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1.)EVRENSEL TASARIM 

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. 

1.1.)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.  

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 

(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. 

1.1.1.)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. 

1.1.2.) 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. 

1.1.3.)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. 

1.1.4.)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.  

1.1.5.)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. 



1.1.6.) Düşük Fiziksel Güç Gereksinimi 

Tasarım, etkinlik ve rahatlıkla kullanılabilir olmalı, yorgunluğa en az derecede olanak 

vermelidir. Kullanıcı, vücudunu doğal olmayan konumlarda bulundurmak zorunda 

kalmamalıdır. Ürün, kabul edilebilir derecede güç kullanarak çalıştırılabilmelidir. Ürün, üst 

üste tekrar eden davranışları gerektirmemelidir. Uzun süreli güç kullanımı gerekliliği en aza 

indirilmelidir. 

1.1.7.)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.  

2.) TÜRKİYE ENGELLİLER ARAŞTIRMASI TEMEL 

GÖSTERGELERİ 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yaptırılan 

“Türkiye Özürlüler Araştırması” ile ülkemizdeki özürlülük profili geniş kapsamlı olarak 

araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 

%12.29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi engelli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. 

Engellilik sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini ekonomik, sosyal 

ve psikolojik olarak etkileyen bir sorundur. 

Türkiye Özürlüler Araştırmasındaki bazı bulgulara bakıldığında engellilik öncelikle bir sağlık 

sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık sistemindeki eksikliler, ülkenin gelişmişlik 

düzeyi, vatandaşların kaliteli sağlık hizmetleri almasına engel olmaktadır. Bilgi eksikliği, 

sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, ekonomik yükü, tıbbi yetersizlikler vb. nedenler, 

engellinin yeterli, zamanında ve sürekli sağlık hizmeti almasını engellemektedir. 

Tanımlar: 

Engelli:  

‘Engelli’ sözcüğü genelde hareket yeteneği sınırlanmış bireyi çağrıştırmaktadır. Hareket 

yeteneğini sınırlayan nedenler ise doğuştan getirilen, doğum sırasında karşılaşılan ya da 



sonradan yaşanan bir hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkan bir işlev bozukluğundan 

kaynaklanıyor olabilir.  

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.  

Engelliliğin tanımında bazı sosyal faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörleri şu 

şekilde sıralayabilmek mümkündür: Bakıma muhtaçlık, çalışabilirlik, sosyal hayata uyumun 

sağlanabilmesi, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik. 

Ortopedik Engelli: 

Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. El, kol, ayak, 

bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlığı, şekil bo-

zukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serabral palsi, spastikler ve sipina 

bifida olanlar bu gruba girmektedir. 

Görme Engelli: 

Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Görme 

kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası) olanlar bu 

gruba girer. 

İşitme Engelli: 

Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı kullananlar da 

bu gruba girmektedir. 

Dil ve Konuşma Engelli: 

Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde 

bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir.  

İşittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, 

afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir. 

Zihinsel Engelli: 

Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zekâ geriliği olanlar (mental retardasyon), 

Down Sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine yol açmışsa) bu gruba girer. 

Süreğen Hastalık: 

Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve 

tedavi gerektiren hastalıklardır (kan hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, sindirim sistemi has-



talıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin 

ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları, HIV). 

Zedelenme – Sapma: 

Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, bir 

yapı ya da işleyiş bozukluğu olur. Vücudun bir parçasının olmayışı, eksik oluşu, işlemeyişi 

gibi. Daha açık bir ifadeyle bacakların olmayışı, kollarının felçli oluşu, parmaklarının 

tutmayışı, iyi görememesi, yüz felci, zekâ geriliği vb. durumlar birer zedelenmedir. 

Yetersizlik: 

Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal kabul edilen bir etkinliğin ya da 

hareketliliğin, engellenme veya sınırlanması haline, yetersizlik denmektedir. Birey zedelenme 

ya da sapma sonucu yaşamında birtakım güçlüklerle karşılaşır, bazı güçlüklerin üstesinden 

gelmede yetersiz kalır. Bacaklarının olmayışı ya da fiziksel özürlü oluşu, yürüyememe, 

yürüyerek yapılacak etkinliklerde yetersiz hale gelmesine neden olur. Görememe, işitememe, 

konuşamama, okuyamama, yazamama, uyuyamama vb. gibi. 

2.1.)Engelli Nüfus Oranları 

Engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur. Ortopedik, görme, işitme, dil 

ve konuşma ile zihinsel engellilerin oranı %2.58 iken (yaklaşık 1.8 milyon) süreğen hastalığı 

olanların oranı ise % 9.70’dir(Yaklaşık 6.6 milyon)(Tablo 1). Engelli olma oranları yaş grubu 

bazında incelendiğinde her iki grupta da ileri yaşlarda artmaktadır. Ancak, bu artış süreğen 

hastalığı olanlarda diğer engel grubundakilere göre daha fazladır. 0-9 yaş grubunda ortopedik, 

görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanların oranı %1.54 iken 0-9 yaş grubunda 

süreğen hastalığa sahip olanların oranı % 2.60’tır. Bu oran, ortopedik, görme, işitme, dil ve 

konuşma ile zihinsel engelli olanlarda 50-59 yaş grubu, süreğen hastalığı olanlarda ise 20-29 

yaş grubunda yaklaşık iki katına çıkmaktadır. 

Toplam Engelli Nüfus % Ortopedik, Görme, 

İşitme, Dil ve Konuşma 

ve Zihinsel Engelli Nüfus 

% 

Süreğen Hastalığa Sahip 

Olan Nüfus % 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

12.29 11.10 13.45 2.58 3.05 2.12 9.70 8.50 11.33 

Tablo 1: Engelli Nüfusun Toplam Nüfus içindeki oranı. 

 

 

 



2.2.) Yaş Yapısı 

Araştırma sonuçlarına göre engelli grubun ortanca yaşı, ortopedik, görme, işitme, dil ve 

konuşma ile zihinsel engellilerde yaklaşık 34, süreğen hastalığı olanlar için yaklaşık 49 dur. 

Ortanca yaş toplam nüfus için ise yaklaşık 26 dır. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma 

ile zihinsel engelli nüfus, toplam nüfustan daha yaşlı bir nüfus yapısına sahip iken süreğen 

hastalığı olanların ise en yaşlı nüfus yapısına sahip olduğu görülmektedir. 

  Ülkemizde doğumda yaşam beklentisi kadınlarda 70, erkeklerde 66 yıldır. Genel 

olarak orta yaşa gelindiğinde eğitim ve işle ilgili sorunların çözümlenmiş ve üretken döneme 

geçilmiş olması istenir. Engellilerin her yaş grubunda farklı gereksinimleri olmaktadır. Genel 

bir perspektifle bakıldığında çocukluk döneminde erken tanı ve tedavi, ardından eğitim ve 

rehabilitasyon hizmetleri, arkasından da işe yerleştirme gelmektedir. Engellilerin yarısının 34 

yaşından küçük olması bu gereksinimlerinin karşılanması için ciddi çabalara ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir.  

