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1.Evrensel Tasarım 

Kentlerin gerek fiziksel bakımdan gerek nüfus açısından büyümeleriyle; kentlerde farklı 

yaş gruplarında, eğitim seviyelerinde, mesleklerde, fizyolojik yapılarda, sosyo-ekonomik 

statülerde bulunan kişilere rastlamak mümkündür. Demokratik toplumların mekân 

organizasyonlarında belirli ihtiyaçlar gözetilmelidir. Kamusal mekân herkesin 

erişimin/ulaşımın ve kullanımına açık olan mekândır. Burada söz konusu olan “herkes”in 

tanımı sadece genç ve sağlıklı kişileri değil, kentsel alanda hareket kısıtlılığı yaşayanları da 

kapsamaktadır. Tarihsel süreçte kabul gören “ideal/standart/normal” gibi kavramlar artık 

sorgulanmakta, geçerliliğini yitirmektedir. Evrensel tasarım yaklaşımının temelinde 

antrometrik durum ve ergonomik ihtiyaçlar gözetilmektedir. 

1.1 . Evrensel Tasarım Kavramının Tarihsel Süreci 

Erişilebilirlik/ulaşılabilirlik kavramının ilk ortaya çıkışı, Amerika’da  Illinois 

Üniversitesi’de  gerçekleştirilen deneysel rehabilitasyon eğitimi çalışmalarına rastlamaktadır. 

Nugent’ın (1959-1961) bu çalışması; “Amerikan standardı A117.1 Yapıları fiziksel 

engellilere gore erişilebilir ve kullanılabilir yapma (American standard spesifications for 

making buildings and facilites Accessible to and usable by the physically handicapped - 

1961)”; yapıların, engelliler/özürlüler tarafından erişilebilir/ulaşılabilir ve kullanılabilir olması 

ile ilgili standartların temelini oluşturmuştur. 

1968 yılında Mimari Engeller Kanunu (ABA) ile başlayan yaklaşımda, 1990 yılında 

Amerikan Engelliler Kanunu (ADA) ile farklı bir noktaya gelinmiştir (Knecht 2004). ADA 

standartları, engellilerin/özürlülerin kentsel çevre içinde yer alabilmelerine odaklanan engelsiz 

tasarım. öngörmektedir. Çıkarılan bu kanunlar ile engelli insanlara karşı yapılan ayırım 

yasaklanmıştır ve eğitim, iletişim ve ulaşım, halka açık yerlere erişim ve kullanım 

sağlanmıştır. 

“Evrensel tasarım”, terim olarak ilk kez 1980’li yılların ortalarında Amerikalı Mimar 

Ronald L. Mace tarafından kullanılmıştır. Küçük yaşta çocuk felci hastalığı geçiren ve 

tekerlekli sandalye kullanan Mace, engelsiz/erişilebilir tasarım yerine evrensel tasarım 

terimini kullanmaya başlamıştır. 

Yaklaşık son otuz yıl içinde gelişen ve birçok ülkede sektörler üstü bir kavram olarak 

mekân, yapılı çevre, donatı, ürün ve hizmetlerle ilgili yasal düzenlemelere de yansıyan 

evrensel tasarım yaklaşımı; farklı cinsiyet, yaş ve fiziksel durumda olan ve farklı kültürlerden 

gelen kişilerin farklı gereksinimlerini, isteklerini, beklentilerini karşılamayı gerektirmektedir.  

Evrensel tasarım felsefesi; ekstra çabaya, özel muameleye ve ayrı çözümlere ihtiyaç 

duymadan herkesin kolayca kullanabileceği, duygusal açıdan da erişilebilir olan, erişim ve 

kullanımda seçme özgürlüğü, katılım konusunda eşitlik sağlayan, çeşitliliği içinde 

barındırabilen, anlaşılır, güven duygusu veren ve güvenli, nitelikli mekân ve kentsel çevreler 

öngörmektedir. Yapılı çevreyle ilgili her türlü karar, planlama, tasarım, yapım ve yönetim 

konu ve süreçlerinin her aşamasında hiçbir ayrım gözetmeden potansiyel tüm kullanıcıların 

etkin katılımının sağlanması da evrensel tasarımın hedeflerindendir. 



1.2. Evrensel Tasarım Kavramı 

 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; insanların ürün, donatı, mekan ve çevreleri kullanım yollarını 

eşitleyerek, herkesin mümkün olduğu kadar aynı fiziksel çözümleri kullanmalarına imkan 

veren teori, prensip ve çözümlerin gelişimidir. Evrensel tasarım engelli insanlar ya da nüfusun 

diğer grupları için bütün gereksiz ve özelleşmiş ayrımcı çözümlere felsefi ve politik olarak 

kaşı. çıkmaktadır. “Evrensel tasarım kavramı tüm yaşlardaki, ölçülerdeki ve yeteneklerdeki 

bütün insanları hedef almaktadır.” (Preiser, Ostroff 2001). Evrensel tasarımın ideoloji ve 

uygulama çalışmasında açık bir şekilde tanımlanan amaç; bütün ürünlerin, yapıların ve 

ortamın mümkün olduğu kadar çok ve eşit şartlarda kullanılabilir olmasıdır. 

 Evrensel tasarım kavramında hedef kitle tüm kullanıcılar olduğu için, alışılagelmiş 

tasarım yaklaşımındaki “ortalama insan” kavramı sorgulanmaktadır. İnsanlar; antropolojik 

ölçüleri, fizyolojik yapıları ve dayanıklılıkları, hareket kapasiteleri, görsel, işitsel ve zihinsel 

yetenekleri bakımından farklılık göstermektedirler. Sadece “normal” tanımına uyan bireyleri 

düşünerek yapılan tasarımlar, gerçek koşullar ile uyumsuzluk göstermektedir. 

 Evrensel tasarım yaklaşımı; ürün tasarımından, mimarlık ve kentsel tasarıma, çevre 

kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen sektörleri 

kapsamaktadır. Kentlerdeki cadde ve sokaklar, parklar, evler, okullar, her türlü bina; günlük 

yaşamda kullanılan araç-gereç, mobilya; hatta kapı kollarından elektrik düğmelerine kadar 

hemen her şey evrensel tasarım açısından sorgulanıp geliştirilmelidir. Bu tasarım yaklaşımının 

ilkelerine uygun inşa edilmiş mekân ve çevreler, adaptasyona gerek duyulmadan tüm 

insanların kullanımını sağlamaktadır. Örneğin, rampa gereksinimini ortadan kaldırmak, 

basamaksız girişler düzenlemek, ayarlanabilir yükseklikte banko 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/damgalanmamaktadır. 

 Evrensel tasarımın anahtar unsurları; “dönüştürülebilirlik, bileşenlerin uyumu, 

modüler olabilme, basitlik ve kısıtlı bireyin performansının sınırlarını geliştirebilen 

düzenlemeler” olarak tanımlanmıştır. 

