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EVRENSEL TASARIM 

“Evrensel Tasarım olabildiğince geniş bir kitleye hitap eden ve herkes tarafından 

kullanılabilen uyum ve özellikli tasarım gerektirmeyen ürünlerin ve çevrenin tasarımıdır.” 

Ron Mace 

1 .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. 

2. 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. 

3. Evrensel Tasarım Araştırma Merkezi [1]  

Çevre düzenleme ve kent konusunda tasarımlar için evrensel tasarımı geliştiren ve bu 

konuda araştırmalar yapan ulusal bir merkezdir. 

1
 The Center for Universal Design (CUD) NC State University College of Design 

(http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_us/about_us.htm) 

http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_us/about_us.htm


 
 

Bu merkez geniş bir ölçekte uluslararası tasarım konusunda çalışanlar için hangi araçların 

en uygun olduğu konusunda araştırmalar yapmakta, inşaat sektörü ve üreticilerle işbirliği 

içinde tasarım çözümleri üretmekte, engelliler, aile bireyleri ve profesyoneller için teknik 

çözümler, yayınlar ve eğitim-öğretim malzemesi üretmekte, staj ve eğitim hizmeti 

sunmaktadır. 

4. Evrensel Tasarım İlkeleri [2] 

4.1. 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 

 Her türlü kullanıcı için aynı kullanım şeklinin sağlanması; aynısı olamıyorsa benzeri 

veya eşdeğerinin sunulması, 

 Hiçbir kullanıcıyı ayırt etmemek veya utandırmamak, 

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

olanaklarla sağlanması, 

 Tasarımın tüm kullanıcılara aynı çekicilikte sunulması gerekir. 

4.2. KULLANIMDA ESNEKLİK: Tasarımın bireysel tercihler ve yetenekler konusunda geniş 

seçenekler içermesi yararlı olur.  

Rehber 

 Kullanım yöntemleri konusunda tercih olanakları sağlanması,  

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

 Doğru ve hassas kullanımı sağlayacak önlemlerin alınması, 

 Kullanıcının hızına uygunluğunun sağlanması gerekir.  

4.3. 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. 

 

 

 

 

2
http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/2011/05/09/newprinciplesposters/#more-653 The Center 

for Universal Design, Copyright 1997, NC State University 



 
 

Rehber 

 Gereksiz karmaşıklığın ortadan kaldırılması, 

 Kullanıcı beklentileri ve sezgileri üzerine yoğunlaşılması, 

 Çeşitli okuma yazma düzeyi ve dil bilme düzeyine göre davranılması, 

 Enformasyon düzeninin önemine göre yoğunlaştırarak kullanılması, 

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

gerekir. 

4.4. ALGILANABİLİR BİLGİ: Tasarım ürünü, çevre ve mekân, kullanımla ilgili gerekli 

bilgilendirmeyi  kullanıcısına çevrenin şartlarından ve kullanıcının algılama yeteneklerinden 

etkilenmeyecek şekilde verebilmelidir. 

Rehber 

 Gerekli bilgilendirmeyi yoğun olarak gösterecek farklı anlatımlar kullanılmalıdır 

(resimli, sözel, dokunsal gibi). 

 Gerekli bilgilendirmenin anlaşılabilirliğinin vurgulanması mutlaka sağlanmalıdır. 

 Kullanım ögelerinin tanımlanabilecek şekilde birbirinden ayrılması (yönlendirme ve 

kılavuz oluşturma) gerekir. 

 Algılama sınırlamaları olanların kullandığı araç ve tekniklerle rekabet edebilecek 

(onlardan daha iyi olabilecek) çözümler geliştirilmelidir. 

4.5. 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 

 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. 

 Tehlikeler ve yapılabilecek hatalar konusunda uyarılar bulunmalıdır. 

 Hatadan koruyan özelliklerin sağlanması gereklidir. 

 Çok dikkat isteyen işlerdeki hareketleri sınırlayıcı yaklaşımlar geliştirilmelidir 

4.6. 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 

 Kullanıcının doğal vücut pozisyonunda kalarak kullanımının sağlanması gerekir. 

 Kabul edilebilir kullanım gücü harcanacak özellikler üzerinde durulmalıdır. 

 Tekrar eden hareketlerin en aza indirilmesi gereklidir. 



 
 

 Uzun süreli fiziksel güç harcanmasını azaltacak yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

4.7. 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 

 Her oturan veya ayakta duran kullanıcının önemli kullanım öğelerini görebilmesini 

sağlayacak engelsiz bakış açısı sağlanmalıdır. 

 Her oturan veya ayakta duran kullanıcının rahatlıkla tüm kullanım öğelerine 

erişilebilirliğinin sağlanması gerekir. 

 Farklı el büyüklüğü ve elle kavrama özelliğine uyum sağlanmalıdır. 