Engelli nüfusun ortanca 

yaşı 

Ortopedik, görme, işitme, 

dil ve konuşma ve zihinsel 

engelli nüfus 

Süreğen hastalığa sahip 

olan nüfus 

Türkiye 33.86 48.87 

Kent 32.60 47.19 

Kır 35.37 52.30 

Erkek 32.95 47.60 

Kadın 35.50 49.71 

Tablo 2: Engelli Nüfusun Ortanca Yaşı 

  

2.3.)Eğitim Durumu (Okur Yazarlık) 

Ülkemizde son yıllarda okuma- yazma bilmeyen nüfusun azaltılması konusunda ve eğitim 

düzeyinin yükseltilmesi konusunda oldukça önemli mesafeler kat edilmiştir. Ancak genel 

nüfusun göstergeleriyle engelli nüfusun göstergeleri arasında çok büyük uçurumlar vardır. 

Genel nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı yaklaşık %13’ tür. Bu oran engellilerde 

yaklaşık %36, süreğen hastalığı olanlarda yaklaşık %25’dir. 

  

  Ortopedik, görme, işitme, dil 

ve konuşma ve zihinsel engelli 

Süreğen hastalığa sahip olan 

nüfus % 



nüfus % 

  Okuma yazma 

bilmeyen 

Okuma yazma 

bilen 

Okuma yazma 

bilmeyen 

Okuma yazma 

bilen 

Türkiye 36.33 63.67 24.81 75.19 

Kent 29.58 70.42 20.49 79.51 

Kır 43.44 56.56 32.85 67.15 

Erkek 28.14 71.86 9.78 90.22 

Kadın 48.01 51.99 35.04 64.96 

Tablo 3: Engelli bireyin okuryazarlık nüfus oranı 

 2.3.1)Tamamlanmış Eğitim Durumuna Göre Engelli Nüfus Oranı 

Tamamlanmış eğitim durumuna göre engelli nüfus oranı verileri de genel nüfusa göre oldukça 

düşüktür. Engellilerin yaklaşık % 41’i, süreğen hastalığı olanların yaklaşık % 47.10’u ilkokul 

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

engelli oranı % 2.24, süreğen hastalığa sahip olanlarda ise % 4.23’dür. Eğitim düzeyi 

doğrudan yaşam kalitesini etkileyen bir göstergedir. Sağlık, çalışma durumu, gelir ve sosyal 

yaşama katılma düzeyi eğitim düzeyi ile doğru orantılı olarak artar. Engelli olmak eğitim 

yaşamına katılmayı engelleyen bir durum olduğu gibi, bu durumun sonucu engelliliğin 

yükünü artırır. Bu kısır döngüyü kırmak engelliler için gereken özel eğitim hizmetlerinin 

nitelik ve niceliğini, ulaşılabilirliğini artırmakta, bunun yanı sıra normal eğitime devam 

edebilecek engellilere fırsat eşitliği sağlamakla mümkün olabilecektir. Bunu sağlamanın yolu 

toplumsal bilincin geliştirilmesi çalışmalarına ek olarak yasal düzenlemelerle fırsat eşitliğini 

devlet garantisi altına almaktan geçmektedir.  

  Okuma-

yazma 

bilmeyen 

Okuma 

yazma 

bilen 

Okuma 

yazma 

bilen fakat 

bir okul 

bitirmeyen 

İlkokul Ortaokul 

veya 

dengi 

meslek 

okulları 

Lise 

veya 

dengi 

meslek 

okulları 

Yüksek 

öğretim 

Türkiye 36.37 63.62 7.69 40.97 5.64 6.90 2.42 

Kent 27.40 72.58 6.85 42.75 8.00 10.62 4.36 

Kır 45.36 54.64 8.54 39.17 3.31 3.16 0.47 

Erkek 25.75 74.22 7.95 47.21 6.98 8.98 3.10 



Kadın 51.26 48.74 7.32 32.22 3.78 3.97 1.45 

Tablo 4: Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel engelli nüfus %  

  Okuma-

yazma 

bilmeyen 

Okuma 

yazma 

bilen 

Okuma 

yazma 

bilen fakat 

bir okul 

bitirmeyen 

İlkokul Ortaokul 

veya 

dengi 

meslek 

okulları 

Lise 

veya 

dengi 

meslek 

okulları 

Yüksek 

öğretim 

Türkiye 26.64 73.36 8.10 47.10 6.31 7.61 4.23 

Kent 22.00 78.00 7.02 46.96 7.92 10.14 5.95 

Kır 35.07 64.93 10.07 47.34 3.39 3.01 1.11 

Erkek 10.16 89.84 7.42 54.41 9.50 11.43 7.07 

Kadın 37.33 62.67 8.54 42.35 4.25 5.14 2.39 

Tablo 5: Süreğen hastalıklara sahip olan nüfus % 

 

2.4.)Engellilerin Kurum ve Kuruluşlardan Beklentileri 

Araştırma döneminde engelli olan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından en önemli 

beklentilerine ilişkin bilgiler alınmıştır. Bu çalışmaya göre engellilerin en önemli 

beklentilerinin yaklaşık % 61 ile parasal katkı olduğu gözlenmektedir. Parasal katkı 

yapılmasını isteyen engellilerin oranı kırda % 68 iken kentte yaklaşık % 55’dir. Engelli 

erkeklerin yaklaşık % 59’u, kadınların yaklaşık % 64’ü kurum ve kuruluşlardan parasal destek 

istemektedir. Parasal katkı yapılmasını isteyen engellilerin kırda daha yüksek olması ve 

kadınların bu desteği daha çok istemesi kadınların gelirlerinin daha düşük olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

İş bulunmasına yardım edilmesinin en önemli beklenti olduğunu ifade eden engellilerin oranı 

yaklaşık % 10’dur. Bu beklenti kentte ve erkeklerde daha yüksektir. 

 En önemli beklentilerinin iş bulunmasında yardımcı olunması, eğitim olanaklarının 

yaratılması ve yasal haklarının savunulması olduğunu ifade edenlerin oranı erkeklerde ve 

kentte daha yüksektir. 

