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Kongre Düzenleme
BOLONYA SURECI TEMELINDE EVRENSEL TASARIM ILKELERI DERSI, Bolonya Süreci’nin bu gelişimi ve
temel özellikleri FSMVÜ-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün Y.Lisans dersi olan
Evrensel Tasarım İlkeleri Dersi bağlamında kabaca ele alınmış olarak ve fakat her fırsatta öğrenimin
öğrenci merkezli olarak gerçekleşmesi gereği hatırlatılarak, sömestr boyunca, ders öğrenciler tarafından
geliştirildi ve işlendi. Bu derste öğrenciler aktifti. Öğretim üyesi konumu ile ders başlangıçta ve ara
süreçlerde konunun ana hatları ile sunuldu. Konu kapsamında, “Evrensel Tasarım İlkeleri”nin içeriği
öğrenci sayısı nezdinde bölümlere ayrıldı. Her öğrenci kendisine düşen konu bölümlerini hazırladı,
sundu. Ayrıca, Istanbul’da görme ve işitme engellileri ile ilgili “Karanlıkta ve Sessizlikte Diyalog”
Müzeleri, yine öğrencilerin organizasyonları ile ziyaret edildi. Dönem boyunca öğrenciler çok aktif oldu
ve başarılı sonuçlara ulaştılar. Ayrıca, öğrenciler, bu bildiri için kendi deneyimlerini ayrı, ayrı
tanımlayacaklardır. Bolonya Süreci temelinde ders nasıl öğrenci merkezli gelişti ve öğrenciler aktif oldu
ise, “Evrensel Tasarım İlkeleri” konusu içeriğinde de engelli, yaşlı, yetersiz gücü ya da kültürel farkı olan
insanlar da diğer normal insanlar arasında, benzer bir aktif hareket ortamında olmalıydılar.En kısa ve öz
tanımı ile herkes için tasarım anlamına gelen evrensel tasarım kavramı, herkes ve her durumda gerek iç
mekan, gerek nesne ve gerekse kentsel ortamlarda kullanılması için hem sistem gerektiren tasarım ve
hem de diğer tasarım alanları ile ilgilidir. Herkes için tasarım derken, bir ya da birkaç kişiden öte, çoklu
kullanım özelliklerinin dikkate alındığı, duyarlılık kanallarının hem fiziksel ve hem de algısal
değerlendirildiği tasarımların gerçekleşerek kullanıma sunulduğu mekanlar, ortamlar, alanlar ve hatta
nesneler önem taşımaktadır. Bu bakış açısı ile evrensel tasarımda farklılık, çeşitlilik vb. kavramların
dikkate alınması gereklidir:•

Engelli insanlar Fiziksel, görsel, işitsel, algısal, duyusal vb. hatta bilişsel özellikeri ile alışılmışın
dışında bedensel engelliler, •

Yaşlılar, bazı durumlarda çocuklar yaşları farklı olduğu halde hareket yeteneklerinin zayıfladığı,
deneyimleri, bakış açıları yaşadığı ortama uyum sağlayamayan insanlar, •
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sağlık ve beden yapıları ile ve yine farklı algılar içindeki bütün insanların kullanabileceği ortamların,
mekanların, nesnelerin tasarlanmasından söz edilen evrensel tasarım kavramı” bu engelleri ve
uyumsuzlukları bir potada ele alarak sağlıklı ve engelsiz olanlar ile aynı ortam ve aynı kullanım
temelinde bir arada mütalaa etmeyi dile getirmektedir. Kolay bir olgu olmayan, bir çok soruyu
beraberinde getiren evrensel tasarım kavramı” çeşitli teknolojiler kullanmakta ve tüm insanlar için
etkileşimli ortamlar üreterek çözüm yolları aramaktadır. Çeşitlilik ve farklılık özelliklerinin bir arada
değerlendirilmesini gerektiren evrensel tasarım kavramının kendi içinde bazı ilkeleri geliştirilmiştir.
Araştırmalar yedi adet evrensel tasarım ilkesi önermektedir:•

Adil-eşit kullanım ilkesi,•
Kullanımda esneklik ilkesi,•
Basit ve sezgisel kullanım ilkesi,•
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