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 Evrensel Tasarım  
   “Evrensel Tasarım olabildiğince geniş bir kitleye hitap eden ve herkes tarafından 
kullanılabilen uyum ve özellikli tasarım gerektirmeyen ürünlerin ve çevrenin tasarımıdır.” 
Ron Mace 

Evrensel Tasarım, sistemlerin herkes ve her durumda kullanılması için sistem tasarımı ile 
ilgilidir.             

Çoklu-Mod Sistemler etkileşimde birden fazla insan giriş kanallarını (duyu organlarını)kullanır. 

Bu sistemler; 
Konuşmayı (speech) 
Sesi (non-speech sound) 
Dokunmayı (touch) 
El yazısını (Handwriting) 
Jestleri- el, yüz ve vücut hareketlerini (gestures) kullanabilir. 
 

Evrensel Tasarım, çeşitlilikler (farklılılar) için tasarım anlamına gelir. 
Bu farklılıklar şunlardır: 

• Engelli insanlar (duyusal, fiziksel ve bilişsel) 
• Farklı yaştaki insanlar 
• Farklı kültür ve geçmişe sahip insanlar. 

Kullanıcılar için tasarımda, insan yetenekleri ve gereksinimleri önemlidir. 
Sormamız gereken soru şudur: 
     Tasarımımızda insan farklılıklarını nasıl ele alacağız? 
Çünkü insanlar farklı yetenek ve zayıflığa sahiptirler, farklı geçmiş ve kültürden gelmektedirler, 
farklı ilgi alanı, bakış açısı ve deneyimlere sahiptirler, farklı yaştadırlar v.b. 
Evrensel tasarım, mümkün olan her durumda mümkün olduğu kadar çok insanın kullanmasını 
amaçlayan ürün tasarım sürecidir.Kitapta bunun manası her yetenekteki bütün insanlar 
tarafından kullanılabilen, her teknoloji platformu kullanılarak etkileşimli sistemler tasarımıdır. 
 
    “Evrensel tasarım”, terim olarak ilk kez 1980’li yılların ortalarında Mimar Ronald L. Mace 
tarafından kullanılmıştır. Bu tasarım yaklaşımının ilkelerine göre inşa edilmiş çevre, 
adaptasyona gerek duyulmadan tüm insanların kullanımını sağlar. Örneğin, rampa 
gereksinimini ortadan kaldırmak, basamaksız girişler düzenlemek, ayarlanabilir yükseklikte 
mutfak tezgahı kullanmak gibi çözümler, bu anlayış içerisinde ele alınan farklı 
düzenlemelerdir. Burada önemli olan nokta, tasarlanan ortamın veya ürünün özelliklerinin 
normal görünmesi ve bu şekilde hissettirilmesidir. Evrensel tasarım yaklaşımıyla elde edilen 
ürünler, tüm kullanıcıların yararlanmasına olanak sağlamakta ve sonuçta engelliler, yaşlılar, 
çocuklar ve genelden farklı diğer insanlar etiketlenmemekte veya damgalanmamaktadır. 
 
 
 
 



       Evrensel tasarım kavramında önemli olan genelde kullanıcıdır ve konu edilen engelli 
insanlar değil, tüm insanlardır. Buradaki ana fikir, aslında tüm insanların, yaş, beceri kaybı 
gibi nedenlerle, bir çeşit engelli olduğu görüşüdür. Genelde toplumda, engelli veya yaşlı 
olmak olumsuz, “normal” olmak ise kusursuz ve beceri sahibi olarak algılanmaktadır. Oysa, 
sadece “normal” tanımına uyan bireyleri düşünerek yapılan tasarımlar, gerçek koşullar ile 
uyumsuzluk taşımaktadır. Evrensel tasarım yaklaşımını benimseyenler bu anlayıştan yola 
çıkarak, tasarımda kullanıcı boyutunu geniş çapta değerlendirmekte ve kullanım 
problemlerine bütünleştirici bir tutumla yaklaşarak çözüm aramaktadırlar. 
 

Evrensel Tasarım Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi 
      Evrensel tasarım kavramı, engelliler için tasarım kapsamında 1950’lerden itibaren konuya 
gösterilen ilgi çerçevesindeki gelişmeler sürecinde ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’nı takip 
eden yıllarda Avrupa, Japonya ve ABD’de inşa edilmiş çevrelerde fiziksel engelliler için 
sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli yöntemler düşünülmüş ve “engelsiz tasarım” 
(barrier-free design) anlayışı geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda, ciddi fiziksel sınırlılığı olan kişileri 
özel ve ayrı tutan bir eğilim benimsenmiştir. Bina mevzuatı ve kanunlardaki mimari engellerin 
kaldırılması konusunu içeren engelsiz tasarım anlayışında, engellilik harekete odaklanarak, 
öncelikle ulaşım açısından ele alınmıştır.  

    1970’lere gelindiğinde, Avrupa’nın bir bölümünde ve ABD’de, bireylere uygun hale 
getirilen özel çözümlerin ötesinde bir düzenleme yapılması konusuna vurgu yapılmaya 
başlanmış ve normalizasyon, entegrasyon fikirlerine yönelinmiştir. Gittikçe artan biçimde, 
terminoloji olarak “ulaşılabilir tasarım” (accessible design) ifadesi kullanılmıştır. ABD’de, 
engelli hakları hareketi 1970’lerin ortasında, ırksal azınlıkların 1964 Vatandaş Hakları 
Hareketi (1964 Civil Rights Act) ile bağlantılı olarak şekillenmiştir. İlk kez bu dönemde 
tasarım, vatandaşlık haklarını elde etmenin bir koşulu olarak görülmüştür.  

     1968 yılında Architectural Barriers Act ile başlayan bu yaklaşımda, 1990 yılında Americans 
with Disabilities Act (ADA) ile farklı bir noktaya gelinmiştir.  ADA standartları engelsiz tasarımı 
öngörür, çünkü bu standartlar engellilerin çevre içinde yer alabilmelerine odaklanmıştır. 
Ancak, ADA “evrensel tasarım” olarak düşünülmemelidir. Mace, ADA ve “evrensel tasarım”ın 
farklılığını, ADA şartlarına uygun bir otel yapısına değinerek açıklamıştır. ADA gerekliliklerine 
uygun bir otelde belirli odalar, tekerlekli sandalye kullanan kişilerin kullanabileceği şekilde 
düzenlenir. Bu otelde, ulaşılabilir odalar her katta aynı konumda yer alır. Bu nedenle, 
ulaşılabilir odalarda, örneğin tuvalet sadece sol elini kullanabilen engelliler için uygundur. 
ADA standartlarında sol ve sağ el kullanımlı odalar konusu yer almamaktadır ve bu anlamda 
otel kurallara uygundur. Ancak, bu herkesin kullanımını engelleyen bir durumdur. Geçişlerde 
sağ elini kullanan engelli bir birey bu otelde kalamamaktadır.   