 Evrensel tasarım (universal design); kapsayıcı tasarım (inclusive design) ve herkes için 

tasarım (design for all) ile ilişkili olup, bir ürün, hizmet ve çevrenin yaş, yeti ve sosyo-

ekonomik durumuna gönderme yapmaksızın olabildiğince fazla insan tarafından kullanılabilir 

tasarım yaklaşımıdır. Kavram olarak “toplam toplum” politik kavramına doğrudan doğruya 

bağlıdır ve gelişmiş birçok ülkede hükümet ve iç dünyası tarafından önemi kavranmıştır. Bir 



tanıma göre, evrensel tasarım engelsiz veya erişilebilir tasarım ile destek hizmetleri 

teknolojisini birleştiren göreceli yeni bir tasarım paradigmasıdır. 

 Evrensel tasarımın önemli özelliği “standardizasyon” gerekliliği nedeniyle yapı 

endüstrisine sağladığı olanaklardır. Standart kullanımları; yapım işlerinde daha kolay yapım 

koordinasyonu sağlaması dolayısıyla, maliyeti olmayan veya maliyeti düşük uygulamaları 

gündeme getirmektedir. Tasarımcılar için daha kısa tasarım süresi, daha az özel tasarım 

yapılması yararlı yanlarıdır. Evrensel tasarımın tüketiciler için yararı ise hayatları boyunca 

değişen ihtiyaçlarına uyum gösteren ürünlere sahip olmalarıdır. Bu açılardan bakıldığında 

evrensel tasarım konsepti ile oluşturulan ürün ve tasarımların büyüyen bir pazarı olduğu 

görülecektir. 

                            

                                       ( Herkes için tasarım piramidi ) 

1.3. Evrensel Tasarım Prensipleri 

“The Center for Universal Design” grubu evrensel tasarım kavramını kapsamlı bir 

biçimde ifade etmek amacıyla, evrensel tasarım prensiplerini ve onunla ilişkili rehberleri 

oluşturmuştur. Bu prensipler çevreyi, ürünleri ve iletişimi kapsayan bütün tasarım 

disiplinlerinde uygulanan temel evrensel tasarım prensipleridir. Prensipler tasarım 

yöntemlerine rehberlik edip, tasarımın sistematik değerlendirilmesine imkan tanımakta ve 

daha fazla kullanılabilir tasarım çözümleri hakkında hem tasarımcılara hem de kullanıcılarına 

kolaylık sağlamaktadır. Evrensel tasarım prensiplerinin başarılı uygulaması için yaş, 

engellilik, çevre veya şartlar ile insan yeteneklerinin nasıl değiştiğinin bilinmesi 

gerekmektedir. 

1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan Evrensel Tasarım Merkezi 

(The Center for Universal Design); 1997 yılında mimarlardan, endüstri tasarımcılarından, 

mühendislerden ve çevre tasarımcılarından oluşan çalışma grubu ile bütün tasarım disiplinleri 

ve bütün insanlar için evrensel tasarım kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak 

amacıyla evrensel tasarım prensiplerini belirlemiştir. Prensipler var olan tasarımların 

değerlendirilmesi, tasarım ürününe rehberlik edilmesi ve daha fazla kullanılabilir ürünler ve 

çevreler hakkında tasarımcılar ve müşterilerin eğitilmesi için kullanılmıştır. Prensipler 



mümkün olduğu kadar çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklerle daha iyi 

bütünleşmesinde tasarımcılara rehber niteliği taşımaktadır. 

Bu prensiplerin her biri tanımlanıp prensiplere bağlı kalınan tasarımda olması gereken 

ana elemanları tanımlayan rehber grubu hazırlanmıştır. Bu prensipler çevreyi, ürünleri ve 

iletişimi kapsayan bütün tasarım disiplinlerinde uygulanan evrensel tasarım prensipleridir. 

. Eşit kullanım prensibi (equitable use) 

. Kullanımda esneklik prensibi (flexibility in use) 

. Basit ve sezgisel kullanım prensibi (simple and intuitive) 

. Algılanabilir bilgilendirme prensibi (perceptible information) 

. Tasarımda hata payı prensibi (tolerance for error) 

. Düşük fiziksel güç harcanması prensibi (low physical effort) 

. Yaklaşım ve kullanım için boyut ve mekan sağlanması prensibi (size and space for 

approach and use)  

1.3.1. Eşit Kullanım Prensibi 

 Eşit kullanım, tasarımın farklı yetkinlik düzeyleri olan bireyler için kullanılabilir ve 

satın alınabilir olması anlamına gelmektedir. Farklı kullanıcılar için tasarımda eşit şartlar 

sağlanmalıdır. Kullanıcılar arasında ayrım olmamalı, kullanıcı damgalanmamalıdır. Güvenlik 

ve mahremiyet ile ilgili kurallar tüm kullanıcıları kapsamalıdır. Tasarım tüm kullanıcıların 

memnuniyetini sağlayacak nitelikte olmalıdır. 

1.3.2. Kullanımda Esneklik Prensibi 

 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. 

1.3.3. Basit ve Sezgisel Kullanım Prensibi 

 Basit ve sezgisel kullanım, tasarımın veya hizmetin kullanıcının tecrübesine, bilgisine, 

yabancı dil yeteneğine veya mevcut konsantrasyon seviyesine bakmaksızın kolay anlaşılabilir 

olmasını sağlamaktır. Tasarımda basitliği sağlama; gereksiz karmaşıklığı giderme, tutarlı 

biçimde bilgi sağlama, okur-yazarlık ve yabancı dil becerilerinin seviyelerine göre hareket 

edilmesi ile gerçekleşmektedir. Tasarımın kolay anlaşılabilmesi için basit ve kolay 

algılanabilir olması gerekmektedir. Tasarımda gereksiz karmaşıklık ortadan kaldırılmalıdır. 

Tasarımda kullanıcı beklentileri ve sezgileri dikkate alınmalıdır. Tasarımda kullanıcıların 

okuma yazma seviyeleri ve yabancı dil becerileri dikkate alınmalıdır. Tasarımda bilgi 

düzeninin, önemine göre yoğunlaştırılarak kullanılması gerekmektedir. Tasarım, iş süresince 

veya bitiminde etkili uyarıcıların devrede olmasını sağlamalıdır. 

 

 



1.3.4. Algılanabilir Bilgilendirme Prensibi 
Algılanabilir bilgilendirme, çevredeki koşullara ve kullanıcının duyusal yeteneklerine 

bakmaksızın bilginin etkili bir şekilde nakledilmesi anlamına gelmektedir. Tasarım, kullanıcı 

için gerekli bilgiyi, ortam koşullarından, ya da kullanıcının duyusal algılama becerisinden 

bağımsız olarak, etkin bir biçimde sunmalıdır. Kullanıcı için gerekli bilgiyi, ortam 

koşullarından, ya da kullanıcının duyusal algılama becerisinden bağımsız olarak, etkin bir 

biçimde sunmalıdır. Tasarım için gerekli olan bilgilendirmede farklı anlatımlar 

kullanılmalıdır. (resimli, sesli, dokunma duyusuyla algılanabilen) Tasarım için gerekli 

bilgilendirmenin maksimum anlaşılabilirlikte olması sağlanmalıdır. Tasarımda kullanılan 

elemanlar tanımlanabilecek şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Bu yönlendirme ve kılavuz 

oluşturma ile gerçekleşmektedir. Tasarım duyusal kısıtlılıkları olan kullanıcıları kapsayacak 

biçimde, uyumluluğu sağlayacak teknikleri ya da arayüzleri içermelidir. 

