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1. ENGELLİ TANIMI 
Tanım olarak “engelli” sakat ve özürlü kelimeleri yerine kullanılsa da bu sözcükler farklı anlamlara 

gelmektedir. 

Özürlü terimi "özürlülüğü" odak noktasına koymayı gerektiren, yani özürlülük olgusunu nesnelleştiren 

bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın engellilik, hemen olmasa da zamanla bu 

zorunluluktan kurtulabilmeyi, düşüncelerimizde yumuşama ve esneklik sağlamayı başarabilecek bir 

terim olarak görünmektedir. 

 

BM den engelli tanımı: 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu‟nun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesi‟nde engelli tanımı 

şöyle yapılmaktadır. “Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması 

gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir 

noksanlık sonucu yapamayanlar”. 

 

5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanunu: 

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 

gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi “özürlü” olarak tanımlanmaktadır. 

 

WHO - Dünya sağlık örgütünce yapılan engelli tanımı: 

Özürlülük kavramına Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve ILO tarafından farklı bakış açılarından 

yaklaşılmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü, özürlülük kavramı hakkında aşağıdaki gibi hastalık sonuçlarına 

dayanan, sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflama yapmıştır: 

• Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik veya fiziksel yapı ve 

fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder.” 

• Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında „sakatlık‟ bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal 

sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu 

ifade eder.” 

• Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli bir 

kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek 

faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder.”  



2.EVRENSEL TASARIM KAVRAMININ TANIMI 
 

“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.  

 

Evrensel tasarım kavramında önemli olan genelde kullanıcıdır ve konu edilen engelli insanlar değil, 

tüm insanlardır. Buradaki ana fikir, aslında tüm insanların, yaş, beceri kaybı gibi nedenlerle, bir çeşit 

engelli olduğu görüşüdür. Genelde toplumda, engelli veya yaşlı olmak olumsuz, “normal” olmak ise 

kusursuz ve beceri sahibi olarak algılanmaktadır. Oysa, sadece “normal” tanımına uyan bireyleri 

düşünerek yapılan tasarımlar, gerçek koşullar ile uyumsuzluk taşımaktadır. Evrensel tasarım 

yaklaşımını benimseyenler bu anlayıştan yola çıkarak, tasarımda kullanıcı boyutunu geniş çapta 

değerlendirmekte ve kullanım problemlerine bütünleştirici bir tutumla yaklaşarak çözüm 

aramaktadırlar. 

 

3.EVRENSEL TASARIMIN TASARIMININ TARİHSEL  GELİŞİMİ 

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. 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. 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.  

 

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. 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.  

 

4.EVRENSEL TASARIMDA HEDEFLER VE İLKELER 

Dünyanın farklı ülkelerinde “evrensel tasarım” kavramını çağrıştıran değişik terimler kullanılmaktadır. 

“Herkes için tasarım”(design for all), “kapsayıcı tasarım” (inclusive design), “kullanıcı odaklı tasarım” 

(user needs design), “gerçek yaşam için tasarım” (real life design), “ömür boyu için tasarım” (life span 

design), “kuşaklararası tasarım” (transgenerational design) bunlardan bazılarıdır. Terminoloji ve 

anlamlar bir ülkeden diğerine farklılaşmakta ve genellikle her ulusun toplumsal değerlerini 

yansıtmaktadır. Ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar, bu yaklaşımın kabul edilme biçimini ve 

geliştirilme yöntemini etkilemektedir. Ancak, hedefler genelde konfor, güvenlik, herkese kucak açma, 

yeterlilik, bağımsızlık, katılım, sürdürülebilirlik, kaynaştırma, entegrasyon / bütünleşme, kültürel 

uygunluk, cinsiyete uygunluk, kapsama, maddi ulaşılabilirlik terimleriyle ifade edilmektedir.  