      Bu örnekte de görüldüğü gibi “evrensel tasarım” kavramı, taşıdığı sosyal eşitlik öğesi ve 
performans temelli olmasıyla “ulaşılabilirlik” kavramından ayrılmaktadır. Evrensel tasarım 
yaklaşımında, ulaşılabilirlik, tasarımın tümüne entegre edilmiştir. Bu bütünleşme önemlidir, 
çünkü tasarım sürecinin sonlarında veya süreç tamamlandıktan sonra eklenen ulaşılabilirlik 
özelliklerinin damgalayıcı niteliğinden uzaklaşılmakta ve sonucunda daha iyi bir tasarım 
ortaya çıkmaktadır. Evrensel tasarım, standartlar veya gereklilikler yerine kullanılabilme 
sonuçlarına dayalıdır. 



 Ulaşılabilirlik kurallarında, tekerlekli sandalye kullanan, görsel ve işitsel açıdan eksikliği olan 
kişiler ele alınmış, dolayısıyla engellilik dar kapsamda irdelenmiştir. Ulaşılabilir çevre 
sağlamak, genellikle ulaşılabilir olarak tasarlanan bazı özel öğeler eklemek anlamını 
taşımaktadır. Evrensel olarak kullanılabilir çevrede ise tasarlanan mekân ayrılmamış, bu 
alanları başka kişilerin kullanımı engellenmemiştir. Ulaşılabilir mekânların ayırıcı, sevimsiz 
niteliği ve maliyeti yerine, evrensel tasarımda estetik standartlar yüksek düzeydedir. 

 

Evrensel Tasarımda Hedefler ve Genel İlkeler 
      Dünyanın farklı ülkelerinde “evrensel tasarım” kavramını çağrıştıran değişik terimler 
kullanılmaktadır. “Herkes için tasarım”(design for all), “kapsayıcı tasarım” (inclusive design), 
“kullanıcı odaklı tasarım” (user needs design), “gerçek yaşam için tasarım” (real life design), 
“ömür boyu için tasarım” (life span design), “kuşaklararası tasarım” (transgenerational 
design) bunlardan bazılarıdır. Terminoloji ve anlamlar bir ülkeden diğerine farklılaşmakta ve 
genellikle her ulusun toplumsal değerlerini yansıtmaktadır. Ülkeler arasındaki kültürel 
farklılıklar, bu yaklaşımın kabul edilme biçimini ve geliştirilme yöntemini etkilemektedir. 
Ancak, hedefler genelde konfor, güvenlik, herkese kucak açma, yeterlilik, bağımsızlık, katılım, 
sürdürülebilirlik, kaynaştırma, entegrasyon / bütünleşme, kültürel uygunluk, cinsiyete 
uygunluk, kapsama, maddi ulaşılabilirlik terimleriyle ifade edilmektedir.  

     1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan ve 1996 yılında North Carolina 
State Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal Design) ismini alan 
merkez, 1997 yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak 
amacıyla 7 ilke yayımlamıştır. Evrensel tasarım, kısaca tekrarlamak gerekirse, fiziksel 
mekânların ve farklı ürünlerin, her yaşta, her yetkinlik düzeyinde kişi tarafından 
kullanılabilmesini sağlamayı amaçlayan bir tasarım ve düşünce yaklaşımıdır. Bu düşüncenin 
temelinde, kişilerin aslında “ortalama” olarak nitelendirilebilecek bir tanıma uymadığı, 
dolayısı ile bu hayali “ortalama” bireyin sorunları çözüldüğünde tasarım probleminin 
çözülmediği anlayışı yatmaktadır. Farklı antropometrik, bilişsel ve yetkinlik düzeyindeki 
(görme, işitme, hareketlilik) bireylerin özelliklerinin anlaşılması ile daha çok kişiyi kapsayan 
tasarımlar üretilebilecektir. Burada, evrensel tasarım yaklaşımının benimsendiği 7 ilke 
sıralanmakta ve her biri için olumlu örnekler sunulmaktadır. Örnekler öncelikle mimari 
tasarımı, ek olarak endüstriyel tasarım alanını içermektedir.  

1.Eşit Kullanım 
 
Tasarım farklı yeteneklerdeki insanlar için kullanışlı olmalı. 
a. Tüm kullanıcılar için aynı kullanım kolaylığı sağlanmalı: ne zaman mümkünse benzer, 
mümkün olmayan durumlarda eş değer uygulamalar yapılmalı. 
b. Herhangi bir kullanıcıyı ayırmaktan ya da açığa çıkarmaktan kaçınılmalı. 
c. Mahremiyet, koruma ve güvenlik tüm kullanıcılara eşit olarak sağlanmalı. 
d. Tasarım tüm kullanıcılara çekici hale getirilmeli. 

 



2- Kullanımda esneklik 
Tasarım çeşitli kişisel tercih ve yetenekleri barındırmalı. 
a. Kullanım metodları arasında seçenekler yaratılmalı. 
b. Sağ ve sol el erişimi ve kullanımı sağlanmalı. 
c. Kesin ve tam kullanım sağlanmalı. 
d. Kullanıcı hızına uyum sağlanmalı. 

3- Basit ve içgüdüsel kullanım 

Tasarımın kullanımı, kullanıcının tecrübesinden, bilgisinden, dil yeteneğinden ve o anki 
konsantrasyon seviyesinden bağımsız olarak kolay anlaşılır olmalı. 

a. Gerekli olmayan karmaşıklık barındırılmamalı. 
b. Tasarım, kullanıcı beklenti ve içgüdüleri ile tutarlı olmalı. 
c. Bilgiyi önemine göre düzenlemeli. 
d. İş süresince ve bitiminde etkin geri bildirim sağlanmalı. 
 
4- Algılanabilir bilgi 
 
Tasarım, çevresel koşullara ve kullanıcının duyusalyeteneklerine bakmaksızın gerekli bilgiyi 
kullanıcıya etkin olarak iletmeli. 
a. Önemli bilgiyi sunmak için farklı ortamlar (resimli, sözel, kabartmalı) kullanılmalı. 
b. Önemli bilginin “okunabilirliğini” en üst seviyeye çıkarmalı. 
c. Elemanlar tarif edilebilir şekillerde ayrıştırılmalı 
(örnek: kullanım talimatlarını ve yön tarifini kolay hale getirmek). 
d. Duyusal sınırlamaları olan insanların kullandıkları aygıt ve tekniklere uyum sağlayabilmeli 
 
5- Hatalara dayanım 
 
Tasarım, kaza ya da istem dışı hareketlerin kötü sonuçlarını en aza indirmeli. 
a. Elemanları tehlike ve hataları en aza indirecek şekilde düzenlemeli: en çok kullanılan 
elemanlar en erişilebilir, tehlikeli elemanlar çıkarılmış, izole edilmiş ya da korumaya alınmış 
olmalı. 
b. Tehlikeler ve hatalara karşı uyarılar sağlanmalı. 
c. Yanlış yapmayı engelleyici düzenekler sağlanmalı. 
d. Dikkat gerektiren işlerde bilinçsiz hareketler cesaretlendirilmemeli 
 
6- Düşük fiziksel çaba 
 
Tasarım en az yorulma ile etkin ve rahat olarak kullanılmalı. 
a. Kullanıcıların doğal vücut pozisyonlarının korunması sağlanmalı. 
b. Makul işletim gücü kullanılmalı. 
c. Tekrar eden hareketler en aza indirgenmeli. 
d. Devamlı fiziksel çaba en aza indirgenmeli. 

