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Çağdaş bir toplum olmanın en önemli göstergesi: Engelli 
bireylerin kentsel, sosyal ve ekonomik yaşamın içinde 
aktif bir şekilde yer almaları. 

Yapılı çevredeki engeller bu durumu nasıl etkiliyor?



Kentsel yaşam çevrelerinde tek başına yardım 
almadan hareket edebilen engelli bireylere neden 

çok az rastlıyoruz?



Toplumun engelli bireylere yönelik farklı tutum ve 
algısı engelli bireylerin sahip oldukları potansiyellerin 

çoğu zaman göz ardı edilmesine neden olmakta…



Bir fonksiyon kaybı durumunun olması 

yeteneğin de kaybedilmesi anlamına gelmemektedir.



Engelli Kelimesi Hangi Duyguları İçinde 
Barındırıyor?

 Acıma duygusu yaratan 
insan?

 Yardım edilmesi gereken 
insan?

 Başkasının yardımına, 
bakımına muhtaç olan insan?

 Özel, saygı duyulması gereken 
insan?



Engellilik Bir Kimlik midir?

Engelli Öğrenci!

Engelli Sanatçı!

Engelli Kadın!

Engelli Çocuk!

Engelli Çalışan!

Engelli Politikacı!

Engelli Bilim İnsanı!



Engellilerin dünyanın en büyük azınlığı 

olarak nitelendirilmesi???



Mükemmel bedenin ulaşılması gereken bir değer olarak 
sunulması ve bedenin meta haline getirilmesi???



Ayrıştıran Atasözleri ve Deyimler!

Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü 
olur!

Körler sağırlar birbirini ağırlar!

Körle yatan şaşı kalkar!

Kör satıcının kör alıcısı olur!

 Sağır duymaz uydurur!

Eli ayağı düzgün olsun da! (kız-erkek olsun fark 
etmez)

Kör topal gidiyor işte!



Nefret ve Kızgınlık Söylemleri!

Oğlum sakat mısın?!

 Spastik hareketler yapma!

Kör müsün?!

Bu işte bir sakatlık var!

Özürlü müsün nesin?!



İyi niyetle ama bazen bencilce, hiyerarşi yaratan 
ve ayrıştıran söylemler!

Engellilerin tek ihtiyacı olan şey sevgi!

Engelli kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin 
görevi!

…çünkü hepimiz bir engelli adayıyız!

 İmkan verilirse engelliler de başarıya ulaşabilir!

Engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için 
yaptığınızı unutmayın!



Evrensel tasarım terimi ilk 
defa 1985 yılında Amerikalı 
mimar Ronald L. Mace
tarafından kullanılmıştır. 

Mace ve Kuzey Karolina
Devlet Üniversitesindeki 
tasarımcı arkadaşları 
evrensel tasarım 
yaklaşımını, ilkelerini ve alt 
prensiplerini 
oluşturmuşlardır. 

Ron Mace: «Evrensel Tasarım»ın Öncüsü



“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.

Eşitlikçi, kapsayıcı, bütünleştirici ve demokratik bir 
tasarım yaklaşımı: Evrensel Tasarım



Evrensel Tasarımın diğer tasarım terminolojilerinden 
farkı;

“fiziksel olduğu kadar sosyal yapıya da odaklanması” 
ve “bir ürünü binayla ya da şehirle bütünleştiren ve 

herkes için kullanılır olmasını hedefleyen bir 
tasarım” olmasıdır. 



Evrensel Tasarım Piramidi (Goldsmith, 1997).



Planlama-Mimarlık Disiplinleri ve Evrensel Tasarım ilkeleri İlişkisi



Evrensel tasarım ilkeleri;
Ulusal ve Bölgesel Kalkınma Planları gibi makro ölçekli 

planlardan 
mahalle, sokak, yapı adası ve bina ölçeğinde yapılan 

tasarımlara kadar 
planlamanın her aşamasında dikkate alınmalıdır.



