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EVRENSEL TASARIM 

İnsanın yaşam süresinde geçmişten günümüze belirgin bir artış görülmektedir. 20. 

yüzyılın başında ortalama insan ömrü 47 yıl iken, günümüzdeki ortalama 76 yıla ulaşmış, 

dünya nüfusunun % 80’inin 65 yıldan fazla yaşadığı saptanmıştır. Bu süreçte, dünyadaki 

engelli bireylerin sayısı da artmıştır. Bunun iki temel nedeni bulunmaktadır: İki dünya 

savaşının çok sayıda kişinin yaşamını engelli olarak sürdürmesine neden olması ve tıbbi 

gelişmelerin önceleri ölümcül olan hastalıklar veya kazalar sonrasında hayatta kalma 

olanağını sağlaması. Örneğin, ABD’de 1966 yılından sonra çeşitli düzeydeki engelli nüfusun 

oranı % 70 artmıştır. 1994 yılı belirlemelerine göre, bu ülkede nüfusun % 20.6’sı çeşitli 

düzeylerde engellidir. Ayrıca, 1880’lerde 65 yaş üzeri nüfus % 3 iken, 1980 yılında % 11.2’ye 

ulaşmıştır. 2030 yılı için tahmin edilen oran ise % 20-25’tir. Amerika’da 65 yaş üzeri 

bireylerin % 46’sının yaşamını bir tür engelle sürdürdüğü düşünüldüğünde, toplumdaki yaşlı 

sayısındaki artışın engelli sayısındaki artışı da beraberinde getirdiği söylenebilir.  Türkiye’de 

ise Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen 2002 

yılı Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, engelli nüfusunun oranı % 12.29 olarak 

belirlenmiştir.  

Engelli olarak tanımlanan insanların bazı organları, doğum hataları veya sonradan 

ortaya çıkan trafik ve iş kazaları ile hastalık gibi nedenlerle, normal insanlardaki işlevlerini 

üstlenemedikleri için, bu kişiler diğer insanlardan farklı biçimde yaşamak durumunda 

kalmakta ve yaşamını bir engelle sürdürmektedir. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal veya 

sosyal yeteneklerini çeşitli nedenlerle kaybetmiş bu insanların, birtakım yardımcı alet ve 

cihazlarla bu eksikliklerini gidermeleri kimi kez mümkün olabilmektedir. Ayrıca, insan 

ömrünün uzamasının doğal bir sonucu olarak bireyler performans ve yeteneklerinin değiştiği 

uzun bir yaşlılık dönemi geçirebilmektedir. Yaşam sürecinin değişik aşamalarında 

gereksinimlerin de farklılaştığı düşünüldüğünde, tasarımda kullanıcı boyutunun çok yönlü 

olarak düşünülmesinin gerekliliği görülmektedir. Çevrenin ve çeşitli ürünlerin, eşit 

olanaklarla her türlü birey tarafından kullanılabilirliğinin sağlanması yönünde bir yaklaşımın 

kavramsal yapısı 1980’lerin ortalarında şekillenerek ortaya koyulmuş, “evrensel tasarım”, 

“herkes için tasarım” gibi farklı pek çok isimle anılan bu tür yaklaşımlar dünyanın çeşitli 

ülkelerinde geçerlilik kazanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2001 yılında engellilik için yeni bir tanım getirmiştir. 

“International Classification of Functioning, Disability and Health ICF 2001” adını taşıyan bu 

sistemde, önceleri, genelde özel bir grubun değişmez sınırlılıkları olarak görülen engellilik 

kavramı, ilk kez yetenek ve performans arasındaki ilişkinin analizine odaklanılarak 

tanımlanmıştır. Herkesin, yaşamının bir döneminde sağlığında bir düşüş yaşayıp, bazı 

engelleri deneyimleyebileceği düşüncesiyle engellilik, dinamik ve koşullarla ilişkili bağlamsal 

bir değişken olarak görülmüştür. Çok veya az engelli olma durumu, temelde kişi ile bireysel, 

kurumsal, sosyal çevreler arasındaki etkileşimle ilgili olarak yorumlanmıştır. Sınıflama, 

“evrensel tasarım”ın ana felsefesini referans almış ve evrensel tasarımın engellilik deneyimini 

azaltmada, herkesin deneyim ve performansını geliştirmede uluslararası ölçekte önemini 

vurgulayan bir platform oluşturulmuştur.  