 



7- Yaklaşım ve kullanım için yer ve boyut 

Kullanıcının bedensel boyutu, duruşu ve hareket yeteneğinden bağımsız olarak yaklaşım, 
uzanım, çalıştırma ve kullanım için uygun boyut ve yer sağlanmalı. 
a. Oturan ya da ayakta kullanıcı için önemli elemanlara açık görsel bakış sağlanmalı. 
b. Oturan ya da ayakta kullanıcı için tüm elemanlara uzanımı rahat hale getirmeli. 
c. Tasarım, el ve tutma boyutlarındaki çeşitliliği barındırmalı. 
d. Yardımcı araçların kullanımı ya da kişisel yardım için gerekli yer sağlanmalı 
 
Evrensel tasarımın bu ilkelerini örneklendirmek iyi uygulamaları teşvik etmek adına 
önemlidir. 
 
 
 

TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE 
İLGİLİ DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 

    Türkiye'de nüfusun yaklaşık % 12’sini oluşturan engelli bireylerin hakları, başta Anayasa 
olmak üzere çeşitli yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. 2005 
yılında çıkarılan 5378 sayılı "Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ve 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 
yayınlanan Engelli Hakları Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla engelli bireylerin sağlık, eğitim, 
rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunların çözümü 
hedeflenmiştir. 

      Yasalardaki tüm düzenlemelere karşın uygulamada yetersizlikler göze çarpmaktadır. 
Engelli bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen temel faktörler: yetersiz 
politikalar ve standartlar, olumsuz tutumlar, yeterli hizmet sağlanmaması, etkin finansman 
eksikliği, erişilebilirliğin yetersizliği, engelli bireylerin yaşamlarını doğrudan etkileyen 
konularda karar alma süreçlerine dâhil edilmemeleri, engellilik hakkında sağlam ve 
karşılaştırılabilir verilerin ve uygulanan programlara ilişkin bulguların yetersizliği olarak 
belirtilmektedir.i Bu nedenlerle, engelli birçok kişi sağlık hizmetlerine, eğitime ve istihdam 
olanaklarına eşit şekilde erişememekte ve yaşamın birçok alanından dışlanmaktadır. 

    Yasalarla güvence altına alınan haklara ilişkin uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi 
yönünde birçok çalışma yapılmaktadır. Etkin politikaların oluşturulması için, çalışmaların tek 
bir merkezde toplanması önemlidir. 

• Eğitim: 
• Rehberlik ve araştırma merkezleri 
• Okullar-kaynaştırma sınıfları 
• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 
• Eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme programları 



 

DÜNYA İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ 
DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'de yapılmış başarılı fiziksel çevre örnekleri 
derlenmiş ve aşağıda açıklamaları ile beraber verilmiştir. 
    
     Resim 1'de geniş ve engelsiz bir yaya kaldırımı görülmektedir. Kaldırım, ana yürüyüş alanı 
ve bunun kenarlarını çerçeveleyen renk ve doku olarak farklılık gösteren kaldırım taşları ile 
oluşturulmuştur. 
Kaldırımda konumlanmış bank, çöp, aydınlatma elemanları gibi sokak möbleleri ile mağaza 
cepheleri arasında açık ve engelsiz bir yürüyüş alanı oluşturulmuş ve ağaçların da diğer sokak 
möbleleri ile aynı hizada olmaları sağlanmıştır. Kaldırım yüzeyinde hiçbir yüzey ve seviye farkı 
olmamasına da dikkat edilmiştir. Tüm işaret tabelaları baş seviyesinin üzerine taşınmıştır. 
Mağaza önlerinde herhangi bir eşya da konulmamıştır. (International Best Practices in 
Universal Design, 209) 
  Tüm bu önlemler, olası kazaları önlemeyi amaçlamakla birlikte görme özürlü kişilere kolay 
kullanabilecekleri engelsiz bir sokak mekânı sağlamaktadır. Sokak, algısı ya da anlayışı kısıtlı 
ya da geçici olarak kısıtlanmış kişilere de iyi yön/yol bulma ipuçları vermektedir. 
   
     Resim 2'de bir yaya geçidine yönelen dokulu bir kaldırım uygulaması görülmektedir. Yaya 
kaldırımının cadde ile birleştiği yerde, yüksek kabartmalı malzeme ile, yayanın tehlikeli bir 
alana yaklaşmış olduğu uyarısı yapılmaktadır. Çizgili kabartma yüzeyler ile yayayı yaya 
geçidine yönlendiren bir yürüyüş rotası belirlenmiştir. Kabartmalı yüzeylerin kullanılmasında 
tüm diğer kodlama sistemlerindeki gibi mümkün olduğunca az çeşitleme ile genel bilgiler 
verilmeli ve aynı bilgi her yerde aynı şekilde tekrarlanmalıdır. Kabartmalı yüzey ya da renk 
kodlamalarında en uygun üç, en çok olarak da beş farklı seçim yapılması gerekir. Bu örnekte 
kaldırımın yüksekliği de olası düşmeleri önlemek üzere oldukça alçak tutulmuştur. Kaldırım 
kenarında ve yol kenarında farklı renkli çizgiler kullanmak yol ve kaldırım farkını daha iyi 
ortaya koymaktadır. 
     
      Resim 3'de bir yön bulma sistemi görülmektedir. Zeminde bulunan farklı renkteki 
kabartmalı malzeme kullanıcıları bina hakkında bilgi edinebilecekleri bir noktaya ve ana giriş 
kapılarına yönlendirmektedir. Bu tür uygulamalar ve kullanımlarının rahatlığı hakkında 
araştırma sonuçları olmadığından bu tür sistemlerin işlerliği hakkında pek bir bilgimiz yoktur, 
ancak özellikle özürlü kişiler tarafından istenildiği için bu tür uygulamalar geliştirilmektedir.  
Zeminde kabartmalı yüzey ve renk ile yapılan yönlendirme bantları zaman zaman duvarlar 
üzerinde kullanılan renkli ve kabartmalı bantlar şeklinde de ortaya çıkmaktadırlar. Tüm bu 
uygulamalarda dikkat edilmesi gerekli husus, yönlendirme bantlarının kesintiye uğramadan 
devam etmesinin sağlanması ve başlangıç, bitiş ve yön değiştirme yerlerinde durumun özürlü 
kullanıcıya görsel ve dokunsal olarak bildirilmesini sağlamaktır. Ana kapılarda otomatik açılır-
kapanır kapılar kullanmak elleri paketlerle dolu olanlar, ellerini kullanamayan kişiler, çocuklu 
anneler ve babalar, bebek arabası kullanan ebeveynler, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve 
görme özürlüler için en uygunudur. 



