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1.Engelli Bireylerle İlgili Genel Bilgiler 

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.  

2.Dünya  için Engellilik Durumu ile ilgili Durum Değerlendirmesi 

2.1.BM Engelsiz bir Çevre için Çevre Tasarım Kılavuzu 
1
 

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. 

2.2.Amerika: ADA Standartları 2010 (US)
2
  

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. 

Genel Bakış 

 Dünya nüfusunun yaklaşık %10’u, diğer bir deyişle 650 milyon insan 

engellidir. Dünyanın en büyük azınlık grubunu engelliler oluşturmaktadır. 

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

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


 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaşlanma süreci, tıbbî ilerlemeler ve nüfus 

artışıyla bu sayının arttığını bildirir. 

 Ortalama yaşam süresinin 70 yılın üzerinde olduğu ülkelerde, bireyler yaşam 

sürelerinin %11,5’i kadarını ya da 8 yılını engelli olarak geçirirler. 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP)göre, engelli bireylerin 

%80’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. 

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Sekreteryası (OECD), OECD üyesi 

gruplarda engellilik oranlarının diğer gruplara göre belirgin bir şekilde daha 

fazla olduğunu belirtir. Eğitim düzeyi düşük olan bireylerde engellilik oranı 

ortalama %19’ken, eğitim düzeyi daha iyi olan bireylerde oranın %11 olması 

dikkat çekiyor. 

 Birçok OECD ülkesinde, kadınlarda erkeklerden daha çok engellilik vakası 

olduğu belirtiliyor. 

 

 

 Dünya Bankası, dünyanın en yoksul insanlarının %20’sinin herhangi bir engeli 

olduğunu ve bu insanların kendi toplumlarında en dezavantajlı kesim olarak 

görülmek istediklerini bildirir. 

 Engelli kadınlar cinsiyet ve engellilik hallerinden dolayı toplumdan 

dışlandıkları için, birçok yönden engelli olarak görülür. 

 Özellikle engelli kadınlar ve kız çocukları istismara uğrama riski 

taşırlar.2004’te Orissa-Hindistan’daki bir araştırmada, engelli bütün kadın ve 

kız çocukların evde dövüldüğü, zihinsel engelli kadınların %25’inin tecavüze 

uğradığı ve %6’sının da zorla hadım edildiği ortaya çıkmıştır. 

 UNICEF’e göre, sokaktaki gençlerin %30’u herhangi bir şekilde engellidir. 

 İngiltere’nin Uluslararası Kalkınma Dairesi, 5 yaş altı ölüm oranının %20’nin 

altında bir düşüş gösterdiği ülkelerde, engelli çocuk ölüm oranı %80’i 

bulabileceğini diyor ve ekliyor: Bazı durumlarda bu çocukların “ölüme terk 

edildiği söylenebilir. 

 Engellilik yasaları üzerine yapılan karşılaştırmalı bir çalışma yalnızca 45 

ülkenin ayrımcılık karşıtı ve engellilere özel yasalara sahip olduğunu 

gösteriyor. 

İngiltere’de, İngiliz Ulusal 100 endeksindeki şirketlerin (FTSE) %75’i internet ulaşımının 

temel gereklerini sağlamıyor, böylece 147 milyon dolarlık kazancı kaybediyorEğitim 

 UNESCO’yagöre, gelişmekte olan ülkelerde engelli çocukların %90’ı okula 

gitmiyor. 

 UNDP’nin 1998’deki çalışmasına göre, yetişkin engelli erkeklerde uluslararası 

oranda okur-yazarlık %3, engelli kadınlarda ise %1. 

 OECD ülkelerinde, sayılarının artmakta olmasına rağmen yüksek öğretimdeki 

engelli öğrenciler kendilerini gösteremiyorlar. 

