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                                     1.EVRENSEL TASARIM 

    Evrensel tasarım,  ‘herkese olabildiğince eşit olarak tanınmalıdır’ ilkesini benimsemektedir. 

Evrensel Tasarım terimi yaygın olarak benimsenmiş olmasına rağmen, bazı ülkelerde 

‘Kapsayıcı Tasarım’ veya ‘Herkes için Tasarım’  olarak adlandırılmış ve kullanılmıştır.  

Evrensel tasarım özellikleri, her yaş, boyut ve yetenekteki kişilere kullanım kolaylığı ve 

hayatları boyunca, kendi evlerinde bağımsız olarak yaşamalarını sağlar. Evrensel Tasarımın 

temel amacı, insanların mekana uymasını değil, mekanın insanlara uymasını sağlamaktır.  

Bunun için, farklı kullanıcıların gereksinimlerini dikkate alarak, mekanın verimliliğinin 

artırılması ve kullanıcıların kolay ve güvenilir şekilde mekanı kullanabilmelerini sağlamak 

gerekir. 

                                  Evrensel Tasarımda Hedefler ve Genel İlkeler 

1. Eşitlikçi Kullanım :Tasarım, farklı yetkinlik düzeyleri olan bireyler için kullanılabilir 

olmalıdır. Farklı kullanıcılar için tasarımda eşit şartlar sağlanmalıdır. Kullanıcılar arasında 

ayırım olmamalı, kullanıcı damgalanmamalıdır. Güvenlik ve mahremiyet ile ilgili kurallar 

tüm kullanıcıları kapsamalıdır. Tasarım tüm kullanıcıların hoşuna gidecek nitelikte olmalıdır.  

2. Kullanımda Esneklik: Tasarım, farklı bireysel tercih ve yetkinlikleri kapsamalıdır. Farklı 

kullanım biçimleri olanağı sağlanmalıdır. Ürün, sağ ve sol elini kullananlar için aynı derecede 

kullanışlı ve kullanılabilir olmalıdır. Kullanıcının hata yapmasına veya hassas motor becerileri 

olmamasına olanak sağlamalıdır. Ürün, kullanıcının farklı hızda algılamasına olanak 

sağlamalıdır.  

3. Basit ve Sezgisel Kullanım: Tasarım, kullanıcının tecrübe, bilgi, dil becerisi ve anlık 

odaklanma düzeyinden bağımsız olarak kolay anlaşılabilir olmalıdır. Gereksiz karmaşıklıktan 

kaçınılmalıdır. Kullanıcının beklentilerine ve sezgisel kullanıma aykırı olmamalıdır. Tasarım, 

geniş bir yelpazedeki okuma düzeyi ve dil becerisini kapsamalıdır. Bilgi, önem dercesine göre 

sıralanmış olmalıdır. Kullanım sırasında ve sonrasında doğru zamanda kullanım bilgisi ve 

geribildirim sağlanmalıdır.  

4. Algılanabilir Bilgi: Tasarım, kullanıcı için gerekli bilgiyi, ortam koşullarından, ya da 

kullanıcının duyusal algılama becerisinden bağımsız olarak, etkin bir biçimde sunmalıdır. 

Temel bilgilerin “okunabilirliği” en üst düzeyde olmalıdır. Ürüne özgü unsurlar kullanıcıya 

kolay açıklanabilir nitelikte farklılaştırılmış olmalıdır. Ürün, duyusal kısıtlılıkları olan 

kullanıcıları kapsayacak biçimde, uyumluluğu sağlayacak teknikleri ya da arayüzleri 

içermelidir.  

5. Hata için Tolerans: Tasarım, kaza veya istenmeyen davranışlar sonucu ortaya çıkabilecek 

tehlikeli ve kötü sonuçları en aza indirmelidir. Tasarım unsurlarının en kullanılanları en 

ulaşılabilir biçimde, tehlikeye sebep olabilecekler ise yokedilmiş, izole edilmiş veya korunaklı 

biçimde düzenlenmiş olmalıdır. Kaza ve hatalara sebep olabilecek davranış biçimleri ve 

tasarım unsurları açık olarak ifade edilmiş olmalıdır. Hatalara olanak tanımayan özellikler 

sağlanmalıdır.  

6. Düşük Fiziksel Güç Gereksinimi: Tasarım, etkinlik ve rahatlıkla kullanılabilir olmalı, 

yorgunluğa en az derecede olanak vermelidir. Kullanıcı, vücudunu doğal olmayan 

konumlarda bulundurmak zorunda kalmamalıdır. Ürün, kabul edilebilir derecede güç 



kullanarak çalıştırılabilmelidir. Ürün, üst üste tekrar eden davranışları gerektirmemelidir. 

Uzun süreli güç kullanımı gerekliliği en aza indirilmelidir.  