 
    Binalarda kullanılan tüm kapıların çevreleri ile farklı renkte olmaları kullanılmalarını ve 
algılanmalarını fazlalaştırır. Resim 4'deki her iki kapı da görsel olarak çoğu görme özürlü insan 
tarafından algılanmakla beraber tasarım olarak birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Cam 
kapıların ya da yüzeylerin kullanımı ise göz hizasında devamlı görsel mat bantların 
uygulanması ile mümkündür. Böylelikle görme özürlü insanların bu yüzeyleri tam olarak 
algılayamayıp, bunlardan uzak durmaları, bu mekan veya kapıları kullanmamaları 
engellenmiş olur. Görme özürlü insanların çoğu ışık, renk farklılıkları ve hareketi algılayabilir. 
Resim 5'de aralıklı yapıştırmalar ile yapılan uygulama maalesef görme özürlüler tarafından 
algılanamamaktadır. 
 
    Resim 6'da bir parkın içinde bulunan tarihi bir yapının dokunmak üzere yapılmış bir maketi 
bulunmaktadır. Maket, görme özürlü insanların görebilen insanlar ile aynı bilgiyi alabilmeleri 
için yapılmıştır. Maket ölçeklidir ve bronzdan yapılmıştır. Maket masamsı bir platform 
üzerindedir ve bu platform tekerlekli sandalye kullanıcılarının erişimine uygun gerekli diz 
mesafesi bırakılarak oluşturulmuştur. Bu maketin yanında Braille alfabesi ile yazılmış 
panellerde, söz konusu binanın tarihsel önemi anlatılmaktadır. Braille paneller oturan ve 
ayakta duran kişilerin okuyabilmeleri için açılı olarak konulmuşlardır. (International Best 
Practices in Universal Design, 228) 
 
    Resim 7 ve 8'de bina önü rampa uygulamaları görülmektedir. Rampa uygulamalarında 
rampa yüzeyinin kaymayan bir malzemeden yapılması önemlidir. Rampanın her iki tarafında 
birden korkuluk ve küpeşte konulması ve küpeştelerin iki farklı yükseklikte olmaları 
kullanıcıya seçim hakkı tanımasından dolayı oldukça iyidir. Küpeştelerin rampa eğimi 
bittikten sonra da devam etmeleri, rampa iniş ve çıkışlarında kullanıcının dengesini 
koruyabilmesi açısından önemli olmaktadır. Rampaların farklı renkte kaldırım taşlarıyla 
çevrelenmeleri onların yerlerinin belirginleştirilmesini sağlar. 
 
   Resim 9'da iyi bir düşey dolaşım alanı örneği görülmektedir. Merdivenlerde, en alt 
basamaktan sonra kabartmalı ve renk farklılığı ile belirginleştirilen bir zemin uyarısı 
bulunmaktadır. Her basamağın bitiminde dokulu ve renk farklılığı olan bantlar kullanılmıştır. 
Rıhtlar basamaklar arası boşluk bırakmadan yaratılmış ve buna ek olarak da basamak 
yüksekliği farklı bir renk ile belirtilmiştir (International Best Practices in Universal Design, 
226). 
 
   Evrensel tasarım ilkelerini barındırmak için tasarlanan merdivenlerde kullanıcıların 
dinlenebilmeleri için sahanlık yapılması, merdivenin her iki tarafında da küpeşte kullanılması, 
küpeştelerin yuvarlak, kolay tutulur ve sürekli yapılması gereklidir. 
 
   Düşey dolaşım uygulamalarında bir diğer önemli husus, dolaşım elemanlarının birbirlerine 
göre olan konumlarıdır. Evrensel tasarım ilkelerinin ilki herhangi bir kullanıcının ayrılmaması 
ya da açığa çıkarılmaması gerekliliğinden bahseder. Bu ilkeye uygun olarak merdiven, 
yürüyen merdiven ve asansör gibi farklı dolaşım elemanlarının binada aynı yerde 
kullanılmaları önemlidir. Böylece farklı düşey dolaşım elemanlarını kullanmak durumunda 
olan aile bireyleri ya da insan grupları birbirlerinden çok uzaklaşmadan aynı yere ulaşmış 
olurlar. 
 



  Resim 10'da görüldüğü gibi korkuluk ve küpeşte malzemelerini seçerken sadece gri ve şeffaf 
malzemelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Cam, metal gibi bu tür malzemelerin salt 
kullanımında özellikle görme özürlü kullanıcılar tanımlayamadıkları bulanık bir boşluk 
algılamakta ve bu yüzden de bu tür alanlara yaklaşmaktan tümüyle kaçınmaktadırlar. Bu tür 
alanlara yaklaşmamak uğruna bazen tüm bir bölgeyi hiç kullanmadan başka bir yol arayışına 
girdikleri de görülmektedir. Cam ve metal uygulamalarında renk ya da mat malzeme 
kullanımı bu sorunu giderecektir. 
 
   Resim 11, iki büyük asansörü göstermektedir. Asansörlerde herkesin, özellikle de tekerlekli 
sandalye ve elektrikli taşıma aracı kullanıcıları ile çocuk arabalı ebeveynlerin kolay inip 
binmesini sağlamak ortadan ve tüm asansör enini kapsayacak şekilde açılan otomatik kapılar 
ile mümkündür. Bu örnekte asansör kapılarının ön kısımlarında iki büyük, renk ve doku farkı 
yaratan nokta bulunmaktadır. Bu noktalar tüm binada asansörlerin bulunduğu her yerde 
kullanılmış ve binanın tüm kullanıcıları tarafından iyi bir uygulama olarak bulunmuştur. 
(International Best Practices in Universal Design, 214)  
 
   Asansör çağırma düğmeleri her kullanıcının ulaşabilmesine izin verecek yükseklikte 
olmalıdır. Çağırma düğmelerinin önünde her kullanıcının önden ya da yandan yaklaşımına 
izin verecek yerinde sağlanması gereklidir. Resim 12'de olduğu gibi düğmelerin üzerinde 
bulundukları yüzeyin renk ve doku olarak farklılaşması ve kontrol düğmelerinin dirsekle ya da 
kapalı bir yumrukla çalıştırılabilecek kadar büyük olması iyidir. Ayrıca asansörün içinde ve 
dışında mutlaka sesli uyarı sistemi olmalıdır.  
 
   Özellikle kamuya açık ya da kamuya hizmet veren binalarda koridorlar yön/yol bulmada en 
çok sıkıntı yaşanan yerlerdir. Koridordaki duvarların ve zeminin aynı renkte olması ve genel 
aydınlatmanın kullanılması bu yerleri özellikle görme özürlü insanlar ve yaşlılar için 
algılanması zor hale getirmektedir. Resim 13'de görülen hastane koridoruna yerleştirilen 
kullanılmayan eşyalar, koridorun dar eni ve tavanda kullanılan işaretlemelerin konum ve 
gösterim çeşitliliği koridoru daha da zor kullanılır bir hale getirmektedir. Resim 14'de başka 
bir hastane koridoru görülmektedir. Bu koridor, duvarlardaki renk kullanımı, aydınlatmanın 
kalitesi, kullanılmayan eşyalardan arındırılması, uygun genişlikte olması, işaretlemenin takip 
edilebilirliği ve okunurluluğu ile evrensel tasarım için iyi bir örnek oluşturmaktadır. Koridorun 
her iki yanında bulunan bantların aynı zamanda küpeşte/dayanak olarak kullanılmasına 
olanak vermesi de istenilen bir durumdur. 
 
