
 



                                                                        GİRİŞ 

   Evrensel tasarım; tüm insanların eşit şartlarda kullanabileceği tasarım ürün ve sonuçlarını ifade 

etmektedir. Evrensel tasarım, farklı boyutta, cinsiyette, yaşta, yetenekte; tüm kullanıcıların aynı 

haklardan yararlanmalarını öngörmektedir. Evrensel tasarımın; eşit erişilebilir ve eşit kullanılabilir 

çevre, yapı elemanı, donanım ve ürün sunulması düşüncesidir. 

   Geçmişte çok az sayıda insan kronik hastalıklardan ve kazalardan kurtulabilmekte ve engelli olarak 

yaşamlarını sürdürebilmekteydi. Yaşamını sürdürebilenlerse evlerine çekilerek gündelik hayattan 

kopuk sessiz bir yaşam tercih etmişlerdir. Bugün ise tüm sağlıklı insanlar engellilikle sonuçlanmayacak 

bir hastalık veya kaza ile karşılaşmayacak şansta olmayacaklarının bilincinde olmalıdır. Sağlıklı kişilerin 

de en az yaşlılıklarında doğal yozlaşma sonucu bazı fiziksel sınırlamalarla karşılaşacaklarını bilmeleri 

gerekir. Bir yandan fiziksel engellilerin toplumla uyumunu sağlayacak, psikolojik ve sosyal sorunlarını 

çözecek ve aynı zamanda fiziksel olarak karşılaştıkları sorunları ortadan kaldıracak önlemlerin 

alınması çağdaş yaşam ortamlarında önemli bir gündem oluşturmaktadır. 

TASARIMDA ERİŞİLEBİLİRLİK 

   Erişilebilirlik kavramı kendi kendine veya bir araç kullanarak hareket edebilen her bireyin tüm 

mekânlar ve yerlere ulaşabilmesi, erişebilmesi şeklinde tanımlanabilir. Kullanılabilirlik; bir ürün veya 

donatımın her türlü kullanıcı tarafından kullanılabilmesini ifade eder. 

     Erişilebilirlik konusunda başarılı olan tasarım eşit erişilebilirlikle başlar. Eşit erişilebilirlik her 

kullanıcıya eşit erişme olanaklarının sağlanması anlamını taşımaktadır. “Erişilebilirlik bir binanın asıl 

girişi engellilerce erişilemez durumda iken bir başka giriş oluşturulması değildir”(Lebovich,1993). 

   Binalarda erişilebilirliği sağlayan kullanım öğeleri; geniş kapılar, tekerlekli sandalye için yeterli 

döşeme alanı, alçak tezgah parçaları, oturma ve banyo öğeleri, lavabo ve tezgah altlarındaki diz 

boşlukları, görsel ve işitsel kolay ulaşılabilir yerlerde kontrol düğmeleri, merdiven veya basamaksız 

ulaşılan girişler ve döşemeler olarak belirlenebilir. Bu koşullar sağlandığında erişilebilir bir binadan söz 

edilebilir. 

 

TASARIMDA UYARLANABİLİRLİK 

   Uyarlanabilirlik bir mekânın veya ürünün engellilerin kullanımına ve erişimine bazı dönüşebilir 

müdahalelerle uygun hale getirilebilmesini ifade etmektedir. Uyarlanabilir tasarım aynı zamanda 

engelliler için tasarlanmış bina ve ürünleri engelli olmayanların kullanımına ve erişimine uygun hale 

dönüştürülmesini de kapsamaktadır. Uyarlanabilir tasarımda geniş kapılar, basamaksız döşeme, 

herkes tarafından ulaşılabilir kontrol düğmeleri önceden yapılmalıdır. Banyoda tutunma barları 

sonradan takılabilir, gereksiz olduğunda ise sökülebilir. Tezgah ve lavabo altı diz boşlukları 

kullanılmadığında dolap kapağı ile gizlenebilir. Tezgâh veya klozetler yüksekliği ayarlanabilir 

mekanizmalara bağlanabilir. 

 

 



 EVRENSEL TASARIM 

   Evrensel tasarımın amacı erişilebilirliğin yanı sıra, mümkün olduğu kadar büyük bir kullanıcı kitlesi 

tarafından kullanılabilecek çevrelerin, mekanların, yapı öğelerinin, donatımın ve ürünlerin 

sağlanmasıdır. ”Evrensel tasarım herkesin, her zaman, her nesneye ve yere erişilebilirliği 

düşüncesidir”. Kişileri ayırt etmeksizin tek çözüm önerir. Örneğin; bir binanın girişinde basamakların 

yan tarafına yerleştirilen bir rampa erişilebilirliği sağlar. Fakat o bina girişinin evrensel olabilmesi 

için hiçbir şekilde basamak bulunmaması gerekir. 

