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                                             GİRİŞ 

  İnsanın yaşam süresinde geçmişten günümüze belirgin bir artış görülmektedir. 20. yüzyılın 
başında ortalama insan ömrü 47 yıl iken, günümüzdeki ortalama 76 yıla ulaşmış, dünya nüfusunun 
% 80’inin 65 yıldan fazla yaşadığı saptanmıştır. Bu süreçte, dünyadaki engelli bireylerin sayısı da 
artmıştır. Bunun iki temel nedeni bulunmaktadır: İki dünya savaşının çok sayıda kişinin yaşamını 
engelli olarak sürdürmesine neden olması ve tıbbi gelişmelerin önceleri ölümcül olan hastalıklar 
veya kazalar sonrasında hayatta kalma olanağını sağlaması. Örneğin, ABD’de 1966 yılından 
sonra çeşitli düzeydeki engelli nüfusun oranı % 70 artmıştır. 1994 yılı belirlemelerine göre, bu 
ülkede nüfusun % 20.6’sı çeşitli düzeylerde engellidir. Ayrıca, 1880’lerde 65 yaş üzeri nüfus % 3 
iken, 1980 yılında % 11.2’ye ulaşmıştır. 2030 yılı için tahmin edilen oran ise % 20-25’tir. 
Amerika’da 65 yaş üzeri bireylerin % 46’sının yaşamını bir tür engelle sürdürdüğü 
düşünüldüğünde, toplumdaki yaşlı sayısındaki artışın engelli sayısındaki artışı da beraberinde 
getirdiği söylenebilir. (1) Türkiye’de ise Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü 
işbirliği ile gerçekleştirilen 2002 yılı Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, engelli 
nüfusunun oranı % 12.29 olarak belirlenmiştir. 

  Engelli olarak tanımlanan insanların bazı organları, doğum hataları veya sonradan ortaya çıkan 
trafik ve iş kazaları ile hastalık gibi nedenlerle, normal insanlardaki işlevlerini üstlenemedikleri için, 
bu kişiler diğer insanlardan farklı biçimde yaşamak durumunda kalmakta ve yaşamını bir engelle 
sürdürmektedir. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal veya sosyal yeteneklerini çeşitli nedenlerle 
kaybetmiş bu insanların, birtakım yardımcı alet ve cihazlarla bu eksikliklerini gidermeleri kimi kez 
mümkün olabilmektedir. Ayrıca, insan ömrünün uzamasının doğal bir sonucu olarak bireyler 
performans ve yeteneklerinin değiştiği uzun bir yaşlılık dönemi geçirebilmektedir. Yaşam sürecinin 
değişik aşamalarında gereksinimlerin de farklılaştığı düşünüldüğünde, tasarımda kullanıcı 
boyutunun çok yönlü olarak düşünülmesinin gerekliliği görülmektedir. Çevrenin ve çeşitli ürünlerin, 
eşit olanaklarla her türlü birey tarafından kullanılabilirliğinin sağlanması yönünde bir yaklaşımın 
kavramsal yapısı 1980’lerin ortalarında şekillenerek ortaya koyulmuş, “evrensel tasarım”, “herkes 
için tasarım” gibi farklı pek çok isimle anılan bu tür yaklaşımlar dünyanın çeşitli ülkelerinde 
geçerlilik kazanmıştır. 

   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2001 yılında engellilik için yeni bir tanım getirmiştir. “International 
Classification of Functioning, Disability and Health ICF 2001” adını taşıyan bu sistemde, önceleri, 
genelde özel bir grubun değişmez sınırlılıkları olarak görülen engellilik kavramı, ilk kez yetenek ve 
performans arasındaki ilişkinin analizine odaklanılarak tanımlanmıştır. Herkesin, yaşamının bir 
döneminde sağlığında bir düşüş yaşayıp, bazı engelleri deneyimleyebileceği düşüncesiyle 
engellilik, dinamik ve koşullarla ilişkili bağlamsal bir değişken olarak görülmüştür. Çok veya az 
engelli olma durumu, temelde kişi ile bireysel, kurumsal, sosyal çevreler arasındaki etkileşimle ilgili 
olarak yorumlanmıştır. Sınıflama, “evrensel tasarım”ın ana felsefesini referans almış ve evrensel 
tasarımın engellilik deneyimini azaltmada, herkesin deneyim ve performansını geliştirmede 
uluslararası ölçekte önemini vurgulayan bir platform oluşturulmuştur.  
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                                  TÜRKİYEDE ENGELLİ DURUMU İSTATİSTİKİ BİLGİLER

          The proportion of disabled population by type of disability, 2002 

Ortopedik 
özürlü 

Orthopedical 
disability

 Görme özürlü               
Seeing disability

İşitme             
özürlü Hearing 

disability

Dil ve 
konuşma 

özürlü 
Speaking 
disability

Zihinsel özürlü            
Mental disability

Türkiye - Turkey 1.25 0.60 0.37 0.38 0.48

Yaş grubu  
Age group
0-9 0.64 0.33 0.20 0.46 0.42
10-19 0.77 0.36 0.29 0.43 0.58
20-29 1.21 0.45 0.32 0.42 0.65
30-39 1.26 0.46 0.35 0.31 0.54
40-49 1.39 0.62 0.35 0.26 0.39
50-59 1.79 0.91 0.41 0.30 0.26
60-69 2.80 1.56 0.77 0.41 0.27
70+ 3.94 2.98 1.70 0.39 0.31

Yerleşim yeri
Place of residence
  Kent - Urban 1.09 0.52 0.32 0.33 0.38
  Kır - Rural 1.49 0.73 0.45 0.46 0.64