7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Mekân: Kullanıcının vücut ölçüleri, duruş 

pozisyonu ve hareketliliğinden bağımsız olarak, yaklaşma, uzanabilme, elle kullanım ve genel 

kullanım için uygun boyut ve alan sağlanmış olmalıdır. Hem oturan, hem de ayaktaki 

kullanıcılar için önemli kullanım öğelerine engelsiz bakış açısı temin edilmelidir. Tüm 

kullanım öğelerine otururken ya da ayakta aynı derecede kolaylıkla ulaşılabilmelidir. Farklı el 

büyüklüğü ve el ile kavrama özelliği düşünülmüş olmalıdır. Yardımcı gereçler (tekerlekli 

sandalye, yürüme gereçleri, vb.) veya yardımcı olacak kişiler için yeterli alan sağlanmalıdır.  

                                                    

                          Evrensel Tasarım Eğitiminin Dünyada Gelişimi 

      Amerika Birleşik Devletleri’nde 22 farklı eğitim kurumunda farklı strateji uygulanarak 

çalışmalar yapıldı: Tasarım stüdyoları ve derslerine Evrensel Tasarım yaklaşımının katılması, 

öğrencilerin tasarım düşünme sürecinde farkındalıklarının artmasına neden olmaktadır. 

Tasarım sürecine Evrensel Tasarım prensiplerinin “katılması”nın, öğrencilerin tasarım 

düşünme sürecini etkilediği görülmüştür. Tasarım eğitim programının bu yaklaşım ile 

bütünleşmesi sırasında mutlaka danışman kullanılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

     Avrupa Konseyi’nin, 15 Şubat 2000 tarihli ilke kararları (Resolution ResAP, 2001) 

doğrultusunda, yapılı çevre eğitim programlarına Evrensel Tasarım ilkeleri katılmıştır. Bu 

kapsamdaki AAOutlis projesi ile Evrensel Tasarım eğitiminin mimarlık okullarında 

uygulamaları konusunda çalışmalar yapılmıştır.  

    Evrensel Tasarımın eğitim ile bütünleşmesinin üç grup strateji ile olduğu belgelemiştir: 

Programda olan bir derse katılması, Tasarım stüdyosuna katılması ve  Tüm eğitim programına 

katılması şeklindedir. 

                                             Türkiye’deki Gelişmeler  

    Son yıllarda, dünyanın pekçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de mimarların hiç mevcut 

olmayan ortalama kişi için değil, herkesin gereksinimlerini karşılamak için tasarım yapmaları 

gerektiğinin bilincine varılmıştır. Bu süreçte, 1991 yılında Türk Standartlar Enstitüsü “Özürlü 

İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları” ismini taşıyan TSE 9111 sayılı 

standardı kabul etmiştir. Ancak, bu kuralların uygulamaya girmesi için bir süre daha 

beklemek gerekmiştir. Ülkemizde 1997 yılında, görev ve sorumlulukları, engelliler için 

gerekli hizmetlerin karşılanmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası kurumlarla koordinasyon 

ve işbirliği oluşturmak, bu alanda ulusal politika oluşumunu desteklemek, engellilerin 

sorunlarını belirlemek ve çözüm yolunu araştırmak olan Başbakanlık Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı kurulmuş ve aynı yıl İmar Yasası’nda bu çerçevede yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

(14) Çalışma alanına katkıda bulunacak bilgilerin paylaşımı için Öz-Veri isimli hakemli bir 

derginin yayımlanması, eğitim, bilgilendirme faaliyetleri, çeşitli projeler ve etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi, Türkiye Özürlüler Araştırması’nın 2009-10 yılları arasında ikinci kez 

yapılması için (bu araştırma en son 2002’de yapılmıştır) hazırlıkların yürütülmesi, başkanlığın 

çalışmalarına örnek olarak verilebilir. 

     1997 yılında, binaların engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında İmar Yasası’nda 

yapılan yeni bir düzenlemeyle, imar yönetmelikleri içerisindeki koşullara ek olarak, Türk 

Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulmasının gerekliliği ifade edilmiştir. 2005 

tarihli Özürlüler Kanunu uyarınca ise, mevcut yapıların engelli kullanımını sağlar hale 

getirilmesi kararı alınmış, bunun için yerel yönetimlere 7 yıllık bir süre tanınmıştır. (15) 



    Türkiye’nin en büyük dört kenti olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa büyükşehir 

belediyeleri imar yönetmelikleri incelendiğinde genel olarak, TSE 9111 sayılı standarda 

uyulmasının zorunlu olduğu, kamu binalarındaki tuvaletlerde engelli kullanımı için en az bir 

kabin bulunması, otoparklarda sarı işaretli engelli araç yeri bırakılması, sinema ve tiyatrolarda 

engelliler için oturma olanağı sağlanması, otel ve motellerde engelli odası düzenlenmesi, 

merdivenin zorunlu olduğu bina girişlerinde rampa düzenlenmesi, merdiven, kapı, asansör, 

rampa gibi çeşitli elemanların tanımlanan boyutlarda yapılması gibi çeşitli gerekliliklerin yer 

aldığı görülmektedir. Genel benzerliklerin yanısıra yönetmelikler arasında bazı farklılıklar da 

bulunduğu söylenebilir. İstanbul’da uygulanan imar yönetmeliğinde, özürlüler dışında 

yaşlıların da kullanımı için gereken koşullar tariflenmekte, bu kapsamda kapı kolunun kolay 

kavranmasından, görme özürlüler için uyarıcıların düzenlenmesine kadar detaylı 

tanımlamalara yer verilmektedir. Ankara’da uygulanan imar yönetmeliğinde, konutlar için 

tüm oda ve bölümlerin “özürlülerin de kullanımı düşünülerek” ifadesiyle en az ölçüleri 

belirtilmiştir. İzmir’de uygulanan imar yönetmeliğinde umumi ve katlı binalarda engelli, yaşlı 

ve çocukların kaçışı için yangın hortumu bulundurulmasının gerektiği ifade edilmiştir. 