 



1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan ve 1996 yılında North Carolina State 

Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal Design) ismini alan merkez, 1997 

yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak amacıyla 7 ilke 

yayımlamıştır. Evrensel tasarım, kısaca tekrarlamak gerekirse, fiziksel mekânların ve farklı ürünlerin, 

her yaşta, her yetkinlik düzeyinde kişi tarafından kullanılabilmesini sağlamayı amaçlayan bir tasarım 

ve düşünce yaklaşımıdır. Bu düşüncenin temelinde, kişilerin aslında “ortalama” olarak 

nitelendirilebilecek bir tanıma uymadığı, dolayısı ile bu hayali “ortalama” bireyin sorunları 

çözüldüğünde tasarım probleminin çözülmediği anlayışı yatmaktadır. Farklı antropometrik, bilişsel ve 

yetkinlik düzeyindeki (görme, işitme, hareketlilik) bireylerin özelliklerinin anlaşılması ile daha çok 

kişiyi kapsayan tasarımlar üretilebilecektir. Burada, evrensel tasarım yaklaşımının benimsendiği 7 ilke 

sıralanmakta ve her biri için olumlu örnekler sunulmaktadır. Örnekler öncelikle mimari tasarımı, ek 

olarak endüstriyel tasarım alanını içermektedir.  

4.1. 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. 

 

4.2. 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. 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.  

 

4.4. 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.  

 

4.5. 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.  

 

4.6. 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.  

 

 4.7 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.TÜRKİYE’DE ENGELLİLİK DURUMU VE DEĞERLENDİRMESİ 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

Bu kapsamda, “evrensel tasarım” kavramının Türkiye’de yaygın bir biçimde benimsenebilmesi için 

çeşitli öneriler geliştirilebilir. Örneğin, Türkiye'de tüm belediyelere yapılarda “evrensel tasarım” 



ilkelerine uygunluk ile ilgili bilgi aktarılabilir, LEED (The Leadership in Energy and Environmental 

Design) standartlarına benzer şekilde yeni yapılar altın, gümüş gibi kademelerde değerlendirilebilir ve 

bu değerlendirmede tek bir merkezce sürekli güncellenen bazı temel prensipler ölçüt olarak alınabilir. 

Mimar veya tasarımcılar bu prensiplere uygun ürünleri bir kontrol listesi üzerinden kendileri 

değerlendirebilir. Ayrıca, çeşitli yarışmalarda “evrensel tasarım” bir kriter olarak belirlenerek 

konunun önemi vurgulanabilir. “Evrensel tasarım” ilkeleri ise mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç 

mimarlık, endüstriyel tasarım gibi bölümlerde ders programı içerisinde ele alınabilir, böylece öğrenci 

ve mezunların konunun farkında olmaları sağlanabilir. 

 

6.TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ENGELLİLERE YÖNELİK KENTSEL TASARIM VE PLANLAMA KRİTERLERİ 

Özürlüleri başkalarının yardımına gerek duyurmadan kent yaşamı/aktiviteleri ile bütünleştirmeye 

yönelik tasarım arayışlarına ve uygulamalarına gereksinim bulunmaktadır. 

Kenti oluşturan konut yerleşme alanları, kentsel çalışma alanları (yönetim, kamu kuruluşları, kentsel 

ve bölgesel işmerkezleri vb.), yeşil alan, kentsel sosyal alt yapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, dini tesis) 

arasındaki bağlantı güçlü ulaşım ağları ile sağlanarak toplumun engelli, yaşlı, hasta kısmı unutulmadan 

tüm insanlara yönelik tasarım yapılmalı, ülke,bölge öçleğinden başlanarak kente inen planlar 

yapılmalı ve planlar arasındaki uyum unutulmamalıdır. 

 

Kent bütününe yönelik planlama ve tasarımdaki temel kurallar şu şekilde olmalıdır: 

 

* Planlama engelli bireylerin hareketlerini kısıtlamayacak şekilde yapılmalı, engelli kişilerin 

kullanabildiği alanların çoğunluğunu sağlıklı insanların rahatlıkla kullanabildiği unutulmamalıdır. 

