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1.ENGELLİ 

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 

gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve 

destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilere denir. 

WHO - Dünya sağlık örgütünce yapılan engelli tanımı 

    Özürlülük kavramına Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve ILO tarafından farklı bakış 

açılarından yaklaşılmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü, özürlülük kavramı hakkında aşağıdaki gibi 

hastalık sonuçlarına dayanan, sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflama yapmıştır : 

• Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik veya fiziksel yapı 

ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder.” 

• Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında ‘sakatlık’ bir noksanlık sonucu meydana gelen ve normal 

sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması 

durumunu ifade eder.” 

• Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli 

bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre normal 

sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade 

eder.” 

“Sağlık yalnız hastalık ve özürlülüğün olmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve toplumsal 

yönden tam bir iyilik durumudur. Özürlülük ise bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinden belirli 

bir oranda ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu veya 

bozukluğu sonucu kişinin normal yaşam gereklerine uyamama durumudur. Bu durumdaki kişiye 

özürlü denilmektedir.” 

2.EVRENSEL TASARIM 

“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, 
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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. 

 

2.1.Evrensel Tasarım Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi 

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.  

Her insanın önemli 

olduğunu unutmadan 

tasarlamak… 
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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. 

2.2.Evrensel Tasarımda Hedefler ve Genel İlkeler 

Dünyanın farklı ülkelerinde “evrensel tasarım” kavramını çağrıştıran değişik terimler 

kullanılmaktadır. “Herkes için tasarım”(design for all), “kapsayıcı tasarım” (inclusive design), 

“kullanıcı odaklı tasarım” (user needs design), “gerçek yaşam için tasarım” (real life design), “ömür 

boyu için tasarım” (life span design), “kuşaklararası tasarım” (transgenerational design) bunlardan 

bazılarıdır. Terminoloji ve anlamlar bir ülkeden diğerine farklılaşmakta ve genellikle her ulusun 

toplumsal değerlerini yansıtmaktadır. Ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar, bu yaklaşımın kabul 

edilme biçimini ve geliştirilme yöntemini etkilemektedir. Ancak, hedefler genelde konfor, güvenlik, 

herkese kucak açma, yeterlilik, bağımsızlık, katılım, sürdürülebilirlik, kaynaştırma, entegrasyon / 

bütünleşme, kültürel uygunluk, cinsiyete uygunluk, kapsama, maddi ulaşılabilirlik terimleriyle ifade 

edilmektedir. 

1989 yılında Ronald L. Mace tarafından temelleri atılan ve 1996 yılında North Carolina State 

Üniversitesi’nde Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal Design) ismini alan merkez, 

1997 yılında “evrensel tasarım” kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak amacıyla 7 ilke 

yayımlamıştır. Evrensel tasarım, kısaca tekrarlamak gerekirse, fiziksel mekânların ve farklı 

ürünlerin, her yaşta, her yetkinlik düzeyinde kişi tarafından kullanılabilmesini sağlamayı amaçlayan 

bir tasarım ve düşünce yaklaşımıdır. Bu düşüncenin temelinde, kişilerin aslında “ortalama” olarak 

nitelendirilebilecek bir tanıma uymadığı, dolayısı ile bu hayali “ortalama” bireyin sorunları 

çözüldüğünde tasarım probleminin çözülmediği anlayışı yatmaktadır. Farklı antropometrik, bilişsel 

ve yetkinlik düzeyindeki (görme, işitme, hareketlilik) bireylerin özelliklerinin anlaşılması ile daha 

çok kişiyi kapsayan tasarımlar üretilebilecektir. Burada, evrensel tasarım yaklaşımının 

benimsendiği 7 ilke sıralanmakta ve her biri için olumlu örnekler sunulmaktadır. Örnekler öncelikle 

mimari tasarımı, ek olarak endüstriyel tasarım alanını içermektedir. 
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2.2.1. 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. 

 

2.2.2. 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.  

 

Milwaukee Sanat Müzesi, dış 

mekân bağlantı rampası. Rampa, 

tüm kullanıcılar için geçerli olan 

ana girişe bağlanmaktadır. Yapıyı 

karşısındaki parka bağlayan yaya 

köprüsüyle de, yine binanın ana 

girişinde yer alan asansöre 

ulaşılmaktadır. Engelliler için 

farklı giriş noktaları olmamasına 

özen gösterilmiştir. 

Milwaukee Sanat Müzesi, 

danışma bankosu. Dış mekân 

tasarımında egemen olan formlar 

iç mekân elemanlarında 

tekrarlanarak tasarım dilinde 

bütünlük sağlanırken, tekerlekli 

sandalye ile yaklaşılabilir bir 

niteliğe sahip olması da  göz ardı 

edilmemiştir. 
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2.2.3. 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.  

 

2.2.4. 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 ara yüzleri içermelidir.  

 

Northwestern Mutual Life Ofis 

Yapısı, ABD. Merdiven 

korkulukları, farklı boydaki 

kullanıcılar için farklı yükseklikte 

sonlanmakta, kullanıcı merdiven 

önündeki düz alandayken dahi 

tutunmasına olanak 

sağlamaktadır. 

Milenyum Parkı, Chicago. Park çevresinde 

kentsel tasarım öğesi olarak merdivenlere 

olabildiğince az yer verildiğinden, güvenlik 

görevlileri Segway araçları ile rahat hareket 

edebilmektedir.  
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2.2.5. 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 yok edilmiş, 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.  