Bursa’da ise rampalarda döşeme kaplamasının kaymayı önleyen tekerlekli sandalye ve koltuk 

değneği kullanımını güçleştirmeyen şekilde yapılması istenmektedir. 

    Türkiye’de standartlar ve yasal prosedürde “evrensel tasarım” felsefesini çağrıştıran 

çözümlerin tanımlandığı söylenebilirse de, uygulamada yetersiz kalındığı görülmekte, engelli 

bireyler ve ilgili kurum, dernek, federasyon temsilcilerinin yorumları da bu görüşü 

desteklemektedir. Türkiye Engelliler Derneği Başkanı Poyraz, özellikle konutların 

standartlara uygun inşa edilmediği, rampaların genellikle yapılmadığı veya kullanılamayacak 

kadar dik ve dar düzenlendiği, kaldırımlarda ve yollarda ağaç, park eden araç ve tabelalar 

nedeniyle engelli bireylerin geçişinin engellendiği, durak, istasyon, havalimanı, iskele gibi 

kullanım alanlarında da iniş ve binişler için gereken donanımın yer almadığı gibi eleştiriler 

yapmaktadır. Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Demirel’e göre Türkiye’de 

engelliler toplumsal yaşam içerisinde yer alamamakta, engelli bireyler sinema, tiyatro gibi 

sosyal etkinliklerden ve ulaşım, eğitim gibi hizmetlerden yararlanamamaktadır. Türkiye 

Körler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tatar’a göre ise, sokaklarda ve caddelerdeki kazıklar, 

mantarlar, zincirler, kaldırımlara park eden araçlar yaya kullanımı açısından büyük sorun 

yaratmaktadır. (16)  

     Mimarlar Odası da dünyada ve Türkiye’de evrensel tasarım konusundaki gelişmelere 

duyarsız kalmamıştır. Üyelerini bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 2007 yılında yürürlüğe 

giren Sürekli Mesleki Gelişim Sistemi kapsamında verilen eğitim programında “Yapı 

Esenliği” başlığı altında özürlülere ve yaşlılara yönelik dersler öngörmüş, 2006’da kurulan 

“Özürlüler Çalışma Grubu” yerini 2009’da “Herkes için Tasarım Çalışma Grubu”na 

bırakmıştır. 2009’da toplanan çalışma grubu yaptığı işbölümü çerçevesinde araştırma ve 

etkinliklerine devam etmektedir. 

    Fiziksel ve entelektüel açıdan değişen olanakların sadece birkaç kişinin özel durumu 

olmadığı, insan olmanın ortak bir özelliği olduğu gerçeğinden yola çıkarak geliştirilen 

“evrensel tasarım” kavramı, tasarlanmış çevrenin, baştan itibaren mümkün olduğunca fazla 

insan için kullanışlı ve sorunsuz bir şekilde işlemesini hedefler ve insanların ömür boyu 

yaşadıkları farklılıkları ele alarak tüm kullanıcılar için geçerli olabilecek önerileri içerir. Özet 

olarak, engelliler için iyi çalışan bir tasarımın herkes için olumlu sonuçlar getireceği 

söylenebilir. Bu bağlamda tasarımın ilkeleri, çevrenin eşit şekilde kullanımına olanak 

sağlama, kişisel tercih ve yeteneklere göre esneklik, basitlik, kavranabilirlik, algılanabilirlik, 

tehlikelerin minimize edilmesi, rahat ve kolay kullanım olmalıdır. 



      2.Türkiye İçin Engellilik Durumu ile İlgili Durum Değerlendirmesi  
     Engel-Özür;Bireyin yaşadığı sürece yaş,cinsiyet sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak 

toplumda oynaması gereken rollerin yetersizlik yüzünden yerine getirememesi durumudur. 

Yani birey belli bir zamanda, belli bir durumda yapması istenenleri yetersizlik yüzünden 

yapamazsa yetersizlik özür-engele dönüşür (Sarı, 2000). Engelli çocukların eğitiminin her 

basamağı (amaç, ilke, eğitim planı, oyun, okula ve aileye düşen görevler vb.) engelli, 

aile, öğretmen ve toplum için önem taşımaktadır.  