 Kişisel yardım veya yardımcı araçlarının kullanımına olanak sağlayacak mekânların, 

alanların sağlanması gerekir. (Hacıhasanoğlu, 2003) [3] 

 

DÜNYA VE TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM 

DEĞERLİNDİRİLMESİ 

1. Dünya’da ve Türkiye’de En Yaygın Engel Türleri 

 Ortopedik engelliler 
 Görme engelliler 

 İşitme ve konuşma engelliler 

 Zihinsel engelliler 

 Otistik engelliler (Otizm) 

 Süreğen hastalıklılar 

2. Dünya’da Engellilik Profili Ve Engellilik 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. 

Birçoğumuzun varlığına alıştığı sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere 

erişimde engelli insanların bariyerlerle karşılaşıyor olması bu farkları kısmen açıklayabilir. 

Daha az avantajlı toplumlarda bu sorunlar daha yakıcı hale gelmektedir. 



 
 

2015 Binyıl Kalkınma Hedeflerinin merkezinde yer alan çok daha iyi, uzun ömürlü kalkınma 

beklentilerini ve daha da fazlasını gerçekleştirmek için engellilerin kaliteli eğitim almalarını, 

saygın işler bulmalarını ve seslerinin duyulmasını sağlayarak engellerle yaşayan insanları 

güçlendirmemiz ve engellileri topluluklarına katılmaktan alıkoyan bariyerleri ortadan 

kaldırmamız gerekmektedir. 

3. Türkiye’de Engellilik Profili Ve Engellilik Durumu 

Günümüz Türkiye’sinde engelli profilini incelediğimizde, söz konusu sorunlar nedeniyle, 

engellilerin toplumla bütünleşme yönünde büyük sorunlar yaşadıkları görülmektedir. 

Adlandırmadan başlayarak, yaşamın pek çok alanına yayılan sorunlar, her geçen gün kartopu 

gibi büyüyerek, içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Bu durum engelli bireylerin, toplumla işlevsel 

bir bütünlük içinde yaşamalarını da güçleştirmektedir. 

Toplumun engelliyi anlamaması, paylaştıkları hayatın içinde onları fark etmemesi, engellinin 

de ön yargılı bir tutumla “nasıl olsa önemsenmiyorum” deyip, kendini topluma takdim 

etmekten kaçınması, iletişim adına çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sürekli sorunlarla boğuşan, anlamlı çözümler üretemeyen özürlü bireyler, kendilerini mutsuz 

hissediyorlar. Özürlülük sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini; 

ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen bir sorundur. 

4.Dünya’da ve Türkiye’de Eğitim’de ve Sosyalleşmede Engellilerin Sorunları 

4.1. Dünya’da Eğitim Engelleri 

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 (24). Doğu Avrupa ülkeleri gibi ilköğretime kayıt oranlarının yüksek olduğu 

ülkelerde bile engelli çocukların birçoğu okula gitmemektedir. 

4.2. Türkiye’de Eğitim Engelleri 

Özürlülerin en temel sorunu eğitimdir. Özürlülerin eğitimsizliği, toplumla bütünleşmesinin 

önündeki en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başbakanlık Özürlüler 

İdaresi Başkanlığı’nın 2002 yılında 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. Özürlülerin % 41’i ile 

süreğen hastalığı olanların yaklaşık % 47,1’i ilkokul mezunudur. İlkokul sonrası eğitim düzeyi 

ise oldukça düşüktür. Yüksek okula devam eden özürlü (bedensel, görme engelliler, işitme ve 

konuşma) oranı % 2,24, kronik hastalığa sahip olanlarda ise % 4,23’tür. 

Sonuç olarak, okuryazarlığı olmayan ve eğitim seviyesi düşük bir engelli kitlesinin varlığından 

söz edilebilir. 

Tablo(1):Türkiye’de Genel ve Engelli Nüfusun Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

Kaynak: DİE ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, “2002 Özürlüler Araştırması” 

4.3. Dünya’da Ulaşım, Fiziksel Çevre ve Konut Engelleri 

Kurumsal çözümlere bel bağlanması, cemiyet hayatının noksanlığı ve yetersiz hizmetler 

engelli insanları izole eder ve başkalarına bağımlı kılar. Birleşik Devletler’de 1505 yaşlı 

olmayan yetişkin engelliye yapılan bir ankette katılımcıların %42’si yanlarında yardım 

edebilecek biri olmadığından ötürü yatağa girip çıkmakta veya koltuğa oturup kalkmakta 

başarısız olduğunu belirtmiştir (26). Barınma kurumları, engellileri özerklikten mahrum 

bırakmaktan, toplumdan ayrıştırmaktan ve diğer insan hakları ihlallerinden sorumlu 

tutulmaktadır. 



 
 

Verilen desteğin çoğu aile üyelerinden ya da toplumsal ağlardan gelir. Ancak, sadece 

enformal desteğe bel bağlamak, bakım sağlayan kişiler için stres, izolasyon ve sosyo-

ekonomik fırsatların kaybı gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Aile üyelerinin yaşlanmasıyla bu 

zorluklar artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişimsel engelliliğe sahip çocukların 

aile fertleri diğer ailelerin üyelerine göre daha az saat çalışmakta, işlerinden ayrılmış olma 

ihtimalleri daha yüksek olmakta, daha şiddetli ekonomik sorunlar yaşamakta ve yeni bir işe 

başlama eğilimini daha az göstermektedir. 