Eşitlikçi kullanım ilkesine göre herkes, kentsel çevrede (kamusal 
ve özel alanlara, kent merkezlerine, hastanelere, sokak, 

cadde, meydan ve yaya yollarına ulaşım olanaklarına, açık-
yeşil alanlara ve tüm rekreasyon faaliyetlerine) eşit erişim 

hakkına sahip olmalıdır.



Kamusal mekânlar tüm 
kentlinin mekânlarıdır. 

Her bir kentli bu 
mekânlardan 
yararlanmalıdır. 



Evrensel tasarım benimsenerek yapılmış olan tasarımlar 
aynı zamanda kullanıcıların sosyal düzene uyum 

sağlamasına da katkıda bulunmaktadır. 



Kullanımda esneklik ilkesi
ile her ölçekte farklı 
seçenekler sunan ve 
uyumlu bir tasarım 
gerçekleştirilebilir. 

Karma alan kullanım 
kararlarının desteklenmesi 
ile yürüme mesafesinde 
kullanımlar oluşturulur. 



Her ölçekte farklı seçenekler sunan ve uyumlu bir tasarım

Karma alan kullanım kararlarının desteklenmesi ile yürüme 
mesafesinde kullanımlar

Kent merkezi ile daha yoğun ilişkiler kurmak açısından, mevcut yapı 
stokunu da değerlendirecek kompakt/ sıkı form



Kent bütününde sıçrayarak veya yayılarak gelişme tercih edilecek ise; 
gelişecek yeni yerleşme alanlarının çeşitli kullanımları bir arada 
sunan mahalleler biçiminde tasarlanması ve toplu taşıma 
sistemlerinin merkez ve çevredeki diğer yeni yerleşimlerle ulaşım 
bağlantısının hızla kurulması önerilebilir.



Basit ve sezgisel kullanım ilkesine göre, tasarım kişilerin 
deneyimlerine, bilgi ve beceri seviyelerine bakmaksızın 

kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

Bu bağlamda, kentsel çevreler mekânsal nitelikleri 
kullanılarak daha anlaşılabilir ve cazip hale getirilebilir. 



Kentsel tasarım ölçeğinde Kevin Lynch’in imge analizi ile 
mekânın anlaşılabilirliği artırılabilir. 

Kentsel kimlik ögeleri (landmark) yön bulmayı destekleyebilir.



Algılanabilir bilgi ilkesine göre, tasarım, kullanıcı için 
gerekli bilgiyi, ortam koşullarından, ya da kullanıcının 

duyusal algılama becerisinden bağımsız olarak, etkin bir 
biçimde sunmalıdır.



Akıllı kent uygulamaları ile kentlerdeki tüm 
kullanıcıların yaşam kalitesini yükselten çözümler 

üretilmekte…



Cities Unlocked; Yayalar için üretilmiş bir navigasyon
uygulaması. Akıllı telefonlarla uyum içerisinde 

çalışabilen yazılım.



Amerika’da görme engelliler için yazılı metinlerin 
taranarak sesli hale getirilmesini sağlayan cihazlar 

geliştirilmiştir. 



Japonya’da ise iki yönlü iletişim yapan baston görme engelli 
kişiye kavşağın ismini seslendirmekte ve trafik ışıklarına bir 

sinyal göndermektedir. Sinyalin iletilmesinden sonra ise trafik 
ışığı sesli duruma geçmektedir.



Hata için tolerans ilkesine göre, tasarım, kaza veya 
istenmeyen davranışlar sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli 

ve kötü sonuçları en aza indirmelidir.



Yaya, bisiklet ve toplu taşıma araçlarını kullanan kişilerin 
rahat ve güvenli erişimini gerçekleştirecek planlama ve 

tasarımların yapılması 



ÇAĞDAŞ KENTLERDE;

Yaya her zaman 
üstündür. 

Kent merkezindeki yaya 
geçitleri düzayak yapılır.