Cinsiyet - Sex
Erkek - Male 1.48 0.70 0.41 0.48 0.58
Kadın - Female 1.02 0.50 0.33 0.28 0.38

Bölge - Region
  Marmara - Marmara 1.11 0.53 0.37 0.33 0.37
  Ege - Aegean 1.19 0.61 0.36 0.38 0.53
  Akdeniz
  Mediterranean
  İç Anadolu           
  Central Anatolia 
  Karadeniz -Black Sea 1.60 0.66 0.45 0.46 0.63
  Doğu Anadolu
  East Anatolia 
  Güneydoğu Anadolu
  Southeast Anatolia 0.451.25 0.70 0.36 0.45

0.50

1.27 0.57 0.31 0.40

1.22 0.58 0.34 0.38

0.44

1.27 0.63 0.37 0.38

0.55

          Özrün türüne göre özürlü nüfus oranı, 2002 

                     (%)      
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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.  
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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.  

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.  

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. 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.  

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. 

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.  

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.  
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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.  

Değerlendirme: 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, 
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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. 

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. 
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2. ENGELLİK SEBEPLERİ VE TÜRLERİ 

  Engelliliğin nedenleri dikkatle incelendiğinde bunların önemli bir bölümünün kaçınılabilir 
önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir. Engellilik genelde kaynağına ve sebeplerine göre 
değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.  

  Kaynağına göre sınıflandırıldığında doğuştan gelen engellilik nedenleri arasında bir takım genetik 
nedenler akraba evliliği gebelik sırasında annenin karşılaştığı travmalar hastalıklar ilaç kullanımı 
ışına maruz kalmak annenin alkol ve madde bağımlısı olması kötü beslenmesi gibi nedenler 
görülmektedir. Sayılan tüm bu nedenler kaçınılmaz önlenemez durumlar değildir. Tıp bilimince 
gerçekleştirilen araştırmalarla genetik nedenlerin bile en azından bir kısmı önceden 
bilinebilmektedir. 

  Doğum sırasında ve sonrasında 'kazanılan" engelliliğe gelince kötü ve yetersiz koşullarda 
gerçekleştirilen doğumlar travmalar yanlış uygulamalar vb. akla gelmektedir. 

  Doğum sonrasında karşılaşılan olaylar arasında ise iş kazaları ev kazaları trafik kazaları savaşlar 
terör olayları endüstriyel kazalar deprem ve benzeri yıkım olayları büyük sanayi kazaları v.b temel 
engellilik nedenleri arasındadır. Bunların büyük çoğunluğunun da önlenebilir nitelikte nedenler 
olduğu anlaşılmaktadır.  

  Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engellilik temel olarak beş başlıkta incelenir: 

 Zihinsel engelli 

 Görme engelli 

 İşitme ve konuşma engelli 

 Ortopedik engelli 

 Süreğen Engelliler 

 

Engellilere Yönelik 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. 
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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 
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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. 
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ENGELSİZ YAŞAM MEKANI ÖRNEKLERİ  
1. Kentsel Ölçek (Dış Mekan) 
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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. 

 

                       
                     (ENGELLİLERİN AKLINDA SORU İŞARETİ BIRAKMAMALI ,KOLAYLIKLAR SAĞLAMALIYIZ) 

             

    (Butonlar görünür ve net biçimde anlaşılmalı)                           (Dokulu yüzeyler yolun karşısına kadar devam etmeli) 
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             ERİŞİLEBİLİR ŞEHİR YÖNETMELİĞİ 
YAYA YOLLARI VE KALDIRIMLAR  
  Yaya yolları ve kaldırımlar; farklı yapıları, aktiviteleri ve mekânları dış mekânda birbirine bağlar. 
Yaya yolları ve kaldırımların tasarımından uygulama aşamasına kadar temel hedef; tüm 
kullanıcılar, özellikle görme engelliler dâhil hareket kısıtlılığı olanların ulaşabilirliğinin sağlanması 
için, güvenli, temiz, engelsiz, düzgün ve yeterli genişlikte ulaşım imkanı sunmaktır.  
Açık alanlardaki ve rekreasyon alanlarındaki bütün yaya yollarında, kaldırımlarda, rampalarda, 
meydanlarda, yaya geçitlerinde aynı tasarım ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.  
Yaya Kaldırım Genişliği:  
  Engelsiz bir yaya kaldırımı en az 1,5 metre – en ideal 2,0 metre – genişlikte olmalıdır. Kaldırım 
genişliği, otobüs duraklarında minimum 3,0 metre ve dükkân önlerinde minimum 3,5 metre 
olmalıdır (ÖZİDA, 2008).  
Yaya kaldırımlarının genişliği kullanma yoğunluğu ile yol sınıfına ve grubuna göre 
boyutlandırılmalıdır.  
Tüm yayaların serbestçe hareket edebilmeleri için yaya kaldırımı en az net 150 cm olmalıdır. Yaya 
kaldırımı net ölçüsüne ilâveten mülkiyet yanında en az 25 cm,bordür taşı tarafında bordür taşı 
dâhil 50 cm emniyet şeridi olmalıdır. Kaldırım genişliğine ve yol gruplarına göre emniyet şeritleri 
mülkiyet sırasında 50 cm,bordür taşı tarafında 120 cm. kadar olabilir (TS 12576) 

