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Evrensel Tasarım 

Türkiye ve Dünyada Engellilik Durumu 

Evrensel Tasarım 

"Evrensel tasarım olabildiğince geniş bir kitleye hitap eden ve herkes tarafından kullanılabilen uyum ve 

özellikli tasarım gerektirmeyen ürünlerin ve çevrenin tasarımıdır." 

Ron Mace 

 

Evrensel tasarımın çıkış amacı 

“2. Dünya savaşını takip eden yıllarda tüm dünyada özellikle savaştan zarar gören ve uzuvlarını 

kaybeden askerler ve halk için, onların yaşam çevrelerini yeniden düzenlemeyi hedefleyen engelsiz 

tasarım anlayışı hedeflenmiştir. Ancak zamanla bu anlayışın toplumda engelliler ve normal insanlar 

biçiminde bir ayrımcılığa yol açtığı gözlemlenmiş ve toplumda yaratılan bu eşitsizliğin önlemesi 

arayışları başlamıştır. Evrensel tasarım, toplumdaki bu sosyal eşitsizliği fark eden ve bundan hareketle 

tasarımın her boyutunda, hiçbir ayrımcılığa izin vermeden, aksine toplumun mümkün olduğunca 

çoğunluğunun kullanımını benimseyen bir tasarım anlayışı olarak belirginleşmiştir.” (Yaşar, D., Evcil, N, 

2011, “Herkes İçin Bir Kent ve Evrensel Tasarım”, Herkes için Kent, Herkes İçin Planlama, Akıllıca, 

Adaletle Yeniden, 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s:64-65, 14-16 Kasım 2011, YTÜ, 

İstanbul.)   

Evrensel Tasarıma olan ilgi artışının sebebini Steinfeld (1994,2): 

 Engelli yaşayanların sayısındaki artış, 

 Yaşam süresinin uzaması, 

 Engelli kesimin alım gücündeki artış, 

 Beyaz ve elektronik eşya pazarındaki gelişme, 

 Yardımcı teknolojilerin yetersizliğinin belirlenmesi, 

 Ürün ve yapay çevrelerin yaşlılara göre tasarlanmamış olması olarak açıklamaktadır. 
(Hacıhasanoğlu, I., 2003, Evrensel Tasarım, Tasarım Kuram Dergisi, sayı 3 mayıs 2003, :97) sayfa 
aralığı: 93-101) Steinfeld 1994. The Concept of Universal Design, Sixth Ibero-American 
Conference on Accessibility, June 19, 1994 Center for Independent Living, Rio de Janerio. 

 

Evrensel Tasarımın amaçları ve felsefesi:    

 Birey, grup, toplum ve çevre arasında uyum ölçeğini tanımlar, 

 İnsan hareketini destekleyen ve kolaylaştıran ürünleri destekler, 

 Ürünlerin ve çevrenin negatif etkilerini azaltmaya çalışır. 
 

 

 

 



Evrensel Tasarım Mevzuat Geçmişi  (Amerika) 

 1960’lı yıllardaki Civil Rights Movement 1970-80-90 mevzuatını etkiledi ve Engelli Hakları 
Hareketine ilham verdi. 

 1950’lerde engelsiz hareketi (the barrier-free movement) kamu politikaları ve tasarım 
uygulamalarında bir değişim süreci başlattı. 

 Asıl adları Gaziler İdaresi, Özürlü İstihdamı Başkan Komitesi ve Ulusal Easter Seals Derneği 
çabaları sonucunda "engelsiz" binalar için ulusal standartlar geliştirilmesi sağlandı. 1961 yılında, 
Amerikan Standartlar Birliği (daha sonra Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü; ANSI olarak da 
bilinir), ilk erişilebilirlik standardı olan A 117.1 sayılı "Bedensel Engelliler Tarafından Erişilebilir ve 
Kullanılabilir Binalar Yapma” maddesini yayınladı.  

 1973 yılında 49 eyalet erişilebilirlik mevzuatına sahip oldu.  

 1973’te Rehabilitasyon Yasası engelli insanlar için ilk sivil haklar yasası oldu. 

 1975’te Engelli Çocuklar için Eğitim Yasası çıkarıldı. 