 

2.2.6. 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.  

 

John Elias ve Wayne 

Westerman’ın Delaware 

Üniversitesi’nde geliştirdiği, 

Apple firmasının patentini 

satın aldığı “multitouch” 

teknolojisi, elektronik 

cihazların sezgisel 

kullanımında devrim 

niteliğindedir.  

Japonya’nın Osaka kentindeki bir 

postanenin giriş kapısı ve iç 

mekânı. Görme engelli bireylerin 

mekân içerisinde rahatlıkla 

hareket etmesine olanak verecek 

şekilde özel imal edilmiş yüzeyler 

yer karosu olarak kullanılmıştır. 
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2.2.7. 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. 

2.3.Evrensel Tasarımın Önündeki Engeller  

 Kavramın yanlış anlaşılması 

 Profesyonellere yönelik eğitimin yokluğu 

 Hatalı tanımlanmış standartların yarattığı kafa karışıklığı 

 Öznel estetikkaygıların etkisi 

 Düzenleyici çerçevede uyum eksikliği  

2.4.Evrensel Erişimin Durumu 

 Teknik bilgi ve anlayış yetersizliği 

 Düzenleyici çerçevenin zayıflığı 

Piermont Otelleri 
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 Denetim yokluğu yada sınırlı denetim 

 Özel hizmet algısı  

 Maliyet algısı 

 Sağladığı faydaların az olduğu varsayımı 

3.TÜRKİYE İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM  

DEĞERLENDİRMESİ 

3.1. 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 bozukluğu, 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. 

3.2. Engelli Profili 

     Günümüz Türkiye’sinde engelli profilini incelediğimizde,  engellilerin toplumla bütünleşmesi 

yönünde yoğun sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Adlandırmadan başlayarak, yaşamın pek çok 
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alanına yayılan sorunlar, her geçen gün kartopu gibi büyüyerek, içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. 

Bu durum engelli bireylerin, toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını da 

güçleştirmektedir. 

     Toplumun engelliyi anlamaması, paylaştıkları hayatın içinde onları fark etmemesi, engellinin de 

ön yargılı bir tutumla “nasıl olsa önemsenmiyorum” deyip, kendini topluma takdim etmekten 

kaçınması, iletişim adına çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.Sürekli sorunlarla boğuşan, 

anlamlı çözümler üretemeyen özürlü bireyler, kendilerini mutsuz hissediyorlar. Özürlülük sadece bu 

sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini; ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak da 

etkileyen bir sorun haline gelmiş durumda. 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına göre; 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ile müşterek 

olarak 2002 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 olarak 

yaşamlarını sürdürmektedir. Bu oranın  %7.092’u erkekler, %5.022’si de kadınlar oluşturmaktadır. 

Kaynak: DİE ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı “2002 Özürlüler Araştırması” 

Aynı araştırma verilerine göre, ülkemizde engellilerin en yoğun yaşadığı bölgenin Marmara Bölgesi 

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

                                                     Coğrafi Bölgelere Göre Engelli Dağılımı 

  

3.2.1.Eğitim 

Özürlülerin en temel sorunu eğitimdir. Özürlülerin eğitimsizliği, toplumla bütünleşmesinin 

önündeki en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
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Başkanlığının 2002 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre, genel nüfusun eğitim göstergeleriyle 

özürlü nüfusun eğitim göstergeleri arasında çok büyük uçurumlar vardır. 

Buna göre; yapılan araştırmada Türkiye nüfusunun %13’ü okuma yazma bilmiyorken, bu oran 

engelli nüfusta %36’dır. Özürlülerin %41’i ve süreğen hastalıklı olanların %47.10’u 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 

bu oran %4.23’tür.Sonuç olarak, okuryazarlığı olmayan ve eğitim seviyesi düşük bir engelli 

kitlesinin varlığından söz edilebilir. 

                        Toplam ve Engelli Nüfusun Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

 

 

3.2. 2.Yoksulluk 

Yapılan araştırmalar; dünyanın her yerinde engellilerin çok büyük çoğunluğunun toplumun 

yoksul kesimlerinden geldiğini ve yoksulluk içinde yaşadıklarını göstermektedir. Bu belirleme, 

gelişmiş/endüstrileşmiş ülkeler için de geçerlidir. Ülke nüfusunun dörtte biri açlık sınırının altında 

yaşarken, engelli nüfusun dörtte ikisi açlık sınırının altında yaşamaktadır. 

Kuşkusuz yoksulluk, bireylerin içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir bütünlük içinde 

yaşamalarını güçleştirmektedir. Temel insani ihtiyaçlarını gideremeyen bireylerin engelliliklerinden 

kaynaklanan bakımının yanı sıra sağlık ve sosyal sorunlarının üstesinden gelmesi epey zordur. Bu 

durum bir ekonomik kaynaktan beslenmeyi zorunlu kılar. 

Kaynak: DİE ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, “2002 Özürlüler 

Araştırması” 
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Engelli bir çocuğa sahip olan sabit gelirli vatandaşımız normal bir vatandaşımızın 4-5 katı 

masrafı üstlenmiş demektir. Bu da sizin, yoksul değilseniz bile hızla yoksullaşmanız demektir. 

