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• EVRENSEL TASARIM İLKELERİ
• Evrensel Tasarım, sistemlerin herkes ve her durumda 

kullanılması için sistem tasarımı ile ilgilidir. Evrensel Tasarım, 
çeşitlilikler (farklılıklar) için tasarım anlamına gelir.

• Bu farklılıklar şunlardır:
– Engelli insanlar (duyusal, fiziksel ve bilişsel)
– Farklı yaştaki insanlar
– Farklı kültür ve geçmişe sahip insanlar. 

• 1990’larda North Carolina State Üniversitesinden bir grup, 7 
tane evrensel tasarım ilkesini önermişlerdir. Bütün alanlar için 
uygun olan bu ilkeler etkileşimli sistem tasarımı için de 
kullanılabilir. 

• 1. Eşit-Adil Kullanım İlkesi (equitable use)
• Tasarım değişik yetenekteki insanlar için kullanışlı ve ilgi çekici 

olmalıdır.
• Hiçbir kullanıcı dışta bırakılmamalıdır.
• Eğer mümkünse erişim herkes için aynı olmalı, aynı kullanım 

mümkün değilse eşit kullanım desteklenmelidir.
• 2. Kullanımda Esneklik İlkesi (flexibility in use)
• Tasarım; değişik yetenek ve tercihlere izin vermelidir.
• Kullanım metodu tercihleri içermelidir.
• Kullanıcının hızı, hassaslığı ve alışkanlıklarına uyarlanabilmeli. 
• 3. Basit ve Sezgisel Kullanım (simple and intuitive to use)
• Kullanıcıların bilgi,deneyim,dil veya konsantrasyon seviyeleri ne 

olursa olsun, sistem basit ve sezgisel kullanıma sahip olmalıdır.
• Tasarım, kullanıcı beklentilerini desteklemeli ve farklı dillere 

uyarlanabilmelidir.
• Teşvik edici olmalı ve mümkün olduğunca geri dönüt 

sağlamalıdır. 
• 4. Anlaşılabilir Bilgi İlkesi (perceptible information)
• Çevre koşulları veya kullanıcı yetenekleri ne olursa olsun, 

tasarım etkili bilgi iletişimi sağlamalıdır.
• Sunum çeşitliliği önemlidir: Bilgi grafik, metin, sözel, dokunma 

gibi değişik biçimlerde sunulmalıdır.
• Önemli bilgiye vurgu yapılarak çevresel bilgiden açıkça ayırt 

edilmelidir.



• 5. Hata Toleransı (tolerance for error)
• Yanlışların veya istenmeyen davranışların sebep olduğu etki 

ve zararı en aza indirme.
• Potansiyel tehlikeli durumlar kaldırılmalı veya ulaşılması zor 

olmalı.
• Potansiyel tehlikeler uyarılarla bildirilmeli.
• 6. Düşük fiziksel çaba (low physical effort)
• Sistem kullanımı rahat olacak şekilde tasarlanmalı, fiziksel 

çaba ve yorgunluğu en aza indirmelidir.
• Sistemin fiziksel tasarımı kullanıcının işlemler sırasında doğal 

vücut duruşunu korumasına izin vermelidir.
• Tekrarlı veya sürekli devam eden işlemlerden sakınılmalıdır. 
• 7. Yaklaşım ve kullanım için boyut ve alan (size and space

for approach and use)
• Kullanıcıların vücut boyu, duruşu ve hareketliliği ne olursa 

olsun, sisteme erişilmeli ve kullanılabilmelidir.
• Oturan ve ayaktaki kullanıcılar için önemli elemanlar her 

zaman görünür yerde olmalı, bütün fiziksel parçalar 
rahatlıkla ulaşılabilir olmalıdır.



ORTOPEDİK ENGELLİLER İÇİN TASARIM 
STANDARTLARI

Tekerlekli sandalye standartları şeması







Kapı geçişleri şeması





Masa dolap detayları





Yaşama birimi örneği





Dolap detayları



Tesisat detayı







Islak hacim detayları



Rampalarda eğim detayları



Asansör detayları
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