"na sunularak kabul edilen 5982 sayılı
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun" hükümleriyle Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan;
"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
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sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak
yorumlanamaz." hükmü ve "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin
dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
sayılmaz." hükmü ile engelliler lehine pozitif ayrımcılık içeren ayrıcalıklar
tanınmasının eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı Anayasal güvence altına alınmıştır.
Ayrıca, 13.12.2006‟da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu‟nda kabul edilen Birleşmiş
Milletler

Engellilerin

Haklarına

İlişkin

Sözleşmede

“Erişilebilirlik”

terimi

“Ulaşılabilirlik” terimi yerine tercih edilmiştir (Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler
İçin Ulaşabilirlik Temel Bilgiler Rehberi, 2012)
5825 sayılı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ve onaylayan
devletler, uluslararası hukuk prensipleri bağlamında iç hukukları üzerinden
sorumludur. Bu sorumluluklarını evrensel standartlara göre zamanında yerine
getirmeyen devletleri, küresel ve kapsayıcı bir kuruluş olan Dünya Engelliler Birliği
(DEB) engelliler lehine uyarır, haklarını talep ve takip eder, ihmal, suistimal ve hak
ihlalleri durumlarını Birleşmiş Milletlerin ilgili birimlerine bildirerek ilgili devlet
hakkında

işlem

yapılmasını

talep

ve

takip

eder (Engelliler İçin Evrensel

Standartlar Kılavuzu, 2013).
“Engelliler

İçin

Evrensel

Standartlar

Kılavuzu”,

kriter

ve

hükümlerinin

uygulanmasının denetimi için ilgili belediyeler sorumlu kılınmıştır ve uygulamadan
ve denetiminden sorumlu belediyeler; denetim işi için engelli/ engelsiz bireylerin iş
istihdamının da sağlandığı, özel bir uygulama denetim bürosu / birimi oluşturur
ve/veya DEB‟ten teknik danışmanlık talep edebilir.
İmzalanan bütün kanunlar şüphesiz engellilerin engellerinin kaldırılması ve haklarına
erişebilmeleri için çok önemli kazanımlardır. Bu kazanımlar arasında Anayasa‟nın
122. Maddesinde yapılan değişiklikler dikkat çekidir.
Anayasada ayrımcılık yasaklanmıştır. 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun” ve
“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”‟un 41. Maddesiyle, Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) 122. maddesi olan
“Ayrımcılık Suçu” tanımına “özürlülük” kavramı eklenmiştir.
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TCK‟de, engelli bireylere karşı yapılacak ayrımcılığa cezai müeyyide getirilerek,
engelli bireyin gözetilmesi gerektiği

vurgulanmıştır.

Maddenin 14.02.2014

tarihinden önceki hali aşağıdadır:
“Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin
icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe
alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı
reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen, Kimse
hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.”
(http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-73-373)
14.02.2014‟te yürürlüğe giren 6529 sayılı yeni yasanın 15. maddesinde, TCK‟nin
122. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiş (http://www.sayilikanun.com/6529sayili-kanun-ve-gerekcesi/), bir engelli bireyin engellilikten dolayı kamusal
hizmetten mahrum bırakılması durumu suç olmaktan çıkarılıp, bunun ancak nefret
saikıyla yapılması durumu, suç haline getirilmiştir. Yasanın son hali aşağıdadır:
“Nefret ve Ayrımcılık
(Değişik madde ve başlığı: 6529 - 2.3.2014 / m.15) (1) Dil, ırk, milliyet, renk,
cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep
farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın
satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
(http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=4949)
Yasanın yeni hali, ayrımcılık suçunu, engellilik gerekçesiyle bir haktan mahrum
etme çerçevesinden çıkarmış, bir haktan, nefret söylemini içerecek şekilde mahrum
bırakmanın ispat zorlukları göz önünde bulundurulduğunda, TCK’nin ayrımcılıkla
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ilgili 122. maddesi engelliler açısından fiilen işletilemez duruma gelmiştir (Engelli
Hakları İzleme Raporu, 2013).
Kanunların, karar namelerin çıkarılması konusunda Türkiye‟deki yasal mevzuatta bir
eksiklik bulunmamaktadır. 13.12.2006‟da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu‟nda
kabul edilen Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, 30.03.2007
tarihinde ülke temsilcilerinin imzasına açılmış ve Türkiye, sözleşmeyi bu tarihte
imzalayarak ilk imza atan ülkeler arasında yer almıştır. Bununla beraber uygulamada
çok büyük eksiklikler görülmektedir. Merkezi ve yerel yönetimler, cezai hükümler
olmasına rağmen, engellilerin erişilebilirliği konusunda alınan kararların hayata
yansıması konusunda çok geridedir. Fiziksel erişlebilirliğin dikkate alınmamış
olması sosyal erişilebilirliğin zayıflamasına ve sosyal izolasyona sebep olmaktadır.
Türkiye Özürlüler Araştırması nüfusumuzun %12.29‟unun engelli olduğunu ortaya
koymuştur. Yaklaşık olarak 80 milyon nüfusun olduğu düşünülürse bu sayı engelliler
için yaklaşık 10 milyon olarak tahmin edilebilir. Fiziksel çevrenin erişilebilir
olmaması

ve

sonucunda

doğan

sosyal

görmeyişimizin temel sebepleridir.
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izolasyon,

çevremizde

engellileri

4. GEÇĠCĠ AFET KONUTLARININ ORTOPEDĠK
ENGELLĠLERĠN ERĠġĠLEBĠLĠRLĠĞĠ AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Afet riski yüksek bir ülke olan Türkiye‟nin, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesi ile engelliler için evrensel standartları uygulayacağını bildirmesi, bir
anlamda vatandaşlarının “sosyal model”de engelli olmasını minimuma indirecek
fiziksel çevre ortamını sağlayarak ilgili sorumluluğu kabul etmesi, geçici afet
konutları ve konteyner kentlerin erişebilir olması açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan, geçici afet konutlarının tasarımının
erişilebilirlik açısından irdelenmesi ve engelliler için erişilebilir bir geçici afet konutu
tasarımı önerilmesidir. Literatürde var olan tez çalışmaları ve bilimsel makaleler
incelendiğinde, geçici afet konutlarını engellilik ve erişebilirlik kapsamında ele alan
çalışmalara rastlanmaması, bu konu ile ilgili önemli boyutta bir çalışma eksiğinin
olduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışmanın bu bölümü dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların ilkinde Engelliler
için Evrensel Standartlar Kılavuzu baz alınarak, AFAD „engelli tip‟ ve „geçici tip‟
afet konutunun kriterlere uygunlukları ölçülmüştür. İkinci aşamada, geçici afet
konutu bilgisayar ortamında 3 boyutlu hale getirilerek sanal ortama aktarılmış ve
belirlenen senaryo doğrultusunda katılımcılar sanal ortamda geçici afet konutunu
deneyimleyerek anket çalışmasını yapmışlardır. Üçüncü aşamada ilk iki aşamanın
sonuçları değerlendirilmiş ve son aşamada iyiliştirme önerilerinde bulunulmuştur.
AFAD

ile

görüşülmüş,

bu

çalışma

değerlendirmeleri paylaşılmıştır.
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ile

önerilen

tasarımlar

hakkındaki

4.1. AFAD‟ın „Genel Tip‟ ve „Engelli Tip‟ Konutları
AFAD İyileştirme Dairesi yetkilisi, Makine Mühedisi Sn. Melik Doğan ile yapılan
AFAD geçici afet konutları ile ilgili görüşmede aşağıdaki bilgiler alınmıştır:
AFAD afet sonrası geçici konut çözümü için konteyner konut kullanmaya 2011
yılında meydana gelen Van Depremi ile başlamıştır. Depremin verdiği hasarın
büyüklüğü göz önüne alındığında hazırlıksız yakalanan AFAD, Türkiye‟deki
konteyner konut üreticisi firmalardan kullanıma hazır olan ve üretilmekte olan
konteyner konutları satın alarak temin etme yoluna gitmiştir. Bu konteynerlerde
afetzedelere hızla ulaşabilmek için zaman baskısı olduğundan herhangi bir standart
aranmamıştır. Ancak, daha sonra Van depreminde kullanılan konteyner konutlardan
elde edilen geri dönüşler ile AFAD İyileştirme Dairesi tarafından üretim ile ilgili
standartların konulması ve konteyner konutların bu standartlara göre ürettirilmesi
kararı alınmıştır. Kurulum ve kullanım tarih sırasına göre önce Kahramanmaraş
Konteyner Kenti, Hatay Konteyner Kenti, Osmaniye Konteyner Kenti, Adana
Konteyner Kenti, Çanakkale Depremi Geçici Afet Konutları ve son olarak Fırat
Kalkanı Opersayonu için saptanan standartlara uygun üretilen konteyner konutlar
kullanılmıştır.
Belirlenen standartlarda, kullanımdan doğan geri bildirimler ile dört kez değişikliğe
gidilmiştir.
1. İlk değişiklikte, tuvalet/banyo‟da kullanılan akrilik malzemelerin su
izolasyonu açısından zayıf olduğu görülmüş ve yeni bir köşebent tasarımı
yapılarak uygulamaya alınmıştır.
2. İkinci değişiklik konteyner kentlerde bulunan çamaşırhaneler ile ilgili
olmuştur. Çamaşırhanelerin bakımı ve gasp olaylarından korunması için
gereken personel sayısının yıllık maliyeti göz önüne alınarak, ortak
çamaşırhaneler kaldırılmış, her konuta bir çamaşır makinesi yerleştirilmesine
karar verilmiştir.
3. Üçüncü olarak her konutta güneş enerjisi kullanılmasına karar verilmiştir.
Güneş enerjisi çözümlerinin, enerji tasarrufu sağlayarak, 1.5 yılda kendilerini
amorti edecekleri hesaplanmış ve uygulamaya alınmıştır.
4. Son değişiklik imalatçıların hata yapma oranlarının yüksekliği sebebi ile çatı
tiplerinde yapılmış ve çatı tipi değiştirilmiştir.
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Bu tez çalışmasında ele alınan „genel tip‟ ve „engelli tip‟ konteyner konutlar
Osmaniye ili, Cevdetiye Beldesi‟nde bulunmaktadır. AFAD‟a ait konteyner kentte 3
bin 352 adet iki katlı konteyner, 4 adet 16 derslikli okul, 2 sağlık ocağı, 2 cami, 1
rehabilitasyon merkezi, 2 çok amaçlı salon, 2 kütüphane, 6 market ve 1 adet taziye
evi yer almaktadır (Bkz. EK- 2Fotoğraflar). Türkiye‟de bir ilk olarak engelliler için
168

adet

özel

tasarlanmış

konteyner

de

bu

yerleşkede

bulunmaktadır

(www.milliyet.com.tr). Konteyner kentte kullanılan geçici afet konutları, Engelliler
İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan erişilebilirlik ile ilgili kriterlere göre
değerlendirilmiştir.Bu değerlendirmede yerleşkede kullanılmış olan iki tip konut
incelenmiştir. Bunlardan ilki „genel tip‟ konut, diğeri „engelli tip‟ konuttur. Her iki
tip konut da AFAD tarafından tasarlanmış, şartnameleri hazırlanmış ve yüklenici
firmalara ihale yolu ile ürettirilmiştir. İki konutun da dış ölçüleri 3mx7m.dir ve
kullanım alanları 21m² olmakla birlikte iç mekânları farklılık göstermektedir (Şekil
4.1, 4.2). AFAD, „genel tip‟ konteynerlerde iyileştirmeler yaparak „engelli tip‟
konutları tasarlamıştır.
Engelli tip konutların iç mekânında, tekerlekli sandalye kullanıcılarının manevra
kabiliyetleri düşünülerek banyo/tuvalet alanı büyütülmüştür. Ne var ki, bu büyüme,
„engelli tip‟ konutların yaşam alanlarının ve giriş hollerinin küçülmesine sebep
olmuştur. Ayrıca, „engelli tip‟ konutlarda oda giriş kapıları yatay dolaşım göz önüne
alınarak „genel tip‟‟te bulunan kapılardan daha geniş tutulmuş, eşikler ve kot
farklılıkları ortadan kaldırılmıştır. Konteyner konuta erişilebilirlik açısından engelli
tip konteynerlerin dışına rampa ve korkuluklar eklenmiştir.
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Şekil 4.1. Genel Tip Afet Konutu Planı (AFAD, 2017)

Şekil 4.2. Engelli Tip Afet Konutu Planı (AFAD, 2017)

4.2. AFAD

Afet

Konutlarının

Engelliler

Ġçin

Evrensel

Standartlar

Kılavuzuna Göre Değerlendirilmesi
Bu bölümde, tablolar ve grafikler yardımı ile AFAD tarafından tasarlanan ve
ürettirilen „Genel Tip‟ ve „Engelli Tip‟ konutların Evrensel Standartlar Kılavuzunda
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bulunan konut ve erişilebilirlik ile ilgili seçilen kriterlere ne ölçüde uydukları ya da
uymadıkları ve „engelli tip‟ konutta yapılan iyileştirmelerin „genel tip‟ ile farklılıkları
ortaya konmuştur.
Konutların

standartlar

açısından

değerlendirilmesinde

üç

farklı

niteleme

kullanılmıştır:
1) Uygun: Kılavuzdaki kriter, yerleşke ve/veya seçilen konut için doğru
uygulanmıştır.
2) Uygun Değil: Kılavuzdaki kriter, yerleşke ve/veya seçilen konut için
uygulanmış ama verilen ölçü ya da özellikleri taşımamaktadır.
3) Mevcut Değil: Kılavuzdaki kriter, yerleşke ve/veya seçilen konut için hiç
uygulanmamıştır. Değerlendirme yapılacak veri yoktur.
Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda, Erişilebilir Çevre Standartları ve
Erişilebilir Yapı Standartları ana başlıkları altında 79 alt başlık bulunmaktadır. Bu
başlıklardan, geçici afet konutunun engellilerin erişilebilirliği ile ilgili toplam 53
başlık altında 245 adet kriter ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Afet konutlarının bu
standartlara „uygun olmama‟ durumları saptanarak,

aşağıdaki değerlendirme

tablosunda açıklamaları ile verilmiştir (Tablo 4.1).
Tablo 4.1 Genel Tip ve Engelli Tip Konutların Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda
Bulunan Kriterlere Uygunluğunun Açıklamalı Değerlendirme Tablosu
UlaĢılabilir Güzergâh (TS 9111) Ulaşılabilir güzergâh, net genişliği, yüzey dokusu, yürüyüş
güzergahına paralel veya dik eğimi ve düzey değişiklikleri bakımından hareket sorunu bulunan
bireylerin kullanabilmesine kolaylık sağlayan yürüme alanlarıdır.
Genel Tip
Engelli Tip
Standart (Kılavuz Kriterleri)
Açıklama
Konut
Konut
Yerleşke sınırları içinde, toplu taşıma
durağından, ulaşılabilir otopark alanından,
ulaşılabilir yolcu indirme-bindirme
Uygun
Uygun
alanından, sokaklar veya kaldırımlardan,
ulaşılabilir bina girişine kadar en az bir
ulaşılabilir güzergah sağlanmalıdır.
En az bir ulaşılabilir güzergah aynı
yerleşkedeki ulaşılabilir binaları,
ulaşılabilir donatıları, ulaşılabilir öğeleri
Uygun
Uygun
ve ulaşılabilir mekanları birbirine
bağlamalıdır.
En az bir ulaşılabilir güzergah, ulaşılabilir
bina veya tesis girişleri ile tüm ulaşılabilir
Uygun
Uygun
mekanları, öğeleri, bina ve kullanım
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içindeki tüm ulaşılabilir konut birimlerini
bağlamalıdır.
Ulaşılabilir bir güzergah, ulaşılabilir konut
birimine hizmet eden dış/iç mekanlar ve
donatılar ile her bir ulaşılabilir konut
birimini bağlamalıdır.
Ulaşılabilir güzergahların mümkün
olduğunca ortak güzergahlar ile çakışması
gereklidir. Erişim için gerekli bir alternatif
güzergah bulunduğunda, genel/ortak
güzergahtan yolculuk mesafesi farkı en
düşük düzeyde tutulmalıdır.
Karışıklık veya geri dönüşü en aza
indirmek için yol boyunca işaretleme
gereklidir.

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun değil

Uygun değil

İşaretleme
bulunmamaktadır.

.
Binalara GiriĢ
Binaların en az bir girişine engelsiz ulaşım
ve giriş olanağı sağlanmalıdır. Ulaşılabilir
tüm güzergâh noktaları en az 90 cm
eninde olmalı, rampaların eğimi 1:12
(%8)‟den fazla olmamalıdır.
15 cm.‟den daha yükseğe çıkan rampaların
her iki yanında korkuluk düzenlemelidir.
Korkuluklar rampa yüzeyinden 90 cm
yükseklikte olmalıdır.
Rampaların kenarlarında kenar korumaları
en az 5 cm yükseklikte düşünülmelidir
(ADA,1994) (Ek 3-Şekil 1).
Eğer alternatif ulaşılabilir girişler
kullanılacak ise, bu girişlerin tabelalar ile
ulaşılabilir güzergâh üzerinde
işaretlenerek yönlendirilmeleri
sağlanmalıdır. Bu ulaşılabilir giriş kapısı
önünde yeterli manevra alanı bulunmalı ve
kapı ulaşılabilirlik düzenlemelerine uygun
olmalıdır (ADA,1994) (Ek 3-Şekil 2-3).

Uygun değil

Uygun değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Rampa eğimi %8.33 ve
%9.67 arasında
değişmektedir.

Yönlendirme
bulunmamaktadır.
Uygun değil

Uygun değil

Manevra ölçüleri
istenen ölçülerden daha
küçüktür.
(yaklşaık 120x120 cm)

Verilen ölçü ve
özelliklere
uymamaktadır.
Binaların girişleri ile ilgili olarak TS 12576.da, bina girişlerinin hemzemin olması ile ilgili olarak şu
düzenlemelere yer verilmiştir.
Yaya kaldırımından binalara doğrudan
girişte, bina inşaat sınırı yaya yolu ile sınır
Yaya kaldırımı ile taşıt
teşkil ediyorsa, girişler basamaksız
Uygun değil Uygun değil yolu uygun olmayacak
olmalıdır. Yaya kaldırımının eğimi taşıt
şekilde kesişmektedir.
yoluna doğru olmalıdır.
Yaya kaldırımlarının binaların garaj
girişine rastlayan yerlerinde taşıt yolu
Mevcut
Mevcut
kenar şeridinden 3 cm yüksekte olacak
Değil
Değil
şekilde alçaltılmalıdır.
TS 9111.e göre ulaşılabilir giriş için Ek 3Şekil 4‟de verilen ölçülere uyulmalıdır.

Uygun değil

Uygun değil

.
Ticarî, Idarî Kamu Binaları ile Mesken Binaları Ana GiriĢleri
Tüm ticarî, idarî, kamu binaları ile mesken
binaları ana girişleri yaya kaldırımından
Uygun
Uygun
itibaren engelsiz olmalıdır.
Tüm binaların girişinde
Bina girişi önünde giriş sahanlığı
Uygun değil Uygun değil giriş sahanlığı
bulunmalıdır.
bulunmamaktadır.
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Bina girişi kaygan olmayan sert
malzemeden yapılmalı ve iyi
aydınlatılmalıdır
En az bir ana giriş engelliler için kullanılır
olmalıdır.
Kamu ve ticarî bina girişleri merdivenli
olması halinde engellilerin kullanabileceği
eğimde rampa yapılmalıdır.
Rampaların başında ve sonunda ayrı
dokuda sahanlık bulunmalıdır.
Kamu binalarıyla ticarî bina girişlerinde
engellilerin kullanacağı giriş ve çıkışlar
uygun işaret veya sembolle belirtilmelidir
(TS 12576 ) (Ek 3-Şekil 6).

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

.
Rampalar (TS 9111) TS 9111.e göre bina girişlerindeki rampalar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
Farklı seviyelerdeki yerler birbirine
Uygun
Uygun
rampalarla bağlanmalıdır.
Rampa yüzeyleri sert, kaymaz ve düzgün
Uygun
Uygun
olmalıdır.
Bina girişlerine yakın rampalar 1/12
(yaklaşık 5°) .den daha dik olmamalıdır.
Rampaların uzunluğunun 6 m.den fazla
olmaması tavsiye edilir. 1/15 ve 1/12
Rampa eğimi %8.33 ve
(yaklaşık 4° ve 5°) arasındaki eğim için
%9.67 arasında
rampa uzunluğu en fazla 10 m olmalıdır.
Uygun değil Uygun değil
değişmektedir.
Rampalar ve rampaya yakın yerlerin üstü
kapalı değilse; suyun yürüme yüzeylerine
birikmesini önleyecek şekilde eğim
verilmelidir. Rampalarda mümkün olan en
düşük eğim kullanılmalıdır (Ek 3-Şekil 7).
Tekerlekli sandalye kullanan engelliler
için rampaların korunmasız tarafına en az
Mevcut
Mevcut
5 cm yüksekliğinde koruma bordürü
Değil
Değil
döşenmelidir (Ek 3-Şekil 8).
Rampaların başında ve sonunda
Tüm rampalarda
Uygun değil Uygun değil
sahanlıklar bulunmalıdır.
uygulanmamıştır.
Eğimi 1/20 ve 1/12 arasında (yaklaşık 3°
Sahanlıklar verilen
ve 5°) olan her rampada genişliği en az 1
Uygun değil Uygun değil
ölçülere uygun
m x 1,2 m olan bir sahanlık bulunmalıdır.
değildir.
Rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa,
Sahanlıklar verilen
sahanlık en az 1,525 m x 1,525 m
Uygun değil Uygun değil
ölçülere uygun
olmalıdır.
değildir.
Bordür rampaları ise en az 90 cm
genişliğinde, eğimi en fazla %8 olmalıdır.
Bu rampalar Ek 3-Şekil 9 ve 10„a uygun
Rampa eğimi %8.33 ve
olarak düzenlenmeli, TS 12576‟ya uygun
%9.67 arasında
Uygun değil Uygun değil
olmalıdır. Ek 3-Şekil 56‟da yer alan tek
değişmektedir.
yöne eğimli rampa, sadece şekildeki gibi
bitkilendirilmiş kaldırımlarda
kullanılabilir.

.
Yaya Yolu Güzergâhında Bulunan Rampalar (TS 9111)
Yaya yolu üzerindeki seviye farklarının
giderilmesi için rampa yapılmalıdır.
Uygun
Seviye farkının 1,3 cm.den fazla olması
durumunda rampa yapılması gereklidir.
Rampalar düz, sert, sabit ve kaymayı
Uygun
önleyici yüzeye sahip olmalı, üzerinde
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Uygun

Uygun

drenaj ızgarası bulunmamalıdır.
Rampa yüzey uzunluğu 9 m.den fazla
olmamalıdır.
Yaya yolu güzergâhında bulunan
rampaların eğimi en fazla %5 olmalıdır.
Rampa yatay uzunluğu 2 m.den fazla ise
veya rampa yüksekliği 15 cm.den fazla ise
rampanın her iki tarafında korkuluk
bulunmalıdır.
Rampalara ilişkin ölçü ve ölçütler Ek 3Şekil 11, 12 ve 13‟e uygun olmalıdır.

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun değil

Uygun değil

Uygun

Uygun

Uygun değil

Uygun değil

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun değil

Uygun değil

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun değil

Uygun değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Tüm rampalarda
korkuluk
bulunmamaktadır.

.
GiriĢ Rampaları (TS 9111)
Bina giriş rampalarının eğimi tabloda
(Tablo 1.) verildiği gibi olmalıdır
Bina giriş rampalarının net genişliği en az
90 cm, tercihen 1 m olmalıdır.
Kamu kullanımına açık binalarda bu net
genişlik en az 1m olmalıdır (Ek 3-Şekil
14).
Rampa yatay uzunluğu 2 m.den fazla ise
veya rampa yüksekliği 15 cm.den fazla
ise rampanın her iki tarafında korkuluk
bulunmalıdır.
Rampalar düz, sert, sabit ve kaymayı
önleyici yüzeye sahip olmalı, üzerinde
drenaj ızgarası bulunmamalıdır.
Rampa başlangıcında ve sonunda uygun
hissedilebilir yüzeyler bulunmalıdır.
Dönüşün olduğu rampalarda Ek 3-Şekil
15.de verilen ölçüler dikkate alınmalıdır.

Rampa eğimi %8.33 ve
%9.67 arasında
değişmektedir.

Rampanın her iki
tarafında korkuluk
bulunmamaktadır.

İstenen ölçülerin
altındadır.

.
Seviye Farklılıkları (TS 9111)
Zemin veya döşeme yüzeyinde halı veya
halı türü bir kaplama kullanılıyorsa, bunlar
güvenli biçimde yere sabitlenmelidir. Halı
tüylerinin yüksekliği 1,3 cm.yi
aşmamalıdır.
Yürüme güzergahı üzerinde ızgaralar
varsa bunların bir doğrultudaki aralıkları
1,3 cm.yi aşmamalıdır.

Uygun değil

Uygun değil

Izgaralar uzun kenar ana geçiş yönüne
dik doğrultuda olacak biçimde
yerleştirilmelidir (Ek 3-Şekil 17-18).

Uygun değil

Uygun değil

Izgara boşlukları 2 cm.
olması nedeni ile
istenen ölçüden daha
geniştir.
Izgaralar ana geçiş
yönüne çapraz
yerleştiriliştir.

.
Tırabzanlar “Korkuluklar” (TS 9111) TS 9111‟e göre korkulukların özellikleri aşağıdaki gibi
tanımlanmış ve takip eden Ek 3-Şekillerle örneklenmiştir.
Her iki tarafı boşluk olan rampaların her
Tüm rampalar için
iki tarafına, boşluk tek tarafta ise boşluk
Uygun değil
Uygun değil
uygulanmamıştır.
olan tarafa korkuluk yapılmalıdır.
Rampaların duvar taraflarına da küpeşte
Mevcut
Mevcut
yapılmalıdır.
Değil
Değil
Genişliği 3 m.den fazla olan
Mevcut
Mevcut
rampalarda ilave olarak rampa ortasına
Değil
Değil
korkuluk yapılmalıdır.
Küpeşteler kolayca kavranabilecek
Mevcut
Mevcut
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formda olmalıdır.
Küpeşteler yere veya duvara emniyetle
yük taşıyabilecek ve iletebilecek şekilde
tutturulmalıdır.
Korkuluk üzerinde 70 cm ve 90 cm olmak
üzere iki ayrı yükseklikte küpeşte
yapılmalıdır.
Korkuluk rampanın başlangıcından en az
30 cm önce başlamalı ve bitiminden
itibaren en az 30 cm devam etmelidir.
Duvar ile küpeşte arası mesafesi net 4
cm.den az olmamalıdır Korkuluğa bitişik
duvar veya diğer yüzeylerde çıkıntı ve
pürüzler olması durumunda, çıkıntı
veya pürüz yüzeylerinden 5 cm
mesafede olmalıdır.
Küpeşteler kolayca tutulabilecek özellikte
farklı Ek 3-Şekillerde biçimlendirilebilir.
Dairesel küpeşteler daha rahat
kavranabilirliği açısından önerilir.
Küpeştelerin çapı veya genişliği 3,2 cm 4,0 cm arasında olmalıdır (Ek 3-Şekil 19).
Küpeşte kavrama yüzeyi sürekli olmalı,
korkuluk babası veya diğer engellerle
kesintiye uğramamalıdır (Ek 3-Şekil 20).

