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Evrensel Tasarım Kavramının Tanımı 

“Evrensel tasarım”, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek 

çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım 

yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel 

tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar 

değişen ölçekleri kapsamaktadır. 

“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. (4) 

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. (5) 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. (6) 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.  
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1968 yılında Architectural Barriers Act ile başlayan bu yaklaşımda, 1990 yılında Americans 

with Disabilities Act (ADA) ile farklı bir noktaya gelinmiştir. (7) 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. (8)  

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. (9) 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. (10)  

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. (11) 

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 
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(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. (12)  

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. (Resim 1, 2) 

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 
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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 tasarımın genel yapısının açıklanması için yararlı bir sistem oluşturan ilkeler, 

tasarım disiplini içerisinde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Örneğin, ürün tasarımında “basit 

ve sezgisel kullanım” ilkesine göre yeşil renk ilerleme, kırmızı renk durma anlamını 

taşıyabilmekte, mimarlıkta aynı ilke ise, kat planlarının kullanıcının yardım, rehber veya bir 

harita olmaksızın yönlenmesini sağlayabilmesi olarak yorumlanabilmektedir.   

1. KAYNASTIRMA EGİTİMİ 
 
1990’larda özel gereksinimli ögrencilerin genel egitim sınıfına yerlestirilmeye 

baslanması kaynastırma olarak bilinmektedir . Günümüzdeki yaygın 

uygulama özel gereksinimli ögrencilerin, ögretmen yada özel egitimci destegiyle 

genel egitim sınıfında konumlanmasıdır. 

 
Kaynastırma terimi özel gereksinimli ögrencilerin genel egitimdeki konumlarını 

tanımlamak için kullanılmaktadır. Kaynastırma; maksimum uygun düzenlemeyle 

ngelliolmayan ögrencilerin, engelli ögrencilerin birlikte egitilmesidir. 
573 sayılı kanun hükmünde kararnamede kaynastırma tanımı su sekildedir; 

“Özel egitim gerektiren bireylerin diger bireylerle karsılıklı etkilesim içinde 

bulunmalarını saglamak ve egitim amaçlarını en üst düzeyde gerçeklestirmek için 

gelistirilmis egitim ortamı.” 

 
“Kaynastırma, özel gereksinimli ögrencinin gerekli destek hizmetleri saglanarak , 

tam ya da yarım zamanlı olarak kendisi için en az kısıtlayıcı ortamı olan normal 

egitim sınıflarında egitim görmesi” olarak tanımlanmıstır (Batu, 2000, sı3-4)ı En az 

kısıtlayıcıdan en çok kısıtlayıcıya dogru ortamlar asagıdaki gibi: 

• Tam zamanlı kaynastırma 

• Yarı zamanlı kaynastırma 

• Yarım zamanlı özel sınıf 

• Tam zamanlı özel sınıf 

• Yatılı özel(ayrıstırılmıs) egitim okulu 

 
Yasal düzenlemelere göre üç tip kaynastırma tanımlanmaktadır : 

• Bölgesel kaynastırma: Özel sınıflar normal okul içerisine yerlestirilerek yada 

özel okul ve normal okulun aynı alanı paylasmasıyla kaynastırma 

saglanmakta. 
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• Sosyal kaynastırma: Özel gereksinimli ögrencilerin özel sınıfa devam ederken 

diger ögrencilerle okulda veya okul dısında yemekhane ve sosyal alanları 

birlikte kullanıp, sosyal aktivitelere birlikte katılmaları. 

 
• Fonksiyonel kaynastırma: Özel gereksinimli ögrencilerin sosyal kaynastırma 

ve bölgesel kaynastırmayı da yerine getirerek diger çocuklarla egitim 

programlarına birlikte katıldıkları veya birlikte oldukları durumlardır. 
 
 
1.1 Kaynastırma Modelleri 
 

Genel egitim ögrencilere hizmet dagıtmak için üç model kullanılmaktadırı 

Birincisi sınıfta uzman tarafından dersı Ikincisi ögretmeye katılma; bu metot özel 

egitim ögretmeniyle ile sınıf ögretmeninin planı, egitimi ve degerlendirmeyi birlikte 

yapmalarına dayanmaktadırı Üçüncüsü ögretmene danısma, hizmet asıl olarak sınıf 

ögretmene saglanmakta, sınıf ögretmeninden ögrenciye aktarılmaktadırı Metot 

seçimi ailelerin, ögretmenin ve ögrencilerin gereksinimlerini en iyi hangisinde 

eslesmesiyle baglıdır. 
 
• Sınıfta uzman tarafından ders: Bu seçenekte özürlü ögrenciler genel egitim 

sınıfta özel egitim hizmetini almaktadırı Uzmanla bir araya gelmek için sınıfı terk 

etmek yerine ögrenci bulundukları yerde kalkmakta, uzman sınıfa gelip özel egitim 

hizmetini sınıfta vermektedirı 
 
• Ögretmene Danısma: Özel gereksinimi olan ögrenciyle dogrudan çalısmak yerine, danısma 

ögretmeni genel sınıf ögretmeniyle kaynastırma olanagını birlikte planlamaktadırı Danısma 

ögretmeninin bazı sorumlulukları sunlardır; genel sınıfı gözlemlemek, materyalleri genel sınıf 

ögretmeniyle paylasmak, programı koordine etmek, genel egitimciye workshop hizmeti 

hazırlamak Özel gereksinimli ögrenciler okul günlerini genel egitim sınıfında harcamakta ve 
dogrudan özel egitim hizmeti saglanmamakta bunun yerine genel egitim ögretmenine 

hizmet saglanmaktadırı Özel egitimci, ögretmenin sınıfındaki özel gereksinimli 

ögrencilerin ihtiyaçlarında danısma 

görevindedir . 
 