Engelli bir çocuğun eğitimi özel eğitimi gerektirmektedir. Buna tedavi ve ilaç masrafları da 

eklenince durum, çoğu zaman içinden çıkılamaz ekonomik bir sorun haline gelir.Ayrıca her engel 

kümesinde yer alan bireylerin gereksinim duydukları kimi araç gereçler vardır ki bunlar engelliler 

için son derece önemlidir ve yaşamlarının adeta bir parçası gibidir. Bu araç gereçler engellinin 

hareket yeteneğini artırıcı özelliklere sahiptir. Bu da, toplumla daha çok bütünleşme demektir. 

3.2.3. Rehabilitasyon 

Rehabilitasyon ve araç-gereç gereksiniminin yeterince karşılanamaması da engellilerin toplumla 

bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Bilindiği gibi rehabilitasyon çok genel 

olarak, yitirilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması, yerine başka bir yeteneğin ikame edilmesi 

demektir.Herhangi bir sebeple engelli hale gelen birey önceden var olan işini artık yapamıyorsa, o 

işi yapabilmek için “yeniden yeteneklendirilmesi”, “rehabilite edilmesi” gerekmektedir.  

Böyle bir rehabilitasyon sürecinden geçmemiş olan birey, topluma ve içinde yaşadığı aileye yük 

olmaktan kurtulamayacaktır. 

3.2.4. Ulaşım, Fiziksel Çevre ve Konut 

Özürlülerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre 

ve konut sorunudur. 

Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, yaşadıkları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri 

ve bunların yol açtığı sınırlamalar sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Yaşama alanları 

tasarlanırken, bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde yaşanılan fiziksel çevreyi de o toplumun 

içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gerekir. 

Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan konutlar, ulaşım 

araçları ve bunun gibi daha bir çok fiziksel çevre unsuru, engellilerin topluma katılmasının önünde 

ciddi birer engel oluşturmaktadır. Engeli nedeniyle hareket yeteneği sınırlanmış insanların bu ve 

benzeri sebeplerle yaşadıkları sıkıntılara böylece yenileri eklenmiş olmaktadır. 

3.2.5. Erişebilirlik/Ulaşabilirlik 

Özürlü insanların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, özürlü olmayanlarla farklı 

olmakla birlikte benzerdir. Özürlü olarak tanımlanan bireyleri, toplumun ayrı bir kesimi olarak 

niteleme yerine bütünleşmiş bir parçası olarak algılayabilmek ve yaşanılan mekânda da buna olanak 

sağlayabilmek amacıyla fiziksel çevreye ulaşılabilirliğini sağlamak gerekmektedir. 

Tüm insanlar gibi özürlü insanların da ulaşım hizmetlerinden eşit fırsatlarda yararlanması ve 

işine, okuluna, alışverişe, spor alanlarına, parklara, özürlü olmayan insanların kullandığı yollarla ve 

taşıtlarla gidebilmesi gerekmektedir. 

Yerel yönetimler, yaptıkları sosyal ve teknik altyapı yatırımlarıyla kent mekânının 

şekillenmesinde önemli role sahiptir. Kentsel ulaşım hizmetlerinin, kentteki her türlü açık alan ve 
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yapının özürlüler için ulaşılabilirliğinin yerel yönetimlerce sağlanıyor olması, özürlülerin sosyal 

yaşama katılmasında fırsat eşitliğini sağlayan en önemli unsurdur. 

3.2.6. Sosyal Güvenlik ve İstihdam 

3.6.1. Sosyal Güvenlik 

Özürlüler İdaresi’nin yaptığı araştırmaya bakıldığında, ülke genelinde sosyal güvencede olmayan 

engelli sayısının oldukça fazla olduğu görülür. Çalıştıkları işyerleri zaten kısıtlı olan engellilerin bir 

de sigortaları tam olarak ödenmediği, yine bu araştırmada orta çıkmıştır. 

Aynı araştırma verilerine göre; ülkemizde ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel 

özürlü olanların yaklaşık % 48’inin, süreğen hastalığı olanların ise yaklaşık % 64’ünün sosyal 

güvenliği bulunmamaktadır. 

Büyük çoğunluğu yoksul olan özürlülerin, özellikle tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için 

sosyal güvenliğinin olmaması, engellinin durumunu daha da zorlaştırmaktadır. 

                                           İş Gücü Durumuna Göre Engelli Nüfusu 

 

 

Ortopedik, Görme, İşitme, Dil, Konuşma ve Zihinsel Engelli Nüfusun Sosyal Güvenlik 

Durumu 

 

 

Kaynak: DİE ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, “2002 Özürlüler Araştırması” 

Kaynak: DİE ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, “2002 Özürlüler Araştırması” 
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3.6.2. İstihdam 

Özürlülerin, üreten bireyler olarak toplumda yer edinememesi çok büyük bir sorun 

olmaktadır.Bu durum, engellilerin toplumla bütünleşmesinin önünde büyük bir engel teşkil 

etmektedir. 

Çalışmanın gerek bireysel gerekse toplumsal refahın sağlanmasındaki önemi herkesçe bilinen bir 

sonuçtur. Çalışmayı özendirmenin hem bireysel hem de toplumsal açıdan sayısız yararları vardır. 

