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EVRENSEL TASARIM NEDİR? 

Ürünlerin, hizmetlerin ve ortamların, kişiye özel adaptasyon ya da özel sunumlara gerek 

duyulmadan tüm insanlar tarafından mümkün olan en geniş ölçüde kullanılabilir olacak 

şekilde tasarlanması. 

EVRENSEL TASARIMIN AMACI NEDİR? 

Türümüzün çeşitliliği Evrensel Tasarım ve Evrensel Erişim gereksinimini arttırır. 

Tasarımcılar geleneksel olarak, efsanevi bir  „ortalama insan‟ imgesine yönelik tasarımlar 

yapmak için yetiştirilmektedir. Ürün ve sistemleri daha geniş bir kullanıcı yelpazesine uyacak 

şekilde tasarlanmalıdır. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, farklı ölçü ve formlara sahip insanlar, 

hasta ya da yaralanmış insanlar ve şartlar yüzünden rahatsız olan insanlar bu yelpazede yer 

alır. 

EVRENSEL TASARIM ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

• Kavramın yanlış anlaşılması 

• Profesyonellere yönelik eğitimin yokluğu 

• Hatalı tanımlanmış standartların yarattığı kafa karışıklığı 

• Öznel estetik kaygıların etkisi  

• Düzenleyici çerçevede uyum eksikliği 

EVRENSEL ERİŞİMİN DURUMU 

• Teknik bilgi ve anlayış yetersizliği  

• Düzenleyici çerçevenin zayıflığı 

• Denetim yokluğu ya da sınırlı denetim 

• Özel hizmet algısı 

• Maliyet algısı 

• Sağladığı faydaların az olduğu varsayımı 

 

 

 

 

EVRENSEL TASARIM İLKELERİ 
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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. 

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

eşdeğerinin sunulması,  

 Hiçbir kullanıcıyı ayırt etmemek veya utandırmamak, 

 Mahremiyet, güvenlik ve emniyetin tüm kullanıcılara eşit olanaklarla sağlanması, 

 Tasarımın tüm kullanıcılara aynı çekicilikte sunulması gerekir. 

KULLANIMDA ESNEKLİK: Tasarımın bireysel tercihler ve yetenekler konusunda geniş 

seçenekler içermesi yararlı olur.  

 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.  

BASİT VE SEZGİSEL KULLANIM: Tasarımın kullanımının kullanıcının deneyimine, 

bilgisine, dil yeteneklerine ve mevcut konsantrasyon düzeyine bağlı olmadan, kolay 

anlaşılabilir olmasını ifade etmektedir.  

 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. 

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

bilgilendirmeyi kullanıcısına çevrenin şartlarından ve kullanıcının algılama yeteneklerinden 

etkilenmeyecek şekilde verebilmelidir. 

 Gerekli bilgilendirmeyi yoğun olarak gösterecek farklı anlatımlar kullanılmalıdır (resimli, 

sözel, dokunsal gibi). 

 Gerekli bilgilendirmenin anlaşılabilirliğinin vurgulanması mutlaka sağlanmalıdır. 

 Algılama sınırlamaları olanların kullandığı araç ve tekniklerle rekabet edebilecek 

(onlardan daha iyi olabilecek) çözümler geliştirilmelidir. 

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. 

 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. 
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 Tehlikeler ve yapılabilecek hatalar konusunda uyarılar bulunmalıdır. 

 Hatadan koruyan özelliklerin sağlanması gereklidir. 

 Çok dikkat isteyen işlerdeki hareketleri sınırlayıcı yaklaşımlar geliştirilmelidir 

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. 

 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. 

YAKLAŞIM VE KULLANIM İÇİN BOYUT VE MEKÂN: Her türlü kullanıcının vücut 

boyutu, duruş şekli ve hareketlilik özelliklerine uyum gösterecek yaklaşım, erişim ve kullanım 

boyut ve alanının sağlanması gereklidir. 

 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. 

 

TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM 

DEĞERLENDİRMESİ 

Türkiye'de nüfusun yaklaşık % 12’sini oluşturan engelli bireylerin hakları, başta Anayasa olmak üzere 

çeşitli yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı 

"Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 

ve 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 

imzalanmasıyla engelli bireylerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine 

ilişkin sorunların çözümü hedeflenmiştir. 