• Ögretmeye Katılma: Bu seçenekte 

genel ve özel egitimci özürlü ve özürlü 

olmayan ögrenciler birlikte egitim 

vermektedir. Ögretmeye katılmanın 

anlamı genel egitim ögretmeni ve özel 

egitim ögretmeninin normal sınıfta 

birlikte çalısmasıdır. Ögrencilerle 

dogrudan 

birlikte çalısmakta ve ögretme 

sorumlulugunu paylasmaktadırlar. 

Normal sınıf ögretmeni ve özel egitim 

ögretmeni ögrenciye dersi aynı odada 

vermektedir. Gerekli düzenlemeler ve 
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yerlestirmeler yapıldıgı için özel gereksinimli ögrenciler normal sınıf aktivitelerine 

katılmaktadır.  
 

 
 
 
Ögretmeye katılmaya ait yaklasımlar  
 
 
 
 

 

2. KAYNAŞTIRMA EGİTİMİN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BUGÜNKÜ DURUMU 

2.1 Dünyada Özel Egitimin Durumu 

Özel egitimin ilk izleri Avrupa’da baslamıstır. Özürlü bireylerin yetistirilmesinde 

17 yyı’dan önceki dönemde çok fazla gelisme yasanmamıstır. Yasal anlamda özürlü 

bireylerin egitilmesi ve rehabilitasyonuna yönelik ilk düzenlemeler 1600’lü yıllarda 

olmusturı 18.yyı’dan itibaren özürlü bireylerin rehabilitasyonu ve 

egitilmesinde çok ilerlemeler kaydedilmis, kör ve sagır insanlar için özel okullar 

açılmıstır . Avrupa’dan sonra ABD‘de agır özürlüler ve körler için New England’da barınak 

kurulmus, bu model tedavi ve hizmetler 1800’lerin ortalarına kadar devam etmistir. 

 
Engellilerin egitiminde geçmise bakıldıgında ABD ve Avrupa’da normal gelisim 

gösteren bireylerden farklı olarak engelli ögrenciler ayrı özel egitim okullarında veya 

özel egitim sınıflarında egitime tabi tutulmuslardır. Bu dönemlerde uygulanan 

ayrıstırılmıs egitim sebebiyle engel gruplarına göre etiketlenmis çocuk sayısı artmıs 

ve bu artıs mevcut özel egitim okulların yetmemesine ve agır derece engelli 

çocukların bu okullardan faydalanamamalarına neden olmustur. 1939 yılında Skeels 

ve Dye’ın ayrıstırılmıs özel egitimin etkinligi ile ilgili yaptıkları çalısmada, engelli 

bireyin yasam ve egitim çevresinde yapılacak normale yakın düzenlemeler ile daha 

olumlu sonuçlar alındıgı bulunmustur. Bu çalısma engellilerin egitimine iliskin 

düsünceleri etkilemistirı Bu fikir 1960’lı yıllarda daha fazla taraftar bulmus ve bütün 

bu gelismeler dogrultusunda ülkeler yasal mevzuatlarında çesitli düzenlemeler 

yapmaya baslamıslardır . 
 

Özel egitim alanında tarihsel olaylar 
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2.2 Türkiye'de Kaynaştırma Egitimin Durumu 

Ülkemizde özel egitiminle ilgili ilk tesebbüs Istanbul’da Grati Efendi 

öncülügünde 1889 yılında Istanbul Ticaret Mektebi bünyesinde isitme engelli 

çocukların egitimi için engelli sınıfı açılarak baslanmıstır. Daha sonra okula körler 

bölümü de eklenmistirı Bu sınıflar daha sonra ayrı bir okul olarak isitme ve görme 

engellilere 1912 yılına kadar egitim vermistir. 1921 yılında Kurtulus Savası 

döneminde Izmir’de “Özel Izmir Sagırlar ve Körler Müessesi” adıyla bir okulun 

açılmıs, daha sonra bu okul Saglık Sosyal Yardım Bakanlıgı’na baglı olarak 1950 

yılına kadar hizmet vermistir. 

 
1950- 1992 yılları arasında 75 özel egitim okulu açılmıs iken, 1992- 1995 yılları 

arasında 75 okul daha açılarak toplam sayı 150’ye ulasmıstırı Özel egitim okullarının 

sayısında ortaya çıkan bu artısa karsın 1992-1993 egitim- ögretim yılında 

kaynastırma egitimini yaygınlastırmak ve iyilestirmek amacıyla 12 pilot ilde okul 

öncesi, ilk ve ortaögretim düzeylerinde 88 pilot okul belirlenmis, bu okullardaki tüm 
ögretmenler, ögrenciler ve ögrenci velileri kaynastırma egitimine alınmıslardır. 
 
Ülkemizde özel egitim hizmetleri engel gruplarına göre olusturulmus özel egitim 

okullarında ve normal okullarda özel sınıflarda ve normal okullarda kaynastırma 

uygulamasıyla verilmektedirı Özel egitimden yararlanan engel grupları görme, 

isitme, ortopedik, zihinsel engelli, uyum güçlügü çeken çocuklar, uzun süreli hasta 

olan çocuklar, üstün ve özel yetenekli çocuklar, dil ve konusma güçlügü çeken 

çocukladırı Görme, isitme, ortopedik, zihinsel engelli, uyum güçlügü çeken çocuklar 

egitimler için özel egitim okulları mevcutturı Uzun süre hasta olan çocuklar 

egitimlerine hastane bünyesinde açılan hastane okullarında devam etmektedirler. 