    Türkiye İstatistik Kurumu (Türkstat) tarafından 2002 yılında yapılan ülke çapındaki bir 

araştırmaya göre Türkiye nüfusunun yüzde 2.58’i engellidir. En yaygın engellilik biçimi 

ortopedik engelliliktir ve bu durum nüfusun yüzde 1,25’ini etkilemektedir. Ortopedik 

sorunların ardından görme bozuklukları (yüzde 0,60), zihinsel engellilik (yüzde 0,48), 

konuşma bozuklukları (yüzde 0,38) ve işitme bozuklukları  (yüzde 0,37) gelmektedir. Bu 

engellilik durumlarının hepsi erkekler arasında, kırsal alanlarda ve Karadeniz bölgesinde en 

yaygın durumdadır. Çocuklar, engelli nüfus içinde önemli bir orana sahiptir. Türkstat 

araştırmasına göre 2002 yılı itibariyle 0-9 yaş grubundaki çocukların yüzde 1,54’ü ve 10-19 

yaş grubundakilerin yüzde 1,96’sı bir şekilde engellidir. Bu oranlar, erkek çocuklar söz 

konusu olduğunda yüzde 1,70 ve yüzde 2,26 ile daha yüksektir. Verilen sayılara kronik 

hastalar dahil değildir. Türkstat’a göre 0-9 yaş grubundan çocukların yüzde 2,60’ı ve 10-19 

yaş grubundan çocukların yüzde 2,67’si kronik hastadır. Engellilik durumlarının ve kronik 

hastalıkların sıklığı kısmen de olsa yakın akraba evliliklerinin sonucu olabilir. 

Engelliler Yasası: TBMM Engellilerin Hakları Sözleşmesi’ni Aralık 2008’de onaylamıştır. 

Türkiye ayrıca bu sözleşmenin isteğe bağlı protokolünü de onaylama süreci içindedir. Bu 

onayla birlikte kişiler ve gruplar herhangi bir ihlal durumunda BM Engellilerin Hakları 

Komitesi’ne şikâyette bulunabilecektir. Anayasa’nın 61. Maddesi “Devletin engellileri 

korumak ve bu kişilerin toplum yaşamıyla bütünleşmelerini sağlamak için önlemler alacağını” 

öngörmektedir. Engelli çocuklara yönelik hizmetlerle ilgili yasal düzenleme ilk kez 1997 

yılında kabul edilmiştir. Bu yasal düzenleme 2005 yılında 5378 sayılı yasa ile 

güncellenmiştir. Yeni yasa engellilik durumlarını önlemeyi; engellilerin sağlık, eğitim, 

rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki sorunlarını çözmeyi, 

engellilerin tam gelişimlerini sağlamayı, topluma katılımları önündeki engelleri kaldırmayı ve 

kamu hizmetlerini bu yönlerden yeniden eşgüdüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Yasal 

düzenleme ayrımcılığı hedef almakta ve kamu binaları ile yerel ulaşımın engelliler için 

erişilebilir kılınmasına yönelik düzenlemelerin 2012’ye kadar tamamlanmasını 

öngörmektedir. 

Engelli Çocukların Eğitimi: Milli Eğitim Bakanlığı engelli çocukları eğitim sistemine ya 

entegre biçimde ya da özel eğitim okulları aracılığıyla dahil etmektedir. Bakanlık bünyesinde, 

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün il 

ve ilçelerdeki birimleri engelli çocukların eğitimindensorumludur. 1997 tarih ve 573 sayılı 

Özel Eğitim Kararnamesi, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kişisel eğitim planlar ı 

temelinde normal okullarda akranlarıyla birlikte eğitim görmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Kararnameye göre, engelli çocuklar arasında kendilerine benzer engelleri olan başkalarıyla 

birlikte ayrı bir okulda veya kurumda eğitim görmesi gerekenler, uygun karışımla özel eğitim 

okullarına ve kurumlarına yönlendirilecektir. Kararname ayrıca özel eğitime ihtiyacı olduğu 

belirlenen çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunlu görmektedir. Pratikte, özel eğitim ihtiyacı 

olduğu belirlenen çocukların çoğu (2009-10 ders yılında 76.204 çocuk) akranlarıyla birlikte 

eğitim görmektedir. Bunun için öğretmenlerine daha çok eğitim ve destek sağlanması gerekli 

olabilir. Diğerleri (aynı ders yılı için 15.712 çocuk) normal okullardaki özel eğitim 

sınıflarında eğitim görmekte, 26 bin kadar çocuk da özel eğitim okullarına 



gitmektedir.[99] Engelli çocukların bir bölümüne ayrıca okula ücretsiz taşıma sağlanmaktadır. 

Türkiye’nin engelli çocukların eğitimi alanındaki deneyimlerinin belgelenmesi ve analizi, 

gerek toplumla bütünleşme gerekse eğitime erişim ve eğitimde başarı açısından başarılara ve 

karşılaşılan güçlüklere dikkat çekebilir ve bu konudaki uluslararası literatüre de katkıda 

bulunabilir. 