  

  Parasal 

katkıda 

Eğitim 

olanakları 

İş 

bulmaya 

yardımcı 

Yasal 

hakları 

Evde 

uzman 

personel 

Diğer Bilinmeyen 



bulunma yaratma olma savunma tarafından 

bakım ve 

tedavi 

hizmeti 

verme 

Türkiye 61.22 3.31 9.55 3.51 4.12 13.53 4.76 

Kent 55.28 4.23 10.20 4.60 4.71 15.37 5.60 

Kır 68.03 2.25 8.80 2.26 3.45 11.41 3.80 

Erkek 59.34 3.63 12.33 4.10 2.97 12.65 4.98 

Kadın 63.76 2.88 5.78 2.72 5.67 14.72 4.46 

Tablo 15: Engelli bireyin kurum ve kuruluşlardan beklentileri  

  

Engellilerle ilgili çalışmalarda pek çok eksikliğine rağmen yinede öncelikli grup çocuklar ve 

gençlerdir. Yetişkin ve yaşlı grup genellikle göz ardı edilmektedir. Engelli nüfusun yaş 

kompozisyonuna bakıldığında genel nüfusa oranla daha yaşlı oldukları görülmektedir. 

Yaşlanmanın sonucu ortaya çıkan engellilik veya engelli olarak yaşlanmak yeni sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Bunların başında sürekli bakım ve evde bakım gelmektedir. 

Engellinin yaşla birlikte artan yardım ve bakım ihtiyacı sosyal devlet ilkesi temelinde 

öncelikle ele alınması gereken konulardan biridir. Sürekli bakım ve yardım ihtiyacı yalnız 

yaşlı grubun değil, ağır engellilerin ve özellikle de zihinsel engellilerin acil ihtiyacıdır. 

2.5.)Engellilik Oranı 

Engelli türlerinin toplam nüfus içindeki yaygınlığının incelenebilmesi amacıyla her engelli 

türü için engelli nüfus oranı hesaplanmıştır. En yüksek engellilik oranı ortopedik engellilerde 

gözlenirken en düşük engellilik oranı işitme engellilerde gözlenmektedir. Yaşa göre engellilik 

oranları incelendiğinde, ortopedik, görme ve işitme engellilerde yaşla birlikte engellilik oranı 

da artmaktadır 

  

  Ortopedik 

Engelli 

Görme 

Engelli 

İşitme 

Engelli 

Dil ve 

konuşma 

Engelli 

Görme 

Engelli 

Türkiye 1.25 0.60 0.37 0.38 0.48 

0-9 yaş 0.64 0.33 0.20 0.46 0.42 



grubu 

10-19 0.77 0.36 0.29 0.43 0.58 

20-29 1.21 0.45 0.32 0.42 0.65 

30-39 1.26 0.46 0.35 0.31 0.54 

40-49 1.39 0.62 0.35 0.26 0.39 

50-59 1.79 0.91 0.41 0.30 0.26 

60-69 2.80 1.56 0.77 0.41 0.27 

70 + 3.94 2.98 1.70 0.39 0.31 

Kent 1.09 0.52 0.32 0.33 0.38 

Kır 1.49 0.73 0.45 0.46 0.64 

Erkek 1.48 0.70 0.41 0.48 0.58 

Kadın 1.02 0.50 0.33 0.28 0.38 

Tablo 16:  Engellilik Oranı 

2.6.)Türkiye’deki Gelişmeler  

Son yıllarda, dünyanın pek çok 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 yanısıra yönetmelikler arasında bazı farklılıklar da 

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

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

kavranmasından, görme özürlüler için uyarıcıların düzenlenmesine kadar detaylı 

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

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

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

ve çocukların kaçışı için yangın hortumu bulundurulmasının gerektiği ifade edilmiştir. 

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

değneği kullanımını güçleştirmeyen şekilde yapılması istenmektedir. 

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

çözümlerin tanımlandığı söylenebilirse de, uygulamada yetersiz kalındığı görülmekte, engelli 

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

desteklemektedir. Türkiye Engelliler Derneği Başkanı Poyraz, özellikle konutların 

standartlara uygun inşa edilmediği, rampaların genellikle yapılmadığı veya kullanılamayacak 

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

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

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

yapmaktadır.  

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. 

3.)DÜNYA İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ 

DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

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

milyardan fazla insan bir tür engellilik ile yaşıyor. 

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

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

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

15 yaş ve üzerinde kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi sayısını, Dünya 

Sağlık Araştırması 785 milyon olarak belirtirken, Küresel Hastalık Yükü çalışması, bu sayıyı 

yaklaşık 975 milyon olarak ifade ediyor. 

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

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

14 yaş arası çocuk engelliliğinin ise, 13 milyonu ''şiddetli engellilik'' olmak üzere 95 milyon 

seviyesinde olduğunu belirtiyor. 

Engelli insanların sayısının giderek artması; nüfusun yaşlanması, diyabet, kalp ve damar 

hastalıkları ve akıl hastalığı gibi engellilik ile ilgili kronik sağlık sorunlarının dünya çapında 

artmasıyla açıklanıyor. 

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

engelli insanlar gibi birkaç ''klasik'' grup üzerinde dururken, sağlık sorunları, kişisel etkenler 

ve çevresel faktörlerin etkileşiminden ortaya çıkan engellilik deneyimleri geniş ölçüde 

farklılık arz ediyor. 

Engelli insanların hepsi eşit derecede dezavantajlı durumda bulunmuyor ve farklı sakatlık 

kategorilerinde okul kayıt oranları da farklılık gösteriyor. 

Dünya Sağlık Araştırması sonuçları da, engelliliğin, düşük gelirli ülkelerde yüksek gelirli 

ülkelere göre daha yaygın olduğuna ve en yoksul 5'te 1'lik refah diliminde yer alan 

insanlarda, kadınlarda ve yaşlı insanlarda engelliliğin daha sık görüldüğüne işaret ediyor. 

3.1.)Engellilerin Karşılaştıkları Sorunlar 

Engelli insanların yaşamlarının nasıl etkilendiğine bakıldığında, sayısı giderek artan bulgular, 

engelli insanların genel nüfusa göre daha düşük kalitede sağlık seviyesinde 

yaşadığını gösteriyor. 



Engelli olmayan akranlarına kıyasla engelli çocukların okula başlaması olasılığı daha düşük 

gerçekleşirken, engelli çocukların okulda bulunma süreleri ve sınıf geçme oranları da düşük 

seyrediyor. 

Ekonomik katılım açısından da, engelli insanların işsiz kalma ihtimali daha yüksek ve 

engelliler istihdam edildiklerinde dahi genellikle daha az kazanç elde ediyorlar. 

Dünya Engellilik Raporu'na göre, sağlık hizmetlerindeki engelleri aşmak için, öncelikle 

mevcut her türlü sağlık hizmetini kapsayıcı hale getirmek ve kamu sağlık hizmetlerini engelli 

insanlar için erişilebilir kılmak gerekiyor. 

Rehabilitasyon konusunun, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili bütün yasalara ve engelli 

insanlar için hazırlanmış özel yasalara dahil edilmesi gerekiyor. 

