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                                         GİRİŞ 

İnsanın yaşam süresinde geçmişten günümüze belirgin bir artış görülmektedir. 20. yüzyılın 
başında ortalama insan ömrü 47 yıl iken, günümüzdeki ortalama 76 yıla ulaşmış, dünya 
nüfusunun % 80’inin 65 yıldan fazla yaşadığı saptanmıştır. Bu süreçte, dünyadaki engelli 
bireylerin sayısı da artmıştır. Bunun iki temel nedeni bulunmaktadır: İki dünya savaşının çok 
sayıda kişinin yaşamını engelli olarak sürdürmesine neden olması ve tıbbi gelişmelerin 
önceleri ölümcül olan hastalıklar veya kazalar sonrasında hayatta kalma olanağını 
sağlaması. Örneğin, ABD’de 1966 yılından sonra çeşitli düzeydeki engelli nüfusun oranı % 
70 artmıştır. 1994 yılı belirlemelerine göre, bu ülkede nüfusun % 20.6’sı çeşitli düzeylerde 
engellidir. Ayrıca, 1880’lerde 65 yaş üzeri nüfus % 3 iken, 1980 yılında % 11.2’ye 
ulaşmıştır. 2030 yılı için tahmin edilen oran ise % 20-25’tir. Amerika’da 65 yaş üzeri 
bireylerin % 46’sının yaşamını bir tür engelle sürdürdüğü düşünüldüğünde, toplumdaki yaşlı 
sayısındaki artışın engelli sayısındaki artışı da beraberinde getirdiği söylenebilir. (1) 
Türkiye’de ise Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü işbirliği ile 
gerçekleştirilen 2002 yılı Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, engelli nüfusunun 
oranı % 12.29 olarak belirlenmiştir. (2) 

Engelli olarak tanımlanan insanların bazı organları, doğum hataları veya sonradan ortaya 
çıkan trafik ve iş kazaları ile hastalık gibi nedenlerle, normal insanlardaki işlevlerini 
üstlenemedikleri için, bu kişiler diğer insanlardan farklı biçimde yaşamak durumunda 
kalmakta ve yaşamını bir engelle sürdürmektedir. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal veya 
sosyal yeteneklerini çeşitli nedenlerle kaybetmiş bu insanların, birtakım yardımcı alet ve 
cihazlarla bu eksikliklerini gidermeleri kimi kez mümkün olabilmektedir. Ayrıca, insan 
ömrünün uzamasının doğal bir sonucu olarak bireyler performans ve yeteneklerinin değiştiği 
uzun bir yaşlılık dönemi geçirebilmektedir. Yaşam sürecinin değişik aşamalarında 
gereksinimlerin de farklılaştığı düşünüldüğünde, tasarımda kullanıcı boyutunun çok yönlü 
olarak düşünülmesinin gerekliliği görülmektedir. Çevrenin ve çeşitli ürünlerin, eşit 
olanaklarla her türlü birey tarafından kullanılabilirliğinin sağlanması yönünde bir yaklaşımın 
kavramsal yapısı 1980’lerin ortalarında şekillenerek ortaya koyulmuş, “evrensel tasarım”, 
“herkes için tasarım” gibi farklı pek çok isimle anılan bu tür yaklaşımlar dünyanın çeşitli 
ülkelerinde geçerlilik kazanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2001 yılında engellilik için yeni bir tanım getirmiştir. 
“International Classification of Functioning, Disability and Health ICF 2001” adını taşıyan bu 
sistemde, önceleri, genelde özel bir grubun değişmez sınırlılıkları olarak görülen engellilik 
kavramı, ilk kez yetenek ve performans arasındaki ilişkinin analizine odaklanılarak 
tanımlanmıştır. Herkesin, yaşamının bir döneminde sağlığında bir düşüş yaşayıp, bazı 
engelleri deneyimleyebileceği düşüncesiyle engellilik, dinamik ve koşullarla ilişkili bağlamsal 
bir değişken olarak görülmüştür. Çok veya az engelli olma durumu, temelde kişi ile bireysel, 
kurumsal, sosyal çevreler arasındaki etkileşimle ilgili olarak yorumlanmıştır. Sınıflama, 
“evrensel tasarım”ın ana felsefesini referans almış ve evrensel tasarımın engellilik 
deneyimini azaltmada, herkesin deneyim ve performansını geliştirmede uluslararası ölçekte 
önemini vurgulayan bir platform oluşturulmuştur. (3) 

Ülkemizde engellilerin toplumsal yaşama katılmasını sağlamak açısından yapılması 
gerekenler, yasalarda ve yönetmeliklerde yer almaktadır, ancak tanımlanan gerekliliklerin 
kente ve mimariye yeterince yansımadığı görülmektedir. Yetersizlikler ve beklentiler engelli 
bireyler ve onları temsil eden kurumların yetkilileri tarafından sıklıkla ifade edilmektedir. Bu 
açıdan, evrensel tasarım felsefesinin anlaşılması ve dünyada gerçekleştirilen uygulamaların 
tasarımcılar tarafından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Makalede, “evrensel 
tasarım” kavramını, bu yaklaşımın hedef ve ilkelerini, bu yaklaşımı içeren çözümleri 
incelemek ve bu bağlamda ülkemizdeki süreci değerlendirmek amaçlanmıştır. 

FİZİKSEL ÇEVRE VE ULAŞIMA ERİŞİLEBİLİRLİK  

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 
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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 Merkezi1:  

Çevre düzenleme ve kent konusunda tasarımlar için evrensel tasarımı geliştiren ve bu konuda araştırmalar 
yapan ulusal bir merkezdir. 

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 Mevzuat Geçmişi  (Amerika)2  

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

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

 Asıl adları Gaziler İdaresi, Özürlü İstihdamı Başkan Komitesi ve Ulusal Easter Seals Derneği çabaları 
sonucunda "engelsiz" binalar için ulusal standartlar geliştirilmesi sağlandı. 1961 yılında, Amerikan 

                                                             
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) 

2 http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udhistory.htm 
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Standartlar Birliği (daha sonra Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü; ANSI olarak da bilinir), ilk 
erişilebilirlik standardı olan A 117.1 sayılı "Bedensel Engelliler Tarafından Erişilebilir ve 
Kullanılabilir Binalar Yapma” maddesini yayınladı.  