Bakım, Rehabilitasyon ve Diğer Hizmetler:  1997 tarihli yasa, il engelli sağlığı kurulları 

tarafından rapor almaları halinde sağlık sigortası olan engelli çocuklara özel eğitim ve 

rehabilitasyon hizmetleri sağlanmasını öngörmektedir. 2005 tarihli yasa da çeşitli kamu 

kurum ve kuruluşlarının engellilere ilişkin sorumluluklarının kapsamını genişletmiş, eğitim ve 

rehabilitasyon hizmetlerinin sağlık sigortaları olsun olmasın engelli çocuklara sağlanması 

gerektiğini belirlemiştir. Aynı yasaya göre bu tür hizmetlerin özel sektör tarafından 

sağlanması halinde ücretleri devlet tarafından ödenecektir. Bunun sonucunda bu tür hizmetler 

veren özel kuruluşların sayısı büyük ölçüde artmış, bu hizmetlerden yararlanan çocuk sayısı 

da hızla artarak 2007-2008 ders yılında 182 bine ulaşmıştır[100]. Engellilere ve kronik 

hastalığı olanlara, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, istihdam ve vergilendirme 

gibi alanlarda kolaylık sağlayan başka hizmetler, programlar ve girişimler de vardır. 

Başbakanlık Engelliler İdaresi (Özida) engellilere yönelik hizmetlerde eşgüdümcü ve politika 

belirleyici merkez olarak hareket etmektedir. Belediyeler ve hükümet dışı kuruluşlar da 

engellilere yönelik hizmetlerde yer almaktadır. Engelli kişilerden ve aile üyelerinden oluşan 

çeşitli yerel ve ülke çapında dernek bulunmaktadır. En fazla ihtiyaç içindeki engelliler söz 

konusu olduğunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) 

kurum bakımı sağlamakta ve/veya evde bakıma destek vermektedir. Ağustos 2010 itibarıyla 

Genel Müdürlük yedi aile danışmanlık ve rehabilitasyon merkezi yönetmektedir. Bu 

merkezlerde grup terapisi ve benzeri hizmetler sağlanmaktadır. Kurum bünyesinde ayrı 72 

yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Yatılı veya gündüzlü hizmet sunan 77 

özel bakım merkezleri ile birlikte bu merkezler, 9.236 engelliye hizmet vermektedir. Evde 

bakım tercih edilen yaklaşımdır ve 2006 yılından bu yana SHÇEK bu çerçevede düşük gelirli 

ailelerden yaklaşık 200 bin engelliye maddi yardım sağlamıştır. Genel olarak bakıcıya asgari 

ücret ödenmektedir.[101] SHÇEK tarafından sunulan hizmetler ve verdiği bilgiler her 

durumda yetişkin engellilerle çocuk engellileri birbirinden ayırmamaktadır; yurt ve diğer 

tesislerde her iki yaş grubundan kişiler bulunabilmektedir. Türkiye’nin Çocuk Hakları 

Komitesi’ne verdiği ikinci periyodik rapora göre, koruma ve bakım altındaki engelli çocuk 

sayısı 2001 yılında 473 iken 2006 yılında 856’ya çıkmıştır. Bu arada engelli 26 çocuk bakıcı 

aile yanına verilirken SHÇEK’in aile danışmanlık ve rehabilitasyon merkezleri 513’ü kız ve 

719’u erkek engelli çocuğa gündüz bakım hizmeti vermektedir. 

  Okullar/kurumlar Toplam 

öğrenci 

Erkek Kız Öğretmen Derslik 

İLKÖĞRETİM             

Kamu 303 19177 12011 7166 5225 3493 

Eğitilebilir zihinsel 

engelliler ilköğretim okulu 

53 3016 1929 1087 1110 673 

Görme engelliler 

ilköğretim okulu 

16 1357 795 562 431 291 

İşitme engelliler 

ilköğretim okulu 

49 4316 2475 1841 1110 678 

Ortopedik engelliler 

ilköğretim okulu 

3 516 286 230 96 58 

http://www.unicef.org.tr/contentEdit?id=781#_ftn1
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Otistik çocuklar eğitim 

merkezi (ilköğretim) 

43 1593 1271 322 557 482 

Öğretilebilir zihinsel 

engelliler eğitim 

uygulama okulu 

(ilköğretim) 

138 8327 5203 3124 1907 1301 

Uyum güçlüğü olanlar 

ilköğretim okulu 

1 52 52 0 14 10 

Özel 118 3431 2066 1365 1647 1522 

ORTAÖĞRETİM             

Kamu 102 7017 4797 2220 865 389 

İşitme engelliler meslek 

lisesi 

19 2006 1274 732 321 192 

Ortopedik engelliler 

meslek lisesi 

2 107 73 34 37 9 

Eğitilebilir zihinsel 

engelliler meslek lisesi 

81 4904 3450 1454 507 188 

 

                                 ENGELİLER İÇİN TASARIMLAR 
   Kabartma Latin Alfabesi, Braille Alfabesi, kabartma semboller ile görme engelliler, az 

görenler ve görme engeli olmayanlar için tasarlanan “Kabartma Baskılı Haritalar” istenilen 

ebatlarda üretilmektedir. 

 

    
 

   Bir referans noktası alınarak konulan “Kabartma Baskılı Haritalar”, görme engellilere 

yapının mimari planı hakkında bilgi vererek bağımsız olarak bina içerisinde dolaşmasında 

yardımcı olur.Ürün insan sağlığına uygun malzemelerden yekpare olarak üretilmekte, 

üzerinde boyama katmanlama gibi işlemler yapılmamaktadır.Ürün üzerindeki Kabartma Latin 

alfabesi ve Braille Alfabesi zemin rengine kontrast oluşturacak şekilde farkı renkler 

kullanılarak üretilmektedir. 