 

1.3.5. Tasarımda Hata Payı Prensibi 
 Tasarım, kaza veya istenmeyen davranışlar sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli ve kötü 

sonuçları en aza indirmelidir. Evrensel tasarım tüm kullanıcıları tehlike ve kazalara karşı 

korumalıdır. Tasarımda kullanılan elemanlar tehlikeleri ve hataları mümkün olduğu kadar 

azaltacak şekilde düzenlenmelidir. En çok kullanılan elemanlar için ulaşılabilirlik sağlanmalı, 

tehlikeli elemanlar yok edilmeli, izole edilmeli veya bu elemanlara karşı korunma 

sağlanmalıdır. Tasarım, oluşabilecek tehlikeler ve hatalar konusunda uyarı sağlamalıdır. 

Tasarım oluşabilecek hatalara ve tehlikelere karşı koruma özelliklerini sağlamalıdır. 

Tasarımda, dikkat isteyen işlerdeki hareketleri sınırlayıcı önlemler geliştirilmelidir.  

 

1.3.6. Düşük Fiziksel Güç Harcanması Prensibi 
 Düşük fiziksel güç harcanması, kullanıcıların minimum yorgunluk ile ergonomik ve 

rahat bir şekilde ürün ve mekânları kullanabilmeleri anlamına gelmektedir. Net bir ifadeyle; 

üst üste tekrar eden davranışları gerektirmemelidir ve kabul edilebilir derecede güç kullanarak 

çalıştırılabilmelidir. Ürünleri ve mekânları minimum güçle konforlu bir şekilde 

kullanılabilmeli, mekân ve çevre minimum güç harcanacak şekilde ulaşılabilir olmalıdır. 

Tasarım, kullanıcıların doğal vücut yapıları ile kullanabilmelerine imkân vermelidir. Tasarım 

çalıştırılırken makul ölçüleri aşmayacak şekilde güç kullanımı sağlanmalıdır. Tekrar eden 

hareketler mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. Tasarımın uzun süreli fiziksel güç 

harcanmasını azaltacak şekilde bir yaklaşımı olmalıdır. 

 

1.3.7. Yaklaşım ve Kullanım için Boyut ve Mekan Sağlanması Prensibi  
 Kullanıcının vücut ölçüleri, duruş pozisyonu ve hareketliliğinden bağımsız olarak, 

yaklaşma, uzanabilme, elle kullanım ve genel kullanım için uygun boyut ve alan sağlanmış 

olmalıdır. Oturan veya ayakta duran kullanıcı için rahatlık sağlanmalıdır, yardımcı araçlar ve 

kişisel yardım için yeterli alan sağlanmalıdır. Oturan veya ayakta olan her kullanıcının önemli 

kullanım öğelerine engelsiz bakış açısı sağlanmalıdır. Oturan veya ayakta olan her 

kullanıcının bütün elemanlara rahat uzanması sağlanmalıdır. Tasarım farklı el ölçülerine ve 

kavrama özelliklerine uyum sağlamalıdır. Kişisel yardım veya yardımcı araçların kullanımına 

imkan sağlanması için gerekli alan sağlanmalıdır.  

 

 

 

 



2.TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM 

DEĞERLENDİRMESİ 

2.1. Türkiye Engelliler Araştırması  

Engelliler konusundaki bilgi ve veri eksikliğini gidermek amacıyla Başbakanlık 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 

“2002 Türkiye Özürlüler Araştırması”2002 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada, Türkiye’de engellilerin sayısı, oranı, sosyo-ekonomik sorunlar, 

beklentileri, engellilik türü, engelin oluş sebebi, bölgesel farklılıkların ölçülmesi ile süreğen 

hastalığa sahip olma oranlarının ölçülmesi hedeflenmiştir. 

Tanımlar: 

Engelli:  

‘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. 

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 bo-

zukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serabral palsi, spastikler ve sipina 

bifida olanlar bu gruba girmektedir. 

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. 

İşitme Engelli: 

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

bu gruba girmektedir. 



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. 

Zihinsel Engelli: 

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

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

Süreğen Hastalık: 

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

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

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

ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları, HIV). 

Zedelenme – Sapma: 

Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, bir 

yapı ya da işleyiş bozukluğu olur. Vücudun bir parçasının olmayışı, eksik oluşu, işlemeyişi 

gibi. Daha açık bir ifadeyle bacakların olmayışı, kollarının felçli oluşu, parmaklarının 

tutmayışı, iyi görememesi, yüz felci, zekâ geriliği vb. durumlar birer zedelenmedir. 

Yetersizlik: 

Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal kabul edilen bir etkinliğin ya da 

hareketliliğin, engellenme veya sınırlanması haline, yetersizlik denmektedir. Birey zedelenme 

ya da sapma sonucu yaşamında birtakım güçlüklerle karşılaşır, bazı güçlüklerin üstesinden 

gelmede yetersiz kalır. Bacaklarının olmayışı ya da fiziksel özürlü oluşu, yürüyememe, 

yürüyerek yapılacak etkinliklerde yetersiz hale gelmesine neden olur. Görememe, işitememe, 

konuşamama, okuyamama, yazamama, uyuyamama vb. gibi. 

2.2. Türkiye’de Engelli Türleri 

 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 

ile müştereken 2002’nin Aralık ayında yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre; engelli olan 

nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12,29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 (12,29) 

kişi özürlü (engelli) olarak yaşamlarını sürdürmektedir. % 12,29 özürlü oranının; % 7,092’u 

erkek, % 5,022’si kadın olarak ifade edilmektedir. 

                              

                                       Toplam engelli nüfus ve engelli dağılımı 



        

                             Toplam engelli nüfusun medeni duruma göre dağılımı 

2.3. Engelli Nüfus Oranları 

Engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur. Ortopedik, görme, 

işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerin oranı %2.58 iken (yaklaşık 1.8 milyon) süreğen 

hastalığı olanların oranı ise % 9.70’dir(Yaklaşık 6.6 milyon). Engelli olma oranları yaş grubu 

bazında incelendiğinde her iki grupta da ileri yaşlarda artmaktadır. Ancak, bu artış süreğen 

hastalığı olanlarda diğer engel grubundakilere göre daha fazladır. 0-9 yaş grubunda ortopedik, 

görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanların oranı %1.54 iken 0-9 yaş grubunda 

süreğen hastalığa sahip olanların oranı % 2.60’tır. Bu oran, ortopedik, görme, işitme, dil ve 

konuşma ile zihinsel engelli olanlarda 50-59 yaş grubu, süreğen hastalığı olanlarda ise 20-29 

yaş grubunda yaklaşık iki katına çıkmaktadır. 