Değil

Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun değil

Uygun değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Uygun Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Uygun Değil

Mevcut Değil

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Uygun

Ana giriş kapısı 90 cm.
olup, istenen ölçüden
daha dardır.

Uygun Değil

Uygun Değil

Giriş kapılarında eşik

Tüm rampalar için
uygulanmamıştır.

.
Koruma Bordürü (TS 9111)
Rampa ve sahanlıkların korunma
bulunmayan tarafına en az 5 cm
yüksekliğinde koruma bordürü
konulmalıdır (TS 9111) (Ek 3-Şekil 21).
Korkulukların Ek 3-Şekil 22‟deki gibi
boşluksuz olarak düzenlenmesi halinde
koruma bordürü yapılmayabilir.

Koruma bordürü
uygulanmamıştır.

.
Paspas
Paspas sert olmalı ve zeminle aynı
seviyeye gelecek şekilde bir girintiye
oturtulmalıdır (TS 9111).

.
Posta Kutusu
Posta kutusu, içerden veya dışarıdan (her
iki taraftan da) ulaşılabilecek şekilde
yerleştirilmelidir.
Posta kutusu kapı üzerinde bulunduğunda
kapı en az 90° açılabilmeli ve kutu yerden
75 cm yükseklikte olmalıdır (TS 9111).

.
GiriĢ Kapısı (TS 9111)
Giriş kapısı, duvarla aynı hizada bir
düzlem oluşturmamalıdır.
Giriş kapısında sensörlü aydınlatma
tercih edilmelidir.
Ana giriş kapısının genişliği, çift kanatlı
kapılarda, kanatlardan birinin genişliği
en az 1 m olmak üzere toplam 1,5 m.den
daha az olmamalıdır.
Giriş kapılarında eşik yapılmamalıdır.
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Kapı ve duvar aynı
hizadadır.

Ancak eşik yapma zorunlu ise yüksekliği
en fazla 1,3 cm olmalı ve engellilerin
hareketini engellemeyecek şekilde
önlemler alınmalıdır.
Dış ve iç giriş kapısına konan diyafon ve
kapı zilleri ulaşılabilir ve olumsuz hava
şartlarından korunmuş olmalıdır. Diyafon
ve kapı zili panosu 90 cm ile 1,4 m
yükseklik sınırları içerisinde
yerleştirilmelidir. Diyafon ve zil,
rüzgarlık bulunan binalarda bu alanda
yerleştirilmelidir.
Döner kapılardan kaçınılmalıdır. Döner
kapı varsa, mutlaka menteşeli veya
fotoselli bir kapı da bulunmalıdır (Ek 3Şekil 23).

bulunmaktadır, yapılan
rampa, girişi
kolaylaştırmamaktadır.

Mevcut Değil

Mevcut
Değil

Mevcut Değil

Mevcut
Değil

.
Ġç Kapılar ve Özellikleri (TS 9111)
Kolay açılabilmesi amacıyla kapılar,
koridor eksenine dik olarak açılmalıdır.
Camdan yapılmış veya cam takılmış
kapılar, göz seviyesinin biraz altında
renkli bir bant veya çerçeve ile
işaretlenmelidir (Ek 3-Şekil 24-25).
Kapı 90° açıldığında, kapı net genişliği iç
kapılarda 90 cm.den, bağımsız bölüm
kapılarında 1 m.den az olmamalıdır.
Kapı net yüksekliği en az 2,1 m olmalıdır
(Ek 3-Şekil 26-27).
Kapılarda eşik yapılmaması tavsiye
edilir. Eşik yerine pahlanmış seviye farkı
ve yer kaplamasının eğiminin
ayarlanması tercih edilmelidir. Eşik
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda
eşik yüksekliği 1,3 cm‟den yüksek
olmamalıdır. Tekerlekli sandalye
kullananlar için, eşikler iyi sabitlenmeli,
pahlı olmalı ve lastik eşikler tercih
edilmelidir (Ek 3-Şekil 28).
Kapıların açılma ekseni, kolay
açılabilmesi için mümkün olduğunca
koridora dik olmalıdır.
Kapı kolu, kilitler, anahtar ve diğer kapı
aksamları tek elle kullanılabilecek ve
ellerini kullanamayanlar için kavrama
gerektirmeden işleyebilecek şekilde
olmalıdır. (Ek 3-Şekil 29). Tavsiye
edilen tasarım; U biçimli kulplar ve
itmeli kollu aksamlardır.
Kapı kolunun yerden yüksekliği 90 cm
ile 1,1m. arasında olmalıdır.
Kapı aksamı fark edilebilir olmalı ve her
iki taraftan da kullanılabilmelidir (Ek 3Şekil 30, 31 ve 32).
Kapı üzerinde çarpma yüksekliğinde

Uygun

Uygun

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Uygun

Uygun Değil

Uygun Değil

Uygun Değil

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun Değil

Uygun Değil

Kapı kolları istenen
formda değidir.

Uygun Değil

Uygun

Dış kapı kolu yüksekliği
112 cm, banyo kapısı
kol yüksekliği 136 cm,
oda kapı kolu yüksekliği
106 cm.dir

Uygun

Uygun

Mevcut

Mevcut
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Kapı ne genişliği 70 cm.
olup, istenen ölçüden
daha dardır.
Kapı yüksekliği 2m.
olup, istenen ölçüden
daha alçaktır.

Genel tip konutlarda
eşik bulunmamaktadır.

koruyucu plaka olması kapının
korunması açısından tavsiye edilir (Ek 3Şekil 33).
Otomatik kapılar dışındaki kapılarda,
kapının kendi kendine kapanma
mekanizması kullanılması durumunda,
bu mekanizmanın kapanmayı geciktiren
tipte olması tavsiye edilir. Bu husus,
kapıdan girerken manevra süresini
uzatmak amacıyla özellikle sık kullanılan
kapılar için faydalıdır.

Değil

Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

.
Kapı tipleri (TS 9111) Çarpma, yaylı ve döner kapılar engellilerin kullanımına uygun olmadığından
ve tehlike oluşturabileceğinden tercih edilmemelidir.
A-MenteĢeli kanatlı kapılar Menteşeli
Manevra alanı istenen
kapı önünde ve arkasında uygun
Uygun Değil Uygun Değil ölçülerin altındadır. Kapı
manevra alanı ölçüleri Ek 3-Şekil 34-35konumu uygun değildir.
36‟ya uygun olmalıdır.
B-Sürme kapılar Banyo ve tuvalet
bölmesi gibi manevra imkanı zor olan
Mevcut
Mevcut
dar yerlerde sürme kapılar, menteşeli
Değil
Değil
kapılar yerine tercih edilebilir.
C-Katlanır kapılar Katlanabilir kapılar,
Mevcut
Mevcut
Ek 3-Şekil 26-c‟de verilenlere uygun
Değil
Değil
olmalıdır.
D- Otomatik kapılar Zemine
yerleştirilen bir temas noktasının
kumanda ettiği otomatik kapılar (Ek 3Şekil 37), görme engellilere kılavuzluk
Mevcut
Mevcut
eden köpeklerin ağırlığı (20 kg) ile
Değil
Değil
harekete geçmelidir. Fotoselli kapılar
çocukları ve çok kısa boylu kişileri
algılayabilmelidir.
E- Kumandalı kapılar Kapı açılma
alanının tekerlekli sandalyenin
manevrasına olanak vermediği
durumlarda ulaşılabilir ve güvenli
Mevcut
Mevcut
konumda yerleştirilen bir kontrol
Değil
Değil
düğmesi ile kumanda edilebilen kapılar
kullanılabilir. Bu kapılar fotosel ile
kendiliğinden kapanabilir özellikte
olmalıdır (Ek 3-Şekil 38).

.
Pencereler (TS 9111)
Tekerlekli sandalye kullananların
pencereden rahatlıkla görebilmeleri için
parapet yerden en fazla 80 cm
yükseklikte olmalıdır.
Pencerelerin kolay açılıp kapanması için,
ispanyoletler yer seviyesinden 90 cm ile
1,1 m.lik bir alan içinde
düzenlenmelidir.
Oturan insanın göz seviyesine gelecek
pencerelerden kaçınılmalı, mümkün
olduğunca vasistaslı pencere
kullanılmamalıdır.
Pratik olması sebebiyle dışa açılan
panjurlar yerine, kepenk veya storlar
kullanılmalıdır (Ek 3-Şekil 39).

Uygun Değil

Uygun Değil

Parapet yüksekliği 92
cm.

Uygun Değil

Uygun Değil

İspanyoletler yer
seviyesinden 145 cm
yukarıda.

Uygun Değil

Uygun Değil

Parapet yüksekliği
standartlarda en fazla 80
cm. gösterilmiştir.
Mevcut durum 92 cm.dir.

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil
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Yüzey dokusu (TS 9111) Zemin döşemesinin yüzey özellikleri iç mekanlar ve dış mekanlar için
önem taşımaktadır.
Ulaşılabilir güzergahların yüzeyi
tekerlekli sandalye kullanan veya
güçlükle yürüyen insanlar için güvenli
ve kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
Uygun
Uygun
Ulaşılabilir güzergahlar boyunca zemin
ve döşeme yüzeyleri sert, sabit, sağlam,
dayanıklı ve kaymayan özellikte
olmalıdır (Ek 3-Şekil 40).
Halı kullanılıyorsa güvenli biçimde yere
sabitlenmelidir. Doku ve dokuma yönü
tekerlekli sandalyenin ve görme
Mevcut
Mevcut
engellilerin hareketine engel olmayacak
Değil
Değil
şekilde düzenlenmelidir. Halı kalınlığı
1,3 cm‟yi geçmemelidir.

.
Bina Ġçi Yatay DolaĢım
Koridorlarda, odalarda bina içi kot
farklılıklarında mutlaka ulaşılabilir
güzergâh genişliği sağlanmalı ve rampa
düzenlemeleri yapılmalıdır.
Kapılar önünde manevra genişlikleri ile
ortak kullanılan telefon, ATM gibi
cihazların önlerinde kullanım alanları
düşünülmelidir (ADA,1994).
Yapıyı kullanan tüm kullanıcılar için
uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Örnek
olarak en az 90 cm eninde bir tekerlekli
sandalye boşluğu bırakılmalı ve buna
ulaşan güzergâh üzerinde en az 1,5 m
çapında bir dönüş alanı sağlayan
manevra yapma alanı ile yatay ve düşey
sirkülasyon sağlanmalıdır (ADA,1994).
Standart olarak rahat geçiş için 81,5
cm.lik bir genişlik gereklidir ( 81,5
cm‟ye her iki taraftan kolun sallanma
açıklığı olan 5,1 cm ve objelerle veya
diğer yürüyenlerle uygun açıklık
mesafesi olan 2,5 cm (her iki taraftan)
dâhildir).
Tekerlekli sandalye kullananlarla
yürütme cihazı kullananlar için kısa
mesafelerde 81,5 cm.lik genişlik yeterli
ise de, bu en az 91,5 cm olmalıdır.
Eğer iki yönlü geçiş varsa rahat bir
ulaşım için 1,625 m gereklidir. Böyle
yerlerde genişlik en az 1,525 m
olmalıdır. 1,525 m.den daha dar olan
yerlerde iki tekerlekli sandalye yan yana
geçemeyebilir .
Yürüyebilen bir kişinin yürüyemeyen
veya kısmen yürüyebilen bir kişi ile yan
yana geçebilmesi için en az 1,22 m
genişlik gereklidir. (TS 9111) (Ek 3Şekil 41-42-43).
Tekerlekli sandalyenin 180° dönüşü için
gerekli genişlik en az 1,5 m.dir.
Tekerlekli sandalye kullananların

Uygun Değil

Uygun

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Genel tip konutlarda
eşikler erişilebilirliği
engellemektedir.

Uygun Değil

Uygun Değil

Koridor genişliği genel
tip konutlarda 125,
engelli tip konutlarda116
cm.dir.

Uygun

Uygun Değil

Koridor genişliği engelli
tip konutlarda116 cm.dir.

Uygun Değil

Uygun Değil

Koridor genişliği genel
tip konutlarda 125,
engelli tip konutlarda116
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kolayca U dönüşü yapabilmeleri için
gerekli alanlar aşağıdaki Ek 3-Şekillerde
gösterilmektedir (Ek 3-Şekil 44-45-46).
Duran veya hareket eden bir tekerlekli
sandalye için gerekli net zemin veya
döşeme alanı 76 cm x 1,22 m.dir (TS
9111) (Ek 3-Şekil 47-48-49).
Eğer net döşeme alanı (kullanım alanı)
bir niş içinde sınırlanmışsa veya diğer
bir değişle tekerlekli sandalyeyi
tamamen veya kısmen içine alacak
şekilde üç taraftan sınırlamışsa manevra
açıklığına yapılacak ilave Ek 3-Şekil
50‟de gösterildiği gibi olmalıdır.
Net döşeme mesafesi nesnelere sadece
önden yaklaşıma izin verdiğinde önden
yaklaşım için yükseklik en fazla 1,22 m,
en az 38 cm olmalıdır (TS 9111) (Ek 3Şekil 51).
Net döşeme mesafesi tekerlekli sandalye
kullanan kişiye paralel yaklaşıma
müsaade ettiğinde, yandan yaklaşım
yüksekliği yerden en fazla 1,37 m, en az
23 cm olmalıdır (TS 9111) (Ek 3-Şekil
52).
Bina içi ulaşımında sık sık farklı
düzenlemelere gidilmemeli, donatılar
sabit tutulmalıdır. Gereksiz girinti ve
çıkıntılardan kaçınılmalıdır. Yapılması
mecburi olan girinti veya çıkıntıların
(kolon vb.) köşeleri yuvarlatılmalıdır.
Baş üstünde bulunan engeller, yerden en
az 2,03 m yükseklikte yer almalıdır (Ek
3-Şekil 53).
Koridor genişliklerinde Ek 3-Şekil 54‟de
gösterilen tekerlekli sandalye dönüş
(manevra) mesafeleri dikkate
alınmalıdır.
Sirkülâsyon alanlarında duvara monte
edilmiş uygun yükseklikte tutunma
barları bulunmalıdır.
Sirkülâsyon alanlarında kullanılacak
radyatörlerde, dar kenarlı döküm veya
çelik panel radyatör seçilmelidir (TS
9111).
Ulaşılabilir bir güzergahın net genişliği
1,5 m.den daha az ise, tekerlekli
sandalyeler için 60 m.yi aşmayan uygun
aralıklarla 1,5 m x1,5 m.lik geçiş
mekanları konumlandırılmalıdır.

cm.dir.

Uygun

Uygun Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Koridor genişliği engelli
tip konutlarda116
cm.dir., Dış kapıya
önden yaklaşıma uygun
değildir.

Uygun Değil

Mutfak üst dolapları
verilen ölçüden
yüksektedir.
genel tip:158 cm. –
engelli tip153 cm.

Uygun Değil

Uygun Değil

İspanyoletler yer
seviyesinden 145 cm
yukarıda olup istenen
ölçüden yüksektedir.

Uygun Değil

Uygun Değil

Mutfak dolabı köşesi
yuvarlak değil, 90 derece
köşelidir.

Uygun Değil

Uygun Değil

Uygun Değil

Uygun Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun

Uygun

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Genel tip banyo kapı
yüksekliği 180 cm., diğer
tüm kapılar 200 cm.dir.
Koridor genişliği genel
tip konutlarda 125,
engelli tip konutlarda116
cm. olup,İstenen
ölçülerden daha dardır.

.
Koridorlar ve Holler (TS 9111)
Bina içindeki koridorların engelsiz net
açıklığı en az 90 cm, yerden net
yüksekliği ise en az 2,2 m. olmalıdır. Bu
alan içinde yatay veya düşey bir engel
bulunmamalıdır (Ek 3-Şekil 55).

Uygun Değil
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Uygun

Genel tiplerde banyo
kapısı genişliği 70 cm.,
kapı yüksekliği 180 cm.
olup istenen ölçülerden
daha azdır.

Bu yükseklik hol üzerinde bulunan
merdiven altları için de sağlanmalıdır
(Ek 3-Şekil 56).
Koridor genişliklerine bağlı olarak
dönüş (manevra) şekilleri örnekleri Ek
3-Şekil 57-58‟de verilmiştir.

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Uygun Değil

Ek 3- Şekil 58D‟de
verilen ölçüleri
karşılamamaktadır.

.
Mutfaklar (TS 9111) Ulaşılabilir veya uyarlanabilir mutfaklar ve bileşenleri ulaşılabilir bir
güzergah üzerinde olmalıdır.
Plan net kullanım alanı(TS 9111)
1.5 m. boş alan
Mutfaklarda tekerlekli sandalye
bırakıldığında duvarla
kullananların manevralarına imkan
arada 45cm. mesafe
vermek üzere en az 1,5 m x 1,5 m
Uygun
Uygun Değil
kaldığından, mobilya için
ölçülerinde veya 1,5 m çapında boş bir
yeterli alan
alan bırakılmalıdır.
kalmayacaktır
Tüm dolap tezgah ve duvarlar arasındaki
açıklık 1,05 m.den az olmamalıdır (Ek
Uygun
Uygun
3-Şekil 59 a, b ve c).
Mutfaklarda tüm donanım (set üstü
ocak, fırın, buzdolabı/derin dondurucu,
bulaşık makinesi vb.) tekerlekli
sandalyedeki bir kişinin önden veya
Uygun
Uygun
paralel yaklaşımına olanak sağlayacak
şekilde düzenlenmeli ve bu
donanımların önünde en az 80 cm x 1,22
m ölçülerinde hareket alanı olmalıdır.
Mutfaktaki donanımlar (set üstü ocak,
fırın, buzdolabı/derin dondurucu, bulaşık
Projede çamaşır
makinesi vb.) köşeye konmamalıdır. Iç
Uygun Değil Uygun Değil
makinası yeri duvara
köşelerden an az 30 cm uzakta
bitişiktir.
yerleştirilmelidir (Ek 3-Şekil 60).
Tezgâhlar ve çalıĢma yüzeyleri (TS 9111)
Mutfak tezgâhının en az 80 cm
Diz boşluğu için gerekli
uzunluğunda bir bölümü çalışma yüzeyi
Uygun Değil Uygun Değil
açıklık
olarak Ek 3-Şekil 61 a,b ve c‟deki gibi
bulunmamaktadır.
düzenlenmelidir.
Alt dolap varsa, ön yüzün en az 80
Kaldırılabilir ön yüz
cm.lik kısmı kullanım sırasında
Uygun Değil Uygun Değil
bulunmamaktadır.
kaldırılabilmelidir.
Tezgâh, tezgâh üst yüzeyi ile döşeme
(yer kaplaması) üst yüzeyi arası
Tezgah yüksekliği 90
yükseklik en fazla 86 cm tezgâh alt
Uygun Değil Uygun Değil
cm.,
yüzeyi ile döşeme (yer kaplaması) üst
tezgah kalınlığı 3 cm.dir.
yüzeyi arası yükseklik ise en az 75 cm
olacak şekilde monte edilebilir.
Tezgah sabit değilse, tezgah üst yüzeyi
ile döşeme üst yüzeyi arası farklı
Mevcut
Mevcut
yükseklikler sağlayacak (71,5-81,5-91,5
Değil
Değil
cm) şekilde ayarlanabilir veya yerine
konulabilir bir birim olabilir.
80 cm x 1,22 m döşeme alanı olan yerde
tekerlekli sandalye kullanan kişi, tezgâha
önden yaklaşabilir. Tezgahta diz için en
Tezgah altında dolap
az 80 cm genişlik, 75 cm yükseklik ve
bulunmaktadır. Bu
Uygun Değil Uygun Değil
en az 49 cm derinlikte net açık alan
nedenle istenen net açık
bırakılmalıdır. Bu tür tezgâhların altında
alan bırakılmamıştır.
keskin ve rahatsız edici yüzeyler
olmamalıdır.
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PiĢirme bölümü, setüstü ocaklar (TS 9111)
Set üstü ocakların altında diz için en az
Tezgah altında dolap
80 cm genişlik, 75 cm yükseklik ve en
bulunmaktadır. Bu
Uygun Değil Uygun Değil
az 49 cm derinlikte net açık alan
nedenle istenen net açık
bırakılmalıdır.
alan bırakılmamıştır.
Fırın veya ocakların altında dizlerin
gireceği kısımlar varsa, elektrik
Mevcut
Mevcut
çarpması ve yanmaları önlemek için
Değil
Değil
yalıtılmalı veya koruma altına
alınmalıdır.
Ocak ve fırınların kontrol düğmelerinin
konumu çapraz uzanmanın yol
Mevcut
Mevcut
açabileceği yanmaları önleyecek şekilde
Değil
Değil
konumlandırılmalıdır.
Fırınlar kendi kendine temizlenebilir
tipte olmalı veya altında diz boşluğu
Mevcut
Mevcut
olan ve uyarlanabilir yükseklikte bir
Değil
Değil
tezgaha bitişik yerleştirilmelidir.
Yan açılımlı fırınlarda kapı mandalı açık
Mevcut
Mevcut
tezgah yüzeyi yanında olmalıdır
Değil
Değil
Fırınların kontrol düğmeleri ön panelde
Mevcut
Mevcut
bulunmalıdır.
Değil
Değil
Mutfak dolapları (TS 9111) Dolap, çekmece ve rafların ulaşılabilirlik özellikleri Ek 3-Şekil 62‟de
verilmektedir.
Tüm dolap ve depolama raflarında en az
Mevcut
Mevcut
bir rafının yerden yüksekliği en fazla
Değil
Değil
1,22 m olmalıdır.
Üst dolaplarının kapak kulpları ve
çekme kolları mümkün olduğunca dolap
Uygun
Uygun
kapaklarının alt tarafına yakın olmalıdır.
Alt dolapların kulp ve çekme kolları
dolap kapaklarının mümkün olduğunca
Uygun
Uygun
üst tarafına yakın olmalıdır.
Bir objeye yalnız ön yüzden yaklaşım
Üst dolap kulp
mümkünse, tekerlekli sandalyedeki bir
yükseklikleri erişilebilir
kişinin erişebileceği yükseklikler 38 cm
Uygun Değil Uygun Değil
ölçülerin üzerindedir.
ile 1,22 m arasındadır (Ek 3-Şekil 63 a
162 – 153 cm.
ve b).
Bir objeye paralel olarak/yan yüzden
Üst dolap kulp
yaklaşımda erişilebilecek yükseklikler
yükseklikleri erişilebilir
Uygun Değil Uygun Değil
en az 23 cm en fazla 1,37 m.dir (Ek 3ölçülerin üzerindedir.
Şekil 64).
162 – 153 cm.
En fazla 86,5 cm yükseklikte ve 61 cm
Üst dolap kulp
derinlikte olan tezgâha yan yüzden
yükseklikleri erişilebilir
Uygun Değil Uygun Değil
yaklaşıldığında erişilebilecek yükseklik
ölçülerin üzerindedir.
en fazla 1,17 m.dir (Ek 3-Şekil 65).
162 – 153 cm.
Eviyeler (TS 9111) Eviye ve çevresindeki tezgâh aşağıdaki özelliklerde ve Ek 3-Şekil 66‟ya
uygun olmalıdır.
Eviye ve eviye tezgâhı üst yüzeyi ile
döşeme üst yüzeyi arası yükseklik en
fazla 86,5 cm olacak şekilde monte
edilebilir veya eviye kenarı veya tezgâhı
üst yüzeyi ile döşeme üst yüzeyi arası
Eviye 90 cm.
Uygun Değil Uygun Değil
farklı yükseklikler sağlayacak (71,5yüksekliktedir.
81,5-91,5 cm) şekilde uyarlanabilir veya
yerine konulabilir bir birim olabilir.
Eviye ve çevresindeki tezgâhın toplam
genişliği 80 cm olmalıdır.
Eviyeler için su geliş gidişini sağlayacak
Mevcut
Mevcut
bağlantıları için boru tesisatı 71 cm
Değil
Değil
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yüksekliğe
takılabilir.
Muslukta,
hortumlu, hareketli ve elle tutularak
kullanılabilen ikinci bir aparat olması
tercih edilir.
Eviye çukuru 16,5 cm.den derin
olmamalıdır. Iki veya üç gözlü
eviyelerde yalnız bir gözün bu koşulu
karşılaması yeterlidir.
Alt dolaplar varsa eviye ve çevresindeki
tezgâhın ön yüzünün en az 80 cm.lik
dolu kısmı sökülebilir/ayrılabilir şekilde
olmalıdır. Gerekli net açıklığın üzerinde
tezgâh kalınlığı ve taşıyıcı kısım
kalınlığı en fazla 5 cm. olabilir.
76 cm x 1,22 m ebatlarında net bir zemin
yüzeyi tezgâha önden yaklaşıma izin
verebilir. Net döşeme yüzeyinin en fazla
49 cm.lik kısmı eviye altına uzatılabilir.
Diz için en az 80 cm genişlik ve en
az 49 cm derinlikte net açık alan
bırakılmalıdır.
Eviye altında keskin ve rahatsız edici
yüzeyler olmamalıdır.
Sıcak su ve drenaj boruları yalıtılmalı
veya kaplanmalıdır.
Su kontrolünde su çıkışları doğru
bağlanmalı ve sıcak su kontrolü “sol”,
soğuk su kontrolü “sağ”da yer almalıdır.
Buzdolabı/dondurucu (TS 9111)
Buzdolabı/dondurucu kombinasyonu
olan dolaplarda alanın en azından %
50'si yerden 1,37 m.nin altında
yükseklikte olmalıdır.
Buzdolabı alanının tamamı ve kontrol
düğmeleri yerden 1,37 m.den alçakta
olmalıdır.
Depolama hacminin tamamından azı
belirtilen sınırlar içinde olan
buzdolapları otomatik buz çözücü
özellikte olmalıdır.
Çöp kutusu (TS 9111)
Çöp kutusu ulaşılabilir konumda yer
almalıdır. Ayaktan kumanda ile kapağı
açılanlar uygun değildir.

Uygun

Uygun

Uygun Değil

Uygun Değil

Tezgâhın ön yüzü,
sökülebilir/ayrılabilir
şekilde tasarlanmamıştır.