Yaya Kaldırımının Eğimi:  
  Yaya kaldırımlarında özellikle tekerlekli sandalye kullanıcılarının rahat geçişleri için kaldırım 
kesitinin eğimi %2’den küçük olmalıdır.  
Yaya Kaldırımının Yüzeyi/Kaplaması:  
  Yaya Kaldırımı kaplaması, kaymayı önleyici ve dolaşmayı kolaylaştırıcı olmalı, yollardaki 
basamak vb. yol sathındaki yer altı tesisatı rögar kapakları çıkıntı oluşturmamalı, anî seviye 
değişiklikleri olmamalı; sürekli veya aynı seviyede zemin oluşmalıdır. (TS 12576).  
Ayrıca yaya kaldırımında yol güzergâhının görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla 
algılanması sağlanmalı, bunun için doğal kılavuz çizgileri ve duyumsanabilir (hissedilebilir) 
yüzeylerden oluşan kılavuz izlerden faydalanılmalıdır.  
Yaya kaldırımı kaplamasının üzerinde ya da içinde inşa edilen kılavuz izler; bir güzergâhın takibi 
sırasında 10.00 m.den büyük boşluklar olduğunda, görme engelli yayaların yönlenmesinin 
sağlanması için ve yaya geçitlerinin konumlarını belirtmek amacıyla kullanılabilmektedir (BM, 
2004). 

Yaya kaldırımında kullanılan kılavuz izlerin tasarımında dikkat edilecek temel ilkeler 
aşağıda yer almaktadır:  

 K ılavuz izler basit ve mantıklı şekilde yerleştirilmeli,  
 Ana yaya hareketine paralel do ğrultuda olmalı,  
 K ılavuz iz 0.60 m genişliğinde olmalı  
 Görme engellilerin kar ıştırmasını engellemek ve tehlike yaratmamak için rögarlara ya da drenaj 

kanallarına uzak olmalıdır.  
 
  Renkleri çevrelerindeki yüzeylerin renkleri ile kontrast oluşturacak şekilde seçilmelidir. Kılavuz 
iz’de kullanılan malzemenin yüksekliği tekerlekli sandalye kullananlar için engel 
oluşturulmamalıdır.  
Yaya kaldırımı kenarında yer alan bordür taşlarına ilişkin standartlar şu şekilde olmalıdır (TS 
12576):  
- Yaya geçidinde, bordür taşı yükseklikleri “±0” veya +3 cm olmalı veya tekerlekli sandalyeli 
engelliler için kaldırımın herhangi bir yerinde taşıt yolundaki yaya geçidine 90 cm genişliğinde , 
%8” eğimde rampa yapılmalıdır . 
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Bordür taşları düzgün, iyi pahlanmış olmalı ve pahların eğimleri aynı olmalıdır.  
- Yaya kaldırımında bordür taşı üst seviyesi taşıt yolu kaplamasından en fazla 15 cm yükseklikte, 
en az 3 cm yükseklikte olmalıdır . 
 
 Yaya Kaldırımında Drenaj  
Kaldırımlarda yağış sonrası ortaya çıkan sular nedeniyle kullanım konforunun bozulmaması ve 
güvenlik problemlerinin oluşmaması için suların drene edilmesi gerekmektedir.  
Yaya kaldırımında boyuna ve enine yönde gerekli eğimler verilip, bordür taşı ile taşıt yolunun 
birleştiği yerde, yapılacak su oluğu ve rögarlarla yeterli drenaj sağlanarak, yüzeysel sular 
uzaklaştırılmalıdır (TS 12576). 
Kavşak ve yaya geçitlerinde su oluğu yaya ve engelliler için bir engel oluşturmayacak ve yüzeysel 
sular oluk içinde göllenme yapmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yaya geçitlerinde rögar ızgara 
takımları bulunmamalıdır(TS 12576).  
Yaya Kaldırımındaki Ağaçlar, Kent Mobilyaları  
 
Yaya kaldırımının genişliğine bağlı olarak, taşıt yolu ile kaldırım kenarına dikilecek, ağaçlar, 
elektrik, trafik işaretleri direkleri ile süs bitkileri, çiçeklik/ saksılar, yaya korkulukları vb. tesisler 
bordür taşı dahil, yaya kaldırımı boyunca en az 75 cm en çok 120 cm genişliğinde bir şerit içinde 
bir hizada düzgün olarak yerleştirilmelidir4 (Şekil 7). Yaya kaldırımının mülkiyet sınırında kot farkı 
olması halinde kaldırım ile bahçe arasına korkuluk yapılmalıdır (TS 12576). 
Yaya kaldırımında ağaç, ağaççık vb. engellemelerin çevresi; uyarıcı duyumsanabilir yüzey ögeleri 
ile çevrelenmelidir. 
Kök yayılma alanı üzerinde korunması gereken toprak yüzeyinin boyutları, ağacın gövde çapının 
merkezinden itibaren her yöne minimum 100 cm.dir.(TS 8146)  
Yaya kaldırımlarındaki ilân panosu, aydınlatma gibi kent mobilyaları ve ağaçlar; özellikle görme 
engelli kişiler tarafından fark edilebilmeleri açısından, kaldırım kotundan 0.10 m yüksekteki bir 
platform üzerinde konumlanmalıdır . 
Yaya kaldırımındaki bitki kasası, ağaççık gibi bir tasarım elemanlarının bitiminden itibaren 0.60 m’lik bir 
alanda doku farklılaşması oluşturularak duyumsanabilir yüzey oluşturulmalıdır (BM 2004) 
Yaya kaldırımında, yolun genişliğine bağlı olarak veya yaya dolaşımına mani olmayacak şekilde engellilerin 
de faydalanabileceği uygun yerlere dinlenme bankları konulmalıdır (TS 12576).  
 Yaya Kaldırımında Güvenlik  
   