* Meslek disiplinlerinin ortak çalışmalarıyla özel ve kamu alanlarında engelli bireyler için uygun yaşam 

alanları oluşturulmalıdır. 

* Özellikle kent içi ulaşım alanlarında gerekli önlemler alınmalı ve belirtilen standartlar dahilinde, 

engelli bir bireyin yardım almadan bir yerden bir yere gidebileceği şekilde ulaşım ağı oluşturulmalıdır. 

* Açık alanlarda olduğu kadar yapı içlerinde de engelli bireylerin kullanımları göz önüne alınarak 

planlama yapılmalıdır. 

* Gerekli yasal düzenlemelerle çevre düzenleme planlarında ulaşılabilirlik kriterlerinin uygulanması 

zorunlu hale getirilmelidir. 

* Fiziksel çevrenin yapılandırılmasında sorumlu kişi ve kuruluşların engelli kişiler konusunda bilgili, 

bilinçli ve duyarlı davranmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla fiziksel çevrenin tasarlanması ve 

yapılandırılması süreçlerinde engellilerin, ailelerinin ve örgütlerinin katılımı konusu büyük önem 

taşımaktadır. 

* Belediyeler imar mevzuatlarında yer alan konuyla ilgili hususların uygulanmasında hassas 

davranmalı, standartlara uygun olmayan uygulamalar için gerekli önlemleri almalıdır. 



* Yasalarda yer alan düzenlemelerin uygulanması sağlanmalı, aksi takdirde cezai yaptırımlara 

başvurulmalıdır. 

* Özürlülere yönelik olarak yapılması gereken düzenlemelerin, mevzuat ve standartlara uygun olması 

konusunda karşılaşılan aksaklıklar; yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumlulukları; mevcut 

mevzuat ve standartlar konusunda yerel yönetimlerin bilgi, teknik ve mali açıdan yeterliliği; bu 

konudaki denetim sistemi hususlarında Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile sürekli işbirliğinde olmalıdırlar. 

 

Temel hedef yeni yapılşacak alanlar açısından, “engelsiz fiziksel çevreler oluşturmak” ve mevcut 

çevrelerin “niteliğini iyileştirmek”, “erişebilirliğini artırmak”tır. 

Erişilebilirliği artırmak konusundaki alt hedefler ; 

 

* Konut alanlarına yönelik 

* Kentin merkez alanına, çalışma alanlarına yönelik olarak, 

* Rekreasyon alanları, yeşil alanlara yönelik olarak, 

* Eğitim, sağlık, idari kurumlar ve diğer donatılara yönelik olarak 

* Ulaşıma yönelik olarak tanımlanabilir. 

Kamusal binalar 

 

Erişilebilirlik kapsamında, resmi yapılar yanında, kamunun kullanımına açık tüm binalar kamusal 

binalar diye ele alınmaktadır Özürlü bireylerin toplumsal yaşama katılımında bu binalara 

erişebilirliklerinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

 

* Resmi ve umumi binalarda bir kattan fazla olan yapılarda erişilebilirlik için özürlülerin kullanımına 

uygun standartlarda asansörün zorunlu tutulması aynı zamanda bu asansörün acil durum asansörü 

niteliğinde olması sağlanmalıdır 

* Eğitim kuruluşlarında özürlü veya engelsiz tüm çocukların bir arada eğitim alabileceği bina 

tasarımlarının gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır Bu kapsamda, engel türleri ve gereksinmelere 

göre bir arada eğitim alabilecek grupların belirlenmesi ve düzenlemelerin bu anlayışla yapılması 

sosyal etkileşim açısından önem taşımaktadır Eğitim yapılarının projelerinin bu açıdan yeniden 

gözden geçirilmesi zorunludur 

* Özürlü çocukların, toplumla daha fazla bütünleşmesini sağlayabilmek için özürlü çocukların sağlıklı 