Üst-alt geçitler tercih 
edilmez. 

New York kent merkezi 



Yayalar için yeterli sıklıkta 
ve güvenli hemzemin 
yaya geçitleri oluşturulur.

PARİS 

ŞANZELİZE BULVARI 
(Champs-Elysée)

50-60 METREDE BİR YAYA 
GEÇİDİ…

ÜST-ALT GEÇİTLER 
NEREDE?



İNGİLTERE

ABD

ÇAĞDAŞ KENTLERDE… 

Engelli kişiler için de yaya geçitlerinin düzayak (hemzemin) 
olması bir zorunluluktur.  



KENTLERİMİZDE…



Yayalar “taşıt trafiğini kesintiye uğratmamaları” için, yaya üst ve alt geçitlerini 

kullanmaya zorlanır. Ancak, şu bilinen bir gerçektir ki, genellikle yayalar üst geçitler 

yerine tehlikeli trafik yolunu kullanarak karşıya geçmeyi tercih etmektedir. 

Meşrutiyet Caddesi- Kızılay



Yayaların yoldan düzayak geçişi her türlü yayayla 
mücadele (!) önlemiyle engellenir.



Hatta çoğu zaman yaya geçidi bile yapılmaz…!

Dikmen Caddesi



YAYA HAKLARI 

BİLDİRGESİ:

“Zemin katı yayalarındır. 

Genel kural olarak 

yayalar, üst ve alt 

geçitlere zorlanamaz” 

Sıhhiye 



İnsana değer veren kentlerde ışıklı geçitlerde geçiş süresi 
en yavaş yaya olan yaşlı, engelli ve çocuk hızına göre 

belirlenir. 



Kentlerimizde  sınırlı sayıda kalan ışıklı yaya geçitlerinde ise 

yayalara ayrılan geçiş süresi çok kısadır. Yayalar bu sürede 

emniyetle karşıdan karşıya geçişlerini sağlayamaz! 
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Yaşadığımız şehirde ise, yaya üst geçitlerinin, ulaşım planlaması 
politikalarını, taşıt trafiğini hızlandırma üzerine kurgulayan 

belediyeye, yardımcı bir argüman haline dönüştüğü ve bu yaklaşım 
içerisinde, yayaların değil, taşıtların düşünüldüğü kolaylıkla 

söylenebilir.



Düşük fiziksel güç ve çaba ilkesinde, etkili ve rahat bir 
şekilde kullanılarak, yorgunluğu minimum seviyede tutacak 

şekilde tasarımların yapılması amaçlanır.  



Yaklaşma ve kullanım için uygun boyut ve mekân ilkesine göre, 
tasarım kullanıcıların vücut büyüklüğüne, duruşuna veya 

hareketliliğine bakmaksızın yaklaşım, erişim ve kullanım için 
uygun boyut ve mekânı sağlamalıdır.



Kent sosyologu Robert Park’a göre şehir; insanın içinde 
yaşadığı dünyayı arzularına daha uygun hale getirebilmek 

için verdiği çabaların en tutarlısı ve en başarılısıdır. 



Kentsel mekâna ulaşmak ve 
mekânı kullanabilmek 
toplumsal hayata tam 
katılımın sağlanmasının en 
önemli gereğidir. 

Mekândan bağımsız ve eşit 
olarak faydalanabilmek insan 
haklarının bir koşulu 
olmasının yanı sıra aynı 
zamanda bir şehir hakkıdır. 



“Hayatı değiştirmek için […] önce mekânı 
değiştirmemiz gerekir” Lefebvre’in bu cümlesi, 

mekânın insan yaşamındaki yerini özetlemektedir. 



Tasarım herkesin ihtiyaçlarını dikkate alan ve tüm kullanıcı 
gruplarını kapsayan bir şekilde yapıldığı zaman iyi olarak 

nitelenebilecektir.



Teşekkür Ederiz…