Uygun Değil

Uygun Değil

Tezgâhın ön yüzü,
sökülebilir/ayrılabilir
şekilde tasarlanmamıştır.

Uygun Değil

Uygun Değil

Tezgâhın ön yüzü,
sökülebilir/ayrılabilir
şekilde tasarlanmamıştır.

Uygun

Uygun

Uygun Değil

Uygun Değil

Uygun

Uygun

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Uygun

Mevcut
Değil

Uygun

Mevcut
Değil

Uygun

Yalıtım
bulunmamaktadır.

.
Tuvaletler (TS 9111)
Plan ve net kullanım alanı (TS 9111)
Tuvaletler ulaşılabilir bir güzergâhta yer
almalıdır.
Tuvaletlerde zemindeki minimum
zemin yüzeyi sol taraftan veya sağ
taraftan yaklaşıma göre düzenlenebilir.
Kapı dışarı açılmak koşulu ile minimum
net zemin yüzeyi genişlik ve derinlikleri,
önden yaklaşımda (düz bir transfer için)
1,22 m X 1,675 m; sağ yandan
yaklaşımda (diyagonal bir transfer için)
122 cm X 142 cm ve hem ön hem sol
yandan yaklaşımda (yan bir transfer için)
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Tuvalet girişinde seviye
farklılığı vardır.

1,5 m X 1,42 m ölçülerinde olmalıdır.
Klozet yerleştirilirken orta aksın yan
duvardan uzaklığı en az 46 cm ve
toplamda klozetin oturduğu yerin net
genişliği en az 92 cm olacak biçimde
düzenlenmelidir. Farklı planlara sahip
tuvaletler için ölçüler Ek 3-Şekil 67,
68,69,70 ve71‟de verilmiştir.
Tuvaletlerde klozet kullanılmalıdır.
DöĢeme (TS 9111)
Tuvaletlerin döşemesi tekerlekli
sandalyenin hareketine engel
olmayacak biçimde, seviye farksız
düzenlenmelidir. Girişte seviye farkı
varsa 0,6 cm.den fazla olmamalıdır. 0,6
cm ile 1,3 cm arasındaki seviye
farklılıkları 1/2den fazla olmayan bir
eğimle bağlanmalıdır.
Banyo ve tuvalet giderleri kapı önünde
su birikmesini önleyecek biçimde
tasarlanmalıdır.
Zemin ve döşeme yüzeyleri kaymayan
(ıslak/kuru) özellikte olmalıdır.
Kapılar (TS 9111)
Menteşeli kapılar en az 90 derece
açılabilmelidir.
Kapılarda net açıklık en az 90 cm
olmalıdır.
Tuvalet kabinleri (TS 9111)
Tuvalet kabinleri ulaşılabilir bir
güzergâhta yer almalıdır.
En az 1,5 m genişliğindeki standart bir
tuvalet kabininin net derinliği klozet
duvara monte edilmiş ise 1,42 m, yere
monte edilmiş ise 1,5 m.den az
olmamalıdır.
Işık kontrol düğmeleri tuvalet
kabinlerinin içinde olmalı veya biri
girdiğinde ışık otomatik olarak
yanmalıdır.
Tuvalet kabinleri ölçüleri, Ek 3-Şekil
66‟da verilen yaklaşım ve transfer
yönüne göre, klozet önünde sağlanması
gereken minimum net zemin yüzeyi
ebadına göre belirlenmelidir.
Kapının kabin içine açıldığı durumlarda,
kapının kapanıp açılması için gerekli
alan Ek 3-Şekil 66‟da verilen ölçülere
ilave edilmelidir.
Engellilerin tuvalet ve banyoda kalma
zamanları uzun olduğundan, tuvalet
bölmesi ile banyo mümkün olduğunca
ayrı düzenlenmelidir.
Yükseklik (TS 9111)
Klozetlerin oturma yerinin yerden
yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında
olmalıdır.
Oturma yüksekliğinin ayarlanabilmesi

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Klozet için ayrılan
genişlik yaklaşık 62 cm.
dir.

Uygun Değil

Uygun

Alaturka tuvalet
kullanılmıştır.

Uygun Değil

Uygun

Tuvalet girişinde eşik
bulunmaktadır.

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun

Uygun Değil

Uygun

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Uygun Değil

Mevcut
Değil

Uygun

Mevcut

Uygun Değil
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Net açıklık 70 cm. dir.

Tuvalet ve banyo aynı
yerdedir.

Adaptör

için klozetin adaptör takılabilir tipte
olması tavsiye edilir.
Klozet, tekerlekli sandalyeden klozete
transfere olanak verecek biçimde
yerleştirilmelidir.
Klozete çapraz ve yan yaklaşım
örnekleri ve ölçüleri Ek 3-Şekil 72 ve Ek
3-Şekil 73‟de verilmiştir.

Değil
Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Su kontrolü (TS 9111)
Sifon kollarının fotoselli olması tavsiye
Mevcut
edilmekle birlikte, el ile kumandalı veya
Değil
otomatik de olabilir.
Sifon kolu yerden en fazla 1,12 m
Mevcut
yükseklikte olmalıdır.
Değil
Taharet muslukları tek elle kolayca idare
edilebilir ve erişim mesafesinde
Uygun
olmalıdır.
Tuvalet kağıtlığı (TS 9111)
Tuvalet kâğıtlığı Ek 3-Şekil 146.ya
uygun, kolayca ulaşılabilir yükseklikte
Uygun
ve konumda olmalıdır.
Arka duvara monte edilmiş bir klozet
Mevcut
için tuvalet kağıtlığının arka duvardan
Değil
uzaklığı 90 cm.yi aşmamalıdır.
Klozetlerde tutunma çubukları (TS 9111)

bulunmamaktadır.
Uygun Değil

Lavabo transfere engel
olacak kadar yakındadır.

Uygun Değil

Klozetin orta
noktasından duvara
kadar olan mesafe çapraz
ve yandan yaklaşmaya
uygun değildir.

Uygun
Uygun
Uygun

Uygun

Uygun

Tuvaletlerdeki tutunma çubukları Ek 3Şekil 74‟e uygun olmalıdır.

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Duvar tarafındaki
tutunma çubuğu istenen
özellikleri
karşılamamaktadır.

Tutunma çubuklarının çapı 3,2 cm ile
3,8 cm arasında olmalıdır. Duvara monte
edilmişse duvarla tutunma çubuğu
arasında 4 cm mesafe bulunmalıdır.

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Tutunma çubukları çapı
3 cm.dir.

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Diğer tutunma
çubuğunun formu ve
uzunluğu uygun değildir.

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Tutunma çubuğunun
boyu 137cm‟den kısadır.
Yaklaşık 75 cm.

Mevcut
Değil

Uygun

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Klozetin arka duvarındaki tutunma
çubuğu 80 cm-95 cm arası yükseklikte
olmalıdır.
Klozet arkasında yer alan duvardaki
tutunma çubuğu en az 92 cm
uzunluğunda olmalıdır.
Tutunma çubuğu klozetten sağ veya sol
yana doğru en az 30 cm uzamalıdır.
Tutunma çubuğunun diğer tarafının
uzunluğu ise en az 62 cm olmalıdır.
Klozetin yan tarafında bulunan tutunma
çubukları da arka duvara en fazla 30 cm
mesafede ve en az 1,07 m uzunlukta
olmalıdır. Bu tutunma çubuğunun
ucunun arka duvara mesafesi en az 1,37
m olacaktır.
Yan duvardaki tutunma çubukları da
zemin yüzeyinden 80cm - 95cm arası
yükseklikte yer almalıdır.
Pisuarlar (TS 9111)
Pisuarlar bölme şeklinde veya
döşemeden en fazla 45 cm yükseklikte
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uzun kenarından duvara asılı tipte
yapılmalıdır.
Lavabolar (TS 9111)
Lavabo kullanımı için lavabo önünde
boş bir zemin yüzeyi ve lavabo altında
diz boşluğu sağlanmalıdır. (Ek 3-Şekil
75).
Lavabonun derinliği (ön yüzünün arka
duvara olan mesafesi) en az 43 cm en
fazla 49 cm olmalıdır.
Önden yaklaşımda lavabo önünde 76 cm
x1, 22 m.lik net döşeme boşluğu
bulunmalıdır. Bu net döşeme yüzeyinin
fazla 49 cm.si lavabo altına doğru
uzatılabilir (Ek 3-Şekil 76).
Diz boşluğu için döşeme üzerinden
lavabonun altındaki boru kısmına kadar
olan yükseklik en az 68,5 cm olmalıdır.
Bu minimum yüksekliğin lavabonun ön
yüzünden içeri doğru en az 20,5
cm.lik bir derinlikte de sağlanmış
olması gereklidir (Ek 3-Şekil 77).
Lavabo yüksekliği lavabonun alt yüzüne
kadar, net en az 75 cm lavabonun ön üst
yüzüne kadar en fazla 86 cm olmalıdır.
Armatürler (musluk/batarya) kollu,
itmeli tipte veya elektronik kontrol
mekanizmalı olmalıdır.
Fotoselli tipte musluklar kullanılıyorsa
en azından 10 saniye açık kalabilmelidir.
Armatürler seçilirken, el yıkama
sırasında el ile lavabo arasındaki
mesafenin rahat kullanılabilir şekilde
olmasına dikkat edilmelidir.
Lavabo altındaki sıcak su ve drenaj
boruları yalıtılmalı veya dokunmaya
karşı korunmalıdır.
Lavabo altında keskin ve rahatsız edici
yüzeyler olmamalıdır.
Lavabonun her iki yanında, ayakta
durmakta zorlanan kişiler için
tutunma çubukları kullanılmalıdır (Ek
3-Şekil 78).
Aynalar (TS 9111)

Uygun Değil

Lavabonun alt yüzeyinin
yüksekliği 70 cm. dir.

Uygun Değil

Uygun Değil

Lavabonun derinliği
genel tipiçin 30cm,
engelli tip için 40 cm.
dir.

Uygun Değil

Uygun

122cm.‟lik derinlik
sağlanmamıştır.

Uygun Değil

Uygun Değil

Lavabonun alt yüzeyinin
yüksekliği 70 cm. dir.

Uygun Değil

Uygun Değil

Lavabonun alt yüzeyinin
yüksekliği 70 cm. dir.

Uygun

Uygun

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun

Uygun

Uygun Değil

Uygun Değil

Uygun

Uygun

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun Değil

Yalıtım ya da koruma
bulunmamaktadır.

Aynaların alt kenarı döşeme üzerinden
en fazla 90 cm üst kenarı en az 1,9 m
yükseklikte olmalıdır.

Uygun Değil

Uygun Değil

Aynanın alt yüksekliği
106 cm. olup verilen
ölçüden daha
yukarıdadır.

Tekerlekli sandalye kullanan kişinin göz
hizası yerden 1,1 m . 1,3 m
yüksekliktedir. Tekerlekli sandalye
kullananlar için alçalıp yükselebilen
ayarlı aynalar, aynanın sabit olması
durumunda ise öne doğru 10°-15° eğim
verilmiş aynalar tercih edilmelidir

Uygun Değil

Uygun Değil

Aynanın eğimi 21°dir.

.
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Banyolar (TS 9111) Banyolar ulaşılabilir bir güzergâhta yer almalı, tekerlekli sandalye ile
girilebilecek ve hareket edilebilecek biçimde tasarlanmalıdır. Küvet yerine duş teknesi tercih
edilmelidir. Duş bölmesinin banyo dolaşım alanından kesintisiz bir yüzeyle ayrılması ve kaydırmaz
bir kaplamaya sahip olması gereklidir.
Banyolar/Plan ve net kullanım alanı (TS 9111)
Net döşeme alanı, banyo girişi ve
Banyonun eni ve boyu
tekerlekli sandalye ile yıkanma birimine
(genel tip: 150x150 cm.
(küvet, duş teknesi) yaklaşım biçimine
Uygun Değil Uygun Değil
engelli tip:160x205cm)
göre düzenlenir (Ek 3-Şekil
istenen ölçülerden daha
79,80,81,82).
düşüktür.
Kapılar(TS 9111)
Menteşeli kapılar en az 90 derece
Kapı net genişliği
açılabilmelidir. Kapılarda net açıklık
Uygun Değil
Uygun
70cm.dir
en az 90 cm olmalıdır.
Küvet (TS 9111)
Küvet önündeki kullanım alanı, banyoda
bulunan farklı donanımlara ve farklı
Mevcut
Mevcut
planlara göre Ek 3-Şekil 79,80,81,82‟ye
Değil
Değil
uygun olmalıdır.
Küvette paralel yaklaşım varsa net en az
76 cm genişlik ve küvet boyunca net en
az 1,5 m uzunlukta açıklık gereklidir.
Mevcut
Mevcut
Küvete dik yaklaşım varsa net en az 1,22
Değil
Değil
m genişlik ve net en az 1,5 m uzunlukta
açık alan gereklidir.
Küvetin baş kısmında oturma yeri /
oturak varsa paralel yaklaşımda en az
Mevcut
Mevcut
genişlik 76 cm ve en az 1,9 m uzunlukta
Değil
Değil
açıklık olmalıdır (Ek 3-Şekil 83).
Küvetin döşeme üzerinden net
Mevcut
Mevcut
yüksekliği en fazla 45 cm -50 cm
Değil
Değil
olmalıdır.
Küvet kenarının açılıp kapanabilir
Mevcut
Mevcut
olduğu özel küvetler tercih edilebilir.
Değil
Değil
Mevcut
Mevcut
Küvet tabanı kademeli olmamalıdır.
Değil
Değil
Küvetin içinde oturma yeri varsa (TS 9111)
Banyo küvetinin ayak kısmında, dış
kenardan itibaren en az 60 cm
Mevcut
Mevcut
uzunluğunda bir tutunma çubuğu
Değil
Değil
olmalıdır.
Arka duvarda ise iki tutunma çubuğu
gereklidir. Küvetin arka tarafına (uzun
taraf) monte edilen tutunma çubukları en
Mevcut
Mevcut
az 61 cm uzunluğunda ve küvetin baş
Değil
Değil
kısmından en fazla 61 cm ayak
kısmından en fazla 30 cm uzaklıkta yer
almalıdır.
Bir tutunma çubuğu küvet kenarının 23
cm üzerinde konumlanmalıdır. Diğerleri
Mevcut
Mevcut
banyo döşemesinin 84 cm ile 91 cm
Değil
Değil
üzerinde olmalıdır.
Küvetin baş kısmındaki tutunma çubuğu
Mevcut
Mevcut
küvetin dış kenarından itibaren en az 30
Değil
Değil
cm uzunluğunda olmalıdır.
Küvetin baĢ kısmında oturma yeri varsa (TS 9111)
Küvetin ayak kısmında küvetin dış
Mevcut
Mevcut
kenarından itibaren en az 60 cm
Değil
Değil
uzunluğunda tutunma çubuğu olmalıdır.
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Arka duvarda, iki tutunma çubuğu
gereklidir.
Küvetin arka tarafına (uzun taraf) monte
edilen tutunma barları en az 1,22 m
uzunluğunda olmalı ve küvetin baş
kısmından en fazla 38 cm ayak
kısmından en fazla 30 cm uzaklıkta yer
almalıdır. Çubukların yükseklikleri
yukarıda tanımlandığı gibidir.
Tutunma barlarının yeri ve yerden
yükseklikleri Ek 3-Şekil 84 ve Ek 3Şekil 85‟e uygun olmalıdır.
Musluklar (TS 9111)
Su kontrolünde su çıkışları doğru
bağlanmalı ve sıcak su kontrolü “sol”,
soğuk su kontrolü “sağ”da yer almalıdır.
DuĢ (TS 9111)
Duş başlığının en az 1,6 m uzunluğunda
hortumu olmalı ve hem sabit duş kafası
ile hem de elle tutarak
kullanılabilmelidir.
Düşey bir çubuk üzerine yerleştirilmiş
yüksekliği ayarlanabilir duş
kullanıldığında, düşey çubuk tutunma
kollarının kullanımına engel olmayacak
şekilde yerleştirilmelidir.
Suyun sıcaklığı termostatla kontrol
altında tutulmalıdır.
Oturaklar (TS 9111)
Küvetin içinde hareketli bir oturma
aparatı bulunmalı ya da küvetin
kenarında oturmak için alan
bırakılmalıdır.
Oturma yerinin genişliği 40 cm olmalı
ve küvet genişliği boyunca uzanmalıdır.
Oturma yerleri güvenli şekilde monte
edilmeli ve kullanım sırasında
kaymamalıdır.
Küvet kabini veya perdeleri (TS 9111)
Küveti çevreleyen paneller varsa
kontrollere, küvete giriş çıkışını ve
oturakları kullanmaya engel
olmamalıdır.
Küveti çevreleyen panellerde küvet
kenarına bağlanmış raylar
bulunmamalıdır.
Küvet kenarı (TS 9111)
Engelli veya yaşlının, oturabilmesi için
küvetin uzun dış kenarının genişliği 8
cm ile 12 cm arasında olmalıdır.
Dış tarafa bakan kenarı vücudu kesecek
şekilde olmamalıdır.

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun

Uygun

Uygun Değil

Uygun Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut

Mevcut

.
DuĢ kabini (TS 9111)
Net kullanım alanı (TS 9111)
Duş kabinleri en az 95 cm x 95 cm veya
76 cm x 1,5 m boyutlarında olmalıdır
(Ek 3-Şekil 87,88,89).
95 cm x 95 cm boyutlarında bir duş
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Duş başlığının hortumu
genel tip için 143 cm.
engelli için 125 cm. dir

teknesinde; paralel yaklaşım için duş
teknesi önünde en az 90 cm genişliğinde
ve en az 1,22 m uzunluğunda net açıklık
sağlanmalıdır.
76 cm x1,5 m boyutlarında bir duş
teknesinin önündeki, net açıklığın
uzunluğu, duş teknesi boyunca en az 1,5
m ve genişliği ise en az 90 cm olmalıdır
(Ek 3-Şekil 87,88).
Tutunma çubukları (TS 9111)
Tutunma çubukları duş zemininden 80
cm ile 95 cm arası yüksekliğe
yerleştirilmelidir.
Duvara monte edilmiş ise duvar ile
tutunma çubuğu arasındaki mesafe 4 cm
olmalıdır.
Tutunma çubuklarının genişliği veya
çapı 3,2 cm - 4 cm arasında olmalıdır.
95 cm x 95 cm boyutlarında bir duş
teknesinde; L şeklindeki bir
tutunmaçubuğu, oturma kısmının karşı
tarafında su kontrollerin yer aldığı duvar
boyunca ve arka duvarın yarısı boyunca
uzanmalıdır.
76 cm x 1,5m boyutlarında dikdörtgen
bir duş teknesinde; duş teknesini saracak
biçimde U şeklinde tutunma çubukları
düzenlenmelidir (Ek 3-Şekil 87).
76 cm x1,5 m boyutlarında dikdörtgen
bir duş teknesinde katlanabilir oturak
olması durumunda tutunma kolları Ek
3-Şekil 88 ve 90‟a göre
düzenlenmelidir.
Su kontrolleri (TS 9111)
Su kontrol araçları Ek 3-Şekil 90‟a
uygun yerleştirilmelidir.
Musluklar ve diğer kontrol araçları
oturma yerinden ulaşılabilir mesafede
olmalıdır.
Su kontrolünde su çıkışları doğru
bağlanmalı ve sıcak su kontrolü “sol”,
soğuk su kontrolü “sağ”da yer almalıdır.
DuĢ (TS 9111)
Duş başlığının en az 1,6 m uzunluğunda
hortumu olmalı ve hem sabit duş kafası
ile hem de elle tutarak
kullanılabilmelidir.
Düşey bir çubuk üzerine yerleştirilmiş
yüksekliği ayarlanabilir duş
kullanıldığında, düşey çubuk tutunma
kollarının kullanımına engel olmayacak
şekilde yerleştirilmelidir.
Suyun sıcaklığı termostatla kontrol
altında tutulmalıdır.
Oturak (TS 9111)
95cm x 95cm.lik duş kabininde bir
oturma yeri (oturak) sağlanmalıdır.
Bu oturak banyo zemininden 43 cm ile
48,5 cm arası yükseklikte monte
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Uygun Değil

Uygun Değil

Mevcut
Değil
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Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil
Mevcut
Değil

Mevcut
Değil
Mevcut
Değil
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Duş başlığının hortumu
genel tip için 143 cm.
engelli için 125 cm. dir

edilmeli ve duş kabini derinliği boyunca
uzatılmalıdır.
Oturak yan ve arka duvardan en fazla
3,8 cm uzaklıkta yer almalıdır.
Eni arka duvardan itibaren 40 cm
derinliğinde olmalıdır.
Oturağın yan tarafa doğru genişleyen L
biçimindeki kısmı da yan duvardan
itibaren en fazla 38 cm derinlikte
olmalıdır. Bu durumdaki oturağın eni
arka duvardan itibaren 60 cm.yi
aşmamalıdır (Ek 3-Şekil 91)
76 cm x1,5 m boyutlarındaki bir duş
kabininde oturağın yeri, su kontrol
araçları ile ilişkisi Ek 3-Şekil 90‟daki
gibi olmalıdır.
Koruma bordürü (TS 9111)
95 cm x 95 cm boyutlarındaki duş kabini
bölmesinde koruma bordürü varsa,
bordür en fazla 1,3 cm yükseklikte
olmalıdır.
76 cm x 1,5 m boyutlarındaki duş
kabininde, koruma bordürüne gerek
yoktur.
DuĢ kabini veya perdeleri (TS 9111)
Duş kabini veya perdeleri, tekerlekli
sandalyeden duş oturağına geçmeye
veya su kontroller araçlarını kullanmaya
engel olmamalıdır.
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Uygun Değil

Uygun

Kapı genişliği ve eşikler
erişilebilirliği
engellemektedir.

Uygun

Uygun Değil

Mobilya konduğunda
gerekli boşluk
kalmayacaktır

Uygun Değil
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Tekerlekli sandalye ve
yatak aynı anda odaya
sığamaz.
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Odalar (TS 9111)
Odalar ulaşılabilir güzergâhta yer
almalıdır.
Tekerlekli sandalye ile giriş-çıkışa
olanak sağlamalı ve mobilyalar
erişilebilecek ve oda içinde dolaşıma
engel olmayacak biçimde
konumlandırılmalıdır (Ek 3-Şekil 92 ve
93).
Yatak odasında tekerlekli sandalyeden
transfere olanak sağlamak üzere yatak
çevresinde (yan kenar ve ayakucu) en az
1,5 m çapında alanlar bırakılmalıdır.
Yatak yüksekliği 45 cm- 50 cm arasında
olmalıdır.
Odalarda bulunan dolaplara ait kullanım
yükseklikleri Ek 3-Şekil 94 ve 95.de
belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.
Dolap veya raflara yalnız ön yüzden
yaklaşım varsa, tekerlekli sandalyedeki
bir kişinin erişebileceği yükseklikler en
az 38 cm en fazla 1,22 m arasında
olduğundan, dolap elbise askısı çubuğu
yerden en fazla 1,22 m yükseklikte
olmalıdır. Hareketli askılar kullanılabilir.
Dolap içinde ulaşılabilir derinlik ise
dolap önünden itibaren en fazla 53
cm.dir.
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Bir objeye paralel olarak/yan yüzden 25
cm.yi aşmayan uzaklıktaki yaklaşımda
erişilebilecek yükseklikler en az 23 cm
ile en fazla 1,37 m arasında olmalıdır
(Ek 3-Şekil 95).
Oturma odası geçiş genişlikleri Ek 3Şekil 96‟da verilmiştir.

Mevcut
Değil

Mevcut
Değil

Uygun

Uygun Değil

Mobilya konduğunda
gerekli boşluk
kalmayacaktır.

.

Bu değerlendirmeler, „engelli tip ve „genel tip‟ konutlar icin yukarıda belirtilen üç
niteleme türüne göre grafik haline getirilmiş ve yüzdelik oranlara göre hazırlanan
tablolar aşağıdadır (Şekil 4.3, 4.4).
Uygun (52)

21%
49%
30%

Uygun Değil
(74)
Mevcut Değil
(119)
Toplam 245
Kriter

Şekil 4.3. Genel Tip Konutun, Engelliler İçin Evrensel Standartlara Göre
Değenlendirilmesi Grafiği
Uygun (67)

42%

27%
31%

Uygun Değil
(76)
Mevcut Değil
(102)

Şekil 4.4. Engelli Tip Konutun Engelliler İçin Evrensel Standartlara Göre
Değenlendirilmesi Grafiği
İki grafiğin karşılaştırılmasında görülebileceği gibi AFAD, „engelli tip‟ konutlarda
„genel tip‟ konteyner konutlara göre engellilerin erişilebilirliğini arttıracak
iyileştirmeler yapmıştır. Engelli tip konteyner konutlarında Evrensel Standartlar
Kılavuzuna uygun kriter sayısı 52‟den 67‟ye çıkarılmıştır.

Bu artış, kılavuzda

bulunan kriterlerin karşılanma yüzdesinde %6‟lık bir iyileştirme anlamındadır. Her
iki tip için de uygun olmayan kriter sayısı birbirine yakındır. Engelli tip için 76,
genel tip için 74 kriterde uyumsuzluk görülmektedir. “Mevcut olmama” durumunda
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ise engelli tip için 17 kriterlik bir azalma görülmektedir. Bu görülen iyileşme ile
birlikte, uygun olan kritelerlerdeki sayının da artması engelli konteynerlerinde
AFAD tarafından yapılan iyileştirmelerin bir fark yarattığını göstermektedir.
İki konut çeşidi için, Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunun ve geçici afet
konutu ve yerleşkesinin incelenebilmesi için seçilen 245 kriter, 53 başlık altında tek
bir grafiğe döküldüğünde daha önce belirtilen 3 sonucun dağılımı ve bu
değerlendirmelerin oransal grafikleri görülebilmektedir (Şekil 4.6, Şekil 4.7).
Grafiklerin nasıl okunanacağı ile ilgili bilgi aşağıda açıklanmaktadır (Şekil 4.5).