  Yaya kaldırımının serbestçe kullanabilmesi için kaldırım yüzeyinde engeller bulunmamalıdır. 
Tehlikeli olacak her türlü düzensizlikten kaçınılmalıdır (örnek; yer ızgaraları, yer mantarları, yola 
gerilmiş oto park zincirleri, yol sathındaki anormal döşeme farklılıkları, çukurlar, yoldaki gelişi güzel 
seviye farklılıkları ve yükseklikler vb.) (TS 12576).  
  Kaldırım üzerinde, görme engelliler açısından tehlike ve sorun teşkil edeceğinden mümkün 
olduğunca yer ızgarası konulmamalı; konulması gerektiğinde ise yürüyüş güzergâhına dik olacak 
şekilde konumlandırılmalıdır. 
Kaldırımların taşıtlar tarafından işgali engellenmelidir. Ayrıca kaldırımların bakım ve onarımı 
sırasında doğabilecek sorunları engellemek için; tamirat alanları yerden yaklaşık 1 metre 
yükseklikte barikatla çevrelenmeli, bunun altına da engelli bastonları için engel çubukları 
çekilmelidir. Çevrilmiş alanların bulunduğu yerlerde sesli uyarılar ve lambalar konulmalı, tekerlekli  
sandalye geçişine uygun olmalıdır.Tadilat nedeniyle açılan geçici yaya yolları asla 1,5 metreden 
daha dar olmamalı,mümkünse 1,8 metre genişlik ayrılmalıdır. 
  Bir yaya yolu üzerine veya yanına, yapı iskelesi veya diğer geçici yapıların dikilmesi hâlinde, bu 
yapıların görme engelliler tarafından fark edilecek şekilde işaretlenmesi önemlidir. Kaldırım 
üzerine iskele kurulmuşsa, en az 1,1 metre genişlikte geçiş yolu bırakılmalıdır. İskelelerin köşe 
noktaları tamponla kapatılmalı ve bütün dikey destekler 15 cm kalınlıkta zıt renkli şeritler ile 
işaretlenmiş olmalıdır. Bu şeritler, alt kenarları yerden 1,5 – 1,7 metre yüksekliğe gelecek şekilde 
sabitlenmelidir. Ayrıca sesli ve ışıklı uyarılar kullanılmalıdır.  
  Yaya kaldırımı bitişiğinde bisiklet yolu düzenlendiğinde; güvenlik açısından bitkisel ya da yapısal 
düzenlemelerle bisikletlilerin yayalara ayrılmış alana geçişi engellenmelidir. Buna göre yaya 
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kaldırımının bisiklet yoluna bitişen kısmında görme engellileri uyarıcı duyumsanabilir yüzey 
döşemesi bulunmalıdır . 
 RAMPALAR  
Rampalar; kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, bina girişlerinde kısacası yayaları ; yürüyüş güzergâhı 
üzerinde ya da bir etkinliğe katılması sırasında karşısına çıkan yükseklik farklarını aşmalarında 
kullanılmaktadır. Rampalar tasarlanırken temel hedef, tekerlekli sandalye kullanıcıları, bebek 
arabalılar, görme engelliler açısından yükseklik farkını aşarken ergonomik açıdan gerekli koşulları 
sağlamak olmalıdır.  
Engellilerin yaya kaldırımında bulunan yükseklik farklılıklarını aşmasında zorlanmamaları için, bu 
yollara, engellilerin hareketlerini rahat ve yorulmadan yapabilecekleri eğimler verilmelidir (TS 
12576).  
Rampaların Boyutları  
 
Rampaların boyutları kullanım yoğunluğuna, aşılması gereken yükseklik farkına ve seçilen rampa 
tipine göre değişmektedir. BM (2004) minimum rampa genişliğini düz rampalarda 90 cm, 90° 
dönüşlü rampalarda 140 cm, 180° dönüşlü rampalarda 90 cm olarak belirtmiştir. ADA tarafından 
ise rampa genişliği rampanın tipi belirtilmeden 91,5 cm olarak önerilmektedir.  
TS 12576’da rampaların tasarımına ilişkin standartlar ve tasarım ilkeleri şu şekildedir:  

 Rampalar tekerlekli iki sandalyenin iki yönlü geçişinin olacağı şekilde minimum net geçiş 
genişliği olan 180 cm genişliğinde yapılmalıdır.  

 10 m.den uzun ve yüksekliği 50 cm’i geçen rampalarda veya bir rampadan ikinci bir rampaya 
geçiş varsa en az 250 cm.lik düz dinlenme alanları yapılmalıdır  
 
-Rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa, tekerlekli sandalyeli engellinin manevrası için gerekli 
sahanlık alanı en az 150 cm x 150 cm olmalıdır . 
 
Rampalarda Eğim  
Rampaları, tekerlekli sandalyeli ve bastonlu kişilerin de kullanacağı düşünülerek eğimler mümkün 
olduğu kadar rahat ve güvenli yapılmalıdır. Hiç bir şekilde %8 (1:12)’den dik olmamalıdır. Bir 
rampanın eğimi minimum olmalıdır. Maksimum eğim tekerlekli sandalyeli engellinin aşabileceği 
yüksekliğe bağlıdır. Döşeme seviyesinden 20 mm.den daha fazla bir kot farkı varsa rampa 
düşünülmelidir. Rampa uzunlukları 10 m.ye kadar olan rampaların en fazla eğimi %8 olmalıdır. 10 
m.den daha uzun rampalarda en fazla eğim %6 olmalıdır. Dinlenme alanlarında banklar 
konulmalıdır (TS 12576).  
Rampaların eğimi, kullanan kişilerin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. BM 
standartlarına göre rampa eğimi ölçüleri Şekil 14 ve tablo 2’deki gibi olmalıdır. 
 