 1973 yılında 49 eyalet erişilebilirlik mevzuatına sahip oldu.  
 1973’te Rehabilitasyon Yasası engelli insanlar için ilk sivil haklar yasası oldu. 
 1975’te Engelli Çocuklar için Eğitim Yasası çıkarıldı. 
 1990’da The Americans with Disabilities Act (ADA) -  Engelli Amerikalılar Yasası, engelli insanların 

haklarına ilişkin yaygın kamu bilincini yarattı. 
 2010’da ADA standartları güncellendi. 

 

5. Evrensel Tasarım İlkeleri3 

1. İlke: EŞİT KULLANIM: Tasarım çok farklı yetenekleri olan kişilerce kullanılabilir ve satın alınabilir 
olmalıdır. Bu durum hem ürün tasarımında hem de mekân ve çevre tasarımında geçerlidir. Mekân ve çevre 
tasarımında kullanılabilirlik ve erişilebilirlik ele alınmalıdır. 

Rehber 

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

1.2. Hiçbir kullanıcıyı ayırt etmemek veya utandırmamak, 

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

1.4. Tasarımın tüm kullanıcılara aynı çekicilikte sunulması gerekir. 

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

Rehber 

2.1. Kullanım yöntemleri konusunda tercih olanakları sağlanması,  

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

2.3. Doğru ve hassas kullanımı sağlayacak önlemlerin alınması, 

2.4. Kullanıcının hızına uygunluğunun sağlanması gerekir.  

3. İlke: BASİT VE SEZGİSEL KULLANIM:Tasarımın kullanımının kullanıcının deneyimine, bilgisine, dil 
yeteneklerine ve mevcut konsantrasyon düzeyine bağlı olmadan, kolay anlaşılabilir olmasını ifade 
etmektedir. Tasarım ve mekân kurgusunun kolay anlaşılabilmesi için basit olması ve kolay algılanabilir 
olması yararlı olmaktadır. 

Rehber 

3.1. Gereksiz karmaşıklığın ortadan kaldırılması, 

3.2. Kullanıcı beklentileri ve sezgileri üzerine yoğunlaşılması, 

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

3.4. Enformasyon düzeninin önemine göre yoğunlaştırarak kullanılması, 

                                                             
3 http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/2011/05/09/newprinciplesposters/#more-653 The 
Center for Universal Design, Copyright 1997, NC State University 
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3.5. İş devam ederken veya bitince, etkili uyarıcıların devrede olması üzerinde durulması gerekir. 

4. İlke: ALGILANABİLİR BİLGİ: Tasarım ürünü, çevre ve mekân, kullanımla ilgili gerekli bilgilendirmeyi  
kullanıcısına çevrenin şartlarından ve kullanıcının algılama yeteneklerinden etkilenmeyecek şekilde 
verebilmelidir. 

Rehber 

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

4.2. Gerekli bilgilendirmenin anlaşılabilirliğinin vurgulanması mutlaka sağlanmalıdır. 

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

4.4. Algılama sınırlamaları olanların kullandığı araç ve tekniklerle rekabet edebilecek (onlardan daha iyi 
olabilecek) çözümler geliştirilmelidir. 

5. İlke: HATALARA DAYANIM: Tasarım, tehlikeleri ve kaza veya irade dışı hareketlerin kötü sonuçlarını en 
aza indirmelidir. Evrensel tasarım farklı kullanıcılara yönelik olduğu için tüm kullanıcıların tehlike ve 
kazalara karşı korunması gerekir. 

Rehber 

5.1. Kullanım ögelerinin tehlikelerinin ve hata payının en aza indirilecek şekilde düzenlemesi gereklidir. En 
fazla kullanılan öğelere en kolay ulaşılabilmeli, tehlikeli öğeler ortadan kaldırılmalı, yalıtılmalı veya kontrol 
altına alınmalıdır. 

5.2. Tehlikeler ve yapılabilecek hatalar konusunda uyarılar bulunmalıdır. 

5.3. Hatadan koruyan özelliklerin sağlanması gereklidir. 

5.4. Çok dikkat isteyen işlerdeki hareketleri sınırlayıcı yaklaşımlar geliştirilmelidir 

6. İlke: DÜŞÜK FİZİKSEL ÇABA: Tasarım ürünleri ve mekânlar minimum güçle efektif olarak ve konforlu 
şekilde kullanılabilmeli ve mekân-çevrelere minimum güç harcanarak konforlu şekilde erişilebilir olmalıdır. 

Rehber 

6.1. Kullanıcının doğal vücut pozisyonunda kalarak kullanımının sağlanması gerekir. 

6.2. Kabul edilebilir kullanım gücü harcanacak özellikler üzerinde durulmalıdır. 

6.3. Tekrar eden hareketlerin en aza indirilmesi gereklidir. 

6.4. Uzun süreli fiziksel güç harcanmasını azaltacak yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

7. İlke: YAKLAŞIM VE KULLANIM İÇİN BOYUT VE MEKAN: Her türlü kullanıcının vücut boyutu, duruş şekli 
ve hareketlilik özelliklerine uyum gösterecek yaklaşım, erişim ve kullanım boyut ve alanının sağlanması  
gereklidir. 

Rehber 

7.1. Her oturan veya ayakta duran kullanıcının önemli kullanım öğelerini görebilmesini sağlayacak engelsiz 
bakış açısı sağlanmalıdır. 

7.2. Her oturan veya ayakta duran kullanıcının rahatlıkla tüm kullanım öğelerine erişilebilirliğinin sağlanması 
gerekir. 
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7.3. Farklı el büyüklüğü ve elle kavrama özelliğine uyum sağlanmalıdır. 