Üstün ve özel yetenekli çocuklar bireysel yeteneklerinin fark.na varmalar. ve 
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kapasitelerini gelistirerek en üst düzeyde kullanmalar.n. saglamak amac.yla bilim ve 

sanat merkezleri aç.lm.st.r. Bu çocuklar normal ilkögretim okullar.na devam 

etmekte, okul d.s.nda da bu merkezlerden faydalanmaktad.rlar. Görme, isitme, 

zihinsel, ortopedik engelli, dil ve konusma güçlügü olanlar ve uyum güçlügü olan 

çocuklar kaynastırma egitiminden yararlanmaktadırlar . 
 
 
 
 
 
 
 

1995-2001 yılları arası özel egitimde yıllara göre sayısal degismeler 

  

 

 

3. ENGELLİLERİN 

FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİNE 

GÖRE GEREKLİ 

ÖLÇÜLER 

 

Engelliler için 

tasarlanacak okullarda 

veya mevcut yapılara 

getirilecek yeni 

düzenlemeler için engel 

tipleri ve özellikleri 

dogrultusunda belirli 

ölçütler dikkate 

alınmalıdır. 

 
Engelli bireyler için 

olusturulacak ölçütler, engelli bireyin boyutsal 

gereksinimlerinin bir sonucu olarak olusmaktadır. Boyut, alan ve hacim gibi ölçüler 

insan eyleminin gerçeklesme sekline göre degisiklik göstermektedirı Engelli bireyin 

normal bireye göre gereksinimlerinden dogan farklar onun antropometrik 

ölçülerinden kaynaklanan farklardır. 

 
Farklı engele sahip ögrencilerin kullandıkları ölçülerde farklıdır. Görme engelli 

bir ögrencinin beyaz bastonunu kullanabilmesi için 1.20m genislikte ve 0.90-1.50m 

uzunlukta alana ihtiyacı vardır. Koltuk degnegi kullanan ögrenci ise tek bir koltuk 

degnegi kullanıyorsa 0.70m, çift koltuk degnegi kullanıyor ise 0.90 m genislige 

ihtiyaç duyarı Tekerlekli sandalye kullanan ögrenci ise 0.75m genislige ve baska bir 

kimse tarafından tekerlekli sandalyesi kullanılıyorsa 1.75m uzunlugunda alana 

ihtiyacı vardır. Tekerlekli sandalye kullanan ögrenci ile diger ögrencilerin yan yana 
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gidebilmeleri için 1ı20 m. genislige, iki tekerlekli sandalyedeki ögrencinin yan yana 

gidebilmesi için ise 1.50 m. ye gereksinin vardır. 
 
Tekerlekli sandalye kullanan ögrencilerin ihtiyacı olan gerekli ölçülerin 

belirlenmesi için, tekerlekli sandalye ölçülerinin bilinmesi gerekmektedir.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Farklı engellere sahip öğrenciler için geçiş ölçüleri                            Tekerlikli sandalye ölçüleri 

4. Erisilebilir Okul Tasarımı Için Gerekli Genel Tasarım Özellikleri 

Kaynastırma okullarında özel adaptasyona gerek kalmadan ögretilebilir okul 

çevresi bütün ögrenciler tarafından kullanılabilmelidir (Peterson&Hittie, 2003). 

Okulu bütün ögrenciler tarafından erisilebilir yapmak, ögrencilerin hepsinin bütün 

aktivitelere dahil olmasını saglamaktadır. Bunu için gerekli ana ilkeler sunlardır: 

 
• Bütün girisler erisilebilir yapılmalıdır. Böylece hareket problemi olan 

ögrenciler engelli girisinden girmek zorunda kalmazı 

• Okul bütününde herkesin rahatlıkla geçebilecegi genis koridorlar ve kapı 

girisleri tasarlanmalıdır. 

• Sınıf kapıları tekerlekli sandalyedeki ögrencinin geçebilecegi temiz açıklsahip olmalıdır. 

• Okuldaki bütün tuvaletler, lavabo ve tezgah erisilebilir olmalıdır. 

• Hareket problemi olan bireylerin birinci kattan ikinci kata hareket süresini 

azaltmak için önemli yerlere asansör yerlestirilmelidirı 

• Uzun mesafeler koltuk degnegi, tekerlekli sandalye ve protez kullananlar problem 

olmaktadır. Hareket problemi olan ögrencilerin dolasım sorununu azaltmak 

için minimum mesafedeki planlar tasarlanmalıdır. 

• Sınıflar tekerlekli sandalye kullanan ögrencinin rahat manevra yapabilecegi 

genislikte olmalı, masa ve sandalyeye rahat oturabilmelidirı 

• Jimnastik salonu, çok amaçlı salon ve sahne bütün ögrenciler için erisilebilir 

olmalı, sahneye hem önden hem arkadan erisilebilmelidir. 

• Oyun alanları, okul bahçesi, yürüyüs alanları erisilebilir olmalıdır. 

Bunlar dogrultusunda okulların bütün engelli ögrenciler için erisilebilir 

olabilmesi için gerekli ölçüler ve yapılması gerekli düzenlemeler: 
 
 
4.1 Tekerlekli Sandalye ile Manevra, Dönüs Ölçüleri 
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Tekerlekli sandalyedeki bireyin kendi etrafında tekerlekli 

sandalye ile dönebilmesi için 1525mm ye 1525mm uzunluk 

gerekmektedir. Tekerlekli sandalye ile engel etrafında 
dönebilmek için eger engel 1220mm.den büyük ise 915mm 
genislik gerekmektedir. Eger engel 1220mm.den küçük ise 

1065mm. genislik 

gerekmektedir . 