4.4. Türkiye’de Ulaşım, Fiziksel Çevre ve Konut Engelleri 

Özürlülerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel 

çevre ve konut sorunudur. Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, yaşadıkları fiziksel işlev 

bozuklukları/yetersizlikleri ve bunların yol açtığı sınırlamalar sebebiyle büyük önem 

taşımaktadır. Yaşama alanları tasarlanırken, bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde 

yaşanılan fiziksel çevreyi de o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak 

gerekir. 

Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan konutlar, 

ulaşım araçları ve bunun gibi daha bir çok fiziksel çevre unsuru, engellilerin topluma 

katılmasının önünde ciddi birer engel oluşturmaktadır. Engeli nedeniyle hareket yeteneği 

sınırlanmış insanların bu ve benzeri sebeplerle yaşadıkları sıkıntılara böylece yenileri 

eklenmiş olmaktadır. 

Özürlü insanların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, özürlü olmayanlarla farklı 

olmakla birlikte benzerdir. Özürlü olarak tanımlanan bireyleri, toplumun ayrı bir kesimi 

olarak niteleme yerine bütünleşmiş bir parçası olarak algılayabilmek ve yaşanılan mekânda 

da buna olanak sağlayabilmek amacıyla fiziksel çevreye ulaşılabilirliğini sağlamak 

gerekmektedir. 

Tüm insanlar gibi özürlü insanların da ulaşım hizmetlerinden eşit fırsatlarda yararlanması ve 

işine, okuluna, alışverişe, spor alanlarına, parklara, özürlü olmayan insanların kullandığı 

yollarla ve taşıtlarla gidebilmesi gerekmektedir. 

Yerel yönetimler, yaptıkları sosyal ve teknik altyapı yatırımlarıyla kent mekânının 

şekillenmesinde önemli role sahiptir. Kentsel ulaşım hizmetlerinin, kentteki her türlü açık 

alan ve yapının özürlüler için ulaşılabilirliğinin yerel yönetimlerce sağlanıyor olması, 

özürlülerin sosyal yaşama katılmasında fırsat eşitliğini sağlayan en önemli unsurdur. 

5. Dünya’da ve Türkiye’de Yurtların (Öğrenci evi) Durumu 

Dünya’da ve Türkiye’de engellilerin önündeki engellerin kalkması ve toplumdaki engelsiz 

bireyler gibi yaşamaları için birçok yönetmelik ve yasa vardır. Ancak bu yasa ve 

yönetmeliklerin uygulamasında çeşitli nedenlerden dolayı sıkıntılar vardır. Bu nedenler; 

 Yetersiz politikalar ve standartlar. 



 
 

 Yeterli hizmet sağlanmaması, 

 Hizmet iletimi sorunları, 

 Yetersiz finansman, 

 Yetersiz erişilebilirlik, 

 Danışma ve katılım yetersizliği, 

 Veri ve bulgu yetersizliğidir. 

Dünya’da ve Türkiye’de bulunan yurt yapılarının sadece küçük bir bölümünde engelli insanlar 

düşünülmüştür. Bu yurtlarında çok az bir kısmında engelli insanlar yurtların her noktasına 

rahatlıkla ulaşabilirken, büyük bir kısmında kısmi ulaşım sağlanmıştır. 

6. Engelsiz Yurt Örneği 

 ASU Taylor Place Dormitory  

ASU ( Arizona State University ) Taylor Place Dormitory 

Yer : Phoneix, Arizona, ABD 

Yıl : 2009 

Proje Mimarı : BRADY REWERTS  

Projede üniversitede eğitim gören engelli insanlarda düşünülmüş ve buna göre tasarım 

yapılmıştır. Engellilerin yurt içinde rahatça hareket etmeleri için çeşitli uygulamalar yapılmış. 

                       

Yapıya ulaşan yollar, yaya kaldırımları ve diğer ulaşım elemanları evrensel tasarım ilkelerine 

uygun olarak tasarlanmıştır. 

                              



 
 

Odaların oda numaraları, odaların içindeki ve yapıdaki prizler , asansör tuşları , bilgilendirme 

tabelaları vb. elemanlar engellilerin rahat bir biçimde anlaması ve kullanmasına yönelik yapılmış. 

          

           

Tüm odaların girişleri koridorlardaki zemin seviyesiyle bir olarak yapılmışttır.Bu sayede engelli 

insanların rahatlıkla diğer odalarada girip çıkması sağlanmıştır. Engellilerin kullandıkları odalarda ise 

tamamen onların rahat bir biçimde hayatlarını sürdürebilmesi düşünülerek tasarlanıştır. Odalardaki 

banyolar, dolaplar, masalar … engellilere göre tasarlanıştır. 

                  

               



 
 

                

Bunlara ek olarak bina içinde bulunan çeşmeler engellilerinde ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır. 

Merdiven altı gibi yüksekliği az olan yerlerdeki tehlikeyi engellemek içinde merdivenib iz düşümüne 

barikat tasarlanmıştır. 
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