Ülkemizde engellilerin toplumsal yaşama katılmasını sağlamak açısından yapılması 

gerekenler, yasalarda ve yönetmeliklerde yer almaktadır, ancak tanımlanan gerekliliklerin 

kente ve mimariye yeterince yansımadığı görülmektedir. Yetersizlikler ve beklentiler engelli 

bireyler ve onları temsil eden kurumların yetkilileri tarafından sıklıkla ifade edilmektedir. Bu 

açıdan, evrensel tasarım felsefesinin anlaşılması ve dünyada gerçekleştirilen uygulamaların 



tasarımcılar tarafından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Makalede, “evrensel tasarım” 

kavramını, bu yaklaşımın hedef ve ilkelerini, bu yaklaşımı içeren çözümleri incelemek ve bu 

bağlamda ülkemizdeki süreci değerlendirmek amaçlanmıştır. 

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.  

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 Tasarım Prensipleri  
“The Center for Universal Design” grubu evrensel tasarım kavramını kapsamlı bir 

biçimde ifade etmek amacıyla, evrensel tasarım prensiplerini ve onunla ilişkili rehberleri 

oluşturmuştur. Bu prensipler çevreyi, ürünleri ve iletişimi kapsayan bütün tasarım 

disiplinlerinde uygulanan temel evrensel tasarım prensipleridir. Prensipler tasarım 

yöntemlerine rehberlik edip, tasarımın sistematik değerlendirilmesine imkan tanımakta ve 

daha fazla kullanılabilir tasarım çözümleri hakkında hem tasarımcılara hem de kullanıcılarına 

kolaylık sağlamaktadır. Evrensel tasarım prensiplerinin başarılı uygulaması için yaş, 

engellilik, çevre veya şartlar ile insan yeteneklerinin nasıl değiştiğinin bilinmesi 

gerekmektedir.  

1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan Evrensel Tasarım Merkezi 

(The Center for Universal Design); 1997 yılında mimarlardan, endüstri tasarımcılarından, 

mühendislerden ve çevre tasarımcılarından oluşan çalışma grubu ile bütün tasarım disiplinleri 

ve bütün insanlar için evrensel tasarım kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak 

amacıyla evrensel tasarım prensiplerini belirlemiştir. Prensipler var olan tasarımların 

değerlendirilmesi, tasarım ürününe rehberlik edilmesi ve daha fazla kullanılabilir ürünler ve 

çevreler hakkında tasarımcılar ve müşterilerin eğitilmesi için kullanılmıştır. Prensipler  



mümkün olduğu kadar çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklerle daha iyi 

bütünleşmesinde tasarımcılara rehber niteliği taşımaktadır.  

Bu prensiplerin her biri tanımlanıp prensiplere bağlı kalınan tasarımda olması gereken 

ana elemanları tanımlayan rehber grubu hazırlanmıştır. Bu prensipler çevreyi, ürünleri ve 

iletişimi kapsayan bütün tasarım disiplinlerinde uygulanan evrensel tasarım prensipleridir.  

. Eşit kullanım prensibi (equitable use)  

. Kullanımda esneklik prensibi (flexibility in use)  

. Basit ve sezgisel kullanım prensibi (simple and intuitive)  

. Algılanabilir bilgilendirme prensibi (perceptible information)  

. Tasarımda hata payı prensibi (tolerance for error)  

. Düşük fiziksel güç harcanması prensibi (low physical effort)  

. Yaklaşım ve kullanım için boyut ve mekan sağlanması prensibi  

 

TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU  

 

 

B

irle

şmi

ş 

Mil

letl

er 

Sak

at 

Ha

kla

rı 

Bil

dir

ges

i’n

de, 

“Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri (bedensel ya da 

sonradan olma) herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” engelli olarak 

tanımlanmaktadır. Engelliliği: “doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 

zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 

toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlükleri olan ve 

korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” 

olarak tanımlamak mümkündür.  

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 

ile müştereken Aralık ayında yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre; engelli olan nüfusun 

toplam nüfus içindeki oranı % 12,29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi engelli olarak 

yaşamlarını sürdürmektedir. %12,29 özürlü oranının; % 7,092’u erkek, % 5,022’si kadın 

olarak ifade edilmektedir.  

