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“Evrensel Tasarım olabildiğince geniş bir kitleye hitap eden ve herkes tarafından 

kullanılabilen uyum ve özellikli tasarım gerektirmeyen ürünlerin ve çevrenin tasarımıdır.” 

Ron Mace 

1 .Evrensel tasarımın çıkış amacı: 

2. Dünya savaşını takip eden yıllarda tüm dünyada özellikle savaştan zarar gören ve 

uzuvlarını kaybeden askerler ve halk için, onların yaşam çevrelerini yeniden düzenlemeyi 

hedefleyen engelsiz tasarım anlayışı hedeflenmiştir. Ancak zamanla bu anlayışın toplumda 

engelliler ve normal insanlar biçiminde bir ayrımcılığa yol açtığı gözlemlenmiş ve toplumda 

yaratılan bu eşitsizliğin önlemesi arayışları başlamıştır. Evrensel tasarım, toplumdaki bu 

sosyal eşitsizliği fark eden ve bundan hareketle tasarımın her boyutunda, hiçbir ayrımcılığa 

izin vermeden, aksine toplumun mümkün olduğunca çoğunluğunun kullanımını benimseyen 

bir tasarım anlayışı olarak belirginleşmiştir.” 

 

Evrensel Tasarıma olan ilgi artışının sebebini Steinfeld (1994,2): 

Engelli yaşayanların sayısındaki artış, 

Yaşam süresinin uzaması, 

Engelli kesimin alım gücündeki artış, 

Beyaz ve elektronik eşya pazarındaki gelişme, 

Yardımcı teknolojilerin yetersizliğinin belirlenmesi, 

Ürün ve yapay çevrelerin yaşlılara göre tasarlanmamış olması olarak açıklamaktadır.  

 

2. Evrensel Tasarımın amaçları ve felsefesi:    

Birey, grup, toplum ve çevre arasında uyum ölçeğini tanımlar, 

İnsan hareketini destekleyen ve kolaylaştıran ürünleri destekler, 

Ürünlerin ve çevrenin negatif etkilerini azaltmaya çalışır. 

 

3. Evrensel Tasarım Araştırma Merkezi:  

Çevre düzenleme ve kent konusunda tasarımlar için evrensel tasarımı geliştiren ve bu konuda 

araştırmalar yapan ulusal bir merkezdir. 

Bu merkez geniş bir ölçekte uluslararası tasarım konusunda çalışanlar için hangi araçların en 

uygun olduğu konusunda araştırmalar yapmakta, inşaat sektörü ve üreticilerle işbirliği içinde 

tasarım çözümleri üretmekte, engelliler, aile bireyleri ve profesyoneller için teknik çözümler, 

yayınlar ve eğitim-öğretim malzemesi üretmekte, staj ve eğitim hizmeti sunmaktadır. 

 

4. Evrensel Tasarım Mevzuat Geçmişi  (Amerika)  

1960’lı yıllardaki Civil Rights Movement 1970-80-90 mevzuatını etkiledi ve Engelli Hakları 

Hareketine ilham verdi. 

1950’lerde engelsiz hareketi (the barrier-free movement) kamu politikaları ve tasarım 

uygulamalarında bir değişim süreci başlattı. 

Asıl adları Gaziler İdaresi, Özürlü İstihdamı Başkan Komitesi ve Ulusal Easter Seals Derneği 

çabaları sonucunda "engelsiz" binalar için ulusal standartlar geliştirilmesi sağlandı. 1961 

yılında, Amerikan Standartlar Birliği (daha sonra Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü; 

ANSI olarak da bilinir), ilk erişilebilirlik standardı olan A 117.1 sayılı "Bedensel Engelliler 

Tarafından Erişilebilir ve Kullanılabilir Binalar Yapma” maddesini yayınladı.  

1973 yılında 49 eyalet erişilebilirlik mevzuatına sahip oldu.  

1973’te Rehabilitasyon Yasası engelli insanlar için ilk sivil haklar yasası oldu. 

1975’te Engelli Çocuklar için Eğitim Yasası çıkarıldı. 

1990’da The Americans with Disabilities Act (ADA) -  Engelli Amerikalılar Yasası, engelli 

insanların haklarına ilişkin yaygın kamu bilincini yarattı. 