4.)FİZİKSEL ENGELLİLERLE İLGİLİ 

DÜZENLEMELER  

Eğitim yapılarında, TS 9111 ve TS 12576 no.lu standartlarda ve fiziksel engellilerle ilgili 

17.12.2009 tarihli ve 9648 (2009/90) sayılı Genelge’de açıklandığı şekilde gerekli tedbirler 

alınmalıdır.    

4.1.)MERDİVENLER – RAMPALAR – KÜPEŞTELER VE GALERİLER:  

Öğretim binalarında, kolay algılanabilir konumda en az iki ana merdiven planlanmalıdır. Bina 

içi merdiven kol genişliği en az 2.00 m. olmalı, kova genişlikleri 20 cm.den fazla 

olmamalıdır.Merdiven rıht yüksekliği en fazla 17 cm., basamak genişliği en az 29 cm. 

olmalıdır. Konsol merdivenlerden kaçınılmalı, bütün merdivenlerin (yangın merdivenleri 

dâhil) bodrum kata indirilmesi sağlanmalıdır.  

   Merdiven parapetleri betonarme olmalı, yükseklikleri h = 90 cm., üzeri küpeşte ve galeri 

parapet yükseklikleri h = 110 cm., üzeri korkuluk olacak şekilde düzenlenmelidir. Küpeşte, 

katlar boyunca kesintisiz olmalıdır.  Korkuluklar; kaymayı, düşmeyi, tırmanmayı 

engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. Galeri yapılması tercih edilmemeli, yapılması halinde 

geniş açıklıklardan kaçınılmalı ve parapetleri betonarme yapılmalıdır.Engelli rampalarının 

eğimleri en çok % 6, genişliği en az 152,5 cm. olmalıdır. Bina dışı merdiven ve rampalarda 

kaymayan malzemeler tercih edilmelidir.    

4.2.)KORİDORLAR ve KAPALI TENEFFÜS HOLLERİ: Bir tarafı derslik 

olan koridorlarda koridor genişliği en az 2.50 m. ve iki tarafı derslik olan koridorlarda koridor 

genişliği en az 3.00 m. olmalı, koridor uçları mekânlarla veya yangın merdiveni ile 

kapatılmamalıdır. İki tarafı derslik olan koridorlar, koridor uçlarından ve teneffüs mekânı 

olarak düzenlenebilecek ara boşluklardan aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Ayrıca; 

gerektiğinde dersliklerin koridora bakan duvarlarında bant pencere yapılmalı ve koridorların 

gün ışığı ile aydınlatılması sağlanmalıdır.   

4.3.)ISLAK HACİMLER: Bütün ıslak hacimler, tesisat kolaylığı açısından katlar 

boyunca aynı düşey akslar arasında planlanmalıdır. Öğrenci sayılarına göre katlarda WC 



grupları oluşturulmalıdır. WC’ler kız-erkek öğrenci ve öğretmenler için ayrı ayrı 

düzenlenmelidir.  WC kabin bölümleri, bütün imalatlar bittikten sonra en az 1.00 m. genişlikte 

olmalıdır. İlköğretim okullarında; lavaboların öğrencilerin yaş gruplarına göre uygun 

yükseklikte yerleştirilmesi sağlanmalıdır.Ana sınıfı wc kabin kapıları dışa açılmalıdır. Islak 

hacimler, su deposu, laboratuar, ana tablo, jeneratör ve mutfak mekânlarının üzerine 

getirilmemelidir.  

  Bütün ıslak hacimlerde doğal havalandırma olsa dahi, havalandırma bacası yapılmalıdır. 

Okul binalarında her 25 kız öğrenci için 1 adet wc, her 30 erkek öğrenci için 1 adet wc, 

ayrıca, her 20 erkek öğrenci için 1 adet pisuar, her 40 öğrenciye 1 lavabo, pansiyon 

binalarında ise her 6 kız öğrenciye 1 adet duş, her 10 erkek öğrenciye 1 adet duş 

düşünülmelidir.  Her kattaki ıslak hacimlerin birinde 1 adet musluklu ve pis su gideri bulunan 

temizlik odası düzenlenmelidir. İdari wc’lerde her 20 öğretmen için 1 adet wc, 1 adet lavabo, 

20 erkek öğretmen için 1 adet pisuvar düşünülmelidir.  Zemin katta fiziksel engelliler için 1 

adet wc düzenlenmelidir. Fiziksel engelliler dışındaki wc gruplarında 1 adet klozetli kabin 

düzenlenmeli, diğer kabinlerde alaturka helâ taşı konulmalıdır.   

4.4.)PENCERELER: Dersliklerde pencere alanının, derslik alanına oranı,  1/4 - 1/2 

arasında olmalıdır.  Derslik pencereleri bitmiş döşeme kotu üzeri h = 90 cm.den başlamalı, 

pencere yüksekliği h = 180 cm. olmalıdır. Pencere açılımları üstte vasistas, altta açılır kanat 

olarak düzenlenmeli, açılır kanat genişliği 80 cm.den fazla olmamalı, vasistaslar başta ve 

sonda olmak üzere en az 2 adet yapılmalıdır.  Pencerelerin rahat açılabilmesi için kolon ve 

duvara sıfır gelen yüzeylere en az 10 cm. olacak şekilde diş bırakılmalıdır.  Merdiven 

sahanlıklarında bulunan pencereler döşeme kotu üzeri en az h = 90 cm. den başlatılmalıdır.  

WC pencereleri üstten açılabilir vasistaslı ve genişlikleri en çok 60 cm. olacak şekilde 

düzenlenmelidir. Asma tavanlar pencere açılımını etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır.     

    

4.5.)KAPILAR: Derslik kapıları kanat genişliği 1.00 m.den az olmamalı ve koridora 

doğru 180 derece açılmalıdır. Ana giriş kapıları dışarı doğru açılmalı, çarpma, döner kapı ve 

eşik kullanılmamalıdır. Koridorların aydınlanmasına imkân vermek için derslik kapılarının 

üstünde bant pencere yapılmalıdır. Camlı kapıların alttan 90 cm. bölümü dolu ( alüminyum 

lambri veya panel) olmalıdır.Merdivenlerin ve rampaların bitiş ve başlangıç noktalarına doğru 

açılan kapı yapılmamalıdır. Tuvalet giriş kapılarının kanat genişliği 90 cm., kabin kapıları 

kanat genişliği 80 cm.den az olmamalıdır.  

4.6.)YANGIN MERDİVENİ ve SIĞINAKLAR:Yangın yönetmeliğine uygun 

olarak betonarme yangın merdiveni yapılmalıdır. Yangın merdivenleri, kaçış yolu açısından 

birbirine alternatif olacak şekilde, ana dolaşım merdivenleri ile ters yönde düzenlenmelidir. 