 

Türkiye’de Engelli Eğitimi 

Engellilerin en temel sorunu eğitimdir. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın 

yapmış olduğu araştırmaya göre, genel nüfusun göstergeleriyle özürlü nüfusun göstergeleri 



arasında çok büyük uçurumlar olduğu gözlenmiştir. Buna göre; yapılan araştırmada Türkiye 

genel nüfusunun  

% 13’ü okuma yazma bilmiyorken, engelli nüfusun % 36’sının okuma yazma 

bilmediği görülmüştür. Engellilerin % 41’i ile süreğen hastalığı olanların yaklaşık % 47,1’i 

ilkokul mezunudur. İlkokul sonrası eğitim düzeyi ise oldukça düşüktür. Yüksek okula devam 

eden engelli oranı % 2,24, kronik hastalığa sahip olanlarda ise % 4,23’tür. 

Yapılan araştırmalar; dünyanın her yerinde engellilerin çok büyük çoğunluğunun 

toplumun yoksul kesimlerinden geldiğini ve yoksulluk içinde yaşadıklarını göstermektedir. 

Bu belirleme, gelişmiş/endüstrileşmiş ülkeler için de geçerlidir. Ülke nüfusunun dörtte biri 

açlık sınırının altında yaşarken, engelli nüfusun dörtte ikisi açlık sınırının altında 

yaşamaktadır. Engelli bir çocuğa sahip olan sabit gelirli bir vatandaş normal bir vatandaştan 

4-5 katı masrafı üstlenmiş demektir. Bu da sizin, yoksul değilseniz bile hızla yoksullaşmanız 

demektir. Engelli bir çocuğun eğitimi özel eğitimi gerektirmektedir. Buna tedavi ve ilaç 

masrafları da eklenince durum, çoğu zaman içinden çıkılamaz ekonomik bir sorun haline 

gelir. Türkiye’de engellilere için ekonomik açıdan destek veren çok az kurum bulunmaktadır. 

 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.  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.  

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 yanı sıra 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.   

TMMOB 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. 

Bu kapsamda, “evrensel tasarım” kavramının Türkiye’de yaygın bir biçimde 

benimsenebilmesi için çeşitli öneriler geliştirilebilir. Örneğin, Türkiye'de tüm belediyelere 

yapılarda “evrensel tasarım” ilkelerine uygunluk ile ilgili bilgi aktarılabilir, LEED (The 

Leadership in Energy and Environmental Design) standartlarına benzer şekilde yeni yapılar 

altın, gümüş gibi kademelerde değerlendirilebilir ve bu değerlendirmede tek bir merkezce 

sürekli güncellenen bazı temel prensipler ölçüt olarak alınabilir. Mimar veya tasarımcılar bu 

prensiplere uygun ürünleri bir kontrol listesi üzerinden kendileri değerlendirebilir. Ayrıca, 



çeşitli yarışmalarda “evrensel tasarım” bir kriter olarak belirlenerek konunun önemi 

vurgulanabilir. “Evrensel tasarım” ilkeleri ise mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, 

endüstriyel tasarım gibi bölümlerde ders programı içerisinde ele alınabilir, böylece öğrenci ve 

mezunların konunun farkında olmaları sağlanabilir. 

 

            DÜNYA İÇİN ENGELLİLİK DURUMU  

Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta, bu 

insanların yaklaşık  

200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar yaşamaktadır. 

Engellilik önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir kaygı konusu haline gelecektir, çünkü 

yaygınlığı artmaktadır.  

Nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek 

olması ile birlikte diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi 

kronik sağlık sorunlarının da küresel olarak artış göstermesi engelliğinin artmasının 

nedenleridir. Dünya çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar daha kötü 

sağlık durumuna, daha düşük eğitim başarısı ve iktisadi katılıma ve daha yüksek yoksulluk 

oranlarına sahiptir.  

Bir milyardan fazla insanın veya (2010 dünya nüfus tahminlerine göre) dünya nüfusunun 

yaklaşık yüzde 15’inin bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün yaklaşık yüzde 10 olduğunu ileri sürdüğü 1970’lere ait önceki tahminlerden daha 

yüksektir.  