2.3.1. Eğitim Yapısı 

Özürlülerin en temel sorunu eğitimdir. Özürlülerin eğitimsizliği, toplumla 

bütünleşmesinin önündeki en önemli sorunlardan birisidir. Başbakanlık Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı’nın 2002 yılında 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. 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.  



        

                      Toplam ve engelli nüfusun eğitim durumuna göre dağılımı 

2.3.2. Yaş Yapısı 

Araştırma sonuçlarına göre engelli grubun ortanca yaşı, ortopedik, görme, işitme, dil 

ve konuşma ile zihinsel engellilerde yaklaşık 34, süreğen hastalığı olanlar için yaklaşık 49 

dur. Ortanca yaş toplam nüfus için ise yaklaşık 26 dır. Ortopedik, görme, işitme, dil ve 

konuşma ile zihinsel engelli nüfus, toplam nüfustan daha yaşlı bir nüfus yapısına sahip iken 

süreğen hastalığı olanların ise en yaşlı nüfus yapısına sahip olduğu görülmektedir. 

  Ülkemizde doğumda yaşam beklentisi kadınlarda 70, erkeklerde 66 yıldır. Genel 

olarak orta yaşa gelindiğinde eğitim ve işle ilgili sorunların çözümlenmiş ve üretken döneme 

geçilmiş olması istenir. Engellilerin her yaş grubunda farklı gereksinimleri olmaktadır. Genel 

bir perspektifle bakıldığında çocukluk döneminde erken tanı ve tedavi, ardından eğitim ve 

rehabilitasyon hizmetleri, arkasından da işe yerleştirme gelmektedir. Engellilerin yarısının 34 

yaşından küçük olması bu gereksinimlerinin karşılanması için ciddi çabalara ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir.  

 

Engelli nüfusun 

ortanca yaşı 

Ortopedik, görme, işitme, dil 

ve konuşma ve zihinsel 

engelli nüfus 

Süreğen hastalığa sahip olan 

nüfus 

Türkiye 33.86 48.87 

Kent 32.60 47.19 



Kır 35.37 52.30 

Erkek 32.95 47.60 

Kadın 35.50 49.71 

 

2.3.3. Sağlık 

Engellilerin tedavi olma durumları engel türü bazında incelendiğinde, tedavi olan 

engellilerin oranı, ortopedik, görme ve işitme engellilerde %50’nin üzerindedir. Bu engel 

türlerinde engellilerin tedavi olma oranları sırasıyla %56.66, %57.31, % 52.04’tür. Dil ve 

konuşma ile zihinsel engellilerin tedavi olma oranları ise sırasıyla % 32.92 ve % 42.95’tir. 

Tedavi olma oranı en yüksek görme engellilerde gözlenirken en düşük oran dil ve konuşma 

engellilerde gözlenmektedir. Tedavi olanların oranı, tüm engel türlerinde kentte daha 

yüksektir. Tüm engel türlerinde tedavi olan erkeklerin oranı ise kadınlardan daha yüksektir.  

Gerek sağlık sistemindeki aksaklıklar, gerek ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi 

vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit düzeyde yararlanmasına engel olmaktadır. Bilgi 

eksikliği, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, ekonomik yükü, tıbbi yetersizlikler vb. nedenler 

engellinin yeterli, zamanında ve sürekli sağlık hizmeti almasını engellemektedir. Engelliler 

araştırmasına göre engellilerin yaklaşık % 47’si engelinden dolayı herhangi bir şekilde tedavi 

edilmediğini bildirmiştir. Bu durum belki de tedavi sonrası bağımsız ve üretken biçimde 

yaşamına devam edebilecek pek çok engelliyi bağımlı hale getirmenin başlangıcını 

oluşturmaktadır. 

  Tedavi yapılıyor Tedavi yapıldı Tedavi yapılmadı Bilinmeyen 

  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Kadın erkek 

Türkiye 17.08 16.09 18.49 39.58 43.78 33.61 38.84 36.17 42.64 4.50 3.97 5.25 

Kent 18.38 17.30 19.97 40.62 44.45 34.93 36.80 34.71 39.89 4.21 3.53 5.20 

Kır 15.64 14.69 16.93 38.42 42.99 32.21 41.11 37.84 45.56 4.82 4.47 5.30 

                                          Ortopedik engellilerin tedavi olma durumları % 

  Tedavi yapılıyor Tedavi yapıldı Tedavi yapılmadı Bilinmeyen 

  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadı

n 

Toplam Kadın erkek 

Türkiye 20.30 19.86 20.91 37.01 39.49 33.60 38.60 37.07 40.70 4.09 3.58 4.78 

Kent 23.31 23.80 22.70 37.17 39.23 34.56 36.64 34.03 39.96 2.87 2.94 2.78 



Kır 17.02 15.84 18.78 36.82 39.75 32.46 40.74 40.17 41.59 5.42 4.24 7.17 

                             Görme engellilerin tedavi olma durumları % 

  Tedavi yapılıyor Tedavi yapıldı Tedavi yapılmadı Bilinmeyen 

  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadı

n 

Toplam Kadın erkek 

Türkiye 13.02 13.00 13.04 39.02 40.79 36.89 43.61 42.78 44.61 4.35 3.43 5.46 

Kent 15.00 14.30 15.79 41.92 43.59 40.05 38.36 38.71 37.97 4.72 3.40 6.20 

Kır 10.87 11.68 9.81 35.88 37.95 33.20 49.29 46.91 52.40 3.96 3.47 4.59 

                                İşitme engellilerin tedavi olma durumları % 

  Tedavi yapılıyor Tedavi yapıldı Tedavi yapılmadı Bilinmeyen 

  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadı

n 

Toplam Kadın erkek 

Türkiye 11.27 11.09 11.57 21.65 23.90 17.87 63.02 61.40 65.74 4.07 3.61 4.83 

Kent 13.80 12.64 15.69 22.02 24.16 18.52 60.81 60.51 61.31 3.37 2.69 4.48 

Kır 8.48 9.41 6.88 21.24 23.61 17.13 65.45 62.36 70.76 4.84 4.61 5.23 

                       Dil ve konuşma engellilerin tedavi olma durumları % 

  Tedavi yapılıyor Tedavi yapıldı Tedavi yapılmadı Bilinmeyen 

  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadı

n 

Toplam Kadın erkek 

Türkiye 18.07 18.25 17.79 24.88 25.84 23.43 54.08 53.16 55.48 2.97 2.75 3.30 

Kent 23.74 23.18 24.50 24.66 26.78 21.77 48.52 47.53 49.89 3.07 2.51 3.84 

Kır 12.92 14.08 11.01 25.07 25.04 25.11 59.14 57.92 61.13 2.87 2.95 2.75 

                                Zihinsel engellilerin tedavi olma durumları % 

2.4. Türkiye’de Engellilik Durumu 

Ülkemizde özel eğitim hizmetleri engel gruplarına göre oluşturulmuş özel eğitim 

okullarında ve normal okullarda özel sınıflarda ve normal okullarda kaynaştırma 

uygulamasıyla verilmektedir. Özel eğitimden yararlanan engel grupları görme, işitme, 

ortopedik, zihinsel engelli, uyum güçlüğü çeken çocuklar, uzun süreli hasta olan çocuklar, 



