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EVRENSEL TASARIM 

   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.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.  

   Ülkemizde engellilerin toplumsal yaşama katılmasını sağlamak açısından yapılması 

gerekenler, yasalarda ve yönetmeliklerde yer almaktadır, ancak tanımlanan gerekliliklerin 

kente ve mimariye yeterince yansımadığı görülmektedir. Yetersizlikler ve beklentiler engelli 



bireyler ve onları temsil eden kurumların yetkilileri tarafından sıklıkla ifade edilmektedir. Bu 

açıdan, evrensel tasarım felsefesinin anlaşılması ve dünyada gerçekleştirilen uygulamaların 

tasarımcılar tarafından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Makalede, “evrensel tasarım” 

kavramını, bu yaklaşımın hedef ve ilkelerini, bu yaklaşımı içeren çözümleri incelemek ve bu 

bağlamda ülkemizdeki süreci değerlendirmek amaçlanmıştır. 

EVRENSEL TASARIM KAVRAMININ TANIMI 

   “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 TASARIM YAKLAŞIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

   Evrensel tasarım kavramı, engelliler için tasarım kapsamında 1950’lerden itibaren konuya 

gösterilen ilgi çerçevesindeki gelişmeler sürecinde ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’nı takip 

eden yıllarda Avrupa, Japonya ve ABD’de inşa edilmiş çevrelerde fiziksel engelliler için 

sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli yöntemler düşünülmüş ve “engelsiz tasarım” 

(barrier-free design) anlayışı geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda, ciddi fiziksel sınırlılığı olan 

kişileri özel ve ayrı tutan bir eğilim benimsenmiştir. Bina mevzuatı ve kanunlardaki mimari 

engellerin kaldırılması konusunu içeren engelsiz tasarım anlayışında, engellilik harekete 

odaklanarak, öncelikle ulaşım açısından ele alınmıştır.  

   1970’lere gelindiğinde, Avrupa’nın bir bölümünde ve ABD’de, bireylere uygun hale 

getirilen özel çözümlerin ötesinde bir düzenleme yapılması konusuna vurgu yapılmaya 

başlanmış ve normalizasyon, entegrasyon fikirlerine yönelinmiştir. Gittikçe artan biçimde, 

terminoloji olarak “ulaşılabilir tasarım” (accessible design) ifadesi kullanılmıştır. ABD’de, 

engelli hakları hareketi 1970’lerin ortasında, ırksal azınlıkların 1964 Vatandaş Hakları 



Hareketi (1964 Civil Rights Act) ile bağlantılı olarak şekillenmiştir. İlk kez bu dönemde 

tasarım, vatandaşlık haklarını elde etmenin bir koşulu olarak görülmüştür.  

   1968 yılında Architectural Barriers Act ile başlayan bu yaklaşımda, 1990 yılında Americans 

with Disabilities Act (ADA) ile farklı bir noktaya gelinmiştir. ADA standartları engelsiz 

tasarımı öngörür, çünkü bu standartlar engellilerin çevre içinde yer alabilmelerine 

odaklanmıştır. Ancak, ADA “evrensel tasarım” olarak düşünülmemelidir. Mace, ADA ve 

“evrensel tasarım”ın farklılığını, ADA şartlarına uygun bir otel yapısına değinerek 

açıklamıştır. ADA gerekliliklerine uygun bir otelde belirli odalar, tekerlekli sandalye kullanan 

kişilerin kullanabileceği şekilde düzenlenir. Bu otelde, ulaşılabilir odalar her katta aynı 

konumda yer alır. Bu nedenle, ulaşılabilir odalarda, örneğin tuvalet sadece sol elini 

kullanabilen engelliler için uygundur. ADA standartlarında sol ve sağ el kullanımlı odalar 

konusu yer almamaktadır ve bu anlamda otel kurallara uygundur. Ancak, bu herkesin 

kullanımını engelleyen bir durumdur. Geçişlerde sağ elini kullanan engelli bir birey bu otelde 

kalamamaktadır. 

   Bu örnekte de görüldüğü gibi “evrensel tasarım” kavramı, taşıdığı sosyal eşitlik öğesi ve 

performans temelli olmasıyla “ulaşılabilirlik” kavramından ayrılmaktadır. Evrensel tasarım 

yaklaşımında, ulaşılabilirlik, tasarımın tümüne entegre edilmiştir. Bu bütünleşme önemlidir, 

çünkü tasarım sürecinin sonlarında veya süreç tamamlandıktan sonra eklenen ulaşılabilirlik 

özelliklerinin damgalayıcı niteliğinden uzaklaşılmakta ve sonucunda daha iyi bir tasarım 

ortaya çıkmaktadır. Evrensel tasarım, standartlar veya gereklilikler yerine kullanılabilme 

sonuçlarına dayalıdır. Ulaşılabilirlik kurallarında, tekerlekli sandalye kullanan, görsel ve 

işitsel açıdan eksikliği olan kişiler ele alınmış, dolayısıyla engellilik dar kapsamda 

irdelenmiştir. Ulaşılabilir çevre sağlamak, genellikle ulaşılabilir olarak tasarlanan bazı özel 

öğeler eklemek anlamını taşımaktadır. Evrensel olarak kullanılabilir çevrede ise tasarlanan 

mekân ayrılmamış, bu alanları başka kişilerin kullanımı engellenmemiştir. Ulaşılabilir 

mekânların ayırıcı, sevimsiz niteliği ve maliyeti yerine, evrensel tasarımda estetik standartlar 

yüksek düzeydedir.  