 
 
 
4.2 Kaldırım 

Düzenlemeleri 

 

Tekerlekli sandalyenin kaldırıma ulasımını saglayan bina dısındaki rampaların 

kaldırım dısına yapılması, araçtan tekerlekli sandalyenin inip-binmesini saglayan 

platforma uygun olmayan yüzey olusturmaktadır. Bunun için rampanın kaldırım içinde 

çözümlenmesi bu olumsuz durumu engelleyecektir. 
 

 
 
 
 
 
4.3 Yürüyüs Yollar 

Okul bahçesinde 

düzenlenecek yürüyüs 

yollarında, tekerlekli 

sandalyenin 

geçebilmesi için yürüyüs 
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yolu minimum 915mm. genislige sahip olmalıdır. Tekerlekli sandalye kullanan ve tekerlekli 

sandalye kullanmayan iki kisinin geçebilmesi içinse 1220mm. genislige ihtiyaç vardır. Iki 
tekerlekli sandalyenin yan yana geçecegi zaman bu genislik 1525mm. olmalıdır. 

 
 
4.4 Rampa Düzenlemeleri 
Bina girislerine, hareket güçlügü çeken ve sandalye kullanan ögrencilerin 

rahatlıkla erisebilmelerine olanak saglamak için rampa yapılmalıdır. Yapılacak 

rampa düz, L ve U gibi farklı formlarda olabilir. 

 
Yapılacak rampalarda maksimum 10 metrede bir sahanlık yapılmalıdır. Görme 

engellilerin sahanlıgı ve rampa baslangıcını algılayabilmeleri için yapılan 

sahanlıkların maksimum 600mm. bölümü farklı malzeme ile kaplanmalıdır. Düz ve U 

formunda rampalarda, sahanlık genisligi 1200mmı, rampan.n minimum genisligi 915 mm. 

olmalıdır. 
 

   
 
 
 
4.5 Merdivenler 

Bina içinde ve dısında yapılacak merdivenlerde basamagın her iki tarafına 

korkuluk yapılmalıdır. Yapılacak korkulugun sahanlık boyunca devam etmesi engelli 

ögrencilere kolaylık saglamaktadır. Yapılacak merdiven sahanlıgı en az 1200mm. 

olmalıdır. Görme engelliler için basamak ve sahanlık baslangıç ve bitislerinde 

600mm. genisliginde doku farklılıgı 

olusturmak merdivenin daha rahat fark 

edilmesi 

saglamaktadır . 
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4.6 Tuvaletler 

 

Tuvaletlerde lavabonun bulundugu tezgah yüksekligi maksimum 860mmı, 

tezgahın yerden yüksekligi ise en az 690mmı olmalıdır. Bu ölçüler tekerlekli sandalye ile 

lavabonun kullanılabilmesi için gerekli ölçülerdir. 
 

  
 
 

Tuvaletlerde tekerlekli sandalyedeki bireyin klozeti kullanabilmesi için klozet 

yanında tutunma bantların olması gerekmektedir. Yapılacak tutunma bantları farklı 

formlarda olabilir. 
   

 

 

 

 

 

             

   4.7 Mutfak 
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Mutfak dolaplarının karsılıklı iki duvarda olması durumunda aradaki uzaklık erisilebilir 

olması için 1016mm, tam erisilebilir olması içinse tekerlekli sandalyenin dönüs alanı için 

gerekli olan 1525mm uzunluk olmalıdır. Mutfak dolaplarının U formunda oldugu durumda ise 

gene erisilebilir olması için 1016mm., tam erisilebilir olması için ise 1525mm uzunluk 

gerekmektedir. Lavabo ve ocak altına tekerlekli sandalyenin yanasılabiliyor olması, tekerlekli 

sandalye kullanıcısına kolaylık saglamaktadır. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Dus 

Özellikle spor salonlarındaki ıslak hacimlerdeki banyo mekanlarındaki dus çözümlerinde 

tekerlekli sandalyedeki engelli bireyler de düsünülmeli ve duslardan en az bir tanesi 

engellilerin kullanımına yönelik olmalıdır. 

 
Kare formunda duvar içine yerlestirilen dusun engelli birey 

tarafından kullanılması için minimum 915mm genislige sahip olmalıdır. Tekerlekli 

sandalye ile dusa yaklasılabilmesi için ise 1220mm ye 915mm dus önünde temiz 

alana ihtiyaç vardır. Planda oturak ve tutunma bandı sekilleri ve 

kesitte tutunma bandı ve dus armatör yükseklik ve yerlesim yerleri verilmektedir. 

Dusda engelli bireyin oturması için gerekli oturak ölçüleride gene sekilde 

verilmektedir. 
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5. ENGELLİ GRUPLARINA GÖRE EGİTİM YAPILARINDA MEKANSAL 

ÖZELLİKLER 

 

          5.1 Görme Engellilere Yönelik Egitim Yapılarında Mekansal Özellikler 

Görme engellilere yönelik egitim yapılarındaki yapılacak baslıca tasarım kriterleri 

su sekilde sıralanabilir : 

• Yön bulmakta kolaylık saglayıcı plan. 

• Karmasık olmayan, kullanımı kolaylastırıcı tasarımlar. 

• Akılda kalıcı plan semaları. 

• Toplu mekan grupları. 

• Tek akstan dagılımı 

• Sirkülâsyon alanlarının genis tutulması. 

• Donatı ve aksesuarların yerlerinin dogru tespit edilmesi. 