Şekil 4.5. Şekil 4.6 ve 4.7‟nin Okuma Şeması
1) 1 no‟lu bölgede dikey olarak sıralandırılmış, kriterlere ait

başlıklar

bulunmaktadır. Bu başlıklar ve kriterler, Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzu esas alınarak, konteyner konut ve yerleşkesini içine alan kriterler
arasından seçilmiş ve takip kolaylığı sağlaması için kılavuz ile aynı sırada
konumlandırılmıştır.
2) Konu başlıkları iki renk ile birbirlerinden ayrılmıştır. Bu renk farklılığı
başlıkların konusunun değiştiğini (dış mekân, bina girişi ve yatay kullanım,
mutfaklar, tuvaletler, banyolar, duş kabini, odalar) kullanıcıya rahat okutabilmek
için tasarlanmıştır.
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3) 3 no‟lu bölgedeki sütunda bulunan rakamlar, ilgili konu başlığına ait kriterlerin
“uygun”, “uygun değil” ve “mevcut değil” değerlendirmelein sayısını
göstermektedir.
4) 4 no‟lu bölgedeki konu başlığına ait kriterlerin “uygun”, “uygun değil” ve
“mevcut değil” sayılarının yüzdesine göre boyutlandırılan satırlardır.
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Şekil 4.6. Tablo 4.1 Esas Alınarak, Engelli Tip Konutların Evrensel Standartlar
Kılavuzu Kriterlerine Uygunluk Grafiği
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Şekil 4.7. Tablo 4.1 Esas Alınarak, Genel Tip Konutların Evrensel Standartlar
Kılavuzu Kriterlerine Uygunluk Grafiği
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Şekil 4.8. Tablo 4.1 Esas Alınarak, Engelli Tip ve Genel Tip Konutların Evrensel
Standartlar Kılavuzu Kriterlerine Göre Karşılaştırmalı Uygunluk Grafiği
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Genel ve Engelli Tip Geçici Afet Konutlarının Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzuna Uygunluğunun Değerlendirmesi
Konutlara erişilebilirlik ve yerleşkenin fiziki şartları konusunda iki konut da aynı
özellikleri taşımaktadır. Tüm konteyner kent kilit taşı ile döşenmiştir ve
kaldırımlarda standartlara uygun rampalar bulunmaktadır. Ancak, engelliler için
gerekli olan korkulukların iki taraflı olması gerekirken tek taraflı olması ve
sahanlıkların kriterlerde verilen ölçülerden dar olması nedeniyle, korkuluk ve
sahanlıklar standartlara uygun değildir.
Konutun içindeki yatay dolaşım açısından engelli tip konutlar onsekiz kriterden
beşini, genel tip konutlar altısını uygun olarak karşılamaktadır. Engelli tip konutların
banyo ölçülerinin büyütülmesi, koridor genişliklerinin daralmasına ve koridorda
manevra yapabilme gibi fiziki koşulların, standartlara uymamasına sebep olmuştur.
Engelli tip konutların iç kapılarında yapılan iyileştirmeler standartlara uyumu
sağlamakla

birlikte

kapı yükseklikleri,

kapı

kollarının

formu standartlara

uymamaktadır.
Pencereler iki tip konut için de problemlidir. Parapet yükseklikleri, ispanyolet
yükseklikleri standartların üzerindedir.
Banyonun daha küçük tutulması sebebi ile genel tip konutlarda mutfak daha
büyüktür. Mutfak büyüklüğü dışında iki konut tipinde kriterlere uyumluluk açısından
bir fark yoktur. Ancak, her iki konut tipi de evrensel standartlar kılavuzunda
belirtilen standartları büyük ölçüde karşılamamaktadır. Tezgah yüksekliği, çalışma
yüzey alanlarının (pişirme bölümü set üstü ocak bölümü) ölçüsü, alt ve üst dolap
mutfak dolapları ve yükseklikleri, eviyeler ve plan net kullanım alanları standartlara
uymayan sorunlu bölgelerdir.
İki tip arasında en çok farklılaşan alan tuvaletlerdir. Engelli konutlarında,
standartlara daha fazla oranda uyularak 12 kriterde daha iyileşme sağlanmıştır.
Ancak, klozetin yerleşiminin önden ve yandan yaklaşıma ve transfere izin
vermeyecek şekilde konumlandırılması standartlara aykırıdır. Klozetlerde tutunma
çubuklarının olmaması,

konu ile ilgili altı kriterden dördünün sağlanmaması

demektir.
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Lavabolarda iki tip de standart dışıdır. Özellikle engelli tip konutlarda lavabonun
yüksekliği,

derinliği,

alt

yüzey

yüksekliği

standartlarda

verilen

ölçülere

uymamaktadır.
Banyolarda kullanılan tuvalet ve lavabo tipleri ile, genel tip konutun banyo
kapısındaki kot farkı erişebilirliği etkilemektedir. Kullanım alanları iki tip için de
uygun olmamakla birlikte, engelli konutlarının banyo kapısı genişliği standartlara
uygundur. Banyolarda bulunması gereken pek çok özelliğin (oturaklar, duş kabinleri,
perdeler, tutunma çubukları vb.) engelli tip konutlarda sağlanmadığı dikkat çekici bir
eksikliktir.
Genel tip konutların oda kapısındaki eşik standartlara uygun değildir. Engelli tip
konutun banyolarının daha büyük olması, odaların ve dolayısı ile yaşam alanlarının
küçülmesine neden olmuştur. Engelli tip konutların odaları erişilebilme koşullarına
uygundur. Plan kullanım alanının küçük olması sebebi ile odalarda mobilyalara
erişebilmek için gerekli alanlar ve dolaşım alanları ile ilgili üç kriteri
karşılayamamaktadır. Mobilya bulunmaması sebebi ile beş kriter değerlendirme dışı
kalmak durumundadır.
Sonuç olarak, Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan 245 kriterin 15 tanesinde
engelli tip konutlar, genel tip konutlardan daha fazla kritere uymaktadır. AFAD
tarafından engelli tip konut tasarımlarında yapılan iyileştirmeler daha fazla standardı
sağlamıştır. Ancak, buna rağmen, hala daha 245 kriterden sadece 67 tanesini
karşılayabilmiştir. “Mevcut değil” ve “uygun değil” olarak değerlendirilen kriterlerde
yapılacak değişiklikler ile 67 olan “standartlara uygun” kriter sayısı, arttırılabilir.

4.3. Konutun Sanal Ortamda Deneyimlenmesi
Türkiye‟de AFAD tarafından ilk kez tasarlanan ve ürettirilen engelliler için geçici
afet konutları Osmaniye ilinde bulunmaktadır. Ancak çalışmanın yapıldığı tarihte
Valilik tarafından bu konteyner kente girişe izin verilmemektedir. Dolayısı ile
tasarlanan bu konteynerleri ortopedik engellilerin sahada değerlendirmesi mümkün
olmamıştır. Çalışmayı yapabilmek ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık
tutabilmek için ortopedik engellilerin konteyner konut hakkındaki görüş ve
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yorumlarına ihtiyaç olduğundan bu konteynerler bilgisayar ortamında üç boyutlu
hale getirilmiş ve sanal ortamda deneyimlenebilir özellikler eklenmiştir.
Çalışma

kapsamına

alınan,

ortopedik

engellilerin

geçici

afet

konutlarına

erişilebilirliğinin değerlendirilmesi ve hipotezlerin test edilebilmesi amacı ile yapılan
anket çalışmasında, literatürde varolan geçerli ve güvenli bulunmuş araştırmalarda
kullanılan anket yöntemlerinden yararlanılmış (Kaya ve Weber, 2003; Yıldırım ve
Yalçın, 2016) ve bu anket için, araştırmaya uygun, yeni sorular hazırlanmıştır. Anket
sorularının hazırlanmasında Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda
bulunan ve engellilerin erişilebilirliğini etkileyecek kriterlerden faydalanılmış ve
soruların diziliminde kılavuzda yer alan standartların konu sıralaması kullanılmıştır.
Anket çalışması 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kullanıcıya ait genel
bilgiler ile ilgili sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde; ankete katılanların konteyner
konutların erişilebilirliği ile ilgili sorulara yanıt vermesi ve çoktan seçmeli dört
soruya kendilerine uygun çözüm önerisini seçmeleri istenmiştir. Üçüncü bölümde;
ankete katılanların konteyner konutların kullanımı ile ilgili sorulara yanıt vermesi
beklenmiştir. Dördüncü bölümde anket dışında ilave etmek isteyecekleri görüş ve
önerileri yazılmıştır. (Bkz. Ek-1 Anket Soruları).
Anket çalışması sonrasında araştırmanın bulguları sunulmuş ve Engelliler İçin
Evrensel Standartlar

Kılavuzunun analiz

sonuçları

ile

birlikte genel

bir

değerlendirme yapılmıştır. Bu genel değerlendirme sonucunda yeni tasarım önerileri
ile iyileştirmeler sağlanmış ve AFAD‟ın bu tasarım önerileri hakkındaki
değerlendirmeleri paylaşılmıştır.
4.3.1. Konteyner Konutun Sanal Ortamda GörselleĢtirilmesi
AFAD‟ın kullanmakta olduğu ve engelliler için tasarlanan afet konutuna ait 2
boyutlu model

AutoCAD 2016 programı kullanılarak 3 boyutta modelleme

yapabilmek için gerekli hazırlıklar yapılmıştır (Şekil 4.9).
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Şekil 4.9. Engelli Tip Konutun 2 Boyutlu Autocad Çizimi
İki boyuttaki bilgileri kullanılarak Autodesk 3DS Max 2016 programı ile konut üç
boyutlu olarak modellenmiştir. Konutta varolan tüm yapı elemanları ve donatılar iki
boyutlu çizimler ve konut içinden çekilmiş fotoğraflar kullanılarak üç boyutlu
poligon tekniği ile modellenmiştir (Şekil 4.10).

Şekil 4.10. Engelli Tip Konutun 3DS Max 3 Boyutlu Çizimi
Oluşturulan bu model Unity 2016 programına aktarılmıştır. Unity programı bir oyun
motorudur. Genel olarak oyun dünyası tüm nesnel bileşenlerini belirli CAD/3D
uygulamalarından kendisine aktararak oluşturur. Bu durumda, genellikle oyunla
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birlikte gelen ve oyunu çalıştıran oyun motoru, modifikasyon işleminin yapıldığı bir
platform haline gelmiştir. Mimari görselleştirme amacıyla oyunun görsellerini ve
etkileşimini değiştirebilmek, gerçek zamanlı veri işleme ve değiştirebilme oyun
motoru sayesinde yapılabilmektedir. Görselleştirme alanında oyun motorları, hızlı bir
şekilde 3 boyutlu modeller geliştirebilir ve oyun motoru tabanlı uygulamada doku ve
aydınlatma etkisiyle zenginleştirebilir ve bütün bu işleri gerçek zamanlı ve üst düzey
bilgisayar özelliklerine ihtiyaç duymadan yapabilmektedir (Indraprastha, Shinozaki,
2009). Unity programı, bu özellikleri ile oyun yazılımları dışında akademik
çalışmalarda da kullanılmaktadır (Örn: Craighead, Murphy, Burke, Goldiez, 2007).
Bu çalışmada da Unity programı ile ışık ve kamera yerleşimi, mekan içinde hareket
edebilme, yakınlaşma, uzaklaşma, objelerin seçilen malzeme ile kaplanması ve
pencere, kapı, kapak açılması gibi tüm eylemler, Java Script ve C# programlama
dilleri kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 4.11-12-13-14-15).

Şeki 4.11. Unity Programı İle Kamera Yerleşimi
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Şeki 4.12. Unity Programı İle Işık Ve Malzeme Yerleşimi

Şeki 4.13. Ekran Alıntısı 1 (Hol ve Mutfak)

Şeki 4.14. Ekran Alıntısı 2 (Banyo)
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Şeki 4.15. Ekran Alıntısı 3 (Hol ve Oda Kapısı)
Hazırlanan program ile oyun kolu üzerindeki tuşlara fonksiyonlar atanmış, böylece
gerçek hayatta yapılabilecek hareketlerin kontrolü tuşlar üzerine tanımlanmıştır (Şeki
4.16).

Şekil 4.16. Oyun Kolu Fonksiyon Kullanımı
4.3.2. Örneklem Grubu
Sanal ortam deneyimlemesi için 3 farklı odak grubu ile çalışılmıştır. Odak gruplar
için ortopedik engellilikleri farklı olan 3 grup belirlenmiş, her grup için 8‟er katılımcı
seçilmiştir. Birinci grupta tekerlekli sandalye kullanan katılımcılar, ikinci grupta
yardımcı yürüme aracı kullanan katılımcılar ve son grupta yürüme güçlüğü çeken
katılımcılar

bulunmaktadır.

Katılımcıların
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bulunmasında

bazı

zorluklarla

karşılaşılmıştır. Şehir içindeki fiziki çevrenin engellilerin erişilebilirliği açısından
uygun olmaması sebebi ile ortopedik engelliler sokaklarda dolaşamamakta hatta
evlerinden çıkamamaktadırlar. Katılımcılara ulaşabilmek için öncelikle derneklere
ulaşılmış ama burada da zorluklarla karşılaşılmıştır. Derneklerin bir kısmı sadece
engellilere yardım malzemesi toplamakta ve eğer bir engelli derneğe yardım talebi ile
ulaşırsa onlarla temasa geçmektedir. Ellerinde engellilere ait güncel bir arşiv
bulunmamaktadır. Bazı dernekler yalnızca engelli çocukları çalışma konusu olarak
kabul etmiş, bazı dernekler sadece serebral palsili engellilere yardımı amaç
edinmiştir. Katılımcı

bulabilmek amacı ile Sakatlar Derneği Ankara şubesi ile

iletişime geçilmiş, ancak buradan da yalnızca 4 gönüllü bulunabilmiştir. Diğer yirmi
katılımcı e-posta grupları ve sosyal çevre kullanılarak ve bir iletişim zinciri kurularak
bulunabilmiştir. Katılımcılar, sanal ortamda üç boyutlu mekânsal deneyimlerini
paylaşacakları için bilgisayar ile daha önce tanışmış ve hatta bilgisayar kullanımına
hakim olması gerekmektedir. Bu nedenle, gönüllüler ile önce yüz yüze ya da
telefonla iletişim kurulmuş ve bu konudaki gereklilikler paylaşılarak istenen
özellikleri karşılayabilen katılımcılar seçilmiştir. Çalışmada dört gönüllü ile Sakatlar
Derneği Ankara Şubesi‟nde, diğer katılımcılar ile onların isteklerine uygun olarak ev,
ofis, kafe gibi mekânlarda çalışılmıştır.

4.3.3. Sanal Ortamda Konutun Deneyimlenmesi
Alan araştırmasının ilk fazında odak grubu oluşturan ortopedik engelli bireylere afet,
afet sonrası barınma, geçici afet konutları, erişilebilirlik konularında kısa bir
açıklama yapılmıştır. Daha sonra katılımcı ile araştırmacı birebir olarak çalışmaya
başlamıştır. Öncelikle araştırmacı oyun kolu üzerindeki düğmelerin fonksiyonlarını
katılımcıya anlatmıştır. Daha sonra araştırmacı tarafından hem dış mekân hem de iç
mekân sanal ortamda gezdirilerek programın, oyun kolunun ve sanal ortamın
özellikleri anlatılmıştır. Katılımcıya bilgisayar ekranında gördüğü sanal ortamı
tanımak ve oyun kolu birimini kullanmak için yapılan açıklamalardan sonra katılımcı
dinlediği ve izlediği açıklamalar ile 5 dakika boyunca sanal ortamda hareket etmeyi
deneyimlemiştir. Bu aşamada hedef katılımcının istediği hareketleri kolaylıkla
yapabilmesine olanak verecek kadar programı kullanması, etkileşimi kavraması ve
sanal dünyaya uyum sağlamasıdır.
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İkinci fazın başında, katılımcının ortopedik engel durumuna uygun senaryo
bilgisayar ortamında seçilmiştir (Şekil 4.17). Daha sonra kullanıcı oyun kolu yardımı
ile geçici afet konut dışındaki ve içindeki mekanları gezmiş, tüm donatıları
incelemiştir. İnceleme ve deneyimleme sonrasında katılımcı anket sorularını
cevaplamış, ihtiyaç duyduğu zamanlarda tekrar programı çalıştırarak sanal ortamda
geçici afet konutunu deneyimlemiştir (Şekil 4.18-19-20). Anket sorularının
cevaplanmasında ya da sanal ortamın tanınmasında geçen zaman çalışma açısından
önem arz etmemektedir. Bu durum katılımcılar ile de paylaşılmış ve süre ölçümünün
olmadığı söylenmiştir.

Şekil 4.17. Engellilik Durumu Seçim Sayfası

Şekil 4.18. Sanal Gezinti Yapılırken
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Şekil 4.19. Sanal Gezinti Yapılırken 2

Şekil 4.20. Anket Çalışması Yapılırken

Şekil 4.21. Anket Çalışması Yapılırken 2

Şekil 4.22. Sanal Gezinti Yapılırken 3

4.3.4. Sanal Ortam ve Anket Uygulamasının Bulguları
Bu araştırmada verilerin değerlendirilmesi için Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS 2015, Versiyon 23.0) programı kullanılmıştır. kullanıcıların anket
sorularına verdikleri cevaplar için güvenilirlik testleri yapılmış, araştırma verilerinin
yüzdelik değerleri, aritmetik ortalamaları, farklılıklara yönelik sayısal veriler elde
edilmiştir. Verilerin istatistikî değerlendirmelerine ilişkin sonuçlar grafiksel olarak
ifade edilmiştir.
Geçici afet konutlarının engellilerin erişilebilirliği açısından incelenmesine ait
anketin güvenilirliği, Cronbach testi kullanılarak test edilmiş ve Tablo 4.2.'de
paylaşılmıştır. Buna göre, yirmi değişkenin, beşli skala içinde verilen yanıtlarının
anlamsal farklılık ölçeği için güvenilirlik katsayısı 0.917'dir. Daha önce yapılmış
çalışmalar (McKinley ve ark., 1997; Kaplan ve Saccuzzo, 2009; Panayides, 2013)
tüm kalemler için alfa güvenilirlik katsayılarının 0.70'in üzerinde olması durumunda
'güvenilir' kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir. Buna göre, mevcut çalışmada elde
edilen Cronbach Alfa katsayısı bu belirtilen değerin üzerindedir. Sonuç olarak,
semantik farklılık ölçeğinin güvenilir olduğu bulunmuştur.
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4.3.5. Sanal Ortam ve Anket Uygulamasının Bulguları
Bu araştırmada verilerin değerlendirilmesi için Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS 2015, Versiyon 23.0) programı kullanılmıştır. Kullanıcıların anket
sorularına verdikleri cevaplar için güvenilirlik testleri (Bkz EK-2 Anket Test
Sonuçları) yapılmış, araştırma verilerinin yüzdelik değerleri, aritmetik ortalamaları,
farklılıklara

yönelik

sayısal

veriler

elde

edilmiştir.

Verilerin

istatistikî

değerlendirmelerine ilişkin sonuçlar grafiksel olarak ifade edilmiştir.
Geçici afet konutlarının engellilerin erişilebilirliği açısından incelenmesine ait
anketin güvenilirliği, Cronbach testi kullanılarak test edilmiş ve Tablo 4.2.'de
paylaşılmıştır. Buna göre, yirmi değişkenin, beşli skala içinde verilen yanıtlarının
anlamsal farklılık ölçeği için güvenilirlik katsayısı 0.917'dir. Daha önce yapılmış
çalışmalar (McKinley ve ark., 1997; Kaplan ve Saccuzzo, 2009; Panayides, 2013)
tüm kalemler için alfa güvenilirlik katsayılarının 0.70'in üzerinde olması durumunda
'güvenilir' kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir. Buna göre, mevcut çalışmada elde
edilen Cronbach Alfa katsayısı bu belirtilen değerin üzerindedir. Sonuç olarak,
semantik farklılık ölçeğinin güvenilir olduğu bulunmuştur.
Tablo 4.2. Bağımlı Değişkenlerin Güvenilirliği Tablosu
Item Reliability
Yerleşke yolları

,919

Konuta giriş

,913

Giriş kapısı

,911

Giriş holü

,914

Pencere kolları

,910

Pencere açılış şekli

,909

Mutfak alanı

,918

Mutfak tezgahı

,908

Mutfak alt dolapları

,912

Mutfak üst dolapları

,909

Eviye

,906

Tuvalet banyo

,911

Tuvalet banyo kapısı

,906

tuvalet.banyo alanı

,918

Klozet

,913

Banyo lavabosu

,917

Banyo donatılar .yeterliği

,910

Odalar

,916

Oda.kapısı

,911

Odaların.büyüklüğü

,920
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Scale Reliability

,917

Araştırma için yapılan ankette kullanılan sanal ortam, sanal ortamda buradalık algısı
oluşturma bakımından değerlendirilmiştir. Özdinç‟in (2010) çalışmasında kullanılan
Sanal Ortamda Buradalık Ölçeği (SOBÖ) bu çalışmada temel alınmıştır (Bkz. Ek-4
Sanal

Ortamda

Buradalık

Ölçeği

Anketi).

SOBÖ,

7‟li

Likert

türünde

cevaplanmaktadır. Sanal ortamın buradalık algısı yaratmasına dair olumlu görüşler
7‟ye yaklaşarak; olumsuz görüşler ise 1‟e yaklaşarak cevaplanmaktadır. Bu yüzden,
analizler öncesinde olumsuz anlam içeren maddeler ters çevrilmiştir.
Özdinç‟in (2010) aktarımına göre, Lucia, Francese, Passero ve Tortora, geliştirdikleri
sanal öğrenme ortamında kullanıcıların buradalık algılarını Witmer ve Singer‟in
sanal ortamda buradalık ölçeğini kullanarak belirlemiştir. Araştırmacılar 30
maddesini kullandıkları ölçekle kullanıcılardan elde edilen puanların ortalamalarının
eşik değerini 120 olarak belirlemişlerdir (30 madde x 4 puan olmak üzere).
Kullanıcılardan elde edilen sanal ortamda buradalık puanlarının ortalamasını 150
olarak hesaplamışlar ve kullandıkları ortamın kullanıcılarda yüksek seviyede
buradalık algısı yarattığını belirtmişlerdir.
Bu araştırmada Sanal Ortamda Buradalık Ölçeği‟nden alınabilecek en fazla puan
189‟dur (27 madde x 7 puan). Witmer ve Singer Sanal Ortamda Buradalık Ölçeği 27
madde olarak uygulandığından Lucia, Francese, Passero ve Tortora‟nın araştırması
ışığında sanal ortamın kullanıcılarda oluşturması beklenen buradalık algısının eşik
değeri 108‟dir (27 madde x 4 puan). Kullanıcılardan elde edilen veriler neticesinde
buradalık algısı puanı ortalaması 134 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç beklenen eşik
değerinin üzerindedir, dolayısıyla araştırmada kullanılan geçici afet konutu sanal
ortamının kullanıcılarda yüksek derecede buradalık algısı yarattığı bulunmuştur.
Tablo 4.3.‟de sanal ortama katılan kullanıcılara ait sanal ortamda buradalık algısı
puanları analizi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 4.3. Sanal Ortamda Buradalık Ölçeği Sonuçları Tablosu
Test
SOBÖ

N
24

En az
110

En fazla
158

x
134

Katılımcıların cinsiyetlerinin engellilik durumlarına göre dağılımları Tablo 4.4‟de
paylaşılmıştır.
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Tablo 4.4. Engellilik Durumuna Göre Cinsiyet Dağılımları Tablosu
Ortopedik engellilik durumu
Cinsiyet
Kadın

Tekerlekli
sandalye kullanan

Yardımcı yürüme
aracı kullanan

4

2

2

8

4
8

6
8

6
8

16
24

Erkek
Toplam

Yürüme güçlüğü
çeken

Toplam

Katılımcıların öğrenim durumları Tablo 4.5‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.5. Katılımcıların Öğrenim Durumu Dağılımı Tablosu
Frekans

Yüzde

İlköğretim

1

4,2

Ortaöğretim

10

41,7

Ön lisans

1

4,2

Lisans

8

33,3

Lisansüstü

4

16,7

24

100,0

Toplam

Konuta ulaşmak için yerleşke içindeki yolların hareket elverişliliği açısından
uygunluğu konusunda ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (df=2, F=0,121, Sig=0,886) (EK-2 Tablo1.). Yardımcı yürüme
aracı kullanan bir katılımcının “kararsızım” ifadesini seçmesi dışında, her üç
ortopedik engel grubuna ait katılımcılar, konteyner konuta ulaşmak için yerleşke
içindeki yolların hareket elverişliliği açısından uygun olduğunu belirtmiştir.
Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.6 ve Şekil
4.23‟de paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.6. Yerleşke İçinde Konuta Erişebilirliğin Uygunluğu Tablosu

3
2
4
9

5
5
4
14

0
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

8
8
8
24
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6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.23. Yerleşke İçinde Konuta Erişebilirliğin Uygunluğu Grafiği
Konteyner konut’a girişin, erişebilirlik açısından uygunluğu konusunda, ortopedik
engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=4, F=0,688,
Sig=0,609) (EK-2 Tablo 2.). Tekerlekli sandalye kullanan sekiz katılımcıdan beşi
konteyner konut‟a girişin erişilebilirlik açısından uygun olmadığını paylaşırken, üç
kullanıcı uygun olduğunu paylaşmıştır. Yürüme güçlüğü çeken katılımcıların altısı
uygun bulurken ikisi uygun bulmamış, yardımcı yürüme aracı kullanan katılımcıların
beşi uygun bulurken ikisi uygun bulmamıştır. Genel olarak sonuçlara bakıldığında
her üç grup için, dokuz katılımcı erişilebilirlik açısından uygun bulmazken ondört
katılımcı uygun bulmuş, bir katılımcı kararsız kalmıştır. Ortopedik engellilik
durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.7 ve Şekil 4.24‟de
paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.7. Konut Girişinde, Erişebilirliğin Uygunluğu Tablosu

1
2
1
4

2
3
5
10

0
1
0
1

5
1
2
8

0
1
0
1

8
8
8
24
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6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.24. Konut Girişinde, Erişebilirliğin Uygunluğu Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların gerekçe olarak

verdikleri cevapların dağılımı Tablo

4.8‟de

paylaşılmıştır.
Tablo 4.8. Konut Girişinde, Erişebilirliğin Uygun Olmama Nedenleri Tablosu
konuta.giriş.neden
Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Manevra
alanı dar

Çift taraflı
korkuluk gerekir

Toplam

4

1

5

Yardımcı yürüme aracı kullanan

0

2

2

Yürüme güçlüğü çeken

0
4

2
5

2
9

Toplam

Konteynerin giriş kapısının erişilebilirlik açısından uygunluğu konusunda ortopedik
engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=4, F=1,907,
Sig=0,151)(EK-2 Tablo 3.). Yardımcı yürüme aracı kullanan katılımcıların üçü
konteynerin giriş kapısının erişilebilirlik açısından uygun olmadığını, üçü uygun
olduğunu, ikisi de kararsız olduğunu belirtmiştir. Tekerlekli sandalye kullanan sekiz
katılımcıdan altısı uygun bulmadığını belirtirken, yürüme güçlüğü çeken sekiz
katılımcıdan beşi uygun bulduğunu paylaşmıştır. Ortopedik engellilik durumlarına
göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.9 ve Şekil 4.25‟de paylaşılmıştır.
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Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.9. Giriş Kapısının Erişilebilirliğinin Uygunluğu Tablosu