Öte yandan çağdaş anlayışın bir gereği olarak “çalışmak ve işsizlikten korunmak” bir insan hakkı 

olarak da değerlendirilmektedir. Ayrıca üreterek toplumda saygın bir yer edinmek arzu ve isteği her 

sağlıklı insan gibi engellilerin de temel arzusudur.  

Eğitilerek topluma kazandırılan engelli, özelde aile ekonomisine, genelde de ülke ekonomisine 

katkıda bulunur. Bu toplumsal barış adına da sağlıklı bir katılımdır. Genel olarak engellilerin 

istihdamı ile bağlantılı olarak yaşanan çeşitli sorunlar vardır. Ülkemizde, henüz engellileri de 

gözeten sistemli bir iş analizi ve meslek tanımlaması çalışması yapılmamıştır. Bugün engellilerin, 

sahip oldukları engelden kaynaklanan özellikleri ve nitelikleri de dikkate alınarak, hangi işlerde 

çalışabilecekleri konusunda, elde ciddi bir araştırma ve çalışma bulunmamaktadır. 

Engelliler çok sayıda işte kendi kendilerine yaptıkları girişimlerle çalışma deneyimleri 

yaratmaktadırlar. Oysa gelişmiş ülkelerde iş analizleri, meslek tanımları son derece 

önemlidir.Engelliler hangi işleri yapabilir? Bu iş, bu meslek hangi eğitim sürecinden geçildikten 

sonra yapılabilir? Bu eğitim sürecinin özellikleri ve aşamaları nelerdir? Bütün bunların 

ayrıntılarının belirlenmesi gerekir. İş piyasası, eğer belirli niteliklerle donatılmış bir işgücüne 

gereksinme duymuyorsa, işgücünü, bu niteliklerle donatmayı sürdürmek, bir yandan boşa giden 

emek ve para, diğer yandan da bu niteliklere sahip işgücünün işsizliğine kapı aralamaktır. Yani, her 

insanı olduğu gibi, engellileri de iş piyasasının özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda eğitmek, 

özellik kazandırmak ve iş piyasasına hazırlamak gerekir. 

Engellilerin istihdamını güçleştiren sayısız neden arasında eğitim ve rehabilitasyon konusundaki 

yetersizlikler büyük yer tutmaktadır. Bugün ülkemizde ne yazık ki engelliler için yeterli eğitim ve 

rehabilitasyon (mesleki eğitim ve rehabilitasyon dahil) merkezi bulunmamaktadır. 

İçinde bulunduğumuz iktisadi yapının, engellileri de içerecek bir şekilde düzenlenmemiş olması, 

işverenlerin engellileri çalıştırmak konusundaki çekingenlikleri ve önyargıları da istihdamın 

önündeki engeller arasındadır. Bazı işler vardır ki engelliler, bunları gerçekten diğer insanlardan 

daha iyi yapabilmektedir ve bunlar kanıtlanmıştır. 

Toplum bu konuda bilinçli değildir. Bu bilinç olmadığı için de özellikle işveren kesimi, “acaba 

yapabilirler mi?” kaygısı içerisinde hareket etmektedir. İşe alınan engellinin o iş ortamında başarılı 

ve üretken olabilmesi için de işyerinde bazı düzenlemeler yapılmalı, önlemler alınmalıdır. Bunlar 

yapılmadığı zaman da çalışan engellinin işe yaramadığı, üretken olamadığı gibi bir kanaatin 

oluşmasına neden olmaktadır. Sonuçta bu durum, henüz istihdam edilemeyen insanların önüne yeni 

engeller çıkarmaktadır. 
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Engelli birey işsiz kaldığı ve yaşadığı topluma üreterek katkıda bulunamadığı için en temel 

insani ihtiyaç olan kendini gerçekleştirme olgusunu yaşamamanın bunalımını çekmekte, ailesine ve 

topluma yük olmak durumunda kaldığı için de ömür boyu eziklik yaşamaktadır. 

3.3.Evrensel Tasarımda Türkiye’deki Gelişmeler  

Son yıllarda, dünyanın pek çok 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 yanı sıra 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 
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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 iş bölümü 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. 

4.DÜNYA İÇİN ENGELLİLİK DURUMU İLE İLGİLİ DURUM  

DEĞERLENDİRMESİ 

Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır - neredeyse herkes yaşamının belli bir noktasında 

geçiçi veya kalıcı olarak zayıf düşecek ve uzun yıllar yaşayan insanlar işlevlerini yerine getirme 

konusunda artan zorluklarla karşılaşacaktır.Engellilik karmaşıktır ve engellilik ile bağlantılı 

dezavantajların üstesinden gelen müdahaleler çoklu ve sistemiktir - bağlamına göre değişiklik 

gösterir.  

2006 yılında benimsenen Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 

(CRPD) amacı, “tüm engelli insanların temel özgürlüklerden ve bütün insan haklarından tam ve eşit 

bir şekilde faydalanmasını teşvik etmek, sağlamak, korumak ve insan olmaktan ileri gelen 

haysiyetlerine yönelik saygıyı arttırmaktır”. Bu, dünya çapında engelliliğe yönelik anlayışta ve 

verilen tepkilerde büyük bir değişimi ifade etmektedir.  
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Dünya engellilik raporu engelli insanların yaşamlarını geliştirme ve CRPD’nin uygulanmasını 

kolaylaştırma amacıyla, engelliliğe dair mevcut en iyi bilimsel bilgileri biraraya getirmektedir. 