İstihdam 



 

 Uluslararası İşçi Örgütü’ne göre dünyadaki, çalışma yaşında olan insanların 

386 milyonunun herhangi bir engeli var. Bazı ülkelerde engelliler arasında 

işsizlik oranı %80’lere varmakta. Öyle ki, bazen işverenler engellilerin 

çalışamadıklarını zannediyorlar. 

 Engellilerin %3’üne iş sağlayan “Engelli İnsanlar” hareketinin aksine, Engelli 

İnsanlara İş Sağlayan Hindistan’ın Ulusal Merkezi isimli örgüte göre Hindistan 

nüfusunun %5-6 arası engelli olsa da iş ihtiyaçları karşılanmıyor. 70 milyon 

engelli insanın bulunduğu Hindistan’da, sadece 100.000 tanesi endüstri 

alanında iş sahibi olabildi. 

 2004’te ABD’deki bir anket %78’i engelsiz olan bireylerlekarşılaştırıldığında, 

çalışma çağındaki engellilerin yalnızca %35’i çalıştığını gösteriyor. Başvuran 

işsizlerin 3’te 2’si çalışmak istediklerini fakat iş bulamadıklarını söylüyor. 

 2003’te Rutgers Üniversitesi tarafından yapılan çalışma fiziksel ve zihinsel 

engelli bireylerin ABD çalışma alanında büyük çapta dışta bırakıldığını 

gösterir. Ankete dahil olan işverenlerin 3’te 1’i engelli bireylerin iş için 

gereken görevleri etkili bir biçimde yerine getiremeyeceğini söyledi. Engelli 

bireyleri işe almamaktaki ikinci en yaygın sebep ise gerekli kolaylıkların 

pahalı olma korkusuydu.  

 2003’te işverenlere uygulanan ABD’de yapılan bir anket engellilere gerekli 

imkanların sağlanması için gereken harcamanın sadece 500 dolar veya daha az 

olduğunu gösterir.Ayrıca işverenlerin %73’ü çalışanlarının özel imkanlara 

ihtiyacı olmadığını bildirir. 

 2002’de ABD’deki bir çalışmaya göre, şirketler, alım satım işlerinin yüksek 

maliyetini düşüren engelli çalışanların hafızalarının daha kuvvetli olduğunu 

bildirdiler. Amerika’da yapılan diğer anketler, işe alındıktan bir yıl sonra, 

engelli çalışanların kuvvetli hafıza oranının %85 olduğunu ortaya çıkarttı. 

 Amerika İşçi Kurumu’na göre, binlerce engelli insan, küçük iş sahibi olarak 

başarılı oldu. 1990’daki ulusal nüfus sayımı engellilerin, kendi işlerini 

kurmada engelli olmayanlara göre daha fazla (%12 engelliler, %7,8 engelli 

olmayanlar) olduğunu gösterir,ŞiddetSavaş zamanı öldürülen her bir çocuk 

için, 3 çocuk yaralanıyor ve kalıcı bir engeli oluyor. 

 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bazı ülkelerde, sakatlanmaların 4’te 1’i 

yaralanmalar ve şiddetten kaynaklanıyor. 

 2004’teki bir İngiliz araştırmasına göre, engelli bireylerin şiddet ve tecavüz 

kurbanı olma ihtimali daha yüksek; polis yardımı, yasal koruma ya da önleyici 

koruma alma ihtimali de daha düşük. 

 Araştırmanın yıllık verilerine göre, engelli çocuklara yaşıtı olan engelsiz 

çocuklardan 1.7 kat daha fazla şiddet uygulanıyor. 

 

3.Türkiye için Engellilik Durumu ile ilgili Durum Değerlendirmesi 



Son yıllarda, dünyanın pekçok 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. 