EVRENSEL TASARIMDA 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.  

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. 

   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.  

TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM 

DEĞERLENDİRMESİ   Son yıllarda, dünyanın pekçok ülkesinde olduğu gibi 

Türkiye’de de mimarların hiç mevcut olmayan ortalama kişi için değil, herkesin 

gereksinimlerini karşılamak için tasarım yapmaları gerektiğinin bilincine varılmıştır. Bu 

süreçte, 1991 yılında Türk Standartlar Enstitüsü “Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların 

Düzenlenmesi Kuralları” ismini taşıyan TSE 9111 sayılı standardı kabul etmiştir. Ancak, bu 

kuralların uygulamaya girmesi için bir süre daha beklemek gerekmiştir. Ülkemizde 1997 

yılında, görev ve sorumlulukları, engelliler için gerekli hizmetlerin karşılanmasını sağlamak, 

ulusal ve uluslararası kurumlarla koordinasyon ve işbirliği oluşturmak, bu alanda ulusal 

politika oluşumunu desteklemek, engellilerin sorunlarını belirlemek ve çözüm yolunu 

araştırmak olan Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve aynı yıl İmar 

Yasası’nda bu çerçevede yeni düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma alanına katkıda bulunacak 

bilgilerin paylaşımı için Öz-Veri isimli hakemli bir derginin yayımlanması, eğitim, 

bilgilendirme faaliyetleri, çeşitli projeler ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi, Türkiye Özürlüler 

Araştırması’nın 2009-10 yılları arasında ikinci kez yapılması için (bu araştırma en son 

2002’de yapılmıştır) hazırlıkların yürütülmesi, başkanlığın çalışmalarına örnek olarak 

verilebilir. 

   1997 yılında, binaların engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında İmar Yasası’nda 

yapılan yeni bir düzenlemeyle, imar yönetmelikleri içerisindeki koşullara ek olarak, Türk 

Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulmasının gerekliliği ifade edilmiştir. 2005 

tarihli Özürlüler Kanunu uyarınca ise, mevcut yapıların engelli kullanımını sağlar hale 

getirilmesi kararı alınmış, bunun için yerel yönetimlere 7 yıllık bir süre tanınmıştır.  

   Türkiye’nin en büyük dört kenti olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa büyükşehir 

belediyeleri imar yönetmelikleri incelendiğinde genel olarak, TSE 9111 sayılı standarda 

uyulmasının zorunlu olduğu, kamu binalarındaki tuvaletlerde engelli kullanımı için en az bir 

kabin bulunması, otoparklarda sarı işaretli engelli araç yeri bırakılması, sinema ve tiyatrolarda 



engelliler için oturma olanağı sağlanması, otel ve motellerde engelli odası düzenlenmesi, 

merdivenin zorunlu olduğu bina girişlerinde rampa düzenlenmesi, merdiven, kapı, asansör, 

rampa gibi çeşitli elemanların tanımlanan boyutlarda yapılması gibi çeşitli gerekliliklerin yer 

aldığı görülmektedir. Genel benzerliklerin yanısıra yönetmelikler arasında bazı farklılıklar da 

bulunduğu söylenebilir. İstanbul’da uygulanan imar yönetmeliğinde, özürlüler dışında 

yaşlıların da kullanımı için gereken koşullar tariflenmekte, bu kapsamda kapı kolunun kolay 

kavranmasından, görme özürlüler için uyarıcıların düzenlenmesine kadar detaylı 

tanımlamalara yer verilmektedir. Ankara’da uygulanan imar yönetmeliğinde, konutlar için 

tüm oda ve bölümlerin “özürlülerin de kullanımı düşünülerek” ifadesiyle en az ölçüleri 

belirtilmiştir. İzmir’de uygulanan imar yönetmeliğinde umumi ve katlı binalarda engelli, yaşlı 

ve çocukların kaçışı için yangın hortumu bulundurulmasının gerektiği ifade edilmiştir. 

Bursa’da ise rampalarda döşeme kaplamasının kaymayı önleyen tekerlekli sandalye ve koltuk 

değneği kullanımını güçleştirmeyen şekilde yapılması istenmektedir. 

   Türkiye’de standartlar ve yasal prosedürde “evrensel tasarım” felsefesini çağrıştıran 

çözümlerin tanımlandığı söylenebilirse de, uygulamada yetersiz kalındığı görülmekte, engelli 

bireyler ve ilgili kurum, dernek, federasyon temsilcilerinin yorumları da bu görüşü 

desteklemektedir. Türkiye Engelliler Derneği Başkanı Poyraz, özellikle konutların 

standartlara uygun inşa edilmediği, rampaların genellikle yapılmadığı veya kullanılamayacak 

kadar dik ve dar düzenlendiği, kaldırımlarda ve yollarda ağaç, park eden araç ve tabelalar 

nedeniyle engelli bireylerin geçişinin engellendiği, durak, istasyon, havalimanı, iskele gibi 

kullanım alanlarında da iniş ve binişler için gereken donanımın yer almadığı gibi eleştiriler 

yapmaktadır. Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Demirel’e göre Türkiye’de 

engelliler toplumsal yaşam içerisinde yer alamamakta, engelli bireyler sinema, tiyatro gibi 

sosyal etkinliklerden ve ulaşım, eğitim gibi hizmetlerden yararlanamamaktadır. Türkiye 

Körler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tatar’a göre ise, sokaklarda ve caddelerdeki kazıklar, 

mantarlar, zincirler, kaldırımlara park eden araçlar yaya kullanımı açısından büyük sorun 

yaratmaktadır.  