Maksimum 
Eğim  

 
Maksimum  
Uzunluk  

 
Maksimum 
Yükselme  

1:20 (% 5)  -  -  
1:16 (%6 )  8.00 m  0.50  
1:14 (%7)  5.00 m  0.35 m  
1:12 (%8)  2.00 m  0.15 m  
1:10 (%10)  1.2 m  0.12 m  
1:8 (%12)  0.50 m  0.06  
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Rampaların Yüzeyleri  
Rampaların yüzeylerine ve kullanılan malzemelere ilişkin özellikler şu şekilde olmalıdır:  

 Görme engelliler için rampaların başında ve sonunda 150 cm uzunluğunda düz ve farklı dokuda 
bir alan bulunmalıdır (TS 12576).  

 Rampaların yüzeyleri sert, stabil, kaymaz ve çok az pürüzlü malzeme ile kaplanmalıdır. 
Yüzeydeki pürüzlülük yüksekliklerinde 20 mm.den büyük farklılık olmamalıdır (TS 12576).  
 
 Rampalarda Güvenlik ve Konfor  
Dış mekânlardaki küpeşteler, emniyet bakımından rampa başlangıç ve bitiminde 45 cm daha 
devam etmelidir. 20 cm yüksekten fazla bir kot farkını geçerken rampanın bir veya iki tarafına 
küpeşte yapılmalıdır. Tekerlekli sandalye kullanan engelliler için rampaların korumasız taraflarına 
en az 5 cm yüksekliğinde koruma bordürü yapılmalıdır. Yaya yolundaki rampalarda dinlenme 
alanları ve oturma bankları yapılmalıdır (Şekil 15) (TS 12576). 
 
Rampa Çeşitleri  
Dış mekândaki rampaları açılarına göre düz rampalar, 90° dönüşlü rampalar, 180° dönüşlü 
rampalar olmak üzere üç şekilde gruplamak mümkündür. 
5 Eğik bordür taşı ile yapılan rampa düzenlemeleri TS 12576’da verilen eğim ve döşeme 
standartlarına uygun olmalıdır.  
. MERDİVENLER  
Merdivenler, engellilerin hareketliliğini engeller nitelikte olduğundan, farklı kotların birbirine rampa 
ile bağlanması ulaşılabilirliğin sağlanması açısından önemlidir. Ancak zorunlu olarak merdiven 
yapılması halinde her iki tarafa küpeşte yapılmalıdır.  
. Merdivenlerin Boyutları  
 
Maksimum bir rıht yüksekliği 15 cm olmak üzere 2 x rıht yüksekliği + 1 x Basamak genişliği = 63 
cm formülü kullanılmalı ve TS 9111’e uygun olmalıdır (TS 12576).  
. Merdivenlerin Yüzeyleri  
Merdiven yüzeylerinde pürüzlü,kaymayı önleyen kaplama kullanılmalıdır.gerekiyorsa merdivenin 
üzeri hava etkilerine karşı kapatılmalıdır.(TS 12576) 
 
. Merdiven Basamakları ve Renk Seçimi  
 
  Basamak ve rıhtlar ayrı renkte gösterilmelidir. Basamak ucunda 2,5 cm eninde koruyucu kaymaz 
bir şerit bulunmalı, koruyucu malzeme, takılıp düşmeyi önleyecek, çıkıntı yapmayacak, basamak 
yüzeyi ile düz olacak şekilde monte edilmelidir (TS 12576) 
 
Merdivenli Yolda Sahanlık  
  Aynı yönde devam eden merdivenli yollarda; arazinin topografik yapısına bağlı olarak yükseklik 
farkı 180 cm’in üstünde ise merdivenler arasında 200 cm.lik sahanlık olmalıdır. Merdivenlerin 
başlangıcında ve sonunda görme engelliler için 120 cm uzunluğunda düz ve farklı dokuda 
kaplama malzemesi ile döşenmiş sahanlık olmalıdır (TS 12576) (Şekil 19).  
Merdiven, merdiven sahanlığında yön değiştiriyorsa sahanlık alanı en az 180 cm x 180 cm 
olmalıdır. Merdivenlerde temiz genişlik küpeşteden küpeşteye en az 180 cm olmalıdır. Merdiven 
yanlarında su tahliye olukları yapılmalıdır (TS 12576). 
 
Merdivenlerde Güvenlik ve Uyarılar  
  Merdivenlerin iki yanındaki küpeşteler ve merdivenlerin başlangıç ve bitimindeki duyumsanabilir 
yüzeyler tüm kullanıcıların güvenliği açısından önem taşımaktadır. Ayrıca küpeştelerde doku 
farklılaşması ile merdivenlerin başlangıç ve bitiminin hissedilmesi sağlanmalıdır (DIN 18024-1).  
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Merdivenlerde Duyumsanabilir (Hissedilebilir) Yüzeyler  
 
  Görme engelli kişilerin merdivenleri bulabilmeleri ve algılayabilmeleri için duyumsanabilir 
(hissedilebilir) yüzeylerden faydalanılmalıdır. Duyumsanabilir yüzey, ilk basamaktan hemen önce 
başlamalı, merdiven bitiminde ise merdiven genişliği kadar boşluktan sonra yer almalıdır (Şekil 20). 
Duyumsanabilir yüzey en az 60 cm genişliğinde ve renk ve doku bakımından farklı ve algılanabilir olmalıdır 
(DIN 18024). 
 