     Merdiven küpeştelerinin iniş ve çıkışlarına konulan Kabartma Latin Alfabesi ve Braille 

Alfabesi kullanılarak özel alaşım alüminyumdan üretilmektedir. 



  
 

       3.Dünya İçin Engellilik Durumu ile İlgili Durum Değerlendirmesi     

   Dünya Engellilik Raporu'na göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine karşılık gelen 1 

milyardan fazla insan, bir tür engellilik ile yaşıyor.  

                            

İSTANBUL – Dünya  Engellilik Raporu'na göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine karşılık 

gelen 1 milyardan fazla insan bir tür engellilik ile yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası 

Grubu tarafından hazırlanan “Dünya Engellilik Raporu”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 

Şahin'in de katıldığı bir toplantıda, raporun editör ve yazarları tarafından kamuoyuna tanıtıldı.  

Kendisi de engelli olan Dünya Sağlık Örgütü'nden Tom Shakespeare ile Dünya Bankası'ndan 

Aleksandra Posarac'ın sunduğu rapora göre, 1 milyardan fazla insanın, diğer bir deyişle dünya 

nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin ediliyor. 15 yaş ve üzerinde 

kişiler arasında 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 

ediyor.  

     Dünya Sağlık Araştırması bu kişiler arasından 110 milyon kişinin işlevlerini yerine getirme 

konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin ediyor. Küresel Sağlık Yükü çalışması, 0-14 yaş 

arası çocuk engelliliğinin ise, 13 milyonu “şiddetli engellilik” olmak üzere 95 milyon seviyesinde 

http://www.radikal.com.tr/index/yas


olduğunu belirtiyor. 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 açıklanıyor.  

 

          ENGELLİLİK DENEYİMLERİ GENİŞ ÖLÇÜDE FARKLILIK ARZ EDİYOR  

    Engelliler hakkında klişe görüşler, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve görme veya işitme engelli 

insanlar gibi birkaç “klasik” grup üzerinde dururken, sağlık sorunları, kişisel etkenler ve çevresel 

faktörlerin etkileşiminden ortaya çıkan engellilik deneyimleri geniş ölçüde farklılık arz ediyor.  Engelli 

insanların hepsi eşit derecede dezavantajlı durumda bulunmuyor ve farklı sakatlık kategorilerinde okul 

kayıt oranları da farklılık gösteriyor. 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 ediyor.  

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 sıralanıyor.  

               

Türkiye ve Dünyada Eğitim Yapısı Bu Bağlamda Olumlu Olumsuz Örnekleriyle                  

Değerlendirilmesi 

Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim ve Üretim Merkezi,  

İstanbul 

                                    

Vizyonu : Engellilik alanında toplumumuzun ihtiyacı olan hizmetlere yönelik günümüz 

değişen şartlarına uygun eğitici ve mesleki çalışmalar yapmak,  koruyucu ve önleyici 

tedbirlerin alınması ve yaygınlaştırlmasında uluslarası düzeyde yenilikleri takip etmek ve 

uygulamak, engelli birey ve ailelerinin yaşam kalitelerini yükseltmek için yeni projelerin 

takipçisi olmak. 

 

Misyonu: Engelli ve ailelerine , din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi veya başka fikir, ulusal, etnik 

köken, mülkiyet,  yaş ayrımı yapmaksızın ihtiyaç duyuldugunda sürekli bakım ve koruma 

hizmeti vermek, Toplumda engellilerin bakımı ve korunması alanında çalışırken tüm 

engellilerin insan hak ve temelözgürlüklerine saygılı olmak ve bunların yaşama geçirilmesini 

sağlamak. Sosyal Hizmet alanında çalışmayı ve destek vermeyi isteyen gönüllü… 

 

 



                                                          Hizmetler 

   Merkez fiziksel ve zihinsel engelli çocuk ve gençlere Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu’nun amaç ve görevleri çerçevesinde öncelikle korunma ve bakım hizmeti sunarken, 

ailenin ve toplumun birer ferdi olarak engellilerin yaşam haklarının savunucusu ve 

sağlayıcısıdır. Koruyucu-önleyici, eğitici-tedavi edici ve rehabilitasyon amacıyla mesleki 

yöntem ve teknikleri kullanarak toplumun bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve engellilik 

konusunda farkındalık yaratılması çalışmalarının ikincil hedeflerini oluşturmaktadır. Koruma 

Ve Bakım Öncelikli amacımız Devletimizin koruma altına almış oldugu engelli çocuk ve 

gençlerinin ailesi olmanın vermiş oldugu sorumluluk ve bilinç ile onlara en üst düzeyde 

yasam standardı saglayarak , yaşam kalitelerini yükseltecek bakım ve korumayı saglamaktır.  