• Mekanlar arasındaki islevsel iliskilerinin dogru düzenlenmis olması. 
 
                     
5.1.1 Egitim Alanlar 

 
• S.nıfın sekli görme engelli ögrencilerin daha kolay algılayabilecegi ve 

yönlerini bulabilecekleri kare veya dikdörtgendir. 

• Görme engelli okullarındaki normal egitim okullarına kıyasla ögrenci sayısı 

daha azdır. Bu okullardaki sınıf mevcudu 8-12 ögrenci arasındadır. 

• Normal sınıflardan farklı olarak yazı tahtasına ihtiyaç yoktur bunun yerini 

kitaplar ve sesli ders dinlemelerini saglayan müzik sistemine ihtiyaç vardır. 

• Ögrenciler egitiminin büyük bölümü sesli yapıldıgı için sesin akustigi çok 

önemlidir. 

• Görme engelli ögrencilerin ders gördügü mekanların dıs seslerden rahatsız 

olması engellenmeli mekanlar arası gerekli izolâsyon yapılmalıdır. 

• Sınıfların içinde ise duvar ve tavanları ses emici malzeme ile kaplayarak, sınıf 

içindeki paralel yüzeylerin egilmesi ve tavan kaplamasının belirli açılarla 

degismesi ile daha iyi ses kontrolü saglanabilir. 

• Görme engellilerin bir kısmı renkleri algılayabildikleri için farklı kullanımlar 

ve mekanlar arasında renk farkları yaratarak mekânı daha kolay algılamalar. 

saglanabilirı 

• Görme engelli okullarında sınıfların pencerelerinin doguya veya batıya 

bakmasıyla dogal ısık kaynagından daha fazla faydalanma imkanı mevcutturı 

Böylece aynı zamanda ısıgın göz alıcılıgı da en aza indirgenmis olur. 

 
 
                      5.1.2 Ortak Alanlar 

Görme engelli okullarındaki oyun ve teneffüs alanları özellikleri  : 

• Oyun alanlarıyla çocuk kendi mekanı içinde hareket etme imkanı, seçenekler 

arasında seçim yapma ve en uygun deneyimi yasama imkanı saglamaktadır. 

• Görme engelli ögrencilere bu olanakları saglayacak oyun alanında bulunması 

gerekli olanlar; 

• gerçek hayatta kullanılan esyalar, 

• esyaların minyatürleri, 
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• genis ve yumusak alanları 

• Görme engelliler okullarında çesitli varlık ve yapıların örnekleri yer almalıdır. 

• Ögrencilerin gelisimi açısından, okulun bahçesine yapılacak kümes veya 

küçük bir hayvanat bahçesi çocukların yakından dokunarak ve koklayarak 

hayvanları tanımalarına yardımcı olur. 

• Oyun mekanı çesitlilik, degiskenlik ve faydacılık özelliklerinde olmalıdır. 
 
       5.2 Ortopedik Engellilere Yönelik Egitim Yap.lar.nda Mekansal Özellikler 

 

• Okulun genel girisi ortopedik engelli çocukları getirecek araçların rahatça 

yanasabilecegi ve hiçbir tehlike yaratmadan araçtan kendi baslarına 

inebilecegi sekilde düzenlenmelidirı 

• Okul bahçesi düz ayak olmalı veya engelli ögrencinin tek basına emniyetle 

dolasmasına izin verecek sekilde çok az egimli olmalıdır. 

• Okulun bütün bölümlerinde ortopedik engelli çocuk tekerlekli sandalye, 

koltuk degnegi veya destek araçlarıyla rahatlıkla dolasabilecegi, gidip 

gelebilecegi sekilde olmalıdır. 

• Okul binası az katlı, mümkünse tek katlı yapılmalıdır. 

• Kapılar tekerlekli sandalyeli bireyin kullanabilecegi genislikte olmalıdırı 

• Kapılar esiksiz olmalıdır. 

• Girisler basamaksız ve rampalı olmalıdır. 

• Yerler kaygan olmayan bir malzeme ile kaplı olmalıdır. 

• Köseler yuvarlatılmalıdır. 

• Merdiven ve rampalarda tırabzan bulunmalıdır. 

• Tuvalet, lâvabo ve aynalar tekerlekli sandalyedeki ögrencinin özelliklerine 

uygun olmalıdır. 

• Oyun alanları engelli çocugun özelliklerine uygun olmalıdır. 

 

 

                    5.2.1 Egitim Alanları 

 

Ortopedik engelli ögrencilerin egitim görecegi sınıflarda olması gerekenler su 

sekilde sıralanabilir: 
• Sınıfların genisligi bu çocuklara rahatça hareket serbestisi saglayacak sekilde 

8-10 kisinin ders görebilecegi büyüklükte olmalıdır. 

• Sınıflarda ortopedik engelli çocukların yattıgı yerden yazı yazmasını, 

okumasını saglayan yataklar bulunmalıdır. 

• Yazı yazmak için yazı makineleri bulunmalıdır. 

• Istenilen sekle ayarlanabilen sıralar ve masalar bulunmalıdır. 

• Sınıflardaki yazı tahtası inip çıkabilecek sekilde olmalıdır. 
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                       5.2.4 Ortak Alanlar 

Okuldaki kütüphane engelli ögrencilerin kullanımına uygun olmalıdır. Özellikle 

tekerlekli sandalye kullanan ve görme engelli ögrenciler için düzenlemeler yapılması 

gerekmektedir. 