0
1
0
1

1
2
5
8

1
2
0
3

5
2
1
8

1
1
2
4

8
8
8
24

6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.25. Giriş Kapısının Erişilebilirliğinin Uygunluğu Grafiği

Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.10.‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.10. Giriş Kapısınının Erişilebilirliğinin Uygun Olmama Nedenleri Tablosu
giriş.kapısı.neden
Kapının açılış şekli ve
yönü uygun değil

Toplam

6

6

Yardımcı yürüme aracı kullanan

3

3

Yürüme güçlüğü çeken

3
12

3
12

Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Toplam

Konteynerin giriş holü için ayrılan alanın hareket kabiliyeti açısından elverişliliği
konusunda

ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir
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farklılık

görülmemektedir (df=4, F=1,637, Sig=0,206) (EK-2 Tablo 4.). Her üç gruba ortak
bakıldığında konteynerin giriş holü için ayrılan alanın hareket kabiliyeti açısından
elverişli bulanların sayısı onikidir. Yedi katılımcı elverişli bulmamaktadır ve
bunların beşi tekerlekli sandalye kullanıcılarıdır. Üç gruptan toplam beş kişi kararsız
olduğunu belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların
dağılımı Tablo 4.11 ve Şekil 4.26‟da paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.11. Giriş Holünün Manevraya Elverişliliği Tablosu

0
2
0
2

1
4
5
10

2
1
2
5

4
1
1
6

1
0
0
1

8
8
8
24

6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.26. Giriş Holünün Manevraya Elverişliliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.12.‟da paylaşılmıştır.
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Tablo 4.12. Giriş Holünün Manevraya Elverişli Olmama Nedenleri Tablosu
giriş.holü.neden
Manevra
alanı dar

Akülü sandalye için
uygun olmayabilir

Duvarda tutunma barı
lazım

Topla
m

Tekerlekli sandalye kullanan

4

1

0

5

Yardımcı yürüme aracı kullanan

0

0

1

1

Yürüme güçlüğü çeken

1
5

0
1

0
1

1
7

Ortopedik engellilik durumu

Toplam

Konteyner içindeki pencerelerin kollarının erişilebilir konumda olması konusunda
ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (df=4,
F=8,005, Sig=0,001) (EK-2 Tablo 5.). Ortopedik engelli gruplar arasında istatistiksel
farklılık ortaya çıktığı noktada, hangi grubun diğerlerinden farklı olduğunu
belirlemek gerekmektedir. Bu nedenle, Scheffe Post Hoc Metodu uygulanmıştır.
Kayri (2009)‟nin aktarımına göre, Scheffe metodu, gruplar arasında mümkün olan
bütün doğrusal kombinasyonların karşılaştırılması için geliştirilmiştir (Scheffe, 1953;
Scheffe 1959). Bu metot en esnek ve karşılaştırılacak grup sayılarının çok olması
durumunda α hata payını kontrol altında tutabilen bir metodudur. Scheffe Post Hoc
Metoduna göre pencere kollarının erişilebilir konumda olması konusunda verilen
cevaplar karşılaştırıldığında, tekerlekli sandalye kullanan grup, yardımcı yürüme
aracı kullanan ve yürüme güçlüğü çeken gruba göre farklılık göstermektedir. Ancak,
yardımcı yürüme aracı kullanan grup ile yürüme güçlüğü çeken grup arasında
anlamlı bir farklılık görülmemektedir (EK-2 Tablo.31). Her üç gruba bakıldığında,
yürüme güçlüğü çeken ve yardımcı yürüme aracı kullanan onaltı katılımcıdan
ondördü konteyner içindeki pencerelerin kollarının erişilebilir olduğunu paylaşırken,
tekerlekli sandalye kullanan sekiz katılımcıdan yedisi pencere kollarının erişilebilir
olmadığını belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların
dağılımı Tablo 4.13 ve Şekil 4.27‟de paylaşılmıştır.
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Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.13. Pencere Kollarının Erişilebilirlik Tablosu

0
3
5
8

0
4
2
6

1
0
1
2

4
0
0
4

3
1
0
4

8
8
8
24

6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.27. Pencere Kollarının Erişilebilirlik Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.14‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.14. Pencere Kollarının Erişilebilir Olmama Nedenleri Tablosu
pencere.kolları.neden
Ortopedik engellilik durumu

Pencere kolları yüksek

Toplam

7

7

1
8

1
8

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Toplam

Konteyner içindeki pencerelerin açılış şeklinin kullanıma elverişliliği konusunda
ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (df=4,
F=5,185, Sig=0,005) (EK-2 Tablo 6.). Scheffe Post Hoc Metoduna göre tekerlekli
sandalye kullanan grup, yardımcı yürüme aracı kullanan gruba göre anlamlı bir
farklılık göstermemekte, ancak, tekerlekli sandalye kullanan grup ile yürüme güçlüğü
çeken grup arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bununla birlikte, yardımcı
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yürüme aracı kullanan grup ile yürüme güçlüğü çeken grup arasında da anlamlı bir
fark görülmemektedir (EK-2 Tablo.32). Gruplara bakıldığında, yürüme güçlüğü
çeken sekiz katılımcının tamamı pencerelerin açılış şeklini kullanıma elverişli
bulmuş, yardımcı yürüme aracı kullanan sekiz katılımcıdan üçü elverişli bulmuş, üçü
elverişli olmadığını belirtmiş ve ikisi kararsız olduğunu paylaşmıştır. Tekerlekli
sandalye kullanan katılımcılardan da beşi açılış şeklini uygun bulmadığını
belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo
4.15 ve Şekil 4.28‟de paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.15. Pencerelerin Açılış Şeklinin Kullanıma Elverişliliği Tablosu

0
1
1
2

1
2
7
10

2
2
0
4

2
2
0
4

3
1
0
4

8
8
8
24

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan

Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.28. Pencerelerin Açılış Şeklinin Kullanıma Elverişliliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.16‟de paylaşılmıştır.
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Tablo 4.16. Pencerelerin Açılış Şeklinin Kullanıma Elverişli Olmama Nedenleri
Tablosu
pencere.açılış.şekli.neden
Pencerelerin açılış şekli
uygun değil

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

5

5

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

3

3

8

8

Ortopedik engellilik durumu

Toplam

Mutfak için ayrılan alanın günlük kullanıma elverişliliği konusunda ortopedik
engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir(df=4, F=0,403,
Sig=0,804) (EK-2 Tablo 7.). Her üç grubun sonuçlarına bakıldığında, 24
katılımcıdan onüçü mutfak için ayrılan alanın günlük kullanım için elverişli
olmadığını paylaşmıştır. Dört katılımcı kararsız kalmış ve yedi katılımcı mutfak için
ayrılan alanın günlük kullanıma elverişli olduğunu belirtmiştir. Ortopedik engellilik
durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.17 ve Şekil 4.29‟da
paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.17. Mutfak Alanının Günlük Kullanıma Elverişliliği Tablosu

1
0
1
2

2
3
0
5

1
1
2
4

3
2
3
8

1
2
2
5

8
8
8
24

4
3
3
2
2
1
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.29. Mutfak Alanının Günlük Kullanıma Elverişliliği Grafiği
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Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.18.‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.18. Mutfak Alanının Günlük Kullanıma Elverişli Olmama Nedenleri Tablosu
mutfak.alanı.neden
Ortopedik Engellilik durumu

Mutfak alanı dar

Eşya koymaya uygun Tezgah çok
büyüklükte değil
küçük

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

2

1

1

4

Yardımcı yürüme aracı kullanan

3

1

0

4

Yürüme güçlüğü çeken

2
7

2
4

1
2

5
13

Toplam

Mutfak tezgahının erişime uygunluğu konusunda ortopedik engellilik durumları
arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=4, F=0,986, Sig=0,439) (EK-2
Tablo 8.). Katılımcılardan yürüme güçlüğü çekenlerin beşi ve yardımcı yürüme aracı
kullananların beşi mutfak tezgahını erişilebilir bulmuş, tekerlekli sandalye
kullananların beşi uygun bulmamış, üç gruptan toplam dört kişi kararsız olduğunu
belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo
4.19 ve Şekil 4.30‟da paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.19. Mutfak Tezgahının Erişime Uygunluğu Tablosu

0
1
1
2

1
4
4
9

2
1
1
4

4
0
2
6

1
2
0
3

8
8
8
24
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5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.30. Mutfak Tezgahının Erişime Uygunluğu Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.20‟da paylaşılmıştır.
Tablo 4.20. Mutfak Tezgahının Erişime Uygun Olmama Nedenleri Tablosu
mutfak.tezgahı.neden
Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Tezgah
yüksek

Tezgah altında
boşluk olmalı

Önden yaklaşıma
uygun değil

L ya da U
mutfak olmalı

Toplam

3
0

1
1

1
0

0
1

5
2

0
3

0
2

0
1

2
3

2
9

Mutfak alt dolaplarının erişilebilirliği konusunda ortopedik engellilik durumları
arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=4, F=2,678, Sig=0,063) (EK-2
Tablo 9.). Tekerlekli sandalye ve yardımcı yürüme aracı aracı kullanan onaltı
katılımcıdan sadece dört katılımcı, mutfak alt dolaplarını erişilebilir bulmuştur.
Yürüme güçlüğü çeken katılımcılardan altısı mutfak alt dolaplarını erişilebilir
bulmuş, üç gruptan toplam yedi katılımcı kararsız kaldığını belirtmiştir. Ortopedik
engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.21 ve Şekil 4.31‟de
paylaşılmıştır.
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Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.21. Mutfak Alt Dolaplarının Erişilebilirliği Tablosu

0
0
2
2

1
3
4
8

3
2
2
7

3
3
0
6

1
0
0
1

8
8
8
24

5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.31. Mutfak Alt Dolaplarının Erişilebilirliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.22‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.22. Mutfak Alt Dolaplarının Erişilebilir Olmama Nedenleri Tablosu
mutfak.alt.dolapları.neden
Açılış yönü ve şekli uygun değil

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

4

4

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

3

3

7

7

Ortopedik engellilik durumu

Toplam

Mutfak üst dolaplarının erişilebilirliği konusunda ortopedik engellilik durumları
arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=3, F=3,072, Sig=0,051) (EK-2
Tablo 10.). Yardımcı yürüme aracı kullanan ve yürüme güçlüğü çeken gruptan
toplam on kişi mutfak üst dolaplarını erişilebilir bulmuştur. Bunun yanında,
tekerlekli sandalye kullanan sekiz katılımcını tamamı mutfak üst dolaplarının
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erişilebilir olmadığını belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen
cevapların dağılımı Tablo 4.23 ve Şekil 4.32‟de paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.23. Mutfak Üst Dolaplarının Erişilebilirliği Tablosu

0
1
2
3

0
4
3
7

0
0
0
0

3
2
2
7

5
1
1
7

8
8
8
24

6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.32. Mutfak Üst Dolaplarının Erişilebilirliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.24‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.24. Mutfak Üst Dolaplarını Erişilebilir Olmama Nedenleri Tablosu
mutfak.üst.dolapları.neden
Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Dolaplar yüksek

Toplam

8

8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

3

3

Yürüme güçlüğü çeken

3
14

3
14

Toplam
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Eviyenin erişilebilir bir konumda olması konusunda ortopedik engellilik durumları
arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (df=4, F=6,238, Sig=0,002) (EK-2 Tablo
11.). Scheffe Post Hoc Metoduna göre, verilen cevaplar karşılaştırıldığında,
tekerlekli sandalye kullanan grup, yardımcı yürüme aracı kullanan ve yürüme
güçlüğü çeken gruba göre farklılık göstermektedir. Ancak, yardımcı yürüme aracı
kullanan grup ile yürüme güçlüğü çeken grup arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (EK-2 Tablo.33). Yürüme güçlüğü çeken katılımcıları tamamı
eviyeyi erişilebilir olarak belirtmişlerdir. Yardımcı yürüme aracı kullanan sekiz
katılımcının da altısı eviyenin erişilebilir olduğunu paylaşmış, tekerlekli sandalye
kullanan katılımcılardan ikisi kararsız kalırken beşi eviyenin erişilebilir bir konumda
olmadığını belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların
dağılımı Tablo 4.25 ve Şekil 4.33‟de paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.25. Eviyenin Erişilebilirliği Tablosu

0
1
2
3

1
5
6
12

2
1
0
3

3
0
0
3

2
1
0
3

8
8
8
24

7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.33. Eviyenin Erişilebilirliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.26‟de paylaşılmıştır.
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Tablo 4.26. Eviyeyinin Erişilebilir Olmama Nedenleri Tablosu
eviye.neden
Tezgah altında boşluk olmalı

Topl
am

Tekerlekli sandalye kullanan

5

5

Yardımcı yürüme aracı kullanan
Toplam

1
6

1
6

Ortopedik engellilik durumu

Tuvalet/banyonun erişilebilir bir konumda olması konusunda ortopedik engellilik
durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=4, F=0,804, Sig=0,538)
(EK-2 Tablo 12.). Her üç gruptan toplam ondokuz katılımcı tuvalet/banyo‟nun
erişilebilir bir konumda olduğunu paylaşmıştır. Üç gruptan birer kişi kararsız
kalırken, tekerlekli sandalye kullanan iki kişi tuvalet/banyo‟nun erişilebilir bir
konumda olmadığını belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen
cevapların dağılımı Tablo 4.27 ve Şekil 4.34‟de paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.27. Tuvalet/Banyonun Erişilebilirliği Tablosu

1
1
2
4

4
6
5
15

1
1
1
3

1
0
0
1

1
0
0
1

8
8
8
24

7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.34. Tuvalet/Banyonun Erişilebilirliği Grafiği
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Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.28.‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.28. Tuvalet/Banyo‟nun ErişilebilirOlmama Nedenleri Tablosu
tuvalet.banyo.neden
Ortopedik engellilik durumu

Kapının açılış yönü ve açılış şekli uygun değil

Toplam

2
2

2
2

Tekerlekli sandalye kullanan
Toplam

Tuvalet/banyo kapısının, erişilebilirlik açısından uygunluğu konusunda ortopedik
engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (df=4, F=3,606,
Sig=0,024) (EK-2 Tablo 13.). Scheffe Post Hoc Metoduna göre, verilen cevaplar
karşılaştırıldığında, tekerlekli sandalye kullanan grup, yardımcı yürüme aracı
kullanan gruba göre anlamlı bir fark göstermemekte, yürüme güçlüğü çeken gruba
göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, yardımcı yürüme aracı kullanan grup
ile yürüme güçlüğü çeken grup arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (EK-2
Tablo.34). Her üç gruptan toplam on katılımcı tuvalet/banyo kapısını erişilebilirlik
açısından uygun bulmuştur, bunlardan yedisi yürüme güçlüğü çeken katılımcılardır.
Üç gruptan toplam dört katılımcı kararsız kalırken, on katılımcı tuvalet/banyo
kapısını erişilebilirlik açısından uygun bulmamıştır. Ortopedik engellilik durumlarına
göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.29 ve Şekil 4.35‟de paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.29. Tuvalet/Banyo Kapısının, Erişilebilirliği Tablosu

0
1
0
1

1
1
7
9

2
2
0
4

3
3
1
7

2
1
0
3

8
8
8
24
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8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.35. Tuvalet/Banyo Kapısının, Erişilebilirliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.30.‟da paylaşılmıştır.
Tablo 4.30. Tuvalet/Banyo Kapısınının, Erişilebilir Olmama Nedenleri Tablosu

Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

tuvalet.banyo.kapısı.neden
Holde manevra alanı Kapının açılış şekli ve yönü
dar
uygun değil

Toplam

2

3

5

Yardımcı yürüme aracı kullanan

2

2

4

Yürüme güçlüğü çeken

1
5

0
5

1
10

Toplam

Tuvalet/banyo için ayrılan alanın büyüklüğünün ihtiyaçları karşılamak için
yeterliliği konusunda ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (df=4, F=1,164, Sig=0,358) (EK-2 Tablo 14.). Genel olarak
bakıldığında üç gruptan onbeş kişi tuvalet/banyo için ayrılan alanın ihtiyaçları
karşılamak için yeterli olduğunu paylaşmış, yedi katılımcı ise kararsız kaldığını
belirtmiştir. Yalnızca , tekerlekli sandalye kullanan, iki katılımcı alanın
büyüklüğünün yeterli olmadığını paylaşmıştır. Ortopedik engellilik durumlarına göre
verilen cevapların dağılımı Tablo 4.31 ve Şekil 4.36‟da paylaşılmıştır.
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Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.31. Tuvalet/Banyo İçin Ayrılan Alanın Büyüklüğünün Yeterliliği Tablosu

1
1
0
2

4
4
5
13

1
3
3
7

1
0
0
1

1
0
0
1

8
8
8
24

6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.36. Tuvalet/Banyo İçin Ayrılan Alanın Büyüklüğünün Yeterliliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.32‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.32. Tuvalet/Banyo İçin Ayrılan Alanın Büyüklüğünün Yeterli Olmama
Nedenleri Tablosu
tuvalet.banyo.alanı.neden
Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan
Toplam

Alan dar

Toplam

2
2

2
2

Klozetin erişilebilir bir konumda olması konusunda ortopedik engellilik durumları
arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=4, F=2,361, Sig=0,090) (EK-2
Tablo 15.). Yürüme güçlüğü çeken katılımcıların tamamı, yardımcı yürüme aracı
kullanan katılımcıların altısı, klozetin erişilebilir bir konumda olduğunu belirtirken,
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tekerlekli sandalye kullanan katılımcıların dördü buna katılmamış, dördü katıldığını
paylaşmıştır. Yardımcı yürüme aracı kullanan katılımcılardan bir tanesi kararsız
kaldığını belirtirken, diğer bir tanesi klozetin erişilebilir bir konumda olmadığını
belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo
4.33 ve Şekil 4.37‟de paylaşılmıştır.

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.33. Klozetin Erişilebilirliği Tablosu

1
1
0
2

3
5
8
16

0
1
0
1

3
1
0
4

1
0
0
1

8
8
8
24

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan

Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.37. Klozetin Erişilebilirliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.34‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.34. Klozetin Erişilebilir Olmama Nedenleri Tablosu
klozet.neden
Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Klozetin yeri uygun değil

Toplam

4

4

1
5

1
5

Yardımcı yürüme aracı kullanan
Toplam
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Banyo lavabosunun erişilebilir bir konumda olması konusunda ortopedik engellilik
durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir

(df=4, F=0,486,

Sig=0,746) (EK-2 Tablo 16.). Tüm gruplardan toplam yirmibir katılımcı banyo
lavabosunun erişilebilir bir konumda olduğunu paylaşmıştır. Tekerlekli sandalye
kullanan katılımcılardan ve yardımcı yürüme aracı kullanan kullanıcılardan birer kişi
banyo lavabosunun erişilebilir bir konumda olmadığını paylaşırken, yardımcı yürüme
aracı kullanan bir katılımcı kararsız kaldığını belirtmiştir. Ortopedik engellilik
durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.35 ve Şekil 4.38‟de
paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.35. Banyo Lavabosunun Erişilebilirliği Tablosu

2
1
1
4

5
5
7
17

0
1
0
1

0
1
0
1

1
0
0
1

8
8
8
24

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.38. Banyo Lavabosunun Erişilebilirliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.36.‟da paylaşılmıştır.

133

Tablo 4.36. Banyo Lavabosunun Erişilebilir Olmama Nedenleri Tablosu
banyo.lavabosu.neden
Yürüteci bırakıp tutunma barı
gerekir

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

1

1

Yardımcı yürüme aracı kullanan
Toplam

1
2

1
2

Ortopedik engellilik durumu

Banyo donatılarının kişisel temizliğinizi yapabilmek için yeterliliği konusunda
ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=4,
F=0,524, Sig=0,719) (EK-2 Tablo 17.). Her üç gruptan toplam ondört katılımcı
banyo donatılarını kişisel temizliklerini yapabilmek açısından yeteli bulurken, dokuz
katılımcı yeterli olmadığını belirtmiştir. Yardımcı yürüme aracı kullanan bir
katılımcı ise konuyla ilgili kararsız kaldığını belirtmiştir. Ortopedik engellilik
durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.37 ve Şekil 4.39‟da
paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.37. Banyo Donatılarının Kişisel Temizlik İçin Yeterliliği Tablosu

1
1
1
3

2
1
3
6

0
1
0
1

3
4
4
11

2
1
0
3

8
8
8
24

5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.39. Banyo Donatılarının Kişisel Temizlik İçin Yeterliliği Grafiği
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Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.38.‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.38. Banyo Donatılarının Kişisel Temizlik İçin Yeterli Olmama Nedenleri
Tablosu
banyo.donatıları.yeterliği.neden
Oturak ve tutunma
desteği yok

Alan dar

Tuvalet banyo
ayrılmalı

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

3

2

0

5

Yardımcı yürüme aracı kullanan

5

0

0

5

Yürüme güçlüğü çeken

3
11

0
2

1
1

4
14

Ortopedik Engellilik durumu

Toplam

Odaların erişilebilir bir konumda olması konusunda ortopedik engellilik durumları
arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (df=3, F=4,636, Sig=0,013) (EK-2 Tablo
18.). Scheffe Post Hoc Metoduna göre, verilen cevaplar karşılaştırıldığında,
tekerlekli sandalye kullanan grup, yardımcı yürüme aracı kullanan ve yürüme
güçlüğü çeken gruba göre farklılık göstermektedir. Ancak, yardımcı yürüme aracı
kullanan grup ile yürüme güçlüğü çeken grup arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (EK-2 Tablo.35). Yardımcı yürüme aracı kullanan ve yürüme
güçlüğü çeken katılımcıların tamamı yani onaltı katılımcı, odaların erişilebilir bir
konumda olduğunu paylaşmıştır. Tekerlekli sandalye kullanan katılımcılardan üçü
odaların erişilebilir bir konumda olduğunu, ikisi erişilebilir bir konumda olmadığını,
üçü ise kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Ortopedik engellilik durumlarına göre
verilen cevapların dağılımı Tablo 4.39 ve Şekil 4.40‟da paylaşılmıştır.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.39. Odaların Erişilebilirliği Tablosu

1
1
1
3

2
7
7
16

3
0
0
3

2
0
0
2

0
0
0
0

8
8
8
24
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8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.40. Odaların Erişilebilirliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.40‟da paylaşılmıştır.
Tablo 4.40. Odaları Erişilebilir Bir Konumda Bulmayan Katılımcıların Gerekçeleri
Tablosu
odalar.neden
kapının kullanım şekli uygun
değil
Ortopedik Engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan
2
Toplam
2

Toplam
2
2

Oda kapısının, erişilebilirlik açısından uygunluğu konusunda ortopedik engellilik
durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (df=3, F=7,079, Sig=0,002)
(EK-2Tablo

19.)

Scheffe

Post

Hoc

Metoduna

göre,

verilen

cevaplar

karşılaştırıldığında, tekerlekli sandalye kullanan grup, yardımcı yürüme aracı
kullanan gruba göre anlamlı bir fark göstermemekte, ancak bu iki grup yürüme
güçlüğü çeken gruba göre farklılık göstermektedir (EK-2 Tablo.36). Yürüme güçlüğü
çeken katılımcıların tamamı oda kapısını erişilebilirlik açısından uygun olduğunu
belirtmiştir. Diğer iki gruptan yedi kişi kararsız kalmış, ve üç tekerlekli sandalye
kullanıcısı ve üç yardımcı yürüme aleti kullanan katılımcı oda kapısını erişilebilirlik
açısından uygun bulmadığını belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre
verilen cevapların dağılımı Tablo 4.41 ve Şekil 4.41‟de paylaşılmıştır.
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Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4.41. Oda Kapısının Erişilebilirliği Tablosu

0
0
0
0

1
2
8
11

4
3
0
7

1
1
0
2

2
2
0
4

8
8
8
24

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.41. Oda Kapısının Erişilebilirliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.42.‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.42. Oda Kapısının, Erişilebilir Olmama Nedenleri Tablosu
oda.kapısı.neden
Ortopedik Engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Toplam

Kapının açılış şekli ve
açılış yönü uygun değil

Kapı kollarının duvarlara
zarar vermemesi lazım

Toplam

2

1

3

3
5

0
1

3
6

Odaların büyüklüğünün yaşamsal faaliyetleri (uyuma, giyinme vb.) karşılaması
açısından yeterliliği konusunda ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir
farklılık görülmemektedir (df=3, F=2,609, Sig=0,080) (EK-2 Tablo 20.). Her üç
gruptan toplam on katılımcı odaların yaşamsal faaliyetleri karşılaması açısından
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yeterli olduğunu paylaşırken, altı tanesi kararsız kaldığını ve sekiz tanesi yeterli
olmadığını paylaşmıştır. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların
dağılımı Tablo 4.43 ve Şekil 4.42‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.43. Odaların Büyüklüğünün Yaşamsal Faaliyetleri (Uyuma, Giyinme Vb.)