 1990’da The Americans with Disabilities Act (ADA) -  Engelli Amerikalılar Yasası, engelli insanların 
haklarına ilişkin yaygın kamu bilincini yarattı. 

 2010’da ADA standartları güncellendi. 
 

Evrensel Tasarım İlkeleri 

1. İlke: EŞİT KULLANIM: Tasarım çok farklı yetenekleri olan kişilerce kullanılabilir ve satın alınabilir 

olmalıdır. Bu durum hem ürün tasarımında hem de mekân ve çevre tasarımında geçerlidir. Mekân ve 

çevre tasarımında kullanılabilirlik ve erişilebilirlik ele alınmalıdır. 

Rehber 

1.1. Her türlü kullanıcı için aynı kullanım şeklinin sağlanması; aynısı olamıyorsa benzeri veya eşdeğerinin 

sunulması,  

1.2. Hiçbir kullanıcıyı ayırt etmemek veya utandırmamak, 

1.3 Mahremiyet, güvenlik (security) ve emniyetin (safety) tüm kullanıcılara eşit olanaklarla sağlanması, 

1.4. Tasarımın tüm kullanıcılara aynı çekicilikte sunulması gerekir. 

2. İlke: KULLANIMDA ESNEKLİK:Tasarımın bireysel tercihler ve yetenekler konusunda geniş seçenekler 

içermesi yararlı olur.  

Rehber 

2.1. Kullanım yöntemleri konusunda tercih olanakları sağlanması,  

2.2. Sağ ve sol elini kullananlara benzer erişim ve kullanım olanaklarının sağlanması, 

2.3. Doğru ve hassas kullanımı sağlayacak önlemlerin alınması, 

2.4. Kullanıcının hızına uygunluğunun sağlanması gerekir.  

3. İlke: BASİT VE SEZGİSEL KULLANIM:Tasarımın kullanımının kullanıcının deneyimine, bilgisine, dil 

yeteneklerine ve mevcut konsantrasyon düzeyine bağlı olmadan, kolay anlaşılabilir olmasını ifade 

etmektedir. Tasarım ve mekân kurgusunun kolay anlaşılabilmesi için basit olması ve kolay algılanabilir 

olması yararlı olmaktadır. 



Rehber 

3.1. Gereksiz karmaşıklığın ortadan kaldırılması, 

3.2. Kullanıcı beklentileri ve sezgileri üzerine yoğunlaşılması, 

3.3. Çeşitli okuma yazma düzeyi ve dil bilme düzeyine göre davranılması, 

3.4. Enformasyon düzeninin önemine göre yoğunlaştırarak kullanılması, 

3.5. İş devam ederken veya bitince, etkili uyarıcıların devrede olması üzerinde durulması gerekir. 

4. İlke: ALGILANABİLİR BİLGİ: Tasarım ürünü, çevre ve mekân, kullanımla ilgili gerekli bilgilendirmeyi  

kullanıcısına çevrenin şartlarından ve kullanıcının algılama yeteneklerinden etkilenmeyecek şekilde 

verebilmelidir. 

Rehber 

4.1. Gerekli bilgilendirmeyi yoğun olarak gösterecek farklı anlatımlar kullanılmalıdır (resimli, sözel, 

dokunsal gibi). 

4.2. Gerekli bilgilendirmenin anlaşılabilirliğinin vurgulanması mutlaka sağlanmalıdır. 

4.3. Kullanım ögelerinin tanımlanabilecek şekilde birbirinden ayrılması (yönlendirme ve kılavuz 

oluşturma) gerekir. 

4.4. Algılama sınırlamaları olanların kullandığı araç ve tekniklerle rekabet edebilecek (onlardan daha iyi 

olabilecek) çözümler geliştirilmelidir. 

5. İlke: HATALARA DAYANIM: Tasarım, tehlikeleri ve kaza veya irade dışı hareketlerin kötü sonuçlarını en 

aza indirmelidir. Evrensel tasarım farklı kullanıcılara yönelik olduğu için tüm kullanıcıların tehlike ve 

kazalara karşı korunması gerekir. 