(14) 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. (15) 

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. Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Demirel’e göre Türkiye’de 

engelliler toplumsal yaşam içerisinde yer alamamakta, engelli bireyler sinema, tiyatro gibi 



sosyal etkinliklerden ve ulaşım, eğitim gibi hizmetlerden yararlanamamaktadır. Türkiye 

Körler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tatar’a göre ise, sokaklarda ve caddelerdeki kazıklar, 

mantarlar, zincirler, kaldırımlara park eden araçlar yaya kullanımı açısından büyük sorun 

yaratmaktadır. (16)  

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. 

 

4.Evrensel Tasarım Kavramının Tanımı 

“Evrensel tasarım”, 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. (4) 

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. (5) Evrensel tasarım yaklaşımını benimseyenler bu anlayıştan yola 



çıkarak, tasarımda kullanıcı boyutunu geniş çapta değerlendirmekte ve kullanım 

problemlerine bütünleştirici bir tutumla yaklaşarak çözüm aramaktadırlar. 

4.1.Evrensel Tasarım Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi 

Evrensel tasarım kavramı, engelliler için tasarım kapsamında 1950’lerden itibaren konuya 

gösterilen ilgi çerçevesindeki gelişmeler sürecinde ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’nı takip 

eden yıllarda Avrupa, Japonya ve ABD’de inşa edilmiş çevrelerde fiziksel engelliler için 

sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli yöntemler düşünülmüş ve “engelsiz tasarım” 

(barrier-free design) anlayışı geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda, ciddi fiziksel sınırlılığı olan 

kişileri özel ve ayrı tutan bir eğilim benimsenmiştir. (6) Bina mevzuatı ve kanunlardaki 

mimari engellerin kaldırılması konusunu içeren engelsiz tasarım anlayışında, engellilik 

harekete odaklanarak, öncelikle ulaşım açısından ele alınmıştır.  

1970’lere gelindiğinde, Avrupa’nın bir bölümünde ve ABD’de, bireylere uygun hale getirilen 

özel çözümlerin ötesinde bir düzenleme yapılması konusuna vurgu yapılmaya başlanmış ve 

normalizasyon, entegrasyon fikirlerine yönelinmiştir. Gittikçe artan biçimde, terminoloji 

olarak “ulaşılabilir tasarım” (accessible design) ifadesi kullanılmıştır. ABD’de, engelli hakları 

hareketi 1970’lerin ortasında, ırksal azınlıkların 1964 Vatandaş Hakları Hareketi (1964 Civil 

Rights Act) ile bağlantılı olarak şekillenmiştir. İlk kez bu dönemde tasarım, vatandaşlık 

haklarını elde etmenin bir koşulu olarak görülmüştür.  

1968 yılında Architectural Barriers Act ile başlayan bu yaklaşımda, 1990 yılında Americans 

with Disabilities Act (ADA) ile farklı bir noktaya gelinmiştir. (7) ADA standartları engelsiz 

tasarımı öngörür, çünkü bu standartlar engellilerin çevre içinde yer alabilmelerine 

odaklanmıştır. Ancak, ADA “evrensel tasarım” olarak düşünülmemelidir. Mace, ADA ve 

“evrensel tasarım”ın farklılığını, ADA şartlarına uygun bir otel yapısına değinerek 

açıklamıştır. ADA gerekliliklerine uygun bir otelde belirli odalar, tekerlekli sandalye kullanan 

kişilerin kullanabileceği şekilde düzenlenir. Bu otelde, ulaşılabilir odalar her katta aynı 

konumda yer alır. Bu nedenle, ulaşılabilir odalarda, örneğin tuvalet sadece sol elini 

kullanabilen engelliler için uygundur. ADA standartlarında sol ve sağ el kullanımlı odalar 

konusu yer almamaktadır ve bu anlamda otel kurallara uygundur. Ancak, bu herkesin 

kullanımını engelleyen bir durumdur. Geçişlerde sağ elini kullanan engelli bir birey bu otelde 

kalamamaktadır. (8)  

