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Engelli ne 
demek?

� 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.



� Tanım olarak “engelli” sakat ve özürlü kelimeleri yerine 
kullanılsa da bu sözcükler farklı anlamlara gelmektedir. Özürlü 
terimi "özürlülüğü" odak noktasına koymayı gerektiren, yani 
özürlülük olgusunu nesnelleştiren bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

� Buna karşın engellilik, hemen olmasa da zamanla bu 
zorunluluktan kurtulabilmeyi, düşüncelerimizde yumuşama ve 
esneklik sağlamayı başarabilecek bir terim olarak 
görünmektedir.



� Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kabul ettiği Sakat Kişilerin 
Hakları Bildirgesi’nde engelli tanımı şöyle yapılmaktadır; “Normal 
bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine 
yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki 
kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu 
yapamayanlar”.

� 5378 Sayılı Engelliler Kanunu: ”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 kişi “engelli” olarak 
tanımlanmaktadır.



� Engellilik kavramına Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Uluslararası Çalışma Örgütü(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.”

� • Engellilik (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.”



� Genel bir tanım yapmamız gerekirse 

� “Doğuştan veya sonradan meydana gelen 
hastalıklar, sakatlıklar (vücudun 
görsel/işlevsel/zihinsel/ruhsal farklılıkları öne 
sürülerek toplumsal/ yönetsel tutum ve tercihler 
sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, 
engellerle karşılaşan insan “ 

� demektir.



2. Engellilik Sebepleri 
ve Türleri



2.1. Geçici 
Engellilik

� Toplumun küçük bir bölümünün engelli olduğunu kabul etmek 
yerine büyük bir bölümünün geçici engelli olduğunu kabullenmek 
daha doğru bir düşüncedir. Tam fiziksel yeterliliğin geçici bir durum 
olduğu, buna karşılık herkesin yaşamlarının bir bölümünü çeşitli 
engellilik halleriyle geçirdikleri bilinen bir gerçektir.

� İnsanlar, yük taşırken, 



� çocuk-yaşlı iken, hamilelikte, kol-bacak gibi bir kemikleri 
kırıldığında 



� yada yüksek topuklu ayakkabılarla yürürken, çevreye uyumda 
zaman zaman zorluklarla karşılaşırlar. 

� Dolayısıyla dış mekân tasarımı, insanın fiziksel gücünü bütünüyle 
kullanabildiği durumlar yerine yukarıda sayılan geçici ya da sürekli 
özürlülük durumları göz önüne alınarak planlanmalıdır.



2.2. Kalıcı 
Engellilik

� Kalıcı özürlülük, görme, duyma, hareket, el- kol hareketi ve 
öğrenme zorlukları olmak üzere çeşitlenirler. Bu özür tiplerinin 
özelliklerinin, zayıf ve güçlü yanlarının bilinmesi, fiziksel ve sosyal 
engellerin aşılabilmesi için hayati önem taşımaktadır.

� Tasarım söz konusu olduğunda akla ilk gelen, görme ve hareket 
kısıtlılıkları gibi, dışarıdan fark edilen özür tipleridir. Bununla 
birlikte, görünmeyen, fakat en az diğerleri kadar dikkat edilmesi 
gereken görme, duyma ve öğrenme güçlükleri göz ardı 
edilmektedir. Bir mekânın herkes için tasarlanması, o mekâna 
yalnızca tekerlekli sandalye ile ulaşımı değil, görme, duyma veya 
algılama zorluğu çeken kişilerin de ulaşımı anlamına gelmektedir. 
Bu sebeple, dışarıdan görünmeyen özürlerin gereksinimlerinin 
tasarıma olan girdisi çok önemlidir. 

� Engelliliğin nedenleri dikkatle incelendiğinde bunların önemli bir 
bölümünün kaçınılabilir, önlenebilir nedenler olduğu 
görülmektedir. Engellilik genelde kaynağına ve sebeplerine göre 
değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.



� Kaynağına göre sınıflandırıldığında doğuştan gelen engellilik 
nedenleri arasında; 

� bir takım genetik nedenler, 

� akraba evliliği, 

� gebelik sırasında annenin karşılaştığı travmalar, 

� hastalıklar,

� ilaç kullanımı, 

� ışına maruz kalmak, 

� annenin alkol ve madde bağımlısı olması, 

� kötü beslenmesi gibi nedenler görülmektedir. 



� Sayılan tüm bu nedenler kaçınılmaz önlenemez durumlar değildir. 
Tıp bilimince gerçekleştirilen araştırmalarla genetik nedenlerin bile 
en azından bir kısmı önceden bilinebilmektedir. 

� Doğum sırasında ve sonrasında 'kazanılan" engelliliğe gelince kötü 
ve yetersiz koşullarda gerçekleştirilen doğumlar, travmalar, yanlış 
uygulamalar vb. akla gelmektedir. 

� Doğum sonrasında karşılaşılan olaylar arasında ise iş kazaları, ev 
kazaları, trafik kazaları, savaşlar, terör olayları, endüstriyel kazalar, 
deprem ve benzeri yıkım olayları, büyük sanayi kazaları v.b temel 
engellilik nedenleri arasındadır. Bunların büyük çoğunluğunun da 
önlenebilir nitelikte nedenler olduğu anlaşılmaktadır.



� Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engellilik temel olarak beş 
başlıkta incelenir:

� • Ortopedik engelli

� • Görme engelli

� • İşitme engelli

� • Dil ve konuşma engelli 

� • Zihinsel engelli

� • Süreğen engelli

� • Zedelenme-sapma engelli



� 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 vb. duruma sahip 
kişiler bu gruba girmektedir.

� Görme Engelli

� Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu 
olan kişidir. Görme kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar, renk 
körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası) olanlar bu gruba girer.

� İşitme Engelli

� Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. 
İşitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir.



� Dil ve Konuşma Engelli

� Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, 
akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan 
kişidir.

� İşittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet 
kullananlar, kekemeler, afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında 
bozukluk olanlar bu gruba girmektedir.

� Zihinsel Engelli

� Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zekâ geriliği 
olanlar, Down Sendromu bu gruba girer.



� Süreğen Hastalık

� Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine 
neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır.

� 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.



� Engelli olmanın başarıya mani olmasına gerek yok. Yetişkin 
hayatımın neredeyse tamamını motor nöron hastalığı ile geçirdim. 
Ama bu hastalık beni astrofizik alanında önemli bir kariyer ve mutlu 
bir aile sahibi olmaktan alıkoyamadı.

Profesör Stephen W. Hawking
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ENGELLİLİK 
NEDENLERİ

 Engellilik nedenleri pek çok sınıflamalar hâlinde ele 
alınabilmektedir. Ancak en çok kullanılan sınıflama doğum 
öncesi, doğum anı ve doğum sonrası oluşumlarına göre yapılan 
sınıflamadır. 



 Doğum Öncesi Nedenler

 Kromozomsal nedenler, akraba evlilikleri, ebeveynlerde kan 
uyuşmazlığı (RH faktörü), kalıtımsal hastalıklar, annenin doğum 
yaşı (Annenin doğum yaşının 17’nin altında veya 36 yaşın üzerinde 
olması), gebelikte annenin; doktora danışmadan ilaç kullanılması, 
alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanması, radyasyona maruz 
kalması, yetersiz beslenmesi, enfeksiyon hastalıkları (kızamıkçık, 
toksoplazma, hepatit B, suçiçeği, cinsel yolla bulaşan hastalıklar) 
geçirmesi, kaza, stres, zehirlenme ve travmaya maruz kalması, 
sağlık kontrollerinin yapılmaması, vitamin ve mineral eksikliği, çok 
sayıda ve sık hamile kalınması, annenin sahip olduğu kronik 
hastalıklardır (diyabet, hipertansiyon, epilepsi, kalp hastalıkları). 



 Doğum Sırası Nedenler 

 Doğumun sağlık kuruluşunda ve sağlık elemanlarınca 
gerçekleştirilmemesi, doğumun beklenen süreden önce ve güç 
oluşu, bebeğin düşük doğum ağırlıklı doğması, doğum esnasında; 
bebeğin travmaya maruz kalması ve bebeğin oksijensiz kalmasıdır.



 Doğum Sonrası Nedenler 

 Doğum sonrası bebeğin ağır ve ateşli hastalık geçirmesi, bebeğin 
sağlık kontrolünden geçirilmemesi, gerekli testlerin yapılmaması, 
bebeğin aşılarının düzenli yaptırılmaması, ağır doğum sarılığı, 
bebeğin yetersiz ve dengesiz beslenmesi, ev, iş, trafik kazaları, 
zehirlenmeler, aile ve çevrenin eğitimsizliği, bireylerin ihmal ve 
istismar edilmesi ve doğal afetlerdir.



 Dünya üzerinde birçok farklı nedenden dolayı oluşmuş 
engellilik durumu mevcuttur. Engeller kişinin kendi 
durumundan kaynaklı olan kişisel engeller ve çevre 
özelliklerinden kaynaklanan dışsal engeller olarak 
incelenebilmektedir. Kişisel engel, kişinin kendi 
özelliklerinden kaynaklanan bir eksikliktir, bu yüzden 
toplumdan soyutlanamaz. Dışsal engel ise, bireyin 
çevresinden kaynaklanan bir eksikliktir; fakirlik, geri 
kalmış bir bölgeden gelme, anne-baba yoksunluğu vb. 
gibi. Bir bireyde birden fazla dışsal veya kişisel engel 
olabilir. 

ENGELLİ GRUPLARI 
VE 
TANIMLARI



1.Hareketle İlgili Engeller a. Çevrede Hareket Edememek
b. Vücut Kısımlarının Birbirine Uyumsuzluğu
c. El Hareketleri İmkansızlığı
d. Egzersizlere Karşı Tahammülsüzlük

2. Görmeyle İlgili Engeller a. Tam Körlülük
b. Kısmi Körlülük

3. İletişimle İlgili Engeller a. İşitme Kaybı
b. Konuşma Bozuklukları
c. Okuma Güçlüğü
d. Yazma Yetersizliği

4. Sistem Hastalıkları a. Sindirim Sistemi Hastalıkları
b. Boşaltım Sistemi Hastalıkları
c. Ağır Kalp, Dolaşım Sistemi Hastalıkları
d. Hayat Kurtarıcı Bir Makineye Bağlı Olma

5. Zihinsel Engeller a. Doğuştan Zekâ Gerilikleri
b. Sonradan Oluşan Zekâ Gerilikleri
c. Öğrenme Güçlüğü
d. Bilinç Kaybı
e. Bellek Kaybı
f. Yön Tayini Bozuklukları

6. Duygusal Engeller a. Psikozlar ve Nevrozlar
b. Davranış Bozuklukları
c. Alkol ve İlaç Alışkanlıkları
d. Anti-Sosyal Davranışlar
e. Duygusal Bakımdan Gelişme Geriliği

7. Bağımlılık Yapan Engeller a. Vücudun Bir Kısmında Fiziksel Kusur
b. Deride Yara İzi veya Bir Deri Hastalığı
c. İstem Dışı Kas Hareketleri
d. Ses Çirkinliği, Nefes Kokusu

8.Gözle Görülmeyen Engeller a. Devamlı Tedavi Gerektiren Metabolik Hastalıklar 

b. Epilepsi ve Çeşitli Bilinç Kayıpları
c. Travmalara Karşı Aşırı Duyarlılığı Olan Hastalar

d. Tekrarlayan Hastalıklar
9. Yaşlılığa Bağlı Engeller a. Derinin Buruşup Sarkması

b. Fizik ve Mental Fonksiyonların Yavaşlaması
c. Belleğin Zayıflaması



 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Aile ve Tüketici Hizmetleri Engelli 
Bireylere Yönelik Araştırması’nda ise engelli grupları şu şekilde 
sıralanmıştır:

 Görme Engelliler

 Görme engeli, doğum anında ya da doğum sonrasında geçirilen 
kazalarda meydana gelebilecek bir engelliliktir. Dokunma duyusu 
ve işitme duyusu görme engelli bireylerin iletişiminde çok 
önemlidir. Görme engelli bireylerin topluma kazandırılması için 
küçük yaşlardan itibaren eğitimler alması gerekmektedir. Yasal 
tanıma göre: Tüm düzeltmelerle birlikte gören gözün görme 
gücünün 1/10 görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan veya 
görme açısı 20 dereceyi aşmayan kişilere görme engelli 
denilmektedir. Tüm düzeltmelerle birlikte görme keskinliği 20/70 
olan kişilere “az gören” denilmektedir. 