7.4. Kişisel yardım veya yardımcı araçlarının kullanımına olanak sağlayacak mekânların, alanların sağlanması 
gerekir. (Hacıhasanoğlu, 2003) 

6. Işıl Hacıhasanoğlu; evrensel tasarım kavramını irdeleyerek; kavramın, her durum ve herkes için eşit, 
erişilebilir ve eşit kullanılabilir çevre, mekan, yapı elemanı, ekipman ve ürün sunulması düşüncesi olduğunu 
vurgulamış ve bina, mekan, ürün ve donatım tasarımında evrensel tasarım ilkelerine dönük bir rehber 
üretmiştir. (Hacıhasanoğlu, I., 2003, Evrensel Tasarım, Tasarım Kuram Dergisi, sayı 3, Mayıs 2003, :99-101) 

 

 

7. Kullanım sonrası değerlendirme  

Kullanım sonrası değerlendirme konusunda çalışmalar yapan Wolfgang F.E. Preiser, evrensel tasarım 
kavramını derinlemesine analiz etmiş, uygulama alanlarını belirtmiş ve bitmiş ürünler konusunda 
değerlendirme tekniklerini içeren tablolar hazırlamıştır. Çeşitli ülkelerden iyi uygulamaların dökümünü 
yaptıktan sonra değerlendirme gereken temel alanları çıkarmış ve veri toplama amaçlı yöntem ve puanlama 
tekniklerini üretmiştir. (Preiser, W.F.E., 2008, Universal Design: From Policy to Assessment Research and 
Practice, Archinet-IJAR, Volume 2, Issue 2, p:78-93.) 

 Preiser araştırmasında Evrensel Tasarımını ilgilendiren uygulama alanları Endüstriyel Tasarım, Ürün 
Tasarımı, Grafik Tasarım, Moda Tasarımı, Bina içi Tasarım, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Planlama, Bilgi 
Teknolojisi, Sağlık Hizmetleri Planlamacıları, İdareciler, Tesis Yönetimi, Çevresel Psikoloji disiplinlerini 
kapsamaktadır. Veri toplama yöntemleri ise şunlardır. 

1. Davranışsal gözlem, 2. Mekanik Kayıtlar, 3. Görsel Kayıtlar, 4.Fiziksel Ölçümler, 6. Uzman görüşü 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EVRENSEL TASARIMA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR VE STANDARTLAR (KENTSEL DÜZENLEME VE BİNA 
İÇİ) 

1.BM Engelsiz bir Çevre için Çevre Tasarım Kılavuzu 4 

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

Teknik çalışmalar ise; kentsel ve mimari ölçeklerde ikiye ayrılır ve 

Kentsel Ölçek; engeller, işaretlendirme, sokak aksamı, patikalar, yol kenarı rampaları, yaya geçişleri ve 
otopark olanaklarını, Mimari Ölçek ise; rampa, asansör, engelli asansörü, merdiven, korkuluk ve geniş holü, 
kapı, koridor ve tuvaletleri içerir. Çalışmanın her bölümünde 1.Problem belirlenir, 2. İlkeler planlanır (hedef, 
amaç), 3. Tasarım kararları verilir (standartlar, ölçüler), 4. Mevcut yapıdaki sorunlar anlatılır ve çözümler 
sunulur. 

2.Amerika: ADA Standartları 2010 (US)5 

                                                             
4 http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/intro.htm 
5 http://www.access-board.gov/ada-aba/ada-standards-doj.cfm 
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İçerik: 

ADA standartları her türden engellilik durumunu içerdiği için BM nin standartlarının üstünde veriler 
barındırmaktadır ve uygulama ve yönetimden, erişim yollarına, genel çevre ve yapı unsurlarına, özel 
mekanlara, rekreasyon tesislerine kadar uzanan bir alanı kapsar.  

3. Engellilerle İlgili Türk Standartları Enstitüsünce Hazırlanan ve Kabul Edilen Standartlar6   

 “Türkiye Özürlüler Araştırması” sonuçlarına göre, engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29’dur. 
Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi özürlü olarak yaşamlarını sürdürmektedir. 

 

Engellilere Yönelik Standartlar 

TS 9111: Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Nisan 1991 yılında yayınlanmış olan ‘TS 9111: Özürlü İnsanların 

İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları’ engelli bireylerin ikamet edeceği binalarda daha rahat ve 

yaşam kalitesi yüksek bir şekilde yaşayabilmeleri amacıyla konulmuştur. Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir 

(TS, 1991): 

1-Kullanılacak yer kaplamaları kaygan olamamalıdır. Görme engelli bireyler için halı tipi malzemeler 

kullanılmamalıdır. Ses yansıtıcı yüzeyler, görme engelli insanlara yön bulmakta yardımcı olmalıdır.  

2-Pencereler, görme bozukluğu olan engelliler için göz kamaştırıcı ışıktan kaçınılacak şekilde yapılmalıdır. 

3-Görme engellilerin daha rahat bir şekilde dolaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla bina içi ulaşımda sık sık 

farklı düzenlemelere gidilmemeli, donatılar mümkün olduğunca sabit tutulmalıdır. Mecburi hallerde 

yapılacak olan girinti ve çıkıntıların köşeleri yuvarlatılmalıdır. 

4-Bina içerisindeki mobilyalar tekerlekli sandalye kullananların manevralarına imkan verecek şekilde 

düzenlemelidir. 

TS 12576: Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal 

Önlemlerin Tasarım Kuralları 

Kentsel mekanda engellilerin hareketliliğinin daha rahat sağlanabilmesi amacıyla Türk Standartları 

Enstitüsü’nün koymuş olduğu kurallara uyulması gerekmektedir. Türk Standartları Enstitüsü’nün ‘Şehir İçi 

Yollar-Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım 

Kuralları’ (TS 125769) adı altında getirmiş olduğu kurallar özet olarak şu şekilde sıralanabilir (TS, 1999): 

1-Engellilerin, yayalara ayrılan yollarda serbestçe, engellenmeden dolaşabilmeleri ve yaya kaldırımını 

kullanabilmeleri için kaldırım kısmında engeller bulunmamalıdır. Tehlikeli olabilecek her türlü 

düzensizlikten kaçınılmalıdır. Örneğin yer ızgaraları, yer mantarları, çukurlar, yoldaki gelişigüzel seviye 

farklılıkları düzenlenmelidir. 

                                                             
6 http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/ 
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2-Taşıt yolu ve kavşak geçişlerinde gelişigüzel konan mantarlar, sembol, ilan panoları ve direkler engellilerin 

hareket kabiliyetini azaltacağından bunlar yaya geçitlerine konulmamalıdır. 

3-Yaya geçitleri iyi ve üstten aydınlatılmalı, bu aydınlatma yol aydınlatmasından ayırt edilebilir değişiklikte 

olmalıdır. 