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan
Yardımcı yürüme aracı kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

Katılıyorum

Ortopedik Engellilik Durumu

Kesinlikle
katılıyorum

Karşılaması Açısından Yeterliliği Tablosu

0
0
0
0

3
4
3
10

0
3
3
6

2
1
2
5

3
0
0
3

8
8
8
24

5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan

Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.42. Odaların Büyüklüğünün Yaşamsal Faaliyetleri (Uyuma, Giyinme Vb.)
Karşılaması Açısından Yeterliliği Grafiği
Bu konu ile ilgili “katılmıyorum” veya “kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren
katılımcıların verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.44.‟de paylaşılmıştır.
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Tablo 4.44. Odaların Büyüklüğünü Yaşamsal Faaliyetleri (Uyuma, Giyinme Vb.)
Karşılaması Açısından Yeterli Olmama Nedenleri Tablosu
odaların.büyüklüğü.neden
Yaşamsal faaliyetler için uygun
büyüklükte değil

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

5

5

Yardımcı yürüme aracı kullanan

1

1

Yürüme güçlüğü çeken

2
8

2
8

Ortopedik engellilik durumu

Toplam

“Konteyner konuta girişin nasıl olmasını isterdiniz?” sorusuna verilen cevaplar
incelendiğinde, ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (df=3, F=2,370, Sig=0,101) (EK-2Tablo 21.). Katılımcıların
onyedisi konteyner girişi için rampa kullanılmasını istediğini belirtirken, üçü
merdiven, üçü taşıyıcı sistem ve biri merdiven yanına korkuluk gerektiğini
belirtmiştir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo
4.45 ve Şekil 4.43‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.45. Katılımcılara Göre Konuta Girişin Nasıl Olması Gerektiği Tablosu
B2
Ortopedik engellilik durumu

Rampa

Merdiven

Taşıyıcı sistemli

Diğer

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

7

0

0

1

8

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

6

1

1

0

8

Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

4
17

2
3

2
3

0
1

8
24

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken
Rampa

Merdiven

Taşıyıcı
Sistemli

Diğer

Şekil 4.43. Katılımcılara Göre Konuta Girişin Nasıl Olması Gerektiği Grafiği
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“Konteyner konut içindeki kapıların nasıl olmasını isterdiniz?” sorusuna verilen
cevaplar incelendiğinde, ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık
görülmektedir (df=3, F=3,245, Sig=0,044) (EK-2 Tablo 22.). Scheffe Post Hoc
Metoduna göre, verilen cevaplar karşılaştırıldığında, tekerlekli sandalye kullanan
grup, yardımcı yürüme aracı kullanan grup ile anlamlı bir farklılık göstermemekte
ancak, yürüme güçlüğü çeken gruba göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, yardımcı
yürüme aracı kullanan grup ile yürüme güçlüğü çeken grup arasında anlamlı bir
farklılık görülmemektedir (EK-2 Tablo.37). 24 katılımcıdan onbeşi sürme kapı
istediklerini, yedisi otomatik kapı istediklerini, bir kullanıcı menteşeli kanatlı kapı
istediğini ve bir kullanıcı katlanabilir kapı istediğini belirtmiştir. Ortopedik engellilik
durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.46 ve Şekil 4.44‟de
paylaşılmıştır.
Tablo 4.46. Katılımcılara Göre Konut İçindeki Kapıların Nasıl Olması Gerektiği
Tablosu
B3
ortopedik.engellilik.durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Menteşeli
kanatlı

Sürme

Katlanabilir

Otomatik

Toplam

0

8

0

0

8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

1

4

1

2

8

Yürüme güçlüğü çeken

0
1

3
15

0
1

5
7

8
24

Toplam

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan
Yürüme güçlüğü çeken

Şekil 4.44. Katılımcılara Göre Konut İçindeki Kapıların Nasıl Olması Gerektiği
Tablosu Grafiği
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“Konteyner konut içindeki pencerelerin nasıl olmasını isterdiniz?” sorusuna verilen
cevaplar incelendiğinde, ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (df=3, F=1,061, Sig=0,388) (EK-2 Tablo 23.). Katılımcılardan
onyedisi konut içindeki pencerelerin sürme kanatlı olmasını, üçü dönerek açılan
kanatlı olmasını, üçü düşer kanatlı olmasını, biri de kalkar kanatlı olmasını istediğini
belirtmişlerdir. Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı
Tablo 4.47 ve Şekil 4.45‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.47. Katılımcılara Göre Konut İçindeki Pencerelerin Nasıl Olması Gerektiği
Tablosu
B4
ortopedik.engellilik.durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Dönerek
açılan
0

Sürme
7

Düşer
1

Kalkar
0

Toplam
8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

1

6

0

1

8

Yürüme güçlüğü çeken

2
3

4
17

2
3

0
1

8
24

Toplam

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tekerlekli sandalye
kullanan
Yardımcı yürüme aracı
kullanan

Yürüme güçlüğü çeken
Dönerek
Açılan

Sürme

Düşer

Kalkar

Diğer

Şekil 4.45. Katılımcılara Göre Konut İçindeki Pencerelerin Nasıl Olması Gerektiği
Grafiği
“Konteyner konut içindeki kişisel temizlik alanlarının nasıl olmasını isterdiniz?”
sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, ortopedik engellilik durumları arasında
anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=3, F=1,591, Sig=0,223) (EK-2 Tablo 24.).
Katılımcıların onikisi kişisel temizlik alanlarının düz zemin olmasını istediklerini,
sekizi duş teknesi istediklerini, “Diğer” bölümünü işaretleyen üç katılımcı, klozet ve
duş yeri aynı yerde olabileceğini, oturulacak bir şey olması gerekliliğini ve
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kaymayan bir yüzeye sahip, tutunma barları olan banyo zemini ile aynı yükseklikte
bir banyo istediğini, bir katılımcı ise küvet istediğini belirtmişlerdir. Ortopedik
engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.48 ve Şekil 4.46‟da
paylaşılmıştır.
Tablo 4.48. Katılımcılara Göre Konut İçindeki Kişisel Temizlik Alanlarının Nasıl
Olması Gerektiği Tablosu
B5
Küvet

Duş teknesi

Düz zemin

Diğer

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

0

1

6

1

8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

1

2

3

2

8

Yürüme güçlüğü çeken

0
1

5
8

3
12

0
3

8
24

ortopedik.engellilik.durumu

Toplam

7
6
5

Tekerlekli sandalye
kullanan

4

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

3
2

Yürüme güçlüğü çeken

1
0
Küvet

Duş Teknesi Düz Zemin

Diğer

Şekil 4.46. Katılımcılara Göre Konut İçindeki Kişisel Temizlik Alanlarının Nasıl
Olması Gerektiği Grafiği
“Konteyner konuta yardım almadan girebilir misiniz?” sorusuna verilen cevaplar
incelendiğinde,

ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık

görülmemektedir (df=2, F=1,024, Sig=0,376) (EK-2 Tablo 25.). Her üç gruptan
toplam onsekiz kişi konteyner konuta yardım almadan girebileceğini, beşi kararsız
olduğunu ve bir katılımcı yardım almadan giremeyeceğini paylaşmıştır. Ortopedik
engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.49 ve Şekil 4.47‟de
paylaşılmıştır.
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Tablo 4.49. Katılımcılara Göre Konuta Yardım Almadan Girebilme Yanıtlarının
Tablosu
C1
Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

5

2

1

8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

6

2

0

8

Yürüme güçlüğü çeken

7
18

1
5

0
1

8
24

Toplam

8
7
6

Tekerlekli sandalye
kullanan

5
4
3

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

2

Yürüme güçlüğü çeken

1
0
evet

kararsızım

hayır

Şekil 4.47. Katılımcılara Göre Konuta Yardım Almadan Girebilme Yanıtlarının
Grafiği
“Konteyner konut içinde yardım almadan dolaşabilir misiniz?” sorusuna verilen
cevaplar incelendiğinde, ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (df=2, F=0,737, Sig=0,490) (EK-2 Tablo 26.). Katılımcıların
yirmisi konteyner konut içinde yardım almadan dolaşabileceklerini, üçü kararsız
olduklarını ve biri yardım almadan dolaşamayacağını belirtmiştir. Ortopedik
engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.50 ve Şekil 4.48‟de
paylaşılmıştır.
Tablo 4.50. Katılımcılara Göre Konut İçinde Yardımsız Dolaşabilme Yanıtlarının
Tablosu
C2
Ortopedik Engellilik durumu

Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

6

1

1

8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

7

1

0

8

Yürüme güçlüğü çeken

7
20

1
3

0
1

8
24

Toplam
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8
7
6

Tekerlekli sandalye
kullanan

5
4
3

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

2

Yürüme güçlüğü çeken

1
0
evet

kararsızım

hayır

Şekil 4.48. Katılımcılara Göre Konut İçinde Yardımsız Dolaşabilme Yanıtlarının
Grafiği
“Konteyner konutta yer alan donatıları (kapı/pencere) yardım almadan kullanabilir
misiniz?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, ortopedik engellilik durumları
arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (df=2, F=3,912, Sig=0,036) (EK-2 Tablo
27). Scheffe Post Hoc Metoduna göre, verilen cevaplar karşılaştırıldığında, tekerlekli
sandalye kullanan grup, yardımcı yürüme aracı kullanan grup ile anlamlı bir farklılık
göstermemekte ancak, yürüme güçlüğü çeken gruba göre farklılık göstermektedir.
Ayrıca, yardımcı yürüme aracı kullanan grup ile yürüme güçlüğü çeken grup
arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (EK-2 Tablo.38). Katılımcıların
ondördü konteyner konutta yer alan donatıları yardım almadan kullanabileceğini,
beşi kararsız olduğunu, beşi yardım almadan kullanamayacaklarını belirtmişlerdir.
Ortopedik engellilik durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.51 ve
Şekil 4.49‟da paylaşılmıştır.
Tablo 4.51. Katılımcılara Göre Konuttaki Kapı/Pencerelerin Yardımsız
Kullanılabilme Tablosu
C3
Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

2

2

4

8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

6

1

1

8

Yürüme güçlüğü çeken

6
14

2
5

0
5

8
24

Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Toplam

144

7
6
5

Tekerlekli sandalye
kullanan

4

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

3
2

Yürüme güçlüğü çeken

1
0
evet

kararsızım

hayır

Şekil 4.49. Katılımcılara Göre Konuttaki Kapı/Pencerelerin Yardımsız
Kullanılabilme Grafiği

“Konteyner konutta kişisel temizliğinizi yardım almadan yapabilir misiniz?” sorusuna
verilen cevaplar incelendiğinde, ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir

farklılık görülmemektedir (df=2,

F=3,912, Sig=0,036) (EK-2 Tablo 28.).

Katılımcıların ondördü konteyner konutta kişisel temizliklerini yardım almadan
yapabileceklerini, altısı kararsız olduklarını, dördü ise yardım almadan kişisel
temizliklerini yapamayacaklarını belirtmişlerdir. Ortopedik engellilik durumlarına
göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.52 ve Şekil 4.50‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.52. Katılımcılara Göre Konutta Kişisel Temizliği Yardımsız Yapabilme
Yanıtları Tablosu
C4
Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

4

2

2

8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

5

2

1

8

Yürüme güçlüğü çeken

5
14

2
6

1
4

8
24

Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Toplam

145

6
5
4

Tekerlekli sandalye
kullanan

3

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

2

Yürüme güçlüğü çeken

1
0
evet

kararsızım

hayır

Şekil 4.50. Katılımcılara Göre Konutta Kişisel Temizliği Yardımsız Yapabilme
Yanıtları Grafiği
“Konteyner konutta tuvalet ihtiyacınızı yardım almadan yapabilir misiniz?”sorusuna
verilen cevaplar incelendiğinde, ortopedik engellilik durumları arasında anlamlı bir
farklılık görülmemektedir (df=2, F=0,726, Sig=0,495) (EK-2 Tablo 29.). Her üç
gruptan toplam onyedi katılımcı konteyner konutta tuvalet ihtiyaçlarını yardım
almadan yapabileceklerini belirtirken, beşi kararsız kaldıklarını ikisi ise yardım
almadan kişisel temizliklerini yapamayacaklarını belirtmişlerdir. Ortopedik engellilik
durumlarına göre verilen cevapların dağılımı Tablo 4.53 ve Şekil 4.51‟de
paylaşılmıştır.

Tablo 4.53. Katılımcılara Göre Konutta Tuvalet İhtiyacının Yardımsız Yapılabilme
Yanıtları Tablosu
C5
Ortopedik engellilik durumu
Tekerlekli sandalye kullanan

Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

4

3

1

8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

7

1

0

8

Yürüme güçlüğü çeken

6
17

1
5

1
2

8
24

Toplam

146

8
7
6

Tekerlekli sandalye
kullanan

5
4
3

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

2

Yürüme güçlüğü çeken

1
0
evet

kararsızım

hayır

Şekil 4.51. Katılımcılara Göre Konutta Tuvalet İhtiyacının Yardımsız Yapılabilme
Yanıtları Grafiği
“Konteyner konutta mutfak donatılarını yardım almadan kullanabilir misiniz?”
sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, ortopedik engellilik durumları arasında
anlamlı bir farklılık görülmemektedir (df=2, F=2,952, Sig=0,074) (EK-2 Tablo 30.).
Katılımcıların onu konteyner konutta mutfak donatılarını yardım almadan
kullanabileceklerini, beşi kararsız olduklarını ve dokuzu mutfak donatılarını yardım
almadan kullanamayacaklarını belirtmişlerdir. Ortopedik engellilik durumlarına göre
verilen cevapların dağılımı Tablo 4.54 ve Şekil 4.52‟de paylaşılmıştır.
Tablo 4.54. Katılımcılara Göre Konutta Mutfak Donatılarının Yardımsız
Kullanılabilme Yanıtları Tablosu
C6
Ortopedik engellilik durumu

Kararsızım

Evet

Hayır

Toplam

Tekerlekli sandalye kullanan

1

3

4

8

Yardımcı yürüme aracı kullanan

4

2

2

8

5
10

0
5

3
9

8
24

Yürüme güçlüğü çeken
Toplam

147

6
5
4

Tekerlekli sandalye
kullanan

3

Yardımcı yürüme aracı
kullanan

2

Yürüme güçlüğü çeken

1
0
evet

kararsızım

hayır

Şekil 4.52. Katılımcılara Göre Konutta Mutfak Donatılarının Yardımsız
Kullanılabilme Yanıtları Grafiği
Ortopedik engel durumuna göre, konteyner konutun erişilebilirliği açısından
değerlendirilmesi ile ilgili anket sorularına verilen cevapların dağılımı tek bir tabloda
bir araya getirilerek Tablo 4.55‟te gösterilmiştir.

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Toplam

Konteynerin giriş kapısı
erişilebilirlik açısından
uygundur.

Katılıyorum

Konteyner konut‟a
giriş, erişebilirlik
açısından uygundur.

Kesinlikle
Katılıyorum

Kısaltmalar:
TSK: Tekerlekli
Sandalye Kullanan,
YYAK: Yardımcı
Yürüme Aracı
Kullanan,
YGÇ: Yürüme
Güçlüğü Çeken
Konteyner konuta
ulaşmak için yerleşke
içindeki yolların
hareket elverişliliği
açısından uygunluğu.

Ortopedik
Engellilik Durumu

Tablo 4.55. Anket Sorularına Verilen Tüm Yanıtların Tablosu

TSK

3

5

0

0

0

8

YYAK

2

5

1

0

0

8

YGÇ

4

4

0

0

0

8

Toplam

9

14

1

0

0

24

TSK

1

2

0

5

0

8

YYAK

2

3

1

1

1

8

YGÇ

1

5

0

2

0

8

Toplam

4

10

1

8

1

24

TSK

0

1

1

5

1

8

YYAK

1

2

2

2

1

8

YGÇ

0

5

0

1

2

8

1

8

3

8

4

24

Toplam
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Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Toplam

TSK

0

1

2

4

1

8

YYAK

2

4

1

1

0

8

YGÇ

0

5

2

1

0

8

Toplam

2

10

5

6

1

24

TSK

0

0

1

4

3

8

YYAK

3

4

0

0

1

8

YGÇ

5

2

1

0

0

8

Toplam

8

6

2

4

4

24

TSK

0

1

2

2

3

8

YYAK

1

2

2

2

1

8

YGÇ

1

7

0

0

0

8

Toplam

2

10

4

4

4

24

TSK

1

2

1

3

1

8

YYAK

0

3

1

2

2

8

YGÇ

1

0

2

3

2

8

Toplam

2

5

4

8

5

24

TSK

0

1

2

4

1

8

YYAK

1

4

1

0

2

8

YGÇ

1

4

1

2

0

8

Toplam

2

9

4

6

3

24

TSK

0

1

3

3

1

8

YYAK

0

3

2

3

0

8

YGÇ

2

4

2

0

0

8

Toplam

2

8

7

6

1

24

TSK

0

0

0

3

5

8

YYAK

1

4

0

2

1

8

YGÇ

2

3

0

2

1

8

Toplam

3

7

0

7

7

24

TSK

0

1

2

3

2

8

YYAK

1

5

1

0

1

8

YGÇ

2

6

0

0

0

8

Toplam

3

12

3

3

3

24

Ortopedik
Engellilik
Durumu
Konteynerin giriş holü
için ayrılan alan hareket
kabiliyeti açısından
elverişlidir.

Konteyner içindeki
pencerelerin kolları
erişilebilir konumdadır.

Konteyner içindeki
pencerelerin açılış şekli
kullanıma elverişlidir.

Mutfak için ayrılan
alan günlük kullanıma
elverişlidir.

Mutfak tezgahı erişime
uygundur.

Mutfak alt dolapları
erişilebilirdir.

Mutfak üst dolapları
erişilebilirdir.

Eviye erişilebilir bir
konumdadır.
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Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Toplam

TSK

1

4

1

1

1

8

YYAK

1

6

1

0

0

8

YGÇ

2

5

1

0

0

8

Toplam

4

15

3

1

1

24

TSK

0

1

2

3

2

8

YYAK

1

1

2

3

1

8

YGÇ

0

7

0

1

0

8

Toplam

1

9

4

7

3

24

TSK

1

4

1

1

1

8

YYAK

1

4

3

0

0

8

YGÇ

0

5

3

0

0

8

Toplam

2

13

7

1

1

24

TSK

1

3

0

3

1

8

YYAK

1

5

1

1

0

8

YGÇ

0

8

0

0

0

8

Toplam

2

16

1

4

1

24

TSK

2

5

0

0

1

8

YYAK

1

5

1

1

0

8

YGÇ

1

7

0

0

0

8

Toplam

4

17

1

1

1

24

TSK

1

2

0

3

2

8

YYAK

1

1

1

4

1

8

YGÇ

1

3

0

4

0

8

Toplam

3

6

1

11

3

24

TSK

1

2

3

2

0

8

YYAK

1

7

0

0

0

8

YGÇ

1

7

0

0

0

8

Toplam

3

16

3

2

0

24

TSK

0

1

4

1

2

8

YYAK

0

2

3

1

2

8

YGÇ

0

8

0

0

0

8

Toplam

0

11

7

2

4

24

Ortopedik
Engellilik
Durumu
Tuvalet/banyo
erişilebilir bir
konumdadır.

Tuvalet/banyo kapısı,
erişilebilirlik açısından
uygundur.

Tuvalet/banyo için
ayrılan alanın
büyüklüğü ihtiyaçları
karşılamak için
yeterlidir.
Klozet erişilebilir bir
konumdadır.

Banyo lavabosu
erişilebilir bir
konumdadır.

Banyo donatıları
kişisel temizliğinizi
yapabilmek için
yeterlidir.

Odalar erişilebilir bir
konumdadır.

Oda kapısı,
erişilebilirlik açısından
uygundur.
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Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Toplam

TSK

0

3

0

2

3

8

YYAK

0

4

3

1

0

8

YGÇ

0

3

3

2

0

8

Toplam

0

10

6

5

3

24

Ortopedik
Engellilik
Durumu
Odaların büyüklüğü
yaşamsal faaliyetleri
(uyuma, giyinme vb.)
karşılaması açısından
yeterlidir.

Anketin son bölümünde, katılımcılara anket cevaplarına ilave etmek istedikleri
fikirleri olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcılar tarafından önemli görüldüğü için
vurgulanan fikirler ve yapılan saptamalar aşağıda konularına göre bir araya
getirilerek paylaşılmıştır.


Mutfak dolapları tekerlekli sandalye kullanan bireyler için uygun değildir.
Sürgülü dolap kapakları daha iyi bir çözüm olabilir. Mutfak üst dolapları
yüksek oldukları için asansörlü olabilir, alt dolaplar ise tezgahın altında değil
başka bir boşlukta olabilir. Mutfak tezgahının daha alçak olması gereklidir.
Üst dolaplar hareketli olabilir.



Konut, afet sonrasında bir kişi için belki yeterli olabilir ama 4 kişilik bir aile
için toplam alan çok yetersizdir. Genişleyen ve eklenen bölümler olmalıdır. İç
mekân kullanım alanı biraz daha geniş olabilir. Uzun süre ayakta kalmak zor
olduğundan her mekânda oturmaya elverişli tasarımlar iyi olur. Konut
girişindeki kot farkı giderilmelidir. Konutun her yerinde tutunma kolaylığı
olmalıdır ve özellikle kapıların sürgülü olması zemin kaplama malzemesinin
kaymaz olması gereklidir.



Tuvaletin rezervuarı gömme olabilir ya da daha yüksekte olabilir, oturup
kalkarken, engelliler kendilerini geriye doğru itmek istediklerinde rezervuara
zarar vermemelidir. Tuvalet ve banyoda oturak kısmı yumuşak olmalıdır, sert
yüzeyler bası yarasına yol açabilir. Hem tuvalet hem banyo ihtiyacı aynı
alafranga tuvalete oturarak karşılanabilir, banyonun tasarımı buna göre
yapılabilir. Duş yaparken oturulabilmeli ve oturup kalkarken tutunabilmeli,
zemin kaymaz bir malzeme olmalıdır. Banyo zemini ve tüm zeminler
yumuşak bir malzemeden olmalıdır.
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Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sorular, tekerlekli sandalye kullanan, yardımcı yürüme aracı kullanan ve yürüme
güçlüğü çeken gönüllüler tarafından, geçici afet konutu sanal ortamda incelenerek
cevaplandırılmıştır.

Anket

sorularına

verilen

yanıtları

aşağıdaki

şekilde

gruplanmıştır;
Yerleşke içindeki yollar her üç engelli grubu için de uygundur.
Konteyner konuta giriş konusunda tekerlekli sandalye kullanan grup diğer iki gruba
göre zorlandığını ve manevra alanının dar olduğu belirtmiştir. Giriş kapısının açılış
yönü ve şeklinden üç grup da memnun değildir. Tekerlekli sandalye kullanan
gruptaki sekiz kişiden altısı giriş kapısının erişilebilirlik açısından uygun olmadığını
belirtmiştir. Kapının açılış şekli ve yönü değiştirildiğinde ve uygun ölçülerde
manevra alanı sağlandığında giriş, tüm ortopedik engelli grupları için uygun
olacaktır.
Giriş holü için de benzer bir durum ortaya çıkmıştır. Holün ölçüleri hareket kabiliyeti
açısından tekerlekli sandalye kullananlar için uygun değildir. Holün büyüklüğü
tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesine izin vermemektedir. Özellikle, akülü
tekerlekli sandalye kullananlar bu alanda manevra yapmakta çok zorlanmıştır. Gün
içinde pek çok kere konuta ve banyoya girmek gerekeceğinden holün büyüklüğünün
sorgulanması ve her üç ortopedik engelli grubunun istekleri göz önüne alınarak
yeniden boyutlandırılması uygun olacaktır.
Konteyner içindeki pencereler de özellikle tekerlekli sandalye kullanıcıları tarafından
erişilebilir bulunmamıştır. Net döşeme mesafesi tekerlekli sandalye kullanan kişinin
pencerelere paralel yaklaşımına müsaade ettiğinde, yandan yaklaşım yüksekliği
yerden en fazla 137cm. olmalıdır. Ancak, pencere kollarının yerden yüksekliği
standart ölçülerin üzerindedir (145 cm.) ve bu özellik tekerlekli sandalye
kullanıcılarının pencere kollarına erişebilme ihtimalini ortadan kaldırmıştır. Diğer iki
grup ayakta durabildikleri için erişim konusunda zorlanmamaktadır. Ayrıca,
tekerlekli sandalye kullanıcıları ile birlikte yardımcı yürüme aracı kullananlar,
pencerenin açılış şeklini uygun bulmamışlardır. Yardımcı yürüme aracı kullanan üç
katılımcı, ayakta durabilmelerine rağmen pencereyi açabilmek için hareket etmek
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zorunda kalacaklarını ve bunun da denge problemleri olduğu için çok uygun
olmayacağını belirtmişlerdir. Pencerelerin parapet yüksekliği ve kol yüksekliği
standartlara uygun değildir.
Mutfak için ayrılan alanın büyüklüğünü hiç bir grup uygun bulmamıştır. Her üç
gruptan toplam dört kişi karasız kalmış, onüç kişi mutfak için ayrılan alanın günlük
kullanım için uygunluğuna katılmadığını belirtmiştir. Sanal gezintide mutfak alanına,
mutfak dolapları dışında herhangi bir mobilya yerleştirilmemiştir. Katılımcılar
mutfakta bir masa ya da oturma birimi olması gerektiğini, hatta yaşam alanı olarak
kullanılan bu alanda başka eşyaların da olduğu düşünülürse mutfak alanının yetersiz
olduğunu vurgulamışlardır. Buraya konulacak her eşya, ortopedik engellilerin
erişilebilirliğini daha da kısıtlayacağından mutfak alanının mümkün olduğu kadar
genişletilmesi gerekmektedir. Mutfak büyüklüğünün yanı sıra tezgah, eviye, alt
dolaplar ve üst dolapların kullanımı da problemlidir. Tezgah standartlara göre
yüksektir (Standartlara göre eviye ve eviye tezgâhı üst yüzeyi ile döşeme üst yüzeyi
arası yükseklik en fazla 86,5 cm olması gerekirken bu ölçü 93 cm.dir) . Tekerlekli
sandalye kullananlar için önden yaklaşım şansı yoktur, tezgahın altında bulunması
gereken 80 cm. yüksekliğinde ve 75 cm. genişliğinde yanaşma boşluğu
yapılmamıştır. Pişirme ünitesi konulduğunda, eviye boşluğu dışında bulunması
gereken 80 cm. çalışma yüzeyi sağlanmamıştır. Alt dolapların kapakları menteşeli
olduğundan ve dışa doğru açıldığından, tekerlekli sandalye kullanan ve yardımcı
yürüme aracı kullanan yedi katılımcı alt dolap kapaklarının açılış şeklini uygun
bulmamış, her üç gruptan toplam 7 kişi ise kararsız kaldığını belirtmiştir. Tekerlekli
sandalye ve yardımcı yürüme aracı kullananlar kapağı açabilmek için hareket etmek
ve kapağa açılış yönünde yer bırakmak zorunda kalacaktır. Bu hareket, kullanıcıları
tezgahtan uzaklaştıracak