Raporun amacı şudur: 

 • Mevcut en iyi bulgulara dayanarak, hükümetlere ve sivil topluma engelliliğin önemi ve 

engelliliğe yönelik tepkilere dair etraflıca bir analiz sunmak.  

• Ulusal ve uluslararası eylem tavsiyelerinde bulunmak. 

Bu raporun kavramsal çerçevesi olarak benimsenen Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık 

Sınıflandırması (ICF) engelliliği sakatlık, faaliyet sınırlılığı ve katılım kısıtlılığı için şemsiye bir 

terim olarak kullanmaktadır. Engellilik, (beyin felci, Down sendromu, depresyon ve benzeri) sağlık 

sorunları olan bireylerin (negatif tavırlar, erişilemeyen ulaşım ve kamu binaları, sınırlı sosyal destek 

gibi) kişisel ve çevresel faktörlerle etkileşimlerinde ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eder. 

Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta, bu insanların 

yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar yaşamaktadır. 

Engellilik önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir kaygı konusu haline gelecektir, çünkü yaygınlığı 

artmaktadır. Nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek 

olması ile birlikte diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik 

sağlık sorunlarının da küresel olarak artış göstermesi engelliğinin artmasının nedenleridir. Dünya 

çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar daha kötü sağlık durumuna, daha düşük 

eğitim başarısı ve iktisadi katılıma ve daha yüksek yoksulluk oranlarına sahiptir. 

Bir milyardan fazla insanın veya (2010 dünya nüfus tahminlerine göre) dünya nüfusunun 

yaklaşık yüzde 15’inin bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün yaklaşık yüzde 10 olduğunu ileri sürdüğü 1970’lere ait önceki tahminlerden daha 

yüksektir. 

15 yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi sayısını Dünya 

Sağlık Araştırması (World Health Survey) 785 milyon (% 15.6) olarak belirtirken, Küresel Hastalık 

Yükü(Global Burden of Disease) çalışması bu sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19.2) olarak tahmin 

etmektedir.  

Dünya Sağlık Araştırması bu kişiler arasından 110 milyon kişinin (% 2.2) işlevlerini yerine 

getirme konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin etmekteyken, Küresel Hastalık Yükü 

kuadripleji, şiddetli depresyon veya körlük gibi durumlara denk düşen engellilik kategorisi olarak 

“şiddetli engellilik” yaşayan kişi sayısını 190 milyon (% 3.8) olarak tahmin etmektedir. 13 milyonu 

(% 0.7) “şiddetli engellilik” olmak üzere 95 milyon olarak tahmin edilen çocuk engelliliğini (0-14 

yaş) sadece Küresel Hastalık Yükü çalışması ölçmektedir. 

Engelli insanların sayısı artmaktadır. Bunun nedeni nüfusların yaşlanıyor olmasıdır. Yaşlı 

insanlarda engellilik riski daha yüksektir. Düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde, engellikle geçen 

toplam yılların %66.5’ini kronik hastalıkların oluşturduğu tahmin edilmektedir. 

Engelli kadınlar, kendilerini işlevsiz hale getiren engellerin yanı sıra toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığına maruz kalır. Farklı sakatlık kategorilerinde okul kayıt oranları da farklıdır, fiziksel 

sakatlığı olan çocukların durumu zihinsel ya da duyusal sakatlığı olan çocuklarınkinden daha iyidir. 

İşgücü piyasasından en fazla dışlananlar akıl sağlığı sorunları ya da zihinsel sakatlığı olanlardır. 

Guatemala’nın kırsal bölgesinden tutun da Avrupa’ya kadar bulgularla gösterildiği üzere, daha 

şiddetli sakatlıkları olan insanlar daha büyük dezavantaj yaşarlar. 
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Dünya Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, engellilik düşük gelirli ülkelerde yüksek gelirli 

ülkeler göre daha yaygındır. Aynı zamanda, en yoksul beşte birlik refah diliminde yer alan 

insanlarda, kadınlarda ve yaşlı insanlarda engellilik daha fazla yaygınlık gösterir. 

Dünya Engellilik Raporuna göre insanları engelleyen faktörler; 

-Yetersiz politikalar ve standartlar 

-Olumsuz tavırlar 

-Hizmet iletimi sorunları 

-Yetersiz finansman 

-Yetersiz erişilebilirlik 

-Danışma ve katılım yetersizliği 

-Veri ve bulgu yetersizliği 

4.1.Dünyada Engelli Eğitimi 

Engelli olmayan akranlarına kıyasla engelli çocukların okula başlaması daha az olasıdır ve 

engelli çocukların okulda bulunma süreleri ve sınıf geçme oranları daha düşüktür. Hem düşük 

gelirli hem de yüksek gelirli ülkelerde bütün yaş grupları boyunca eğitimi tamamlama konusunda 

farklar görülmektedir. Ancak bu farklar yoksul ülkelerde daha belirgindir. Engelli çocukların ve 

engelsiz çocukların ilköğretime katılma oranlarındaki farklar Hindistan’daki %10 oranından 

Endonezya’da %60 oranına kadar değişim gösterebilmektedir. Ortaöğretime katılımdaki fark 

Kamboçya’daki %15 oranından Endonezya’daki %58 oranına kadar değişmektedir .Doğu Avrupa 

ülkeleri gibi ilköğretime kayıt oranlarının yüksek olduğu ülkelerde bile engelli çocukların birçoğu 

okula gitmemektedir. 