   Evrensel tasarımın kabul edilebilir olması, tasarım ürününün yüksek estetik standartta olmasına 
bağlıdır. Evrensel tasarım ilkeleri: 
-Geniş çerçeveli antropometrik uyum 
-Enerji masrafının azaltılması 
-Çevreyi kolay anlaşılabilir yapma 
-Sistem yaklaşımı kullanılması 
 
 
   Evrensel tasarımın bir başka önemli özelliği ise standardizasyon gerekliliği nedeniyle yapı 
endüstrisine sağladığı olanaklardır. Standart kullanımları; yapım işlerinde daha kolay yapım 
koordinasyonu sağlanması, düşük maliyetler elde edilmesini gündeme getirir. Tüketiciler için yararı 
ise; hayatları boyunca değişen ihtiyaçlarına uyum gösteren ürünlere sahip olmalarıdır. Bu açıdan 
bakıldığında evrensel tasarım konsepti ile oluşturulan ürün ve tasarımların büyüyen bir pazar olduğu 
görülür. 
 
 

 

  



          TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
 
 
   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. 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. 
 
 
TÜRKİYE’DE ENGELLİ TÜRLERİ 
 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ile müştereken 
Aralık ayında yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre; engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki 
oranı % 12,29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi engelli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. 
%12,29 özürlü oranının; % 7,092’u erkek, % 5,022’si kadın olarak ifade edilmektedir. 
 
 

       
      Toplam engelli nüfus 

Ortopedik, görme, işitme, 
konuşma ve zihinsel engelli 
nüfus 

 
Süreğen hastalığa sahip olan 
nüfus 

 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

12,29 11,1 13,45 2,58 3,05 2,12 9,7 8,5 11,33 

                                                                                                 Tablo 1:Toplam engelli nüfus ve engelli dağılımı 
 
 
 
 

Engelli Engelsiz Toplam nüfus 

 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

Hiç 
evlenmedi 

570,415 32,2 16,256,233 24,3 16,515,356 24,1 

Evli 778,166 43,9 31,724,999 47,5 32,503,166 47,4 

Evli-ayrı 
yaşıyor 

6,828 0,4 179,180 0,3 186,008 0,3 

Boşandı 22,828 1,3 444,004 0,7 467,833 0,7 

Eşi öldü 133,770 7,5 2,275,449 3,4 2,409,218 3,5 

Toplam 1,772,305 100 66,850,254 100 68,622,559 100 

                                                                        Tablo2:Toplam engelli nüfusun medeni duruma göre dağılımı 
 
 
   Aynı araştırma verilerine göre ülkemizde en yoğun engellilerin yaşadığı bölgenin Marmara en az 
yaşadığı bölgenin ise Ege olduğu saptanmıştır. 
 
  



   Günümüzde engellilerin toplumla bütünleşmesinde büyük sorunlar yaşandığı görülmektedir. 
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 engelli bireyler, kendilerini mutsuz hissediyorlar. Özürlülük sadece bu sorunu 
yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini; ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen bir 
sorundur. 
 
 
 
TÜRKİYE’DE ENGELLİ EĞİTİMİ 
 
   Engellilerin en temel sorunu eğitimdir. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın yapmış olduğu 
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. 
Engellilerin % 41’i ile süreğen hastalığı olanların yaklaşık % 47,1’i ilkokul mezunudur. İlkokul sonrası 
eğitim düzeyi ise oldukça düşüktür. Yüksek okula devam eden engelli oranı % 2,24, kronik hastalığa 
sahip olanlarda ise % 4,23’tür. 
 
 

Eğitim Durumu Genel Nüfus Engelli Nüfus 

 

 Sayı Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Sayı Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Okuryazar değil 7,764,060 11,3 12,9 604,945 34,1  

Okuryazar fakat bir okul 
bitirmemiş 

12,037,120 17,5 20,1 247,642 14  

İlkokul 21,738,553 31,7 36,2 549,681 31 33 

İlköğretim 2,430,754 3,5 4,1 25,607 1,4  

Ortaokul 4,499,685 6,6 7,5 87,257 4,9  

Orta ve dengi 156,146 0,2 0,3 3,100 0,2  

Lise 6,997,669 10,2 11,7 93,635 5,3  

Lise ve dengi 1,215,056 1,8 2 21,509 1,2  

Yüksekokul 3,028,955 4,4 5,1 30,382 1,7  

Yüksek lisans 108,454 0,2 0,2 1,261 0,1  

Ara toplam 59,976,452 87,4 100 1,665,018 93,9  

Toplam 68,622,559 100  1,772,305 100  

                                                             Tablo 3:Toplam ve Engelli Nüfusun Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 
 
