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Özet 
Çocuk gelişiminde önemli bir rol üstlenen çocuk oyun alanlarının planlama ve tasarım 
aşamasında, farklı yaş gruplarına ve farklı yeteneklere sahip çocuklar ile ailelerinin 
taleplerini karşılayabilmesine özen gösterilmelidir. Böylece bütün çocukların eşit 
olduğu mekanlar yaratılmış olacak aynı zamanda çocukların mekanı bağımsız ve 
birlikte kullanmalarına olanak verilmiş olacaktır. Ayrıca diğer çocuklarla sosyalleşerek 
fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak daha sağlıklı bireyler olmalarına katkı 
sağlanacaktır. Bu araştırmada, engelli bireylere yönelik tasarlanan, tasarım 
aşamasında bazı özel önlemleri gerektiren engelsiz parklar,kullanılabilirlik açısından 
peyzaj tasarımı kriterleri ve ilgili standartlar doğrultusunda irdelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk oyun alanı, engelli çocuk, peyzaj tasarımı, oyun 

 
Usability of Unimpeded Children Playgrounds by Disabled Children 

 
Abstract 
Planning and desinging of playgrounds which are important for children develoğment 
is cared about meeting demands of different age groups and the kids who have 
different talents and also their parents. As a result of this, these places will be create 
for kids who are equal and children will use these places independently and together. 
Also these will help children on their social, entellectual and psychological 
development. That means children will be healtier individuals in the future. 
Inthisstudy, the unimpeded playgrounds designed which need special precautions for 
disabled individuals are examined in the direction of landscape desinging criterias and 
related standarts for usage.  
 
Keywords: Playground, disabled children, landscape design, play 
 
1. GİRİŞ 
Oyun çocukların sosyal, kültürel ya da fiziksel olarak farklı olsalar da biyolojik ve 
sosyal gereksinimleri nedeniyle kendiliğinden ortaya çıkan doğal bir davranış biçimidir 
(Beckwith, 1988; Uslu ve Shakouri, 2012; Arslan Muhacir ve Yavuz Özalp, 2016). 
Farklı çocukluk evrelerinde değişik oyun türleri oynayan çocuk için kurallı ya da 
kuralsız oyun oynamak, zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimin yanı sıra 
yaratıcılığın artmasına, özgüven duygusunun gelişmesine ve sorunlar karşısında çözüm 
üretebilmesine de katkı sağlamaktadır (Bayraktaroğlu ve Büke, 2015; Pouya ve ark., 
2017). Özellikle açık alanlarda oynanan oyunlar çocukların yaşam ortamları ve doğa 
ileilişki kurmalarına, duygularını yansıtabilmesine, kas-iskelet sistemi ve motor 
becerilerinin gelişmesine olanak tanımaktadır (Powell, 2005; Emmett, 2012; Duman 
ve Koçak, 2013; Tavşan ve ark., 2018). Kentsel alanlarda bina aralarında sıkışıp kalan 
sınırlı sayıdaki oyun alanlarında oyuna yönelik mekânsal düzenlemelerin niteliğinin 
önemi büyüktür. Oyun alanlarında alanın yeterli büyüklüğe sahip olması, tercih edilen 
ekipmanların oyun alanının temel kullanıcısı olan çocuklar için uygunluğu, çocukların 
yaratıcılıklarını geliştirecek özellikte olması ve alanın çocuklar için tehlike yaratmaması 
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gerekmektedir.Toplum içerisinde her bireyin farklı yeteneğe ve fiziksel/zihinsel yetiye 
sahip olduğu düşünülerek tasarımlara bu doğrultuda yön verilmesi oldukça önemlidir 
(Alkan Meşhur ve Tekin, 2018).  
 
20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin 
23. maddesinde “devletler zihinsel ya da bedensel o�zu�rlu� c�ocukların 
saygınlıklarınıgu�vence altına alan, o�zgu�venlerini geliştiren ve toplumsal yaşama 
etkin bic�imde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip 
olmalarını kabul eder” ve 31. maddesinde de “devletler c�ocuğun dinlenme, boş 
zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlencede (etkinliklerinde) bulunma 
ve ku�ltu�rel ve sanatsal yaşama serbestc�e katılma hakkını tanırlar” ayrıca 
“c�ocuğunku�ltu�rel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak 
tanırlar, o�zendirirler ve c�ocuklaric�in, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, 
sanata ve ku�ltu�re ilişkin (etkinlikler) konularda uygun ve eşit fırsatların 
sağlanmasını teşvik ederler” ifadeleri yer almaktadır (Unicef, 1989). Bu durumda 
engelli çocukların da diğer çocuklarla oynama hakkının teşvik edilmesiyle engelli 
çocukların da hayal güçlerini harekete geçiren, zorluklarla mücadele edebilecekleri 
ortamlarda, özgüvenlerinin de gelişmesine fırsat verilmesi sağlanabilecektir (Soltani ve 
ark.,2012). Ayrıca 13 Aralık 2006 yılında kabul edilen “Engellilerin Haklarına İlişkin 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”nde engelli bireylerin topluma katılımının sağlanması da 
vurgulanmıştır. Bu doğrultuda engelli çocukların diğer çocuklarla eşit fırsatlardan 
yararlanması topluma birey olarak kazandırılan çocuğun seyirci durumundan çıkıp 
katılımcı durumuna geçmesine olanak verecektir.  
 