çocuklarla birlikte yararlanabileceği kreşlerin yasalar çerçevesinde kurulması ve kurucu kuruluşlara 

destek olunması yararlı olacaktır Kreşlerin yeşil alanlar yakınında kurulması ve kreşlerle birlikte spor 



faaliyetlerinin içeren tesislerin oluşturulması özürlü çocuklara oldukça önemli fırsatlar 

yaratabilecektir 

* Resmi binalar yanında kamusal kullanıma açık tüm binalarda, engel türüne göre kullandığı diğer 

yardımcı araç ve gereçler ile kullanabilecekleri, sahanlıklı ve korkuluklu rampa, asansör, tuvalet gibi 

olanakların sağlanması gereklidir 

* Özürlülerin erişimi açısından sağlık kuruluşları kuşkusuz öncelik taşımaktadır Bu yapılarda hastaların 

kullanacağı iç ve dış mekanların tümünde, özürlülerin erişebilirliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır 

* Belediyeler dahil bütün kamu kuruluşlarınca, kendi binalarının girişleri, asansörleri, koridorları ve 

tuvaletlerinin standartlara uygun şekilde yapılması gerekmektedir 

* Günlük yaşam sürerken insanlar bir çok bina, tesis, alan ve mekanı kullanırlar Özürlülerin 

günümüzün önemli sosyal ve kültürel etkinliklerinden birisi olan turizm hareketinin dışında kalması 

beklenemez Bu hem ülkelerin turizm gelirlerinin artması, turizm potansiyellerinin gelişmesi hem de 

özürlülerin bu önemli etkinliğin dışında kalmaması açısından çok büyük önem taşımaktadır * * 

Özürlülerin toplum yaşantısına özürlü olmayanlar ile eşit fırsatlarla katılabilmelerinin sağlanmasında 

mekansal düzenlemeler önemli yer tutmaktadır 

* Turizm tesislerinde yatak odaları ve suitlerin önemli bir bölümü özürlülere uygun olarak 

tasarlanmalıdır Bu binaların iç düzenlemesinde uzman kişilerin katkıları sağlanmalıdırTurizm 

tesislerinde özürlüler için ayrılan ve düzenlenen odaların, diğer otel odaları ile eşdeğer yönde ve 

manzarada, aydınlatma ve eşit ulaşım kriterlerine uygun tasarlanması sağlanmalıdır. 

REKREASYON ALANLARI 

 

Rekreasyon alanları ve parklara, çocuk, yaşlı ve engellilerin kolay fiziksel erişiminin sağlanması 

hedeftir. Kolaylıkla algılanabilmesi için parklar, yollara, yaya yollarına ve bisiklet yollarına yakın 

konumlanmalıdır. Tasarımda binaların ve açık alanların mekansal bütünleşmesi sağlanmalıdır. Dış 

mekan kullanımında rahatlık ve güvenlik, diğer insanlarla bir arada olabilme kolaylığı gibi noktalar 

önem taşır. 

Yol, yaya yolu, meydan, yeşil alan, spor alanı gibi kentsel açık mekanların engelsiz tasarlanması veya 

mevcutların engelsiz duruma getirilmesi için önlemler alınması esastır Bunun için rekreasyon 

alanlarındaki aşağıdaki hususların uygulanması gerekmektedir: 

 

* Halen kullanılan meydan, park, yaya yolu, kaldırım, geçitler, rampalar, merdivenler, duraklar, 

istasyonlar, otoparklar, telefon kabinleri, sinyalizasyon ve işaretlemeler gibi bütün kentsel altyapı 