Eğitimin önündeki engelleri aşmak 

Engelli çocukların engelli olmayan çocuklarla birarada eğitim görebilecekleri okullarda 

kapsanması ilköğretimi tamamlamayı artırır.Düşük maliyetli olmakla birlikte, ayrımcılığın da 

ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. 

Engelli çocukları eğitime dahil etmek, sistemde ve okullarda değişiklikler yapılmasını gerektirir.  

Kapsayıcı eğitim sistemlerinin başarısı büyük ölçüde bir ülkenin gerekli yasaları uygulama 

kararlılığına; hedefleri belirgin politikalar oluşturmasına; ulusal bir eylem planı geliştirmesine; 

uygulama için altyapı ve kapasite geliştirmesine ve gerekli finansmanı uzun süreli olarak 

sağlamasına bağlıdır. Engelli çocukların akranlarıyla eşit eğitim standartlarına sahip olmasını 

teminat altına almak genellikle eğitime ayrılan bütçenin arttırılmasını gerektirir. 

Kapsayıcı bir öğrenme ortamı yaratmak bütün çocukların öğrenme ve potansiyellerini 

gerçekleştirme süreçlerine yardımcı olacaktır.Müfredatta, öğretme yöntemleri ve araçlarında, sınav, 

ölçme ve değerlendirme sistemlerinde, öğrenci merkezli yaklaşımlar benimsenerek eğitim sistemleri 

dönüştürülmelidir. Birçok ülke, bireysel eğitim programlarını, engelli çocukların eğitim ortamına 

dahil edilmesini sağlayan bir araç olarak benimsemiştir. Sınıfların düzenini değiştirmek gibi basit 
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tedbirlerle engelli çocukların eğitimde karşılaştıkları fiziksel engellerin birçoğunun üstesinden 

kolaylıkla gelinebilir. Bazı çocuklar, özel eğitim öğretmeni, yardımcı eğitimci ve terapi servisleri 

gibi ek destek hizmetlerine erişime ihtiyaç duyacaktır.  

Bütün çocukların kaynaşmış ve bir arada eğitim alabileceği okullarda görev yapan öğretmenlere 

engellilik ile ilgili eğitim vermek, bu öğretmenlerin engelli çocukların eğitimi konusunda 

kendilerine olan güvenlerini ve becerilerini geliştirebilir. Bütünleştirici eğitim ilkeleri, öğretmen 

yetiştirme programlarına entegre edilmeli ve öğretmenlere kapsayıcı eğitim konusunda 

uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşabilecekleri fırsatları sağlayabilecek diğer girişimlerce 

benimsenmelidir. 

4.2.Engellilere Yönelik Dünyada Gerçekleştirilen Kentsel Çalışmalar 

Dünyanın birçok kentinde engelli kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmak amacı ile ulaşım 

konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Özellikle Norveç, İtalya, İskoçya, Kanada, New 

York, Avustralya, İngiltere, Dubai gibi ülkelerde “Engelsiz Tasarım” veya “Evrensel Tasarım” 

adları altında kentsel düzenlemeler görülmektedir. Bu uygulamalar daha çok kaldırım ve yaya 

yolları, otobüs durakları, otopark, spor ve rekreasyon alanları, kentsel mobilyalar, ulaşılabilirliğin 

düzenlenmesi gibi konuları kapsamaktadır. 

Engelli bireylerin haklarını ve topluma tam katılımını sağlamaya yönelik olarak, “Avrupa 

Konseyi‟”nce 2006 – 2015 yıllarını kapsayan uygulama planı hazırlanmış ve bu plana göre; engelli 

bireylerin topluma tam katılımlarının sağlanması ve sonuçta engellilikle ilgili konuların üye 

devletlerin bütün politika alanlarına dâhil edilmesine karar verilmiştir.  

Uygulama planı ulusal düzeyde alınacak özel tedbirleri de içermektedir. Eylem Planı, 

yürürlükteki yasal tedbirleri güçlendirerek ve yenilikçi ve kaliteli hizmetler sunarak engelli 

bireylerin gereksinimlerini karşılamaları için üye devletleri teşvik etmektedir. Uygulama planı, özel 

teşebbüs, sivil toplum örgütleri ve diğer uluslararası kuruluşlar için faydalı bir ilham kaynağı 

olmayı hedeflemektedir. 

Her seviyede ulaşılabilir ulaşım politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması birçok özürlünün 

yaşam kalitesinin önemli derecede artmasını sağlayabilir ve fırsat eşitliği, bağımsız yaşam, 

toplumun sosyal ve kültürel yaşamına ve istihdama etkin katılım için bir önkoşul haline gelebilir. 