 Görme Engelli Bireylerin Özellikleri 

 Görme engelli birçok bireyde, görme yetersizliğine ek olarak 
yaklaşık üçte birinde ek yetersizlikler de görülebilmektedir. Çoğu 
görme engelli bireyin sözel dil becerilerinin normal olduğu 
görülürken dilin kullanımı ve kalitesinde akranlarına nazaran 
farklılıklar vardır. Sözel olmayan iletişim biçimlerini (yüz ifadeleri, 
jest ve mimikler) anlama ve kullanmada problemler 
yaşamaktadırlar. Görme engelli bireyler, görme yetersizliğinden 
kaynaklanan eksiklikleri diğer duyu organlarını kullanarak telafi 
etmeye çalışırlar. İnce yetenekleri gelişmiştir. Görme engelli 
bireyler, görenlere oranla daha yüksek ve monoton bir sesle 
konuşurlar, dudak hareketlerini çok fazla kullanmazlar.



 Görme Engellilerin Sınıflandırılması 

 Körler: Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10’dan 
aşağı olan, eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden 
yararlanması mümkün olmayan kişidir. 

 Az görenler: Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10 ile 
3/10 arasında olan ve özel birtakım araç ve yöntemler kullanmadan 
eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanması 
mümkün olmayan kişidir. 

 Görme yetersizliği olanlar: Tüm düzeltmelere rağmen bireyin 
görmesindeki bozukluğun eğitim performansını olumsuz yönde 
etkilemesidir. 



 İşitme Engelliler

 İşitme engeli; işitme duyarlılığının kişinin gelişim, uyum, özellikle 
iletişimdeki görevini yeterince yerine getirememesi durumudur. 
Bazı insanlarda çeşitli nedenlerle işitme meydana gelmez ve 
böylesi bireyler “sağır, dilsiz, işitme özürlü veya işitme engelli” 
olarak adlandırılır.  

 İşitme Engelli Bireylerin Özellikleri 

 İnsanlar, doğumdan itibaren pek çok bilgiyi işitme duyusunu 
kullanarak öğrenir, çevresindekilerle iletişimini bu şekilde 
sağlayarak olayları anlar ve seslere anlam verir. İşitme engelli 
bireyler ise konuşma ve dil öğrenme fırsatından yoksun kalarak 
hem anlama hem de konuşma konusunda problemler yaşar. İşitme 
engelli bireyler, işitme kayıplarının derecesi, tipi ve şekline göre 
fazlaca ses hataları yaparlar, bu da konuşmalarının anlaşılırlığını 
etkiler. İşitme engelli bireyler, düşüncelerini düzenlemekte zorluk 
çeker ve çoğu zaman düzgün bir sıra ile ifade edemez. Sözlü 
yönergeleri dinlerken ve izlerken zorlanırlar.



 İşitme Engellilerin Sınıflandırılması 

İşitme kaybının tipi ve derecesi, uluslararası standartlara göre şu 
şekilde sınıflandırılmıştır:  

 İşitme Engelini Derecesine Göre Sınıflandırma

10dB-15dB Normal İşitmede bir problem yoktur.

16dB-25dB Minimal
Bazı sesleri (çağlayan sesi, yaprak hışırtısı gibi) duymada ve ayırt 
etmede güçlüğü vardır. 

26dB-30dB Hafif
Konuşma seslerinin bazılarını duyabilme güçlüğü vardır. Fısıltı ile 
konuşulanları duyamaz. 

31dB-50dB Orta Karşılıklı konuşmaları anlamada güçlük çeker. 

51dB-70dB Orta- İleri İşitme cihazı olmadan konuşmaları anlayamaz ve takip edemez.

71dB-90dB İleri Konuşma seslerini duyamaz. Sadece çevredeki şiddetli sesleri duyabilir. 

91dB ve üzeri Çok İleri Çok yüksek şiddetteki sesleri duyabilir. 

Çok ileri derecede işitme kaybı olan ve işitme cihazı kullanması 
zorunlu olan bireyler “sağır”, hafif ve orta derecede kaybı olan 
bireyler ise “ağır işiten” bireyler olarak tanımlanmaktadır. 



 İşitme Engelini Oluş Zamanına Göre Sınıflandırma 

 İşitme engelli bireylerde genel olarak işitme engelinin oluş 
zamanına göre iki tür işitme kaybı görülür: 

 İşitme kaybı birey çocukluk döneminde dili kazanamadan ortaya 
çıkmışsa dil öncesi işitme kaybı, 

 Dili kazandıktan sonra ortaya çıkmışsa dil sonrası işitme kaybından 
söz edilir. 

 İşitme Engelini Oluş Yerine Göre Sınıflandırma 

 Bireylerde genel olarak oluş yerine göre beş tür işitme kaybı 
görülür. Bunlar: 

 İletim tipi işitme kaybı, 

 duyusal- sinirsel tip işitme kaybı, 

 karma tip işitme kaybı, 

 merkezi tip işitme kaybı ve 

 psikolojik işitme kaybıdır. 



 Ortopedik ve Süreğen Hastalıklı Engelliler 

 Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilen ortopedik engeller, 
derecesine göre bireyin yaşamını etkilemektedir. Sonradan ortaya 
çıkan engellerde birey durumu kabul etmekte zorlanabilmektedir, 
bu durumlarda destek alması gerekebilir. 

 Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve 
eklemlerindeki özürlerinden dolayı normal eğitim öğretim 
çalışmalarından yeterince yararlanamayan bireylere “ortopedik 
engelli bireyler” denilmektedir. 

 Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklar sebebiyle eğitim 
öğretim çalışmalarından yeterince yararlanamayan bireylere ise 
“süreğen hastalığı olan bireyler” denilmektedir.



 Ortopedik Engel ve Süreğen Hastalığı Olan Bireylerin Özellikleri 

 Bireyin sahip olduğu ortopedik engelin veya süreğen hastalığın 
derecesi bireyin hareket becerilerini, aktivitelere katılımını 
dolayısıyla deneyimlerini, sosyal-duygusal-bilişsel yaşamlarını 
doğrudan etkilemektedir. 

 Ortopedik engel ve süreğen hastalığı olan bireylerde denge 
bozuklukları görülür, kolay düşerler, çabuk yorulurlar ve kol, bacak, 
eklem ağrıları sıklıkla görülür. 



 Ortopedik Engel ve Süreğen Hastalıkların Sınıflandırılması 

 Ortopedik engele ve süreğen hastalıklara sahip bireylerin sınıflandırılması 
tıbbi yönergelere göre yapılmaktadır. Sınıflandırmalar yetersizliğe yol açan 
nedenlere, zedelenmenin oluştuğu yere ve derecesine göre yapılmaktadır. 

 Bedensel Engelliler 

 Bedensel engelli, normal insan hareketlerine sahip olmayan ve hareket 
organlarında eksiklik ve özür bulunduğundan yardımcı cihaz ve araçlarla 
hareket edebilen fiziki özürlü kişidir. 

 T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi’nin yapmış olduğu tanıma göre ise; 
bedensel 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, Serebral Palsi, spastikler ve Spina Bifida
olanlar bu gruba girmektedir. 

 Bedensel engel türlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz;  
 Kas ve iskelet engelliler, 

 beyin ve omurilik engelliler, 

 iç organ engelliler, 

 belirli bir maddeye karşı duyarlılık olarak sınırlandırılmıştır. 



 Mimari önlemlere göre özre sahip engellileri iki şekilde 
sınıflandırabiliriz; 

 Yürüyebilen Engelliler 

 Yürüyebilen engelli, baston, koltuk değneği, protez vb. gibi araç 
vasıtasıyla ayakta durabilen ve hareket edebilen kişidir. 

 Yürüyebilen engellileri kendi aralarında üç gruba ayırabiliriz; 
 Hiçbir yardıma gerek olmadan yürüyebilenler, 
 tutunarak ya da bastonla yürüyebilenler, 
 koltuk değneği veya 
 daha kompleks bir aparatla yürüyebilenlerdir. 

 Tekerlekli Sandalye Kullanan Engelliler 

 Tekerlekli sandalye kullanan engelli, yürümesi sakıncalı görülen veya 
yürüme engeli olan, yardımsız veya yardımlı olarak tekerlekli sandalye 
kullanarak hareket eden kişidir (TSE 1999). Tekerlekli sandalye 
kullanan engellileri üç gruba ayırabiliriz; 

 Tekerlekli sandalyeye bağlı olup zaman zaman yürüyebilenler,
 vücudunun üst kısmını tamamen kullanabilen tekerlekli sandalyeye 

bağımlı engelliler, 
 vücudunun üst kısmını da kullanamayan engellilerdir.



 Ortopedik yetersizliğin oluştuğu yere göre bedensel 
yetersizliklerin sınıflandırılması iki şekilde olmaktadır. Bunlar: 

 Merkezi Sinir Sisteminin Zedelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan 
Ortopedik Yetersizlikler ve Süreğen Hastalıklar 

 Beyin inmesi (Cerebral Palsy-Si Pi), bel çatlağı inmesi (Spina
Bifida), çocuk felci (Polio) ve konvülziyon bozuklukları (Havale)’dır.

 Kas ve İskelet Sisteminin Zedelenmesi Sonucunda Ortaya Çıkan 
Ortopedik Yetersizlikler ve Diğer Süreğen Hastalıklar  

 Kalça çıkığı, ampütasyon (Bir organın tamamının ya da bir kısmının 
kesilip atılmasıdır.) ve süreğen hastalıklar (kanser, tüberküloz, 
şeker ve romatizma hastalıkları)’dır.



 Zihinsel Engelli Bireylerin Özellikleri 

 Zihin engeli olan bireyleri tanımlayan en önemli özelliklerden birsi 
bilişsel süreçlerindeki yetersizliklerdir. Bu süreçteki problemler 
öğrenmeye ilişkin dikkat, hafıza, motivasyon ile ilgili becerilerde 
görülmektedir. 

 Zihinsel Engellilerin Sınıflandırılması 

 Zihinsel engeli bireyler psikolojik, eğitsel ile dil ve konuşma güçlüğü 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

 Psikolojik Sınıflandırma 

 Hafif derecede zihinsel engelliler, orta derecede zihinsel engelliler, 
ağır derecede zihinsel engelliler ve ileri derecede ağır zihinsel 
engelliler olarak ayrılmaktadır. 

 Eğitsel Sınıflandırma 

 Eğitilebilir zihinsel engelliler, öğretilebilir zihinsel engelliler, ağır ve 
çok ağır derecede zihinsel engelliler olarak ayrılmaktadır. 

 Dil ve Konuşma Güçlüğü ile İlgili Sınıflandırma 

 Konuşma Bozuklukları, söyleyiş (Artikülasyon), konuşma akışındaki 
bozukluklar ve ses bozuklukları olarak ayrılır.



 Öğrenme Güçlüğü Olanlar 

 Eğitim ve öğrenim yaşamında güçlük çeken bireylerdir. Öğrenme 
güçlüğü; bireyin okuma yazma, matematik-aritmetik beceriler, 
konuşma, dinleme, akıl yürütme yeteneğini kazanma ve 
kullanabilmesinde yaşadığı zorluklardır.

 Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Özellikleri 

 Dil gelişimlerinde gerilik, konuşmalarında bozukluklar görülür. 
Kavram gelişimleri zayıftır. Öz bakım becerilerini yeterince yerine 
getiremezler. Hafızaları zayıftır. Düzensizdirler. Algı sorunları 
vardır. Duygusal olarak hassastırlar. 

 Öğrenme Güçlüğünün Sınıflandırılması 

 Öğrenme güçlüğü ile ilgili yapılan sınıflandırmaya göre üç grup yer 
almaktadır. 

 Okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü (disgrafi) ve aritmetik 
güçlüğü (diskalkuli) olarak ayrılmaktadır. 



 Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekliler 

 Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuğun gelişim ve eğitiminde özel eğitim önemli bir 
yer tutar. Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların gelişimi, ilerde topluma daha 
yararlı olabilmesi ve var olan kapasitesini tam anlamıyla ortaya çıkarabilmesi 
açısından özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. 