ve

dolabın

içindeki

malzemelere

erişebilmelerini

zorlaştıracaktır. Üst dolapların kapak yüksekliği 150 cm., kulp yüksekliği 153 cm.
dir; ki bu ölçü de standartların üzerindedir. Tekerlekli sandalye kullanıcıları bu
yükseklikteki dolap kapaklarını açamamışlardır. Yardımcı yürüme aracı kullananlar
da bu şekilde açılan kapakların uygun olmadığını, uzanabilmek için dengelerini
kurmak için kullandıkları araçları bırakmak ya da tezgaha tutunmak zorunda
kalacaklarını, bu durumun da dengelerini kaybetmelerine sebep olacağını
belirtmişlerdir. Her üç gruptan toplam ondört kişi mutfak üst dolaplarının
erişilebilirliği hakkında olumlusuz görüş belirtmişlerdir.
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Tuvalet/banyo kapısının erişilebilirliği için sadece iki tekerlekli sandalye kullanıcısı
olumsuz görüş belirtmiştir. Kapının açılış şekli ve yönü hakkında ondört katılımcı
kararsız kalmış ya da olumsuz görüş bildirmiştir. Kapı koridora doğru açıldığı için bu
alan daralmaktadır. Bu nedenle, özellikle tekerlekli sandalye kullanıcıları çok fazla
manevra yapmak zorunda kalacaktır. Tuvalet/banyo büyüklüğü her üç grup
tarafından uygun görülse de klozetin konumu ve sabit tutunma kolu, tekerlekli
sandalye kullananların erişimini zorlaştırmıştır. Lavabonun konumu üç grup
tarafından da uygun bulunmuş sadece bir tekerlekli sandalye kullanıcısı ve bir
yardımcı yürüme aracı kullanan katılımcı olumsuz görüş bildirmiştir. Diğer bir
eksiklik, tuvalet/banyo donatılarındadır. Oturak ve duş alınacak bölgede tutunma
kolları bulunmaması, her üç kullanıcı grubundan toplam ondört katılımcı tarafından
uygun bulunmamıştır.
Odalara erişilebilirlik sorunsuz görülmüştür. Katılımcıların ondokuzu odaların
erişilebilirliğini uygun bulmuşlardır. Ancak, kapının açılış şekli ve yönü uygun
görülmemiştir; yedi katılımcı kararsız kalmış dört katılımcı olumsuz görüş
bildirmiştir. Asıl sorun odaların günlük kullanım için yeterli alana sahip
olmamasıdır. Oda içinde bulunacağı kesin olan yatak ve diğer mobilyalar bu alanı
fazlasıyla daraltacak hatta tekerlekli sandalye kullanılıcıları için hareket edilemez bir
yer haline getirecektir. 6m² olan odada, yaklaşık 1m² kapının açılma alanı için boş
bırakılmak zorundadır. Yatak ve depolama amaçlı mobilyalar konulduğunda bu
sınırlı alan engellilere hareket zorluğu yaşatacaktır.
4.4. Genel Değerlendirme
İlk olarak mevcut geçici afet konutu, Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu
esas alınarak incelenmiş daha sonra sanal ortamda, üç odak grubundan gönüllüler
tarafından yapılan analiz ve anket sonuçları değerlendirilmiştir. Buna göre;
Tüm bu özellikler ve sonuçlar ile birlikte unutulmamalıdır ki bu geçici afet konutu
bir kişi için kullanılmayacaktır. Van Depremi sonrasında geçici afet konutunda
yaşayan kişi sayısı ortalama 5,6 dır (Ünal, 2011). Konteyner içinde büyük ihtimalle
bir aile yaşayacak olup, birden fazla engellinin tek bir konteynerde yaşama ihtimali
de bulunmaktadır.
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Sonuç olarak, Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan 245 kriterden sadece 15
tanesinde engelli tip konutlar, genel tip konutlardan daha fazla kritere uymaktadır.
AFAD tarafından engelli tip konut tasarımlarında yapılan iyileştirmelerin kriterlerin
karşılanması konusunda gelişme gösterdiği ortaya çıkmakla beraber, engelli tip
konutlar toplam 245 kriterden 67 tanesini karşılamıştır. Anket sonuçları da ortopedik
engelli bireylerin var olan geçici afet konutundaki bir çok özelliği Engelliler İçin
Evrensel Standartlar Kılavuzuna ve yaşamsal ihtiyaçlarına uygun görmediklerini
göstermiştir. Bu sonuçtan, kılavuzdaki kriterlerin analizi ile anket sonuçları arasında
bir çatışma olmadığı da açıkça görülmektedir. Evrensel standartlara göre
değerlendirme ve anket sonuçları, var olan geçici afet konutu tasarımının, ortopedik
engelli bireylerin erişilebilirlik için ihtiyaçlarını karşılayamadığı hipotezinin
doğruluğunu ortaya koymuştur.
Konteyner içindeki pencerelerin kollarının erişilebilir konumda olması, konteyner
içindeki pencerelerin açılış şeklinin kullanıma elverişliliği, eviyenin erişilebilir bir
konumda olması, tuvalet/banyo kapısının, erişilebilirlik açısından uygunluğu,
odaların erişilebilir bir konumda olması, oda

kapısının, erişilebilirlik açısından

uygunluğu konularında ve “Konteyner konut içindeki kapıların nasıl olmasını
isterdiniz?”, “Konteyner konutta yer alan donatıları (kapı/pencere) yardım almadan
kullanabilir misiniz?” sorularına verilen cevaplarda ortopedik engellilik durumları
arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu anlamlı farklılıklar, ortopedik
engellilik durumu, konteyner konutun kişisel erişilebilirliğini etkiler hipotezini
doğrulamaktadır.
H1 ve H2‟nin doğrulanması ile, ortopedik engelliler için erişilebilir bir geçici afet
konutu tasarımında evrensel standartlar kılavuzunda belirtilen kriterlere uyarak,
anketlerden elde edilen sonuçları ve talepleri değerlendirerek, mevcut olmayan
özelliklerin mevcut hale getirilmesi ve uygun olmayan ölçülerin uygun hale
dönüştürülmesi ile yeni bir geçici afet konutu tasarımının gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.
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5. ENGELLĠ AFET KONUTU ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME
ÖNERĠLERĠ VE AFAD‟IN DEĞERLENDĠRMESĠ

Analiz ve sanal gezinti ile deneyimlenen, ortopedik engelli bireylerin, var olan geçici
afet konutundaki bir çok özelliği Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzuna ve
kendi yaşamsal ihtiyaçlarına uygun görmediklerini göstermiştir. Bu veriler ile
birlikte tasarım önerisi öncesinde, AFAD‟ı temsilen İyileştirme Dairesi‟nden Makine
Mühendisi Sn. Melik Doğan ve Mimar Sn. Kübra Keleş ile görüşlerini alabilmek için
yüzyüze bir görüşme yapılmıştır.
AFAD yetkilileri ile yapılan görüşmede elde edilen bilgiler aşağıda verilmektedir:
Osmaniye ilindeki yerleşkenin iş bitirme tarihi Ocak 2017 olarak belirlenmiş ancak,
şimdiye (Mayıs 2017) kadar kimse bu yerleşke kullanıma açılmamıştır. Adana‟da
yeni bir konteyner kent kurulmuş ve teslimi yapılmıştır. Dolayısı ile şimdiye kadar
engelliler

için tasarlanan konteynerleri kullanan olmamıştır.

Bu

nedenle,

kullanıcıların görüşlerini bilmek olanaklı değildir.
AFAD, konteyner kent alanına maksimum yerleşim birimini yerleştirebilmeyi
hedeflemiştir.
Bu nedenle daha büyük konteynerler olanağı varken, maksimum sayıda konteyner
yerleştirmek hedefi ile daha küçük boyutlu konteyner tasarlanmıştır. Ek olarak
konteynerin taşındığı tırın ölçüleri bir kısıtlama nedeni olmuş ve tırlara ancak iki
konteynerin yerleştirilebileceği gerçeği ile ölçüler belirlenmiştir. Dahası, maksimum
yerleşim birimi hedefi ile, konteyner kentlerde yeşil alanlara yer verilmemesi tercih
edilmektedir.
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Konteynerlerın tek tip olması gerekmektedir. Bir konteynerin diğerinden farklı
olması durumunda ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Tüm afetzedelerin çadırda kalması
durumunda bile problem olmayacak, ama bir kişinin farklı bir çadırda kalması
durumunda işler çok karışacaktır.
Engellilere konut yapma fikri, savaş mağduru Suriyeli göçmenler arasında kolu,
bacağı, ayağı olmayan insanların bulunması sebebi ile ortaya çıkmıştır. Engelli
konutu düşüncesi ile görme engelliler de dikkate alınmış, ne var ki tüm yollara sarı
yüzeylerin kaplanmasının maliyetleri çok arttıracağı gerekçesi ile bu iyileştirmeler
uygulanamamıştır. AFAD, geçici afet konutlarını, engellilerin gereksinimlerine tam
olarak cevap vermese de, yaşlılar ya da yürüme zorluğu çeken insanların hayatlarını
biraz daha kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar olarak kabul etmektedir.
TOKİ‟nin prefabrik konutları, engelliler için daha uygun fiziksel özelliklere sahiptir.
Ancak, boyutlarının büyük olması sebebi ile sıkıntılar doğabilecektir. Mevcut
konteyner konutlarda, tuvalet/banyonun engelliler için büyütüldüğünde yaşama
alanının küçülmesi bir başka sorun yaratacaktır.
Engelli konutlarının ihaleye çıkılmasına 1-2 gün kala avan projede, konteyner
konutun tuvalet/banyo kısmında iyileştirmeler yapılmıştır. Uygulama aşamasında
proje biraz daha geliştirilmiş, ancak çok kısa sürede ve hızlı çalışıldığı için üzerinde
çok fazla düşünülememiş bir proje ortaya çıkmıştır.
Konteyner kentlerde kaç adet engelli tip konteyner konut kullanılacağına kamp
yönetimi karar vermektedir. Osmaniye ilindeki konteyner kent için önce 100 adet
engelli tip konteyner düşünülmüş, ancak daha sonra başka kamplardan da gelenler
olabileceği ve yaşlıların da bu konteynerlerden faydalanmak isteyebilecekleri
düşünülerek sayı arttırılmıştır. Konteyner kentin ortasındaki alan engellilerin
yerleşimi için uygun görülmüş ve bu alana sadece 168 konut sığabilmiştir. Böylece
6136 konteynerden 168 adedi engelli konteyneri olmuş ama daha sonra bu sayıya 70
konteyner daha eklenmiş ve 238 engelli konteyneri yerleştirilmiştir.
Konteyner kentler çok verimli kullanılmalıdır. Çünkü konteynerler, kullanıcılar
tarafından boşaltıldıktan sonra bir daha kullanılamaz hale gelmektedir. Konteyner
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kent için yapılan zemin çalışmaları sonrasında o alan (önceden tarım alanı olarak
kullanılan alan, konteyner kent olarak kullanıldıktan sonra bir daha tarım yapılması
imkânsız hale gelmektedir) verimli kullanılamamaktadır. Aynı zamanda, yeni bir
afetten sonra afetzedelerin enkaz yakınından, hatta kendi şehrinden bu konteyner
kente gitmeyi istemeyecekleri düşünülmektedir. Bu nedenle, kurulacak konteyner
kentlerin

tekrar

kullanılıp

kullanılmayacağı

AFAD

tarafından

da

öngörülememektedir. Hatta şu anda Suriyeli göçmenlerin kullandığı konteynerler,
günün birinde boşaldığında, ülkemizde büyük bir konteyner çöplüğü oluşacağı
düşünülmektedir.
Çanakkale depreminde (12 Şubat 2017) kullanılan geçici afet konutlarının, daha
sonra gereği halinde kullanılabileceği ve tırlar yardımı ile afet bölgesine
ulaştırılabileceği düşünülmüştür. Ancak, nakliye masrafı ve bakım masrafı çok
yüksek olacaktır. Çanakkale depreminden sonra geçici afet konutları buradan alınıp,
tamir edilerek İzmir‟de bulunan stok sahasına gönderilebilir. Ancak, orada 3 yıl
çevresel koşullara maruz kalabileceği, yükleme boşaltmalarda zarar görebileceği ve
tekrar tamir edilmesi gerekliliği doğacaktır. Bakım onarım masrafları yüksekliği
nedeni ile, geri dönüşüme gönderilmesi, en kötü ihtimalle Makine Kimya Endüstrisi
Kurumu ile hurda alımı üzerinden geri dönüşüme sokulması daha optimum bir
çözüm olarak görülmektedir.
AFAD için en önemli kriter tüm uygulama ve çözümlerin ekonomik olmasıdır.
Engelli afet konutu için elbette daha iyi çözümler olabilecektir, ancak şu andaki en
ekonomik

çözüm

mevcut

engelli

afet

konutlarıdır.

AFAD

kalıcı

konut

yapmamaktadır bu nedenle ağır çelik yapılar düşünülmemektedir. Mevcut konteyner
konutlarda kullanılan panellerin taşıma güçlerinin sınırlılığı sebebi ile
zorlamayacaklardır. Ayrıca istenen eklemeler için

bunu

konteynerlerde kullanılan

panellerin taşıma gücü yeterli değildir. Bu sebeple, eksikliğini hissettikleri ve
düşündükleri iyileştirmeleri yapamamaktadırlar.
5.1. ĠyileĢtirme Önerileri
Yeni tasarım önerilerinin, AFAD‟ın mevcutta kullanmakta olduğu engelliler için
geçici afet konutunun üretim, nakliye ve montaj kriterlerine uygun olması, Engelliler
İçin Evrensel Standartlar Kılavuzunda bulunan kriterlere daha çok sayıda kriterle
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uyum sağlaması ve anketlerden elde edilen sonuçları tasarıma yansıtabilmesi hedef
alınmıştır.
Öneri 1
İyileştirme önerisine ait plan (Şekil 5.1) , kesitler (Şekil 5.2-3), ve görünüş (Şekil
5.4) aşağıdadır. Yapılan yenilikler, takip kolaylığı sağlamak açısından, Engelliler
İçin Evrensel Standartlar Kılavuzunda bulunan konu sıralamasına uygun olarak
aşağıdadır.
Değişikliklere verilen numaralar, görselleştirmelere ait sunumlarda (Şekil 5.5-12)
ilgili yerlerde gösterilmiştir.
Rampalar
1. Giriş rampasının eğimi %7 olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır (Şekil 5.12).
2. Rampanın iki yanına korkuluk yapılmıştır (Şekil 5.12).
3. Rampaların dönüş sahanlıklarının boyutu. manevra alanını sağlayacak şekilde
150cm x150cm tasarlanmıştır (Şekil 5.12).
Tırabzanlar
4. Korkuluklar

rampanın

ve

merdivenin başlangıcından 30 cm önce

başlatılmıştır (Şekil 5.12).
Koruma Bordürü
5. Rampalara 5 cm yüksekliğinde koruma bordürü konulmuştur (Şekil 5.12).
Giriş Kapısı
6. Giriş eşiği kaldırılmıştır (Şekil 5.12).
İç Kapılar ve Özellikleri
7. Kapı net yüksekliği 210 cm. dir (Şekil 5.9).
8. Kapı kolu, kilitler, anahtar ve diğer kapı aksamlarında tek elle
kullanılabilecek ve ellerini kullanamayanlar için kavrama gerektirmeden
işleyebilecek şekilde U biçimli kulplar kullanılmıştır (Şekil 5.7).
Kapı Tipleri
9. Konteyner konutta sürgülü kapı kullanılmış, önünde ve arkasında uygun
manevra alanı bırakılmıştır (60cmx60cm) (Şekil 5.12).
Pencereler
10. Tekerlekli sandalye kullananlar için pencere parapet yerden 80 cm
yükseklikte tasarlanmıştır (Şekil 5.12).
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11. Pencerelerin kolay açılıp kapatılabilmesi için, ispanyoletler yer seviyesinden
100 cm. yukarıda konumlanmıştır (Şekil 5.12).
12. Pencereler,

oturan

insanın

göz

seviyesine

gelmeyecek

yükseklikte

tasarlanmıştır (Şekil 5.12).
Bina İçi Yatay Dolaşım
13. Mevcut konutta bulunan giriş holü önerilen tasarımda kaldırılmıştır. Yeni
tasarlanan alan 200cmx250cm net hareket alanı sunmaktadır.İki yönlü geçiş
için standartların istediği 162.5 cm karşılanmıştır. Bu durumda İki adet
tekerlekli sandalye yan yana geçebilir (Şekil 5.5).
14. Standartlara göre yürüyebilen bir kişinin yürüyemeyen veya kısmen
yürüyebilen bir kişi ile yan yana geçebilmesi için en az 1,22 m genişlik
gereklidir. Yeni tasarlanan alan 200cmx250cm net hareket alanı sunmaktadır
(Şekil 5.5).
15. Standartlara göre tekerlekli sandalyenin 180° dönüşü için gerekli genişlik en
az 150cm.dir. Tekerlekli sandalye kullananların

kolayca U dönüşü

yapabilmeleri için gerekli alan yeni tasarım önerisinde sağlanmıştır (Şekil
5.5).
16. Duran veya hareket eden bir tekerlekli sandalye için gerekli net zemin veya
döşeme alanı 76 cm x 122 cm.dir. Gerekli alan yeni öneride sağlanmıştır
(Şekil 5.5).
17. Net döşeme mesafesi nesnelere sadece önden yaklaşıma izin verdiğinde
önden yaklaşım için yükseklik en fazla 122 cm, en az 38 cm olmalıdır.
Gerekli yükseklikler (kapı kolları, ispanyoletler, mutfak tezgahı, mutfak alt
dolapları, eviyeler, su kontrolleri) yeni öneride sağlanmıştır (Şekil 5.9).
18. Net döşeme mesafesi tekerlekli sandalye kullanan kişiye paralel yaklaşıma
müsaade ettiğinde, yandan yaklaşım yüksekliği yerden en fazla 137 cm, en az
23 cm olmalıdır Gerekli yükseklikler (kapı kolları, ispanyoletler, mutfak
tezgahı, mutfak alt dolapları, mutfak üst dolapları, eviyeler, su kontrolleri)
yeni öneride sağlanmıştır (Şekil 5.7).
19. Standartlara göre, bina içi ulaşımında sık sık farklı düzenlemelere
gidilmemeli, donatılar sabit tutulmalıdır. Gereksiz girinti ve çıkıntılardan
kaçınılmalıdır. Yapılması mecburi olan girinti veya çıkıntıların (kolon vb.)
köşeleri

yuvarlatılmalıdır.

Buna

yuvarlatılmıştır (Şekil 5.8).
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göre

mutfak

tezgahının

köşesi

20. Baş üstünde bırakılması gereken yükseklik dikkate alınarak kapı net
yüksekliği 210 cm. dir (Şekil 5.8).
21. Koridor, yeni tasarım önerisinde kaldırılmış, tekerlekli sandalye dönüş
(manevra) mesafeleri dikkate alınmış ve gerekli alan 200cmx250cm net
hareket alanı sunacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 5.5).
Koridorlar ve Holler
22. Yeni tasarım önerisi ile birlikte koridor alanı kaldırılmış, 200cmx250cm net
hareket alanı sunulmuştur (Şekil 5.5).
Mutfaklar
23. Standartlara göre mutfaklarda tekerlekli sandalye kullananların manevralarına
imkan vermek üzere en az 150cmx150cm ölçülerinde veya 150cm çapında
boş bir alan bırakılmalıdır. Yeni tasarlanan alan 200cmx250cm net hareket
alanı sunmaktadır (Şekil 5.5).
24. Mutfaktaki donanımlar (set üstü ocak,

fırın, buzdolabı/derin dondurucu,

bulaşık makinesi vb.) köşeye konmamalıdır. Bu sebeple çamaşır makinesi
mevcut durumdaki köşeden çıkarılmış ve standartlara uygun yere konmuştur
(Şekil 5.5).
Tezgahlar ve Çalışma Yüzeyleri
25. Mutfak tezgâhı en az 80 cm uzunluğunda bir bölümü çalışma yüzeyi olacak
şekilde tasarlanmıştır (Şekil 5.5).
26. Alt dolap hareketli olarak tasarlanmıştır, mutfağın ön yüzünde en az 80
cm.lik kısmı kullanım sırasında boş bırakılabilmektedir (Şekil 5.6).
27. Tezgâh, tezgâh üst yüzeyi ile döşeme (yer kaplaması) üst yüzeyi arası
yükseklik 84 cm, tezgâh alt yüzeyi ile döşeme (yer kaplaması) üst yüzeyi
arası yükseklik ise 81 cm olacak şekilde, standartlara uygun monte edilecektir
(Şekil 5.6).
28. Tezgâh önden yaklaşılabilir olarak tasarlanmıştır. Tezgahta diz için en az 80
cm genişlik, 75 cm yükseklik ve en az 49 cm derinlikte net açık alan
bırakılmıştır. Tezgâhın altında keskin ve rahatsız edici yüzeylerden
kaçınılmıştır (Şekil 5.6).
Pişirme Bölümü, set üstü ocaklar
29. Set üstü ocakların altında diz için 80 cm genişlik, 75 cm yükseklik ve 49 cm
derinlikte net açık alan bırakılmıştır (Şekil 5.6).
Mutfak Dolapları
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30. Bir objeye yalnız ön yüzden yaklaşım mümkünse, tekerlekli sandalyedeki bir
kişinin erişebileceği yükseklikler 38 cm ile 122cm arasındadır. Eviye,
musluk, tezgah ve alt dolaplar bu ölçülere uygun tasarlanmıştır. Mutfak üst
dolabına yerleştirilen asansörlü raf sistemi alt konumdayken verilen ölçüleri
karşılamaktadır (Şekil 5.7).
31. Bir objeye paralel olarak/yan yüzden yaklaşımda erişilebilecek yükseklikler
en az 23 cm en fazla 137 m.dir. 30. Maddeye ek olarak mutfak üst dolapları
bu ölçülere göre tasarlanmıştır (Şekil 5.7).
32. En fazla 86,5 cm yükseklikte ve 61 cm derinlikte olan tezgâha yan yüzden
yaklaşıldığında erişilebilecek yükseklik en fazla 117 cm.dir. Eviye, musluk,
tezgah ve alt dolaplar bu ölçülere uygun tasarlanmıştır. Mutfak üst dolabına
yerleştirilen asansörlü raf sistemi alt konumdayken, olması gereken
yüksekliği karşılamaktadır (Şekil 5.7).
Eviyeler
33. Eviye ve eviye tezgâhı üst yüzeyi ile döşeme üst yüzeyi arası yükseklik en
fazla 86,5 cm olacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 5.6).
34. Alt dolaplarda, varsa eviye ve çevresindeki tezgâhın ön yüzünün en az 80
cm.lik dolu kısmı sökülebilir/ayrılabilir şekilde olmalıdır (Şekil 5.6).
35. Standartlara göre, eviye önünde 150cmx150cm ölçülerinde veya 150cm
çapında boş bir alan bırakılmalıdır. Yeni tasarlanan alan 200cmx250cm net
hareket alanı sunmaktadır (Şekil 5.6).
36. Diz için en az 80cm genişlik ve en az 49cm derinlikte net açık alan
bırakılmıştır.
37. Sıcak su ve drenaj boruları izole edilmiştir (Şekil 5.6).
Tuvaletler
38. Tuvalet/banyo kapısı önden yaklaşıma uygun olacak şekilde sürgülü olarak
tasarlanmıştır (Şekil 5.8).
39. Klozet yerleştirilirken orta aksın yan duvardan uzaklığı en az 46 cm ve
tutunma barının klozete uzaklığı 30 cm. olacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil
5.8).
40. Engellilerin tuvalet ve banyoda kalma zamanları uzun olduğundan, tuvalet ve
banyo lavabodan perde ile ayrılmıştır (Şekil 5.8).
41. Oturma yüksekliğinin ayarlanabilmesi için adaptör takılabilir tipte klozetin
önerilmiştir (Şekil 5.8).
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42. Klozet, tekerlekli sandalyeden klozete transfere olanak verecek biçimde
yerleştirilmiştir (Şekil 5.8).
43. Tuvaletlerdeki tutunma çubukları standartlara uygun hale getirilmiştir (Şekil
5.8).
44. Tutunma çubuklarının çapı 3,2 cm ile 3,8 cm arasında olmalıdır. Duvara
monte edilmişse duvarla tutunma çubuğu arasında 5 cm mesafe bırakılmıştır
(Şekil 5.8).
45. Tutunma çubuğunun diğer tarafının uzunluğu ise en az 62 cm olmalıdır (Şekil
5.8).
46. Klozetin yan tarafında bulunan tutunma çubukları da arka duvara en fazla 30
cm mesafede ve en az 1,07 m uzunlukta olmalıdır. Bu tutunma çubuğunun
ucunun arka duvara mesafesi en az 1,37 m olacak şekilde iyileştirilmiştir
(Şekil 5.8).
Lavabolar
47. Lavabolar standartlarda verilen yükseklik ve derinlik standartlarına uygun
olarak tasarlanmıştır (Şekil 5.7).
Aynalar
48. Daha önce açısı yanlış olan ayna, açısı yeniden ayarlanarak standartlara
uygun hale getirilmiştir (Şekil 5.7).
Banyolar
49. Net döşeme alanı, banyo girişi ve tekerlekli sandalye ile yıkanma birimine
yaklaşım biçimine göre düzenlenmiştir (Şekil 5.5).
50. Duş başlığının en az 1,6 m uzunluğunda hortumu olması önerilmiştir (Şekil
5.8).
51. Banyonun zemini için kaymaz bir malzeme kullanılması önerilmiştir (Şekil
5.5).
Odalar
52. Tekerlekli

sandalye

ile

giriş-çıkışa

olanak

sağlayacak,

mobilyalar

erişilebilecek ve oda içinde dolaşıma engel olmayacak biçimde tasarlanmıştır
(Şekil 5.10).
53. Yatak odasında tekerlekli sandalyeden transfere olanak sağlamak üzere yatak
çevresinde tutunma çubukları konmuş ve yatak yan kenarı ve ayakucunda 1,5
m çapında alan bırakılmıştır (Şekil 5.10).
54.
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Diğer
55. Konteyner konut içindeki duvarlara tutunma kolu yerleştirilmiştir (Şekil
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Ölçüler cm. cinsinden verilmiştir.

Şekil 5.1. İyileştirme Önerisi 1/ Plan

5.10).

165
Ölçüler cm. cinsinden verilmiştir.

Şekil 5.2. İyileştirme Önerisi 1/ Kesit AA‟

166
Ölçüler cm. cinsinden verilmiştir.

Şekil 5.3. İyileştirme Önerisi 1/ Kesit BB‟

167
Ölçüler cm. cinsinden verilmiştir.

