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      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. 

   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. 

       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. 

   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. 

      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. 

      ENGELLİLİK KAVRAMI 

   Engellilik konusunda değişik kaynaklarda çoğunlukla da aynı anlama gelecek şekilde farklı 

kavramlar kullanılmaktadır. Bunlar arasında en sık rastlanılanları ise “bozukluk”, “engelli”, 

“özürlü” ve “sakat” kavramlarıdır. Bu kavramlar üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamamıştır 

ve tek bir anlam için farklı durumlarda farklı kavramlar kullanılmaktadır.Engellilerle ilgili 

kavram konusunda Türkçenin yanı sıra birçok dilde de yaklaşık olarak aynı anlama gelen 

birden fazla sözcük bulunmaktadır. Örneğin Türkçede genel düzeyde engelli, özürlü, sakat 

sözcükleri aslında aralarında anlam fakları olduğu halde aynı anlama gelmek üzere 

kullanılmaktadır.Engelliliğin her zaman her yerde geçerli ölçülerle tanımını yapmanın bir 

hayli güç olmasından dolayı literatürde çok değişik tanımları yapılmaktadır. Birleşmiş 

Milletler Sakat Hakları Bildirgesi’nde, “Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine 

yapması gereken işleri (bedensel ya da sonradan olma) herhangi bir noksanlık sonucu 

yapamayanlar” engelli olarak tanımlanmaktadır. ‘Engelli’ sözcüğü genelde hareket yeteneği 

sınırlanmış bireyi çağrıştırmaktadır. Hareket yeteneğini sınırlayan nedenler ise doğuştan 

getirilen, doğum sırasında karşılaşılan ya da sonradan yaşanan bir hastalık veya kaza sonucu 

ortaya çıkan bir işlev bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir.Engelliliği: “doğuştan veya 

sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini 

çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 

ihtiyaçlarını karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve 

destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlamak mümkündür.Engelliliğin tanımında 

bazı sosyal faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabilmek 

mümkündür: Bakıma muhtaçlık, çalışabilirlik, sosyal hayata uyumun sağlanabilmesi, 

ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik. 

     2.1 Ortopedik Engelli 

   Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. El, kol, ayak, 

bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlığı, şekil 



bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serabral palsi, spastikler ve 

sipina bifida olanlar bu gruba girmektedir. 

    2.2. Görme Engelli 

  Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Görme 

kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası) olanlar bu 

gruba girer. 

     2.3. İşitme Engelli 

   Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı kullananlar 

da   bu gruba girmektedir. 

     2.4. Dil ve Konuşma Engelli 

   Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde 

bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir.İşittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, 

konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk 

olanlar bu gruba girmektedir. 

     2.5. Zihinsel Engelli 

Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zekâ geriliği olanlar (mental retardasyon), 

Down Sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine yol açmışsa) bu gruba girer. 

     2.6. Süreğen Hastalık 

Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve 

tedavi gerektiren hastalıklardır (kan hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, sindirim sistemi 

hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler, 

endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları, 

HIV). 

    Türkiye’deki Gelişmeler  

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. 

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. 

    Dünya’da ve Türkiye’de Bilinen En Yaygın Engel Türleri 

1. Ortopedik engelliler 

2. Görme engelliler 

3. İşitme ve konuşma engelliler 

4. Zihinsel engelliler 

5. Otistik engelliler (Otizm) 

6. Süreğen hastalıklılar 

       ENGELLİ PROFİLİ 

Günümüz Türkiye’sinde engelli profilini incelediğimizde, söz konusu sorunlar nedeniyle, 

engellilerin toplumla bütünleşme yönünde büyük sorunlar yaşadıkları görülmektedir. 

Adlandırmadan başlayarak, yaşamın pek çok alanına yayılan sorunlar, her geçen gün kartopu 

gibi büyüyerek, içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Bu durum engelli bireylerin, toplumla 

işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını da güçleştirmektedir. Toplumun engelliyi 

anlamaması, paylaştıkları hayatın içinde onları fark etmemesi, engellinin de ön yargılı bir 

tutumla “nasıl olsa önemsenmiyorum” deyip, kendini topluma takdim etmekten kaçınması, 

iletişim adına çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.Sürekli sorunlarla boğuşan, 

anlamlı çözümler üretemeyen özürlü bireyler, kendilerini mutsuz hissediyorlar. Özürlülük 

sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini; ekonomik, sosyal ve 

psikolojik olarak etkileyen bir sorundur. 