 Üstün zekâlılar, zekâ bölümü sürekli olarak 130 ve daha yukarı olup kendi 
yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir kümenin %98’inden üstün olan bireylerdir. 

 Özel yetenekliler, zekâ bölümü sürekli olarak 120 ve daha yukarı olup güzel 
sanatlar, matematik ve teknik gibi alanlarda yaşıtlarından üstün olan bireylerdir. 

 Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Bireylerin Özellikleri  

 Beden yapıları diğer akranlarına göre sağlıklıdır. Doğum ağırlık ve boyları 
ortalamanın üzerindedir. Yürüme, konuşma ve diğer devinim becerilerinin 
öğrenilmesinde akranlarından daha erkendirler. Hastalıklara karşı dirençlidirler. 
Ortalama ömürleri daha uzundur. Soru ve sorunlara çok sayıda çözüm ya da 
düşünce üretirler. 

 Üstün Zekâlı ve Özel Yeteneklilerin Sınıflandırılması 

 Üstün zekâ ve özel yetenekli bireyler altı grupta incelenmektedir. 

 Özel yetenekli bireyler, üstün özel yetenekli bireyler, yaratıcılık yeteneği ayrıcalıklı 
bireyler, liderlik gizil gücü ayrıcalıklı bireyler, olağanüstü yetenekli bireyler, 
psikomotor alanlarda olağanüstü yetenekli bireyler olarak ayrılmaktadırlar.



 Duygusal ve Davranış Bozukluğu Gösteren Bireyler 

 Uyum güçlüğü gösteren bireyler, “duygu ve davranış problemi 
olan bireyler” olarak da ifade edilebilir. 

 Duygusal ve Davranış Bozukluğu Gösteren Bireylerin Özellikleri 

 Duygusal ve davranış bozukluğu olan bireylerin bazıları üstün 
zekâlı iken bazıları zihinsel yetersizlik gösterebilir. İnsanlarla 
iletişim kurma ve ilişkileri sürdürmede ciddi problemler yaşarlar. 
Suça yönelme riskleri fazladır. Dili kullanım bozukluğu vardır. 
Cümleler içinde çok az sayıda kelime kullanırlar.  

 Duygusal ve Davranış Bozukluklarının Sınıflandırılması 

 Duygusal ve davranış bozuklukları üç grupta incelenebilir: Dışa 
yönelim bozukluklar; dikkat eksikliği, Hiper aktivite ve davranım 
bozukluğudur. İçe yönelim bozukluklar ise depresyon ve kaygı 
halleridir. Düşük sıklıktaki bozukluklar da şizofreni ve otizmdir.



Beni hor görme kardeşim

Sen altınsın ben tunç muyum

Aynı vardan var olmuşuz

Sen gümüşsün ben sac mıyım

Ne var ise sende bende

Aynı varlık her bedende

Yarın mezara girende

Sen toksun da ben aç mıyım



herkes için tasarım
Yrd. Doç. Dr. Alev GÜRBEY



3.ENGEL 
TÜRLERİ

 Engel; kişinin, ürün, hizmet ve bilgiye, diğer kişiler ile eşit 
şekilde ulaşmasını önleyen her şeydir. Engeller; özürlü kişilerin, 
topluma tam ve eşit katılımlarının önünde dururlar. Engeller; 
fiziksel, davranışsal, sistemik ve maddi olabilir.

 Dersin  ana odak noktası fiziksel engeller ve fiziksel 
ulaşılabilirlik olmakla birlikte, ulaşılabilirlik konusunun yalnızca 
fiziksel düzenlemelerle çözülemeyeceği açıktır. Bu nedenle 
diğer engellere de üzerinde düşünmek üzere kısaca 
değinilmiştir.



 3.1. Fiziksel Engeller

 Fiziksel engeller, ders genelinde ayrıntılı olarak anlatıldığından, 
burada değinilmemiştir.

 3.2. Davranışsal Engeller

 Engelliliğe bakış açımız, engelli kişilerle olan ilişkimizi ve bu 
konuyla ilgili yaklaşımımızı belirler. Davranışlar, tutarlılık gösteren, 
karmaşık ve çok yönlü düşünce alışkanlıklarıdır. Davranışsal 
engeller, engelli olan veya olmayan kişilerin birbirleriyle anlamlı ve 
etkin bir etkileşim içine girmesinin önündeki korku ve varsayımlara 
işaret etmektedir.



 Toplum, engellilik halini ‘normal’ olmayan bir olgu olarak 
gördüğünde, engelli kişiler de ‘normal olmayan’ kişiler olarak 
algılanmaktadır. Bu algı biçimiyle ilintili duygular ise; hoşlanmama, 
yabancılama veya korkudur. Bu tür duyguların doğurduğu algılar, 
sonuç olarak ayrışmaya ve temel insan haklarının –bazen farkında 
bile olunmadan- reddine sebep olmaktadır.

 Benzer şekilde, engellilik hali toplum tarafından kusurluluk olarak 
algılandığında, acıma ve merhamet duyguları devreye girmektedir. 
Engellileri toplumdan ayrı şekilde tutup, özel bakım ve barınma 
sağlayarak merhamet nesnesi haline getiren kurumlar, bu 
anlayışın sonucu olarak doğmuştur. Bu anlayış biçimi de, tıpkı ilki 
gibi, engelli kişinin topluma tam ve eşit katılımının önünde duran 
ve temel insan haklarını göz ardı eden bir davranışsal engeldir.



 Ayrıca, engellilik hallerini bir hastalık temelinde algılamak da, 
diğer hastalıklara karşı hissedilen, korku, acıma ve iyileşme ümidi 
duygularını harekete geçireceğinden, engelli gruplarının, ‘normal’ 
gruptan daha aşağıda bir seviyede görülmesine sebep 
olabilmektedir.

 Davranışsal engeller, diğer engel türleri ile yakından ilişkili olup, 
engelli kişilerin eğitim ve iş hayatında daha az yer alması ve sosyal 
aktivitelere daha az katılması gibi sonuçlar doğurmaktadır.



 3.3. Maddi Engeller

 Engelli kişilerin ev ve işyerlerinde bağımsız olarak yaşamlarını 
sürdürebilmeleri ve sosyal katılım sağlayabilmeleri için, maddi olarak 
bağımsız olmaları şarttır. Maddi engeller, kişinin iş hayatına katılıp 
maddi anlamda bağımsız olması ile ilgili olabildiği gibi, engelli kişilerin 
bu konularda kendilerine ait kararları kendilerinin verme yetkisine 
sahip olmaları ile de ilgilidir. 

 Özellikle zihin kapasitesi veya algı ile ilgili engellilik hallerinde 
(alzheimer hastalığı, beyin travması, zihinsel gelişim geriliği gibi), 
kişinin maddi konularla ilgili kararları kendisinin vermesinin önünde 
engeller bulunmaktadır.

 Bununla birlikte, kişiye yeterli bilgi açık bir şekilde verildiğinde ve 
doğru destekler sağlandığında, birçoğu kendi hayatları ve kendi maddi 
durumları ile ilgili kararları tam ve doğru şekilde verebileceklerdir. Bazı 
maddi engeller ise; fiziksel çevrede, iş ve toplum hayatında engelli 
kişilerin gereksinim duyduğu düzenlemelerin uygulanmasının 
getireceği ek maliyet ve bu maliyetin boyutlarının büyük olacağı 
yanılgısı ile ilgilidir.



 3.4. Sistemik Engeller

 Bu engel türü, hukuksal ve kamu politikaları ile ilgili engellerdir ve 
diğer engel türlerini doğrudan etkilemektedir. Bu engeller; 
ayrımcılık ve önyargıları, eğitim ve öğretime ulaşamamayı, belirli 
bir topluluk ya da kişinin dışlanmasını ve farklı kültürel algı ve 
iletişimsizlik gibi çeşitli problemleri içerir.



ERİŞİLEBİLİR/
ULAŞILABİLİR TASARIM VE 
KAPSAYICI TASARIM 
KAVRAMLARI 



 ‘Herkes için tasarım’ konusunda kullanılan terimler çeşitli olmakla 
birlikte, bu alanda kullanılan bazı terimlerin arasındaki farkı 
anlamak gerekmektedir. Bu alanda en sık kullanılan terimler; 
‘ulaşılabilirlik’ ve ‘kapsayıcılık’ olmaktadır. ‘Ulaşılabilirlik’ ve 
‘kapsayıcılık’ arasında önemli farklar bulunur.

 Ulaşılabilirlik; tasarım veya ürünün gerçekleştirilmesi aşaması 
bittikten sonra da düşünülebilirken, ‘kapsayıcılık’ kavramı, tasarım 
sürecinin başından itibaren bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kapsayıcılık, ulaşılabilir olmaktan daha öte bir tanıma sahiptir ve 
bu noktada ulaşılabilirlikten farklılaşmaktadır. Buna, ‘herkes için 
tasarım niyetindeki samimiyet’ şeklinde bir açıklama getirmek de 
mümkündür.



 Örnekleyecek olursak; ulaşılabilirlik, yapı girişine rampa eklemek, kapsayıcılık ise 
rampanın tasarımının, mümkün olan en geniş kullanıcı kitlesi tarafından kullanılıyor 
olmasının desteklenmesidir. Aynı zamanda, rampayı yalnızca özel bazı grupların 
kullanıyor, diğerlerinin ise alternatif olarak başka bir yoldan ulaşıyor olması 
(merdiven kullanmak gibi), rampa kullanıcılarını ‘dışarıda’ bırakan bir durumdur.

 Ulaşılabilirlik her zaman ‘eşit kullanım’ için yeterli olamamaktadır. Ulaşılabilir her 
tasarım aynı zamanda kapsayıcı olamayabilir fakat kapsayıcı her tasarım aynı 
zamanda ulaşılabilirdir. İngiliz Standartlar Enstitüsü (The British Standards
Institute), 2005 yılında, kapsayıcı tasarımı; ‘temel ürün ve/veya hizmetlerin, özel bir 
uyarlama veya özel bir tasarıma gerek duyulmaksızın, makul olan en fazla sayıdaki 
kişi için ulaşılabilir ve kullanılabilir olarak tasarlanması’ olarak tanımlamıştır.

 Ürünler, hizmetler, teknoloji veya yapılar, bütün olası kullanıcılar düşünülerek 
tasarlanırsa, herkes için eşit şekilde değerli deneyimler yaşama şansı arttırılmış 
olur.



 “Evrensel tasarım” ürünlerin, çevrenin, programların ve 
hizmetlerin özel bir ek tasarıma veya düzenlemeye gerek 
duyulmaksızın, mümkün olduğunca herkes tarafından 
kullanılabilecek şekilde tasarlanmasıdır. 

 “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 .

‘Evrensel Tasarım’ kavramı



 Evrensel tasarımın farklı disiplinlerde daha rahat anlaşılıp 
uygulanabilmesi amacı ile, evrensel tasarım kavramının da çıkış 
yeri olan Evrensel Tasarım Merkezi (The Center for Universal 
Design) tarafından 7 ilke belirlenmiştir. 

 Bu ilkeler, mimarlar, ürün tasarımcıları, mühendisler ve çevresel 
tasarım araştırmacılarını da içine alan bir grup tarafından, farklı 
tasarım alanlarında çalışan meslek insanlarına yol gösterici olmak 
amacı ile üretilmişlerdir. 

 Bu 7 ilkenin, mevcut tasarımları değerlendirme süreçlerinde 
kullanılabileceği, tasarım süreçlerinde yol gösterici olabileceği ve 
daha kullanışlı ürün ve çevrelerin özellikleri ile ilgili tasarımcı ve 
tüketicileri eğitebileceği öngörülmüştür.



 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 kullanıcının ayırt edilmemesi veya utandırılmaması,

 1.3 Mahremiyet ve güvenliğin tüm kullanıcılara eşit olanaklarla 
sağlanması,

 1.4. Tasarımın tüm kullanıcılara aynı çekicilikte sunulması.

1. İlke: Eşit Kullanım



 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.

2. İlke: Kullanımda Esneklik: 



 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.

3. İlke: Basit ve Sezgisel Kullanım: 



 Tasarım ürünü, çevre ve mekân, kullanımı ile 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 öğelerinin tanımlanabilecek şekilde birbirinden 
ayrılması (yönlendirme ve kılavuz oluşturma) gerekir.