Ülkemizdeki yasalar gereğince reşit olma yaşı 18 olarak kabul edilmektedir. Buna göre 
18 yaşın altındaki bireyler çocuk sayılmaktadır. Bu nedenle de oyun alanları 0-18 yaş 
grubu kullanıcılara hitap etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılı nüfus ve 
konut araştırmaları verilerine göre toplam nüfusun 0-4 yaş arasında % 1.2’si; 5-9 yaş 
arasında % 2.1’i; 10-14 yaş arasında 2.1’i; 15-19 yaşları arasında da % 2.3’ünün en 
az bir engeli olduğu, 0-19 yaş arasında 25200 bireyin 4883’ünün engelli olduğu 
bildirilmiştir (TUİK, 2015). Verilere göre 0-19 yaş aralığındaki bireylerin 1/5’iengelli 
durumundadır. Değerler dikkate alındığında çocuklar için oyun alanları organize 
edilirken engelli ve sağlıklı bütün çocukları kapsayacak ve bir arada oynayabilecekleri, 
fiziksel engellerden arındırılmış oyun alanları tasarlanmalıdır.Çocukların gereksinimleri 
aynı olurken engel durumlarına göre yetenekleri farklılık gösterebilmektedir. Bu 
nedenle çocuk oyun alanlarında kullanılan oyun alet ve ekipmanlarının ölçü ve formları 
ile çocukların fiziksel özelliklerine uygun olması gerekmektedir. Özellikle parlak renkli, 
çok küçük ya da çok büyük çizgilerin kullanıldığı sıra dışı ve doğal elemanların tercih 
edildiği oyun alanları çocukların daha fazla ilgisini çekecektir.   
 
Bu çalışmada, ülkemizde engelsiz park kapsamında engelli çocukların diğer çocuklarla 
bir arada parkı kullanmasına imkan veren bazı parklar standartlara uygunluk ve 
kullanılabilirlik açısından değerlendirilmiştir. Mevcut durumun da ortaya konulduğu 
çalışmada yapılması gerekenler konusunda öneriler getirilmiştir.  
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
2019 yılında yapılan araştırmanın materyalini Ankara ili Çankaya ilçesindeki “Serçev 
Engelsiz Oyun Parkı” ile Keçiören ilçesindeki “Şehit Uzman Onbaşı Murat Azizo Parkı” 
ve Adana ili Seyhan ilçesindeki “Pınar Engelsiz Parkı” oluşturmaktadır. Parklarda 
güvenlik, arazinin durumu, zemin durumu ve özellikleri, donatı elemanları, bitkisel 
materyal ve oyun elemanlarının çeşidi açısından veriler toplanmıştır. Çalışmada engelli 
bireyler için hazırlanan Dünya ve Türkiye’deki standartlar doğrultusunda engelsiz 
parklardan toplanan veriler tasarım kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiş, 
parklardan çeşitli fotoğraflar çekilerek ölçüler alınmış ve mevcut durum irdelenmiştir. 
Parklardaki ölçülerin değerlendirilmesinde“Yerel Yönetimler için Ulaşılabilirlik El Kitabı 
(2011) ile Engelliler için Evrensel Standartlar Kılavuzu”ndan(2013) yararlanılmıştır. 
Ayrıca Birleşmiş Milletlerin 2004 yılında yayınladığı “Accessibility fortheDisabled a 
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Parkında da Serçev Engelsiz Parkındaki ekipmanlarda yaşanan sorunların olduğu tespit 
edilmiştir. Ancak bu parkta oyun alanı biraz aşınmış olmasına rağmen yumuşak zemin 
olması sebebiyle daha güvenli bulunmuştur. Şehit Uzman Onbaşı Murat Azizo Parkında 
bir adet süs havuzu bulunmakta ancak çocuklar için bir duyusal alan niteliğinden 
ziyade görsel etki amacıyla yapıldığı, ayrıca havuzun bir tarafından diğer tarafına geçiş 
için yerleştirilen ahşabın oldukça tehlikeli ve anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Pınar 
Engelsiz Parkında ise; kaydıraklara rampa ile erişilebilen büyük bir oyun ekipmanı 
olduğu onun dışında engelli çocuklar için bir ekipman olmadığı, bir adet kum havuzu 
bulunduğu ancak kum havuzunun zeminde olması sebebiyle tekerlekli sandalye 
kullanıcılarının kullanamayacağı, parkta engelli çocuklar için oyun ekipmanlarının 
yetersiz olduğu saptanmıştır. Oyun alanı zemininin yumuşak zemin olması olası 
darbelerde zarar verici etki yaratmasını önleyecektir (Şekil 7).  
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Şekil 7. Parklardaki Oyun Ekipman Örnekleri (Orijinal, 2019) 
 