Yangın merdivenleri bodrum kata kadar indirilmeli, üzeri çatı ile örtülmeli, zemin kattan 

tahliye çıkışı yapılmalıdır. Dersliklerde, koridorlarda ve diğer mekânlarda, duvar, döşeme, 

kolon ve kirişlerde kolay alevlenen yapı malzemeleri kullanılmamalı, duvar iç kaplamaları, ısı 

ve ses yalıtımları, en zor alevlenici malzemeden yapılmalıdır. Sığınaklar, Yönetmeliğe uygun 

olarak bodrum katta düzenlenmelidir. Sığınak içerisinde bağımsız wc-lavabo-duş grupları ve 



eviyeli tezgâhlı mutfak ofis bölümü düzenlenmelidir. Sığınağa, dik açı dönüşlü iki demir 

kapının bulunduğu ara bir holden girilmelidir.    

4.7.)ÇATILAR:Çatı içi havalandırması sağlanmalıdır.Çatılar saçaklı yapılmalıdır. Çatı 

damlalık aşıkları betonarme tabliyeye ankrajlanarak sabitlenmelidir.Havalandırma bacaları 

çatı üstüne çıkarılmalıdır.Teras çatı yapılmamalıdır.Uygun yerlerden ulaşılacak şekilde çatı 

çıkış kapakları ve gemici merdiveni yapılmalıdır. Kalkan duvarlar betonarme perde veya en 

az 19 cm. kalınlığında tuğla duvar yapılacaktır. Kalkan duvarların 19 cm. kalınlığında tuğla 

duvar yapılması halinde kolon ve perdeler kalkan duvar yüksekliğince devam ettirilecektir. 

Ayrıca 2 m. aralıklarla duvarlar, düşey ve yatay hatıllarla betonarme döşemeye, kolonlara ve 

perdelere bağlanacaktır.   

4.8.)CEPHELER: Cephe kaplamaları ve boyaları uzun ömürlü malzemelerden seçilerek, 

imalatları teknik detaylara uygun yapılmalı, bina etek kaplama kotları (subasman seviyesi) 

projelerde belirtilmelidir. Kuranglez içlerine, markiz ve giriş platformu üzerine yağmur iniş 

boruları getirilmemelidir. Varsa kuranglez içinde kalan pencereler, kuranglez döşeme 

kotundan en az   h = 15 cm. yükseklikten başlatılmalı, kuranglez duvar ve döşemesinin sıva 

ve boyası yapılmalı, su tahliyesi sağlanmalıdır.Monoton cephelerden kaçınılmalı, istenmesi 

halinde; cumba, çıkma, söve, geniş saçak, payanda, vb. geleneksel Türk mimarisi öğeleri, 

çağdaş yapım teknikleri ve çözümleri ile sentezlenerek kullanılmalı, binalarda açıklık, kitle ve 

hacim oranları göz önüne alınarak öğrencilerin severek ve hoşlanarak bulunmak isteyecekleri 

güzel görünümlü binalar yapılması sağlanmalıdır.       

4.9.)EĞİTİM YAPILARI VAZİYET PLANLARI   

Vaziyet planlarının hazırlanmasında aşırı hafriyat ve dolgu yapılması öngörülmemeli, 

arsaların mümkün olduğu ölçüde doğal yapısı ile kullanılmasına çalışılmalı, şev ve kademe 

yapılmalı, büyük istinat duvarlarının yapımından kaçınılmalıdır. Okul bahçelerinde yeterli 

büyüklükte tören alanı ve gezinti alanları bırakılmalı, tel örgülerle çevrili voleybol ve 

basketbol sahaları yapılmalı, imkân bulunması halinde küçük de olsa futbol sahası 

yapılmasına çalışılmalı, oluşturulacak yeşil alanlarla okul bahçesi, öğrenciler için sevimli hale 

getirilmelidir.Altyapı, yerleşim ve peyzaj olmak üzere 3 çeşit vaziyet planı düzenlenmelidir. 

Planlar 1/200 ölçekli hazırlanmalıdır.Bahçe girişi,  taşıt giriş kapıları ve bekçi kulübesi 

gösterilmelidir.Servis girişi, yolu, rampaları ve servis avluları işlenmelidir.Tören alanında 

Atatürk büstü yeri ve 2 adet bayrak direği gösterilmelidir. Mümkün olduğu ölçüde, tören 

alanlarının güney yönde oluşturulması sağlanmalıdır.Kuzey yönü, hâkim rüzgâr yönü ve 

manzara yönü gösterilmelidir.Su pınarlarının yerleri gösterilmelidir. Her kademede arazi 

kotları gösterilmelidir.Parsel ve bina köşe koordinatları gösterilmelidir. Tabii zemin ve 

tesviye kotları yazılmalı, merdivenler ve rampalar gösterilmeli, merdiven ve rampa ölçüleri ve 

eğimleri yazılmalıdır.Bordür ve ihata duvar ayrımları farklı çizim tekniği ile gösterilmelidir. 

İstinat duvarları ve üst kotları gösterilmeli, istinat duvarları farklı taranmalıdır.İhata duvar üst 

kotu verilmelidir.Saha içinde kot farkı yüksek olan yerlerde metal korkuluk yapılmalıdır. 

Tören alanı, tretuvar üst kotu ve bina giriş kotları gösterilmelidir.  



Tören alanında su akış yönü gösterilmeli ve eğimi yazılmalıdır (en az % 0,5). Su toplama 

kanalları belirtilmelidir. Bina giriş merdivenleri, rampaları, kuranglezleri ve bodruma iniş 

merdivenleri gösterilmelidir. Açık spor alanları tel örgü ile çevrilmeli ve etrafında gezinti 

yolları yapılmalı, bitişik spor alanları tel örgü ile ayrılmalıdır. Şevler gösterilmeli alt ve üst 

kotları yazılmalıdır. Şevler 1/3 oranında eğimlendirilmelidir. Okul öncesi eğitimi bölümü 

girişine yakın bir yerde kum havuzu düzenlenmelidir. Açık spor alanlarına engelli 

öğrencilerin ulaşımı sağlanmalıdır. Arazi eğim çizgileri kot değişimini 5 metrede bir 

göstermelidir. Vaziyet planlarında daha çok ayrıntıyı gösterecek doğrultuda en az iki kesit 

alınmalı ve tüm kotlar belirtilmelidir. İtfaiye araçlarının, okul binası ve eklentilerine 

ulaşmasına imkan sağlanmalıdır. Çöp kovalarının yerleri belirtilmelidir.  Bahçe aydınlatma 

elemanları gösterilmelidir. Varsa mevcut yapı ve ağaçlar gösterilmelidir.  Bina etrafında 

tretuvarların hemen yanında yeşil alan bırakılmalıdır.  Lejant düzenlenmelidir.  Özel notlar ve 

varsa yapılacak proje tadilatları vaziyet planında belirtilmelidir.  İstinat duvarlarının detay 

projeleri hazırlanmalıdır. 