2010’da ADA standartları güncellendi. 
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5. Evrensel Tasarım İlkeleri 

1. İlke: EŞİT KULLANIM: Tasarım çok farklı yetenekleri olan kişilerce kullanılabilir ve 

satın alınabilir olmalıdır. Bu durum hem ürün tasarımında hem de mekân ve çevre tasarımında 

geçerlidir. Mekân ve çevre tasarımında kullanılabilirlik ve erişilebilirlik ele alınmalıdır. 

Rehber 

1.1. Her türlü kullanıcı için aynı kullanım şeklinin sağlanması; aynısı olamıyorsa benzeri veya 

eşdeğerinin sunulması,  

1.2. Hiçbir kullanıcıyı ayırt etmemek veya utandırmamak, 

1.3 Mahremiyet, güvenlik (security) ve emniyetin (safety) tüm kullanıcılara eşit olanaklarla 

sağlanması, 

1.4. Tasarımın tüm kullanıcılara aynı çekicilikte sunulması gerekir. 

2. İlke: KULLANIMDA ESNEKLİK:Tasarımın bireysel tercihler ve yetenekler konusunda 

geniş seçenekler içermesi yararlı olur.  

Rehber 

2.1. Kullanım yöntemleri konusunda tercih olanakları sağlanması,  

2.2. Sağ ve sol elini kullananlara benzer erişim ve kullanım olanaklarının sağlanması, 

2.3. Doğru ve hassas kullanımı sağlayacak önlemlerin alınması, 

2.4. Kullanıcının hızına uygunluğunun sağlanması gerekir.  

3. İlke: BASİT VE SEZGİSEL KULLANIM:Tasarımın kullanımının kullanıcının 

deneyimine, bilgisine, dil yeteneklerine ve mevcut konsantrasyon düzeyine bağlı olmadan, 

kolay anlaşılabilir olmasını ifade etmektedir. Tasarım ve mekân kurgusunun kolay 

anlaşılabilmesi için basit olması ve kolay algılanabilir olması yararlı olmaktadır. 

Rehber 

3.1. Gereksiz karmaşıklığın ortadan kaldırılması, 

3.2. Kullanıcı beklentileri ve sezgileri üzerine yoğunlaşılması, 

3.3. Çeşitli okuma yazma düzeyi ve dil bilme düzeyine göre davranılması, 

3.4. Enformasyon düzeninin önemine göre yoğunlaştırarak kullanılması, 

3.5. İş devam ederken veya bitince, etkili uyarıcıların devrede olması üzerinde durulması 

gerekir. 

4. İlke: ALGILANABİLİR BİLGİ: Tasarım ürünü, çevre ve mekân, kullanımla ilgili gerekli 

bilgilendirmeyi  kullanıcısına çevrenin şartlarından ve kullanıcının algılama yeteneklerinden 

etkilenmeyecek şekilde verebilmelidir. 

Rehber 

4.1. Gerekli bilgilendirmeyi yoğun olarak gösterecek farklı anlatımlar kullanılmalıdır (resimli, 

sözel, dokunsal gibi). 

4.2. Gerekli bilgilendirmenin anlaşılabilirliğinin vurgulanması mutlaka sağlanmalıdır. 

4.3. Kullanım ögelerinin tanımlanabilecek şekilde birbirinden ayrılması (yönlendirme ve 

kılavuz oluşturma) gerekir. 

4.4. Algılama sınırlamaları olanların kullandığı araç ve tekniklerle rekabet edebilecek 

(onlardan daha iyi olabilecek) çözümler geliştirilmelidir. 

5. İlke: HATALARA DAYANIM: Tasarım, tehlikeleri ve kaza veya irade dışı hareketlerin 

kötü sonuçlarını en aza indirmelidir. Evrensel tasarım farklı kullanıcılara yönelik olduğu için 

tüm kullanıcıların tehlike ve kazalara karşı korunması gerekir. 

Rehber 

5.1. Kullanım ögelerinin tehlikelerinin ve hata payının en aza indirilecek şekilde düzenlemesi 

gereklidir. En fazla kullanılan öğelere en kolay ulaşılabilmeli, tehlikeli öğeler ortadan 

kaldırılmalı, yalıtılmalı veya kontrol altına alınmalıdır. 