. YAYA GEÇİTLERİ  
  Yaya geçitleri farklı yönde hareket eden yayaların ve taşıtların kesişim noktası olduklarından ve 
karşıya geçişlerin belli bir sürede tamamlanması gerektiğinden, geçit tasarımında bu durumu 
dikkate alan kural ve standartlara uyulmalıdır. Yayaların geçitleri kullanırken engelle 
karşılaşmamaları ve geçitte duyumsanabilir yüzeyin yer alması sağlanmalıdır.  
  Düzenleme, tekerlekli sandalyeliler, bebek arabası kullananlar, bastonla ya da destekle yürüyen 
kişiler, çok kısa boylular ve çocuklar düşünülerek gerçekleştirilmeli; az görenler dahil görme 
engelliler tarafından da yaya geçişinin başlangıcının duyumsanabilmesi konusu göz ardı 
edilmemelidir. 
 Ayrıca yaya geçitlerinde yol yüzeyi kaldırım ile aynı seviyeye getirildiğinde tekelekli sandalye 
kullanan engelliler yükselti farkını aşma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmayacaktır.(BM.2004) 
 
Yaya geçişleri ile ilgili olarak TS 12576’da şu genel ilkelere değinilmiştir:  

  Kavşaklar dışında yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yeterli (emniyetli) mesafeden 
görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.  

  Engellilerin, taşıt yolu ve kavşak geçişlerinde gelişi güzel konan çiçeklik ve çiçek saksıları, 
mantarlar, sembol, ilân panoları, direkler (elektrik, aydınlatma, trafik vb.) hareket kabiliyetini 
azaltacağından bu gibi engeller yaya geçitlerine konmamalıdır.  

  Yaya geçitleri üstten ve iyi aydınlatılmalı, bu aydınlatmanın yol aydınlatmasından ayırt 
edilebilmesi için farklı ve daha aydınlık düzenlenmelidir.  

  Yaya geçitleri, yer işareti (zebra çizgileri) ile iyi belirtilmelidir . 
  
 Kavşaklardaki yaya kaldırımları genişletilmeli, yayaların ve engellilerin rahat hareket etme imkânı 
sağlanmalı köşe başlarına görüşe mani olacak ilân veya bilgi panoları konulmamalıdır (TS 12576 ). 
 
 
Yaya Geçitlerinin Türleri  
Yaya geçitleri hemzemin, yaya alt ve üst geçitleri olarak gruplandırılabilir.  
A-Eşdüzey (Hemzemin) Geçitler  
Eşdüzey (hemzemin) geçitler ışık kontrolsüz (sinyalsiz), ışık kontrollü (sinyalli), trafik adalı veya 
refüjlü geçitler olmak üzere üç grupta toplanabilmektedir.  
Işık Kontrolsüz (Sinyalsiz) Hemzemin Yaya Geçitleri  
Yaya ve araç trafik yoğunluğuna bağlı olarak, ışık kontrolsüz yaya geçidi yapılan yerlerde, 
engellilerin de geçeceği düşünülerek, sürücüler yaya geçidinden en az 20 metre m önce yaya 
geçidi işaretiyle, yaya geçidinde de yaya geçidi ve engelli işaretiyle uyarılmalıdır (TS 7635).  
Yaya geçitlerini gösteren ikaz trafik işaretleri ışıklı veya fosforlu olmalıdır. Taşıt yolunun her iki 
tarafında kaldırım olmalıdır. Yaya geçidi yeterince uzaktan görülebilmeli ve iyi aydınlanmış 
olmalıdır. Yaya geçitleri birbirinden en az 135 metre uzaklıkta olmalıdır (TS 12576).  
Işık Kontrollü (Sinyalize) Hemzemin Yaya Geçidi  
Işık kontrollü yaya geçitlerinde trafik işaret lâmbaları işitme engelliler için ışıklı ve yaya figürlü, 
görme engelliler için ise devamlı ses (akustik) uyarı işareti bulunmalıdır (TS 12576) 
 
Butonlu Yaya Geçidi (Pelikan Yaya Geçidi)  
Kavşak ve kavşaklar dışında yapılan pelikan türü yaya geçitlerinde basmalı (butonlu) ışıklı ve sesli 
trafik işareti engelliler tarafından da kullanabilecek şekilde en fazla 120 cm yükseklikte olmalıdır 
(TS 12576) 
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15.5. ENGELLİLER İÇİN PARK YERLERİ  
Yol kenar parkına izin verilen yollarda engelliler için de yeterli sayıda park alanları tesis edilmelidir 
(TS 12576).  
Otopark Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesine göre; umumi bina ve bölge otoparkları ile genel 
otoparklarda birden az olmamak şartıyla, engelliler için tüm tesisteki park yeri sayısının %5’i kadar 
otopark yeri ayrılması gerekmektedir.  
BM 2004’de, kapasitesi 50 taşıttan küçük taşıt park yerlerinde en az 1 taşıtlık park yerinin, 50-400 
arası taşıtlık park yerlerinde her 50 taşıt için 1 engelli park yerinin, kapasitesi 400 taşıttan fazla 
olan park yerlerinde ise en az 8 engelli park yerinin ve ilave her 100 taşıt için 1 park yerinin 
bulunması önerilmektedir.  
15.5.1. Taşıt Park Yerlerinin Konumu  
 
   TS 12576’ya göre taşıt park yerleri aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmalıdır:  
   Park yeri ile park ettikten sonra gidilecek güzergâhlar arasındaki mesafe maksimum 25 m, 
tercihen 10 m olmalıdır.  
   Açık ve kapalı park tesislerinde engelli park yeri, asansöre, giriş/çıkışa veya bina girişine en 
yakın yerde ayrılmalıdır.  
   Kamusal binalarda (hastane, alış veriş merkezi, tren istasyonları vb. yerlerde) engelliler için 
ayrılan park yeri, otopark giriş ve çıkışına yakın olmalıdır. Bu yerlerde engellilerin inme/binmede 
herhangi bir engelle karşılaşmaması için kaldırımlar taşıt yolu kotuna göre kaldırım kotu “0” veya 
“+3 cm” olacak şekilde alçaltılmalıdır.  
 