5.)DÜNYA VE TÜRKİYEN ÖRNEKLER 

5.1.)DÜNYADAN ÖRNEKLER 

5.1.1.)Hazelwood Engelliler Okulu 

PROJE ADI: Hazelwood Engelliler Okulu 

MİMARİ: Gordon Murray ve Alan Dunlop 

YAPIM YILI: 2007                  YERİ: Glasgow, İskoçya, Birleşik Krallık 
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Hazelwood, 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. Bu birden fazla engele sahip olan çocuklar için yapılacak okulun şartları ve 

ihtiyaçları mimarlar için de zorlayıcı bir durum olmuş. Fakat en azından mimarlar zorlukları aşmış ve 

mükemmel bir eğitim yapısı ortaya çıkmış. 

 

 

Okul sakin bir konut bölgesinde parkın yanında konumlandırılmış. Çevredeki büyük ağaçlar ve yeşil 

alanların sağladığı doğal ortamın avantajlarından yararlanılmış ve yapının bu dokuya uyumlu olması 

için cephe ve taşıyıcı elemanlarda ahşap tercih edilmiş. 

 

 

Mimarlar, çocukların okulda kendi başlarına bir yerden bir yere gidebilmeleri ve nerede olduklarını 

kolayca anlayabilmeleri için dokunma yoluyla algılanacak duvarlar,  yüzeyler  ve en önemlisi yol izleri 

http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/hazelwood-school-in-glasgow-uk-by-gmad-1.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/hazelwood-school-2.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/HazelwoodSchool03HcKEITH-HUNTER-PHOTOS20resized.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/hazelwoodschoolinglasgotw1.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/hazelwoodelevation.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/hazelwoodelevation2.jpg


geliştirmişler. Elle dokunularak hissedilen ve sokak gibi düşünülmüş okulun ana koridorunun 

duvarlarında karaçamdan yapılmış  levhalar  ve aralara mantardan  yumuşak kaplamalar yerleştirilmiş. 

Bu yumuşak dokunuşlu yüzeylerdeki değişikliklerle çocuklar nerede olduklarını anlayarak kendi 

başlarına hareket edebiliyorlar.  Mantar dışında karaçamdan faydalanılmasının sebebi bu ağacın doğal 

haliyle kullanımında algılanan bir kokusunun olması. Bu da görme ve işitme engeli olan çocukların 

algısı için düşünülmüş önemli tasarım detaylarından biri.  Bu malzeme değişiklikleri dışında duvar 

boşlukları,  yer yer nişler ve tırtıklı yüzeyler de oryantasyona yardımcı oluyor. İkinci bir yol izi de zemin 

döşemelerine uygulanmış. Zeminler de yer yer değişiyor ve kenarlarda takip edilebilecek kabartmalar 

yer almakta. Bu şekilde okulun içinde korkmadan yol bulabilen çocukların kendilerine olan güvenleri de 

artıyor. 

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. 

 

Okulun tasarım aşamasında müşteri, engelli vakıf ve kuruluşları, engelli aileleri ve Glasgow Kent Konseyi 

ile ortaklaşa bilgi paylaşımı ve denemeler gerçekleşmiş. Tasarım bu şekilde farklı aktörlerle birlikte 

ihtiyaç ve isteklerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş. Sonuçta ortaya çıkan okul Ağustos 2007’de 

açılmış ve açıldığından beri çocuklar, aileler ve eğitmenlerden olumlu yorumlar almış. 
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5.1.2.)Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü Yeni Binası 

PROJE ADI: Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü 

MİMARİ: Sterling Finlayson Architects 

YAPIM YILI: 2004 

YERİ: Toronto, Kanada 

 

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 (CNIB orijinal adının kısaltması) program ve servislerini büyüterek, araştırma, eğitim, 

rehabilitasyon ve rehabilitasyon danışmanlığı sağlık hizmetleri ve kütüphane hizmeti sunmakta. 

 Sağda, eski yıkılan enstitü binası. 

Enstitünün eski binası 1954 yılında yapılmış. Yerine yapılan bina modern ve teknolojinin nimetlerinden 

olabildiğince yararlanmış bir kompleks. Eski yapının 1950lerin modernizm çizgisinde olduğu ve uzun 
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koridorları ve birbiri ardına sıralanmış ofisleri ile enerji israf ettiğini yazmışlar. Enstitünün yeni ek binası 

sürdürülebilirlik kriterlerini sağlamanın yanında tüm duyulara hitap etme özelliğine sahip. Sesler, 

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

Bodrum kat otoparkları ile 4 katlı bir bina. 
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Enerji tüketimini azaltmak için tüm mekanların olabildiğince gün ışığından yararlanması 

sağlanmış.Yapının orta hattına doğru uzanan kafeterya hacmi iki kat yüksekliğinde ve buraya bakan 

ofisler derinde olmalarına rağmen kafeteryadaki doğal ışıktan yararlanabiliyorlar. 

Bina içinde mekanların görme engelli insanlar tarafından kolay algılanabilmesi için akustik farklara 

başvurulmuş. Bu farklılık mekanların hacmi, duvar, zemin ve tavan kaplamalarındaki değişikliklerle 

mümkün kılınmış. Zeminlerdeki yüzey farklılıkları da bir odadan diğerine geçildiğinin anlaşılması için bir 

başka detay. 

Enstitünün geniş bahçeleri sergi, davet ve rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere düzenlenmiş.
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Projenin tasarım hedeflerinin merkezinde çocukların kendilerini güvende, rahat ve mutlu hissedecekleri 

bir okul yaratmak varmış. Bunun yanında mimarlar kurumsal ve resmi havası veren her türlü detaydan 

kaçınmak istemiş. Okuldaki sınıflar hem trafiğin gürültüsünden kaçınmak hem de güneş ışığının 

parlaklığından daha çok yararlanmak için güney cephede yapılmış. 

Yapı öğrenciler için yaptığı düzenlemeler ve iç mekan kurgusunun yanından kıvrımlı hareketli kütlesi ile 

de mimarları ve mimarlık pratiğini takip edenleri etkiliyor. Okul topografyaya uyumlu bir şekilde 

çevresindeki ağaç ve ağaç kümelerinin yerlerine göre form alıyor. Yapının formu sadece ağaçların 

yerlerinden kaynaklanmıyor. Kıvrımlı yapı sayesinde okulun ana koridoru sürekli bir sokak 

oluşturabiliyor ve okulun oturduğu arazinin boyundan daha fazla yararlanılıyor. 