4-Işık kontrollü yaya geçitlerinde trafik işaret lambaları işitme engeliler için ışıklı yaya figürlü ve görme 

engeliler için ise devamlı ses uyarı işareti bulunmalıdır. 

5- Yaya kaldırımında yükseklik farklılıklarından engellilerin etkilenmemesi amacıyla bu yollara engellilerin 

hareketlerini rahat ve yorulmadan yapabilecekleri eğimler verilmelidir. 

6- Merdivenler engelliler için ulaşılabilirlikte çok büyük bir engel olduğundan, yollarda mümkün olduğunca 

merdiven yapımından kaçınılmalıdır. Yapılan merdivenlerde ise kaymayı önleyici maddeler kullanılmalıdır. 

7- Merdivenli otobüslerin içindeki dolaşım alanları geniş ve asansörlü girişe ve çıkışa sahip olmalıdır. Toplu 

taşım duraklarında bilgilendirme olmalıdır. Durağın hangi toplu taşım aracına ait olduğunu, aracın güzergah 

numarası ile güzergah ve durağın adını belirten okunaklı levha ile yanıp sönen ışık her durakta mutlaka 

bulunmalıdır. Kapalı durakta duvardaki bilgilendirme panosu göz hizasında ve dokunsal okuma 

yüksekliğinde; iri puntolu harşer kabartmalı şehir haritası, güzergah planı, toplu taşım aracı tarifesi gibi 

bilgiler görme engelli bireyler için bulundurulmalıdır. 

8- Parka izin verilen yollarda engelliler için yeterli sayıda park alanı tesis edilmelidir. Bu tesislerde engelliler 

için park yeri sayısının %2’ si kadar yer ayrılmalıdır. 

9- Tüm ticari idari kamu binaları ile mesken binaları ana girişleri yaya kaldırımından itibaren engelsiz 

yapılmalıdır. Bina girişleri kaygan olmayan sert malzemeden yapılmalıdır ve bu girişler mutlaka iyi 

aydınlatılmış olmalıdır. 

10- Halka açık olarak yapılmış olan açık veya kapalı telefon kabinlerinden mutlaka en az biri engellilere 

uygun olarak düzenlenmelidir. Telefon kabinlerinde engellilerin kullanabileceği şekilde kabartma harf, ağır 

işitenler için frekans yükseltici ses düğmesi ve tekerlekli sandalye kullanan engellilerin kullanabileceği yeterli 

alan bulunmalıdır. 

TS 12460: Şehir-İçi Yollar, Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar için Tesislerde Tasarım 

Kuralları 

Şehir-içi Yollar, Raylı Taşıma Sistemlerinde Türk Standartları Enstitüsü’nün (TS 12460) özürlü ve yaşlılar için 

koydukları tasarım kuralları ise şu şekilde özetlenebilir (TS, 1998): 

1- Metro istasyonlarında engelli yolcuların, bir engelle karşılaşmadan ve uzun yürüyüş mesafelerine gerek 

duymadan dolaşmaları için mimari açıdan gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

2- Raylı sistem ile şehrin diğer trafiği arasında engellinin emniyetini sağlamak için yol kenarı metal yay 

korkulukları kurulmalıdır. 
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3- Bilet temin bölgesinde bulunan güzergah hakkında bilgi ve danışma veren tesisler engellilere de hizmet 

vermelidir. Bunlar, engelli bireylerin hareketlerine mani olmamalı, bilet alışta ve biletli bölgeye geçişteki 

turnikelerde bu kişilere öncelikli yeterli alan ayrılmalıdır. 

4- Platformlarda tekerlekli sandalye engellilerin kolay hareket ve manevra yapmaları sağlanmalıdır. Yan ve 

orta platformlarda platform döşemesinde görme engellilerin algılayacağı renkte doku ve desende ve ışıkta 

parlayan nitelikte emniyet bandı bulunmalıdır. 

5- İşitme engelliler için alarmlar sinyal verecek veya mevcut ışığı kesin şekilde yükseltecek şekilde 

ayarlanmalı ve görülebilir alarmlar duyulabilir acil durum alarmlarıyla bağlantılı olarak bir şaşa bağlanmış 

parlayan ışıklar şeklinde olmalıdır. 

6- Görme engellilerin görmesine yardımcı olan köpeklerin istasyonlara girmesi ve trene binmesine müsaade 

edilmelidir. 

ENGELSİZ YAŞAM MEKANI ÖRNEKLERİ  

1. Kentsel Ölçek (Dış Mekan) 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

11 
 

 
 

  

 

Engelliler için ayrılan park yerleri bina ya da 
araziye girişte en yakın yere konmalıdır. 

Engelli park yerinden binaya ulaşmada 
kullanılacak yaya yoluna doğrudan, bağlantı 
sağlanmalıdır. Bu bağlantı park etmiş başka 
araçların arkasından geçilmesini 
gerektirmeyecek biçimde olmalıdır. 
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Sokak bankları yaya yollarından uzaklaştırılmış 
ve suyun kullanıldığı alanların yakınına, güvenlik 
için can simidi yerleştirilmiş. 

 

Yeterli genişlikte bir yaya kaldırımı, Western 
Carolina Üniversitesi 

 

 

Yalçın (2011): Taksim Meydanı ve Çevresinin Bir Kamusal Alan Olarak Tüm Kullanıcılara Yönelik 
Erişilebilirliğinin İrdelenmesi: 

 Bu tez çalışmasında Taksim’de fiziksel mekana erişimi kısıtlayan faktörler incelenmiştir. Bölgede fiziksel 
durum tespitleri belirli aralıklarda yapılan saha çalışmaları ile desteklenmiştir. Saha çalışmalarında kısmi 
görme engelli ve fiziksel engelli ile Fiziksel çevredeki genel problemler 5 ana başlık altında gruplanmıştır:  

 Yüzeye bağlı problemler 

 Kent donatılarına bağlı problemler 

 Yaya-trafik ilişkisine bağlı problemler 

 Doğal engellere bağlı problemler 

 Diğer (yanlış malzeme-rampa eksikliği-aydınlatma araçları-bayrak direği-ağaç ve çalılık) 

Çalışmada Taksim Meydanı ve çevresini kapsayan alanda tüm problemlerin çakıştırılması sonucu Sentez 

paftaları üretilmiştir. (Sf 150) 
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Öztürk, Y., vd., Is the Turkish Tourism Industry Ready for a Disabled Customers Market? The Views of 
Hotel and Travel Agency Managers , 2008, Tourism Management 29 (2008), 382-389 

Türkiye turizminin engelli müşteri pazarına ne kadar uygun olduğunu otel yönetimi ve turizm şirketleri ile 
görüşerek ortaya koymaya çalışmaktadır. Araştırma bulgularına göre;   

 kurumsal ve kurumsal olmayan şirketlerin engelliler ile ilgili çalışmalarında etkin faaliyetler 
gözlemlenmemekte, 

 ulaşım problemleri engelli ulaşım aktivitelerinde ikinci en büyük problemi oluşturmakta, 
 çevresel şartlar problem yaratmakta, 
 otel mimarisi ise ıslak hacimler ve asansörler dışında çok ciddi problem yaratmaktadır. 