   TMMOB Mimarlar Odası da dünyada ve Türkiye’de evrensel tasarım konusundaki 

gelişmelere duyarsız kalmamıştır. Üyelerini bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 2007 yılında 

yürürlüğe giren Sürekli Mesleki Gelişim Sistemi kapsamında verilen eğitim programında 

“Yapı Esenliği” başlığı altında özürlülere ve yaşlılara yönelik dersler öngörmüş, 2006’da 

kurulan “Özürlüler Çalışma Grubu” yerini 2009’da “Herkes için Tasarım Çalışma Grubu”na 

bırakmıştır. 2009’da toplanan çalışma grubu yaptığı işbölümü çerçevesinde araştırma ve 

etkinliklerine devam etmektedir. 

    Fiziksel ve entelektüel açıdan değişen olanakların sadece birkaç kişinin özel durumu 

olmadığı, insan olmanın ortak bir özelliği olduğu gerçeğinden yola çıkarak geliştirilen 

“evrensel tasarım” kavramı, tasarlanmış çevrenin, baştan itibaren mümkün olduğunca fazla 

insan için kullanışlı ve sorunsuz bir şekilde işlemesini hedefler ve insanların ömür boyu 

yaşadıkları farklılıkları ele alarak tüm kullanıcılar için geçerli olabilecek önerileri içerir. Özet 

olarak, engelliler için iyi çalışan bir tasarımın herkes için olumlu sonuçlar getireceği 

söylenebilir. Bu bağlamda tasarımın ilkeleri, çevrenin eşit şekilde kullanımına olanak 

sağlama, kişisel tercih ve yeteneklere göre esneklik, basitlik, kavranabilirlik, algılanabilirlik, 

tehlikelerin minimize edilmesi, rahat ve kolay kullanım olmalıdır. 

   Bu kapsamda, “evrensel tasarım” kavramının Türkiye’de yaygın bir biçimde 

benimsenebilmesi için çeşitli öneriler geliştirilebilir. Örneğin, Türkiye'de tüm belediyelere 

yapılarda “evrensel tasarım” ilkelerine uygunluk ile ilgili bilgi aktarılabilir, LEED (The 



Leadership in Energy and Environmental Design) standartlarına benzer şekilde yeni yapılar 

altın, gümüş gibi kademelerde değerlendirilebilir ve bu değerlendirmede tek bir merkezce 

sürekli güncellenen bazı temel prensipler ölçüt olarak alınabilir. Mimar veya tasarımcılar bu 

prensiplere uygun ürünleri bir kontrol listesi üzerinden kendileri değerlendirebilir. Ayrıca, 

çeşitli yarışmalarda “evrensel tasarım” bir kriter olarak belirlenerek konunun önemi 

vurgulanabilir. “Evrensel tasarım” ilkeleri ise mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, 

endüstriyel tasarım gibi bölümlerde ders programı içerisinde ele alınabilir, böylece öğrenci ve 

mezunların konunun farkında olmaları sağlanabilir. 

ENGELLİ KAVRAMI 

‘Engelli’ sözcüğü genelde hareket yeteneği sınırlanmış bireyi çağrıştırmaktadır. Hareket 

yeteneğini sınırlayan nedenler ise doğuştan getirilen, doğum sırasında karşılaşılan ya da 

sonradan yaşanan bir hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkan bir işlev bozukluğundan 

kaynaklanıyor olabilir.  

Engelliliği: “doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama 

uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlamak 

mümkündür.  

Engelliliğin tanımında bazı sosyal faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörleri şu 

şekilde sıralayabilmek mümkündür: Bakıma muhtaçlık, çalışabilirlik, sosyal hayata uyumun 

sağlanabilmesi, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik 

2.1. Ortopedik Engelli  

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

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

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

sipina bifida olanlar bu gruba girmektedir.  

2.2. Görme Engelli  

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

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

gruba girer. 

2.3. İşitme Engelli  

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

da bu gruba girmektedir.  

2.4. Dil ve Konuşma Engelli  

Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde 

bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir.  

İşittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, 

afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir.  

2.5. Zihinsel Engelli  



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

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

2.6. Süreğen Hastalık  

Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım 

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

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

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

HIV).  

2.7. 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. 

2.8. 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. 

TÜRKİYE’DE ENGELLİ TÜRLERİ  

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. 

 



 

 

 

Aynı araştırma verilerine göre, ülkemizde engellilerin en yoğun yaşadığı bölgenin; 

Marmara Bölgesi olduğu, en az yaşadığı bölgenin de; Ege Bölgesi olduğu tespit edilmiştir.  

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

4.1.1. Ortopedik engelliler  

4.1.2. Görme engelliler  

4.1.3. İşitme ve konuşma engelliler  

4.1.4. Zihinsel engelliler  

4.1.5. Otistik engelliler (Otizm)  

4.1.6. Süreğen hastalıklılar 

DÜNYA İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM 

DEĞERLENDİRMESİ   Dünya Engellilik Raporu'na göre, dünya nüfusunun 

yaklaşık yüzde 15'ine karşılık gelen 1 milyardan fazla insan bir tür engellilik ile yaşıyor. 

   Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan ''Dünya Engellilik 

Raporu'',Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de 

katıldığı bir toplantıda, raporun editör ve yazarları tarafından kamuoyuna tanıtıldı. 

   Kendisi de engelli olan Dünya Sağlık Örgütü'nden Tom Shakespeare 

ile Dünya Bankası'ndan Aleksandra Posarac'ın sunduğu rapora göre, 1 milyardan fazla 



insanın, diğer bir deyişle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin bir tür engellilik 

ileyaşadığı tahmin ediliyor. 

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

sayısını, Dünya SağlıkAraştırması 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 çocukengelliliğinin ise, 13 milyonu ''şiddetli engellilik'' olmak üzere 95 milyon 

seviyesinde olduğunu belirtiyor. 

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

ve damar hastalıkları veakıl hastalığı gibi engellilik ile ilgili kronik sağlık sorunlarının dünya 

çapında artmasıyla açıklanıyor. 

   Engelliler hakkında klişe görüşler, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve görme veya işitme 

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

ve çevresel faktörlerinetkileşiminden ortaya 

çıkan engellilik deneyimleri geniş ölçüde farklılık arz ediyor. 

   Engelli insanların hepsi eşit derecede dezavantajlı durumda bulunmuyor 

ve farklı sakatlık kategorilerindeokul kayıt oranları da farklılık gösteriyor. 

   Dünya Sağlık Araştırması sonuçları da, 

engelliliğin, düşük gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göredaha yaygın olduğuna ve en 

yoksul 5'te 1'lik refah 

diliminde yer alan insanlarda, kadınlarda ve yaşlıinsanlarda engelliliğin daha sık görüldüğüne 

işaret ediyor. 

-ENGELLİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR- 

Engelli insanların yaşamlarının nasıl etkilendiğine bakıldığında, sayısı giderek artan bulgular, 

engelliinsanların genel nüfusa 

göre daha düşük kalitede sağlık seviyesinde yaşadığını gösteriyor. 

   Engelli olmayan akranlarına kıyasla engelli çocukların okula başlaması 

olasılığı daha düşükgerçekleşirken, engelli çocukların okulda bulunma süreleri 

ve sınıf geçme oranları da düşük seyrediyor. 



   Ekonomik katılım açısından da, engelli insanların işsiz kalma ihtimali daha yüksek ve 

engellileristihdam edildiklerinde dahi genellikle daha az kazanç elde ediyorlar. 

-ENGELLERİ AŞMAK İÇİN...- 

   Dünya Engellilik Raporu'na göre, sağlık hizmetlerindeki engelleri aşmak için, öncelikle 

mevcut her türlüsağlık hizmetini kapsayıcı hale getirmek ve 

kamu sağlık hizmetlerini engelli insanlar için erişilebilir kılmak gerekiyor. 

   Rehabilitasyon konusunun, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili bütün yasalara ve 

engelli insanlar için hazırlanmış özel yasalara dahil edilmesi gerekiyor. 

   Raporda, kamu binalarında, ulaşımda, enformasyonda ve iletişimde karşılaşılan engellerin 

ortadan kaldırılmasının, izolasyon ve bağımlılığı azaltarak bireylerin eğitim, istihdam 

ve sosyal yaşama katılımına olanak tanıyacağı gerçeği de öne çıkarılıyor. 

 

TÜRKİYE VE DÜNYADA EĞİTİM YAPILARININ BU BAĞLAMDA 

OLUMLU VE OLUMSUZ ÖRNEKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ  
   Engelli çocukların toplum yaşamına diğer akranları gibi eşit şekilde katılabilmeleri, toplum 

yaşamında başarılı ve üretken olabilmeleri onlara sağlanan eğitim olanakları ile mümkündür. 

Türkiye’de 6-14 yaş arasında bulunan çocukların sekiz yıllık zorunlu temel eğitim almaları 

mecburi tutulmuş olmakla birlikte, engelli çocukların çok az bir kısmı bu eğitim sürecine 

katılabilmektedir. Bu nedenlerle engelli bireyler, anayasa ile güvence altına alınmış olan 

eğitim hakkından yoksun bırakılmakta ve bunun sonucu olarak da toplumdan dışlanıp kendi 

kaderlerine terk edilmektedirler. Oysa ki Birleşmiş Milletler üye devletlerin engelli bireylere 

diğer bireylerle eşit haklara sahip olacak şekilde ilk, orta ve yüksek öğretim verilmesi ilkesini 

kabul etmeleri ve engellilerin eğitiminin milli eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak 

garanti altına alınması gereğini vurgulamaktadır. Türkiye’de eğitim çağındaki çocukların 

eğitimleri için açılan mevcut okullarda ancak %7 oranında engelli birey eğitim görmektedir. 

Bu okulların ülkemizdeki mevcut dağılımına bakıldığında daha çok İstanbul, Ankara, İzmir 

gibi büyük şehirlerimizde ve Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerimizde yer aldığı görülmektedir. 