Bu başarılı proje birçok ödüle layık görülmüş. DesignShare Ödülü (Tasarım Paylaşımı ödülleri), 2009 yılı 

İskoçya Mimarlık Ödülleri Halkın Seçimi dalı birinciliği, 2009 dünya eğitim yapıları ödülü, IDA 

(uluslararası tasarım ödülü)  bunlardan bir kaçı. Gerçekten gerek işleviyle ve iç mekanlarıyla gerekse 

kütlesel kurgusuyla mükemmel bir yapı. 

5.1.3.) Hollywater School, Bordon, İngiltere 

Bordon, İngiltere’deki Hollywater School, 2006’da tamamlanmıştır. Okul 60’ı tam 

zamanlı olmak üzere 80 kişilik eğitimci kadrosuyla 2-19 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim 

vermektedir. 3000 m2’lik alana yerleşen bu okul, alandan en iyi şekilde yararlanmak ve 

peyzaj ile yakın bir ilişki halinde olması için çevreye uygun bir şekilde konumlandırılmıştır. 

Peyzajlama tamamen erişilebilir olan oyun alanı ve bahçeler ile sert zemin ve çim oyun 

alanlarına bölünmüş olan dışsal bir oyun alanını kapsamaktadır. 

Yapı, temel öğrenme alanı ile bağlantılandırılan iki temel bloğa ayrılmaktadır. Ana 

giriş bloğu, yumuşak zemin oyun odaları ve çok amaçlı odalar dahil olmak üzere, hidroterapi 

havuzu, ana hol ve terapi odalarını kapsayarak, okulun erişilebilir bir parçasını 

oluşturmaktadır. Diğer blok ise, dörtlü sınıf modüllerinin üstten ışıklandırmalı bir boşluğun 
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etrafında gruplandığı, ortak küçük odalar, tuvalet ve soyunma odaları ile desteklenen eğitim 

alanlarından oluşmaktadır. 

   

                                             Zemin kat planı 

Tasarıma bakıldığında, bloğun bir ucunda okul öncesi ve ilkokul grubu, bir ucunda ise 

ortaokul ve 16 yaş sonrası gruplar yer almaktadır. Hem ilk hem de orta kısımda PMLD’li (bir 

çeşit kas hastalığı) çocuklar için ayrılmış destekler vardır. Rahatlatıcı bir atmosfer oluşturmak 

için dikkatli bir şekilde seçilen renkler, farklı sınıf ve yaş gruplarını ayırmak için de 

kullanılmaktadır. Okul öncesi ve ilkokul grubu için daha yumuşak renkler kullanılırken, 

ortaokul ve 16 yaş sonrası grubu için daha sade renkler kullanılmıştır. 

 



Otobüsler ve taksiler için uzun bir indirme alanı vardır. Burası girişi koruyan bir 

saçağa sahiptir. Girişte otomatik kayan kapıların bağlandığı bir lobi aracılığıyla yüksekten 

bakan bir karşılama resepsiyonuna yönlendirilmektedir. 

Sirkülasyon boşlukları oldukça orantılıdır. Bina bir ‘T’ şeklinde bir forma sahiptir ve 

formu engelleyen yangın kapıları yoktur. Yangın kapıları herhangi bir elektromanyetik 

durumda açık tutulmaktadır ve bu sebeple stratejik olarak yerleştirilmiştir. 

           

Doğal aydınlatmayı, doğal havalandırmayı, enerji etkinliğini ve peyzaj bağlantılarını 

maksimize etmek için sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmiştir. Yüksek izolasyon 

seviyesine sahip olan yapı çocuklar için elverişli bir ortam sağlamaktadır. Binanın duvarları 

ve zeminleri, sıcaklık sürekliliğinin sağlanması amacıyla üst seviyede ısıya sahip geri 

dönüşümlü agrega (kum ve çakıl karışımı) içeren bloklar kullanılarak inşa edilmiştir. Tüm 

sınıfların çatıları, geri dönüşümlü gazete kullanılarak izole edilmektedir. Aydınlatma 

teçhizatları düşük enerjilidir ve akustik tedbirler öğrenme çevresini daha çok geliştirmektedir.  

Öğrenme alanlarında, dengeli ve kontrol edilebilir aydınlatma ve havalandırma mevcuttur. 

Termal rahata ve iyi akustiğe sahiptir. Mekanlarda düşük enerji ve düşük parıltılı ışık 

teçhizatları bulunmaktadır. (hassas gözlere direkt parlama yapmasını azaltmak için) 

Bütünleşik ses-alan sistemlerinin yanında sınıflarda interaktif beyaz tahtalar bulunmaktadır. 

5.1.4.)Thomas Lee Wells Okulu 

PROJE ADI: Thomas Lee Wells Okulu 

MİMARİ: Baird Sampson Neuert Architects 

YAPIM YILI: 2006 

YERİ: Toronto, Kanada 



 

Thomas Lee Wells Okulu, Toronto’nun yeni jenerasyon  yüksek performanslı sürdürülebilir okullarından 

biri. Aslında bu yapı ilköğretim okulu olarak LEED sertifikalı, sürdürülebilirlik kriterlerini sağlamayı 

hedefleyen ve başaran ilk eğitim yapısı. Okul gümüş LEED sertifikası almış. 

Okulların mimarisinin çocukların eğitim potansiyelini ve yaratıcılıklarını arttırdığı düşünüldüğünden 

okul ve çevresi sürdürülebilir, çevreci, sosyal bir eğitim merkezi olarak düşünülmüş. Okul, 

anaokulundan 7. sınıfa kadar olan 670 öğrenciye hizmet vermek üzere yapılmış. 
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Yapı, kuzey-güney doğrultulu bir ana aks esas alınarak oluşturulmuş. Üç boyutlu olarak tüm arazi ve 

kütle bu aksa göre düzenlenmiş.  Ortak toplanma alanlarının çoğunluğu ve güneye bakan sınıfların 

olduğu kanat bu aksa takılmış bir parça olarak düşünülmüş. Sınıflar açık avluların etrafında gruplanmış. 

Merkezi bir kütüphane, çok amaçlı salon, yeşil alanları maksimize etmek için düşünülmüş ve şeffaf dış 

mekanla ilişkili hacimler yaratılmış. 