  Bir tren istasyonunda çekilen resim 15'de görülen açık renk zeminler, görme özürlü ve yaşlı 
insanlar tarafından oldukça kullanışlı bulunmuştur. Bunun nedeni insanların genelde yılın 
büyük bir bölümünde koyu renk ayakkabı ve pantolon giymeleri ve bu koyu renk giysilerin 
açık renk zeminlerde fark edilir olmasıdır. Böylelikle görüşü kısıtlı insanlar etraflarındaki diğer 
insanların daha çok farkına varıp olası çarpışmalardan da kaçınmış olmaktadırlar. 
 
   Resim 16'da bir tren istasyonundaki doğal aydınlatma görülmektedir. Görme özürlü ve yaşlı 
insanlarca gün ışığı ile aydınlatma, yapay aydınlatmaya göre daha kullanışlı bulunmuştur. 
Bunun en temel nedeni aydınlık düzeyinin artışı ve dolayısıyla insan performansının artması 
olarak açıklanabilir. Ancak görme özürlü ve yaşlı insanlar göz kamaşmasından daha çok 
etkilenirler ve bu sebeple gün ışığı uygulamalarının kontrollü yapılması gerekmektedir. Ayrıca 
insanların bina içi yolları üzerinde hiçbir şekilde loş ya da karanlık bölgeler bulunmamalıdır. 



Bu tür yerler çoğu insan için mekânın tam görülememesinden dolayı kullanılmayan ya da 
tercih edilmeyen alanlar olmaktadırlar. 
 
   Resim 17 taşıyıcı duvarların yanına yerleştirilmiş bir tuvalet ünitesini göstermektedir. Bu 
yerleşim, tuvalet arkası ve yanındaki kaymaz tutamaçların yerleştirilmesine imkân tanır. Eğer 
tutamaç konulacak duvarlar taşıyıcı nitelikte değil iseler tutamaçların taşıyacağı insan yükünü 
karşılayacak şekilde bu duvarların güçlendirilmeleri gerekir. Tuvaletlerin hem önden hem 
yandan engelsiz bir şekilde ulaşılabilir olmaları ve aktarım için tekerlekli sandalye gerekli 
alanının sağlanması zorunludur. 
 
   Resim 18'de yere kadar uzanan erişilebilir bir pisuar görülmektedir. Pisuarın yanlarında ve 
üzerinde bulunan kaymaz tutamaçlar renk olarak yakın çevrelerinden farklılaşmaktadır. 
Kızılötesi otomatik sifon kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Pisuarın üst kısmında bulunan 
yatay alan ellerde bulunan eşyaların konulmasına imkân tanımaktadır. Pisuarın önünde 
bulunan büyük alan da dolaşım açısından önem taşımaktadır. 
 
   Resim 19'daki tuvalet odasının büyük olması yardımcıları olan özürlü kişiler için gerekli alanı 
sağlamaktadır. Tuvaletin aktarım tarafında gerekli tekerlekli sandalye alanı bırakılmış ve 
tuvaletin arkasında ve yanında kaymaz tutamaçlar konumlandırılmıştır. Tuvalet kâğıdı koyma 
yeri tutamaç kullanımını engellemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Sifon, kızılötesi sensörler ile 
el kullanılmadan çalışmaktadır. Lavabonun önünde yeterli diz alanı bırakılmış ve borular, 
tekerlekli sandalyede diz ve bacak çarpmasını engelleyecek şekilde geriye alınıp arkadaki 
duvara yaklaştırılmıştır. Ayna yüksekliği tekerlekli sandalye kullanıcılarının kullanımına imkân 
verecek şekilde ayarlanmıştır. (International Best Practices in Universal Design, 229) 
 
   Resim 20'de ulaşılabilir bir duş ünitesi görülmektedir. Zeminde herhangi bir yükseklik farkı 
olmaması ve ünite girişinde bir eşik bulunmaması özürlü insanların, özellikle de tekerlekli 
sandalye kullanıcılarının mekâna kolay girip çıkmalarına imkân vermektedir. Zeminde su 
giderine doğru hafif bir eğimin bulunması ulaşılabilirliği engellememektedir. Mekânda 
tekerlekli sandalyeden suyu tutmayan oturma yerine kolay aktarımı sağlayacak yeterli alan 
bulunmaktadır. Katlanıp duvara sabitlenebilen oturma ünitesi tüm kullanıcılara kullanım 
seçeneği sunmaktadır. Böylece var olan oturma ünitesini değil kendi tekerlekli duş 
sandalyelerini kullanmak isteyen özürlü insanlara ya da duşu ayakta kullanmak isteyen 
kişilere de seçenek tanınmış olmaktadır. Duşun altında, oturma ünitesinin yanındaki 
tutamaçlar herkesin kolay kullanımına sunulmuştur. Duş başlığı elde kullanıma ve istenilen 
yükseklikte askılı kullanıma olanak sağlamaktadır. Duşu farklı yüksekliklerde ayarlamaya 
imkân sağlayan düzenek, tutamaç kullanımını engellememektedir. 
 
    
    Resim 21'de yüzme havuzlarında evrensel tasarım için uygun olan basamaklar ile havuza 
iniş görülmektedir. Havuza inen her basamak farklı renkte bir çizgi ile belirlenmiştir. 
Basamakların yanında küpeştenin bulunması iniş ve çıkış kolaylığı sağlaması açısından 
önemlidir. Basamakların başlangıcında ve havuzun kenarlarında kabartmalı ve renk olarak 
farklılaşan zemin uygulamaları özellikle görme özürlü insanlar için büyük kolaylık 
sağlamaktadır. 
   



   Yangın güvenliği ve bina tahliye planlaması özürlü insanların da göz önünde 
bulundurulmasını gerektirir. Resim 22'nin çekildiği binada, asansörlerden biri yangın 
alarmından sonra 30 dakika boyunca çalışmaya devam etmektedir. Bu, asansör boşluğunda 
pozitif bir basıncın sağlanmasını öngörür. Böylece asansör boşluğu, asansör kabini ve her 
kattaki asansör önü bekleme alanının dumansız kalması sağlanır. Buna ek olarak asansör 
kapıları ve kabin duvarları yangının ilerlemesini 30 dakika boyunca durduracak şekilde 
güçlendirilmiştir. Bina içerisinde her kat iki büyük yangın bölmesine ayrılmıştır. Yangında 
asansörün çalışmadığı bölmede güvenli bir alan bulunur ve bu alandaki acil durum düğmesi 
kurtarma merkezinden sürekli gözlemlenir. Böylece kurtarma ekipleri nereye ulaşmaları 
gerektiğini bilirler. Her iki yangın bölmesinde de hareket kısıtlamaları olan insanlar için birer 
tahliye sandalyesi bulundurulur. Tahliye rotaları üzerindeki iç kapılar, otomatik açma sistemi 
ve panik anı açma kolları ile donatılmıştır. Tüm binada yangın anı alarm ve sesli uyarı 
sistemlerinin yanında hem ayakta hem oturan kullanıcı tarafından okunabilen tahliye 
şemaları ve özürlü insanların güvenli tahliyesini açıklayan bilgilendirmeler bulunur. 
(International Best Practices in Universal Design, 218) 
 
   Resim 23'de daha önce de bahsi geçen güvenli alan örneği görülmektedir. Bu alanlar, 
yangın esnasında tahliye için yardıma ihtiyacı olan insanların yardımın gelmesini 
bekleyebilecekleri güvenlikli bölgelerdir. Alan, tekerlekli sandalye kullanıcısının 
bekleyebileceği genişlikte ve tahliye rotasının yakınında ancak binayı tahliye eden insanların 
yolunu engellemeyecek yerdedir. Güvenli alanların çevresinde bulunan duvarlar ve bu 
alanlara açılan kapılar yangının ilerlemesini önleyici malzeme ile güçlendirilmiş olmalıdır. 
Güvenli alanlar bina içerisinde herkesin görebileceği şekilde işaretlenmiş, yangın güvenliği ve 
tahliye planları üzerinde gösterilmiş olmalıdır. 
 