Rehber 

5.1. Kullanım ögelerinin tehlikelerinin ve hata payının en aza indirilecek şekilde düzenlemesi gereklidir. 

En fazla kullanılan öğelere en kolay ulaşılabilmeli, tehlikeli öğeler ortadan kaldırılmalı, yalıtılmalı veya 

kontrol altına alınmalıdır. 

5.2. Tehlikeler ve yapılabilecek hatalar konusunda uyarılar bulunmalıdır. 

5.3. Hatadan koruyan özelliklerin sağlanması gereklidir. 

5.4. Çok dikkat isteyen işlerdeki hareketleri sınırlayıcı yaklaşımlar geliştirilmelidir 

 

 

 

 

 



6. İlke: DÜŞÜK FİZİKSEL ÇABA: Tasarım ürünleri ve mekânlar minimum güçle efektif olarak ve konforlu 

şekilde kullanılabilmeli ve mekân-çevrelere minimum güç harcanarak konforlu şekilde erişilebilir 

olmalıdır. 

Rehber 

6.1. Kullanıcının doğal vücut pozisyonunda kalarak kullanımının sağlanması gerekir. 

6.2. Kabul edilebilir kullanım gücü harcanacak özellikler üzerinde durulmalıdır. 

6.3. Tekrar eden hareketlerin en aza indirilmesi gereklidir. 

6.4. Uzun süreli fiziksel güç harcanmasını azaltacak yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

7. İlke: YAKLAŞIM VE KULLANIM İÇİN BOYUT VE MEKAN: Her türlü kullanıcının vücut boyutu, duruş şekli 

ve hareketlilik özelliklerine uyum gösterecek yaklaşım, erişim ve kullanım boyut ve alanının sağlanması  

gereklidir. 

Rehber 

7.1. Her oturan veya ayakta duran kullanıcının önemli kullanım öğelerini görebilmesini sağlayacak 

engelsiz bakış açısı sağlanmalıdır. 

7.2. Her oturan veya ayakta duran kullanıcının rahatlıkla tüm kullanım öğelerine erişilebilirliğinin 

sağlanması gerekir. 

7.3. Farklı el büyüklüğü ve elle kavrama özelliğine uyum sağlanmalıdır. 

7.4. Kişisel yardım veya yardımcı araçlarının kullanımına olanak sağlayacak mekânların, alanların 

sağlanması gerekir. (Hacıhasanoğlu, 2003) 

 

BM Engelsiz bir Çevre için Çevre Tasarım Kılavuzu  

Hedef gruplar: tekerlekli sandalye kullanıcıları, sınırlı yürüme yeteneği olanlar, görme engelliler, kısmi 

görme engelliler,işitme engelliler 

Teknik çalışmalar ise; kentsel ve mimari ölçeklerde ikiye ayrılır ve 

Kentsel Ölçek; engeller, işaretlendirme, sokak aksamı, patikalar, yol kenarı rampaları, yaya geçişleri ve 

otopark olanaklarını, Mimari Ölçek ise; rampa, asansör, engelli asansörü, merdiven, korkuluk ve geniş 

holü, kapı, koridor ve tuvaletleri içerir. Çalışmanın her bölümünde 1.Problem belirlenir, 2. İlkeler 

planlanır (hedef, amaç), 3. Tasarım kararları verilir (standartlar, ölçüler), 4. Mevcut yapıdaki sorunlar 

anlatılır ve çözümler sunulur. 

 

 

 

 



Engellilerle İlgili Türk Standartları Enstitüsünce Hazırlanan ve Kabul Edilen Standartlar 

 “Türkiye Özürlüler Araştırması” sonuçlarına göre, engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 

%12,29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi özürlü olarak yaşamlarını sürdürmektedir. 

 

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERLE İLGİLİ MEVZUAT  

Deniz Çağlayan Gümüş, (“TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK MEVZUATI”  TMMOB Mimarlar 