 
Erişilebilir Şehir Yönetmeliği taslağı, 2011, Dünya Engelliler Vakfı, İstanbul (Dünya Engelliler Birliği 
ile ortak çalışma)(kentsel elemanlar) 3. Evrensel Tasarım Sempozyumu 

Büyük Şehir Belediyeleri ve diğer Belediyelerin sınırları içerisindeki, engelli ve yaşlıların topluma tam, etkin 

ve eşit katılımını sağlamak için yerleşim yerleri ile açık, yarı açık ve kapalı alanların kanun, tüzük, imar 

planları ve yönetmelik hükümleri ile fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamayı amaçlayan 

metinde, 

YAYA YOLLARI VE KALDIRIMLAR  
RAMPALAR  
MERDİVENLER  
YAYA GEÇİTLERİ  
ENGELLİLER İÇİN PARK YERLERİ  
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR  
BİNALAR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  
ÖZELLİKLİ YAPILAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME KURALLARI 
MEVCUT YAPILAR 
TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ, 
BİLGİLENDİRME, İŞARETLEME VE DUYUMSANABİLİR (HİSSEDİLEBİLİR) YÜZEYLER 

 

başlıkları ve alt maddeleri halinde uyulması gereken standartlar önerilmektedir.  

Isil Hacihasanoglu : A DESIGN GUIDE FOR BARRIER-FREE UNIVERSITY CAMPUSES: THE CASE OF ITU 
AYAZAGA CAMPUS  

Bu makale, kampüslerin tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun hale getirilmesini irdelemekte kullanılacak 
hususları ele almakta, kampüse ve kampüs içi erişimi, binların yakın çevresini, yatay ve dikey dolaşımı ve 
binaların çeşitli alanlarındaki kullanım kolaylığını irdelemektedir. 

2. MİMARİ ÖLÇEK (İÇ MEKAN) 

Erişilebilirlik örneği:7 

Evrensel Tasarım Merkezi’nin bünyesinde yapılan çalışmalardan biri de, Amerika’da bir deniz feneri 
projesidir. ADA standartlarına göre düzenlenen projede algılanabilir bilgi başlığı altında müdahaleler 
anlatılmaktadır. 

Haptik – dokunsal harita örneği                 Yol Bulma: 

Bina içindeki yol göstericilerde, haritalarda fiziksel ve bilişsel 
yeti açıdan görme kusuru olan tüm kullanıcılara yönelik çeşitli 

                                                             
7 (CASE STUDIES: The Center for Universal Design (CUD) Universal Design Principle 4: Perceptible Information , 
Designing for the Senses at The Lighthouse:  The Lighthouse, Inc., I I I E. 59th Street, New York, NY 10022 
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çözümler üretilmiştir. Oda isimleri siyah zemin üzerine beyaz ve büyük harflerle yazılmış, ayrıca Braille 
alfabesi ile kumaş dokusunda Grade 2 ebatında belirtilmiştir. Görsel ve dokunsal haritalar bina boyunca ve 
düşey bağlantı elemanlarına olan uzaklıkları tutarlı ölçülerde yerleştirilmiştir.  

Mimari: 

(KATILIMCI TASARIM)  :  MitchelIlGiurgola Mimarlık binanın tasarımında engelli insanların yön bulma 
yeteneği ile bütünleşme anlayışını geliştirdi. Plan uygulanmadan önce deniz feneri çalışanları, araştırmacılar 
ve engelli halk tarafından incelendi.  

(MALZEME SEÇİMİ): Görünürlülüğü arttırmak için zıtlıklar arttırıldı. Parlamaların riski nedeniyle 
aydınlatmayı arttırmak yerine malzeme ve düzey farklılıklarında zıtlıklar kullanıldı. Erişilebilir yüzeylerde 
renk farklılığı yapılmadı. Bu basit strateji ile duyusal sınırlamaları olan insanların bilişsel olarak yön 
bulmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olundu. 

(HERKES İÇİN TASARIM): Görme engellilerin dışındaki engelli insanların da ihtiyaçları gözetildi, 
oditoryumda tekerlekli sandalyeliler için çeşitli oturma seçenekleri üretildi, işitme engellilere yardımcı 
dinleme hizmeti için kızıl ötesi sistemler kullanıldı. 

(ASANSÖRLER): Binanın orjinalinde asansör lobilerinde yukarı ve aşağı düğmeleri aynı çerçevelere sahipti. 
Bu sistem ciddi görme bozuklukları olan kişiler için algılama bozuklukları yarattığı için yukarı ve aşağıya 
dönük üçgenler olarak gösterge çerçeveleri değiştirildi.  

Sinead Reynolds, 2010, FiNAL Project, Implementing Universal Design in Ireland, Dublin Ins of 
Technology. 

Hedef gruplar: Hareket, işitme, görme, nefes alma…((sentetik malzeme, polen, sigara, duman alerjisi 
olanlar), kavrama, boy. 