 4.4. Algılama sınırlamaları olanların kullandığı araç ve tekniklerle 
rekabet edebilecek (mevcutlardan daha iyi olabilecek) çözümler 
geliştirilmelidir.

4. İlke: Algılanabilir Bilgi: 



 Tasarım, tehlikeleri, 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 öğelerinin 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.

 5.4. Çok dikkat isteyen işlerdeki hareketleri sınırlayıcı yaklaşımlar 
geliştirilmelidir.

5. İlke: Hatalara Dayanım: 



 Tasarım ürünleri ve mekânlar minimum güçle efektif olarak ve 
konforlu şekilde kullanılabilmeli, mekân-çevrelere minimum güç 
harcanarak konforlu şekilde erişilebilir olmalıdır.

 Rehber:

 6.1. Kullanıcının doğal vücut pozisyonunda kalarak kullanımı 
sağlanmalıdır.

 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.

6. İlke: Düşük Fiziksel Çaba: 



 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 kullanıcı rahatlıkla tüm kullanım öğelerine 
erişilebilirliğinin sağlanması gerekir.

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

 7.4. Kişisel yardım veya yardımcı araçların kullanımına olanak sağlayacak 
mekânların, alanların sağlanması gerekir. 

 Evrensel tasarım kavramının kapsamı ve odaklandığı konuları açıklamak için 
genel bir çatkı sunan bu ilkeler ve rehber maddeler, konu ile ilgilenen her 
disiplinin farklı uygulamalarında kullanılmaktadır. Örneğin, ürün tasarımı 
alanında kullanımları, yardımcı teknoloji araçlarının gelişmesini 
desteklemektedir. Bu teknolojik ürünler, mimarların da tasarladıkları 
çevrelerde kullandıkları ve yardım aldıkları ürünler konumundadır.

7. İlke: Yaklaşım ve Kullanım İçin 
Boyut ve Mekân: 



Beni hor görme kardeşim

Sen altınsın ben tunç muyum

Aynı vardan var olmuşuz

Sen gümüşsün ben sac mıyım

Ne var ise sende bende

Aynı varlık her bedende

Yarın mezara girende

Sen toksun da ben aç mıyım



herkes için tasarım
Yrd. Doç. Dr. Alev GÜRBEY



Ulaşılabilir 
Tasarım

 Evrensel tasarım literatüründe ve engellilere uygun 
düzenlemelerde çokça kullanılan tasarımla ilgili tanımlar 
aşağıdaki gibidir. Bu tanımlar, İngiltere (DDA, 2005) ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ADA, 2010) bulunan standartlar 
taranarak incelenmiş olduğundan, bazı terimlerin dilimizdeki 
karşılıkları henüz literatürde yer bulamamıştır.



Boyuna Eğim: Yürüme eksenine paralel yöndeki eğim.



 Dolaşım Yolu: Yayalar için bir alandan diğerine ulaşmayı sağlayan; 
yaya yolarını, holleri, avluları, merdivenleri ve sahanlıkları içeren 
ancak sadece bunlarla sınırlı olamayan yapı içi ya da dışı geçiş 
yolları.

 Enine Eğim: Yürüme eksenine dik yöndeki eğim.





 Güç Takviyeli Kapı: Bir düğmeyle kumanda edilen ya da kapının 
açılmaya karşı olan direncini azaltan bir mekanizma içeren kapı.

 Hissedilebilir (Dokulu): Dokunma duyusu ile algılanabilen nesne.

 Hissedilebilir (Dokunsal- haptik) Uyarıcı: Dolaşım yolu üzerindeki 
dönüşler, yol ayrımları gibi bilgilerin aktarımı gereken yerlerde 
veya tehlikelerle ilgili olarak görme engelli kişileri uyarmak üzere 
yürüme yüzeyleri ya da diğer elemanların yüzeylerine uygulanan 
ya da onların bünyelerinde oluşturulan yüzey dokusu.



 Kaldırım Rampası: Kaldırımın içine doğru ya da ona ilave edilmiş 
küçük rampa



 Otomatik Kapı: Çalışma ile ilgili sinyali aldığında kapıyı otomatik 
olarak açan ve kapayan bir çalıştırma mekanizmasıyla donatılmış 
kapı.

 Rampa: 1:20’den daha fazla eğime sahip olan yürüme yolu.



 Temiz açıklık: Engel veya yapı parçalarından sonra geriye net 
boşluk olarak kalan alan.

 Ulaşım arayolu (koridoru): Park alanları, oturma üniteleri, 
masalar gibi elemanların arasında bırakılan, bu elemanların uygun 
şekilde kullanımını sağlayacak ulaşılabilir bir yaya alanı.





GENEL ÖLÇÜLER, ALAN 
GEREKSİNİMİ VE ERİŞME 
UZAKLIKLARI



 Bu bölümde verilen boyutlar, bebek arabası, tekerlekli sandalye 
kullanıcıları veya diğer farklı insanlık hallerinde bulunan bireylerin 
ölçüleri hakkında genel bilgi vermektedir. Bununla birlikte, bu 
ölçüler kişiye ve kullanılan yardımcı araca göre değişebilmektedir. 
Kullanılan bazı yardımcı araçların- tekerlekli sandalye gibi 
boyutları zaman ve teknolojik gelişmelerle birlikte de değişim 
göstermektedir. 

 Aynı kişinin günün farklı zamanlarında, farklı durumlar ve 
mekânlar için kullandıkları araç tipleri de farklılıklar 
gösterebilmektedir. Örneğin, bir tekerlekli sandalye kullanıcısının 
konut içinde kullandığı elle kumanda edilen bir tekerlekli 
sandalyesi yanında, dış mekânda kullandığı akülü bir tekerlekli 
sandalyesi mevcut olabilmekte ve bu iki aracın boyutları farklılık 
göstermektedir.



 Özellikle tekerlekli sandalye kullanıcıları için önemli olan alan 
gereksinimi, tekerlekli sandalye boyutlarına bağlıdır. Tekerlekli 
sandalyelerin ortalama boyutları ve Tekerlekli sandalye kullanan 
bir bireyin boyutları şekillerde görülmektedir.

Alan Gereksinimi





Erişme uzaklığı, tekerlekli sandalye kullanıcıları kadar, çocuklar ve 
boyu ortalamanın altında olanlar için de düşünülmesi gereken bir 
konudur. Erişme uzaklığı, yalnızca bu kullanıcı grupları için değil, 
ayaktaki kullanıcılar için de düşünülmesi gereken bir tasarım verisi 
olduğundan, ortak erişim uzaklıkları göz önünde bulundurulmalıdır 

Erişme Uzaklığı





 Tekerlekli sandalye, çocuk arabası, görmez bastonu veya yürüteç 
kullanan bireylerin hareket halindeyken gereksinim duydukları 
alanlar;

Hareket





Tekerlekli sandalye
manevra boyutları



Tekerlekli sandalyelerin 
kapılarda manevra boyutları



 Tekerlekli sandalye kullanıcılarının mekân ve hareket için 
gereksinimleri olan boyutlar, mutfak tezgâhı, lavabo gibi yerlerde 
ayak ve diz boşluğu boyutları hesaba katılarak 
tasarlanabilmektedir Bu boşluklar, mekân gereksinimini bir miktar 
azaltmakta ve kullanıcının tezgâh, lavabo gibi elemanlara 
yaklaşarak rahat kullanabilmesini sağlamaktadır. 

Yaklaşım



Güç
 Kapı ve pencere kolları, zaman zaman herkes için güçlük 

oluşturmaktadır. Tekerlekli sandalye kullanan bireylerde ise, 
kapının açılış yönü ve uygun olmayan manevra ile ilgili zorluklar da 
eklenmekte ve sorun daha da artmaktadır. Bu tür mekanizmalar, 
fazla güce ve kas becerisine gereksinim göstermeyecek yapıda 
olmalıdır.



Futbol oynarken 12 yaşında geçirdiği bir kazadan dolayı iki gözü de 
görme yetisini kaybetmiş olan Andrea Bocelli, dünyaca ünlü tenor 
ve bestecidir.



herkes için tasarım
Yrd. Doç. Dr. Alev GÜRBEY



ENGELLİLERE YÖNELİK 
KENTSEL TASARIM VE 
PLANLAMA KRİTERLERİ



 Engellileri başkalarının yardımına gerek duyurmadan kent 
yaşamı/aktiviteleri ile bütünleştirmeye yönelik tasarım 
arayışlarına ve uygulamalarına gereksinim bulunmaktadır.

 Kenti oluşturan konut yerleşme alanları, kentsel çalışma 
alanları (yönetim, kamu kuruluşları, kentsel ve bölgesel iş 
merkezleri vb.), yeşil alan, kentsel sosyal alt yapı (eğitim, 
sağlık, kültürel tesis, dini tesis) arasındaki bağlantı güçlü ulaşım 
ağları ile sağlanarak toplumun engelli, yaşlı, hasta kısmı 
unutulmadan tüm insanlara yönelik tasarım yapılmalı, ülke, 
bölge ölçeğinden başlanarak kente inen planlar yapılmalı ve 
planlar arasındaki uyum unutulmamalıdır.



Kent 
bütününe 
yönelik 
planlama ve 
tasarımdaki 
temel kurallar

 - Planlama engelli bireylerin hareketlerini kısıtlamayacak 
şekilde yapılmalı, engelli kişilerin kullanabildiği alanların 
çoğunluğunu sağlıklı insanların rahatlıkla kullanabildiği 
unutulmamalıdır.

 - Meslek disiplinlerinin ortak çalışmalarıyla özel ve kamu 
alanlarında engelli bireyler için uygun yaşam alanları 
oluşturulmalıdır.

 - Özellikle kent içi ulaşım alanlarında gerekli önlemler 
alınmalı ve belirtilen standartlar dahilinde, engelli bir bireyin 
yardım almadan bir yerden bir yere gidebileceği şekilde ulaşım ağı 
oluşturulmalıdır.

 - Açık alanlarda olduğu kadar yapı içlerinde de engelli 
bireylerin kullanımları göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır.

 Gerekli yasal düzenlemelerle çevre düzenleme planlarında 
ulaşılabilirlik kriterlerinin uygulanması zorunlu hale getirilmelidir.



 - Fiziksel çevrenin yapılandırılmasında sorumlu kişi ve 
kuruluşların engelli kişiler konusunda bilgili, bilinçli ve duyarlı 
davranmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla fiziksel çevrenin 
tasarlanması ve yapılandırılması süreçlerinde engellilerin, 
ailelerinin ve örgütlerinin katılımı konusu büyük önem 
taşımaktadır.

 - Belediyeler imar mevzuatlarında yer alan konuyla ilgili 
hususların uygulanmasında hassas davranmalı, standartlara uygun 
olmayan uygulamalar için gerekli önlemleri almalıdır.

 - Yasalarda yer alan düzenlemelerin uygulanması sağlanmalı, 
aksi takdirde cezai yaptırımlara başvurulmalıdır.

 - Engellilere yönelik olarak yapılması gereken 
düzenlemelerin, mevzuat ve standartlara uygun olması konusunda 
karşılaşılan aksaklıklar; yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve 
sorumlulukları; mevcut mevzuat ve standartlar konusunda yerel 
yönetimlerin bilgi, teknik ve mali açıdan yeterliliği; bu konudaki 
denetim sistemi hususlarında Engelliler İdaresi Başkanlığı ile 
sürekli işbirliğinde olmalıdırlar.



 Temel hedef yeni yapılacak alanlar açısından, “engelsiz fiziksel 
çevreler oluşturmak” ve 

 mevcut çevrelerin “niteliğini iyileştirmek”, “erişilebilirliğini 
arttırmak”tır.

 Erişilebilirliği artırmak konusundaki alt hedefler ;

 Konut alanlarına yönelik

 Kentin merkez alanına, çalışma alanlarına yönelik olarak,

 Rekreasyon alanları, yeşil alanlara yönelik olarak,

 Eğitim, sağlık, idari kurumlar ve diğer donatılara yönelik olarak

 Ulaşıma yönelik olarak tanımlanabilir.