özürlülerin erişimine uygun hale getirilmelidir 

* Kaldırımın başladığı ve bittiği yerlerde tekerlekli sandalyenin rahatlıkla inip çıkabileceği rampaların 

olması, kaldırımların üzerinde bulunan direkler, çöp kutuları, trafik panoları, çiçeklikler, zincirler, 

demir kazıklar, sarkan ağaç dallarının kaldırılması ve taşıtların park etmesinin önlenmesi, ticari 

işyerlerinin önlerine tezgah açılmasının kısıtlanması ve yaya geçitlerindeki trafik ışıklarının sesli hale 



getirilmesi gibi tedbirlerle, görme özürlü ve ortopedik özürlü vatandaşların şehir içinde erişebilirliği 

sağlanmalıdır 

* Görme özürlülerin güvenli erişimini sağlamak üzere kaldırımda, hissedilebilir yönlendiriciler, 

kontrast ve fosforlu renk düzenlemeleri yapılmalıdır 

* Zihinsel özürlülerin ulaşabilirliğinin sağlanmasında basit işaretlemeler ve yönlendirici-bilgilendirici 

donanımlar gereklidir Özellikle ulaşım sistemlerini kullanırken, tek başına bir yerden bir yere gitmek 

istediklerinde, kentsel hizmetlerin düzenli olması (örneğin; otobüs saatlerinin, durak yerlerinin 

sürekliliği ve aynı olması) gerekmektedir Ayrıca yazılı bilgilendirmenin büyük puntolar ile ve yalın 

olması da zihinsel özürlülerin bulundukları yeri algılaması ve gidecekleri yeri planlamasında kolaylık 

sağlayacaktır 

 

Rekreasyon alanlrı düzenlenirken dikkat edilmesi gereken konu başlıkları şöyledir: 

 

* Bitkilendirme 

* İşaret ve Levhalar 

* Posta Kutuları 

* Aydınlatma Elemanları 

* Çöp Kutuları 

* Çeşmeler 

* Oturma Birimleri 

* Tuvaletler 

  

 

 

Bitkilendirme 

 

Görme engelli kişiler dikkatli yapılmış bitkilendirmeden mükemmel bir şekilde 

yararlanabilmektedirler. Güçlü zıtlıklar ve göze çarpan siluetler içeren bitkisel tasarımlar az gören 

kişiler için yön bulmada görsel ipuçları olabilmektedirler. 

Yağışlar nedeniyle kırılıp yürüme yoluna düşen dallar, yere dökülen yaprakları kaygan yüzeyler ve 

kirlilik oluşturabilecek türler, dikenler, zehirli ve kaygan meyveler üreten türler yürüme yollarında 

tehlike arz edebilirler ve bundan dolayı dikkatli kullanılmaları gerekmektedir. 



 

 * Dikenli bitkiler ile kaygan bir yüzey oluşturabilecek tohum ve meyve dökücü ağaç ve bitkiler, 

potansiyel tehlikeli bitkiler olduğundan yaya yollarından uzak tutulmalıdır. 

* Yaya yollarına uzayan dallar, özellikle görme özürlüler için tehlikeli bir engel oluşturmaktadır. 

Bitkilerin dallarının yaya yollarını engellememesi sağlanmalıdır. Ya geçişi engellemeyecek biçimde 

yaya yollarından yeterli uzaklığa dikilmeli, ya da yeterli ve düzenli bakım ve budama yapılmalıdır. 

* Bitkilendirmede değişik renk, biçim ve kokuda çeşitlilik yaratacak çalı, ağaççık ve çiçeklerin seçimi 

de önem taşımaktadır. 

 

Posta Kutuları 

Posta kutuları, özellikle tekerlekli sandalye kullanıcılarının erişebilmeleri amacıyla yerden 90-120cm 

yükseklikte monte edilmelidir. Ayrıca yaya trafiğini aksatmayacak biçimde konumlandırılmaları 

özellikle görme engelli kişiler için tehlike oluşturmamaları için önemlidir. 

 

Aydınlatma Elemanları 

Aydınlatma özellikle rampa ve merdiven girişleri gibi potansiyel tehlike taşıyan alanlarda engelli kişiler 

için güvenlik açısından çok önemlidir. Aydınlatma engellilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

sabit elemanlar kullanılarak planlanmalıdır. Az gören kişiler için ışık şiddetinin artırılması mekânları 

algılamaları açısından faydalıdır. 