Hizmetlerinden şuana kadar 350 çocuk genç yararlanmıstır. Halen kuruluşta 72 engelli çocuk 

ve genç kalmaktadır. Tıbbi takip ve tedavi uzman doktor ve saglık ekibi ile engelli çocuk ve 

gençlerin saglık, ilaç ve tedavi protokolleri takip edilmektedir. Üniversiteler, özel hastaneler, 

Devlet hastaneleri, sağlık kuruluşları ve belediyelerin sağlık üniteleri ile işbirliği ile tıbbi takip 

ve müdahalleler yapılmaktadır. Merkez fiziksel ve zihinsel engelli çocuk ve gençlere Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun amaç ve görevleri çerçevesinde öncelikle 

korunma ve bakım hizmeti sunarken, ailenin ve toplumun birer ferdi olarak engellilerin yaşam 

haklarının savunucusu ve sağlayıcısıdır. Koruyucu-önleyici, eğitici-tedavi edici ve 

rehabilitasyon amacıyla mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak toplumun bilinçlendirilmesi, 

bilgilendirilmesi ve engellilik konusunda farkındalık yaratılması çalışmalarının ikincil 

hedeflerini oluşturmaktadır. 

                         Darüşşafaka Lisesi Kampusu- Maslak,İstanbul 

  Darüşşafaka lisesi; eğitim bloğu, kızlar ve erkek yatakhanesi, idare bloğu, müze, spor  

salonu, olimpik havuz, kapalı tenis kortu ve, yemek salonu ve yemekhaneden oluşan kampus  

alanına sahiptir. Darüşşafaka lisesinin eğitim bloğu rampalı girişiyle engelli öğrencilerin de  

erişimine olanak sağlamaktadır. 

             Tekrime Tarman Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul 

                         

   Zihinsel Yetersiz Çocuklar Yetiştirme ve Koruma Vakfı İstanbul Şubesi- Tekrime Tarman 

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, zihinsel engelli öğrencilerin gereksinimleri  



gözönüne alınarak, bağışlarla yapılan bir yapıdır. Ümraniye’de bulunan yapı, merkezi ve  

açıklık bir alanda 2300m2 arazi üzerinde, 1200m2 üç katlı ana yapı ve 120m2 iki katlı ek  

yapıdan oluşmaktadır.Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Bireysel ve Grup Eğitimi Çerçeve 

Programı (Bireysel-Grup), Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup), 

Otistik Çocuklar Eğitim Programı (Bireysel-Grup), Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek 

Eğitim Programı (Bireysel-Grup), Bed-Zih Eng.Birey.İçin Kaba ve İnce Mot.Bec.Gelş.Prg.-

Günlük Yaşamda Bağ.Art.Ve Mes.Bec.Gelş.Prg., Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim 

Programı(Bireysel), Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup), 

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup), Özel Öğrenme Güçlüğü 

Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup) gibi hizmetler vermektedir. 

                                   Enka Özel Okulları, Istanbul 

             

Enka Özel Okullarında anaokulundan liseye kadar bütünleşmiş eğitim verilmekte, eğitim  

programında standart sınıf ve donanımın ötesinde özgün bir çok mekan 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 mekana 

dönüşmüştür. Bu alana geçişteki kot farklılığı rampa ve korkuluk düzenlemesi ile engelli 

öğrencilerin de erişimini sağlanmıştır. Enka Okulları'nın çeşitli misyonlarının arasında, 

bireyleri en üst düzey potansiyellerine doğru geliştirmeyi sürdürmek, kendileri ve diğerleri 

için düşünce ve eylem özgürlüğünü cesaretlendirecek rasyonel ve ahlaki bir yapı kazandırmak 

ve Türkiye’de veya kendi vatanlarında lider birer vatandaş olma karakterlerini teşvik etmek 

bulunmaktadır.  

                                Istiklal Ilkögretim Okulu, Devrek 

    Istiklal Ilkögretim Okulunda, durumu kaynastırma egitimi ile normal sınıflarda egitim 

görebilecek düzeydeki engelli ögrenciler normal sınıflarda kaynastırma egitimine alınmakta, 

durumu kaynastırma egitimine uygun olmayan engelli ögrenciler ise özel egitim sınıfında 

egitimlerini sürdürmektedir. Zihinsel engelli ögrenciler dısındaki engelli ögrencilere bireysel 

özellikleri dikkate alınarak mevcut ilkögretim programı uygulanmakta, zihinsel engelli 



ögrenciler için ise ayrı egitim programı uygulanmaktadır. Egitim ögretimde kullanılmak üzere 

Istiklal Ilkögretim Okulu’ndaki özel egitim sınıfında televizyon, vcd cihazı, barko cihazı, 

bilgisayar, oyuncaklar vbı yardımcı materyaller bulunmaktadır. 

                                  DÜNYA’DAN ÖRNEKLER 

                      W. Ross. Macdonald School, Brantford, Kanada 

      Görme bozukluğunun ile Ontario öğrenciler Görme Engelliler ve Brantford Deafblind için W. 