Geri kalan bölgelerimizde ise engelliler, eğitim olanaklarından kısıtlı veya tamamen yoksun 

kalmaktadırlar. Mevcut okullarda ise çok az engelliye eğitim verilebilmektedir. Kaynaştırma 

sisteminin Türkiye geneline yaygınlaştırılması ile eğitim imkânlarından bir çok engellinin 

faydalanması sağlanabilir. Engelli bireylerin büyük bir kısmı gerekli koşulların sağlanması 

durumunda normal yaşıtlarıyla birlikte eğitim görebilirler. Ayrıca kaynaştırma yöntemiyle 

engelli çocukların toplum yaşamına daha fazla katılımları ve sosyalleşmeleri 

sağlanabilecektir. Kaynaştırma eğitiminin önemli bir faydası da, engelli çocukların en yakın 

okullarda eğitim görebilmesine imkan tanıyarak, ailelerin zaten normal bir çocuğa göre 

önemli ölçüde fazla olan ulaşım ve ikamet masraflarının azaltılmasına da imkan tanımasıdır. 

Böylelikle ikametgah ettikleri yerde özel okul olmayan aileler kendilerine daha yakın normal 

okullara çocuklarını göndererek, hem çocukların özel okulların yatılı bölümlerinde 

ailelerinden ayrı kalarak eğitilmelerinden kaynaklanabilecek psikolojik sorunların önüne 

geçilebilecek, hem de konaklama, ulaşım gibi 6  



 

giderler de önemli oranda azaltılarak tasarruf sağlanacaktır. Kaynaştırma eğitiminden engelli 

çocuğun faydalanabilmesi için eğitim ortamının sağlanmasının yanında, engelli bireyin 

özelliklerine göre gerekli fiziki düzenlemelere ve engelli bireyin sağlık durumlarına, 

kullanımlarına uygun mekânlara gereksinim vardır. Bu ise okulların tasarlanırken engellilerin 

de dikkate alınıp, onların ihtiyaçları göz önünde bulundurulup eğitim yapılarının tasarlanması 

ile mümkündür. 

YÖNETMELİK 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: 

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK 

SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, 

geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık 

kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili 

derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda 

ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının 

yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özürlülere sağlanan haklardan ve verilecek 

hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen özürlü sağlık kurulu raporları ile özürlü sağlık 

kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarını ve özürlülerle ilgili sınıflandırma ve 

ölçütleri kapsar. 

(2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında asker 

hastanelerince malullük aylığı bağlanacaklara verilecek özürlü sağlık kurulu raporları ve 

sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları 

için istenecek özürlü sağlık kurulu raporları bu Yönetmelik kapsamında 

değerlendirilmez. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 



Kanunu, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 

Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler 

ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Ağır özürlü: Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit 

edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine 

getiremeyeceğine özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri, 

b) Balthazard formülü: Kişinin özür oranı belirlenirken birden fazla özrü olanlar 

için kullanılan hesaplama şeklini, 

c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama 

ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım 

veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi, 

ç) Özürlü sağlık kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye 

yetkili olan ve bu Yönetmeliğin 6ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen organları, 

d) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür 

ve sağlık durumu ile kullanım amacını belirten belgeyi, 

e) Özürlülük sınıflandırması: Önemli bir sağlık öğesi olarak özürlülüğün tanımı 

konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeveyi, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Özürlülük Sınıflandırması 

Özürlülük sınıflandırması 

MADDE 5 – (1) Özürlülere ilişkin sınıflandırma çalışmalarında, sınıflandırma 

sistemi olarak; Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık ve sağlıkla ilgili durumların 

tanımlanması için ortak standart bir dil ve çerçeve oluşturmak amacı ile geliştirilen ve 

insanın işlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili durumlarının tanımlanmasını sağlayan çok 

kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın 

Uluslararası Sınıflandırması esas alınır. 

(2) Özürlülerin sağlığı ile ilgili durumlarının tanımlanmasında ve her türlü bilginin 

kodlanmasında, çeşitli disiplinler ve hizmetler açısından verilerin toplanmasında, 

kaydedilmesinde ve karşılaştırılmasında, özürlülerin tedavisi,rehabilitasyonu, eğitimi ve 

istihdamı ile ilgili hizmetlerin değerlendirilmesinde, planlanmasında 



İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması sisteminin kullanılması 

amacıyla eğitim, öğretim, uygulama ve yaygınlaştırma hizmetleri Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 

toplum örgütleri, üniversiteler ve ilgili meslek kuruluşlarının işbirliği ile yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme Usul ve Esasları 

Özürlü sağlık kurulunun teşkili 

MADDE 6 – (1) Özürlü sağlık kurulu; iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-

burun-boğaz, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları 

uzmanlarından oluşur. 

(2) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumunda, fizik tedavi 

ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunması halinde, bu uzmanın özürlü sağlık 

kurulunda yer alması zorunludur. 

(3) Değerlendirilecek özür, birinci fıkrada sayılan uzmanlık dallarının dışında ise 

ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin 

yerine karar veremezler. 

(4) Eğitim ve araştırma hastanelerinde özürlü sağlık kuruluna şefler, 

bulunmadıkları zaman şef yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler 

girerler. Kurulun başkanı, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hastanelerin 

baştabibi veya baştabibin görevlendireceği şef veya ana bilim dalı başkanıdır. 

(5) Asker hastanelerinde, baştabip yardımcısı veya baştabibten sonraki en kıdemli 

uzman hekim; asker eğitim hastanelerinde ise baştabip tarafından görevlendirilecek diğer 

üyelerden kıdemli bir öğretim üyesi kurula başkanlık eder. 