   Resim 24'de bir ulaşım binası içerisinde bulunan bilgi ekranları görülmektedir. Bu ekranlar 
oldukça yükseğe konulmaları yüzünden herkes tarafından okunamamaktadır. Ayrıca görme 
özürlü insanlar bu tür ekranları hiç okuyamadıklarını ve bilgi sistemlerinde ekranlara ek 
olarak arkadan aydınlatılan ya da renk farklılığı ile oluşturulan bilgilendirme panolarının 
gerekliliğini vurgulamışlardır. 
 
  Resim 25'de arkadan aydınlatılan “Clinique” yazısı, tümü büyük harf olmasına rağmen o 
mekândaki en kolay görülür ve en iyi algılanır öğe olarak bulunmuştur. Görme özürlü 
kullanıcılar özellikle arkadan aydınlatılan işaretlemeleri daha kolay takip edebildiklerini 
belirtmiş ve kelimelerin sadece büyük harf değil, baş harfi büyük, diğer harfleri küçük harf 
olarak yazılmasının okunurluğu arttırdığını belirtmişlerdir. 
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TÜRKİYE VE DÜNYADA EĞİTİM YAPISI VE 
YURTLARININ BU BAĞLAMDA OLUMLU 

OLUMSUZ ÖRNEKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

ÜÇ ÜLKE, ÜÇ HİKÂYE 
 
    Bu ülkelerin geçmişte özürlü bireylere bakışı, güncel sosyal politikalarını ve uygulamalarını 
etkilediği için büyük önem taşır. Yapılı çevrenin özürlüler için öneminin farkına yakın 
geçmişte başlandığı, ancak kısa sürede önemli yol kat eden iki ülke, İngiltere ve Japonya, bazı 
yönleriyle incelenecektir. 
 
İngiltere’de Özürlülük ve Erişilebilir Yapılı Çevre Mevzuatı 
 1995 yılında Özürlülük Ayrımcılıkla Mücadele Yasası kabul edilmiştir. Özürlülük Ayrımcılıkla 
Mücadele Yasası, istihdam, mal, tesis ve hizmet kullanımı, mülk ve emlak satın alınması veya 
kiralanması ve eğitim konularında haklar ve görevler içermektedir. Yasa, işverenlere, hizmet 
sağlayıcılarına, ev sahiplerine, okul, yüksekokul ve üniversitelere çeşitli yükümlülükler 
getirmiş, fiziksel düzenlemeler yapılarak özürlü bireylerin toplumsal yaşama katılımlarının 
artırılmasını amaçlamıştır. Yasanın izlenmesi ve değerlendirilmesi için Özürlülük Çalışma 
Grubu 1997 yılında kurulmuştur. İki yıl süren çalışmasının ardından bu grup, yerini Özürlülük 
Hakları Komisyonu’na bırakmıştır. Bu komisyonun özürlüleri sahip oldukları haklardan 
yararlanmaları konusunda bilgilendirmek, sorunlara pratik çözümler bulmak, yaşanan 
sorunlarda uzlaştırıcı araçları kullanmak ve yasanın güçlendirilmesi için kampanyalar 
yürütmek gibi görevleri bulunmaktadır. 2005 yılında, Özürlülük Ayrımcılıkla Mücadele 
Yasası’nda yeni düzenlemeler yapılarak mevcut yasada yer almayan bazı alanların 
genişletilmesi öngörülmüştür. 

    Yasada, işverenin gerekli fiziksel düzenlemeyi yapmaması ve hizmet sunucularının 
özürlülerin hizmete ulaşmaları için gerekli önlemleri almamaları yasaklanmaktadır. 2004 
yılından bu yana yasanın kapsamı genişletilerek, kamuya hizmet veren firmalar ve diğer 
hizmet sunucularına, özürlüler için engel niteliğinde olan unsurları kaldırmaları veya 
iyileştirmeleri yükümlülüğü verilmiştir. Eğitim alanındaysa yetişkin eğitimi ve gençlik 
hizmetleri de dâhil tüm eğitim kurumlarında binanın girişinde rampa yapılması, acil 
durumlarda her özür grubu için önlem alınması, bina içi dolaşım, aydınlatma, zıt renklerin 
kullanılması gibi önlemler 2002 yılından beri mevzuatta yer bulmuştur. Taksiler, toplu taşıma 
taşıtları ve raylı sistem taşıtlarını içeren toplu taşımanın özürlülerce kullanılabilecek şekilde 
tasarlanması da yine yasa kapsamında amaçlanmıştır. 

     İngiltere’de, erişilebilirlik konusunda bir dizi yasal düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan 
yerel yönetimler için en önemlisi, yeni binaların ve bazı eklemelerin erişilebilir olmasını 
öngören 1991 Yapı Yönetmeliği’nin M bölümüdür. Yönetmelikte 1992 ve 1999 yılında 
değişiklikler yapılmış olsa da mevcut binaların dönüşümüne dair zorunluluk bulunmaması en 
önemli eksikliği olarak değerlendirilmektedir. Özürlülük Hakları Komisyonu 2004 yılında 
bireylerin ve toplumun tutumları, hizmet, ulaşım, iletişim, binalar ve açık alanlarda planlama, 
tasarım ve yönetimi içeren “kapsayıcı çevreler” terimini kamuoyuna tanıtmış ve bu tarihten 



itibaren yapılacak uygulamaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesini hedeflemiştir. Bu 
bağlamda, ülkedeki planlama sistemindeki temel iki stratejik hedeften biri toplumsal 
entegrasyondur (Diğeri sürdürülebilir ekonomik gelişmedir). 

Japonya’da Özürlülük ve Erişilebilir Yapılı Çevre Mevzuatı 

    1994 Yapıların Yaşlılar ve Fiziksel Özürlüler için Erişilebilir ve Kullanılabilir Olması Yasası, 
yapılı çevrenin standartlara uygun biçimde düzenlenmesi hakkındadır. Yasa kamu binalarının 
erişilebilir biçimde inşa edilmesini amaçlamakta, hastane, tiyatro, sergi merkezleri gibi özel 
binalardaki tadilatları teşvik etmektedir. Yaşlılar ve Özürlüler için Erişilebilir Toplu Taşıma 
Altyapısının Desteklenmesi Yasası’ysa istasyonların ve toplu taşıma taşıtlarının erişilebilir 
olarak yapılmasıyla ilgilidir. 