Birçok aydınlatma standardı yetişkin bir insanın ayaktayken göz hizasının yüksekliği ön görülerek 

belirlenmiştir. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının göz hizası yüksekliği yaklaşk 1.19m`dir. 

Kentsel dış mekanlar erişim ve kişisel güvenliği sağlayacak yeterli biçimde aydınlatılmalıdır. Burada, 

parlama/yansımayı önleyecek mat malzeme seçimi tehlikeli alanlarda ışıklandırma düzeyinin 

artırılması gerekmektedir. 

 

 

Çöp Kutuları 

Çöp kutuları yayaların hareketlerini kısıtlamayacak şekilde yaya kaldırımı kenarında bordür taşına en 

az 40 cm uzaklıkta yer almalıdır. Yüksekliği en az 90 cm, en çok 120cm olacak şekilde 

yerleştirilmelidir. 

Yanlış yerleştirilmiş çöp kutuları engelli yayalar için tehlike unsuru olabilirler. Bunu önlemek açısından 

diğer donatı elemanlarının olduğu gibi çöp kutularının da zıt renkler kullanılarak belirgin ve kolay 

algılanabilir hale getirilmesi gerekir. 



Bu bağlamda çöp kutularının aydınlatma direklerine uygun yükseklikler göz önünde bulundurularak 

monte edilmesi önerilebilir. 

 

Çeşmeler 

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının da bu donatılardan faydalanacakları düşünülerek, çeşmenin 

etrafında tekerlekli sandalye ile herhangi bir engelle karşılaşmadan rahat hareket edebilecekleri 

kadar boşluk bırakılmalı, çeşme yüksekliği engelli kişilerin oturarak veya eğilerek erişebilecekleri 

şekilde ayarlanmalıdır. 

Buna göre çeşmeler için ulaşılabilirlik kriterlerine göre belirlenmiş tasarım detayları şunlardır; 

* Çeşmelerin ağızları yaklaşık 0.90 m yüksekliğe yerleştirilmelidir. 

* Çeşmelerin farklı yükseklikte iki ağza sahip olmaları daha uygundur. 

* Tekerlekli sandalye kullanıcıları için 0.85 m, diğer engellilerin eğilerek kullanabilmeleri için 0.95m 

yükseklikte olmalıdır. 

  

İşaret ve Levhalar 

İşaret ve levhalar basit ve açık semboller içermeli, zemini ile zıt renkte olmalıdır. Uluslararası 

standartlarda; emniyet ve güvenlik için yeşil/beyaz, uyarı ve tehlike riski için sarı/siyah, yasaklama, 

durma, tehlike ve acil durumları bildirmek için kırmızı/beyaz, bilgilendirme için mavi/beyaz renkler 

belirlenmiştir. 

Görme engellilere yönelik dokunsal okuma için kabartmalı levhalar ve az gören kişiler için de iri 

puntolu yazı karakteriyle yazılmış levhalar kullanılmalıdır. 

Trafik, bilgilendirme ve yönlendirme işaretlerinin basit ve görülebilir olması, yüksekliği, konumu, 

kolayca okunması, renk, ölçü ve grafik düzeni önem taşımaktadır. 

İşaretler ışıklandırılmalı, kabartmalı yazılmalı ve dokunulabilir yükseklikte olmalıdır. 

İşaretlerde uluslararası semboller kullanılmalıdır. 

 

7.DÜNYA’DA ULAŞIM,FİZİKSEL ÇEVRE VE KONUT ENGELLERİ 

Kurumsal çözümlere bel bağlanması, cemiyet hayatının noksanlığı ve yetersiz hizmetler engelli 

insanları izole eder ve başkalarına bağımlı kılar. Birleşik Devletler’de 1505 yaşlı olmayan yetişkin 

engelliye yapılan bir ankette katılımcıların %42’si yanlarında yardım edebilecek biri olmadığından 

ötürü yatağa girip çıkmakta veya koltuğa oturup kalkmakta başarısız olduğunu belirtmiştir (26). 