(6) Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren özürü bulunanlar için özürlü sağlık 

kurulu, o özürü ilgilendirenbranştan üç uzman ile oluşturulabilir. Bu kurulun 

başkanlığını ilgili şef ya da anabilim dalı başkanı yürütür. 

Yetkili sağlık kurumları 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını 

düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve 

internet sitesinde yayımlar. 

(2) Yetkili olmayan sağlık kurumları ile 6 ncı maddede belirtilen şekilde özürlü 

sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurumlarının verdiği sağlık kurulu raporları 

değerlendirilmeye alınmaz. 

Raporların düzenlenmesi ve özür oranının belirlenmesi 

MADDE 8 – (1) Özürlü sağlık kurulu raporları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 



EK-1 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Formuna uygun olarak düzenlenir. 

(2) Kişinin özür oranı, özürlü sağlık kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 

EK-2 Özür Oranları Cetvelinde bulunan özür oranlarına göre yüzde (%) olarak 

belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazı ile belirtilir. 

Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler ile bunlara ait özür oranları, fonksiyon 

kayıplarına göre özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek belirlenir. 

Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması 

MADDE 9 – (1) Özürlü sağlık kurulu raporu formu eksiksiz olarak doldurulur. 

Özürlü sağlık kurulu raporu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Özürlü Sağlık 

Kurulu Raporu Formunda gösterilen rapor şekline göre; poliklinik muayene tarihi, 

poliklinik kayıt numarası yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp 

imza edilir. Yapılan muayene, tetkik ve laboratuvar bulgularına dair bilgiler özürlü 

sağlık kurulu raporu formuna eklenir. Özürlü sağlık kurulu, özürlü kişiyi bizzat görerek 

karar verir ve kişinin özür oranını bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara 

göre belirler. 

(2) Özre ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, bu 

Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Formunda gösterilen 

raporun ön yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazılır. 

(3) Özürlü sağlık kurulu raporları kurul üyelerince mutlaka imzalanır. Okunaklı bir 

şekilde kaşelenir ve mühürlenir. 15 yaşından büyük özürlülere düzenlenecek olan özürlü 

sağlık kurulu raporlarında, özürlünün fotoğrafının bulunması zorunludur. 

(4) Kişinin ya da kişiyi sevk eden kurumun talebi halinde, kişinin sağlığına etkisi 

dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği ile raporun kullanım amacı bölümüne; 

bireyin yararlanmak istediği hak ve hizmetlere ilişkin talepleri belirtilir. 

(5) Özürlü sağlık kurulu raporunun sonucu bölümünde yer alan “Ağır Özürlü” 

kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak kişinin durumu belirtilir ve bu bölüm hiçbir 

suretle boş bırakılmaz. 

(6) Özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili kısmına kişinin özür grubu belirtilir. 

Gerektiğinde birden fazla özür grubu işaretlenir. Bu kısım boş bırakılmaz. 

(7) Kişinin özür durumunun zaman içinde değişme ihtimali olduğu ve hastalık 

bulgularının tam olarak görülemediği durumlarda kişinin mevcut durumu esas alınarak 

süreli rapor düzenlenir. 

(8) Özürlü sağlık kurulu raporlarının kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç 

yirmi iş gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastır. 

Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz 

MADDE 10 – (1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut 

raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü 

sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık 



müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi 

en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. 

İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu 

raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir. 

(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık 

Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın 

bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu 

tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem 

hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir. 

(3) Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri 

personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline 

verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp 

Akademisi Eğitim Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim 

Hastanesi ile yetkilendirilecek hastanelerce kesin olarak karara bağlanır. 

Birden fazla özür durumunun bulunması 

MADDE 11 – (1) Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür oranları bu 

Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Özür Oranları Cetvelinde aksi 

belirtilmedikçe balthazard formülü ile toplanarak kişinin özür oranı hesaplanır. 

(2) Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır: 

a) Özür oranları ayrı ayrı tespit edilir. 

b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur. 

c) En yüksek oran, özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 

100'den çıkarılır. 

ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen özür oranı ile çarpılır. Çarpımın 

100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek özür oranına eklenir; böylece, birinci ve 

ikinci rahatsızlıkların özür oranı bulunmuş olur. 

d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı birinci sıraya 

ve üçüncü sıradaki özür oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır. 

e) 60 yaşın üzerindekilerde hesaplanan özürlülük oranına balthazard formülü ile % 

10 eklenerek kişinin özür oranı bulunur. 

(3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin ekinde 

yer alan EK-3 BalthazardHesaplama Tablosu da kullanılabilir. 

Kurul kararlarının kaydı 

MADDE 12 – (1) Kurul kararlarının kaydı için özürlü sağlık kurulu raporu 

vermeye yetkili her hastanede ayrı bir özürlü sağlık kurulu kaydı tutulur. Kurul üyeleri, 



kaydedilen özürlü sağlık kurulu raporlarının suretlerini de imza ederler. Kararlara 

muhalefet edenler, raporun kurumda kalan nüshasına ve bu kayıt ortamına gerekçeli 

olarak muhalefet şerhini yazarak imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumuna 

gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi 

yazılmaksızın imzalanır. Kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği, raporların karar 

bölümüne mutlaka yazılır. 

(2) Özürlü sağlık kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, 

kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. 

Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi 

MADDE 13 – (1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli 

raporlarda raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir. 

