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1. 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 

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. 

2.Evrensel Tasarıma olan ilgi artışının sebebi: 

 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. 

3. 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. 

 

 

4. Evrensel Tasarım İlkeleri 

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. 

2. İlke: KULLANIMDA ESNEKLİK: Tasarımın bireysel tercihler ve yetenekler konusunda geniş 

seçenekler içermesi yararlı olur.  

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. 



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

bilgilendirmeyi kullanıcısına çevrenin şartlarından ve kullanıcının algılama yeteneklerinden 

etkilenmeyecek şekilde verebilmelidir. 

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. 

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. 

7. İlke: YAKLAŞIM VE KULLANIM İÇİN BOYUT VE MEKÂN: Her türlü kullanıcının vücut 

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

ve alanının sağlanması gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ENGELLİLERE YÖNELİK 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. 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Son yıllarda, dünyanın pek çok 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. 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 yanı sıra 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DÜNYA İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ  

 

Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta, bu insanların 

yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar yaşamaktadır. 

Engellilik önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir kaygı konusu haline gelecektir, çünkü yaygınlığı 

artmaktadır.  

Nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek olması ile 

birlikte diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik sağlık 

sorunlarının da küresel olarak artış göstermesi engelliğinin artmasının nedenleridir. Dünya çapında, 

engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar daha kötü sağlık durumuna, daha düşük eğitim 

başarısı ve iktisadi katılıma ve daha yüksek yoksulluk oranlarına sahiptir.  

Bir milyardan fazla insanın veya (2010 dünya nüfus tahminlerine göre) dünya nüfusunun 

yaklaşık yüzde 15’inin bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün yaklaşık yüzde 10 olduğunu ileri sürdüğü 1970’lere ait önceki tahminlerden daha 

yüksektir.  

15 yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi sayısını Dünya Sağlık 

Araştırması (World Health Survey) 785 milyon (% 15.6) olarak belirtirken, Küresel Hastalık Yükü  

(Global Burden of Disease) çalışması bu sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19.2) olarak tahmin 

etmektedir. Dünya Sağlık Araştırması bu kişiler arasından 110 milyon kişinin (% 2.2) işlevlerini yerine 

getirme konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin etmekteyken, Küresel Hastalık Yükü 

kuadripleji, şiddetli depresyon veya körlük gibi durumlara denk düşen engellilik kategorisi olarak 

“şiddetli engellilik” yaşayan kişi sayısını 190 milyon (% 3.8) olarak tahmin etmektedir. 13 milyonu (% 

0.7) “şiddetli engellilik” olmak üzere 95 milyon olarak tahmin edilen çocuk engelliliğini (0-14 yaş) 

sadece Küresel Hastalık Yükü çalışması ölçmektedir.  

Engelli insanların sayısı artmaktadır. Bunun nedeni nüfusların yaşlanıyor olmasıdır. Yaşlı 

insanlarda engellilik riski daha yüksektir. Düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde, engellikle geçen 

toplam yılların %66.5’ini kronik hastalıkların oluşturduğu tahmin edilmektedir.  

Engelli kadınlar, kendilerini işlevsiz hale getiren engellerin yanı sıra toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığına maruz kalır. Farklı sakatlık kategorilerinde okul kayıt oranları da farklıdır, fiziksel 

sakatlığı olan çocukların durumu zihinsel ya da duyusal sakatlığı olan çocuklarınkinden daha iyidir. 

İşgücü piyasasından en fazla dışlananlar akıl sağlığı sorunları ya da zihinsel sakatlığı olanlardır. 

Guatemala’nın kırsal bölgesinden tutun da Avrupa’ya kadar bulgularla gösterildiği üzere, daha şiddetli 

sakatlıkları olan insanlar daha büyük dezavantaj yaşarlar.  

Dünya Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, engellilik düşük gelirli ülkelerde yüksek gelirli 

ülkelere göre daha yaygındır. Aynı zamanda, en yoksul beşte birlik refah diliminde yer alan insanlarda, 

kadınlarda ve yaşlı insanlarda engellilik daha fazla yaygınlık gösterir.  

Dünya Engellilik Raporuna göre insanları engelleyen faktörler;  

-Yetersiz politikalar ve standartlar  

-Olumsuz tavırlar  

-Hizmet iletimi sorunları  

-Yetersiz finansman  

-Yetersiz erişilebilirlik  

-Danışma ve katılım yetersizliği  

-Veri ve bulgu yetersizliği 

 

DÜNYADA ENGELLİ EĞİTİMİ 

 

Engelli olmayan akranlarına kıyasla engelli çocukların okula başlaması daha az olasıdır ve 

engelli çocukların okulda bulunma süreleri ve sınıf geçme oranları daha düşüktür. Hem düşük gelirli 

hem de yüksek gelirli ülkelerde bütün yaş grupları boyunca eğitimi tamamlama konusunda farklar 



görülmektedir. Ancak bu farklar yoksul ülkelerde daha belirgindir. Engelli çocukların ve engelsiz 

çocukların ilköğretime katılma oranlarındaki farklar Hindistan’daki %10 oranından Endonezya’da 

%60 oranına kadar değişim gösterebilmektedir. Ortaöğretime katılımdaki fark Kamboçya’daki %15 

oranından Endonezya’daki %58 oranına kadar değişmektedir. Doğu Avrupa ülkeleri gibi ilköğretime 

kayıt oranlarının yüksek olduğu ülkelerde bile engelli çocukların birçoğu okula gitmemektedir.  