Barınma kurumları, engellileri özerklikten mahrum bırakmaktan, toplumdan ayrıştırmaktan ve diğer 

insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmaktadır. 



Verilen desteğin çoğu aile üyelerinden ya da toplumsal ağlardan gelir. Ancak, sadece enformal 

desteğe bel bağlamak, bakım sağlayan kişiler için stres, izolasyon ve sosyo-ekonomik fırsatların kaybı 

gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Aile üyelerinin yaşlanmasıyla bu zorluklar artmaktadır. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde gelişimsel engelliliğe sahip çocukların aile fertleri diğer ailelerin üyelerine göre 

daha az saat çalışmakta, işlerinden ayrılmış olma ihtimalleri daha yüksek olmakta, daha şiddetli 

ekonomik sorunlar yaşamakta ve yeni bir işe başlama eğilimini daha az göstermektedir. 

8. TÜRKİYE’DE ULAŞIM,FİZİKSEL ÇEVRE VE KONUT ENGELLERİ 

 Özürlülerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre ve 

konut sorunudur. Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, yaşadıkları fiziksel işlev 

bozuklukları/yetersizlikleri ve bunların yol açtığı sınırlamalar sebebiyle büyük önem taşımaktadır. 

Yaşama alanları tasarlanırken, bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde yaşanılan fiziksel çevreyi de 

o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gerekir. 

Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan konutlar, ulaşım 

araçları ve bunun gibi daha bir çok fiziksel çevre unsuru, engellilerin topluma katılmasının önünde 

ciddi birer engel oluşturmaktadır. Engeli nedeniyle hareket yeteneği sınırlanmış insanların bu ve 

benzeri sebeplerle yaşadıkları sıkıntılara böylece yenileri eklenmiş olmaktadır. 

Özürlü insanların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, özürlü olmayanlarla farklı olmakla 

birlikte benzerdir. Özürlü olarak tanımlanan bireyleri, toplumun ayrı bir kesimi olarak niteleme yerine 

bütünleşmiş bir parçası olarak algılayabilmek ve yaşanılan mekânda da buna olanak sağlayabilmek 

amacıyla fiziksel çevreye ulaşılabilirliğini sağlamak gerekmektedir. 

Tüm insanlar gibi özürlü insanların da ulaşım hizmetlerinden eşit fırsatlarda yararlanması ve işine, 

okuluna, alışverişe, spor alanlarına, parklara, özürlü olmayan insanların kullandığı yollarla ve taşıtlarla 

gidebilmesi gerekmektedir. 

Yerel yönetimler, yaptıkları sosyal ve teknik altyapı yatırımlarıyla kent mekânının şekillenmesinde 

önemli role sahiptir. Kentsel ulaşım hizmetlerinin, kentteki her türlü açık alan ve yapının özürlüler için 

ulaşılabilirliğinin yerel yönetimlerce sağlanıyor. 

 

 
 
9.TÜRKİYE VE DÜNYADA EĞİTİM YAPILARI EVRENSEL TASARIM BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
 
-Evelyn  Grace Academy 
 
 Evelyn Grace Academy 2010 yılında İngiltere’de Zaha Hadid tarafından tasarlanmıştır.Aynı 
zamanda Zaha Hadid’in İngiltere’de yaptığı ilk binadır.Zaha Hadid bu projeyle 2011 Riba 
ödülünün sahibi olmuştur. Okul 4 farklı okulu bünyesinde barındıran bir spor akademisi.1200 
öğrencilik kapasiteye sahip ve Londra’nın suç oranın yüksek olduğu bir çöküntü bölgesinde yer 
alıyor 



Okulun giriş kapısına giden yol aynı zamanda bir koşu pisti. Köprü il birbirine bağlanan bu pist 
kesilmeden devam ederek yerden tasarruf sağlanıyor. Çiçek yetiştirme bahçesi, servis ve araç 
park etme alanları bulunan okul, ödül de almış olmasın rağmen erişilebilir bir okul değil. Sadece 
sağlıklı insanların kullanımı için tasarlanmış merdivenler ve sirkülasyon alanlarını içeriyor. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Heritage Park Community School, Sheffield, İngiltere 

Sheffield, İngiltere’deki Heritage Park Community School, 2005’de tamamlanmıştır. 
Okul 40 kişilik eğitimci kadrosuyla 7-16 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim vermektedir. 