Şekil 5.4. İyileştirme Önerisi 1/ Giriş Cephesi Görünüş

168
Şekil 5.5 İyileştirme Önerisi 1, Plan Perspektif

169
Şekil 5.6. İyileştirme Önerisi 1, Mutfak

170
Şekil 5.7. İyileştirme Önerisi 1, Mutfak, Asansörlü Raf Detayı

171
Şekil 5.8. İyileştirme Önerisi 1, Banyo/Tuvalet

172
Şekil 5.9. İyileştirme Önerisi 1, Giriş Holü ve Dış Kapı

173
Şekil 5.10. İyileştirme Önerisi 1, Oda

174
Şekil 5.11. İyileştirme Önerisi 1, Görünüş 1

175
Şekil 5.12. İyileştirme Önerisi 1, Görünüş 2

Tüm bu iyileştirmeler ile birlikte 245 kriter yeniden incelendiğinde standartlara
uygun kriter sayısı 67 den 142 yükselmiş ve %208‟lik bir iyileştirme sağlanmıştır.
“uygun”, “uygun değil” ve “mevcut değil” nitelemeleri baz alınarak yeniden
hazırlanan grafik (Şekil 5.13) aşağıda paylaşılmıştır:

37%

Uygun 142 ( önceki değer 67)

58%

Uygun Değil 12 (önceki değer 76)
Mevcut Değil 91 (önceki değer 102)

5%
Şekil 5.13. İyileştirilen Engelli Tip Konutun Engelliler İçin Evrensel Standartlara
Göre Değerlendirilmesi Grafiği
Ek olarak, boyutları yürüme güzergahı üzerindeki ızgaraların bir doğrultudaki
aralıklarının 1,3 cm. yi geçmemesi, ızgara deliklerinin yönlerinin standartlara uygun
hale gelmesi, zeminle aynı seviyede paspas kullanılması, posta kutusu kullanılması
ve standartlara göre uygun olarak yerleştirilmesi, giriş kapısında sensörlü aydınlatma
konması, giriş kapısına diafon konması, klozete adaptör takılması, fotoselli tipte
musluklar

takılması

durumunda

dokuz

kriter

daha

“uygun”

nitelemesini

sağlayacaktır. Bu dokuz kriterden üçü “uygun değil”, altısı “mevcut değil”
nitelendirmesinden “uygun”a dönüşecektir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Mevcut
olmama durumunda olan kriterler, konteynerin fiziksel özelliklerinden değil,
konteyner içinde ya da dışında var olmayan özellikler ya da eşyalar ile ilgilidir.
Örnek olarak küvetin olmaması 22 kriteri, ocak ve fırının olmaması 5 kriteri, duş
kabini olmaması 13 kriterin “mevcut değil” olarak nitelendirilmesine sebep
olmaktadır. Bu eklemeler maliyeti arttıracağı düşünülerek tasarım önerisinde de
kullanılmamışlardır.
Öneri 2 “Birleşik Konteynerler”
İkinci öneri olarak, engelli birey ile birlikte 4-5 kişinin birlikte yaşamasının mümkün
olamayacağı, hatta engelli olmayan kişilerden oluşan 5 kişilik bir ailenin bile 21 m²
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lik bir alanda yaşamasının uygun olamayacağı fikri ile sırt sırta yerleştirilen birleşik
konteyner önerisi hazırlanmıştır. Bu öneride sırt sırta gelen iki konteyner aralarında
bir geçiş holü/kapısı bırakılarak sahada kurulacak ve geçiş bölümünün hava
koşullarından etkilenmemesi için izolasyonu yapılacaktır.
Birleşik konteynerlerden biri Öneri 1‟deki, engellilerin erişebilirliği düşünülerek
tasarlanan konteynerdir. Diğer konteynerde mümkün olduğu kadar çok kişiyi
barındırma amacı ile yatak ve oturma gruplarının kullanımı düşünülerek yaşam alanı
esnek bırakılmıştır. Yatak ve oturma gruplarının sayı ve yerleşimi afetzedelere
bırakılmıştır.
Mutfak donatıları, engellilerin erişilebilirliğine uygun konteynerde (Öneri 1)
bulunacaktır. Pişirme işlevi ve mutfak donatılarının erişilebilirliği düşünülerek
mutfağın engellilere göre tasarlanması önerilmiştir. Her iki konteynerde de
banyo/tuvalet

bulunmaktadır.

Engellilerin

banyo/tuvalet

ihtiyaçları

uzun

sürebileceğinden, banyo ve tuvalet sayısı iki adet olarak önerilmiştir. Çamaşır
makinesi, engelli tip konteynerdeki banyoda manevra alanını daraltmamak için diğer
konteynere konmuştur. İki konteynerden oluşan birleşik konteyner tasarımında 5-6
kişilik bir ailenin rahat bir yaşam alanına kavuşmaları hedeflenmiştir.
İki konteynerin birlikte kullanımı ile farklı konut grupları yapılabilir. Bu farklı
gruplar Şekil 5.14‟de görüldüğü gibi bir araya getirilerek etkili ve yaşam kalitesi
daha yüksek yerleşim şemaları oluşturabilir.

Şekil. 5.14. Farklı Yerleşim Şeması Gruplamaları
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İkinci tasarım önerisine ait plan (Şekil 5.15) , kesitler (Şekil 5.16-17), görünüş (Şekil
5.18) ve perspektif (Şekil 5.19) aşağıdadır.

Şekil 5.15. İyileştirme Önerisi 2/ Plan
Ölçüler cm. cinsinden verilmiştir.
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179
Ölçüler cm. cinsinden verilmiştir.

Şekil 5.16. İyileştirme Önerisi 2/ Kesit AA‟

180
Ölçüler cm. cinsinden verilmiştir.

Şekil 5.17. İyileştirme Önerisi 2/ Kesit BB‟

181
Ölçüler cm. cinsinden verilmiştir.

Şekil 5.18. İyileştirme Önerisi 2/ Giriş Cephesi Görünüş

Şekil 5.19. İyileştirme Önerisi 2 / Perspektif
5.2. ĠyileĢtirme Önerilerini AFAD‟ın Değerlendirmesi
Çalışma kapsamında tasarlanan engelliler için geçici afet konutu önerileri, AFAD
yetkililerine

sunulmuştur. Üç boyutlu görselleştirmelerle hazırlanan sunumlar

gösterilmiş ve tasarımın hangi kriterlerin dikkate alınarak yapıldığı, dış mekândan
başlayıp iç mekânda önerilen değişikler anlatılmış, var olan engelliler için geçici afet
konutu ile farklılaşan özellikleri açıklanmıştır.
AFAD yetkilileri ile yapılan yüzyüze görüşmede elde edilen sonuçlar aşağıda
verilmektedir:
Öneri 1 hakkında


Geçici afet konutlarında ortalama beş kişinin kalacağı, ancak, engelli bir
bireyin yaşadığı konteynerde aslında 5 kişinin yaşamasının uygun olmadığı
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düşünülmektedir. Bu sayı istenen amacın dışında bir yaşam sağlayacaktır.
Önerilen tasarımda afetzedeler tarafından ranza kullanıldığı takdirde, bir
konteynerde dört kişinin kalabileceği ve perdenin arkasında, mutfak ile kalan
boşlukta, tezgahın kısalması ile tek kişilik bir çek-yat konulabileceği
söylenmiştir. Böylece 5 kişinin yaşamasının sağlanabileceği konusunda fikir
birliği sağlanmıştır.


Aile mahremiyeti önemlidir; perdenin oda ve yaşam alanını birbirinden
ayırmak için uygunluğuna ilk bakışta karar verilememiştir. Kendilerinden en
çok istenen şeyin ses izolasyonunun iyi olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak
görüşmenin ilerleyen bölümlerinde bu konunun konteynerlerin sırt sırta ve
üst üste konduğu durumlar için dile getirildiği belirtilmiştir. Daha sonra, dört
kişinin bir mekânda yatacağı için zaten ses yalıtımı gibi bir problemi
çözmeye çalışmaya gerek olmadığı, dolayısı ile perdenin duvara göre negatif
bir farkının olmadığı belirtilmiştir. Perdenin açılabilir olmasının ortopedik
engellilerin hareket kabiliyetini arttıracağı konusunda fikir birliğine
varılmıştır.



Banyoya ilişkin öneriler olumlu bulunmuştur. Özellikle, perde kullanımı ve
oturma birimi konulması konusunda fikir birliğine ulaşılmıştır. Oturma
biriminin altında da katlanabilir ayaklar olması AFAD tarafından önerilmiş,
böylece panele düşen yükün azalacağı belirtilmiştir. Banyodaki sıcak ve
soğuk su borularını kapatmak yerine tavandan geçirme fikri AFAD tarafından
önerilmiştir.

Bu boruların dışının sac kutu profil ile kapatılamayacağı,

yapıştırma yapılamayacağı çünkü bu durumda çabuk zarar göreceği
belirtilmiştir. Vidalamanın mümkün olabileceği ama onun da arkasındaki
panelin delinmesine ve dolayısı ile izolasyonunun bozulmasına sebep olacağı
fikri AFAD arafından belirtilmiştir. Banyo zemini için önerilen kaymaz
malzeme fikri onaylanmıştır.Banyoda düz tutunma kolları dışında, iki açılı
tutunma kolu AFAD tarafından önerilmiştir. Böylece panele 3 noktadan
tutturulacağı için panele düşen yükün dağıtılmış olacağı ve farklı
yüksekliklere hitap edebileceği görüşü belirtilmiştir.


Mutfak için olumsuz bir görüş bildirilmemiştir. Sonradan eklenen tezgahın
biraz daha kısalmasının mümkün olup olmadığı sorgulanmıştır. Eğer tezgah
kısalırsa çamaşır makinesi ve perde arasındaki boşluğa tek kişilik çek-yat
konulabileceği önerisi yapılmıştır. Çamaşır makinesinin üzerine elektrikli
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ocak konulabileceği ve eklenen tezgahın kısalması durumunda oluşacak
boşluğa çek-yat konulabileceği söylenmiştir.


Pencereler ile ilgili çözüm önerisinde sorun görülmemiştir. Pencerelerin
kanatlı tip olabiliyorsa daha ekonomik olduğu için tercih edilebileceğini
belirtmişlerdir.



Kapıların duvarın içinde sürgülü olamayacağı ama duvarın iç yüzünde
sürgülü olabileceği ve bunun uygulanabilir olduğu belirtilmiştir.



Tutunma kolları için gerekli olan yatay kayıt için duvar panelinin
bölünemeyeceği belirtilmiştir, kış aylarında bu kayıtın ısı köprüsü
oluşturacağı ve kenarlarında yoğuşma yapacağı nedeni ile dış yüzeyden bir
kayıt geçirilebileceği belirtilmiştir. AFAD‟a göre dış yüzeyden profil
geçebilir ve panel olduğu yerde bölünmeden kalabilir. Isı köprüsü
oluşturmayan

vidalarla

tutunma

barları

dıştan

geçirilecek

profile

tutturulabilir.


Konteynerin tutunma kollarının montajı için gerekli olacak 12m yatay
profilin en fazla üçyüz TL ek masraf çıkarabileceği. bu artışın yüz küsur
konteyner için önemli bir maliyet artışı oluşturmayacağı belirtilmiştir.



Konteynerin hesaplanmış bir maliyeti yoktur, ancak ihaleye çıkıldığında bir
fiyat ortaya çıkmaktadır. Her firma farklı bir fiyat önermektedir. Engelli tip
konteyner için tahmini fiyat 20-25bin TL. civarında tahmin edilmektedir.
Tutunma barlarının konması ve dış cepheden bir profil geçirilmesinin
maliyeti çok arttıracağı düşünülmemekle birlikte altıbin konteynerli bir
yerleşkede yüz küsur engelli konteynerinin yaratacağı farkın göz ardı
edilebileceği görüşü bildirilmiştir.



Önerilen tasarıma göre odanın duvarını ve dolayısı ile orada bulunan kapıyı
kaldırmanın diğer istenen özellikleri yapmak için artacak maliyeti tekrar aşağı
çekeceği söylenmiştir. Böylece hemen hemen aynı maliyetler doğacaktır.
Dışarıdaki beton zeminin büyütülmesi, tutunma kolları, mutfak donanımı gibi
her şey için artması öngörülen maliyet artışı bin TL.dir



AFAD‟ın görüşüne göre kullanımında bir sorun yaratmayan her türlü detay
en ucuz fiyatlı olanından seçilmelidir. Mesela dış kapının kanatlı kapı olması
durumunda eğer engelliler kullanabiliyorsa, sürgülü kapıdan daha ucuz
olduğu için tercih edilebilir.
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Adıyaman‟da yapılacak konteyner kentte bu tasarım önerisinin yatırım gibi
düşünülerek uygulanabileceği ve gerektiğinde geri dönüşlerle birlikte daha
sonra tekrar geliştirilebileceği belirtilmiştir. Önerilen tasarıma ait proje ve
çizimlerin ilk ihalede (Adıyaman Konteyner Kent Yapım İhalesi) uygulanıp
denenebileceği AFAD tarafından paylaşılmıştır.

Öneri 2 hakkında (Birleşik konteyner)


AFAD‟a göre engelliler için tararlanmış olan konteyner ideal ancak
yetersizdir. Engellilerin de ailelerinden ayrı yaşamak istemeyecekleri ve bu
durumda sırt sırta konumlandırılmış iki konteynerin çözüm olabileceği
onaylanmıştır.

İkinci

konteynerde

mutfak,

banyo/tuvalet

olmasının

gerekmediği paylaşılmıştır. Aileler 5-8 kişi arasında kalabalık olabilir. Bu
durumda da konteyner başına düşen kişi sayısı ortalama 5‟e olacak ancak bu
durumda da kamp yönetimine çok iş düşeceği görüşü bildirilmiştir. Kalabalık
olmayan ailelerin de bu birleşik konteynerlerde yaşamak isteyeceği ve bu
durumun kamp yönetimince istenmeyen durumlara yol açabileceği ve bunun
kontrolünün çok zor olacağı söylenmiştir.


Birleşik konteyner kullanılırsa konteyner sayısının artması nedeni ile, iki katı
alan gerekeceği söylenmiş, ailesi kalabalık olan olmayan afetzede ayrımını
yapabilmenin çok zor olacağı yeniden vurgulanmıştır.



Birleşik konteynerlerin montajının yapılmasının zor olacağı görüşü
bildirilmiştir. Konteyner vinçle konulduktan sonra bir daha müdahale etmenin
çok zor olduğu, lastik körükle birleştirilirse, körüğün panele birleşim
detaylarının çok iyi çözülmesi gerektiği belirtilmiştir. Büyük bir körükle
birleştirilmek istendiğinde körük maliyetinin en az 1000 TL olacağı
düşünülmüş ve bu ek masrafın istenen bir durum olmayacağı belirtilmiştir.
Daha pratik ve ekonomik bir çözüm önerilebilirse AFAD‟ın bunu
değerlendirebileceği ama burada asıl sorunun içinde yaşayacak ailenin
seçilmesi olduğu vurgulanmıştır.



Dikey yerleşimin de çözüm olabileceği böylece alandan kaybedilmeyeceği
görüşü bildirilmiştir.

185

Genel olarak, AFAD için en önemli kriter, optimum çözümü sağlayabilmektir.
Optimum çözüm, minimum alana maksimum konteyneri yerleştirebilmektir. Konutu
en ucuza imal edebilmek, nakliye ve montaj

detayları ve maliyetleri, ayrıca

konteynerlerin tamir onarım maliyetleri, stok sahalarında bekletilecek konteynerlerin
yeniden bakıma ihtiyaç duymaları AFAD tarafından önceliklidir.
Yapılan görüşmede tasarım, maliyetler, üretim yöntemleri ve donatılar konusunda
fikir birliğine varılmıştır. Ancak, burada ortaya çıkan önemli bir diğer konu “geçici
olma” durumudur. Tasarımcı ile AFAD arasında “geçici olma” kavramı hakkında
fikir birliği sağlanması çok önemlidir.
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6. SONUÇ

2002 yılında TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve TC. Başbakanlık
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (şimdiki adı ile Türkiye İstatistik Kurumu)
tarafından yapılan Türkiye Engelliler Araştırmasına göre Türkiye nüfusunun
%12.29‟u engellidir. Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları
fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden
büyük önem taşımaktadır. Engelsiz yapılı çevrenin oluşturulması için açık alanlar
(kaldırımlar, rampalar, merdivenler, yaya geçitleri, taşıt park yerleri, açık ve yeşil
alanlar, kent mobilyaları), binalar (bina girişleri, bina içi yatay dolaşım, bina içi
dikey dolaşım), toplu taşıma hizmetleri (taşıtlar, bekleme–aktarma–indirme–
bindirme

yerleri,

duyumsanabilir

duraklar,

yüzeylerin

istasyonlar)
(bilgilendirme

ile
ve

bilgilendirme,
işaretleme,

işaretleme

ve

duyumsanabilir–

hissedilebilir yüzey) ayrıntılı olarak düşünülmesi, tasarım ve uygulamaya yön
verecek standart, ölçü, ilke ve kurallara uygun olarak oluşturulması gerekmektedir
(True, E.M., Türel, H.S., 2013).
Afetlerden dolayı oluşabilecek yaralanmalar sonucunda, yaşanabilecek zedelenmeler
ve bedenin bir bölümünün kaybı ile bireylerin hareketlerinin engellenmesi ve beden
kontrol kayıpları, belirtilen diğer engel grupları ile karşılaştırıldığında, daha çok
beklenen ve yaşanan durumlardır. Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ya da
kas ve iskelet sisteminin zedelenmesi sonucu kişiler ortopedik engelli sınıfına
girmektedir (Özyürek, 1998). Bu araştırmada ortopedik engel ana problem olarak ele
alınmıştır.
Türkiye‟nin, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile Engelliler İçin
Evrensel Standartları uygulayacağını kabul etmesi, bir anlamda vatandaşlarının
“sosyal model”de engelli olmasını minimuma indirecek fiziksel çevre ortamını
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sağlayarak ilgili sorumluluğu kabul etmesi, geçici afet konutları ve konteyner
kentlerin erişilebilir olması açısından büyük önem taşımaktadır.
Literatürde var olan tez çalışmaları ve bilimsel makaleler incelendiğinde, geçici afet
konutlarını

engellilik

ve

erişilebilirlik

kapsamında

ele

alan

çalışmalara

rastlanmaması, bu konu ile ilgili önemli boyutta bir çalışma eksiğinin olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu tez çalışması ile geçici afet konutları, ortopedik engelli
bireylerin erişilebilirliği açısından, Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzuna
göre analiz edilerek, konutların mevcut durumunun ortopedik engelli bireyler
tarafından kullanılarak değerlendirilmesi ve konutların erişilebilirliğinin araştırılması
amaçlanmaktadır. Bu amaç ile engellilik ve erişilebilirlik konuları, geçici afet
konutları kapsamında bir arada işlenerek, literatürde eksik olan bu alana katkıda
bulunmak hedeflenmiştir. Bu çalışmada yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan veriler
ve ortopedik engelli bireyler için erişilebilir geçici afet konutu tasarımında gerekli
olan kriterler kullanılarak, konutlar için tasarım önerileri oluşturmak çalışmanın
amaçlarından bir diğeridir. Bu tasarım önerileri ile geçici afet konutunda
iyileştirmeler sağlanmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda belirlenen hipotezleri test etmek amacı ile bu çalışmada
ilk aşamada, Osmaniye ili, Cevdetiye beldesinde bulunan, AFAD‟ın engelliler için
tasarladığı ve ürettirdiği geçici afet konutları, Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzu‟nda bulunan kriterlere uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Türkiye‟de
engelli tip geçici afet konutu ürettiren ilk ve tek kurumun AFAD olması sebebi ile,
AFAD geçici afet konutları bu çalışmada incelenmiştir. Yapılan değerlendirmede
Genel Tip konutun 21%, Engelli Tip konutun 27% oranında kriterlere uyduğu ortaya
çıkmıştır. İkinci aşama engellilerin konut içinde gezerek fiziksel koşulların uygun
olup olmadığını test etmesidir. Türkiye‟de ilk defa AFAD tarafından tasarlanan ve
ürettirilen engelliler için geçici afet konutları Osmaniye ilinde bulunmaktadır. Ancak
çalışmanın yapıldığı tarihte Valilik tarafından bu konteyner kente girişe izin
verilmemiştir.

Dolayısı

ile

konteynerleri

ortopedik

engellilerin

sahada

değerlendirmesi mümkün olmamıştır. Tez çalışması için ortopedik engellilerin
konteyner konut hakkındaki görüş ve yorumları önemli olduğu için, bu konteynerler
bilgisayar ortamında üç boyutlu hale getirilmiş ve sanal ortamda deneyimlenebilir
özellikler eklenmiştir.
188

Katılımcılar, ortopedik engellilik durumlarına göre tekerlekli sandalye kullanan,
yardımcı yürüme aracı kullanan ve yürüme güçlüğü çeken kullanıcılar olarak sekizer
kişiden oluşan üç odak gruba ayrılmıştır. Katılımcılar, geçici afet konutunda sanal
olarak tüm mekanları gezinmişler ve tüm donatıları kullanmışlardır.
deneyimlerinden

sonra

katılımcılar,

Engelliler

İçin

Evrensel

Bu

Standartlar

Kılavuzu‟nda bulunan kriterlerin mekânda ortopedik engelli kullanıcılar açısından
erişilebilirliğini ölçmeye ve mekânın yaşamsal ihtiyaçları karşılayabilmesine yönelik
gerekliliklerini ortaya çıkarmak için hazırlanan anket çalışmasını uygulamışlardır.
Anket sonuçları ortopedik engelli bireylerin geçici afet konutundaki bir çok özelliği
yaşamsal ihtiyaçlarına uygun bulmadıklarını göstermiştir. Bu sonuçtan, kılavuzdaki
kriterlerin uygun olmama yüzdesi ile anket sonuçlarının örtüştüğü açıkça
görülmektedir. Ayrıca, Konteyner içindeki pencerelerin kollarının erişilebilir
konumda olması, konteyner içindeki pencerelerin açılış şeklinin kullanıma
elverişliliği, eviyenin erişilebilir bir konumda olması, tuvalet/banyo kapısının,
erişilebilirlik açısından uygunluğu, odaların erişilebilir bir konumda olması, oda
kapısının, erişilebilirlik açısından uygunluğu, konteyner konut içindeki kapıların
çeşidi, konteyner konutta yer alan donatıların (kapı/pencere) yardım alınıp alınmadan
kullanılabilmesi konularına verilen cevaplarda çalışma için belirlenen üç ortopedik
engellilik durum arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu anlamlı farklılıklar,
ortopedik engellilik durumu, konteyner konutun kişisel erişilebilirliğini etkiler
hipotezini doğrulamaktadır. Evrensel standartlara göre yapılan değerlendirme ve
sanal ortam uygulamasının anket sonuçları, engelli tip geçici afet konutunun,
ortopedik engelli bireylerin erişilebilirlik

için ihtiyaçlarını karşılayamadığı

hipotezinin doğruluğunu ortaya koymuştur.
Engelli tip geçici afet konutu, gereksinimleri ve erişebilirliği sağlayamadığı için, yeni
geçici afet konutu tasarım önerileri geliştirilmiştir. İlk öneride, AFAD‟ın engelliler
için geçici afet konutunun üretim boyutlarına sağdık kalınmış, nakliye ve montaj
kriterlerine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Engelliler İçin Evrensel Standartlar
Kılavuzunda bulunan kriterlere daha çok uyum sağlanması ve anketlerden elde
edilen sonuçların tasarıma yansıtılmasına önem verilmiştir. Bu amaçla, yeni öneride
54 kriterde daha iyileştirme yapılmıştır. Tasarım önerisi, Engelliler İçin Evrensel
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Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan kriterlere göre yeniden analiz edilmiş, 245 kriter
içindeki uygun kriter sayısının 68‟den 142‟ye yükseldiği ve %208‟lik iyileşme
yüzdesi sağladığı görülmüştür. Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu‟nda
bulunan ancak incelenen engelli tip geçici afet konutunda bulunmayan, “Mevcut
değil” olarak nitelendirilen, kriterlerde de iyileştirmeler yapılması, uygun olan kriter
sayılarında artışa sebep olacaktır. Ancak, bu çalışmada maliyetler de göz önüne
alındığından bahsedilen kriterler (küvet, duş kabini vs. mekânda mevcut olması)
tasarıma dahil edilmemiştir. İkinci öneride ise önerilen ilk engelli tip konteynere,
yaşam alanını genişletebilmek amacı ile ikinci bir konteyner eklenmesi ve tek bir
hacim haline getirilmesi önerilmiştir. Bu öneri ile, biri ortopedik engelli olan 5-6
kişilik bir aile için daha geniş bir yaşam alanı oluşturulması hedeflenmiştir. Özellikle
tekerlekli sandalye kullanan bir ortopedik engelli bireyin yaşam alanında ihtiyacı
olan kullanım alanları göz önünde bulundurulduğunda, diğer fertlerine kalan yaşam
alanının azalması beklenen bir problemdir. Bu problem yaşamsal faaliyetleri yetersiz
alanlarda sürdürme zorunluluğu ile başlamaktadır. Çalışmanın ilk önerisini oluşturan
konteyner konut, sağladığı iyileştirmeler ile engelli bireyin yaşamını kolaylaştırırken,
bu konuta eklenecek olan ikinci bir konut, ailenin geri kalan fertlerinin yaşam
faaliyetlerini yeterli alanda gerçekleştirmesini sağlayacaktır.
Yeni tasarım önerileri oluşturulmadan önce AFAD İyileştirme Dairesi yetkilileri ile
görüşülmüş ve tasarım kriterleri hakkında bilgi alışverişi sağlanmıştır. Öneriler
geliştirildikten sonra yetkililer ile tekrar görüşme sağlanmış ve öneriler yetkililer
tarafından değerlendirilmiştir. Genel olarak AFAD için en önemli kriter maksimum
konteyner sayısını minimum alana yerleştirebilmektir. Bunun yanında konteynerlerin
üretim, nakliye, kurulum, onarım, stoklama ve stoklama sonrası doğacak bakım
maliyetleri göz önüne alınmaktadır. AFAD, konteyner başına 5 kişinin düşeceğini
hesaplamakta ve tasarım değerlendirmelerini bu sayıya göre yapmaktadır. . Ortalama
6000 konteynerin olduğu bir konteyner kentte 150 civarında engelli konteyneri
olacağı hesaplanmakta ve engelli konteynerlerinde doğabilecek maliyet artışının
toplam maliyet düşünüldüğünde çok önemli bir artış olmayacağı fikrini
bildirmektedir. Çalışma için geliştirilen ilk tasarım önerisi, yetkililer tarafından
olumlu bulunmuştur.
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Görüş ve öneriler ile tasarımın uygulanabilirliği hakkında fikir birliğine varılmıştır.
Adıyaman‟da yapılacak konteyner kentte bu tasarım önerisinin geleceğe yatırım gibi
düşünülerek ilk 100 konteynerde ihaleye konup uygulanabileceği ve gerektiğinde
geri dönüşlerle birlikte daha sonra tekrar geliştirilmeye devam edilebileceği
görüşülmüştür. Tasarım önerisinin uygulanabilir olduğu yönünde olumlu geri
bildirimlerin

alındığı

görüşme

süreci,

çalışmanın

amaçlarından

biri

olan

iyileştirmeler sağlamak amacı ile tasarım önerileri oluşturmaya uygun yapıldığını ve
başarılı olduğunu göstermiştir. Tasarım önerilerinin Engelliler İçin Evrensel
Standartlar Kılavuzu‟nda bulunan kriterler ve çalışmada uygulanan anket
sonuçlarının ışığında oluşturulması, önerilerin uygun bulunmasını sağlamış ve
çalışmanın amacına ulaşmasına sebep olmuştur.
Bu tez çalışması geçici afet konutlarının fiziksel koşullarını iyileştirerek ortopedik
engellilerin yaşam kalitelerini arttırmak için yapılmıştır. Bu çalışmanın tüm engel
gruplarının ihtiyaçlarını ve hatta evrensel tasarım ilkelerini karşılayabilecek yeni
tasarımlara zemin hazırlayabileceği düşünülmektedir.
Tüm bu çalışma haklara erişebilmekle ilgilidir…
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