Ross Macdonald Okulu giriş için yerel okul kurulları tarafından verilir. Bu il okul Ontario Eğitim 

Bakanlığı İl Okulları Şubesi (PSB) tarafından yönetilmektedir. Erken, ilköğretim ve orta öğretim, 

kaynak hizmetleri (okul kurullarına danışmanlık dahil), oryantasyon ve hareketlilik eğitimi - özel 

kör, düşük görme öğretmenler ve deafblind istihdam ile bu il okul programları ve hizmetleri dizi 

sağlar öğrenciler ve aileleri için müdahale yardım, diğer servis sağlayıcıları, müzik eğitimi, ve uzun 

bir çekirdek müfredat ile ortaklık. Il genelinde Öğrencilerin çoğu Pazar geceleri seyahat ve öğle 

saatlerinde Cuma bırakarak, hafta boyunca kampüs konutlarda yaşıyor. Braille özel biçim 

malzemelerin en büyük koleksiyonu, büyük baskı, e-Text, CD ve kasetleri üzerinde okulun derslik 

ve kütüphane yer almaktadır. 

     Okul Gümüş Otter yüzme takımı, kros, kano kulübü, açık eğitim, güreş, ve yerel yüksek 

okullardan üye yüzmeye kulübü eğlence programları ve kulüpleri, bir dizi vardır. Okul bir İl Kaynak 

Merkezi gibi kör, düşük görüş ve deafblind öğrenciler yetiştirmek için uluslararası kabul 

edilmektedir. 

Müzik Terapisi  

 

Müzik terapi, teşvik korumak, ve, zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlığını geri akredite bir müzik 

terapist tarafından müzik ve müzik unsurlarının ustaca kullanılmasıdır. Müzik sözsüz, yaratıcı 

yapısal ve duygusal yetenekler. Bu temas, etkileşim, öz-farkındalık, öğrenme, kendini ifade etme, 

iletişim ve kişisel gelişim kolaylaştırmak için terapötik ilişki kullanılır. 

Görme Engellilerde 

 

Müzik terapi görme bozukluğu olan kişiler için değerli bir araç olabilir. Müzik işitme dayandığından, 

bir görme engelli müşterinin sağlam yeteneklerini tamamlamak için kullanılabilir. Müzik titreşim 

duygusu mekansal kavramların gelişiminde önemli olan çevrenin, için öğrencinin fiziksel ilişkinin bir 



farkındalık yaratmak yardımcı olabilir. Bir müzik terapist, sosyal etkileşim, konsantrasyon, kendini 

ifade etme ve özgüven geliştirmek ve müzik bir ömür boyu takdir teşvik müzik kullanır. 

Başa dön 

İşitme Engelliler 

Müzik terapi işitme kişilerin fiziksel, sosyal ve duygusal 

ihtiyaçlarını geliştirmek için kullanılabilir. Müzik ilk müdahale bir pratik şeklinde görünse de, müzik 

algısı işitme engelli öğrencilerin için konuşma algısı genellikle daha kolaydır.Bu nedenle müzik 

terapi, iletişim becerilerini geliştirmek için önemli bir araç olarak hizmet edebilir. Müzik terapi, 

sosyal etkileşim, kendini ifade etme, ve işitme engelli öğrencilerin benlik saygısı artırabilirsiniz. 

                            

                         CARE CENTER(TURBULENCES) 

 

Turbulences çeşitli zihinsel engelli çocuklar ile diğer engel tipine sahip öğrencilerin sağlıklı 

bireylerle  bir araya getirildiği, eski bir engelliler merkezinin geliştirilip tasarlandığı bir eğitim 

kompleksidir. Fransa’da bulunmaktadır. Merkezin tasarımında gündüz bakım merkezi ve 

buna eklenmiş konut  kütlesi ile bütünlük içinde ve insan ölçeği ile uyumlu, çekici ve 

konforlu bir yapı amaçlanmıştır. Merkezin temel yaklaşımı engelli çocuklar, onların aileleri, 

arkadaşları, diğer sağlıklı çocuklar ve çevre  kullanıcılar arasında iletişimi sağlayacak 

mekansal bir ilişki kurulmasıdır.  
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                                  Uri Village -Kang Wha Do, Kore  

   Zihinsel engelliler için mekan algısının önemi göz önüne alınarak Uri Village’de zihinsel 

engellilerin kendi zamanlarını ve yaşam çevrelerini duyguları ile oluşturmaları felsefesi ile 

planlanmıştır. Bunun için yapıda iki ana form kullanılmıştır. Lineer formun içinde eğitim, 

yönetim, çalışma, kafeterya ve sosyal servisler düzenlenirken, konutlar ise dairesel forumda 

düzenlenmiştir. Bu iki kütle form olarak birbirinden ayrılsa da yarı açık bir geçitle bağlantı 

dolaşım şemasında sağlanmıştır (Kaya, 2003; Davey (ed.), 2001). 

   
  

                                      ABD’de Normal Okulda Yer Alan Özel Sınıf 

Genel eğitim okulu içerisinde yer alan özel sınıf ve sınıf önündeki koridor, diğer sınıflardan 

farklı olarak engelli öğrenciler için düzenlenmiştir. Özel eğitim sınıfı içerisinde öğrencilerin 

eğitinde kullanılan materyaller ve oyuncaklar görülmekte, koridorda ise öğrencilerin 

eğitiminde kullanılan malzemelerin konulduğu dolaplar, bilgisayar bölümü ve minyatür ev yer 

almaktadır. 
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