15 yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi sayısını 

Dünya Sağlık Araştırması (World Health Survey) 785 milyon (% 15.6) olarak belirtirken, 

Küresel Hastalık Yükü(Global Burden of Disease) çalışması bu sayıyı yaklaşık 975 milyon 

(% 19.2) olarak tahmin etmektedir. Dünya Sağlık Araştırması bu kişiler arasından 110 milyon 

kişinin (% 2.2) işlevlerini yerine getirme konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin 

etmekteyken, Küresel Hastalık Yükü kuadripleji, şiddetli depresyon veya körlük gibi 

durumlara denk düşen engellilik kategorisi olarak “şiddetli engellilik” yaşayan kişi sayısını 

190 milyon (% 3.8) olarak tahmin etmektedir. 13 milyonu (% 0.7) “şiddetli engellilik” olmak 

üzere 95 milyon olarak tahmin edilen çocuk engelliliğini (0-14 yaş) sadece Küresel Hastalık 

Yükü çalışması ölçmektedir.  

Engelli insanların sayısı artmaktadır. Bunun nedeni nüfusların yaşlanıyor olmasıdır. 

Yaşlı insanlarda engellilik riski daha yüksektir. Düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde, 

engellikle geçen toplam yılların %66.5’ini kronik hastalıkların oluşturduğu tahmin 

edilmektedir.  

Engelli kadınlar, kendilerini işlevsiz hale getiren engellerin yanı sıra toplumsal 

cinsiyet ayrımcılığına maruz kalır. Farklı sakatlık kategorilerinde okul kayıt oranları da 

farklıdır, fiziksel sakatlığı olan çocukların durumu zihinsel ya da duyusal sakatlığı olan 

çocuklarınkinden daha iyidir. İşgücü piyasasından en fazla dışlananlar akıl sağlığı sorunları ya 

da zihinsel sakatlığı olanlardır. Guatemala’nın kırsal bölgesinden tutun da Avrupa’ya kadar 

bulgularla gösterildiği üzere, daha şiddetli sakatlıkları olan insanlar daha büyük dezavantaj 

yaşarlar.  

Dünya Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, engellilik düşük gelirli ülkelerde yüksek 

gelirli ülkelere göre daha yaygındır. Aynı zamanda, en yoksul beşte birlik refah diliminde yer 

alan insanlarda, kadınlarda ve yaşlı insanlarda engellilik daha fazla yaygınlık gösterir.  

Dünya Engellilik Raporuna göre insanları engelleyen faktörler;  

-Yetersiz politikalar ve standartlar  

-Olumsuz tavırlar  

-Hizmet iletimi sorunları  



-Yetersiz finansman  

-Yetersiz erişilebilirlik  

-Danışma ve katılım yetersizliği  

-Veri ve bulgu yetersizliği 

DÜNYADA ENGELLİ EĞİTİMİ  

Engelli olmayan akranlarına kıyasla engelli çocukların okula başlaması daha az 

olasıdır ve engelli çocukların okulda bulunma süreleri ve sınıf geçme oranları daha düşüktür. 

Hem düşük gelirli hem de yüksek gelirli ülkelerde bütün yaş grupları boyunca eğitimi 

tamamlama konusunda farklar görülmektedir. Ancak bu farklar yoksul ülkelerde daha 

belirgindir. Engelli çocukların ve engelsiz çocukların ilköğretime katılma oranlarındaki 

farklar Hindistan’daki %10 oranından Endonezya’da %60 oranına kadar değişim 

gösterebilmektedir. Ortaöğretime katılımdaki fark Kamboçya’daki %15 oranından 

Endonezya’daki %58 oranına kadar değişmektedir .Doğu Avrupa ülkeleri gibi ilköğretime 

kayıt oranlarının yüksek olduğu ülkelerde bile engelli çocukların birçoğu okula 

gitmemektedir. 

 

AUGUST F.HAWKİNS LİSESİ 

 

CSDA Design Group tarafında Los Angeles’ da 2012’de tasarlanmıştır. Los Angeles Birleşik 

Okul Bölgesi tarihinin en büyük okul binası inşaat programının bir parçasıdır.2025 öğrenci 

kapasitelidir. August F.Hawkins K-12 ABD’nin ilk yeşil bina derecelendirme programı 

kapsamında tasarımı yapılmıştır. Çevreye duyarlı yüksek performanslı öğrenme mekanlarının 

tasarımı için sürdürülebilir yeşil malzeme kullanılmıştır. İçme suyu kullanımını azaltmak için 

damla sulama sistemleri, enerji maliyetini azaltmak için hareketli pencereler kullanılmıştır. 