Bu örnekte de görüldüğü gibi “evrensel tasarım” kavramı, taşıdığı sosyal eşitlik öğesi ve 

performans temelli olmasıyla “ulaşılabilirlik” kavramından ayrılmaktadır. Evrensel tasarım 

yaklaşımında, ulaşılabilirlik, tasarımın tümüne entegre edilmiştir. Bu bütünleşme önemlidir, 

çünkü tasarım sürecinin sonlarında veya süreç tamamlandıktan sonra eklenen ulaşılabilirlik 

özelliklerinin damgalayıcı niteliğinden uzaklaşılmakta ve sonucunda daha iyi bir tasarım 

ortaya çıkmaktadır. Evrensel tasarım, standartlar veya gereklilikler yerine kullanılabilme 

sonuçlarına dayalıdır. (9) Ulaşılabilirlik kurallarında, tekerlekli sandalye kullanan, görsel ve 

işitsel açıdan eksikliği olan kişiler ele alınmış, dolayısıyla engellilik dar kapsamda 

irdelenmiştir. Ulaşılabilir çevre sağlamak, genellikle ulaşılabilir olarak tasarlanan bazı özel 

öğeler eklemek anlamını taşımaktadır. Evrensel olarak kullanılabilir çevrede ise tasarlanan 

mekân ayrılmamış, bu alanları başka kişilerin kullanımı engellenmemiştir. Ulaşılabilir 

mekânların ayırıcı, sevimsiz niteliği ve maliyeti yerine, evrensel tasarımda estetik standartlar 

yüksek düzeydedir. (10)  

4.3. 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. (11) 

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. (12)  

4.3.1. 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.  

4.3.2. 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.  

4.3.3. 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.  

4.3.4. 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.  

 

4.3.5. 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.  

4.3.6. 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.  

4.3.7. 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.  

5.Neler Yapılabilir? 

1) Kız, erkek ve engelli ayrımı yapılmadan bütün çocukların eğitiminin sağlanması, 

2) Yeni bir eğitimci modelinin ortaya çıkarılması. Bunun için yurtdışı bağlantılı eğitici eğitim 

programlarının oluşturulması. Bu alanda yeni tutum ve davranışların geliştirilmesi. 



3) Genel eğitimden faydalanan çocukların özel ihtiyaçları bulunan çocuklarla bir araya 

getirilmesinin yaratacağı sinerjinin gelecek nesillere uyum ve hoşgörü adına katkı sağlaması. 

4) Bir yandan kaynaştırma modeli uygulanırken, bir yandan da çoklu zeka konseptinin 

uygulamaya konulması 

5) Tüm engellilerin özgüvenlerinde aşama kaydedilebilmesi onların ancak kendilerini ifade 

edebilmeleriyle mümkündür. Bu nedenle sanat eğitiminin verilebilmesi önemlidir. 

6) Kaynaştırmanın uygulandığı okullarda, okulunda dışarıdan profesyonel destekli 

sanatçıların gelebilme koşullarının yaratılması için bütçe ayrılması teşvik özelliği nedeniyle 

gereklidir. 

7) Yetenekleri doğrultusunda gelişen bireysel eğitim müfredat programı her çocuk için 

yapılmalı, engelli çocuklar için ise donanımlı özel bir ekip tarafından belirlenmelidir. Bu da 

okulda yetenek kurullarının branşlara göre kurulmasına bağlıdır. 

8) Okullarda “özel çocukların “ bulunması nedeniyle araştırma ve geliştirme adı altında bir 

birimin oluşturulması gerekmektedir. Bu birim okulun diğer okullara, Ülkemize ve hatta 

dünyaya açılım koşullarının belirleyen ve bu koşulları yerine getiren birim olma özelliğine 

sahip olmalıdır. 

9) Özel eğitim alan öğrencilerin öğrenci bilgilerinin sadece aileye verilecek bir şifre ile 

network üzerinden bilgisayar ortamına yansıtılması , bu bilgilerin içerisinde haftalık rehberlik 

raporlarının bulunması zorunluluğu amaçların gerçekleşmesi için en önemli noktalardan 

birisidir. Böylece ailenin okul ortamındaki çocuğunun genel bilgilerine kolaylıkla ulaşması 

sağlanacaktır. 

10) Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye arasında özel eğitim alan öğrencilerin özel 

eğitimlerinin karşılaştırılması ve karşılıklı alışveriş için öğrenci değişim programlarının 

başlatılması gerekmektedir. Bu değişim programı bir ebeveyn eşliğinde , görevli izinli sayılan 

bir hemşire kontrolünde belli bir bütçe ayrılarak gerçekleşmelidir. 

11) Özel eğitim alan öğrencilerin notları en az 1 ile değerlendirilmelidir. Rehberlik Araştırma 

Merkezlerinin zihinsel gerilik tesbitini yapmadığı öğrenciler için uygulanması sistemin 

sürekliliği için önemlidir. 

12) Resmi törenlerde özel eğitim alan öğrenciler için ayrı bir çok amaçlı salon kullanılarak 

görüntülü ve sesli tören yayınının yansıtılması gereklidir. 

13 ) Özel eğitim alan öğrencilerin genel kaygı durumundaki düzensizlik ve kaygı 

miktarındaki fazlalık nedeniyle tüm genel ve özel sınavlardan önce bir ders saati rehberlik 

yapılması bu kaygı miktarını azaltacaktır. Bu nedenle psikolojik ve rehberlik servislerinin 

konuyla ilgili çalışma yapması ve bu çalışmaları pratik olarak uygulaması özel eğitim alan 

öğrencilerin gerçek sınav başarısının artmasında en büyük etkendir. 

 



14) Özel eğitim alan öğrencilerin ailelerine ( Anne, baba,kardeş, dede, dayı, amca, teyze vs) 

özel psikolojik destek hizmetlerinin özel eğitim okullarının tümünde sağlanması okuldaki 

eğitimin kalitesine olumlu katkı yapacaktır. 

15) Görerek ve dokunarak öğrenme her insan için daha etkili bir öğrenmedir. Özel eğitim alan 

çocuklar için de aynı oranda önemlidir. Bu nedenle okullardaki eğitimin daha çok görsel ve 

dokunsal olarak gerçekleşmesine olanak sağlanması, tüm eğitimcilerin buna uygun teknikleri 

geliştirmelerine fırsat verilerek bütçe ayrılması gereklidir. 

16 ) Yaşayarak öğrenme üniteleri özellikle öz bakım zorluğu yaşayan tüm özel eğitim alan 

çocuklar için gereklidir. Evde, ve çevrede görülen araç gereçlerin minyatürü ile bu ünite 

gerçekleşebilir. Bu minyatür üzerinde denemeler yapan özel eğitim öğrencileri daha az 

bağımlı bir yaşam sürebilir. Bu süreç için bütçe ayrılması ve özellikle Macaristan dan 

yayılarak tüm dünyaya model olan eğitim sisteminin incelenmesi gereklidir. 

17) Özel eğitim okullarında öğrencilerin kullandığı aparatların okullara temini eğitim kalitesi 

için önemlidir. Bu nedenle okulların yurt dışı ve içi üretici firmalarla doğrudan temasını 

kolaylaştırıp malzeme alımını hızlandıracak sistemin oluşturulması gerekmektedir. Hızla 

büyüyen çocukların en önemli gereksinimi olan aparatların en erken zamanda okullara 

ulaşması ön koşuldur. 
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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. 