(2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar 

verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum 

belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna 

bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenir. 

(3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar 

verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun 

geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, 

hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun 

belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır. 

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli 

raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor alınmak istenmesi durumunda, 

mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce özürlü sağlık kurulu 

raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka 

şekilde, evvelce özürlü sağlık kurulu raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar 

rapor verilmez. Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş ve bu Yönetmelik 

hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlara sahip kişilerden kurumlarca yeniden 

rapor istenilmez. 

Özürlü sağlık kurulu raporunun onaylanması ve verilişi 

MADDE 14 – (1) Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, 

formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa 

eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel 

müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır. 

(2) Özürlü sağlık kurulu raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi 

üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün yararlanabileceği 

hakları sayısınca veya talep ettiği sayıda çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve 

mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu 

isteyen kuruma gönderilir. 

(3) Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren 

sağlık kurumunda saklanır. Raporların saklanma usul ve esasları; sağlık kurumlarının 



bağlı bulunduğu kurumların ilgili mevzuatına tabidir. 

(4) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumları, özürlü sağlık 

kurulu raporlarına ait bilgileri Sağlık Bakanlığı veri tabanına aktarır. Sağlık Bakanlığı, 

veri tabanındaki bu bilgileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği veri 

yapısında Ulusal Özürlüler Veri tabanına aktarılmak üzere her ayın ilk haftası Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığına elektronik ortamda gönderir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı bu 

bilgilerin Ulusal Özürlüler Veri tabanına aktarılması amacıyla uygun servisler hazırlar. 

Özürlülük bilgilerinin Ulusal Özürlüler Veri tabanına aktarılmasına yönelik teknik 

yöntem ile özürlülük bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esaslar 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenir. 

Vergi indirimine esas raporlar 

MADDE 15 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık 

indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu 

tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilen özürlü sağlık kurulu 

raporu esas alınır. 

5233 sayılı Kanun kapsamında verilecek raporlar 

MADDE 16 – (1) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden 

Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında verilecek sağlık kurulu 

raporlarında bu Yönetmeliğin özür oranlarına ilişkin hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Atıflar 

MADDE 17 – (1) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 

Hakkında Yönetmelik, 16/12/2010 tarihli ve 27787 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 

Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 

Raporları Hakkında Yönetmelik ile 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır. 

Kazanılmış haklar 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için 

düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü 

kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları 

geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin 

sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez. 

(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi 



uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu 

Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 19 – (1) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 

Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

ile Sağlık Bakanı yürütür. 

ÖRNEK ANALİZLERİ 

HAZELWOOD SCHOOL 

PROJE ADI: Hazelwood Engelliler Okulu 

MİMARİ: Gordon Murray ve Alan Dunlop 

YAPIM YILI: 2007 

YERİ: Glasgow, İskoçya, Birleşik Krallık 

   Hazelwood, birden fazla engeli olan yani görme ve işitme, işitme ve yürüme, algı bozukluğu 

gibi fiziksel engellerin beraber olduğu durumdaki, 2 ile 19 yaş arasındaki çocuklar için 

yapılmış bir okul. Okul 60 öğrenciye eğitim verebiliyor. Bu birden fazla engele sahip olan 

çocuklar için yapılacak okulun şartları ve ihtiyaçları mimarlar için de zorlayıcı bir durum 

olmuş. Fakat en azından mimarlar zorlukları aşmış ve mükemmel bir eğitim yapısı ortaya 

çıkmış.  

 

 



 

 

   Okul sakin bir konut bölgesinde parkın yanında konumlandırılmış. Çevredeki büyük ağaçlar 

ve yeşil alanların sağladığı doğal ortamın avantajlarından yararlanılmış ve yapının bu dokuya 

uyumlu olması için cephe ve taşıyıcı elemanlarda ahşap tercih edilmiş. 

 

 

   Mimarlar, çocukların okulda kendi başlarına bir yerden bir yere gidebilmeleri ve nerede 

olduklarını kolayca anlayabilmeleri için dokunma yoluyla algılanacak duvarlar,  yüzeyler  ve 

en önemlisi yol izleri geliştirmişler. Elle dokunularak hissedilen ve sokak gibi düşünülmüş 

okulun ana koridorunun duvarlarında karaçamdan yapılmış  levhalar  ve aralara 

mantardan  yumuşak kaplamalar yerleştirilmiş. Bu yumuşak dokunuşlu yüzeylerdeki 

değişikliklerle çocuklar nerede olduklarını anlayarak kendi başlarına hareket 

edebiliyorlar.  Mantar dışında karaçamdan faydalanılmasının sebebi bu ağacın doğal haliyle 

kullanımında algılanan bir kokusunun olması. Bu da görme ve işitme engeli olan çocukların 



algısı için düşünülmüş önemli tasarım detaylarından biri.  Bu malzeme değişiklikleri dışında 

duvar boşlukları,  yer yer nişler ve tırtıklı yüzeyler de oryantasyona yardımcı oluyor. İkinci 

bir yol izi de zemin döşemelerine uygulanmış. Zeminler de yer yer değişiyor ve kenarlarda 

takip edilebilecek kabartmalar yer almakta. Bu şekilde okulun içinde korkmadan yol bulabilen 

çocukların kendilerine olan güvenleri de artıyor. 