 



2320 m2’lik alana yerleşen bu okul, güçlü bir peyzajlamaya sahip eğimli alanın alçak 
kısmında yer almaktadır. Mekanları farklı kotlarda olan bina alanı iyi kullanmaktadır. 
Binanın giriş kısmında arabalar için ayrılmış bir alan vardır. Ayrıca her bir yaş grubu 
için ayrılmış sert zemin ve çimden oluşan oyun alanları bulunmaktadır. Okulun etrafı 
güvenlik açısından çitle çevrilmiştir ve CCTV kameraları mevcuttur. 
 
İç mekanda pastel renkler kullanılmıştır. Öğrenme alanları 6’şar 8’er kişilik gruplara 
göre tasarlanmıştır. Binada her alan kendi girişine, sınıfına, kaynak alanlarına, birebir iş için 
küçük odalara sahiptir. İlkokul grubu çocuklarının sınıfları zemin katta yer almaktadır. Kendi 
kütüphaneleri ve gıda odaları bulunmaktadır. 
 
Ortaokul ve 16 yaş sonrası gruplar bilim, sanat, tasarım, teknoloji ve gıda teknolojisi 
için uygulama alanlarına erişimlerinin de olduğu ilk katta yer almaktadır. Asansör ve 
merdivenlerle her kata erişim sağlanmıştır. Zemin katın orta kısımlarında beden eğitimi 
aktiviteleri için salon, yemek-toplantı odası ve müzik alanı yer almaktadır. Bu alanlar girişe 
yakın, ziyaretçilerin kolay erişimi için bir arada gruplanmıştır. Bir kahvaltı bölümü vardır ve 
ana mutfak öğrencilere ve çalışanlara hizmet vermektedir. Aynı zamanda ana girişin 
yakınında çocukların okulda ve ziyaretçi çalışanlarla çalışmaları için küçük mekanlar, 
ebeveynlerin çalışanlarla görüşmesi, konuşması için bir oda bulunmaktadır. Öğrenme 
alanlarında zemin altı ısıtma, iyi kalitede aydınlatma, konsantrasyona yardımcı olmak üzere 
iyi oda akustiği ve ses izolasyonu bulunmasıyla daha uygun bir çalışma ortamı 
oluşturulmuştur. 
 
 

 
 
-Secondary School, Ispanya 
 
Ispanyanın Mollerussa sehrinde bulunan Secondary School zemin katla 
birinci kat arasındaki baglantının rampa ile saglanması ve sınıflardan bahçeye 
ulasımda kot farkının olmaması ile engelli ögrenciler için erisilebilir bir okul 
olmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
-NECLA-TEVFİK KARADUT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
 
Proje PAO Mimarlık Tasarım Grubu tarafından İzmir Buca’da tasarlanmış 2012 yılında inşaatı 
bitirilmiştir. Yaklaşık 10.000 m² arsa üzerine yapılan 10.000 m²'lik eğitim yapısı programında 
üç Meslek Lisesi'ni içeriyor. Laboratuvar ve atölye alanları gerektiren Endüstriyel Otomasyon 
Teknolojileri, Biyomedikal Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Meslek Liseleri. Yapının 
çevresiyle kurabileceği olumlu fiziksel bağın kısa dönemde pek mümkün olamayacağı 
öngörülerek yapı içe dönük planlanmıştır. Programdaki yönetim, eğitim ve sosyal alanlar, iç 
avlu/bahçelerin etrafında toplanarak, liseye ait iç mekan oluşturulmuştur. 
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