Yapının girişinde büyük bir saçak bulunuyor. Bu saçak okul servis otobüslerini bekleyen çocuklar için 

korumalı geniş bir alan oluşturuyor. Saçak aynı zamanda girişin yanındaki spor salonu/çok amaçlı salon 

için de güneş kırıcı etkili bir yapı elemanı. Bu çok amaçlı salonun hemen ana girişin yanında olması 

toplumsal aktivitelerde mekanın kullanılmasını ve erişimini kolaylaştırmak odaklı.  Toplanma alanları, 

ortak alanlar ve kalabalık olacak mekanların tümü iki kat yüksekliğinde tepe pencereleri olan aydınlık  
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ve ferah mekanlar. Bu iki kat yüksekliği sistemi özellikle kütüphanenin organizasyonunda dikkat çekiy
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Okulun tüm mekanları güneş ışığında maksimum faydalanmak ve eğitim için sessiz, rahat ve keyifli 

hacimler yaratmak üzere tasarlanmış. Gürültüyü azaltmak için havalandırma ve tesisat borularını 

kapatan akustik paneller kullanılmış.Geniş sınıfların pencereleri bilgisayar simülasyonlarına göre 

yerleştirilmiş. Bu yerleşim yüksek, dik açılı ve mekanları fazla ısıtan yaz güneşini kontrol etmek ve alçak 

yatay açılı kış güneşini içeri almak üzere konumlandırılmış. Sınıflardaki aydınlatma elemanlarının hepsi 

yeterince doğal ışık olduğu zaman kendiliğinden sönen, az ışıkta yanan sistemler. Pencereler de aynı 

şekilde doğal havalandırmanın gerektiği durumlarda mekanlar arasındaki hava sirkülasyonunu 

sağlamak üzere kendiliğinden açılıp kapanan sistemle kontrol ediliyorlar.  

Okulun tüm sitemleri ve kullanılan malzemeler uzun süreli kullanım, iç mekan kalitesi ve dayanıklılık 

göz önünde bulundurularak seçilmiş. Konstrüksiyon, çelik taşıyıcı sistemli yapının döşemeleri araları 

boşluklu hazır betonarme panellerle yapılmış. Araları boşluklu ön yapımlı (prekast) beton döşemeler ve 

taş kaplamalar ısı yalıtımı sağlıyorlar. Planlama ve malzeme seçimi pasif ısınmadan yararlanmak, kışın ısı 

kaybını azaltmak, ve yazın iç mekanların fazla ısınmasını engellemek üzere düşünülmüş. Ön yapımlı 

boşluklu betonarme döşemelerin içindeki kanallar havalandırma ve ısıtma sitemlerinin yerleştirilmesi ve 

tüm yapıda ısı kontrollü sağlanmasında fayda sağlamış. Yazın sıcak hava kanallardan dışarı atılıyor, kışın 

ise kanallardan geçerek merkezi bir sistemde toplanıyor ve ıslak mekanlarda kullanılan suların 

ısıtılmasında kullanılıyormuş. Tavanlarda akustik ses söndürücü asma tavanlar kullanılmış.
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 5.1.5.)Care Centre(Turbulences)-Saint-Dié-des-Vosges, Fransa 

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

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

kompleksidir. Paris kent merkezinde yer alan yapı bünyesinde eğitim, gündüz bakımı, konut, 

sağlık, fizyoterapi ve sosyal yardım bölümleri yer almaktadır. Merkezin tasarımında gündüz 

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

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

aileleri, arkadaşları, diğer sağlıklı çocuklar ve çevre kullanıcılar arasında iletişimi sağlayacak 

mekansal bir ilişki kurulmasıdır. 

 

Üç katlı iki temel bloktan oluşan merkezin kentle ilişki kurulan ana giriş, eğitim ve bakım 

merkezi güneyde yer almaktadır. Kuzeyde ise konut kütlesi konumlandırılmıştır. İki kütle 

arasında bağlantılar yarı açık rampalarla sağlanmıştır. Ayrıca yürüme bantları üzerinde, 

rampalarla ulaşımın sağlandığı sera yer almaktadır. Merkezde kütleler arasında yeşilin 

ağırlıklı olduğu mimari engellerden arındırılmış peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır. 

 



5.2.)TÜRKİYEDEN ÖRNEKLER 

5.2.1.) Enka Özel Okulları, İstanbul 

Enka Özel Okullarında anaokullundan liseye kadar bütünleşmiş eğitim verilmekte, 

eğitim programında standart sınıf ve donanımın ötesinde özgün bir çok mekan düzenlenmiştir. 

Sınıflar farklı boyutlarda ve esnek açık planlar olarak düzenlenmiştir. Sınıfların bulunduğu 

koridorda öğrencilerin bir araya gelebileceği, ders çalışabileceği, farklı grup ve bireysel 

çalışmalarının yapıldığı, öğrenci vestiyer ve dolaplarının, bilgisayar köşesinin olduğu mekana 

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

öğrencilerin de erişimini sağlanmıştır. 

             

      Mekan içindeki rampa düzenlemesi             Farklı mekan düzenlemelerinin yer aldığı 

                                                                                                koridor örneği 

5.2.2.)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. 

                            

                                                               Giriş Kat Planı 

5.2.3.)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. 

               



                         Darüşşafaka Lisesi eğitim bloğu girişi 

5.2.4.)İstiklal İlköğretim Okulu, Devrek 

İstiklal İlköğretim Okulunda, durumu kaynaştırma eğitimi ile normal sınıflarda eğitim 

görebilecek düzeydeki engelli öğrenciler normal sınıflarda kaynaştırma eğitimine alınmakta, 

durumu kaynaştırma eğitimine uygun olmayan engelli öğrenciler ise özel eğitim sınıfında 

eğitimlerini sürdürmektedir. Zihinsel engelli öğrenciler dışındaki engelli öğrencilere bireysel 

özellikleri dikkate alınarak mevcut ilköğretim programı uygulanmakta, zihinsel engelli 

öğrenciler için ise ayrı eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim öğretimde kullanılmak üzere 

İstiklal İlköğretim Okulu’ndaki özel eğitim sınıfında televizyon, vcd cihazı, barko cihazı, 

bilgisayar, oyuncaklar vb. yardımcı materyaller bulunmaktadır. 

                        

                                     İstiklal İlköğretim Okulundaki özel eğitim sınıfı 

 

5.2.5.) Tekrime Tarman Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul 
Zihinsel Yetersiz Çocuklar Yetiştirme ve Koruma Vakfı İstanbul Şubesi- Tekrime 

Tarman Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, zihinsel engelli öğrencilerin gereksinimleri 

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

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

yapıdan oluşmaktadır. Ana bina bulunan giriş katı ortak bir dolanım alanından dağılan 12-

20m2 dört sınıf, bireysel değerlendirme ve terapi odaları, 50 kişilik yemekhane ve mutfak, 

idare ve bireysel terapi odaları ve wcden oluşmaktadır. Üst katta ortada geniş oyun alanı ve 

buradan dağılan 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 yaş arası 108 çocuğa hizmet verebilecek 

kapasitededir. Zihinsel engelli çocukların kontrolü ve kendilerini güvende hissetmeleri için 

gerekli olan ortak alandan dağılım özelliği bu binada görülmektedir. 



                       

  Tekrime Tarman Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi giriş kat planı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