 
 
   Yapılan araştırmalar; dünyanın her yerinde engellilerin çok büyük çoğunluğunun toplumun yoksul 
kesimlerinden geldiğini ve yoksulluk içinde yaşadıklarını göstermektedir. Bu belirleme, 
gelişmiş/endüstrileşmiş ülkeler için de geçerlidir. Ülke nüfusunun dörtte biri açlık sınırının altında 
yaşarken, engelli nüfusun dörtte ikisi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Engelli bir çocuğa sahip olan 
sabit gelirli bir vatandaş normal bir vatandaştan 4-5 katı masrafı üstlenmiş demektir. Bu da sizin, 
yoksul değilseniz bile hızla yoksullaşmanız demektir. Engelli bir çocuğun eğitimi özel eğitimi 
gerektirmektedir. Buna tedavi ve ilaç masrafları da eklenince durum, çoğu zaman içinden çıkılamaz 
ekonomik bir sorun haline gelir. Türkiye’de engellilere için ekonomik açıdan destek veren çok az 
kurum bulunmaktadır. 



   Türkiye’de engellilerin 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 birçok 
fiziksel çevre unsuru, engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi birer engel oluşturmaktadır.  
 
 
 
TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMU 
 
   Özürlüler İdaresi’nin yaptığı araştırmaya bakıldığında, ülke genelinde sosyal güvencede olmayan 
engelli sayısının oldukça fazla olduğu görülür. Çalıştıkları işyerleri zaten kısıtlı olan engellilerin bir de 
sigortaları tam olarak ödenmediği, yine bu araştırmada orta çıkmıştır. Aynı araştırma verilerine göre; 
ülkemizde ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanların yaklaşık % 48’inin, 
süreğen hastalığı olanların ise yaklaşık % 64’ünün sosyal güvenliği bulunmamaktadır. 
 
 

 Erkek(%) Kadın(%) Toplam(%) 

İşgücüne dahil olma 
oranı 

21,71 32,22 6,71 

İşsizlik oranı 15,46 14,57 21,54 

İşgücüne dahil 
olmayan nüfus 

78,29 67,78 93,29 

                                                                                                   Tablo 4:İşgücü durumuna göre engelli nüfus 
 
 
   Ülkemizde, henüz engellileri de gözeten sistemli bir iş analizi ve meslek tanımlaması çalışması 
yapılmamıştır. Bugün engellilerin, sahip oldukları engelden kaynaklanan özellikleri ve nitelikleri de 
dikkate alınarak, hangi işlerde çalışabilecekleri konusunda, elde ciddi bir araştırma ve çalışma 
bulunmamaktadır. Engellilerin istihdamını güçleştiren sayısız neden arasında eğitim ve rehabilitasyon 
konusundaki yetersizlikler büyük yer tutmaktadır. Bugün ülkemizde ne yazık ki engelliler için yeterli 
eğitim ve rehabilitasyon (mesleki eğitim ve rehabilitasyon dahil) merkezi bulunmamaktadır. 
   İçinde bulunduğumuz iktisadi yapının, engellileri de içerecek bir şekilde düzenlenmemiş olması, 
işverenlerin engellileri çalıştırmak konusundaki çekingenlikleri ve önyargıları da istihdamın önündeki 
engeller arasındadır. Toplum bu konuda bilinçli değildir. Bu bilinç olmadığı için de özellikle işveren 
kesimi, “acaba yapabilirler mi?” kaygısı içerisinde hareket etmektedir. İşe alınan engellinin o iş 
ortamında başarılı ve üretken olabilmesi için de işyerinde bazı düzenlemeler yapılmalı, önlemler 
alınmalıdır. Bunlar yapılmadığı zaman da çalışan engellinin işe yaramadığı, üretken olamadığı gibi bir 
kanaatin oluşmasına neden olmaktadır. Sonuçta bu durum, henüz istihdam edilemeyen insanların 
önüne yeni engeller çıkarmaktadır. 
   Ülkemizde yapılan en büyük yanlışlıklardan biri de, engellilerin aldıkları eğitimin dışında istihdam 
edilmeleridir. Kişilerin aldığı eğitimin dışında, istemedikleri bir işte istihdam edilmeleri, iş görenin 
benlik bölünmesine de sebebiyet vermektedir. Bu da onun başarısız ve mutsuz olması anlamına gelir. 
   “Türkiye Özürlüler Araştırması”na göre engellilerin sadece % 12,27’si eğitim hizmetlerinden 
yararlanabilmektedir. Bakım ve rehabilitasyon hizmetinden yararlananlar % 5,9, meslek ve beceri 
edindirme kursundan yararlananlar % 1’dir. Engellilerin yararlandığı meslek ve beceri kurslarının 
büyük çoğunluğu ise çıraklık eğitimidir. 
  