    Bu düzenlemelerden sonra, yüksek ve 4-5 katlı apartmanlara asansörler eklenmiş, toplu 
konutlarda tekerlekli sandalye için kapı genişlikleri ayarlanmış ve kolay kullanılabilir banyo ve 
mutfak tasarımları yapılmıştır. Kaldırımlarda rampalar inşa edilmiştir. Metro ve trenlerin 
daha rahat kullanılması için asansörler düzenlenmiş, trenlerde tekerlekli sandalyeliler için yer 
ayrılmış, platformlara hissedilebilir donanımlar eklenmiş, ayrıca kapıdan-kapıya hizmet veren 
özel taşımacılık hizmetleri geliştirilmiştir. 

Türkiye’de Özürlülük ve Erişilebilirliğin Durumu 

   1997 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu’na bir madde eklenerek erişilebilirliğin ve yapılı 
çevrede özürlülerin gereksinimlerinin gözönünde tutulması mevzuatta yer bulmuştur. Fiziksel 
çevreyle ilgili her türlü etkinlikte özürlüler için erişilebilirliğin sağlanması ve bunun Türk 
Standartları Enstitüsü standartlarına uygun biçimde yapılması bu düzenleme ile hükme 
bağlanmıştır. Bu düzenlemenin ardından 1999 yılında ilgili altı yönetmelikte değişiklik 
yapılarak yeni yapılaşan alanlarda erişilebilirliğin sağlanması yerel yönetimler, kamu 
kurumları ve ilgili tüm taraflar için bağlayıcı nitelik kazanmıştır. 

   Özürlüler Yasası’ndaki iki geçici madde, mevcut yapılı çevrenin erişilebilir hale getirilmesiyle 
ilgilidir. 7 yıl içinde kamuya açık tüm alan ve binaların standartlara uygun biçimde yeniden 
düzenlenmesi ve toplu taşıma sistemlerinin yine aynı sürede erişilebilir hale getirilmesi 
hüküm altına alınmıştır. Bu yasada ayrıca 634 sayılı kat Mülkiyeti Kanunu’nda da değişiklik 
yapılarak, özürlülerin gereksinim duyduğu tadilatları gerçekleştirebilmeleri için kolaylık 
sağlayıcı tedbirler yasallaştırılmıştır. 

2002 tarihli Özürlüler Araştırması’nda özürlülere yöneltilen “Bina, cadde, sokak ve yollarda 
engeline uygun düzenlemeler var mı?” sorusuna alınan yanıtlar oldukça dikkat çekicidir. 
Bedensel özürlülerin % 68.7’i, görme özürlülerin % 65’i, işitme özürlülerin % 66.8’i, konuşma 
özürlülerin % 67.6’sı ve zihinsel özürlülerin % 66.4’ü, bu soruya “Hayır” yanıtını vermiştir. 

   Özürlülüğün toplumlar arasında farklı anlamlar taşıdığı sonucunu çıkarabileceğimiz üç 
ülkede erişilebilirlik konusundaki gelişmeler de oldukça farklıdır. Her üç ülkede de, tarihte 
özürlü kişilerin toplumsal yaşamdan oldukça uzak biçimde yaşamını sürdürdüğü 
görülmektedir. Japonya ve Türkiye’de geleneksel biçimde aileleri tarafından bakımı üstlenilen 
özürlülerin İngiltere’de kurumlara kapatılarak toplumdan soyutlanması ve üç ülkede de 



mekânsal dışlamanın gerçekleştiği görülmektedir. İngiltere ve Japonya’da özürlülerin hak 
elde etmelerine yönelik protestolar ve kampanyalar şeklinde toplumsal hareketlerin kaynağı 
da bu ayrımcı uygulamalara son verilmesi talebidir. Özürlülerin bu talepleri hem toplumda 
bilincin artmasını sağlamış, hem de devletin İngiltere’de Özürlülük Ayrımcılıkla Mücadele 
Yasası’nı kabul etmesini, Japonya’da ise sorunlar üzerinden çözüme yönelik düzenlemeler 
yapılmasını sağlamıştır. Türkiye’de bu ülkelere benzer toplumsal hareketler yaşanmamış, 
yasal ve kurumsal düzenlemeler uluslararası yaptırımlarla gerçekleşmiş, özürlü hakları devlet 
tarafından geliştirilmiştir. 

 
TÜRKİYE VE DÜNYA DA OLUMLU VE OLUMSUZ 
YÖNLERİYLE EĞİTİM YAPILARI 
Türkiye’den örnekler 
1-Gebze Anadolu Lisesinin erişilebilir tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi 
 

    
   Okul girişinde ki ızgara engeli  Kaldırım ile yol arasındaki kot farklılığı 

    
 

OKUL GİRİŞİNİN DÜZ GİBİ 
GÖRÜNEN ALANININ ASLINDA 
ÖYLE OLMADIĞI VE ENGELLİ BİRİ 
İÇİN AŞAĞI ALANA 
ERİŞİLEBİLİRLİK 
 



    
Rıhtsız merdiven engeli   Engellilere özel oturma alanı 

tasarımının olmaması 

    
 Okul panosu engelleri    Sınıf içindeki erişilebilirlik 

   
  Lavabo erişilebilirliği   Pencere açılış yönleri   Pencere yükseklikleri ve manzara 



 
   Deprem anında engellilerin erişilebilirliği 
 

2-Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon 
Eğitim ve 

Üretim Merkezi, İstanbul 
 

 
 
    Bina, Kadıköy Belediyesinin İstanbul Küçükbakkalköy’de Türkiye Spastik Çocuklar Vakfına 
tahsis ettiği 35.000 m2 lik arsa üzerine 8000 m2 kullanım alanı ile insaa edilmiştir. 2002 
yılında ise yeni projeler ve kapasite artırmak amacıyla 5000 m2 lik ek binalar yapılarak 35 
olan yatılı bölüm kapasitesi 702 e çıkartılmış ve çok engelli çocukların devam edebileceği 
ilköğretim sınıfları ile spor salonu hizmete açılmıştır. Yapı bütününde engellilere yönelik 
gereksinimler karşılanmaya çalışılmıştır. Merkezde 200 çocuğa özel eğitim, beceri, sosyal 
hizmet, fizyoterapi, ergoterapi ve tıbbi kontrol alanlarında hizmet verilmektedir. 14 yaş 
üzerindeki 50-70 engelliye ise mesleki eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.  
 



 
 

3-Tuzla - Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlköğretim 
Okulu 
 

 

 

   Türkiye’de engelliler için kurulan ilk özel özel eğitim okulu olan okul, oldukça zor ve pahalı olan özel 
eğitim alanında çığır açmış rehabilitasyon ve diğer eğitim merkezlerine örnek olmuştur. 