 
15.5.2. Taşıt Park Yerlerinin Boyutları  
  Engelliler için düzenlenmiş bir park yerinin en az genişliği 3.60 m, tavsiye edilen genişlik ise 390 
cm.dir (BM, 2004) .  

  Tekerlekli sandalye geçişleri için iki park yeri arasında 1.20 m genişliğinde bir erişim koridoru 
önerilmektedir . Açılı park yerlerinde, park yeri sonundaki alan tekerlekli sandalyeli engelliler için 
erişim koridoru olarak kullanılabilir. Genişliğinin 2.50 m olması gerekir. Kapalı otoparklarda hidrolik 
liftli kamyonetler için minimum yükseklik 2.40 m olmalıdır (BM,2004).  

 
15.6. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR  
  Açık ve yeşil alanlar; kent içerisindeki ve yakın çevresindeki kent parkı, mahalle parkı, çocuk 
oyun alanı gibi park alanlarını; futbol, basketbol sahası, yüzme havuzu gibi spor alanlarını, 
meydanlar, yaya bölgeleri gibi açık alanları ve rekreasyon alanlarını kapsamaktadır. Bu alanların 
herkes tarafından ulaşılabilir, kullanılabilir nitelikte olması gerekir.7  
7 Park ve diğer açık yeşil alanlarda düzenlenen yaya yollarında El Kitabı Bölüm 3.1.1’deki ilke ve 
standartlara uyulmalıdır.  
Açık alan ya da park alanı girişlerinde görme engelliler için duyumsanabilir donanımlar 
kullanılmalı, hareket engelliler için ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Park alanı içerisinde yer alan farklı 
etkinlik alanları hissedilebilir/ ulaşılabilir özellikte olmalıdır.  
15.6.1. Açık ve Yeşil Alanlarda Ana ve Yan Yollar  
 
DIN 18024-1’e göre park içindeki ana yollarda aranması gereken kriterler şunlardır:  

 Ana yolların aydınlatmasında, aydınlatma profili en az 150 cm genişliğinde, 230 cm 
yüksekliğinde olmalı,  

 Yol genişliği en az 120 cm, en fazla 200 cm ile sınırlandırılmalı  
 Park alanı içindeki ana yolların boyuna eğimi en fazla %4, enine eğimi %2 olmalı,  
 Görüş mesafesinde, en fazla 18 m ara ile sahanlık konulmalı,  
 İstisnai bazı durumlarda yolun boyuna eğimi %4-%6 aralığında planlandığında, en fazla 10 m 

aralıklarla dinlenme alanları/sahanlık konulmalı,  
 Ana yol boyunca her 100 m.de bir dinlenme bankları konulmalıdır.  
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 Açık ve yeşil alanlardaki yollar kaymayacak nitelikte olmalıdır.  
 
Park içindeki yan yollarda ise:  

 Yan yolların aydınlatmasında aydınlatma profili en az 90 cm genişliğinde, 230 cm yüksekliğinde 
olmalı,  

 Yan yolların boyuna eğimi en fazla %4, enine eğimi %2 olmalı,  
 
 
Görüş mesafesi içerisinde sahanlık konulmalı,  
İstisnai bazı durumlarda yolun boyuna eğimi %4-%6 Aralığında planlandığında, en fazla 10 m 
aralıkla dinlenme alanları/sahanlık konulmalıdır.  
Açık alanlardaki zemin türlerinin tekerlekli sandalye ile kolaylıkla ve az sarsıntı ile geçilebilir 
nitelikte olması gerekmektedir. Ayrıca zemin, her tür hava koşulunda tehlikesizce 
kullanılabilmelidir. Zemin kaplamaları yönlendirici nitelikte olmalıdır.  
15.6.2. Kent Mobilyaları  
 
Kent mobilyaları oturma bankları, aydınlatma lambaları, telefon kulübeleri, çöp kutuları, bitki 
kasaları, gazete büfeleri, halka açık tuvaletler, otobüs durakları ve işaret / bilgilendirme levhalarını 
kapsamaktadır.  
Kent mobilyalarının tasarımı ve düzenlenmesinde uyulması istenen genel kurallar TS 12576’da şu 
şekilde belirtilmiştir:  
Kent mobilyaları ve donanımları; trafiği kanalize ettiğinden, yol aydınlatmasında ve 
bilgilendirmede, yönü belirtme veya dinlenmede imkânlar sunduğundan, bu donanımlar uygun 
yerlerde kullanılmalı ve yeterli işaretlemelerle engellilerin hareketlerine engel olmayacak şekilde 
yerleştirilmelidir.  
Kent mobilyalarından; telefon kabinleri, satış büfeleri, bilet satış, gazete, tütün, çiçek satış 
kulübeleri, dondurmacılar ile yangın musluğu, çöp ve posta kutuları, oturma bankları vb. mobilyalar 
yaya yolunda hareket yönünde engel teşkil etmeyecek şekilde yerleştirilmeli ve 
işaretlendirilmelidir. 
Yaya yoluna çıkıntı yapan lokanta, pastane vb. dükkânların güneşlikleri, şemsiyelikler, oturma 
alanları ile yapıtlar ve sanat eserleri engellilerin hareketinde engel oluşturmamalıdır.  
Engeller etrafında görme engelliler için dokunulur ve kontrat renkli işaretler yapılması 
gerekiyorsa bunların yükseklikleri 70 cm.den az yapılmamalıdır.  
2,20 m ve daha alçak olan merdiven altları kapatılmalıdır .  
Yürüme doğrultusundaki her beklenmeyen engel; kontrast renkler veya doku farklılıkları 
kullanarak işaretlenmelidir.  
Şehir mobilyalarının kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.  
Baş kurtarma mesafesi 220 cm.den yüksek yapılmalıdır .  
Yüzey kaplamalarında doku farklılaşması oluşturularak donatıların konumları özellikle görme 
engelliler için tanımlanmalıdır.  
Kent mobilyalarının rengi seçilirken algılanmalarının kolay olması için çevresi ile zıtlık 
oluşturacak renkler tercih edilmelidir.  
 