Üye devletlerden birçoğu, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı(UBAK), European Conference 

of Ministers of Transport (ECMT) ile planlanan gelişmelere taraf olmuşlardır. Engelli bireylerin 

kamu taşımacılığından faydalanması için bütün ulaşım ağının ulaşılabilir hale getirilmesi büyük 

önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda belirlenen hedefler sırasıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

a) Ulaşılabilir ulaşım politikalarının uygulanması vasıtasıyla engelli bireylerin toplumsal yaşama 

katılımını iyileştirmek, 

b) Ulaşılabilir ulaşım politikaları uygulanırken farklı engel türlerine sahip bütün engelli 

bireylerin gereksinimlerinin dikkate alınmasını sağlamak 
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c) Mevcut yolcu taşıma hizmetlerinin, yeni ulaşım hizmetlerinin tamamının ve ilgili altyapının 

ulaşılabilirliğini sağlamak 

d) Evrensel tasarım ilkelerinin ulaşım sektöründe uygulanmasını desteklemektir. 

Yukarıda belirtilen hedeflere uygun olarak üye ülkeler tarafından uygulanması gerekli kurallar 

aşağıda sıralanmıştır; 

a) Yapılı çevrenin, altyapının ve ulaşım hizmetlerinin ulaşılabilirliğini sağlamaya yönelik 

standartlar, rehberler, stratejiler ve uygunsa yasalar başta olmak üzere, uluslar arası kuruluşlar 

tarafından geliştirilen ve kararlaştırılan rehberleri, raporları ve tavsiye kararlarını dikkate almak, 

b) Ulaşım politikalarının uygulanmasını denetlemek ve gözden geçirmek 

c) Toplu taşımacılık işletmecilerinin, ulaşım hizmeti sunumunda çalışan personeline verdiği 

standart mesleki eğitime, zorunlu engelliliğe yönelik farkındalık eğitimini de dahil etmesini 

sağlamak, 

d) Kamu ve özel toplu taşımacılık işletmecileri tarafından kullanılmak üzere ulaşılabilir ulaşım 

hizmetleri sunumuna ilişkin ulusal kılavuz ilkelerin kabulünü ve kullanımını desteklemek, 

e) Ulaşılabilir ulaşım hizmetlerinin sunumuna ilişkin politikaların hazırlanması ve planlanması 

aşamasında gerekli bilgi desteği sağlamak üzere engellilik ilgi grupları, hizmet sağlayıcılar ve ilgili 

devlet kurumları başta olmak üzere paydaşlar arasında işbirliği ve fikir alışverişi yapılmasına 

yönelik usuller belirlemek, 

f) Ulaşılabilir hizmetler sunmaları için özel ulaşım hizmeti işletmecilerini desteklemek ve teşvik 

etmek, 

g) Toplu taşımacılık hizmetlerine dair bilgilendirmenin mümkün olduğunca çeşitli formatlarda 

ve farklı iletişim sistemlerinin kullanımı yoluyla özürlü bireyler tarafından erişilebilir olmasını 

sağlamak, 

h) Ulaşım sağlamak maksadıyla toplu taşıma araçlarını kullanmakta güçlük çeken engelli 

bireyleri destekleyecek yenilikçi programların tasarlanmasını teşvik etmek, 

i) Engelli bireyler tarafından kullanılan yardımcı hayvanların (rehber köpekler gibi) toplu taşıma 

araçlarında uygun biçimde taşınmasını sağlamak, 

j) Hareket güçlüğü bulunan engelli bireylere taşıt park yerlerinin düzenlenmesini ve bu yerlerin 

korunmasını sağlamak, 

k) Yolcu haklarına dair temel metinlerin hazırlanması esnasında engelli gereksinimlerini göz 

önünde bulundurmak 

l) Ulaşım güvenliği ve acil durum kurallarının engelli bireyler için eşitsizlik teşkil etmemesini 

sağlamaktır. 
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5.DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN EĞİTİM YAPISI ÖRNEKLERİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

5.1.Türkiye’den Örnekler 

5.1.1. Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon Eğitim ve Üretim Merkezi, 

İstanbul 

 

1996 yılında hizmet vermeye başlayan Metin Sabancı Merkezi toplam 35.569m
2
 alan üzerinde 

kurulu olup, 2010 yılında yapılan yeni bina ile 18.580m
2
 kapalı alana sahiptir. 

Tesis, Kadıköy Belediyesi’nin tahsis ettiği arazi üzerine Sabancı Vakfı tarafından yaptırılarak 

kullanım hakkı Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na devredilmiştir. Merkez, Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından işletilmektedir. 
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Çocukların ve gençlerin erken yaşta eğitilerek ve çeşitli beceriler geliştirerek topluma 

kazandırılmaları amacıyla kurulan Metin Sabancı Merkezi’nde, özel gereksinime ihtiyaç duyan 

çocukların ve gençlerin daha iyi koşullarda bakımlarının yanı sıra iyileştirme ve sosyalleştirme 

çabaları ile mümkün olduğunca kendilerine yetebilen bireyler olarak hayata kazandırılmaları için 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

Merkez’de, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın önderliğinde özel eğitim ve rehabilitasyon 

hizmetleri, eğitim çalışmaları ve programları devam etmekte olup, Metin Sabancı 

Okulları Anaokulu ve İlköğretim Okulu da 2011 yılında Merkez bünyesine katılmıştır. Merkez 

bünyesinde aynı zamanda Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yatılı bakım ve 

rehabilitasyon hizmetleri sürdürülmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ata İlköğretim 

Okulu’nda da çocukların eğitim hizmetleri devam etmektedir. 