KONUT 
ALANLARI

 Konut alanları ile kenti oluşturan diğer unsurlar arasında bağlantı 
kurularak engelli bireyin kolayca konutuna ulaşabileceği tasarım 
yapılmalıdır. Konut alanlarında günlük gereksinimlerin karşılandığı 
ticaret alanları bulunmalı, bu alan içerisindeki kaldırım, rampa, 
otopark vb. ulaşım elemanları standartlara uygun olarak 
planlanmalıdır.



 Kentsel mekanların biçimlenmesinde, engelli insanların 
gereksinimlerine yönelik olarak “boyut” ve “nitelik” ile ilgili duyarlı 
davranılması gereken bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Boyutlar ve 
nitelikler yardımcı araçların (koltuk değneği, tekerlekli sandalye) 
kolayca, fazla enerji gerektirmeden, çarpmadan ve tehlike 
yaratmadan hareketini, engelli insanların rahatlık ve güvenliğini 
sağlamaya yöneliktir.

 Rahatlık ve güvenlik için yaya yolları, rampalar, merdivenler, kent 
mobilyaları, bitkilendirme, otopark düzenlemeleri, bina girişleri 
engelli ve engelli olmayanların kullanımına uygun olarak 
düzenlenmelidir.

 Tüm toplu konut projelendirmesi ve üretiminde, özürlü bireyler 
için tasarlanmış ortamlarda diğer insanların da rahat edebildiği 
gerçeğinden yola çıkan ve belli standartlara uyulan “uyarlanabilir 
konut” yaklaşımı ele alınabilir.



 Uyarlanabilir konut, normal konutun özelliklerine sahip, ancak 
gerek duyulduğunda hızlı ve ekonomik bir biçimde uygun 
değişimler yapılabilen konuttur Özürlülerin kullanımına uygun kapı 
ve koridor genişlikleri tuvalet, banyo ölçüleri, elektrik tesisatı, 
mutfak donatıları gibi temel ilkeleri tüm konutlarda sağlamak ana 
amaçtır

 Bu özelliklere göre yapılacak konutlar, yapım maliyetini 
artırmayacağı gibi, özürlü olmayanların yaşamını da kolaylaştırıcı 
çözümler sunacaktır Böylece sadece özürlüler için değil, hayatının 
belli bir döneminde özürlülük durumu ile karşılaşacak ya da 
yaşlandığında hareket kabiliyeti azalacak kişiler için de esnek 
çözümler sunulmuş olacaktır



Konutlarda 
uygulanması 
gereken temel 
kurallar 

 Yeni yapılacak tüm konutlar, özürlülerin girişine ve katlara 
ulaşımına uygun asansör, merdiven, rampalar belirlenen ölçü ve 
nitelikte yapılmalıdır

 Yarım kat merdiven engelinin ortadan kaldırılması ve kot farkının 
giderilerek asansöre ulaşılması sağlanmalıdır

 Banyo ve tuvaletler özürlü ve yaşlıların erişimi ve kullanımına 
uygun yapılmalıdır

 Konutlarda ev kazalarının en aza indirilmesi için gerekli 
düzenlemeler ve basit donanımlar sağlanmalıdır Evin birçok 
noktasına tutunma kolları konulabilir Dolaplar uygun yükseklikte 
düzenlenmelidir Keskin köşeler ve kaygan zeminler ortadan 
kaldırılmalıdır



 Yeni yapılacak binalara inşaat ruhsatı verilirken, projelerde 
özürlülerle ilgili düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı kontrol 
edilmeli, bu düzenlemeler yoksa ruhsat verilmemelidir

 Tamamlanmış yapılara yapı kullanma izni verilirken, bina 
girişlerinde, asansörlerde ve diğer ortak alanlarda özürlülerle ilgili 
standartlara uygun düzenlemeler yapılmamışsa yapı kullanma izin 
belgesi verilmemelidir

 Mevcut konutların girişleri özürlülerin erişimine uygun hale 
getirilmelidir

 Konutların girişleri ve iç tasarımında, çalışma alanları engellilerin 
de kullanabileceği biçimde düzenlenmelidir.

 Binalarda erişilebilirliği gerekli kılacak ve bu konudaki girişimleri 
teşvik edecek ve yönlendirecek standartlar ve olanaklara yasal 
düzenlemelerde yer verilmelidir. Özellikle kamu yapılarının tümü 
engelliler için erişilebilir olmalıdır.



 Konut konusunda hedef uzun dönemde gelir düzeyinin 
yükseltilmesi için, istihdam ve eğitimle bütünleşmiş hedefler 
konulurken, kısa dönemde kentteki konutların bir bölümünün 
engelli insanlar için de erişilebilir olmasıdır. Bu konutlar aynı 
zamanda düşük ve orta gelir grubuna da yönelik olarak 
düşünülmelidir. Bu konudaki teşvikler konut politikalarında yer 
almalıdır.

 Engelli insanlar için uygun konutlar öncelikle ticaret/konut karışık 
alanlarda, mevcut konut alanları içinde veya bitişiğinde ve yeni 
konut alanlarında, o nüfusa hizmet edecek yeterli düzeyde 
olanakların bulunduğu ve kolaylıkların sağlanmış olduğu alanlarda 
konumlanmalıdır.



Bina Girişleri 
ile İlgili 
Düzenlemeler

 Binanın ana girişi erişilebilir olmalıdır. Yaya yollarının bina girişiyle 
karşılaştığı yerlerde, kaymayan malzemeden, sert yüzeyli, düz bir 
platform yapılmalıdır.

 Bina girişleri, hava koşullarından korunmalıdır.

 Döner kapılardan kaçınılmalıdır. Varsa yanında mutlaka özürlülerin 
de geçebileceği nitelik ve boyutlarda normal kanatlı bir kapı da 
bulunmalıdır.

 Ön kapıda tercihen eşik olmamalı, eşik varsa tekerlekli 
sandalyenin geçebileceği yükseklikte ve iki tarafa eğimli olmalıdır.

 Kapılarda kavranması kolay kapı kolu kullanılmalıdır.

 Minimum kapı genişliği için verilen öneriler, yönergeden 
yönergeye farklılık göstermektedir. Ancak en güvenli kapı genişliği 
en az 1.2 m olmalıdır.



 Çift kapılarda, kapılardan her biri en az 800 mm (belki daha da 
fazla; 830– 900 mm) genişlikte olmalıdır.

 Cam kapılar 150 mm genişlikte, alt kenarı yerden 1400 – 1600 mm 
yükseklikte parlak renkli şeritle işaretlenmelidir. Tekerlekli 
sandalyelerden zarar görmemesi için 400 mm‟nin altında cam 
kullanılmamalıdır.

 Rampanın bulunduğu yerlerde, mutlaka merdiven de bulunmalıdır. 
Eklem iltihabı ve sırt ağrısı olan bazı insanlar, rampa çıkmak yerine 
merdiven çıkmayı daha kolay bulmaktadır.



herkes için tasarım
Yrd. Doç. Dr. Alev GÜRBEY



KENTSEL 
ÇALIŞMA 
ALANLARI

 Merkez alan açısından hedef; yaya yolları ağının erişilebilirliğini 
yaşlı, güçsüz ve engelliler için artırmak biçiminde konulabilir.

 Merkez alanda, yeni gelişmelerde, uygun olan yerlerde, yaya 
yolu sisteminin, zemin düzeyinde ve ancak gerekli erişilebilirlik 
koşulları sağlanarak zemin altı ve zemin üstü düzeyinde 
genişletilmesi düşünülebilir.



Erişilebilirlik kapsamında, resmi yapılar yanında, kamunun kullanımına 
açık tüm binalar kamusal binalar diye ele alınmaktadır Engelli bireylerin 
toplumsal yaşama katılımında bu binalara erişilebilirliklerinin sağlanması 
büyük önem taşımaktadır.

- Resmi ve umumi binalarda bir kattan fazla olan yapılarda erişilebilirlik 
için engellilerin kullanımına uygun standartlarda asansörün zorunlu 
tutulması aynı zamanda bu asansörün acil durum asansörü niteliğinde 
olması sağlanmalıdır

- Eğitim kuruluşlarında engelli veya engelsiz tüm çocukların bir arada 
eğitim alabileceği bina tasarımlarının gerçekleştirilmesi önem 
taşımaktadır Bu kapsamda, engel türleri ve gereksinmelere göre bir 
arada eğitim alabilecek grupların belirlenmesi ve düzenlemelerin bu 
anlayışla yapılması sosyal etkileşim açısından önem taşımaktadır 
Eğitim yapılarının projelerinin bu açıdan yeniden gözden geçirilmesi 
zorunludur

Kamusal binalar



 Engelli çocukların, toplumla daha fazla bütünleşmesini 
sağlayabilmek için engelli çocukların sağlıklı çocuklarla birlikte 
yararlanabileceği kreşlerin yasalar çerçevesinde kurulması ve 
kurucu kuruluşlara destek olunması yararlı olacaktır Kreşlerin 
yeşil alanlar yakınında kurulması ve kreşlerle birlikte spor 
faaliyetlerinin içeren tesislerin oluşturulması engelli çocuklara 
oldukça önemli fırsatlar yaratabilecektir.

 Resmi binalar yanında kamusal kullanıma açık tüm binalarda, 
engel türüne göre kullandığı diğer yardımcı araç ve gereçler ile 
kullanabilecekleri, sahanlıklı ve korkuluklu rampa, asansör, 
tuvalet gibi olanakların sağlanması gereklidir

 Engellilerin erişimi açısından sağlık kuruluşları kuşkusuz öncelik 
taşımaktadır Bu yapılarda hastaların kullanacağı iç ve dış 
mekanların tümünde, engellilerin erişilebilirliğini sağlayacak 
önlemler alınmalıdır.



 Belediyeler dahil bütün kamu kuruluşlarınca, kendi binalarının 
girişleri, asansörleri, koridorları ve tuvaletlerinin standartlara 
uygun şekilde yapılması gerekmektedir

 Günlük yaşam sürerken insanlar bir çok bina, tesis, alan ve 
mekanı kullanırlar Engellilerin günümüzün önemli sosyal ve 
kültürel etkinliklerinden birisi olan turizm hareketinin dışında 
kalması beklenemez Bu hem ülkelerin turizm gelirlerinin artması, 
turizm potansiyellerinin gelişmesi hem de engellilerin bu önemli 
etkinliğin dışında kalmaması açısından çok büyük önem 
taşımaktadır Engellilerin toplum yaşantısına engelli olmayanlar 
ile eşit fırsatlarla katılabilmelerinin sağlanmasında mekansal
düzenlemeler önemli yer tutmaktadır

 Turizm tesislerinde yatak odaları ve suitlerin önemli bir bölümü 
engellilere uygun olarak tasarlanmalıdır Bu binaların iç 
düzenlemesinde uzman kişilerin katkıları sağlanmalıdır. Turizm 
tesislerinde engelliler için ayrılan ve düzenlenen odaların, diğer 
otel odaları ile eşdeğer yönde ve manzarada, aydınlatma ve eşit 
ulaşım kriterlerine uygun tasarlanması sağlanmalıdır.



 Rekreasyon alanları ve parklara, çocuk, yaşlı ve engellilerin 
kolay fiziksel erişiminin sağlanması hedeftir. Kolaylıkla 
algılanabilmesi için parklar, yollara, yaya yollarına ve bisiklet 
yollarına yakın konumlanmalıdır. Tasarımda binaların ve açık 
alanların mekansal bütünleşmesi sağlanmalıdır. Dış mekan 
kullanımında rahatlık ve güvenlik, diğer insanlarla bir arada 
olabilme kolaylığı gibi noktalar önem taşır.

 Yol, yaya yolu, meydan, yeşil alan, spor alanı gibi kentsel açık 
mekanların engelsiz tasarlanması veya mevcutların engelsiz 
duruma getirilmesi için önlemler alınması esastır. 

REKREASYON ALANLARI



 Bunun için rekreasyon alanlarındaki aşağıdaki hususların uygulanması 
gerekmektedir:

 Halen kullanılan meydan, park, yaya yolu, kaldırım, geçitler, rampalar, merdivenler, 
duraklar, istasyonlar, otoparklar, telefon kabinleri, sinyalizasyon ve işaretlemeler 
gibi bütün kentsel altyapı engellilerin erişimine uygun hale getirilmelidir.