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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6.2-Spastik Çocuklar Okulu 

 

PROJE ADI: Spastik Çocuklar Okulu 

MİMARİ: Romi Khosla Design Studio 

YAPIM YILI: 1995 

YERİ: Yeni Delhi, Hindistan 

Yakın zamanda yapılmamış olsa da özel bir okul tipi olan Spastik Çocuklar Okulu’nu 

tanıtmak istedik. Hindistan’da Yeni Delhi’de yapılmış okul aradan geçen 15 yıl içinde eskimiş 

gözüküyor fotoğraflarda. bu durum Hindistan gibi sıcak ve kalabalık ülkelerin yapılarında 

daha çok görülen bir durum. Fakat gerek planlama özellikleri gerekse yerel mimari öğelerden 

iklim şartlarından hareketle yapılmış mimariyi incelemekte fayda var. 
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6.3-Hazelwood Engelliler Okulu 

PROJE ADI: Hazelwood Engelliler Okulu 

MİMARİ: Gordon Murray ve Alan Dunlop 

YAPIM YILI: 2007 

YERİ: Glasgow, İskoçya, Birleşik Krallık 

 

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. 

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 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 
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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. 

6.4-"Zihinsel Engelli  Çocuklar İş Atölyesi Özel Eğitim Okulu"  

Bursa / Osmangazi 
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"Zihinsel Özürlü Çocuklar İş Atölyesi Özel Eğitim Okulu" mesleki iyileştirme ve istihdam 

oluşturma programı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek. 

Okulla, zorunlu eğitim çağı dışında kalan zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan ve herhangi 

bir örgün veya yaygın eğitim kurumuna devam edemeyen bireylerin eğitilerek sosyal ve iş 

yaşamına kazandırılmaları hedefleniyor.  Çeltik Mahallesi'ne 5 bin 633 metrekarelik alana 

kurulacak okul, 2.5 kattan oluşacak ve içinde 13 adet atölye, 3 adet derslik, kütüphane, revir, 

yemekhane, kafeterya ve toplantı salonu bulunacak. Burada, zihinsel öğrenme yetersizliği 

dolayısıyla zorunlu eğitim imkanından yararlanamayan 150 kişi aynı anda eğitim 

alabilecek.Eğitime alınacak kişilere okuma yazma becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra el, 

göz ve kas iş birliğini sağlayacak uygulamalı atölye dersleri verilecek. Eğitimlerin kişinin 

gelişimine göre en az 2 yıl sürmesi planlanıyor. 

6.5.Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabititasyon Merkezi 

       

Kadıköy Belediyesinin İstanbul Küçükbakkalköy’de Türkiye Spastik Çocuklar Vakfına 

tahsis ettiği 35.000 m2 lik arsa üzerine 8000 m2 kullanım alanı ile insaa edilmiştir. 2002 

yılında ise yeni projeler ve kapasite artırmak amacıyla 5000 m2 lik ek binalar yapılarak 

35 olan yatılı bölüm kapasitesi 70 e çıkartılmış ve çok engelli çocukların devam edebileceği 

ilköğretim sınıfları ile spor salonu hizmete açılmıştır.  Bu merkezde gündüzlü 

olarak spastik çocuk ve ailelerine tıbbi teşhis ve tedavi, eğitim, fizik tedavi, danışmanlık 

ve spor alanlarında uluslararası standartlarda hizmet kalitesi ve uzman personel ile çalışmalar 

sürdürülmüştür. 1996 yılında artan ihtiyaç ve gelişen rehabilitasyon programları 

doğrultusunda erişkin engellilerin bağımsız yaşama ve iş-meslek edinme 

ihtiyaçlarına da hizmet verebilmekamacıyla Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve 

Gençler Eğitim Üretim Rehabilitasyon Merkezi 

Sabancı ailesinin de desteği ile hizmete başlamıştır. 



KAYNAKÇA: 

 

http://www.metinsabancishcek.gov.tr 

www.mitademo.com 

http://www.design.ncsu.edu/cud/ (01.04.2009) 

http://www.ozida.gov.tr/ (01.04.2009)  

http:// www.query.nytimes.com/gst/fullpage.html   (01.04.2009) 

http://www.tsd.gov.tr  

http://www.tse.org.tr  
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