5.2. Tehlikeler ve yapılabilecek hatalar konusunda uyarılar bulunmalıdır. 

5.3. Hatadan koruyan özelliklerin sağlanması gereklidir. 
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5.4. Çok dikkat isteyen işlerdeki hareketleri sınırlayıcı yaklaşımlar geliştirilmelidir 

6. İlke: DÜŞÜK FİZİKSEL ÇABA: Tasarım ürünleri ve mekânlar minimum güçle efektif 

olarak ve konforlu şekilde kullanılabilmeli ve mekân-çevrelere minimum güç harcanarak 

konforlu şekilde erişilebilir olmalıdır. 

Rehber 

6.1. Kullanıcının doğal vücut pozisyonunda kalarak kullanımının sağlanması gerekir. 

6.2. Kabul edilebilir kullanım gücü harcanacak özellikler üzerinde durulmalıdır. 

6.3. Tekrar eden hareketlerin en aza indirilmesi gereklidir. 

6.4. Uzun süreli fiziksel güç harcanmasını azaltacak yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

7. İlke: YAKLAŞIM VE KULLANIM İÇİN BOYUT VE MEKAN: Her türlü kullanıcının 

vücut boyutu, duruş şekli ve hareketlilik özelliklerine uyum gösterecek yaklaşım, erişim ve 

kullanım boyut ve alanının sağlanması  gereklidir. 

Rehber 

7.1. Her oturan veya ayakta duran kullanıcının önemli kullanım öğelerini görebilmesini 

sağlayacak engelsiz bakış açısı sağlanmalıdır. 

7.2. Her oturan veya ayakta duran kullanıcının rahatlıkla tüm kullanım öğelerine 

erişilebilirliğinin sağlanması gerekir. 

7.3. Farklı el büyüklüğü ve elle kavrama özelliğine uyum sağlanmalıdır. 

7.4. Kişisel yardım veya yardımcı araçlarının kullanımına olanak sağlayacak mekânların, 

alanların sağlanması gerekir. (Hacıhasanoğlu, 2003) 

6. Işıl Hacıhasanoğlu; evrensel tasarım kavramını irdeleyerek; kavramın, her durum ve herkes 

için eşit, erişilebilir ve eşit kullanılabilir çevre, mekan, yapı elemanı, ekipman ve ürün 

sunulması düşüncesi olduğunu vurgulamış ve bina, mekan, ürün ve donatım tasarımında 

evrensel tasarım ilkelerine dönük bir rehber üretmiştir.  

7. Kullanım sonrası değerlendirme  

Kullanım sonrası değerlendirme konusunda çalışmalar yapan Wolfgang F.E. Preiser, evrensel 

tasarım kavramını derinlemesine analiz etmiş, uygulama alanlarını belirtmiş ve bitmiş ürünler 

konusunda değerlendirme tekniklerini içeren tablolar hazırlamıştır. Çeşitli ülkelerden iyi 

uygulamaların dökümünü yaptıktan sonra değerlendirme gereken temel alanları çıkarmış ve 

veri toplama amaçlı yöntem ve puanlama tekniklerini üretmiştir. 

 Preiser araştırmasında Evrensel Tasarımını ilgilendiren uygulama alanları Endüstriyel 

Tasarım, Ürün Tasarımı, Grafik Tasarım, Moda Tasarımı, Bina içi Tasarım, Mimarlık, 

Kentsel Tasarım ve Planlama, Bilgi Teknolojisi, Sağlık Hizmetleri Planlamacıları, İdareciler, 

Tesis Yönetimi, Çevresel Psikoloji disiplinlerini kapsamaktadır. Veri toplama yöntemleri ise 

şunlardır. 

1. Davranışsal gözlem, 2. Mekanik Kayıtlar, 3. Görsel Kayıtlar, 4.Fiziksel Ölçümler, 6. 

Uzman görüşü 

 

Dünyada ve Türkiye’de Evrensel Tasarıma ilişkin Çalışmalar ve Standartlar (Kentsel 

Düzenleme ve Bina İçi) 

1.BM Engelsiz bir Çevre için Çevre Tasarım Kılavuzu  

Hedef gruplar: tekerlekli sandalye kullanıcıları, sınırlı yürüme yeteneği olanlar, görme 

engelliler, kısmi görme engelliler,işitme engelliler 

Teknik çalışmalar ise; kentsel ve mimari ölçeklerde ikiye ayrılır ve 

Kentsel Ölçek; engeller, işaretlendirme, sokak aksamı, patikalar, yol kenarı rampaları, yaya 

geçişleri ve otopark olanaklarını, Mimari Ölçek ise; rampa, asansör, engelli asansörü, 

merdiven, korkuluk ve geniş holü, kapı, koridor ve tuvaletleri içerir. Çalışmanın her 

bölümünde 1.Problem belirlenir, 2. İlkeler planlanır (hedef, amaç), 3. Tasarım kararları verilir 

(standartlar, ölçüler), 4. Mevcut yapıdaki sorunlar anlatılır ve çözümler sunulur. 