Odası Ankara Şubesi Dosya 4 – Tasarım ve Özgürlük, Engelli İnsanlar ve Herkes için Tasarım Ocak 2007) 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993'te kabul ettiği “Özürlüler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda 
Standart  Kurallar”, engelliliğin dünya genelinde ele alınma biçimini etkilemiştir. Standart Kuralların “Eşit 
Katılım İçin Hedef Alanlar” başlıklı bölümünde ele alınan erişilebilirlik konusunda; “Devletler, toplumun 
her kesimine eşit fırsatlar verilmesi işlevi içerisinde, erişimin baştan sona önemini kabul etmelidirler 
”denmektedir. Metinde, devletlerin fiziksel çevre koşullarını, erişilebilirlik  bakımından kolaylaştıracak 
faaliyet programları hazırlayıp sunulması, 
bilgi ve iletişime erişimi sağlayacak önlemleri alması, erişimi güvence altına alacak yasaları çıkarması, 
yapılı çevrenin oluşumundaki uzmanların, bu konuda gerekli bilgiyle donatılmalarına yönelik çalışmaları 
güvence altına almaları, erişime yönelik ihtiyaçların, planlama aşamasının başlangıcından itibaren sürece 
dahil edilmesini, kamusal yapıların tasarımında, engellilerle  ilgili kuruluşların da süreçte yer almaları 
sağlanarak erişimin güvence altına alınması istenmektedir. 
 
Bu ve benzeri Birleşmiş Milletler kararları, ülkelerin ulusal mevzuatlarını engellilerin ihtiyaçlarını 
gözetecek biçimde düzenlemesini öngörmektedir. Bu çerçevede, engelliler için ulaşılabilir bir yaşam 
çevresi oluşturmak yönünde Türkiye'de de önce genel olarak engellilik alanında, ve buna paralel olarak 
ulaşılabilirlik ile ilgili bir dizi yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir. 
 
Türkiye'de bu alandaki ilk ve en önemli adım, 1997 yılında 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulmasıdır. Engellilik alanında çalışan kurum, kuruluş, sivil toplum 
örgütleri ve üniversiteler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak, gerekli mevzuat çalışmalarını 
yapmak, araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek ve toplumsal bilinçlendirmeyi ve farkındalık düzeyini 
artırmak gibi görevleri bulunan Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasından sonra, engellilik alanında 
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Yine 1997 yılında 572 sayılı KHK ile birçok yasada engellilikle ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de, böylece 3194 sayılı İmar Yasası’na bir madde 
eklenmesidir. Türkiye'de engelliler için erişilebilirlik ilk kez yasal düzenlemelerde yer bulmuştur. 
 
572 sayılı KHK ile İmar Yasası'nda yapılan bu değişikliğin ardından, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından ilgili yönetmelikler, gerekli değişiklikler yapılarak 2 Eylül 1999 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikler ve yapılan düzenlemeler özetle şunlardır: 
 
1. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği  
 
2. Belediye ve Mücavir Alan sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar 

Yönetmeliği 
 
3. İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik 
 
4. Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
 
5. Otopark Yönetmeliği 
 
6. Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik 
 



7. TS 9111/ Nisan 1991: Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları 
 

8. TS 12576/ Nisan 1999: Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda 
Yapısal Önlemlerin Tasarım Kuralları 

 
9. TS 12460/Nisan 1998 Şehir İçi Yollar- Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar İçin 

Tesislerde Tasarım Kuralları 
 
Erişilebilirlikle ve engellilerle doğrudan ilgili olmayıp, içinde gerekli bazı bölümler bulunan standartların 
isimleri ise;  
 

 TS 7635 Şehir İçi Yollar/Yaya Geçitleri Seçim Esasları 

 TS 12127 Şehir İçi Yollar/Raylı Taşıma Sistemleri 
o Bölüm 1: Yeraltı İstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları, 

 TS 12186 Şehir İçi Yollar/Raylı Taşıma Sistemleri 
o Bölüm: 2 Yer Üstü İstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları, 

 TS 7768 Şehir İçi Yollar - Pelikan Yaya Geçitleri Yapım ve İşleyiş Kuralları, 

 TS 10551 Şehir İçi Yollar - Otolar İçin Otopark Tasarım Kuralları, 

 TS 8237 Asansörler - Yerleştirme İle İlgili Boyutlar Sınıf I-II-III Asansörleri , 

 TS 8022 Şehir İçi Yollar - Yaya Alt Geçitleri, 

 TS 11937 Şehir İçi Yollar - Işık Kontrollü (Sinyalize) Hemzemin Kavşak Tasarım Esasları, 