 Kaldırımın başladığı ve bittiği yerlerde tekerlekli sandalyenin rahatlıkla inip 
çıkabileceği rampaların olması, kaldırımların üzerinde bulunan direkler, çöp kutuları, 
trafik panoları, çiçeklikler, zincirler, demir kazıklar, sarkan ağaç dallarının 
kaldırılması ve taşıtların park etmesinin önlenmesi, ticari işyerlerinin önlerine tezgah 
açılmasının kısıtlanması ve yaya geçitlerindeki trafik ışıklarının sesli hale getirilmesi 
gibi tedbirlerle, görme engelli ve ortopedik engelli vatandaşların şehir içinde 
erişilebilirliği sağlanmalıdır.

 Görme engellilerin güvenli erişimini sağlamak üzere kaldırımda, hissedilebilir 
yönlendiriciler, kontrast ve fosforlu renk düzenlemeleri yapılmalıdır.

 Zihinsel engellilerin ulaşılabilirliğinin sağlanmasında basit işaretlemeler ve 
yönlendirici-bilgilendirici donanımlar gereklidir Özellikle ulaşım sistemlerini 
kullanırken, tek başına bir yerden bir yere gitmek istediklerinde, kentsel hizmetlerin 
düzenli olması (örneğin; otobüs saatlerinin, durak yerlerinin sürekliliği ve aynı 
olması) gerekmektedir Ayrıca yazılı bilgilendirmenin büyük puntolar ile ve yalın 
olması da zihinsel engellilerin bulundukları yeri algılaması ve gidecekleri yeri 
planlamasında kolaylık sağlayacaktır. 



 Rekreasyon alanları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken konu 
başlıkları şöyledir:

 Bitkilendirme

 İşaret ve Levhalar

 Posta Kutuları

 Aydınlatma Elemanları

 Çöp Kutuları

 Çeşmeler

 Oturma Birimleri

 Tuvaletler





 Görme engelli kişiler dikkatli yapılmış bitkilendirmeden mükemmel bir 
şekilde yararlanabilmektedirler. Güçlü zıtlıklar ve göze çarpan siluetler 
içeren bitkisel tasarımlar az gören kişiler için yön bulmada görsel 
ipuçları olabilmektedirler.

 Yağışlar nedeniyle kırılıp yürüme yoluna düşen dallar, yere dökülen 
yaprakları kaygan yüzeyler ve kirlilik oluşturabilecek türler, dikenler, 
zehirli ve kaygan meyveler üreten türler yürüme yollarında tehlike arz 
edebilirler ve bundan dolayı dikkatli kullanılmaları gerekmektedir.

 Dikenli bitkiler ile kaygan bir yüzey oluşturabilecek tohum ve 
meyve dökücü ağaç ve bitkiler, potansiyel tehlikeli bitkiler 
olduğundan yaya yollarından uzak tutulmalıdır.

 Yaya yollarına uzayan dallar, özellikle görme engelliler için 
tehlikeli bir engel oluşturmaktadır. Bitkilerin dallarının yaya 
yollarını engellememesi sağlanmalıdır. Ya geçişi engellemeyecek 
biçimde yaya yollarından yeterli uzaklığa dikilmeli, ya da yeterli 
ve düzenli bakım ve budama yapılmalıdır.

 -Bitkilendirmede değişik renk, biçim ve kokuda çeşitlilik 
yaratacak çalı, ağaççık ve çiçeklerin seçimi de önem taşımaktadır.

Bitkilendirme



 İşaret ve levhalar basit ve açık semboller içermeli, zemini ile zıt 
renkte olmalıdır. Uluslararası standartlarda; emniyet ve 
güvenlik için yeşil/beyaz, uyarı ve tehlike riski için sarı/siyah, 
yasaklama, durma, tehlike ve acil durumları bildirmek için 
kırmızı/beyaz, bilgilendirme için mavi/beyaz renkler 
belirlenmiştir.

 - Görme engellilere yönelik dokunsal okuma için 
kabartmalı levhalar ve az gören kişiler için de iri puntolu yazı 
karakteriyle yazılmış levhalar kullanılmalıdır.

 - Trafik, bilgilendirme ve yönlendirme işaretlerinin basit ve 
görülebilir olması, yüksekliği, konumu, kolayca okunması, 
renk, ölçü ve grafik düzeni önem taşımaktadır.

 - İşaretler ışıklandırılmalı, kabartmalı yazılmalı ve 
dokunulabilir yükseklikte olmalıdır.

 - İşaretlerde uluslararası semboller kullanılmalıdır.
İşaret ve Levhalar



Posta kutuları, özellikle tekerlekli sandalye kullanıcılarının erişebilmeleri 
amacıyla yerden 90-120cm yükseklikte monte edilmelidir. Ayrıca yaya 
trafiğini aksatmayacak biçimde konumlandırılmaları özellikle görme engelli 
kişiler için tehlike oluşturmamaları için önemlidir.

Aydınlatma özellikle rampa ve merdiven girişleri gibi potansiyel tehlike 
taşıyan alanlarda engelli kişiler için güvenlik açısından çok önemlidir. 
Aydınlatma engellilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sabit 
elemanlar kullanılarak planlanmalıdır. Az gören kişiler için ışık şiddetinin 
artırılması mekânları algılamaları açısından faydalıdır.
Birçok aydınlatma standardı yetişkin bir insanın ayaktayken göz hizasının 
yüksekliği ön görülerek belirlenmiştir. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının göz 
hizası yüksekliği yaklaşk 1.19 m`dir.
Kentsel dış mekanlar erişim ve kişisel güvenliği sağlayacak yeterli biçimde 
aydınlatılmalıdır. Burada, parlama/yansımayı önleyecek mat malzeme 
seçimi tehlikeli alanlarda ışıklandırma düzeyinin artırılması gerekmektedir.

Posta Kutuları

Aydınlatma Elemanları



 Çöp kutuları yayaların hareketlerini kısıtlamayacak şekilde yaya 
kaldırımı kenarında bordür taşına en az 40 cm uzaklıkta yer 
almalıdır. Yüksekliği en az 90 cm, en çok 120cm olacak şekilde 
yerleştirilmelidir.

 Yanlış yerleştirilmiş çöp kutuları engelli yayalar için tehlike 
unsuru olabilirler. Bunu önlemek açısından diğer donatı 
elemanlarının olduğu gibi çöp kutularının da zıt renkler 
kullanılarak belirgin ve kolay algılanabilir hale getirilmesi 
gerekir.

 Bu bağlamda çöp kutularının aydınlatma direklerine uygun 
yükseklikler göz önünde bulundurularak monte edilmesi 
önerilebilir.

Çöp Kutuları



 Tekerlekli sandalye kullanıcılarının da bu donatılardan 
faydalanacakları düşünülerek, çeşmenin etrafında tekerlekli 
sandalye ile herhangi bir engelle karşılaşmadan rahat hareket 
edebilecekleri kadar boşluk bırakılmalı, çeşme yüksekliği engelli 
kişilerin oturarak veya eğilerek erişebilecekleri şekilde 
ayarlanmalıdır.

 Buna göre çeşmeler için ulaşılabilirlik kriterlerine göre 
belirlenmiş tasarım detayları şunlardır;

 - Çeşmelerin ağızları yaklaşık 0.90 m yüksekliğe 
yerleştirilmelidir.

 - Çeşmelerin farklı yükseklikte iki ağza sahip olmaları daha 
uygundur.

 - Tekerlekli sandalye kullanıcıları için 0.85 m, diğer engellilerin 
eğilerek kullanabilmeleri için 0.95m yükseklikte olmalıdır.

Çeşmeler



 Dış mekân oturma birimleri detaylandırılırken, bu kullanımların engelli 
kişilerin kullanımına uygun olup olmadığı genellikle göz ardı edilir. 
Örneğin, yaşlı insanlar oturur pozisyona geçerken ya da kalkarken kol 
desteğine ihtiyaç duyarlar.

 Oturur pozisyondan daha kolay kalkabilmek için topuk boşluğu da oturma 
birimlerine eklenmesi gereken önemli bir detaydır. Tekerlekli sandalye 
kullanıcıları genellikle durup dinlenebilecekleri ve eğer varsa ellerindeki 
paketleri koyabilecekleri yerler bulunmasını istemektedirler.

 - Sabit oturma elemanları, bir boru ile desteklenmiş kavisli bir 
tasarım stili geliştirilerek hareketli hale dönüştürülebilirler. Bu tasarım stili 
kullanılarak hem tekerlekli sandalye kullanıcıları için boş alanlar elde 
edilmiş, hem de diğer kullanıcıların rüzgâr ve güneş durumuna göre 
oturaklarını ayarlayabilme imkânı sağlanmış olmaktadır.

 - Kentsel dış mekanlarda yaya yollarına ve sert zeminli alanlara 
bitişik, yol boyunca oturma yerleri düzenlenmelidir. Oturma yerlerinin 
yanında, tekerlekli sandalyede oturan bir kimsenin yanaşabilmesine 
olanak sağlayacak biçimde boşluklar bırakılmalıdır. Oturma alanlarının 
çevresi bitkilendirilmelidir.

 - Piknik ve oyun alanlarında masa ve oturma yerlerinde tekerlekli 
sandalye kullananların da yararlanabilmesi için diz ölçüsüne göre masa 
yükseklikleri belirlenmelidir.

Oturma Birimleri



 Dış mekan ortak kullanım alanlarında kadın ve erkek için ayrı ayrı en 
az 2 adet engelliler için özel olarak düzenlenmiş tuvalet 
bulunmalıdır. Tuvalet kapısı üzerine engelli işareti konularak 
tuvaletin mevcudiyeti belirtilmelidir.

 Tuvalet kapısı dışarıya doğru açılmalı ve kapı kilidi dışarıdan 
açılabilecek nitelikte olmalıdır. Tuvaletin iç genişliğinin tekerlekli 
sandalye ölçüleri göz önüne alınarak dönüş mesafesi için yeterli 
olacak şekilde ayarlanması gerekir.

 Kapı yanında bir butonla tuvaletin girilmez veya boş olduğu ışıklı, 
sesli ve yazılı uyarılarla belirtilmeli, bu bilgilendirme işareti veya ses 
sinyali kapı üzerinde görülebilir bir yerde olmalıdır.

 Tuvaletler tekerlekli sandalye kullanıcıları dikkate alınarak 
hazırlanmalıdır. Engelli tuvaletlerinin tasarım standartlarını 
belirleyen ulusal yapı düzenlemeleri bulunmaktadır, ancak bazı 
genel gerekliliklerin her yerde karşılanması gerekir:

 - Geniş ve kolay açılabilen bir kapı (asgari genişlik 92,5 cm),

 - Tekerlekli sandalye kullanıcılarının kabin içinde rahat hareket 
etmesine olanak tanıyacak yeterli alan,

Tuvaletler



 - Tekerlekli sandalye kullanıcılarının, tekerlekli sandalyenin önünden 
veya yanından tuvalete geçişine imkân tanıyacak yeterli alan,

 - Tuvaletten ulaşılabilecek yerde el yıkama ve kurutma bölümleri,

 - Tekerlekli sandalye kullanıcısının klozete veya tekerlekli 
sandalyesine geçişine yardım edebilecek bir asistan için yeterli boş alan.

 - Tuvalet kabininin ebadı, klozetin merkez veya köşeli oluşuna 
bağlıdır. Merkezî klozetli tuvaletler kullanıcının klozete önden, sağdan 
veya soldan geçişine olanak tanır ve 2,8 m genişlikte ve 2,2 m uzunlukta 
olması gerekir.

 - Köşe klozetleri yalnızca sağdan veya soldan geçişe uygundur ve 
dolayısıyla 1.5 m genişlik ve 2,200 m uzunluk gibi daha az bir alan 
gerektirir. Klozet yüksekliği 48 cm olmalıdır ve klozete geçiş yerlerinde 
sıkıca monte edilmiş tutamaklar bulunmalıdır.

 - Lavabo yerden 72 – 74 cm (azami 80 cm), el kurutma makineleri ve 
sabunluklar ise yaklaşık 85 cm yükseklikte olmalıdır.

 - Bütün tuvaletlerde kolaylıkla ulaşılabilen ve kullanılabilen bir 
yardım çağrı veya acil durum butonu bulunmalıdır.

 - Genel bir kural olarak engelli tuvaletleri, diğer tuvaletler kadar 
yaygın olmalıdır.