üstün ve özel yetenekli çocuklar, dil ve konuşma güçlüğü çeken çocukladır. Görme, işitme, 

ortopedik, zihinsel engelli, uyum güçlüğü çeken çocuklar eğitimler için özel eğitim okulları 

mevcuttur. Uzun süre hasta olan çocuklar eğitimlerine hastane bünyesinde açılan hastane 

okullarında devam etmektedirler. Üstün ve özel yetenekli çocuklar bireysel yeteneklerinin 

farkına varmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak 

amacıyla bilim ve sanat merkezleri açılmıştır. Bu çocuklar normal ilköğretim okullarına 

devam etmekte, okul dışında da bu merkezlerden faydalanmaktadırlar. Görme, işitme, 

zihinsel, ortopedik engelli, dil ve konuşma güçlüğü olanlar ve uyum güçlüğü olan çocuklar 

kaynaştırma eğitiminden yararlanmaktadırlar. 

Dünya Sağlık Organizasyonu verilerine göre; Türkiye‟de özürlülerin toplam nüfusa 

oranı %12 civarındadır. Buna göre, ülkemizde takriben 8,5 milyon özürlü insanımız vardır. 

Türkiye'deki trafik ve iş kazalarının fazlalığını ve yaklaşık 20 yıldan beri devam eden terörün 

yanında ülkemize has bazı sosyal faktörleri (akraba evliliği, doğum öncesi ve sonrası ana-

bebek ilişkisinin sağlıksız olması, yetersiz ve düzensiz beslenme vs.) de dikkate alırsak 

ülkemizde, belki de bu rakamın üzerinde özürlümüz yaşamaktadır. 

Yaşam ve çalışma koşullarında meydana gelen gelişmeler, tıp alanında atılan adımlar, 

özürlü sayısında azalma meydana getirmemiştir. Farklı sebepleri olan bu duruma çözüm 

arayışlarından en önemlisi, özürlülerin topluma entegre edilmesine yönelik girişimler olduğu 

halde, özürlüler hala toplumun en çok dezavantajlara sahip kesimini meydana 

getirmektedirler.  

Türkiye İstatistik Kurumu‟nun (TUİK, 2002) en güncel özürlü nüfus bilgileri 2002 

yılına aittir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre Türkiye nüfusu 67,804,000 kişidir. 2002 yılı 

Genel Nüfus Sayımı sonuçları Türkiye‟de toplam özürlü nüfusun 1,234,139 olduğunu ortaya 

koymaktadır. Özürlülerin grupları içinde fiziksel özürlüler 472,629 kişi (toplamın % 38.2‟si) 

ile sayıca en fazladır. Özürlü grupları içinde sayıca en az olan grup ise 55,480 kişi (toplamın 

% 4.5‟i) ile konuşma özürlülerdir. Süreğen hastalığa sahip olan nüfus da dikkate alındığında, 

Türkiye‟deki özürlü nüfus oranı 12,29‟dur. 

 

Özürlülerdeki okuma-yazma bilmeme oranı, normal nüfusa göre daha yüksektir. 

Özürlülerde bu oran yüzde 36.33 iken, toplam nüfusta yüzde 12.94'e düşüyor. Toplam nüfus 

içerisinde her on kişiden yaklaşık bir kişi okuma yazma bilmemekteyken, bu oran süreğen 

hastalığı olanlarda iki kişiye ve ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü 

olanlarda ise dört kişiye çıkmaktadır. Özürlü kadınların yaklaşık yarısı (48.01) okuma-yazma 

bilmiyor. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü nüfusun sadece yüzde 

2.42‟si üniversite mezunu iken ilkokulu bitirenlerin oranı ise yüzde 40,97 olarak tespit 

edilmiştir. 



Türkiye'de yaşayan özürlülerin işsizlik oranı, Türkiye ortalamasının üzerinde 

seyrediyor. Türkiye'de normal nüfusta yüzde 10.5 olan işsizlik oranı, özürlülerde yüzde 15.46 

civarında. Cinsiyet ayrımı yapıldığında, yine işsiz özürlü kadınların oranı erkeklere göre daha 

fazla. Kadınların yüzde 21.54'ü, erkeklerin 14.57'si işsiz durumda. Araştırma, özürlü nüfusun 

neredeyse yarısının sağlık, emeklilik gibi sosyal güvencelerden yoksun olduğunu ortaya 

koyuyor. Özürlülerin yüzde 52.45'i herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesinden 

yararlanamıyor. Sosyal güvence konusunda kadınlar ilk defa erkeklerden daha şanslı çıktı. 

Kadınların yüzde 51'i sosyal güvenliğe sahipken, erkeklerin yüzde 44.84'ü sosyal güvenlik 

kuruluşlarından yararlanabiliyor. Bu arada sosyal güvenliği olanların neredeyse yarısının 

(%45) kendi adlarına sosyal güvenliği bulunuyor. Burada da erkeklerin kadınlara oranı, 70'e 

17 gibi bir oranı teşkil ediyor. Özürlü nüfusun en çok yararlandığı sosyal güvenlik kuruluşu 

ise SSK (% 56,64). Emekli Sandığı'na mensup özürlü oranı yüzde 19, Bağ-Kur'a kayıtlı 

olanların oranı ise yüzde 24 olarak tespit edilmiştir. 

                       

         

TUİK istatistiklerine göre ülkemizdeki 2007 nüfus sayımı sonucu 70,586,256 kişidir. 

Yine istatistiki bilgilere göre, ülkemiz nüfusunun % 26.4‟ü 0-14 yaş grubunda, % 7.1‟i ise 65 



ve daha yukarı yaş grubundadır. Özel ihtiyaç gerektiren insan grubu toplam 0-10 yaş arası ve 

65 yaş üzeri olduğunu düşünürsek, toplam nüfusun yaklaşık % 20‟si kadarı bu gruba 

girmektedir. 

2. DÜNYA İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM 

DEĞERLENDİRMESİ 

Dünya Dünya Sağlık Organizasyonu (DSO) gelişmiş ülkelerde nüfusun %10.unu, 

gelişmekte olan ülkelerde ise %12.sini özürlülerin oluşturduğunu kabul etmektedir. Bu bilgiye 

göre Dünya nüfusunun yaklaşık %10.unu özürlüler meydana getiriyor. 