 
Görme engelli ögrencilerin kullandıgı kitap kasetleri dinleyebilmeleri için 

masalarda ses sistemi ve kulaklıga ihtiyaç vardır. Bunun için en az bir masa görme 

engelli ögrencinin sesli kitapları dinleyebilecegi sekilde düzenlenmelidir. 
 
        5.3 Diger Engellilere Yönelik Egitim Yapılarında Mekansal Özellikler 

 
                       5.3.1 Isitme Engellilere Yönelik Egitim Yapılarında Mekansal Özellikler 

 

Isitme engellilere yönelik egitim yapıları, normal egitim yapılarına göre çok fazla 

farklılık göstermemektedir . Normal egitim yapılarından farklı olarak, 

isitme engelli okullarında ses denetiminin saglanmasına ve ses denetimiyle ilgili 

teknik araçların oldugu sınıflara ihtiyaç vardır. 

Isitme engellilere yönelik egitim mekanlarında dikkat edilmesi gereken en önemli 

husus ses denetimidirı Bu nedenle isitme engelli okullarında: 

• Bir mekanda çıkan sesin diger mekana yansımaması gerekirı Bu nedenle ses 

izolasyonunun mutlaka yapılması gerekir. 

• Sınıflar, isitme cihazları ile dinlemeyi kolaylastırıcı akustik islem görmelidir. 

• Sınıflarda donatıların yeri dudaktan okumaya engel olmayacak sekilde, 

ögrencilerin birbirlerini ve ögretmeni rahatça görebilecekleri ve dikkati 

dagıtmayacak bir sekilde düzenlenmis olmalıdır. 

• Isitme engellilerin çevreden kolay soyutlandıkları ve zamanla içe 

kapanmalarını engellemek için ortak alanlar, avlu ve ortak bahçeler gibi ortak 

mekanlar tasarlayarak sosyal iliskiler arttırılabilir. 

• Isitme ve konusma engellilerin muayene ve tedavisi ile dudaktan okuma 

alıskanlıgı kazandırılması için konusma ve dinleme donanımına ihtiyaç vardır. 

• Teknik araçların ayarını ve uyumunun yapılacagı alan ile isitmeye yardımcı 

olarak kullanılan araçları servislerinin ve tamirlerinin yapılacagı bir atölye 

düzenlenmelidir. 
 
 

 

6. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ ENGELLİLERİN KULLANIMINA YÖNELİK 

ÖRNEKLERİNİN 

 
    6.1 Dünyadan Örnekler 

           6.1.1 W.Ross Macdonald Körler Okulu, Kanada 

 
Brantford, Kanada’daki W.Ross Macdonald Körler Okulu mimar Bruce Stratton 

tarafından tasarlanmıstır. Mimar sadece kullanıma dayalı ihtiyaçları karsılamayı 

degil, soyut, ruhsal ve duyumsal amaçlara da hizmet etmeyi amaçlamıstır. Okul, 

ögrencilerin hızlı ve güvenli dolasmalarına imkan veren, 3,05 metre genisliginde bir 
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koridor etrafında düzenlenmistir. Bu iç sokak gibi düzenlenen koridor esit olmayan 

fakat dengeli dagılan iki kanada ayrılmıstır. Daha kısa olan dogu kanadında ögrenci 
yerlesim birimleri, saglık merkezi, sınıflar, müzik odaları, çok amaçlı alan ve iki kat 

yüksekliginde giris atriyumu yer almakta, batı kanadında ise toplantı odaları, ofisler 

ve dört egitim bölmesi yer almaktadır. Her egitim bölgesinde, dısarıya dogru uzanan 

ortak aktivite odası ile bir tuvaletin yer aldıgı 6-8 kisilik iki sınıf yer almaktadır. 
 

 
 
W.Ross Macdonald Körler Okulu 
koridorundaki 
ögrencilere kılavuzluk eden siyah tırabzanlar 
ve dinlenmeleri 
için koridordaki oturma banklar 
 

 
 

 

 

 

 

 

W.Ross Macdonald Körler Okulundaki kösesiz 
koridorlar güvenli dolasımı saglarken, pürüzsüz 
yer dösemesi 
ögrencilerin tökezlemelerini engellemekte 

 

 

 

 

 

W.Ross Macdonald Körler Okulundaki 
dogal ısıkla aydınlatılan yüksek tavanlı aktivite 
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odası   

 

 

 

 

 

 

W.Ross Macdonald Körler Okulunun dıs 
cephesinden görünüs 

 

 

 

 

Binadaki keskin köseler ve engeller yaralanmaları en aza indirmek için mümkün 

oldugunca ortadan kaldırılmaya çalısılmıstır. Koridordaki duvar boyunca devam 

eden 35,5 cmlik siyah fenol tırabzanlar ögrencilere kılavuzluk etmektedir. 

Duvarlardaki ve dösemedeki bitisler bulundukları yere göre farklılar göstererek 

ögrencileri yönlendirmektedir. Örnegin koridor ve sınıfların zemininde koyu renk porselen 

karolar kullanılırken, sınıflarla kesisen yerlerde ve atriyumda geçisler 

akçaagaç döseme ile belirtilmisı Dösemedeki bu farklılık aynı zamanda ayak ve 

baston seslerinde degisiklige sebep oldugundan, sesli uyaran görevi de yapmaktadır. 

Binanın dıs kütlesi ve detaylar binanın içine ısıgın girmesini kontrol etmektedirı 

Cephedeki genis beton saçaklar ve bir dizi abartılı beton kanatlar güçlü ögleden 

sonra günesinin sınıflara direk girmesini engelleyecek sekilde tasarlanmıstır. 