     Eğitim 

Özürlülerin en temel sorunu eğitimdir. Özürlülerin eğitimsizliği, toplumla bütünleşmesinin 

önündeki en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başbakanlık Özürlüler 

İdaresi Başkanlığı’nın 2002 yılında yapmış olduğua araştırmaya göre, genel nüfusun 

göstergeleriyle özürlü nüfusun göstergeleri arasında çok büyük uçurumlar olduğu 

gözlenmiştir.Buna göre; yapılan araştırmada Türkiye genel nüfusunun % 13’ü okuma yazma 



bilmiyorken, engelli nüfusun % 36’sının okuma yazma bilmediği görülmüştür. Özürlülerin % 

41’i ile süreğen hastalığı olanların yaklaşık % 47,1’i ilkokul mezunudur. İlkokul sonrası 

eğitim düzeyi ise oldukça düşüktür.  

Yüksek okula devam eden özürlü (bedensel, görme engelliler, işitme ve konuşma) oranı % 

2,24, kronik hastalığa sahip olanlarda ise % 4,23’tür.Sonuç olarak, okuryazarlığı olmayan ve 

eğitim seviyesi düşük bir engelli kitlesinin varlığından söz edilebilir. 

         Ulaşım, Fiziksel Çevre ve Konut 

   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. 

         Erişilebilirlik/Ulaşabilirlik 

   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 olması, özürlülerin sosyal yaşama katılmasında fırsat eşitli-ğini 

sağlayan en önemli unsurdur. 

 



         

      

  

  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 

getirmekonusunda 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 



        DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN EĞİTİM YAPILARI ÖRNEKLERİ 

 

Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim ve 

Üretim Merkezi, İstanbul 

 

Bina, 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 bölümkapasitesi 702 e çıkartılmış ve çok engelli çocukların devam edebileceği  

ilköğretim sınıfları ile spor salonu hizmete açılmıştır. Yapı bütününde engellilere yönelik  

gereksinimler karşılanmaya çalışılmıştır. Merkezde 200 çocuğa özel eğitim, beceri, sosyal  

hizmet, fizyoterapi, ergoterapi ve tıbbi kontrol alanlarında hizmet verilmektedir. 14 yaş  

üzerindeki 50-70 engelliye ise mesleki eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

 



    ENKA ÖZEL OKULLARI,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 köşesinin olduğu mekâna  

dönüşmüştür. Bu alana geçişteki kot farklılığı rampa ve korkuluk düzenlemesi ile engelli  

öğrencilerin de erişimini sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 



                  HOLLAND PARK SCHOOL 

       

Aedas mimarlık tarafından Londra’da 2012 yılında 20000 metrekarelik bir alanda 

tasarlanmıştır.1958 yılında açıldığında ülkenin ilk kapsamlı okulu olmuş fakat onu takip eden 

yıllarda eğitim sistemi nedeniyle başarısız olmuştur. Son on yılda ise Londra’da en iyi eğitim 

veren devlet okullarının arasına ismini yazdırmıştır. Eski okulun yeniden dönüştürülmesiyle 

oluşturulmuştur.Yeni okulun tasarımı gerçekleştirilirken eski okuldaki dar koridorlar, 

biçimsiz derslikler ve kullanılmaya uygun olmayan ortamlardan vazgeçilmiştir. Erişilebilir bir 

okul tasarlamak amaç haline getirilmiştir.Tasarım kuzey-güney odaklı düzenlenmiş ve 

öğretim okulun her iki tarafına da yayılarak doğal ışıktan faydalanılması amaçlanmıştır. 

                            

Yapıda sirkülasyonu sağlayan merdivenlerin yanında engelliler için düşünülmüş rampalar 

bulunmaktadır. Rampalara yer verilemediği durumlarda da engelli asansörleriyle öğrencilerin 

ulaşımı sağlanmaktadır. 

 

 

 

 



         KANADA ULUSAL GÖRME ENGELLİLER ENSTİTÜSÜ 

  

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 

geliştirilmiş. Bodrum kat otoparkları ile 4 katlı bir bina. 

Enerji tüketimini azaltmak için tüm mekanların olabildiğince gün ışığından yararlanması 

sağlanmış.Yapının orta hattına doğru uzanan kafeterya hacmi iki kat yüksekliğinde ve buraya 

bakan ofisler derinde olmalarına rağmen kafeteryadaki doğal ışıktan yararlanabiliyorlar.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 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 sergi, 

davet ve rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere düzenlenmiş. 

  



 

KAYNAKÇA; 

http://www.mimarlikdergisi.com 

http://www.musiad.org.tr 

http://mitademo.com 

http://www.archdaily.com 

http://www.tse.org.tr 

http://www.tuik.gov.tr 
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