Özürlülerin toplum içindeki oranının saptanabilmesi geçici özürlü olanların veya çeşitli 

hastalıklar nedeniyle özürlü tanımına girenlere ait istatistiki bilgilerin temin edilememesi 

nedeniyle imkansızlaşıyor. Ancak fiziksel çevredeki gözlemler ve Amerika Birleşik 

Devletlerinde bu konuda yapılmış istatistikler bu oranın oldukça yüksek olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

 

            

                      Yaş Gruplarına göre faklı ülkelerdeki özürlü nüfus oranları 



Tablo 80‟li ve 90‟lı yıllarda yaş gruplarına göre farklı ülkelerdeki özürlü nüfuslarını 

göstermektedir. Tabloya göre 1991 yılında %33 oranla en çok özürlü nüfusa sahip ülke 

Norveç’tir. 

Dünya Engellilik Raporu'na göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine karşılık gelen 1 

milyardan fazla insan bir tür engellilik ile yaşıyor. 

15 yaş ve üzerinde kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi sayısını, 

Dünya Sağlık Araştırması 785 milyon olarak belirtirken, Küresel Hastalık Yükü çalışması, bu 

sayıyı yaklaşık 975 milyon olarak ifade ediyor. 

Dünya Sağlık Araştırması bu kişiler arasından 110 milyon kişinin işlevlerini yerine 

getirme konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin ediyor. Küresel Sağlık 

Yükü çalışması, 0-14 yaş arası çocuk engelliliğinin ise, 13 milyonu ''şiddetli engellilik'' olmak 

üzere 95 milyon seviyesinde olduğunu belirtiyor. 

Engelli insanların sayısının giderek artması; nüfusun yaşlanması, diyabet, kalp ve damar 

hastalıkları ve akıl hastalığı gibi engellilik ile ilgili kronik sağlık sorunlarının dünya çapında 

artmasıyla açıklanıyor. 

Engelliler hakkındaki görüşler, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve görme veya işitme 

engelli insanlar gibi birkaç ''klasik'' grup üzerinde dururken, sağlık sorunları, kişisel etkenler 

ve çevresel faktörlerin etkileşiminden ortaya çıkan engellilik deneyimleri geniş ölçüde 

farklılık arz ediyor. 

Engelli insanların hepsi eşit derecede dezavantajlı durumda bulunmuyor ve farklı sakatlık 

kategorilerinde okul kayıt oranları da farklılık gösteriyor. Dünya Sağlık Araştırması sonuçları 

da, engelliliğin, düşük gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha yaygın olduğuna ve 

en yoksul 5'te 1'lik refah diliminde yer alan insanlarda, kadınlarda ve yaşlı insanlarda 

engelliliğin daha sık görüldüğüne işaret ediyor. 

4.Türkiye’den Örnekler 

4.1. Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim ve 

Üretim Merkezi, İstanbul 

                             

Metin Sabancı Spastik Çocuklar Ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim Ve Üretim 

Merkezi, 35 dönümlük arazi üzerinde 10800m2 alana sahip, üç katlı bir yapıdır. Merkez 



bünyesinde; geniş özel eğitim birimleri(45-55m2), fizyoterapi salonları, atölyeler (6 adet 

60m2), açık alan planlı, fizyoterapi, ergoterapi, psikoloji, bilgisayar laboratuarları, bireysel, 

aile ve grup görüşme salonları, tıbbi kontrol birimleri, oyun alanı, kapalı-açık spor alanı, 

hidroterapi havuzu, 200 kişilik toplantı ve gösteri salonu, yatılı kalacaklar için birim, mutfak, 

yemekhane, kafeterya, alışveriş birimi, tuvaletler, çiçeklik, seracılık, sebzecilik, plantasyon, 

ağaçlık ve meyvalıklar, küçük baş hayvan yetiştirme alanları mevcuttur. 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. 

                            

                                                               Giriş Kat Planı 

4.2. Enka Özel Okulları, İstanbul 

Enka Özel Okullarında anaokullundan 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. 

                                           

      Mekan içindeki rampa düzenlemesi             Farklı mekan düzenlemelerinin yer aldığı 

                                                                                                koridor örneği 



4.3. Darüşşafaka Lisesi Kampusu- Maslak,İstanbul 

Darüşşafaka lisesi; eğitim bloğu, kızlar ve erkek yatakhanesi, idare bloğu, müze, spor 

salonu, olimpik havuz, kapalı tenis kortu ve, yemek salonu ve yemekhaneden oluşan kampus 

alanına sahiptir. Darüşşafaka lisesinin eğitim bloğu rampalı girişiyle engelli öğrencilerin de 

erişimine olanak sağlamaktadır. 

               

                         Darüşşafaka Lisesi eğitim bloğu girişi 

4.4. İstiklal İlköğretim Okulu, Devrek 

İstiklal İlköğretim Okulunda, durumu kaynaştırma eğitimi ile normal sınıflarda eğitim 

görebilecek düzeydeki engelli öğrenciler normal sınıflarda kaynaştırma eğitimine alınmakta, 

durumu kaynaştırma eğitimine uygun olmayan engelli öğrenciler ise özel eğitim sınıfında 

eğitimlerini sürdürmektedir. Zihinsel engelli öğrenciler dışındaki engelli öğrencilere bireysel 

özellikleri dikkate alınarak mevcut ilköğretim programı uygulanmakta, zihinsel engelli 

öğrenciler için ise ayrı eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim öğretimde kullanılmak üzere 

İstiklal İlköğretim Okulu’ndaki özel eğitim sınıfında televizyon, vcd cihazı, barko cihazı, 

bilgisayar, oyuncaklar vb. yardımcı materyaller bulunmaktadır. 

                        

                                     İstiklal İlköğretim Okulundaki özel eğitim sınıfı 

 

 

 



4.5. Tekrime Tarman Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul 
Zihinsel Yetersiz Çocuklar Yetiştirme ve Koruma Vakfı İstanbul Şubesi- Tekrime 

Tarman Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, zihinsel engelli öğrencilerin gereksinimleri 

gözönüne alınarak, bağışlarla yapılan bir yapıdır. Ümraniye’de bulunan yapı, merkezi ve 

açıklık bir alanda 2300m2 arazi üzerinde, 1200m2 üç katlı ana yapı ve 120m2 iki katlı ek 

yapıdan oluşmaktadır. Ana bina bulunan giriş katı ortak bir dolanım alanından dağılan 12-

20m2 dört sınıf, bireysel değerlendirme ve terapi odaları, 50 kişilik yemekhane ve mutfak, 

idare ve bireysel terapi odaları ve wcden oluşmaktadır. Üst katta ortada geniş oyun alanı ve 

buradan dağılan 8 sınıf, kitaplık ve 50m2 atölye yer almaktadır. Alt katta ise jimnastik salonu 

bulunmaktadır. Ek binada büyük çocuklar için 1 adet atölye ve toplantı, sergi gibi etkinliklere 

uygun çok amaçlı salon yer almaktadır. Merkez 4-18 yaş arası 108 çocuğa hizmet verebilecek 

kapasitededir. Zihinsel engelli çocukların kontrolü ve kendilerini güvende hissetmeleri için 

gerekli olan ortak alandan dağılım özelliği bu binada görülmektedir. 