2.Amerika: ADA Standartları 2010 (US) 
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İçerik: 

ADA standartları her türden engellilik durumunu içerdiği için BM nin standartlarının üstünde 

veriler barındırmaktadır ve uygulama ve yönetimden, erişim yollarına, genel çevre ve yapı 

unsurlarına, özel mekanlara, rekreasyon tesislerine kadar uzanan bir alanı kapsar.  

3. Engellilerle İlgili Türk Standartları Enstitüsünce Hazırlanan ve Kabul Edilen Standartlar   

 “Türkiye Özürlüler Araştırması” sonuçlarına göre, engelli nüfusun toplam nüfus içindeki 

oranı %12,29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi özürlü olarak yaşamlarını 

sürdürmektedir. 

 

Engellilere Yönelik Standartlar 

TS 9111: Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Nisan 1991 yılında yayınlanmış olan ‘TS 9111: Özürlü 

İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları’ engelli bireylerin ikamet 

edeceği binalarda daha rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir şekilde yaşayabilmeleri amacıyla 

konulmuştur. Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir (TS, 1991): 

1-Kullanılacak yer kaplamaları kaygan olamamalıdır. Görme engelli bireyler için halı tipi 

malzemeler kullanılmamalıdır. Ses yansıtıcı yüzeyler, görme engelli insanlara yön bulmakta 

yardımcı olmalıdır.  

2-Pencereler, görme bozukluğu olan engelliler için göz kamaştırıcı ışıktan kaçınılacak şekilde 

yapılmalıdır. 

3-Görme engellilerin daha rahat bir şekilde dolaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla bina içi 

ulaşımda sık sık farklı düzenlemelere gidilmemeli, donatılar mümkün olduğunca sabit 

tutulmalıdır. Mecburi hallerde yapılacak olan girinti ve çıkıntıların köşeleri yuvarlatılmalıdır. 

4-Bina içerisindeki mobilyalar tekerlekli sandalye kullananların manevralarına imkan verecek 

şekilde düzenlemelidir. 

TS 12576: Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda 

Yapısal Önlemlerin Tasarım Kuralları 

Kentsel mekanda engellilerin hareketliliğinin daha rahat sağlanabilmesi amacıyla Türk 

Standartları Enstitüsü’nün koymuş olduğu kurallara uyulması gerekmektedir. Türk 

Standartları Enstitüsü’nün ‘Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve 

Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları’ (TS 125769) adı altında 

getirmiş olduğu kurallar özet olarak şu şekilde sıralanabilir (TS, 1999): 

1-Engellilerin, yayalara ayrılan yollarda serbestçe, engellenmeden dolaşabilmeleri ve yaya 

kaldırımını kullanabilmeleri için kaldırım kısmında engeller bulunmamalıdır. Tehlikeli 

olabilecek her türlü düzensizlikten kaçınılmalıdır. Örneğin yer ızgaraları, yer mantarları, 

çukurlar, yoldaki gelişigüzel seviye farklılıkları düzenlenmelidir. 

2-Taşıt yolu ve kavşak geçişlerinde gelişigüzel konan mantarlar, sembol, ilan panoları ve 

direkler engellilerin hareket kabiliyetini azaltacağından bunlar yaya geçitlerine 

konulmamalıdır. 

3-Yaya geçitleri iyi ve üstten aydınlatılmalı, bu aydınlatma yol aydınlatmasından ayırt 

edilebilir değişiklikte olmalıdır. 

4-Işık kontrollü yaya geçitlerinde trafik işaret lambaları işitme engeliler için ışıklı yaya figürlü 

ve görme engeliler için ise devamlı ses uyarı işareti bulunmalıdır. 

5- Yaya kaldırımında yükseklik farklılıklarından engellilerin etkilenmemesi amacıyla bu 

yollara engellilerin hareketlerini rahat ve yorulmadan yapabilecekleri eğimler verilmelidir. 

6- Merdivenler engelliler için ulaşılabilirlikte çok büyük bir engel olduğundan, yollarda 

mümkün olduğunca merdiven yapımından kaçınılmalıdır. Yapılan merdivenlerde ise kaymayı 

önleyici maddeler kullanılmalıdır. 