 TS 12254 Şehir İçi Yollar - Yolda ve Yol KenarındaYapılan İnşaat ve Tamirat İşlerinde Alınacak 
Emniyet Tedbirleri, 

 TS 8357 Halka veya Müşterilere Açık WC'lerin Sınıflandırılması ve Özellikleri, 

 TS 10082 Konaklama Tesisleri – Oteller Sınıflandırma ve Özellikler, 

 TS 11400 Huzur Evi - Genel Kurallar, 

 TS 11594/Mart 1995 Otobüs İşletmeciliği -Şehirlerarası Terminal Hizmeti Olan – Genel Kurallar, 

 TS 11642/ Nisan 1995 Dinlenme Tesisleri - Karayolları Üzerinde - Genel Kurallar, 

 TS 12006/ Nisan 1996 Kamu Binalarında Mekan İhtiyacı - Terimler ve Tarifler, 

 TS 12574 Nisan 1999 Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri, Bölüm 10: İstasyon İçi İşaret ve 
Grafik Tasarım Kuralları, 

 TS 12575/Nisan 1999 Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri, Bölüm 11: Sistem Bilgi ve İlan 
Panoları - Genel Kuralları, 

 TS 12527/Şubat 1999 Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri, Bölüm 14: İstasyon Platformu 
Oturma Elemanları - Tasarım ve Yerleştirme Kuralları 

 
 
01.07.2005 tarihinde kabul edilen 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  da yapılı çevrede erişilebilirlik konusunda yeni bazı 
hükümler getirilmiştir. Bunlar şöyledir: 
 
Kanu’nun 19. maddesinde; 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bir değişiklik 
yapılmıştır. Bu Kanun'un 42. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.: 
 
“Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay 
içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu 
süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat 
malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden 
ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili 
merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun 
teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak Yönetmelikle belirlenir.” 



 
Söz konusu “Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik” 22.04.2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte, 
kat malikinin diğer kat malikleriyle yapacağı toplantıda talebinin reddedilmesi durumunda, tadilat 
yapılacak olan binanın ruhsat işlemlerinin yapıldığı yere başvurmasıyla bir komisyon oluşturulması, bu 
komisyonun ise söz konusu talebin gerekliliği ve bina güvenliği açısından bir değerlendirme yapmasının 
koşulları ayrıntılandırılmıştır. 
 

5378 sayılı Kanu’nun geçici 2. maddesi ise doğrudan ulaşılabilirlikle ilgilidir. Bu maddede “Kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor 
alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve 
umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde 
özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” denmektedir.  
 
Toplu taşımacılık hizmetlerinin ele alındığı Kanunun geçici 3. maddesinde ise; “Büyükşehir belediyeleri ve 
belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin 
özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma 
araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma 
getirilir.” denmektedir. 
 
2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Özürlüler Yasası doğrultusunda belediyeler başta olmak üzere kamu 
kurum ve kuruluşlarına, yaya geçitleri, resmi yapılar, yeşil ve spor alanları gibi alt yapıların engellilerin 
erişilebilirliğine uyumu için verilen 7 yıllık sürenin dolmasına günler kala, 3 yıl uzatma geldi. Buna göre 7 
Temmuz 2012 tarihinde dolacak süre 7 Temmuz 2015’e uzatılacak. Bu uzatmanın gerekçesi, “gerekli 
tedbirlerin alınabilmesi amacıyla” şeklinde açıklandı.  

TBMM Genel Kurulu'nda, bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapılar, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor, sosyal 

ve kültürel alanlar, gerçek ve tüzel kişilerce yapılar, umuma açık hizmet veren her türlü yapıların, 

özürlülerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi için kanunla tanınan 7 yıllık süreyi, 8 yıla çıkaran 

maddeye, önergeyle yeni fıkralar eklendi. 

Buna göre, denetim sonucunda belediye, kamu kurum ve kuruluşları, umuma açık hizmet veren yapı ve 

açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine, eksiklikleri tamamlamaları için 2 yıl daha 

ek süre verilebilecek. 

Umuma açık hizmet veren her tülü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek 

ve özel hukuk tüzel kişiler, verilen sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmezse, her bir tespit için 

bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak. Belediyeler ile kamu kurum ve 

kuruluşlarına ise eksikliklerini tamamlamamaları halinde her bir tespit için 5 bin liradan 25 bin liraya 

kadar idari para cezası kesilecek. 