   İşitme engelli ve algılama bozukluğu olan (otistik ya da düşük zekalı) çocuklara yönelik 

belli işlevlerdeki alanları ve hacimleri (örneğin depolama alanları, tuvaletler, oyun alanları) 

doğal olan farklı renklerde boyayarak kolay algılanabilir hale getirmişler. Okulun aydınlık ve 

doğa ile iç içe yapısı huzurlu ve kolay algılanan bir kurgu yaratmış. Okulun birçok yerine 

piktogram ve aydınlatmalar ile yol gösterici ve öğretici işaretler yerleştirilmiş. 

          
Okulun tasarım aşamasında müşteri, engelli vakıf ve kuruluşları, engelli aileleri ve Glasgow 

Kent Konseyi ile ortaklaşa bilgi paylaşımı ve denemeler gerçekleşmiş. Tasarım bu şekilde 

farklı aktörlerle birlikte ihtiyaç ve isteklerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş. Sonuçta 

ortaya çıkan okul Ağustos 2007’de açılmış ve açıldığından beri çocuklar, aileler ve 

eğitmenlerden olumlu yorumlar almış.  

     



 

METİN SABANCI SPASTİK ÇOCUKLAR VE GENÇLER 

REHABİLİTASYON EĞİTİM VE  

ÜRETİM MERKEZİ, 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(45-55 m2) 

 

                        



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.  

 

GÖKKUŞAĞI İLKÖĞRETİM OKULU  
   Milli Eğitim Vakfı’nca kurulan ve 2006 yılında öğretime başlayan, MEB’e bağlı Ankara’da 

bulunan bir ilköğretim okuludur. Okul; Erken Çocukluk Eğitim Merkezi-Anaokulu, Özel Eğitim 

ve İlköğretim bölümlerinden oluşmaktadır. Okulda, engelsiz öğrencilerle Serebral Palsi* (SP) 

engelli öğrenciler, akranlarıyla ilköğretim sınıflarına devam ederek kaynaştırma yoluyla eğitim 

almaktadır. SP engelli öğrenciler ise özel eğitim sınıflarında eğitim görmektedirler. Tüm 

öğrenciler; sınıf öğretmenleri, özel eğitim sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler ile okulda 

görevli tüm yönetici ve branş öğretmenlerinin gözetiminde eğitim öğretimlerini 

sürdürmektedirler.  

  Özel Eğitim Okulun Özel Eğitim bölümünde, serebral palsi tanısı konmuş öğrenciler seviyelerine 
uygun eğitim programlarından yararlanmaktadır. Bu bölümde okulda okulöncesi, özel eğitim ve 
ilköğretim bölümlerinden oluşan tam bir gökkuşağı resmi ortaya çıkmıştır. Okulun kaynaştırma 
programında, genel kaygılardan birisi de kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrencilerin öğrenme 
sürecine olumsuz etkisi olduğudur. Okulda iki yıldır uygulanan destek eğitim (Kaynak Oda) 
sistemiyle bu kaygılarda ortadan kalkmıştır. Okulda bu amaçla geçen yıl iki, bu yıl üç sınıf 
açılmıştır. Bu sınıflar öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim materyalleri ile donatılmıştır. * 
Serebral Palsi: Doğum öncesinde, doğum anında ya da sonrasında beklenmeyen olumsuzluklar 
sonucu beynin bazı bölgelerinin ya da tamamının hasar görmesinden kaynaklanmaktadır.                 

 



KANADA ULUSAL GÖRME ENGELLİLER ENSTİTÜSÜ YENİ BİNASI 

PROJE ADI: Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü 

MİMARİ: Sterling Finlayson Architects 

YAPIM YILI: 2004 

YERİ: Toronto, Kanada 

 

   Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü, doğuştan ve ya sonradan görme engeli olan 

insanlara eğitim, sağlık ve sosyal konularda yardım eden, destek veren gönüllülük esasına 

dayalı büyük bir organizasyon.  Enstitünün eski binası 1954 yılında yapılmış. Yerine yapılan 

bina modern ve teknolojinin nimetlerinden olabildiğince yararlanmış bir kompleks. Eski 

yapının 1950lerin modernizm çizgisinde olduğu ve uzun koridorları ve birbiri ardına 

sıralanmış ofisleri ile enerji israf ettiğini yazmışlar. Enstitünün yeni ek binası sürdürülebilirlik 

kriterlerini sağlamanın yanında tüm duyulara hitap etme özelliğine sahip. Sesler, akustik, 

kokular, yüzeylerin dokuları görme engelli bireylere daha iyi hizmet verebilmek için 

geliştirilmiş. Bodrum kat otoparkları ile 4 katlı bir bina. 

http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/03/1173_1_100020CNIB201.jpg


 

 

Enerji tüketimini azaltmak için tüm mekanların olabildiğince gün ışığından yararlanması 

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

bakan ofisler derinde olmalarına rağmen kafeteryadaki doğal ışıktan yararlanabiliyorlar. 

Bina içinde mekanların görme engelli insanlar tarafından kolay algılanabilmesi için akustik 

farklara başvurulmuş. Bu farklılık mekanların hacmi, duvar, zemin ve tavan kaplamalarındaki 

değişikliklerle mümkün kılınmış. Zeminlerdeki yüzey farklılıkları da bir odadan diğerine 

geçildiğinin anlaşılması için bir başka detay. 

Enstitünün geniş bahçeleri sergi, davet ve rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere 

düzenlenmiş. 
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