7- Merdivenli otobüslerin içindeki dolaşım alanları geniş ve asansörlü girişe ve çıkışa sahip 

olmalıdır. Toplu taşım duraklarında bilgilendirme olmalıdır. Durağın hangi toplu taşım 
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aracına ait olduğunu, aracın güzergah numarası ile güzergah ve durağın adını belirten 

okunaklı levha ile yanıp sönen ışık her durakta mutlaka bulunmalıdır. Kapalı durakta 

duvardaki bilgilendirme panosu göz hizasında ve dokunsal okuma yüksekliğinde; iri puntolu 

harşer kabartmalı şehir haritası, güzergah planı, toplu taşım aracı tarifesi gibi bilgiler görme 

engelli bireyler için bulundurulmalıdır. 

8- Parka izin verilen yollarda engelliler için yeterli sayıda park alanı tesis edilmelidir. Bu 

tesislerde engelliler için park yeri sayısının %2’ si kadar yer ayrılmalıdır. 

9- Tüm ticari idari kamu binaları ile mesken binaları ana girişleri yaya kaldırımından itibaren 

engelsiz yapılmalıdır. Bina girişleri kaygan olmayan sert malzemeden yapılmalıdır ve bu 

girişler mutlaka iyi aydınlatılmış olmalıdır. 

10- Halka açık olarak yapılmış olan açık veya kapalı telefon kabinlerinden mutlaka en az biri 

engellilere uygun olarak düzenlenmelidir. Telefon kabinlerinde engellilerin kullanabileceği 

şekilde kabartma harf, ağır işitenler için frekans yükseltici ses düğmesi ve tekerlekli sandalye 

kullanan engellilerin kullanabileceği yeterli alan bulunmalıdır. 

TS 12460: Şehir-İçi Yollar, Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar için 

Tesislerde Tasarım Kuralları 

Şehir-içi Yollar, Raylı Taşıma Sistemlerinde Türk Standartları Enstitüsü’nün (TS 12460) 

özürlü ve yaşlılar için koydukları tasarım kuralları ise şu şekilde özetlenebilir (TS, 1998): 

1- Metro istasyonlarında engelli yolcuların, bir engelle karşılaşmadan ve uzun yürüyüş 

mesafelerine gerek duymadan dolaşmaları için mimari açıdan gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

2- Raylı sistem ile şehrin diğer trafiği arasında engellinin emniyetini sağlamak için yol kenarı 

metal yay korkulukları kurulmalıdır. 

3- Bilet temin bölgesinde bulunan güzergah hakkında bilgi ve danışma veren tesisler 

engellilere de hizmet vermelidir. Bunlar, engelli bireylerin hareketlerine mani olmamalı, bilet 

alışta ve biletli bölgeye geçişteki turnikelerde bu kişilere öncelikli yeterli alan ayrılmalıdır. 

4- Platformlarda tekerlekli sandalye engellilerin kolay hareket ve manevra yapmaları 

sağlanmalıdır. Yan ve orta platformlarda platform döşemesinde görme engellilerin 

algılayacağı renkte doku ve desende ve ışıkta parlayan nitelikte emniyet bandı bulunmalıdır. 

5- İşitme engelliler için alarmlar sinyal verecek veya mevcut ışığı kesin şekilde yükseltecek 

şekilde ayarlanmalı ve görülebilir alarmlar duyulabilir acil durum alarmlarıyla bağlantılı 

olarak bir şaşa bağlanmış parlayan ışıklar şeklinde olmalıdır. 

6- Görme engellilerin görmesine yardımcı olan köpeklerin istasyonlara girmesi ve trene 

binmesine müsaade edilmelidir. 

 

Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü Yeni Binası 

 
 

http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/03/1173_1_100020CNIB201.jpg
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Kanada Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü, doğuştan ya da sonradan görme engeli olan 

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

dayalı büyük bir organizasyondur.Enstitünün kuruluş yılı 1918 kurumun ilk yardımları 

1.Dünya Savaşı’nda görme duyusunu yitirmiş kişilere olmuştur.Savaş sonrası yıllardan 

bugüne yeni yapılar ve girişilen işlerle büyüyen enstitü program ve servislerini büyüterek, 

araştırma, rehabilitasyon danışmanlığı ve sağlık hizmetleri sunmaktadır. 