Merkez içinde çocuklar, gençler ve aileleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik çeşitli 

organizasyonlar ve kültür sanat faaliyetleri organize edilmektedir. 

168 kişilik konferans salonu, kapalı ve açık spor alanları, atölyeler ve rehabilitasyon ünitelerinin 

yer aldığı Metin Sabancı Merkezi, 2010 yılında Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla yeni eğitim binasına 

kavuşmuştur. 

5.1.2. Necla - Tevfik Karadavut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

 

 

http://www.sabancivakfi.org/sayfa/metin-sabanci-okullari
http://www.sabancivakfi.org/sayfa/metin-sabanci-okullari
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Yaklaşık 10.000 m² arsa üzerine yapılan 10.000 m²'lik eğitim yapısı programında üç Meslek 

Lisesi'ni içeriyor. Laboratuvar ve atölye alanları gerektiren Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, 

Biyomedikal Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Meslek Liseleri. 

Buca'nın göç alarak oluşmuş yeni mahallesindeki gecekondular, eğitime ayrılan alana dahi 

önlenemez şekilde yerleşmiştir.Yapının çevresiyle kurabileceği olumlu fiziksel bağın kısa dönemde 

pek mümkün olamayacağı öngörülerek yapı içe dönük planlanmıştır. Programdaki yönetim, eğitim 

ve sosyal alanlar, iç avlu/bahçelerin etrafında toplanarak, liseye ait iç mekan oluşturulmuştur. Spor 

salonu açık amfiye açılan kapılarıyla aynı zamanda iklime uygun açık hava sahne gösterilerine de 

imkan vermektedir. Eğitim kanadında koridorlar yerine geniş, aydınlık, iç teneffüs mekanları 

yaratılmıştır. Giriş holünde üç lise öğrencisinin buluşabileceği, geniş merdivenleri amfi gibi 

kullanılabilecek, rampalı yüksek dağılım / buluşma holü yaratılmıştır. Yönetim bölümünde sergi ve 

toplantılara olanak tanıyan ayrı bir hol vardır. Genelde dışarıdan tercih edilen işletmeciyi yapı 

dışında tutacak şekilde, öğrencilerin avlulardan ulaşacağı kantin ve ısıtılacak hazır yemeklerin 

servis edileceği her yöne hakim köprü yemekhane bulunmaktadır. Engelli ulaşımı ve kullanımı dış 

ve iç rampalarda, boyut ve ıslak hacimlerde düşünülmüştür. Üç meslek lisesi birarada yapılan 

yatırımın (henüz inşaat sırasında iken çevrede başlayan boyama, iyileştirme faaliyetlerini de 

gözlemleyerek) bölgeye kısa zamanda katkı getireceğini düşünüyor. 

 
 
 

 
 
 
 

Künye 

Proje Yeri: İzmir 

Proje Tipi: Lise 

İşveren: Süleyman Okay 

Elektrik Projesi: Seren 

Mühendislik 

Mekanik Projesi: Oge 

Mühendislik 

Yapım Türü: Betonarme 

Müteahhit: Berberooğlu İnşaat 

Statik Projesi: Ali İhsan Çalış 

İç Mekan Projesi: PAO Mimarlık 

Tasarım 

İnşaat Başlangıç Yılı: 2010 

İnşaat Bitiş Yılı: 2012 

Arsa Alanı: 10350 

Toplam İnşaat Alanı: 9230 
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5.1.3. Enka Özel Okulları, İstanbul 
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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. 

 

5.1.4. 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. 
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5.1.5. 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. 

5.2.Dünyadan Örnekler 

5.2.1. Hazelwood Engelliler Okulu, İskoçya 
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PROJE ADI: Hazelwood Engelliler Okulu 

MİMARİ: Gordon Murray ve Alan Dunlop 

YAPIM YILI: 2007 

YERİ: Glasgow, İskoçya, Birleşik Krallık 

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. 

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

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. 
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5.2.3. Millenium Primary School 

 

 

Edward Cullinan Mimarlık tarafından London, UnitedKingdom’ da tasarlanmıştır.Okulda 

bulunan üğretmenler ve idare özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere gerekli yardımı ve eğitimi 

sağlamaktadır. 
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5.2.4. Evelyn Grace Academy  

 

Evelyn Grace Academy 2010 yılında İngiltere’de Zaha Hadid tarafından tasarlanmıştır.Aynı 

zamanda Zaha Hadid’in İngiltere’de yaptığı ilk binadır.Zaha Hadid bu projeyle 2011 Riba ödülünün 

sahibi olmuştur. 

Okul 4 farklı okulu bünyesinde barındıran bir spor akademisi.1200 öğrencilik kapasiteye sahip 

ve Londra’nın suç oranın yüksek olduğu bir çöküntü bölgesinde yer alıyor. 

Okulun giriş kapısına giden yol aynı zamanda bir koşu pisti. Köprü il birbirine bağlanan bu pist 

kesilmeden devam ederek yerden tasarruf sağlanıyor. Çiçek yetiştirme bahçesi, servis ve araç park 

etme alanları bulunan okul, ödül de almış olmasın rağmen erişilebilir bir okul değil. Sadece sağlıklı 

insanların kullanımı için tasarlanmış merdivenler ve sirkülasyon alanlarını içeriyor. 
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