Yasalardaki tüm düzenlemelere karşın uygulamada yetersizlikler göze çarpmaktadır. Engelli bireylerin 

yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen temel faktörler: yetersiz politikalar ve standartlar, olumsuz 

tutumlar, yeterli hizmet sağlanmaması, etkin finansman eksikliği, erişilebilirliğin yetersizliği, engelli 

bireylerin yaşamlarını doğrudan etkileyen konularda karar alma süreçlerine dahil edilmemeleri, 

engellilik hakkında sağlam ve karşılaştırılabilir verilerin ve uygulanan programlara ilişkin bulguların 

yetersizliği olarak belirtilmektedir. Bu nedenlerle, engelli birçok kişi sağlık hizmetlerine, eğitime ve 

istihdam olanaklarına eşit şekilde erişememekte ve yaşamın birçok alanından dışlanmaktadır. 

 

DÜNYA İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ  
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Dünya üzerinde, 110 ila 190 milyonu çok ciddi işlev güçlüğü yaşayan 1 milyar engelli insan var 

(dünya nüfusunun %15’i).  

•Yaşlanan nüfuslar, kronik hastalıklarda artış, trafik kazası kaynaklı yaralanmalar, doğal afetler bu 

artışı kısmen açıklıyor.  

•Engellilik, kadınlar, yoksullar ve yaşlılar gibi savunmasız kesimleri orantısız biçimde etkiliyor.  

•Tüm engelli insanlar eşit ölçüde dezavantajlı değildir.  

“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.) 

TÜRKİYE VE DÜNYADA EĞİTİM YAPILARININ BU BAĞLAMDA OLUMLU VE 

OLUMSUZ ÖRNEKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Engelli çocukların toplum yaşamına diğer akranları gibi eşit şekilde katılabilmeleri, toplum yaşamında 

başarılı ve üretken olabilmeleri onlara sağlanan eğitim olanakları ile mümkündür. Türkiye’de 6-14 yaş 

arasında bulunan çocukların sekiz yıllık zorunlu temel eğitim almaları mecburi tutulmuş olmakla 

birlikte, engelli çocukların çok az bir kısmı bu eğitim sürecine katılabilmektedir. Bu nedenlerle engelli 

bireyler, anayasa ile güvence altına alınmış olan eğitim hakkından yoksun bırakılmakta ve bunun 

sonucu olarak da toplumdan dışlanıp kendi kaderlerine terk edilmektedirler. Oysa ki Birleşmiş 

Milletler üye devletlerin engelli bireylere diğer bireylerle eşit haklara sahip olacak şekilde ilk, orta ve 

yüksek öğretim verilmesi ilkesini kabul etmeleri ve engellilerin eğitiminin milli eğitim sisteminin 

ayrılmaz bir parçası olarak garanti altına alınması gereğini vurgulamaktadır. Türkiye’de eğitim 

çağındaki çocukların eğitimleri için açılan mevcut okullarda ancak %7 oranında engelli birey eğitim 

görmektedir. Bu okulların ülkemizdeki mevcut dağılımına bakıldığında daha çok İstanbul, Ankara, 

İzmir gibi büyük şehirlerimizde ve Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerimizde yer aldığı görülmektedir. 

Geri kalan bölgelerimizde ise engelliler, eğitim olanaklarından kısıtlı veya tamamen yoksun 

kalmaktadırlar. Mevcut okullarda ise çok az engelliye eğitim verilebilmektedir. Kaynaştırma sisteminin 

Türkiye geneline yaygınlaştırılması ile eğitim imkânlarından bir çok engellinin faydalanması 

sağlanabilir. Engelli bireylerin büyük bir kısmı gerekli koşulların sağlanması durumunda normal 

yaşıtlarıyla birlikte eğitim görebilirler. Ayrıca kaynaştırma yöntemiyle engelli çocukların toplum 

yaşamına daha fazla katılımları ve sosyalleşmeleri sağlanabilecektir. Kaynaştırma eğitiminin önemli 

bir faydası da, engelli çocukların en yakın okullarda eğitim görebilmesine imkan tanıyarak, 

ailelerin zaten normal bir çocuğa göre önemli ölçüde fazla olan ulaşım ve ikamet 

masraflarının azaltılmasına da imkan tanımasıdır. Böylelikle ikametgah ettikleri yerde özel 

okul olmayan aileler kendilerine daha yakın normal okullara çocuklarını göndererek, hem 