Engellilere ait bireysel mekan ihtiyacı şeması 
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Hülagü Kaplan, Mustafa Öztürk, 2004, “Engelliler; Kamu Mekanı ve Engelsiz Tasarım: Ankara Metrosu 
ve HRS İstasyonlarında Bir İnceleme, sayı 3, s:113-128 

Kamu mekanının engellilerin kullanımına uygunluğunu irdeleyen çalışma ADA standartları temel alınarak 
yapılmıştır. İnceleme ölçütlerinin 1990 yılında ABD’de yürürlüğe giren ADA (Americans with Disabilities Act: 
Engelli Amerikalılar Yasası) olmasının nedeni, engelsiz tasarım konusunda gelişmiş ve evrensel anlamda 
yararlanılan bir yasa olmasıdır. 
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Çalışma, istasyonla ilgili bilgilerin 
toplanmasından ibaret bir örnekleme 
çalışmasıdır. Ankara metrosu ve HRS 
istasyonları ADA kriterlerine göre 
incelendikten sonra sorunlar 
gruplanmış ve her bir maddeye 
yönelik kriterler geliştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

UZAKTAN ERİŞİMLİ EĞİTİM 

Evrensel Tasarım Eğitimi: 8  

Kuzey Kaliforniya Üniversitesi, Evrensel Tasarım Merkezi, IDEA merkez ve Küresel Evrensel Tasarım 
Eğitimcileri Ağı işbirliği, evrensel tasarım ile ilgili çalışan eğitimci ve öğrencilere yönelik web tabanlı 
kaynaklar ve ders ekipmanları sağlamaktadır. Leslie Kanes Weisman tarafından yürütülen (New Jersey 
Instutute of Technology) Universal Design Beyond ADA  dersindeki bir uygulamaya ait GÖZLEM KARTI 
örnekleri aşağıdadır.  

  

 

 

Yandaki örnekte; evrensel tasarım ilkesi başlıklı 
gruplandırma yapılmış, ADA standartları ( 7a. 7b. ) 
görsel kayıtların altına eklenmiş, ADA standartlarıyla 
ilgili mevcut durumun yorumu yapılmış. 

 

 

Yandaki örnekte ise; ADA standartlarına göre 
gruplama yapılarak, uygun sorular üretilmiş, 
sorulara EVET ve HAYIR şeklinde cevaplar 
aranmıştır. Mekana ait görseller eklenmiştir 

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERLE İLGİLİ MEVZUAT  

Deniz Çağlayan Gümüş, (“TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLER 
İÇİN ULAŞILABİLİRLİK MEVZUATI”  TMMOB 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dosya 4 – Tasarım 
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ve Özgürlük, Engelli İnsanlar ve Herkes için Tasarım Ocak 2007) 

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

Yönetmeliği 
 
3. İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik 
 
4. Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
 
5. Otopark Yönetmeliği 
 
6. Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik 
 
7. TS 9111/ Nisan 1991: Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları 

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

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

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

 TS 7635 Şehir İçi Yollar/Yaya Geçitleri Seçim Esasları 
 TS 12127 Şehir İçi Yollar/Raylı Taşıma Sistemleri 

o Bölüm 1: Yeraltı İstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları, 
 TS 12186 Şehir İçi Yollar/Raylı Taşıma Sistemleri 

o Bölüm: 2 Yer Üstü İstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları, 
 TS 7768 Şehir İçi Yollar - Pelikan Yaya Geçitleri Yapım ve İşleyiş Kuralları, 
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 TS 10551 Şehir İçi Yollar - Otolar İçin Otopark Tasarım Kuralları, 
 TS 8237 Asansörler - Yerleştirme İle İlgili Boyutlar Sınıf I-II-III Asansörleri , 
 TS 8022 Şehir İçi Yollar - Yaya Alt Geçitleri, 
 TS 11937 Şehir İçi Yollar - Işık Kontrollü (Sinyalize) Hemzemin Kavşak Tasarım Esasları, 
 TS 12254 Şehir İçi Yollar - Yolda ve Yol KenarındaYapılan İnşaat ve Tamirat İşlerinde Alınacak 

Emniyet Tedbirleri, 
 TS 8357 Halka veya Müşterilere Açık WC'lerin Sınıflandırılması ve Özellikleri, 
 TS 10082 Konaklama Tesisleri – Oteller Sınıflandırma ve Özellikler, 
 TS 11400 Huzur Evi - Genel Kurallar, 
 TS 11594/Mart 1995 Otobüs İşletmeciliği -Şehirlerarası Terminal Hizmeti Olan – Genel Kurallar, 
 TS 11642/ Nisan 1995 Dinlenme Tesisleri - Karayolları Üzerinde - Genel Kurallar, 
 TS 12006/ Nisan 1996 Kamu Binalarında Mekan İhtiyacı - Terimler ve Tarifler, 
 TS 12574 Nisan 1999 Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri, Bölüm 10: İstasyon İçi İşaret ve 

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

Panoları - Genel Kuralları, 
 TS 12527/Şubat 1999 Şehir İçi Yollar – Raylı Taşıma Sistemleri, Bölüm 14: İstasyon Platformu 

Oturma Elemanları - Tasarım ve Yerleştirme Kuralları 
 
 
01.07.2005 tarihinde kabul edilen 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  da yapılı çevrede erişilebilirlik konusunda yeni bazı hükümler 
getirilmiştir. Bunlar şöyledir: 
 
Kanu’nun 19. maddesinde; 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bir değişiklik yapılmıştır. 
Bu Kanun'un 42. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.: 
 
“Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde 
yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre 
içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin 
talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili 
mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, 
tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma 
usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak Yönetmelikle belirlenir.” 
 
Söz konusu “Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik” 22.04.2006 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte, kat 
malikinin diğer kat malikleriyle yapacağı toplantıda talebinin reddedilmesi durumunda, tadilat yapılacak olan 
binanın ruhsat işlemlerinin yapıldığı yere başvurmasıyla bir komisyon oluşturulması, bu komisyonun ise söz 
konusu talebin gerekliliği ve bina güvenliği açısından bir değerlendirme yapmasının koşulları 
ayrıntılandırılmıştır. 
 

5378 sayılı Kanu’nun geçici 2. maddesi ise doğrudan ulaşılabilirlikle ilgilidir. Bu maddede “Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor 
alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma 
açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin 
erişebilirliğine uygun duruma getirilir” denmektedir.  
 
Toplu taşımacılık hizmetlerinin ele alındığı Kanunun geçici 3. maddesinde ise; “Büyükşehir belediyeleri ve 
belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin 
özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma 
araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma 
getirilir.” denmektedir. 
 