Renk ve doku farklılıklarıyla öğrencilerin sezgisel olarak algılayabileceği güvenli yollar 

bulunmaktadır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim ve  

Üretim Merkezi, İstanbul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Sabancı Spastik Çocuklar Ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim Ve Üretim 

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

bünyesinde; geniş özel eğitim birimleri(45-55m2), fizyoterapi salonları, atölyeler (6 adet 

60m2), açık alan planlı, fizyoterapi, ergoterapi, psikoloji, bilgisayar laboratuarları, bireysel, 

aile ve grup görüşme salonları, tıbbi kontrol birimleri, oyun alanı, kapalı-açık spor alanı, 

hidroterapi havuzu, 200 kişilik toplantı ve gösteri salonu, yatılı kalacaklar için birim, mutfak, 

yemekhane, kafeterya, alışveriş birimi, tuvaletler, çiçeklik, seracılık, sebzecilik, plantasyon, 

ağaçlık ve meyvalıklar, küçük baş hayvan yetiştirme alanları mevcuttur. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 



Heritage Park Community School, Sheffield, İngiltere  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheffield, İngiltere’deki Heritage Park Community School, 2005’de tamamlanmıştır. Okul 

40 kişilik eğitimci kadrosuyla 7-16 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim vermektedir. 2320 m2’lik 

alana yerleşen bu okul, güçlü bir peyzajlamaya sahip eğimli alanın alçak kısmında yer almaktadır. 

Mekanları farklı kotlarda olan bina alanı iyi kullanmaktadır. 

Binanın giriş kısmında arabalar için ayrılmış bir alan vardır. Ayrıca her bir yaş grubu için ayrılmış 

sert zemin ve çimden oluşan oyun alanları bulunmaktadır. Okulun etrafı güvenlik açısından çitle 

çevrilmiştir ve CCTV kameraları mevcuttur.  

İç mekanda pastel renkler kullanılmıştır. Öğrenme alanları 6’şar 8’er kişilik gruplara göre 

tasarlanmıştır. Binada her alan kendi girişine, sınıfına, kaynak alanlarına, birebir iş için küçük 

odalara sahiptir. İlkokul grubu çocuklarının sınıfları zemin katta yer almaktadır. Kendi 

kütüphaneleri ve gıda odaları bulunmaktadır.  

Ortaokul ve 16 yaş sonrası gruplar bilim, sanat, tasarım, teknoloji ve gıda teknolojisi için 

uygulama alanlarına erişimlerinin de olduğu ilk katta yer almaktadır. Asansör ve merdivenlerle 

her kata erişim sağlanmıştır. Zemin katın orta kısımlarında beden eğitimi aktiviteleri için salon, 

yemek-toplantı odası ve müzik alanı yer almaktadır. Bu alanlar girişe yakın, ziyaretçilerin kolay 

erişimi için bir arada gruplanmıştır. Bir kahvaltı bölümü vardır ve ana mutfak öğrencilere ve 

çalışanlara hizmet vermektedir. Aynı zamanda ana girişin yakınında çocukların okulda ve 

ziyaretçi çalışanlarla çalışmaları için küçük mekanlar, ebeveynlerin çalışanlarla görüşmesi, 

konuşması için bir oda bulunmaktadır. Öğrenme alanlarında zemin altı ısıtma, iyi kalitede 

aydınlatma, konsantrasyona yardımcı olmak üzere iyi oda akustiği ve ses izolasyonu bulunmasıyla 

daha uygun bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KAYNAKÇA; 
 

 

-http://www.dunyaengellilerdernegi.org.tr/  

-Tasarım+ Kuram Dergisi(Sayı 3, Cilt 2, 2003) 

-www.musiad.org.tr/img/.../pdf/turkiyedeengelligercegi.pdf  

-www.mitademo.com  

- Erişilebilir Şehir Yönetmeliği  

-yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses/bto611-2009.../06-Ch10.pptx  

- www.mimarlarodasiankara.org/dosya/dosya4.pdf  
 