 



  



Uzaktan Erişimli Eğitim 

Evrensel Tasarım Eğitimi:   

Kuzey Kaliforniya Üniversitesi, Evrensel Tasarım Merkezi, IDEA merkez ve Küresel Evrensel Tasarım 

Eğitimcileri Ağı işbirliği, evrensel tasarım ile ilgili çalışan eğitimci ve öğrencilere yönelik web tabanlı 

kaynaklar ve ders ekipmanları sağlamaktadır. Leslie Kanes Weisman tarafından yürütülen (New Jersey 

Instutute of Technology) Universal Design Beyond ADA  dersindeki bir uygulamaya ait GÖZLEM KARTI 

örnekleri aşağıdadır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Üstteki örnekte; evrensel tasarım ilkesi başlıklı gruplandırma yapılmış, ADA standartları ( 7a. 7b. ) görsel 

kayıtların altına eklenmiş, ADA standartlarıyla ilgili mevcut durumun yorumu yapılmıştır. 

 

 

Yandaki örnekte ise; ADA standartlarına 

göre gruplama yapılarak, uygun sorular 

üretilmiş, sorulara EVET ve HAYIR şeklinde 

cevaplar aranmıştır. Mekana ait görseller 

eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dünyadan Engelsiz Eğitim Yapıları Örnekleri 

 

Hazel Wood Infant School 

Hazel Wood, birden fazla engeli olan yani görme ve işitme, işitme ve yürüme, algı bozukluğu gibi fiziksel 

engellerin beraber olduğu durumdaki, 2 ile 19 yaş arasındaki çocuklar için yapılmış bir okul. Okul 60 

öğrenciye eğitim verebiliyor. 

İşitme engelli ve algılama bozukluğu olan (otistik ya da düşük zekalı) çocuklara yönelik belli işlevlerdeki 

alanları ve hacimleri (örneğin depolama alanları, tuvaletler, oyun alanları) doğal olan farklı renklerde 

boyayarak kolay algılanabilir hale getirmişler. Okulun aydınlık ve doğa ile iç içe yapısı huzurlu ve kolay 

algılanan bir kurgu yaratmış. Okulun birçok yerine piktogram ve aydınlatmalar ile yol gösterici ve öğretici 

işaretler yerleştirilmiş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

School for Spastic Children 

Okul 500 öğrenci için yapılmış. Yapımda İngiliz hükümetinden gelen yardım bütçesi kullanılmış. Okulda 

eğitimin yanında fiziksel yardım, tedavi de uygulanmakta. Okul hem çocuklara hem de spastik çocukların 

ailelerine destek ve eğitim veriyor. Ayrıca bu eğitim yapısı Hindistan’ın kırsal alanlarında yaşayanlar için 

bir eğitim ve kültür merkezi işlevi de görmekte. Okul sıcak iklimden dolayı kalın duvarların arasında ve 

pencere yüzeyleri korunaklı ve dolu yüzeylere göre düşük oranda.  

 

 

 

 

 

 



 

Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü 

Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü, doğuştan ve ya sonradan görme engeli olan insanlara eğitim, 

sağlık ve sosyal konularda yardım eden, destek veren gönüllülük esasına dayalı büyük bir organizasyon. 

Enstitünün kuruluş yılı 1918 olan kurumun ilk yardımları 1. Dünya Savaşı’nda görme duyusunu yitirmiş 

kişilere olmuş. Savaş sonrası yıllarından bugüne yeni yapılar ve girişilen işlerle büyüyen enstitü program 

ve servislerini büyüterek, araştırma, eğitim, rehabilitasyon ve rehabilitasyon danışmanlığı sağlık 

hizmetleri ve kütüphane hizmeti sunmaktadır. Enstitünün eski binası 1954 yılında yapılmıştır. Yerine 

yapılan bina modern ve teknolojinin nimetlerinden olabildiğince yararlanmış bir komplekstir. Sesler, 

akustik, kokular, yüzeylerin dokuları görme engelli bireylere daha iyi hizmet verebilmek için 

geliştirilmiştir. 
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