Özellikle sınıflarda, parlamayı engellemek için genis cam yüzeylere dısarıdan 

sırlama yapılmıstır. Pencere kirisleri normalden alçak ve pencerelerde dısarı ısıgını 

%95 engelleyen solarfective perde kullanılmıstır. Ayrıca iç duvarlarda kullanılan 

kumlanmıs cam sayesinde dogal ısık koridorlara kadar ulasmaktadır. 

Sınıfların dıs yüzeyindeki dokuların çesitliligi görsel zenginlik yanında dokunarak 

yol bulmayı saglamayı da hedeflemektedir. Dıs cephedeki buzlu camlar düsük 

düzeyde görme yetenegi olan ögrenciler için parlamayı azaltırken, canlı renkler alana 

görsel derinlik katmaktadırı Ayrıca renk hissi olan görme 

engelliler için dıs cephedeki canlı renkler yol gösterici olmaktadır. 
 
 
                               
 
6.1.2 Uri Village -Kang Wha Do, Kore 



 

 

 21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zihinsel engellilerin kendi zamanlarını ve yasam çevrelerini duyguları ile 

olusturmaları felsefesi ile planlanmıstır. Bunun için yapıda iki ana form 

kullanılmıstır. Lineer formun içinde egitim, yönetim, çalısma, kafeterya ve sosyal 

servisler düzenlenirken, konutlar ise dairesel forumda düzenlenmistir. Bu iki kütle 

form olarak birbirinden ayrılsa da yarı açık bir geçitle baglantı dolasım semasında 

saglanmıstır. 
Dogal çevre içerisinde ekolojik yaklasımla 

insa edilen yapıda dogal çevre uyumlu 

malzeme seçilmistir. Zihinsel engellilerin 

kendi içinde yasam ortam saglayan, izolasyon 

mantıgıyla projelendirilen yapıda, avluya 

bakan cephelerin seffaf 

tasarlanarak iki kütlenin fonksiyonel olarak 

birlestirilmeye çalısılarak, iki kütle 

arasındaki iliski kuvvetlendirilmistir . 
 
 

1.Giris, 2-6.Yönetim, 3-4 Mutfak Yemek 

5 Ibadet, 7 Konut, 8 Egitim 
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            6.1.3 Care Centre(Turbulences)-Saint-Dié-des-Vosges, Fransa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Turbulences çesitli zihinsel engelli çocuklar ile diger engel tipine sahip 

ögrencilerin saglıklı bireylerle bir araya getirildigi, eski bir engelliler merkezinin 

gelistirilip tasarlandıgı bir egitim kompleksidir. Paris kent merkezinde yer alan yapı 

bünyesinde egitim, gündüz bakımı, konut, saglık, fizyoterapi ve sosyal yardım 

bölümleri yer almaktadır. Merkezin tasarımında gündüz bakım merkezi ve buna 

eklenmis konut kütlesi ile bütünlük içinde ve insan ölçegi ile uyumlu, çekici ve 

konforlu bir yapı amaçlanmıstırı Merkezin temel yaklasımı engelli çocuklar, onların 

aileleri, arkadasları, diger saglıklı çocuklar ve çevre kullanıcılar arasında iletisimi 

saglayacak mekansal bir iliski kurulmasıdır . 

Üç katl. iki temel bloktan olusan merkezin kentle iliski kurulan ana giris, 

egitim ve bakım merkezi güneyde yer almaktadır. Kuzeyde ise konut 

kütlesi konumlandırılmıstır. Iki kütle arasında baglantılar yarı açık 

rampalarla saglanmıstır. 

Ayrıca yürüme bantları üzerinde, rampalarla ulasımın saglandıgı sera yer 

almaktadır. Merkezde kütleler arasında yesilin agırlıklı oldugu mimari 

engellerden arındırılmıs peyzaj düzenlemeleri yapılmıstır. 

 
 

  

 

 

 

 

 

a.Sınıf, b.Hareket Derı,cıMüzik Derı,dıIsık Der. 

e.Ses Der., f.Revir, g.Yönetim, h.Su Ter., i-j.Konut 

k.Depo, l-m Dinlenme, n.Bes Duyu Der., o.Islak Mek. 

p.Baglant. Aks., r. Sera 
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                 6.1.4 East Orange Midde School, New Jersey 

Amerikanın New Jersey eyaletindeki Princetonda bulunan East Orange 

Midde School binasının çatısı ögrencilerin bulusma noktası olacak ortak yesil alan 

sekilde düzenlenmistir. Bina çatısına bina dısında düzenlenen rampalarla ulasılmakta 

ve gene rampalarla okul binası birbirine baglanmaktadır. Sokaktan binaya ulasım ve 

binalar arasındaki rampayla saglanan çözümlerle engelli ögrencilerin de rahatlıkla bu 

alanı kullanması saglanmıstır. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

East Orange Midde School binalar arasındaki rampalı birlesmeyi gösteren 
çatı perspektifi 
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               6.1.5 Secondary School, Ispanya 

Ispanyanın Mollerussa sehrinde bulunan Secondary School zemin katla 

birinci kat arasındaki baglantının rampa ile saglanması ve sınıflardan bahçeye 

ulasımda kot farkının olmaması ile engelli ögrenciler için erisilebilir bir okul 

olmaktadır. 
 
  
 

  

 

Secondary School içindeki 

rampadan görünüs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary School dıs cephe görünüsü 
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           6.1.6 Educational Centre-Ahmedabad, Hindistan 

 

Ahmedabad’da bulunan egitim merkezi basit ve net bir yapıdır. Binanın alt 

katında sınıflar ve kitaplık yer almaktadır. Üst katta ise 250 kisilik toplantı salonu ve 

kütüphane yer almaktadır(Davey(ed), 2001). Egitim merkezinde iki kat arasındaki 

ulasım rampa ile saglanmakta bu da herkes için yapının erisilebilir olmasını 

saglamaktadır. 
 