                       

  Tekrime Tarman Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi giriş kat planı 

5.Dünya’dan Örnekler 

5.1. W. Ross. Macdonald School, Brantford, Kanada 

Brantford, Kanada’daki W. Ross. Macdonald Körler Okulu tasarlanırken sadece 

kullanım ihtiyaçlarını karşılamayı değil soyut, ruhsal ve duyusal amaçları da karşılamayı 

amaçlamıştır. 

Merkezde iç sokak gibi düzenlenen 3.05 m. genişliğindeki koridor iki kola ayrılmış 

durumdadır.167 Sağ kolda sınıflar, sınıflar, sağlık odaları, müzik odaları, çok amaçlı alan ve 

iki kat yüksekliğinde giriş atriyumu bulunmaktadır. Sol kolda ise toplantı odaları, ofisler ve 4 

eğitim kısmı bulunmaktadır. Dört eğitim kısmı, ortak aktivite odası ve bir tuvaletin olduğu 6-8 

kişilik iki sınıfı kapsamaktadır. 

Koridor boyunca devam eden 35.5 cm. kalınlığında küpeşteler öğrencilere yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca koridor ve sınıfların zemin döşemeleriyle atriyumun zemin döşemesi farklı 

tutulup, öğrencilerin ayak ve baston seslerinde değişiklik yaratılarak sesli uyarıcı görevi 

görmesi sağlanmıştır. 



               

                            Koridor boyunca devam eden küpeşte 

      

Köşesiz koridorlar güvenli dolaşımı sağlarken,                       Dış cephesinden görünüş 

pürüzsüz yer döşemesi öğrencilerin tökezlemelerini engellemekte 

Binanın dış kütlesi ve detaylar binanın içine ışığın girmesini kontrol etmektedir. 

Cephedeki geniş beton saçaklar ve bir dizi abartılı beton kanatlar güçlü öğleden sonra 

güneşinin sınıflara direk girmesini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Özellikle sınıflarda, 

parlamayı engellemek için geniş cam yüzeylere dışarıdan sırlama yapılmıştır. Pencere kirişleri 

normalden alçak ve pencerelerde dışarı ışığını %95 engelleyen solarfective perde 

kullanılmıştır. Ayrıca iç duvarlarda kullanılan kumlanmış cam sayesinde doğal ışık 

koridorlara kadar ulaşmaktadır. 

Sınıfların dış yüzeyindeki dokuların çeşitliliği görsel zenginlik yanında dokunarak yol 

bulmayı sağlamayı da hedeflemektedir. Dış cephedeki buzlu camlar düşük düzeyde görme 

yeteneği olan öğrenciler için parlamayı azaltırken, canlı renkler alana görsel derinlik 

katmaktadır. Ayrıca renk hissi olan görme engelliler için dış cephedeki canlı renkler yol 

gösterici olmaktadır. 

 



5.2. Hollywater School, Bordon, İngiltere 

Bordon, İngiltere’deki Hollywater School, 2006’da tamamlanmıştır. Okul 60’ı tam 

zamanlı olmak üzere 80 kişilik eğitimci kadrosuyla 2-19 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim 

vermektedir. 3000 m2’lik alana yerleşen bu okul, alandan en iyi şekilde yararlanmak ve 

peyzaj ile yakın bir ilişki halinde olması için çevreye uygun bir şekilde konumlandırılmıştır. 

Peyzajlama tamamen erişilebilir olan oyun alanı ve bahçeler ile sert zemin ve çim oyun 

alanlarına bölünmüş olan dışsal bir oyun alanını kapsamaktadır. 

Yapı, temel öğrenme alanı ile bağlantılandırılan iki temel bloğa ayrılmaktadır. Ana 

giriş bloğu, yumuşak zemin oyun odaları ve çok amaçlı odalar dahil olmak üzere, hidroterapi 

havuzu, ana hol ve terapi odalarını kapsayarak, okulun erişilebilir bir parçasını 

oluşturmaktadır. Diğer blok ise, dörtlü sınıf modüllerinin üstten ışıklandırmalı bir boşluğun 

etrafında gruplandığı, ortak küçük odalar, tuvalet ve soyunma odaları ile desteklenen eğitim 

alanlarından oluşmaktadır. 

   

                                             Zemin kat planı 

Tasarıma bakıldığında, bloğun bir ucunda okul öncesi ve ilkokul grubu, bir ucunda ise 

ortaokul ve 16 yaş sonrası gruplar yer almaktadır. Hem ilk hem de orta kısımda PMLD’li (bir 

çeşit kas hastalığı) çocuklar için ayrılmış destekler vardır. Rahatlatıcı bir atmosfer oluşturmak 

için dikkatli bir şekilde seçilen renkler, farklı sınıf ve yaş gruplarını ayırmak için de 

kullanılmaktadır. Okul öncesi ve ilkokul grubu için daha yumuşak renkler kullanılırken, 

ortaokul ve 16 yaş sonrası grubu için daha sade renkler kullanılmıştır. 



 

Otobüsler ve taksiler için uzun bir indirme alanı vardır. Burası girişi koruyan bir 

saçağa sahiptir. Girişte otomatik kayan kapıların bağlandığı bir lobi aracılığıyla yüksekten 

bakan bir karşılama resepsiyonuna yönlendirilmektedir. 

Sirkülasyon boşlukları oldukça orantılıdır. Bina bir ‘T’ şeklinde bir forma sahiptir ve 

formu engelleyen yangın kapıları yoktur. Yangın kapıları herhangi bir elektromanyetik 

durumda açık tutulmaktadır ve bu sebeple stratejik olarak yerleştirilmiştir. 

           

Doğal aydınlatmayı, doğal havalandırmayı, enerji etkinliğini ve peyzaj bağlantılarını 

maksimize etmek için sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmiştir. Yüksek izolasyon 

seviyesine sahip olan yapı çocuklar için elverişli bir ortam sağlamaktadır. Binanın duvarları 

ve zeminleri, sıcaklık sürekliliğinin sağlanması amacıyla üst seviyede ısıya sahip geri 

dönüşümlü agrega (kum ve çakıl karışımı) içeren bloklar kullanılarak inşa edilmiştir. Tüm 

sınıfların çatıları, geri dönüşümlü gazete kullanılarak izole edilmektedir. Aydınlatma 

teçhizatları düşük enerjilidir ve akustik tedbirler öğrenme çevresini daha çok geliştirmektedir.  

Öğrenme alanlarında, dengeli ve kontrol edilebilir aydınlatma ve havalandırma mevcuttur. 