2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Özürlüler Yasası doğrultusunda belediyeler başta olmak üzere kamu kurum 
ve kuruluşlarına, yaya geçitleri, resmi yapılar, yeşil ve spor alanları gibi alt yapıların engellilerin 
erişilebilirliğine uyumu için verilen 7 yıllık sürenin dolmasına günler kala, 3 yıl uzatma geldi. Buna göre 7 
Temmuz 2012 tarihinde dolacak süre 7 Temmuz 2015’e uzatılacak. Bu uzatmanın gerekçesi, “gerekli 
tedbirlerin alınabilmesi amacıyla” şeklinde açıklandı.  
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TBMM Genel Kurulu'nda, bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapılar, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor, sosyal ve 
kültürel alanlar, gerçek ve tüzel kişilerce yapılar, umuma açık hizmet veren her türlü yapıların, özürlülerin 
erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi için kanunla tanınan 7 yıllık süreyi, 8 yıla çıkaran maddeye, önergeyle 
yeni fıkralar eklendi. 

Buna göre, denetim sonucunda belediye, kamu kurum ve kuruluşları, umuma açık hizmet veren yapı ve açık 
alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine, eksiklikleri tamamlamaları için 2 yıl daha ek süre 
verilebilecek. 

Umuma açık hizmet veren her tülü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve 
özel hukuk tüzel kişiler, verilen sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmezse, her bir tespit için bin 
liradan 5 bin liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak. Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ise 
eksikliklerini tamamlamamaları halinde her bir tespit için 5 bin liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası 
kesilecek. 
 

SENTEZ 

Yukarıda özeti sunulan literatür ışığında ülkemizdeki sorunlar 5 maddede toplanabilir:  

1-Mevzuatın uygulanmasındaki güçlükler ve eksiklikler: Bu düzenlemeler son derece yetersiz ve önemli 

düzeyde sorunludur. Genellikle düzenlemelerde standartlara uygunluk, süreklilik ve bütünsellik 

sağlanamamakta, bunlar ortopedik engellilere yönelik olarak sadece rampa yapılması ile sınırlı kalmaktadır. 

Erişimin, engellilerin konutundan başlayarak yaşadığı yerdeki her türlü hizmet ve olanağı kapsayan bir zincir 

olduğu, halkalardan birinin kopmasının tüm sistemi etkileyeceği algısında eksiklik vardır. 

 

2- Engelsiz çevre tasarımı uygulamalarında teorik bilgi bütünleşme eksikliği, üniversite-belediye 

işbirliği açıkları, bilgiyi uygulamadaki güçlükler, uygulama süreçlerinde bilimsel metotlardan 

yararlanılmaması... 

3-Engellilere yönelik düzenleme çalışmalarının birçok koldan yürütülmesi faydalı olmakla birlikte, tek 

bir merkeze bağlı standart uygulamasının olmayışı, çalışmaları yavaşlatmakta ve aynı bilgiye ulaşmak için 

fazladan güç harcamaya neden olmaktadır.  

4- Ülkemizdeki uygulama eksikliklerinin yanlışlarının çözümünde yol gösterici olarak, dünyadaki  iyi 

uygulamalardan fayda sağlanması, iyi uygulamaları yerinde gözlemlenmesi gerekmektedir. 

5-Evrensel tasarım alanında yetişmiş bilim adamı eksikliği sözkonusudur. Üniversitelerde bilgiyi 

çoğaltmak ve yaymak misyonu konusunda sıkıntı çekilmektedir.  

Sorunlara yönelik çözüm önerilerine ulaşmak için bir yol haritası oluşturulacaktır. Bu yol haritasının 

anahatları şunlardır: 

1- Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde, Lisans ve Lisansüstü düzeyde Yrd. 
Doç. Dr. Aslı Sungur Ergenoğlu yürütücülüğünde,  Evrensel Tasarım dersleri ve bilimsel çalışmalar 
kapsamında ‘herkes için ulaşılabilir şehir ve üniversite kampüsü’ çalışmaları son yıllarda geliştirilerek 
uygulanmaktadır. İstanbul’da (diğer alanlara ve illere model oluşturmak üzere) önceki yıllarda pilot 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara örnek oluşturması açısından, bazı mevcut durum tespiti ve mimari 
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tasarım çalışma paftaları ekte verilmiştir. Ekte verilen örnekler, aşağıda listelenen çalışmalara aittir. (Ek 1) 
Danışma Kurulu’nun gerek görmesi halinde örneklenen çalışmaların tamamı sunulacaktır.  

a. İstanbul’da seçilen pilot bölgenin bütününde (Tarihi yarımada, seçilecek bir üniversite kampüsü, bir kıyı 
alanı vb...) fiziksel çevreye dair erişim sorunları bir metodoloji (bkz bölüm 7) dahilinde ortaya 
çıkarılmıştır. Erişilebilirlik; görsel, işitsel, fiziksel engelliler, çocuklar, yaşlılar, valiz taşıyanlar, vb... 
açısından bir metodoloji dahilinde sorgulanmıştır.  

 
b. Metodoloji; gözlem, anket, access audit (erişim denetimi) çalışmaları, swot analizleri gibi yöntemleri 

içermektedir.  
 
c. Seçilen pilot bölgelerde, erişilebilirlik açısından potansiyele sahip rotalar belirlenerek, bu rotaların 

‘herkes için uygun’ hale getirilmesine yönelik tasarım- çözüm önerileri geliştirilmiştir.  
 
d. Rotalarda, yapılan swot analizleri doğrultusunda, ileride yaşanabilecek erişilebilirlik sorunları, tehditler 

başlığı altında yorumlanmıştır.  

Bu örneklerin, Danışma Kurulu ile beraber irdelenerek, ülkenin mevcut durumu ve mevcuttaki 
sorunlara çözüm önerileri getirilmesine ilişkin bir yöntem önerisi olarak raporda yer alabileceği 
düşünülmektedir.  