 
15.7. BİNALAR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  
15.7.1. Temel Ulaşılabilirlik Konuları  
TS 9111’e göre temel ulaşılabilirlik konuları ile ilgili olarak bu bölümde anlatılanlar dikkate 
alınmalıdır. Binalara girme, kullanma ve tahliye etme; bireyler, aileleri ve içinde engellilerin de 
bulunduğu gruplar için güvenli ve rahat olmalıdır. Bu şartların sağlanması için gerekli hususlar 
aşağıda verilmiştir;  
Ana girişe yakın otopark yeri,  
Girişe bağlanan ulaşılabilir bir yol,  
Kısa mesafeler,  
Dışarıdaki kullanımlar için düzayak giriş ve çıkışlar,  
Yalın ve kullanışlı planlar,  
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Katlarda basamaksız ve engelsiz, düzayak yürüme alanı,  
Danışma masasına, asansörlere ve engelli tuvaletine rahat ulaşım,  
Acil durumlarda kullanmak için algılanabilir ve belirgin yangın tahliye yolları,  
Acil durumlar için de kullanılabilen ferah asansörler,  
Kullanımı rahat, acil durumlarda tahliye/kurtarmaya yardımcı olan ve kolaylık sağlayan güvenli 
merdivenler,  
Kaymayı önleyici yürüyüş yüzeyleri,  
Geniş kapı açıklıkları ve kolay kapı kullanımı, kapıları tekerlekli sandalye ile açma ve 
kapatmayı mümkün kılan yeterli alan,  
Yeterli manevra alanı,  
Kontrol düğmeleri ve anahtarlarının yeterli yükseklikte, uygun konumda ve rahat kullanımı,  
İyi aydınlatma,  
Duvarlarda, döşemelerde, kapılarda ve işaretlemede iyi bir görsel zıtlık,  
İyi işaretleme,  
İki veya daha fazla duyu yoluyla (hissedilebilir, işitsel ve görsel) iletişim sağlayabilecek önemli 
bilgilendirme,  
İyi akustik,  
Ses yükseltici sistemler , 
 
Binalar için temel ulaşılabilirlik konuları şu şekilde özetlenebilir; 
1. Binalardan herkesin aynı güzergahı, aynı girişi, aynı donanımları vb. kullanarak faydalanması 
esastır. Bu herkes için eşit kullanımı ve eşitlik ilkesinin hayata geçmesini sağlar.  
Binaya herkes için eşit yaklaşım, örneğin tahsisli otopark alanları, basamaksız ve engelsiz, taşıt ve 
bisiklet yolundan ayrılmış yollar, otopark alanı ve toplu taşımadan yakın mesafeler, iyi işaretleme, 
iyi aydınlatma ve zıt renklendirme.  

                

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


2. Aynı giriş ile binaya eşit girme, örneğin ana girişlerin yerinin kolayca belirlenmesi, basamaksız 
veya engelsiz, geniş açıklıklar, düşük kullanım gücü gerektirme, iyi işaretleme, iyi aydınlatma ve iyi 
görsel zıt renklendirme.  

                
3. Yatay dolaşım için aynı güzergahın kullanılması, örneğin basamaksız veya engelsiz, yeterli 
manevra alanı, geniş kapı geçişi, kapıların kolay açılıp kapanabilmesi, dinlenme alanları, iyi 
işaretleme, aydınlatma ve görsel kontrast.  
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4. Düşey dolaşım için aynı güzergahın kullanılması, örneğin güvenli merdivenler, geniş kapı geçişi, 
kapıların kolay açılıp kapanabilmesi, dinlenme alanları sağlanması, iyi işaretleme, aydınlatma ve 
görsel kontrast.. 

              
5. Aynı alanın herkes tarafından eşit kullanılması, örneğin yeterli genişlikte hareket alanı ve farklı 
oturma seçenekleri, iyi akustik ve ses yükseltici sistemler, iyi aydınlatma ve görsel kontrast.  
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6. Aynı donanım ve araçların eşit kullanımı, örneğin kolay anlama, yeterli manevra alanı, uygun 
yükseklik ve iki duyu ile bilgi sağlama.  

           
7. Tuvalet ve diğer sıhhi tesisatın kullanımında eşitlik, örneğin iyi işaretleme, yeterli manevra alanı, 
transfer kolaylığı, iyi yerleştirilmiş donanım sağlanması ve kolay kullanabilme. 
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8. Eşit çıkış ve tahliye güzergahları, acil durum planı için tasarım, örneğin; basamaksız ve 
engelsiz, yangına karşı güvenli asansörler, iyi işaretleme, aydınlatma, görsel kontrast, iyi yangın 
güvenliği, koruma ve tahliye, ulaşılabilir tahliye güzergahları.  
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               ŞAHSİ OLARAK KARŞILAŞTIĞIM PROBLEMLER (GÖRSELLER) 

   

      

       

  

 Bu gibi durumlar günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız durumlar.Unutmamalıyız 
ki bizlerde birer engelli adayıyız.Kendimizi her zaman karşımızdakinin yerine 
koyduğumuz zaman inanıyorum ki tüm olumsuzluklar çözülecektir.  
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