Termal rahata ve iyi akustiğe sahiptir. Mekanlarda düşük enerji ve düşük parıltılı ışık 

teçhizatları bulunmaktadır. (hassas gözlere direkt parlama yapmasını azaltmak için) 

Bütünleşik ses-alan sistemlerinin yanında sınıflarda interaktif beyaz tahtalar bulunmaktadır. 

 

 

 



5.3. Heritage Park Community School, Sheffield, İngiltere 

Sheffield, İngiltere’deki Heritage Park Community School, 2005’de tamamlanmıştır. 

Okul 40 kişilik eğitimci kadrosuyla 7-16 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim vermektedir. 

2320 m2’lik alana yerleşen bu okul, güçlü bir peyzajlamaya sahip eğimli alanın alçak 

kısmında yer almaktadır. Mekanları farklı kotlarda olan bina alanı iyi kullanmaktadır. 

 

Binanın giriş kısmında arabalar için ayrılmış bir alan vardır. Ayrıca her bir yaş grubu 

için ayrılmış sert zemin ve çimden oluşan oyun alanları bulunmaktadır. Okulun etrafı 

güvenlik açısından çitle çevrilmiştir ve CCTV kameraları mevcuttur.  

İç mekanda pastel renkler kullanılmıştır. Öğrenme alanları 6’şar 8’er kişilik gruplara 

göre tasarlanmıştır. Binada her alan kendi girişine, sınıfına, kaynak alanlarına, birebir iş için 

küçük odalara sahiptir. İlkokul grubu çocuklarının sınıfları zemin katta yer almaktadır. Kendi 

kütüphaneleri ve gıda odaları bulunmaktadır. 

       

Ortaokul ve 16 yaş sonrası gruplar bilim, sanat, tasarım, teknoloji ve gıda teknolojisi 

için uygulama alanlarına erişimlerinin de olduğu ilk katta yer almaktadır. Asansör ve 

merdivenlerle her kata erişim sağlanmıştır. Zemin katın orta kısımlarında beden eğitimi 

aktiviteleri için salon, yemek-toplantı odası ve müzik alanı yer almaktadır. Bu alanlar girişe 

yakın, ziyaretçilerin kolay erişimi için bir arada gruplanmıştır. Bir kahvaltı bölümü vardır ve 

ana mutfak öğrencilere ve çalışanlara hizmet vermektedir. Aynı zamanda ana girişin 

yakınında çocukların okulda ve ziyaretçi çalışanlarla çalışmaları için küçük mekanlar, 

ebeveynlerin çalışanlarla görüşmesi, konuşması için bir oda bulunmaktadır. Öğrenme 

alanlarında zemin altı ısıtma, iyi kalitede aydınlatma, konsantrasyona yardımcı olmak üzere 

iyi oda akustiği ve ses izolasyonu bulunmasıyla daha uygun bir çalışma ortamı 

oluşturulmuştur. 

 

 



5.4. Baytree Community Special School, İngiltere 

İngiltere’deki Baytree Community Special School 2004’de tamamlanmıştır. Dış alan 

çalışanların yanı sıra çocukların kolay erişimine uygun olarak tasarlanmıştır. Binanın iki girişi 

bulunmaktadır. Biri çalışanların, diğeri de çocukların kullanımı içindir. 

                               

Dış alanda kayak parkı, bisiklet parkuru, doğa bahçesi, macera alanı ve çoklu 

kullanıma uygun oyun alanları bulunmaktadır. Mekanlar okulun kullanım gününe, 

haftasına göre genişletilmeye ve küçültülmeye elverişli olacak şekilde engelli okulu 

ve ilköğretim okulu arasında bağlantı kurmaktadır. Binanın zemin katında orta 

kısımda üstten ışık alır vaziyette bir yemek kısmı bulunmaktadır. Bu kısım hareketli 

duvarlara sahiptir. Böylece alan yemek saati dışında duvarlar kaldırılarak büyük 

toplantılar ve okul sonrası etkinlikler için ana bir fuaye olarak kullanılmaktadır. 

Okulda yumuşak oyun odası, ses ve ışık terapi odaları bulunmaktadır. Aynı 

zamanda her 2 sınıfa bir grup çalışma odası ve hijyen odası (özel temizlik ihtiyaçları 

için) düşmektedir. 

5.5. Hazelwood School, İskoçya 

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

tasarlanmış ve 2007 yılında tamamlanmıştır. Okul görme ve işitme, işitme ve yürüme, algı 

bozukluğu gibi birden fazla engeli olan 2-19 yaş aralığındaki 60 kişiye eğitim vermektedir. 

Birden fazla engeli olan öğrenci kitlesine hitap etmesi sebebiyle tasarımı yapılırken daha 

geniş çaplı düşünülmüştür. 

                              



Okul sakin bir konut bölgesinde parkın yanında konumlandırılmıştır. Yapının etrafını 

çevreleyen büyük ağaçlar ve yeşil alanlar doğayla iç içe bir ortam yarattığı için yapının cephe 

ve taşıyıcı elemanlarında doğal bir malzeme olan ahşap tercih edilmiştir. 

 

Görme engelli öğrencilerin kendi başlarına zorlanmadan bir yerden bir yere 

gidebilmeleri ve bulundukları yeri algılayabilmeleri açısından dokunarak algılanacak duvarlar 

ve yol izleri oluşturulmuştur. 

Bir sokak gibi düşünülmüş olan okulun ana duvarlarında karaçamdan yapılmış 

levhalar ve mantardan yumuşak kaplamalar kullanılmıştır. Böylece hem görme engelli 

çocuklar için koridorlarda yumuşak kaplama malzemesi kullanılarak çarpma vb. durumlara 

karşı önlem alınmış hem de işitme engelli çocukların koklama yoluyla mekan farklılığını 

anlayabilmeleri açısından doğal çamdan oluşan malzeme kullanılmıştır. 

          

                          Koridorlardaki kaplama malzemeleri 

Bunun yanında duvarlarda açılan boşluklar, nişler kullanılan hareketli kaplama 

malzemeleri ortama farklı bir hava katarak öğrencilerin oryantasyonuna yardımcı olmaktadır. 

İşitme engelli veya algı bozukluğu olan çocuklara yönelik belli başlı mekanlarda (depolama 

alanları, tuvaletler, oyun alanları) farklı renklere boyanarak çocukların daha kolay algılaması 

yardımcı olunmuştur. 

                            

                              Duvarlardaki nişler ve farklı renkler 
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7- www.eyh.gov.tr › Ana sayfa › Mevzuat › Ulusal Mevzuat › Yönetmelikler  

8- Kaynaştırma eğitimi kapsamında eğitim yapılarında engellilerin kullanımına yönelik 

mimari düzenlemeler, Yüksek lisans tezi, Alev Ulusoy, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

2006. 

9- Engelli kullanıcılar için temel eğitim binaları tasarımının kaynaştırma eğitimine 
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