Enstitünün eski binası 1954 yılında yapılmıştır.Yerine yapılan bina modern ve teknolojinin 

nimetlerinden olabildiğince yararlanmış bir kompleks olmuştur.Enstitünün yeni ek binası 

sürdürülebilirlik kriterlerinin sağlamanın yanında tüm duyulara hitap etme özelliğine 

sahiptir.Sesler, akustik, kokular, yüzeylerin dokuları görme engelli bireylere daha iyi hizmet 

verebilmek için geliştirilmiştir.Bodrum kat otoparkları ile bina 4 katlıdır. 

 

                                

                      
 

http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/03/1173_4_100020Co20CNIB204.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/03/1173_385CNIB2.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/03/1173_2_100020Co20CNIB202.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/03/1173_5_100020Co20CNIB207.jpg
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Enerji tüketimini azaltmak için tüm mekanların gün ışığından yararlanılması 

sağlanmıştır.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 başvurulmuştur.Bu farklılık  mekanların hacmi, duvar, zemin ve tavan 

kaplamalarındaki değişikliklerle mümkün kılınmıştır.Zemindeki yüzey farklılıkları da bir 

odadan diğerine geçildiğinin anlaşılması için tasarlanmıştır. 

Enstitünün geniş bahçeleri sergi, davet ve rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere 

düzenlenmiştir. 

         
Spastik Çocuklar Okulu 

Hindistan Yeni Delhi’de 500 öğrenci için yapılmıştır. 

 

http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/03/1173_6_100020Co20CNIB206.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/03/cnib20entrance.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/03/2152409783_0c107b543e.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/buy.png
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Okulda eğitimin yanında fiziksel yardım ve tedavi de uygulanmaktadır.Okulda hem çocuklara 

hem de ailelere destek ve eğitim verilmektedir. 

                                 

http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/bit.png
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/n3thq8w.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/n0laok8.jpg
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http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/nx3zbga.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/nf7etdw.jpg
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Hazelwood Engelliler Okulu 
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 okuldur.Okul 60 öğrenciye eğitim verebilmektedir. 

Okul sakin bir konut bölgesinde parkın yanında konumlandırılmıştır. 

 

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  

http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/nbp1g3q.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/nbp1g3q.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/nweamw6.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/nweamw6.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/nweamw6.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/06/nqkvb9k.jpg
http://mitademo.com/mimarlik/hazelwood-engelliler-okulu/


 13 

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 yerleştirilmiştir. 

 
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 almıştır. 

 

http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/hazelwood.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/Hazelwood4.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/Hazelwood4.jpg
http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/SCH_HAZ-06.jpg
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Projenin tasarım hedeflerinin merkezinde çocukların kendilerini güvende, rahat ve mutlu 

hissedecekleri bir okul yaratmak varmış. Bunun yanında mimarlar kurumsal ve resmi havası 

veren her türlü detaydan kaçınmak istemiş. Okuldaki sınıflar hem trafiğin gürültüsünden 

kaçınmak hem de güneş ışığının parlaklığından daha çok yararlanmak için güney cephede 

yapılmış. 

Yapı öğrenciler için yaptığı düzenlemeler ve iç mekan kurgusunun yanından kıvrımlı 

hareketli kütlesi ile de mimarları ve mimarlık pratiğini takip edenleri etkiliyor. Okul 

topografyaya uyumlu bir şekilde çevresindeki ağaç ve ağaç kümelerinin yerlerine göre form 

alıyor. Yapının formu sadece ağaçların yerlerinden kaynaklanmıyor. Kıvrımlı yapı sayesinde 

okulun ana koridoru sürekli bir sokak oluşturabiliyor ve okulun oturduğu arazinin boyundan 

daha fazla yararlanılıyor. 

Bu başarılı proje birçok ödüle layık görülmüş. DesignShare Ödülü (Tasarım Paylaşımı 

ödülleri), 2009 yılı İskoçya Mimarlık Ödülleri Halkın Seçimi dalı birinciliği, 

2009 dünya eğitim yapıları ödülü, IDA (uluslararası tasarım ödülü)  bunlardan bir kaçı. 

Gerçekten gerek işleviyle ve iç mekanlarıyla gerekse kütlesel kurgusuyla mükemmel bir 

yapıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mitademo.com/wp-content/uploads/2011/01/hazelwood_school-plan_tr.jpg
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