              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.   



 

TÜRKİYE VE DÜNYADA EĞİTİM YAPISI VE YURTLARIN EVRENSEL TASARIM BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
>EVELYN GRACE ACADEMY 
 
 
 

 
 
    
 
   Evelyn Grace Academy 2010 yılında İngiltere’de Zaha Hadid tarafından tasarlanmıştır.Aynı zamanda 
Zaha Hadid’in İngiltere’de yaptığı ilk binadır.Zaha Hadid bu projeyle 2011 Riba ödülünün sahibi 
olmuştur. 
 
 

 
 
 



    Okul 4 farklı okulu bünyesinde barındıran bir spor akademisi.1200 öğrencilik kapasiteye sahip ve 
Londra’nın suç oranın yüksek olduğu bir çöküntü bölgesinde yer alıyor. 

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



>CARE CENTER(TURBULENCES) 

 
 
   Turbulences çeşitli zihinsel engelli çocuklar ile diğer engel tipine sahip öğrencilerin sağlıklı bireylerle 
bir araya getirildiği, eski bir engelliler merkezinin geliştirilip tasarlandığı bir eğitim kompleksidir. 
Fransa’da bulunmaktadır. Merkezin tasarımında gündüz bakım merkezi ve buna eklenmiş konut 
kütlesi ile bütünlük içinde ve insan ölçeği ile uyumlu, çekici ve konforlu bir yapı amaçlanmıştır. 
Merkezin temel yaklaşımı engelli çocuklar, onların aileleri, arkadaşları, diğer sağlıklı çocuklar ve çevre 
kullanıcılar arasında iletişimi sağlayacak mekansal bir ilişki kurulmasıdır. 
 

 
 
   Üç katlı iki temel bloktan oluşan merkezin kentle ilişki kurulan ana giriş, eğitim ve bakım merkezi 
güneyde yer almaktadır. İki kütle arasında bağlantılar yarı açık rampalarla sağlanmıştır. 
Ayrıca yürüme bantları üzerinde, rampalarla ulaşımın sağlandığı sera yer almaktadır. 



>SECONDARY SCHOOL 
 
 

 
 
   İspanya’nın Mollerussa şehrinde bulunur. Zemin katla birinci kat arasındaki bağlantının rampa ile 
sağlanması ve sınıflardan bahçeye ulaşımda kot farkının olmaması ile engelli öğrenciler için erişilebilir 
bir okul olmaktadır. 
 

 
 
  



>ENKA ÖZEL OKULLARI, İSTANBUL 
 
 
 

 
 
   Enka Özel Okullarında anaokulundan liseye kadar bütünleşmiş eğitim verilmekte, eğitim 
programında standart sınıf ve donanımın ötesinde özgün bir çok mekan 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 mekana dönüşmüştür. Bu alana geçişteki kot 
farklılığı rampa ve korkuluk düzenlemesi ile engelli öğrencilerin de erişimini sağlanmıştır. 
 

 



>KUVAYI MİLLİYE İLKÖĞRETİM OKULU 

 

   Konya ilinde kaynaştırma eğitimi uygulayan iki okuldan biri olan okul bedensel engellilere eğitim 

imkanı sağlayan ve engellilerle engelli olmayan öğrencilerin bir arada eğitimini gerçekleştiren 

okuldur. 2000 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Okulda ortopedik öğrencilere yönelik düzenlemeler 

mevcuttur fakat görme, işitme ve zihinsel engellilere yönelik düzenleme bulunmamaktadır. 

     



   Girişinde iki tarafında korkuluk bulunan ve %12lik eğime sahip rampa bulunmaktadır. Rampanın 

yüzeyi tekerlekli sandalyenin kaymaması için dokulu yüzeye sahiptir. Sirkülasyon aracı olarak 

asansörler kullanılmaktadır fakat asansörlerin içine korkuluk yerleştirilmemiştir. Tekerlekli sandalye 

kullanıcısının rahatlıkla hareket edebileceği alana sahiptir. Derslikler koridorlara tek yönlü 

yerleştirilmiş ve genişliği 3.00 m. olarak tasarlanmıştır. Çift kanatlı kapılar kullanılmıştır. 