Parklardaki çocuk oyun ekipmanları incelendiğinde tek tip ekipmanların kullanıldığı 
belirlenmiştir.Özellikle engelsiz çocuk oyun alanlarında, çocukların fiziksel 
yeteneklerine uygun ölçü ve formlarda oyun aletlerinin olması gerektiği, doğal 
materyallerden farklı oyunlara imkan verecek oyun alanlarının yaratılması gerektiği 
birçok çalışmacı tarafından da bildirilmiştir (Uslu ve Shakouri, 2012; Bayraktaroğlu ve 
Büke, 2015; Sungur ve Czaplinska, 2018).  
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Engelsiz parklarda yürütülen bu çalışma sonucunda; toplumda farklı bir bölümü 
oluşturan engelli bireylerin, özellikle topluma birey olarak kazandırılan çocukların, 
toplumdan izole olmadan yaşaması amacıyla ortaya çıkan “Engelsiz Park” kavramının 
amacına ulaşamadığı saptanmıştır. Parklardan elde edilen bulgular sonucunda 
engelsizparklar, engelli çocukların diğer çocuklarla sosyalleşerek kullanabileceği 
nitelikte bulunmamıştır. Parkların tüm engel gruplarına hitap etmediği, oyun 
ekipmanlarının bakımsız olması sebebiyle birçok engelli çocuk tarafından 
kullanılamadığı sonucuna varılmıştır.  
 
Planlama ve tasarım aşamalarında çocuk oyun alanı yapılacak alanın fiziksel 
özelliklerinin ve yeterliliğinin planlama aşamasında önemli olduğu, tasarım aşamasında 
ise kullanıcı beklentilerinin göz ardı edilmemesi gerektiği, kentsel yeşil alan sistemi 
içerisinde de çocuk oyun alanlarının ne kadar önemli olduğu kavranmalıdır.  Engelsiz 
peyzaj tasarımlarında farklı ihtiyaçları bulunan bireylerin alandan herkes ile eşit şekilde 
faydalanması sağlanmalıdır.Topluma sağlıklı karar verebilen, mutlu, sağlıklı davranışlar 
sergileyen bireylerin kazandırılmasında en önemli dönemi oluşturan çocukluk 
döneminde oyun ve oyun alanları çocuk gelişiminde etkili olmaktadır. Bu nedenle 
çocuk oyun alanlarının tek tip donatı elemanlarından ziyade peyzajın doğal öğelerinden 
faydalanılarak düzenlenmesi çocuklara doğa bilincinin aşılanmasına katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca su, kum ve toprak ile yaratılan oyun alanları çocukların hem 
kendi oyunlarını hem de diğer çocuklarla oyun kurabilmesini sağlayacak, doğanın 

Pınar Engelsiz Parkı 
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iyileştirici gücünden de faydalandırılabilecektir.  Çocuk oyun alanlarının engelli bireyleri 
dikkate alarak tasarlanması engelsiz tasarımların sadece isimlerinde kalmasını değil 
ölçü, form ve engellilerin fiziksel yeteneklerine uygun şekilde tasarlanmasıyla da daha 
nitelikli alanların oluşması sağlanabilecektir. Böylece sosyalleşebilen, yaşam kalitesi 
yükselebilen, dış mekanı daha rahat kullandığı için özgüveni artabilen, hayal dünyası 
güçlenebilen çocukların topluma kazandırılması sağlanabilecektir. Bu noktada sağlıklı 
ve üretken bir gelecek nesil yetiştirilebilmesi için yerel yönetimlerin de çocuk oyun 
alanlarına bilinçli şekilde yaklaşması ve gereken önemi vermesi gerekmektedir.  
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