Avrupa şampiyonu Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı.



herkes için tasarım
Yrd. Doç. Dr. Alev GÜRBEY



DONATILAR

 Donatılar açısından, engellilerin de erişilebilirliğinin sağlandığı 
binalar ve projeler teşvik edilmelidir. Eğitim, sağlık, dini, 
kültürel ve spor tesisleri donatılar içinde yer almaktadır. Herkes 
gibi engellilerin de bu alanlara ulaşma ve yaralanma hakkı 
bulunmaktadır.

 - Eğitim, sağlık, hukuk hizmetlerinden yararlanabilmeleri 
için bina girişleri, katlar arası ulaşım, koridor, kapılar gibi iç 
düzenlemeler de engelli ve yaşlıların kullanımına uygun 
olmalıdır.

 - Tiyatro, konser, sergi, sinema ve alışveriş merkezleri gibi 
genel kullanıma açık binalar, engellilerin ulaşımına uygun hale 
getirilmelidir.



Kentsel fonksiyonlara erişimi sağlayan en önemli unsur olan ulaşımla 
ilgili detaylı olarak çalışılmalıdır. Ulaşılamayan faaliyetlerin olması 
engelli ya da engelsiz bireylere fayda sağlamayacaktır. Engellilerin 
toplumsal katılımını geliştirmek için önce ulaşımı düzenlememiz 
gerekmektedir.

Ulaşımda yol-trafik-otopark ve yaya sirkülasyon sisteminin bütünlük 
içinde, etkin biçimde hizmet etmesi sağlanmalıdır. Erişilebilirlik, 
otobüsten durağa, yaya yoluna, otoparka, konuta kadar uzanmalıdır. Bu 
konuda toplu taşım servislerinin engelli insanlara da ulaşım olanağı 
sağlamak üzere genişletilmesi öncelikler arasında yer almalıdır.

ULAŞIM



 Ulaşımla ilgili temel düzenlemeleri şöyle sıralamak mümkündür:

 - Engellilerin hareketini, kolaylaştırmak için yollar engellerden 
arındırılmalıdır Dik, yüksek, keskin, kavisli veya köşeli olan yollar, 
engellilerin hareketini kısıtlayıcı olduğundan, yaya kaldırım yüzeyi 
aynı yükseklikte, düz ve rahat kavisli olarak yapılmalıdır

 - Mevcut bir yol üstüne, engellilerin ve yayaların yararlanacağı bir 
tesis yapılacağı zaman ne tür bir tesisin yapılacağının belirlenmesi, 
ölçümlendirilmesi gereklidir.

 - (Örnek: Toplu taşım durakları, oto parklar, yaya yolu kaldırım 
düzenlenmesi, dinlenme yerleri, ağaçlandırma vb)

 - Kapalı ve açık tüm alanlarda ulaşılabilirliği güçleştiren nedenler 
olarak tanımlanan fiziksel engellerin kaldırılarak, fiziksel çevre 
engelliler için yaşanabilir ve ulaşılabilir tasarlanmalıdır.

 - Eğitimli köpek kullanan görme engellilerin günlük zorunluluklarını 
giderebilme için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır

 - Engelliler için ulaşılabilirlik kolaylıklarının sağlanmasında diğer 
sağlıklı yayaları da kapsayacak ortak hizmet olanakları 
düşünülmelidir Ayrıca insanlar fiziki bakımdan birbirinden farklı 
olduğundan, farklı kategorideki insanlar için ayrı tesisler yapmak 
yerine, herkes tarafından kullanılabilir ortak şartlardaki tasarımlar 
yapılmalıdır

 - Eski yapılaşmanın ulaşılabilir hale getirilmeye çalışılmasının yanı 
sıra, özellikle yeni uygulamalarda ulaşılabilirlik kriterlerine uyumun 
sağlanması gerekmektedir.



 Toplu taşıma araçlarının ulaşılabilir olması, en az fiziksel mekân 
tasarımı kadar gerekli bir özellik durumundadır. Alçak-tabanlı 
veya duraklara yaklaştığında kaldırım kotu ile eşitlenebilen, 
rampalı otobüsler, araç içlerinde gidilen ve varılan yerlere ait 
bilgilendirme yapan görsel ve işitsel uyarıcıların bulunması, 
herkese uygun boyut ve sayıda tutunma elemanları, toplu 
taşıma araçlarının ulaşılabilirliklerini büyük ölçüde arttıran 
özelliklerdir. ayrıca, tekerlekli sandalye, bebek arabası veya 
yürüteç ile toplu taşıma araçlarına binenler için güvenli alanlar 
ayrılmış olması da büyük önem taşımaktadır. 

Toplu Taşımacılık



genel sorunlar; kot farkları, araçla yanaştığı platform arasında oluşan boşluk ve 
yol-yön bulma ile ilgili olmaktadır. Rampa ile çözülemeyecek durumda olan kot 
farklılıklarında, merdivenlere merdiven liftleri ve asansör düşünülmelidir. 
Trenlere binişte yatay boşluk ve düşey kot farklarının en azda tutulması ise, 
bütün kullanıcıların güvenli bir biçimde trene geçmesini sağlayacaktır.





 Demiryolları ve metro istasyonlarında, bilet alma makineleri, kısa 
boylu kişiler ve tekerlekli sandalye kullananlar tarafından kullanılacak 
kadar alçak konumlandırılmalıdır. Aynı şekilde, turnike geçişleri de, 
tekerlekli sandalye, bebek arabası ve yürüteç kullananlar ile diğer 
gereksinimlere de cevap verebilecek şekilde boyutlandırılmalı ve 
uygun hissedilebilir uyarıcılarla donatılmış olmalıdır.



 Trafik güvenliği yaya ve taşıt trafiği açısından birlikte 
düşünülmelidir.  Kent merkezlerinde öncelik yayaya verilmelidir. 
Yaya ve taşıt trafiğinin kesiştiği noktalarda, yayanın yolu 
hemzemin olarak geçmesi sağlanmalıdır

 Yayalar açısından kent içinde trafik güvenlikli alanlar 
oluşturulmalıdır Yaya alanları artırılmalı ve genişletilmelidir 

 Kavşak noktalarında güvenli ve konforlu geçişi sağlayacak 
sinyalizasyon ve şerit düzenlemeleri yapılmalıdır.

 Görme engelliler için üretilen, konum ve trafik işaretlerine ilişkin 
bilgi veren sesli kumanda cihazı ve benzeri yardımcı araçların 
kullanımı yaygınlaştırılmalı, görme engellilerin bu tür sesli ya da 
titreşimli uyarı aletleri sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmelidir.

 Engellilerin kullandığı motorlu taşıtlara uygun park yeri 
düzenlemeleri kent genelinde yaygınlaştırılmalıdır

 Araçların kaldırıma çıkmasını önlemek üzere yapılan mantar türü 
taşıt engelleyicileri, görme ve ortopedik engelliler açısından ciddi 
tehlikeler yaratmaktadır Bu tür cadde mobilyaları kaldırılmalıdır

 Aydınlatmanın artırılması ile engellilerin mekanları daha güvenli 
kullanımı sağlanabilecektir

Trafik 
Düzenlemeleri 
ve Güvenliği





 - Duraklar yardıma ihtiyaç duymadan, kolay ve engelsiz 
ulaşılabilir olmalıdır.

 - Durakların yerleri kolay anlaşılabilir ve belli uzaklıklardan 
görülebilir olmalıdır.

 - Engellilerin otobüse rahat inip binmeleri için, durak kısmı 
taşıt yolundan 20cm rampa ile yükseltilmeli ve 30cm‟lik 
döşemeyle otobüse kolayca giriş sağlanmalıdır.

 - Otobüs duraklarında engelliler için oturma bankı ve 
bankın uygun yerlerinde tutunma barları, tekerlekli sandalye 
için ayrılmış alan olmalıdır.

 - Otobüs duraklarında, toplu taşım vasıtaları dışındaki 
vasıtaların durma ve park etmeleri yasaklanmalı, bu yasak 
düşey ve kaplama üstü işaretlerle belirtilmelidir.

 - Durakta bekleyen insanları kötü hava şartlarından 
koruyan siperlikler yararlıdır, ancak bu siperlikler yaklaşmakta 
olan otobüsün veya tramvayın görülmesini engellememelidir.

 - Duraklar aydınlatılmalı veya bu mümkün değilse, iyi 
aydınlatılmış noktalara konulmalıdır.

Otobüs Durakları



 - Modern duraklar genellikle şeffaf malzemelerle kurulmakta, 
bu sayede durağın daha aydınlık olması sağlanmaktadır. Ancak bu 
durum görme engelliler için tehlike arz etmektedir. Bu tür 
duraklarda saydam yüzeyin yerden 1500 mm yukarısına 140 – 160 
mm kalınlıkta parlak renkli bir şerit yapıştırılmalıdır.

 - Durakta oturaklar bulunmalı, bunlardan bazıları 450 mm 
yükseklikte alışılmış banklardan, bazıları ise 700 – 800 mm 
yükseklikte, yüksek tip oturaklardan olmalıdır.

 - Tarife 1000 mm – 1700 mm arasında bir yüksekliğe asılmalı 
ve mümkünse aydınlatılmalıdır.

 - Zihinsel engelliler dikkate alınarak tarifede semboller ve 
resimli anlatımlar kullanılmalıdır.

 - Bayrakla işaretlenmiş duraklarda bir barınak bulunsun ya da 
bulunmasın, tarife mutlaka uygun bir yere asılmalıdır. Bayrağın 
üzerinde de zıt renklerde, o duraktan geçen otobüs veya 
tramvayların güzergâh numaraları yazılı olmalıdır. Rakamlar 50 
mm büyüklükte, bayrak ölçüleri ise 450x450 mm olmalıdır. 
Bayrağın alt kısmı yerden 2500 mm‟den aşağıda ve bunun çok 
yukarısında olmamalıdır.

 - Durağı kullanan taşıtlar tam ulaşılabilir ise, tarife üzerinde 
uluslararası tekerlekli sandalye amblemi kullanılabilir.



Kaldırımlar ve Yaya Yolları

Kaldırımların temel amacı, üzerinde yürüyen veya tekerlekli sandalye kullanan 
herkese güvenli ve rahat erişim sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için mümkün olduğu 
hâllerde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;
- Yaya yolları ile bağlanan ve bütünleşen aktiviteler açısından rahatlık, 
erişilebilirlik ve çeşitlilik konusu hedefler arasındadır.
- Engelli yayaların yürüyüşlerini serbestçe gerçekleştirebilmeleri için, yeterli 
yürüyüş alanları sağlanmalı, yoldaki düzenlemeler onlara istedikleri yer gitmeleri için 
engel olmamalıdır
- Uzun yürüme yolları, rahat ve kullanışlı olmayan geçitler, uzun bekleme süreleri, 
engellilerin ulaşabilirliklerini zorlaştıran/caydıran bir unsur olduğundan, çevre, 
herkesin işlevlerini mümkün olduğunca en özgür ve eşit şekilde yapmasını 
sağlayacak biçimde düzenlenmelidir

Engellilerin etrafta serbestçe ve engellenmeden dolaşabilmeleri için yaya yolunda;
-Yeterli genişlik
-Yeterli hareket alanı
-Baş hizası altında serbest alan
-Düz satıh ve kaygan olmayan yüzey
-Yönlendirme, uyarma araçları sağlanmalıdır



 Rampaların yaya yolları ve merdivenlerle bütünleştirilmesi, 
engellilerin herkesle aynı yolu izleyebilmesi açısından önem 
taşımaktadır.

 - Rampaların başlangıç ve bitişlerinde tekerlekli sandalyenin 
manevra yapabileceği açık ve düz bir alan bırakılmalıdır. Sahanlık 
biçimindeki bu düz alanlar birbirini izleyen rampalar arasında da 
sağlanmalıdır.

 - Uzun rampalardan kaçınılmalı ve arada sahanlık yapılmalıdır.

 - Rampalar kar ve buzdan korunmuş olmalıdır.

 - Geniş rampaların her iki yanında da korkuluklar olmalıdır. 
Korkuluklar sürekli olmalıdır. İki ayrı yükseklikteki korkuluklar 
yararlıdır. Alçak olanı çocuklar ve tekerlekli sandalyeliler için, 
yüksek olanı yürüyebilir ancak güçlük çekenler için kullanılabilir.