çocukların özel okulların yatılı bölümlerinde ailelerinden ayrı kalarak eğitilmelerinden 

kaynaklanabilecek psikolojik sorunların önüne geçilebilecek, hem de konaklama, ulaşım gibi 
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giderler de önemli oranda azaltılarak tasarruf sağlanacaktır. Kaynaştırma eğitiminden engelli 

çocuğun faydalanabilmesi için eğitim ortamının sağlanmasının yanında, engelli bireyin 

özelliklerine göre gerekli fiziki düzenlemelere ve engelli bireyin sağlık durumlarına, 

kullanımlarına uygun mekânlara gereksinim vardır. Bu ise okulların tasarlanırken engellilerin 

de dikkate alınıp, onların ihtiyaçları göz önünde bulundurulup eğitim yapılarının tasarlanması 

ile mümkündür. 

ÖRNEK ANALİZLERİ 

Gökkuşağı İlköğretim Okulu  

Milli Eğitim Vakfı’nca kurulan ve 

2006 yılında öğretime başlayan, 

MEB’e bağlı Ankara’da bulunan bir 

ilköğretim okuludur. Okul; Erken 

Çocukluk Eğitim Merkezi-Anaokulu, 

Özel Eğitim ve İlköğretim 

bölümlerinden oluşmaktadır. 

Okulda, engelsiz öğrencilerle 

Serebral Palsi* (SP) engelli 

öğrenciler, akranlarıyla ilköğretim 

sınıflarına devam ederek 

kaynaştırma yoluyla eğitim 

almaktadır. SP engelli öğrenciler ise 

özel eğitim sınıflarında eğitim görmektedirler. Tüm öğrenciler; sınıf öğretmenleri, özel eğitim 

sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler ile okulda görevli tüm yönetici ve branş 

öğretmenlerinin gözetiminde eğitim öğretimlerini sürdürmektedirler.  

Özel Eğitim  

Okulun Özel Eğitim bölümünde, serebral palsi tanısı konmuş öğrenciler seviyelerine uygun 

eğitim programlarından yararlanmaktadır. Bu bölümde okulda okulöncesi, özel eğitim ve 

ilköğretim bölümlerinden oluşan tam bir gökkuşağı resmi ortaya çıkmıştır.  

Okulun kaynaştırma programında, genel kaygılardan birisi de kaynaştırma öğrencilerinin 

diğer öğrencilerin öğrenme sürecine olumsuz etkisi olduğudur. Okulda iki yıldır uygulanan 

destek eğitim (Kaynak Oda) sistemiyle bu kaygılarda ortadan kalkmıştır. Okulda bu amaçla 

geçen yıl iki, bu yıl üç sınıf açılmıştır. Bu sınıflar öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda 

eğitim materyalleri ile donatılmıştır.  

 

* Serebral Palsi: Doğum öncesinde, doğum anında ya da sonrasında beklenmeyen 

olumsuzluklar sonucu beynin bazı bölgelerinin ya da tamamının hasar görmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Millenium Primary School 
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Edward Cullinan Mimarlık tarafından London, United 

Kingdom’ da tasarlanmıştır.  

Okulda bulunan üğretmenler ve idare özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere gerekli 

yardımı ve eğitimi sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil: Millennium Primary School, ground floor plan (In OECD, 21st Century 

Learning Environments, OECD Publishing, 2006, p. 94) 
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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. 

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 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. 

 

 

Kloden, Egmont High School / CEBRA 

 

Proje sahibi:  Egmont 

Folk High School 

Yer: Hou, Denmark 

Yıl: 2009 

Alan:Sports 

 

 

 
Bir tasarım projesidir. 

Projeye göre spor tesisi kullanıcıların %50 si engelli olacak şekilde tasarlanmıştır. 
 

http://www.archdaily.com/tag/denmark/
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KAYNAKÇA: 

http://yenimahalle.meb.gov.tr/okuldetay.asp?okul_id=964963 

http://mitademo.com/mimarlik/kanada-ulusal-gorme-engelliler-enstitusu-yeni-binasi/ 

http://www.archdaily.com/60075/kloden-egmont-high-school-cebra/ 

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM YAPILARINDA ENGELLİLERİN 

KULLANIMINA YÖNELİK 

MİMARİ DÜZENLEMELER, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ALEV ULUSOY, DOKUZ 

EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, 2006. 

 

ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN TEMEL EĞİTİM BİNALARI TASARIMININ 

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK İNCELENMESİ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, 

BİLGEHAN YILMAZ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, 2004. 
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