 

DÜNYADA ENGELLİLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMU  

 

Engelli insanların işsiz kalma ihtimali daha yüksektir ve engelliler istihdam edildiklerinde bile 

genellikle daha az kazanç elde ederler. Sağlık Araştırması’nın sağladığı global veriler, engelli olmayan 

erkeklere (%65) ve kadınlara (%30) kıyasla engelli erkeklerin (%53) ve kadınların (%20) daha az 

istihdam edildiklerini göstermektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yaptığı 

güncel bir araştırma, 27 ülkede çalışma yaşında olan engelli kişilerin işgücü piyasasında kayda değer 

dezavantajlar deneyimlediklerini ve engelli olmayan kişilere göre işgücü piyasasında daha kötü 

sonuçlar elde ettiklerini göstermiştir. Ortalamada %44 olan engelli insanların istihdam edilme oranları, 

engelli olmayanların oranının (%75) yarısından fazladır. Engelli insanların çalışma yaşamı dışında 

kalma oranı engelli olmayanlara nazaran 2,5 kat daha yüksektir (sırasıyla %49 ve %20).  

Engelli insanlar diğer insanlara göre daha yüksek yoksulluk oranları tecrübe etmektedir. Engelli 

insanlar ve üyeleri arasında engelli bulunan hane halkları, ortalamada daha yüksek oranda 

yoksunluklara maruz kalmakta ve diğer kişilere ve hane halklarına göre daha az mal varlığına sahip 

olmaktadır. Engelli insanların kişisel bakım, tıbbi hizmet veya yardımcı alet için fazladan giderleri 

olabilir. Bu yüksek giderler nedeniyle, engelli insanların ve içinde bulundukları hane halklarının 

benzer gelire sahip ancak engelli olmayan insanlara göre daha yoksul olmaları olasıdır. Düşük gelirli 

ülkelerde engelli insanların trajik sağlık harcamalarıyla karşı karşıya kalmaları engelli olmayanlara 

göre %50 daha olasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ENGELSİZ YAŞAM MEKANI ÖRNEKLERİ  

1. Kentsel Ölçek (Dış Mekan) 

 

 

 

 
 



 
 

 

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. 

 

 

 

 

Sokak bankları yaya yollarından 

uzaklaştırılmış ve suyun kullanıldığı 

alanların yakınına, güvenlik için can simidi 

yerleştirilmiş. 

 



Yeterli genişlikte bir yaya kaldırımı, 

Western Carolina Üniversitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. TÜRKİYE VE DÜNYADA EĞİTİM YAPILARININ OLUMLU OLUMSUZ ÖRNEKLERİ 

Hazelwood Engelliler Okulu, İskoçya 

 

İskoçya’daki Hazelwood School, Gordon Murray ve Alan Dunlop tarafından tasarlanmış ve 

2007 yılında tamamlanmıştır. Okul görme ve işitme, işitme ve yürüme, algı bozukluğu gibi birden 

fazla engeli olan 2-19 yaş aralığındaki 60 kişiye eğitim vermektedir. Birden fazla engeli olan öğrenci 

kitlesine hitap etmesi sebebiyle tasarımı yapılırken daha geniş çaplı düşünülmüştür. 

 

 

 
 



Spastik Çocuklar Okulu, Hindistan 

 Okul 500 öğrenci için yapılmış. Yapımda İngiliz hükümetinden gelen yardım bütçesi 

kullanılmış. Okulda eğitimin yanında fiziksel yardım, tedavi de uygulanmakta. Okul hem çocuklara 

hemde spastik çocukların ailelerine destek ve eğitim veriyor. Ayrıca bu eğitim yapısı Hindistan’ın 

kırsal alanlarında yaşayanlar için bir eğitim ve kültür merkezi işlevi de görmektedir.

 



Enka Özel Okulları, İstanbul  

 

Enka Özel Okullarında anaokullundan liseye kadar bütünleşmiş eğitim verilmekte, eğitim 

programında standart sınıf ve donanımın ötesinde özgün bir çok mekân düzenlenmiştir. Sınıflar farklı 

boyutlarda ve esnek açık planlar olarak düzenlenmiştir. Sınıfların bulunduğu koridorda öğrencilerin bir 

araya gelebileceği, ders çalışabileceği, farklı grup ve bireysel çalışmalarının yapıldığı, öğrenci vestiyer  

ve dolaplarının, bilgisayar kösesinin olduğu mekana dönüşmüştür. Bu alana geçişteki kot farklılığı 

rampa ve korkuluk düzenlemesi ile engelli öğrencilerin de erişimini sağlanmıştır. 
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