 - Korkuluklar kolayca kavranabilecek şekilde olmalıdır.

 - Korkuluklar yere veya duvara emniyetle yük taşıyabilecek 
biçimde tutturulmuş olmalıdır.

 - Korkuluklar, rampa ve merdivenlerin başında ve sonunda 
uzatılmalıdır.

 - Merdivenlerde çift taraflı korkuluklar sağlanmalıdır.

Rampalar, Korkuluklar ve 
Merdivenler



herkes için tasarım
Yrd. Doç. Dr. Alev GÜRBEY



 Engellilere ayrılmış park alanlarındaki taşıt park alanları 2,4 
metrelik normal genişlikte değil, bir tekerlekli sandalye 
kullanıcısının rahatlıkla aracına binmesine ve aracından 
inmesine olanak sağlayacak biçimde, 3,6 metre genişlikte, 
olmalıdır. Birden fazla bölmenin birleşik olduğu yerlerde 2 
bölme için fazladan 1,5 metre kadar bir alan ayrılmalıdır.

 Cadde kenarındaki kaldırıma paralel park alanlarında, genellikle 
tekerlekli sandalyenin yerleştirildiği aracın arka kısmına erişimi 
kolaylaştırmak için 6,6 metre uzunlukta bir alan ayrılmalıdır. 
Park alanı kaldırıma açılı ise 4,8 metre uzunluk, 2,4 metre 
genişlik ve 1,5 metre yan boşluk bırakılmalıdır. Cadde 
üzerindeki ve ana yol dışı açık alanlardaki park alanlarının hepsi 
yüksek levhalarla işaretlenmelidir. Ayrıca kaldırıma rahatlıkla 
geçiş için bu yerlerde düşük bordür bulunmalıdır.

Otoparklar



 Otopark alanlarını düzenlerken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar şu 
şekildedir:

 - Binanın ana girişine mümkün olduğu kadar yakın, taşıta binecek ve 
inecek yeterli mekana olanak veren ve binaya erişimde güvenli bir yolla 
bütünleşen park yerleri sağlanmalıdır.

 - Otoparkların bir bölümü engellilerin araçlarına ayrılacak şekilde 
tasarlanmalı ve işaretlenmelidir.

 - Engelliler için ayrılmış park yerleri düz ve iyi aydınlatılmış olmalıdır.

 - Park etmiş taşıttan yaya yoluna veya kaldırıma ulaşım için rampalarla ve 
trafikle kesişme olmaksızın doğrudan erişim sağlanmalıdır.

 - Engelliler için ayrılan otoparklar sert yüzeyli, tekerlekli sandalyeden 
taşıta kolay geçişe olanak sağlayabilecek ve taşıtların çevresinde kolayca 
manevra yapabilecek genişlikte düzenlenmelidir.

 - Mevcut otoparkların dönüştürülmesinde ise iki tane standart park alanını 
bir engelli otoparkına veya üç standart park alanını, iki engelli parkına 
dönüştürmek mümkündür.

 - Kapalı otoparklarda dikey dolaşım için engelli asansörü ve gerekli 
rampalar sağlanmalıdır.



 - Taşıtın durma noktasını mümkün olduğu kadar girişe yakın 
sağlamak, arabaya binmek ve inmek ve tekerlekli sandalyenin 
manevrası için yeterli mekana olanak veren, güvenli bir güzergah 
sağlamak amaçtır.

 -Yoldan binanın ana girişine erişim tercih edilmelidir. Birden 
daha fazla girişe sahip olan binalarda mümkün olduğunca tüm 
girişlerin engellilerin kullanımına uygun olması sağlanmalıdır.

 - Kaldırım bordürü rampalı olmalıdır. Bu alan, girişe yakın olmalı 
ve girişten görülebilmelidir.

 - Binaya erişim yollarının kar, buz gibi hava koşullarından 
korunmuş olması yararlıdır.

Taşıttan Binaya Erişim



 -Yeterli alanın bulunduğu kenar yollarda rampa payı kaldırımdan değil, 
yoldan alınmalıdır. Bu şekilde görme engellilerin fark etmeden rampa 
boşluğuna takılmaları engellenmiş olacaktır.

 - Düşük kenar veya “düşük bordür” 2 metre genişliğinde (yoğun şekilde 
kullanılan bir yaya kavşağında yer alıyorsa daha fazla) ve yük taşıma yolu 
ile bitişik olmalı ve üzerindeki ızgaralar çıkıntı yapmamalıdır. Düşük 
kenarların yürüyüş yolu üzerinde bulunması durumunda görme engellilere 
yardım amacıyla 1200 mm mesafede çevreyle zıtlık oluşturan renklerde 
hissedilebilir yüzey hazırlanmalıdır. Bu sayede görme engelli yayaya bir 
yola yaklaşmakta olduğu bildirilmiş olacaktır.

 - Kalabalık kavşaklarda, yayaların karşıya geçişini kolaylaştırmak için bir 
tür kontrolün bulundurulması gerekir. Bu, yalnızca yaya şeridi veya trafik 
ışıkları gibi geçiş kontrolü olabilir. Bu tür geçiş noktalarında da yine düşük 
bordür ve hissedilebilir uyarı yüzeyi bulunmalıdır.

 - Kontrollü geçişlerde, sesli veya kabartmalı işaretler yoluyla görme engelli 
yayalara daha fazla yardım sağlanabilir. Buna örnek olarak İngiltere’de 
yaygın şekilde kullanılan, yol boş olduğunda sesli sinyal vererek ve dönen 
ışıklı aparatıyla görsel uyarı sağlayarak geçişi kolaylaştıran “bleep & 
sweep” adı verilen işaretler ve sesli uyarı sistemleri verilebilir. Munster’da
da bu tür uygulamalar kullanılmaktadır.

 - Düz geçişlerde geçişin güvenli olduğunu ve güvenli geçişin sona ermekte 
olduğunu belirten iki farklı tona sahip sesli uyarılar kullanılabilir.

Kavşaklar ve Yaya Geçitleri



Yaya Bölgeleri

 -Yüksekliklerinde kaçınılmaz değişikliklerin yapıldığı yerlerde 
basamakların yanı sıra rampalar da hazırlanmalıdır.

 -Yaya kaldırımlarında olduğu gibi, rampalarda da kaymaz yüzey ve 
yeterli ışıklandırma sağlanmalı, düzenli bakım yapılmalıdır.

 -Yaya bölgeleri zaman içinde aydınlatma elemanları, çöp kutuları, 
banklar, bariyerler, mağaza vitrinleri ve benzeri nesnelerle işgal 
edilebilmektedir. Bu tür alan tecavüzleri dikkatli şekilde 
denetlenmeli, görme engelli bireylerin bu nedenle zarar görmesi 
engellenmelidir.

 - Bütün ana hareket yönlerinin “yaya yolu” olarak kalması 
amaçlanmalıdır.

 - Çok geniş yaya bölgelerinde görme engelli ve kısmi görüşe sahip 
insanlar yön bulmada sıkıntı çekebilirler. Bu nedenle buralarda 
merdivenler için uygun uyarılar ve hissedilebilir yüzeyler 
kullanılmalıdır. Gelecekte görme engelli bireylerin bu tür yerlerde 
yönlerini bulabilmelerinde yön bulma sistemleri yardımcı 
olabilecektir.



Zemin 
Kaplamaları

 Engellilere yönelik ulaşılabilir mekânlar oluşturmada bir diğer 
önemli husus, zemin kaplamada kullanılan malzemelerdir. Yaya 
yolu kaplaması, kaymayı önleyici ve dolaşmayı kolaylaştırıcı 
olmalıdır.

 Görme engelli veya kısmi görüşe sahip insanların sokaklarda 
güvenli bir şekilde ilerleyebilmeleri açısından hissedilebilir 
yüzeyler çok önemlidir. Zemin kaplama malzemeleriyle görme 
engelli kişiler için yollarda bir tür çizgili kodlama da 
uygulanabilir. Renkli kodlama, yaşlılık nedeniyle unutkanlık 
problemi olan kişilere yada herhangi bir nedenle hafıza kaybı 
yaşayan kişilere faydalı olabilir.

 Görme engelli kişiler için yollar 3 farklı malzeme ile 
kaplanmalıdır.

 - Engel içermediğini ifade eden „yürüme bölgesi‟ beton plakla;

 -Yakında engel olduğunu ifade eden „dikkat bölgesi‟ granitle;

 - Bir kesişme, kapı veya merdivene yaklaşıldığını ifade eden „ikaz 
bölgesi‟ ise bazalt plakla kaplanmalıdır.



 örnek uygulama kriterleri;

 Hissedilebilir yüzeyler, görme engellilerin ayakkabı tabanından 
hissedebilecekleri çıkıntıda veya yükseklikte olmalıdır. Görme 
kaybına neden olan bazı tıbbi durumların (diyabetik retinopati
gibi) bel altı bölümde de his kaybına neden olduğu 
unutulmamalıdır.

 -Yüzeyin diğer yayalara, özellikle de yürüyebilen engellilere ve 
tekerlekli sandalye kullanıcılarına sorun çıkaracak kadar iri 
kabartmalı olmamasına dikkat edilmelidir.

 - Görme engellilerin çoğu kısmi görüşe sahip olduğundan, 
kabartma yüzeyi çevresiyle zıt renklerde ve fark edilir renk 
tonlarında olmalıdır.



Uyarı yüzeyleri aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır ve 
birbirlerinden rahatlıkla ayırt edilebilir olmalıdır:

 -Yaya geçitlerinde (kontrollü ve kontrolsüz geçişlerin ayırt 
edilmesi amacıyla farklı renkler kullanılabilir),

 -Tren, tramvay biniş-iniş noktalarında ve yüksek otobüs 
platformlarında,

 - Basamak, seviye geçişi, yol üzerindeki hafif ve hızlı toplu 
taşıma platformları gibi diğer tehlikeli bölgelere 
yaklaşıldığında.

Bilgilendirme yüzeyleri ise şu durumlarda kullanılabilir:

 - Geniş ve açık yaya bölgelerinde veya karmaşık yaya 
çevrelerinde yön temini için,

 - Otobüs durağı, telefon kulübeleri, kabartmalı veya sesli 
bilgilendirme hizmetleri, tuvaletler vb. gibi tesislerin varlığını 
bildirmek için.

Hissedilebilir yüzeyler iki 
kategoriye ayrılabilir: 
- Potansiyel bir tehlike 

hakkındaki uyarı 
yüzeyleri ve 

- Bilgilendirme 
yüzeyleri.



1980 yılında İstanbul'da doğan Caner Eler, sporcu bir çocuk 
olarak büyüdü. 7 yaşında basketbola başladı. İyi bir oyuncuydu. 
Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okuyor aynı zamanda İTÜ'de 
basketbol oynuyordu. Fakat üniversite yıllarının baharında, sağ 
dizinde şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. birçok hayâlinin 
arasında doktorlar ona 'Osteosarkom' teşhisi koydu. Caner Eler 
ya basketbolcu ya mühendis olacakken kemik kanseri oldu.

Acıdan bayıltan şiddetli ağrılar, yoğun tedaviler, sinir acıları, 
takılan protezler, teknoloji araştırmaları içerisinde Caner Eler 
sevdiği şeylere tutunmaya karar verdi. 2006'da Eurosport ve 
Four Four Two ile spor basınına girdi. Çok iyi bir basketbolcu 
olabilirdi ama çok iyi bir spor spikeri oldu. Birçok genç bu yolda 
onu örnek aldı.

Çift değnekle yaşamak zordu. 35 yaşına gelirken de bünye alarm vermeye başlamıştı. Doktorları karşısına aldı ve 15 yıl önce 
kendisine ilk önerileni uygulamayı düşündüğünü söyledi. Bilinçli olarak uzvundan vazgeçecekti.  Kararı ailesine anlattı, 
gereken desteği aldı ve bacağını ampute etti. Ayak bileğinden diz üstüne kadar protez bulunan bacağını da tıp fakültesi 
öğrencilerine araştırma için bıraktı.

Caner Eler, 2006’dan beri Eurosport’ta spiker, Radikal ve yayın yönetmeni olduğu Socrates Dergisi ile de yazar olarak 
tanınıyor.