 

İşitme engelliler için tasarlanan oda … 

http://tuzla.meb.gov.tr/index.php?modul=okul&id=970869
http://tuzla.meb.gov.tr/index.php?modul=okul&id=970869


 

 

4-Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu ve İş 
Okulu – İstanbul 

 

    1997-1998 eğitim-öğretim yılında Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu 
olarak hizmet vermeye başlayan okul, toplam 31.432 m2 alan üzerinde kurulmuş olup 
19.000 m2 kapalı alana sahiptir. 
  Okulda görme engelliler için 40 adet derslik, 250 öğrenci kapasitesi, toplam 60 kişilik 
matematik, bilgisayar ve fen laboratuvarları, 30 konuşan kitap, 60 kişilik  kütüphane, göz 
tarama merkezi, 300 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, sesli kitap kayıt odası, spor salonu, 
çamaşırhane, müzik odası, revir, halı, bobinaj, ağaç işleri, modelaj ve trikotaj atölyeleri 
gibi olanaklar mevcuttur. Ayrıca okulda 12 lojman, kantin, 250 kişilik yemekhane ve 
büyük bir mutfak bulunmaktadır. 
    Okul, Amerikan Perkins Görme Engelliler Okulu ile işbirliği içinde çalışmakta, görmeyen 
veya az gören öğrenciler için okul öncesi eğitim, ilköğretim ve meslek eğitimi 
vermektedir. 
 

5-Enka Özel Okulları, İstanbul 

 



 

    

     Enka Özel Okullarında anaokullundan liseye kadar bütünleşmiş eğitim verilmekte, eğitim 
programında standart sınıf ve donanımın ötesinde özgün bir çok mekân düzenlenmiştir. 
Sınıflar farklı boyutlarda ve esnek açık planlar olarak düzenlenmiştir. Sınıfların bulunduğu 
koridorda öğrencilerin bir araya gelebileceği, ders çalışabileceği, farklı grup ve bireysel 
çalışmalarının yapıldığı, öğrenci vestiyer ve dolaplarının, bilgisayar köşesinin olduğu mekâna 
dönüşmüştür. Bu alana geçişteki kot farklılığı rampa ve korkuluk düzenlemesi ile engelli 
öğrencilerin de erişimini sağlanmıştır. 

Dünyadan Örnekler 

1-Kloden, Egmont lise / CEBRA 
 

 
    İşitme, görme ve bedensel engelliler için özel tasarlanmış bir lise. Spor tesisi tasarımı 
kendi özel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmış kullanıcı türü içindir. Değişik unsurları 
birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmış ve kaynaşmış bir ortam. 
 



 

 
 

   
   Bir mimari oluşturarak odaklanan bir potansiyel olarak zorlu kullanıcı grubu, tasarım 
açısından başarılı bir spor tesisi projesine de açıkça zevkli bir deneyim sağlar. 
 
 

 
 
 

Dairesel koşu pisti, tekerlekli 
sandalyelilere uygun tasarlanmıştır. 



2-New Struan Centre for Autism 
 

 
    Otistik bireyler için renklerin, seslerin, doğal aydınlatma ve mekânsal birimlerin öneminden 
yola çıkılarak tasarlanan bir projedir. 
 

    
  
  Clerestory pencereler ve tavan pencereleri içermektedir. 

 



 
 

3-MORELAND HİLLS ANAOKULU 

 
 
 
PROJE ADI: Moreland Hills İlkokulu 
MİMARİ: Fanning Howey 
YAPIM YILI: 2001 
YERİ: Maryland, Ohio, ABD 
 
  Moreland Hill İlkokulu 1000 öğrencili, okul öncesi yaşlardan 5. sınıfa kadar eğitim veren bir okul. 
Okul yemyeşil bir kampüs içine yapılmış bir eğitim yapısı.  
 

 
 

    Kütüphanesi, okul öncesi yaştaki çocuklar için hikâye anlatma köşesi, sanat sınıfı ve kafeteryası 
görülen okulun her penceresi yemyeşil alanlara açılıyor. Okulun olduğu alan zaten doğal bir koruma 
alanı. Okul içinde teknolojinin tüm olanakları ile tanışan çocuklar aynı zamanda orman çevresindeki 
doğal alanlardan ve temiz havadan da yararlanıyorlar. 

 

 



4-Hazelwood School, İskoçya 

 
     Hazelwood, birden fazla engeli olan yani görme ve işitme, işitme ve yürüme, algı 
bozukluğu gibi fiziksel engellerin beraber olduğu durumdaki, 2 ile 19 yaş arasındaki çocuklar 
için yapılmış bir okul. Okul 60 öğrenciye eğitim verebiliyor. Bu birden fazla engele sahip olan 
çocuklar için yapılacak okulun şartları ve ihtiyaçları mimarlar için de zorlayıcı bir durum 
olmuş. Fakat en azından mimarlar zorlukları aşmış ve mükemmel bir eğitim yapısı ortaya 
çıkmış. 

 

 

    Okul sakin bir konut bölgesinde parkın yanında 
konumlandırılmış. Çevredeki büyük ağaçlar ve yeşil alanların 
sağladığı doğal ortamın avantajlarından yararlanılmış ve yapının 
bu dokuya uyumlu olması için cephe ve taşıyıcı elemanlarda ahşap 
tercih edilmiş. 

   Mimarlar, çocukların okulda kendi başlarına bir yerden bir yere 
gidebilmeleri ve nerede olduklarını kolayca anlayabilmeleri için 
dokunma yoluyla algılanacak duvarlar,  yüzeyler  ve en önemlisi 
yol izleri geliştirmişler. Elle dokunularak hissedilen ve sokak gibi 
düşünülmüş okulun ana koridorunun duvarlarında karaçamdan 
yapılmış  levhalar  ve aralara mantardan  yumuşak kaplamalar 

yerleştirilmiş.  



5- Sacred Heart Uluslararası Okulu 

 
PROJE ADI: Sacred Heart Kurumu Uluslararası Okulu 

MİMARİ: Atelier SNS 

YAPIM YILI: 2011 

YERİ: Hiroo, Japonya 

   Sacred Heart eğitim yapıları etap etap gerçekleştirilen farklı binalardan oluşuyor. Atelier 
SNS’nin tasarımı olan bu birim diğer binalara ek olarak çağdaş ve özgün bir şekilde ele alınmış 
kalıcı bir eğitim yapısı. Okulun, dairesel duvarlarla öne çıkan özgün bir kütlesi var. Plan 
düzleminde bakıldığında dersliklerin dairesel duvarlı hacimlerde toplandığı fark ediliyor. Bu 
kurguda iki ∞ sonsuzluk işareti şeklinde duvarlar bulunuyor. Sonsuzluk işareti çocukların 
öğrenme kapasitelerinin sınırsızlığı sembolize etmek için kullanılmış. 

 
 



KAYNAKÇA 
 
http://www.archdaily.com/177293/designing-for-autism-lighting/ 
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=361&RecID=2069 
http://v2.arkiv.com.tr/t11-yuksek-ogretim-yapisi.html 
http://www.arkitera.com/ 
http://www.dezeen.com/ 
http://archinect.com/people/project/29454671/thesis-research-fall-2010-through-spring-
2011/36455551 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 
http://www.eyh.gov.tr/upload/ozurluveyasli.gov.tr/mce/eski_site/yayinlar/ankara-
kecioren.pdf 
http://www.musiad.org.tr/img/arastirmalaryayin/pdf/turkiyede%20engelli%20gercegi.pdf 
Gebze Anadolu Lisesi kendi Erişilebilirlik Değerlendirmem 
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