 

 

             

6.1.7 ABD’de Normal Okulda Yer Alan Özel Sınıf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel egitim okulu içerisinde yer alan özel sınıf ve sınıf önündeki koridor, diger 

sınıflardan farklı olarak engelli ögrenciler için düzenlenmistir. Özel egitim sınıfı 

içerisinde ögrencilerin egitinde kullanılan materyaller ve oyuncaklar görülmekte, 

koridorda ise ögrencilerin egitiminde kullanılan malzemelerin konuldugu dolaplar, 

bilgisayar bölümü ve minyatür ev yer almaktadır. 
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           6.2 Türkiye’den Örnekler 

         
                   6.2.1 Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon Egitim ve 

Üretim Merkezi, Istanbul 

 

Metin Sabancı Spastik Çocuklar Ve Gençler Rehabilitasyon Egitim Ve Üretim 

Merkezi, 35 dönümlük arazi üzerinde 10800m2 alana sahip, üç katlı bir yapıdır. 

Merkez bünyesinde; genis özel egitim birimleri(45-55m2), fizyoterapi salonları, 

atölyeler (6 adet 60m2), açık alan planlı, fizyoterapi, ergoterapi, psikoloji, bilgisayar 

laboratuarları, bireysel, aile ve grup görüsme salonları, tıbbi kontrol birimleri, oyun 

alanı, kapalı-açık spor alanı, hidroterapi havuzu, 200 kisilik toplantı ve gösteri 

salonu, yatılı kalacaklar için birim, mutfak, yemekhane, kafeterya, alısveris birimi, 

tuvaletler, çiçeklik, seracılık, sebzecilik, plantasyon, agaçlık ve meyvalıklar, küçük 

bas hayvan yetistirme alanları mevcuttur. Yapı bütününde engellilere yönelik 

gereksinimler karsılanmaya çalısılmıstır. Merkezde 200 çocuga özel egitim, beceri, 

sosyal hizmet, fizyoterapi, ergoterapi ve tıbbi kontrol alanlarında hizmet 

verilmektedirı 14 yas üzerindeki 50-70 engelliye ise mesleki egitim verilmesi 

amaçlanmaktadır . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Sabanc. Spastik Çocukla Ve Gençler Rehabilitasyon 

Egitim Ve Üretim Merkezi giris kat planı 
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6.2.2 Tekrime Tarman Özel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Istanbul 

 

 

 

Zihinsel Yetersiz Çocuklar Yetistirme ve Koruma 

Vakfı Istanbul Subesi- Tekrime 

Tarman Özel Egitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, 

zihinsel engelli ögrencilerin 

gereksinimleri gözönüne alınarak, bagıslarla 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 olusmaktadır. 

Ana bina bulunan giris katı 

ortak bir dolanım alanından dagılan 12-20m2 dört sınıf, bireysel degerlendirme ve 

terapi odaları, 50 kisilik yemekhane ve mutfak, idare ve bireysel terapi odaları ve 

wcden olusmaktadırı Üst katta ortada genis oyun alanı ve buradan dagılan 8 sınıf, 

kitaplık ve 50m2 atölye yer almaktadır. Alt katta ise jimnastik salonu bulunmaktadır. 

Ek binada büyük çocuklar için 1 adet atölye ve toplantı, sergi gibi etkinliklere uygun 

çok amaçlı salon yer almaktadır. Merkez 4-18 yas arası 108 çocuga hizmet 

verebilecek kapasitededirı . Zihinsel engelli çocukların kontrolü ve kendilerini güvende 

hissetmeleri için gerekli olan ortak alandan dagılım özelligi bu binada görülmektedir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tekrime Tarman Özel Egitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 

giris kat planı 
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 6.2.3 Enka Özel Okulları, Istanbul 

 

 

 

Enka Özel Okullarında anaokullundan liseye kadar bütünlesmis egitim 

verilmekte, egitim programında standart sınıf ve donanımın ötesinde özgün bir çok 

mekan düzenlenmistirı Sınıflar farklı boyutlarda ve esnek açık planlar olarak 

düzenlenmistirı Sınıfların bulundugu koridorda ögrencilerin bir araya gelebilecegi, 

ders çalısabilecegi, farklı grup ve bireysel çalısmalarının yapıldıgı, ögrenci vestiyer 

ve dolaplarının, bilgisayar kösesinin oldugu mekana dönüsmüstür. Bu alana geçisteki 

kot farklılıgı rampa ve korkuluk düzenlemesi ile engelli ögrencilerin de erisimini 

saglanmıstır. 
 

 Mekan içindeki rampa düzenlemesi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Farkl. mekan düzenlemelerinin yer aldıgı 
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koridor örnegi 

                          

 

 

 

                 6.2.4 Darüssafaka Lisesi Kampusu- Maslak,Istanbul 

 

 

Darüssafaka lisesi; egitim blogu, kızlar ve erkek yatakhanesi, idare blogu, müze, 

spor salonu, olimpik havuz, kapalı tenis kortu ve, yemek salonu ve yemekhaneden 

olusan kampus alanına sahiptir. Darüssafaka lisesinin egitim blogu rampalı girisiyle 

engelli ögrencilerin de erisimine olanak saglamaktadır. 
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                    6.2.5 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devrek’teki Istiklal Ilkögretim Okulundaki özel 
egitim sınıfı 
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