 

 
 
   Öğrenci kantini kaynaştırmalı eğitim olduğu için ferah bir mekan olarak düzenlenmiştir. Lavaboların 
yerden yüksekliği 65 cm. dir böylelikle engelli öğrencilerin de kullanımı sağlanmıştır. Engelliler için 
tasarlanmış tuvaletler de okulun içinde her katta olmak üzere mevcuttur. Ortopedik engelliler için 
gerekli önlemler alınmış olmasına rağmen görme, işitme, zihinsel engeli olan öğrenciler için yetersiz 
bir okuldur. 
  



TÜRKİYE VE DÜNYADAN OLUMLU LİSE ÖRNEKLERİ 
 
 
 
 
 
>DARÜŞŞAFAKA LİSESİ 

 
 
      Darüşşafaka Lisesi; eğitim bloğu, kızlar ve erkekler yatakhanesi, idare bloğu, müze, spor salonu, 
olimpik havuz, kapalı tenis kortu ve yemek salonu ve yemekhaneden oluşan alana sahiptir. Eğitim 
bloğu rampalı girişiyle engelli öğrencilerin de erişimine olanak sağlar. 
  



>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. 

 
    
    
  



>ED ROBERTS CAMPUS 
 
 

 
 
   Leddy Maytum Stacy Architects tarafından ABD’de tasarlanan yapıda evrensel tasarım ilkeleri göz 
önünde bulundurulmuştur. Tasarım yapılırken ortamlarda tüm bireylerin sezgilerini kullanarak 
algılaması sağlanıldı. 
 
 

 
 
   Binanın merkezinde plazaya bakan camlı cephe arkasında 2.kata ulaşan sarmal rampa bulunuyor. 
Tekerlekli sandalye kullanımı için gerekli alanlar, otomatik kapılar, serbest yapı sistemi kontrolleri, 
engellilere uygun tuvaletler, asansörler, yönünü kolayca bulabilmek için yön bulma akustik sistemleri, 
renkli ve dokulu yüzeylere engellilerin hayatın kolaylaştırmak amacıyla bina içerisinde yer verilmiştir. 
   Yapı aynı zamanda dış gölgeleme, doğal havalandırma, enerji tasarruflu mekanik sistemler ve 
aydınlatma sistemleriyle sürdürülebilir bir tasarıma sahiptir. Kampüste çocuk bakım alanı, engelliler 
için fitness merkezi , kafe ve fuar alanı bulunmaktadır. 
  



>NECLA-TEVFİK KARADUT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
 

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

 
 
 

   Spor salonu açık amfiye açılan kapılarıyla aynı zamanda iklime uygun açık hava sahne gösterilerine 
de imkan vermektedir. Eğitim kanadında koridorlar yerine geniş, aydınlık, iç teneffüs mekanları 
yaratılmıştır. Giriş holünde üç lise öğrencisinin buluşabileceği, geniş merdivenleri amfi gibi 
kullanılabilecek, rampalı yüksek dağılım / buluşma holü yaratılmıştır.  
  



 
 
 
   Yönetim bölümünde sergi ve toplantılara olanak tanıyan ayrı bir hol vardır. Genelde dışarıdan tercih 
edilen işletmeciyi yapı dışında tutacak şekilde, öğrencilerin avlulardan ulaşacağı kantin ve ısıtılacak 
hazır yemeklerin servis edileceği her yöne hakim köprü yemekhane bulunmaktadır. Engelli ulaşımı ve 
kullanımı dış ve iç rampalarda, boyut ve ıslak hacimlerde düşünülmüştür. 
 
 
  



>AUGUST F.HAWKİNS LİSESİ 
 
 

 
    
   CSDA Design Group tarafında Los Angeles’ da 2012’de tasarlanmış bir lisedir. Los Angeles Birleşik 
Okul Bölgesi tarihinin en büyük okul binası inşaat programının bir parçasıdır.2025 öğrenci 
kapasitelidir. 
 

 
 
   August F.Hawkins K-12 ABD’nin ilk yeşil bina derecelendirme programı kapsamında tasarımı 
yapılmıştır. Çevreye duyarlı yüksek performanslı öğrenme mekanlarının tasarımı için sürdürülebilir 
yeşil malzeme kullanılmıştır. İçme suyu kullanımını azaltmak için damla sulama sistemleri, enerji 
maliyetini azaltmak için hareketli pencereler kullanılmıştır. 
 
  



 
 
   Renk ve doku farklılıklarıyla öğrencilerin sezgisel olarak algılayabileceği güvenli yollar 
bulunmaktadır. 
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