2- Fiziksel erişilebilirlik, bireysel ve tekil çabalarla sürdürülebilir olamamaktadır. Bu nedenle, 
projenin, ileriye dönük bir izi, mimar adayları, mezun mimarlar ve mimar akademisyenlerin, konu 
ile ilgili farkındalıklarını ve çalışmalarını arttırmak olmalıdır. Mevcut çevrelerin Evrensel Tasarım’ a 
adaptasyonu ve yeni tasarımların ilk adımlarının doğru atılması sürecinde Mimarlık ile Eğitim 
bilimlerinin arakesitinde aktif politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda; 

 farkındalık çalışmaları: farkındalık günleri-awareness days,  

 projelere bu bilginin entegre edilmesini sağlama yolları,  

 akademisyenlere verilecek eğitimler ve yöntemleri (seminerler, uzaktan eğitim platformları 
vs),  

 ön- değerlendirme ve kendi-kendini-değerlendirme yöntemleri,   

 evrensel tasarım dersleri kurgusu ve gerçek hayatla ilişkisini kurma yöntemleri  

 yukarıda listelenen çalışmaların sadece üniversitelerin ilgili fakültelerinde değil, daha ivedi 
şekilde, yerel yönetimlerde görev yapmakta olan ve teorik bilginin uygulamaya 
geçmesinden sorumlu olan meslek insanlarına yönelik uygulanması 

gerekmektedir.  

Yukarıda verilen maddelerle ilgili, Danışma Kurulu’yla görüşüldükten sonra, uygun bulunan maddelerle 
ilgili çalışmalar yapılacaktır. Şimdiye kadar edinilen bilgiler ve gözlemler ışığında, fiziksel erişilebilirlikle 
ilgili sıkıntıların çözülmesi açısından, bu maddenin, birinciden daha önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

3- Dünya ve Türkiye’deki Evrensel Tasarım uygulamalarına ait ‘iyi örnekler’ verilecektir.  Bu 
örneklerin hangi kapsamda ele alınacağına Danışma Kurulu ile beraber karar verilecektir.  

4- Danışma Kurulu ile beraber sunulmasına karar verilen dünyadaki Evrensel Tasarım örneklerine 
dair yönetim, denetim ve izleme mekanizmalarına ilişkin bilgiler araştırılacaktır.  

5- İstanbul’dan başlamak üzere ve Türkiye’deki diğer kentlerden (Ankara (Çankaya Belediyesi ve 
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü), Eskişehir, Denizli, Antalya?) yerel yönetimlere ulaşılıp, 
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kentlerindeki “Herkes için Tasarım” uygulamaları incelenecek, görsellerle desteklenecek, 
standartların uygulanmasındaki akış prosedürleri, uygulamada görev alan aktörlerin denetlenme 
süreçlerine ve mevzuatın uygulanmasındaki kopukluğun ardındaki temel sebeplere dair 
bilgiler alınacaktır. 

*Denizli Belediyesi’nin yapmış olduğu güncel “Engellilere Yönelik” uygulamalarla ilgili İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü ile yapılan ön görüşmelerin sonucunda, faaliyetlerin gerçekleşmesinde öncelikle Başkanlığın 
rolünün önemi, ardından güncel yönetmeliklerin dikkatle uygulanması, sosyal platformda yerel halk ile 
bütünleşme çabaları ve sorunların direkt halktan öğrenilmesi (yemekler, buluşmalar, açık toplantılar vs.), 
Kardeş Şehir toplantılarında Avrupa’nın kentleriyle ortaklıkların yaklanmasında bilgi aktarımlarının olması 
bilgileri edinildi. Ayrıca engellileri sosyal hayata kazandırmak için belediyeye ait Engelli Koordinasyon 
Merkezi çalışmalar yürütmektedir. 

**Eskişehir Belediyesi’nin kentteki “Evrensel Tasarım” uygulamaları çerçevesinde çeşitli çalıştaylar 
düzenlendiği, yine yönetmeliklerin uygulanmasının sıkı takibe alındığı, sosyal belediyecilik hizmetleri bilgisi 
edinildi. En önemlisi ise kent halkına “kentin herkes için yaşanabilir olması zorunluluğu” bilinci 
kazandırmaya yönelik girişimler dikkat çekti. Belediyeye ait 2011 faaliyet raporu incelendiğinde kentin 
yaşanabilir olması için birçok proje ile hibe programlarının takip edildiği görülmektedir.  

6-   STK’larla görüşmeler: Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Danışma Kurulu tarafından önerilen diğer 
STK’larla (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, İşitme Engelliler Federasyonu, Görme Özürlüler 
Derneği, Dünya Yaşlanma Konseyi, gibi)  ile görüşmeler yapılacaktır.  

7- Bütün bu çalışmaların sonucunda oluşacak sonuç raporunda ise; kısa, orta ve uzun vadede; gerek 
mimari ve kentsel açıdan, gerekse mimarın sosyal sorumluluğunun konuyla ilgili görevlerde 
bulunan mimarlara anlatılabilmesi açısından atılması gereken adımların maddeler halinde 
sıralanacaktır.  

8- Taranacak kaynaklar: Konuyla ilgili ekip üyeleri tarafından ve  yapılan bilimsel çalışmaların ve 
incelenmesi gereken literatür aşağıda sıralanmıştır. Süreç içinde, bu mevcut yayınlardaki 
sonuçlar ve öneriler, projeye girdi oluşturmak üzere kullanılacaktır. 

FİZİKSEL ERİŞİLEBİLİRLİK İÇİN ALAN ÇALIŞMASI METODOLOJİ 

1. Çalışılacak bölgenin tespiti 
2. Çalışılacak bölgenin kültür, eğitim, ticaret vb gibi odak noktası olabilecek mekânlarının tespiti 

 

Tespit çalışmalarına örnekler 

3. Odak noktaları temel alınarak ulaşılabilirlik akslarının ve yapılarının belirlenmesi (rota) 
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4. Rotalarda SWOT (Strengths, Weaknesses/Limitations, Opportunities, and Threats) analizlerinin yapılması 

 a) güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanılacak şekilde kullanılabilmesi için tespit edilmesi 

 b) zayıf yönlerin farkına varılarak yeni stratejiler geliştirilmesi amacıyla saptanması 

 c) tehditleri güçlü yanlar ile birleştirerek fırsatlara dönüştürebilme amacıyla saptanması 

 

SWOT analizi örneği 

 

5. Access-audit (erişim-denetim) formlarının doldurulması 

 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

23 
 

 

 

 

Access-audit formu örneği 

6. Kısa-orta ve uzun vadede yapılacak işlerin çıkarılması ve sınıflandırılması. 

7. Tasarım gerektiren noktalara çeşitli çözüm önerilerinin getirilmesi. 
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