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ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNİN İSTANBUL VE NEW YORK KAMUSAL 
MEKANLARINDA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ1

COMPARATIVE STUDY OF PRIVATIZATION PROCESS ON THE  
PUBLIC SPACES OF ISTANBUL AND NEW YORK CITIES

Elif KUTAY KARAÇOR
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Düzce / Türkiye  

Öz: Neoliberal ekonomi ile hız kazanan özelleştirme 
süreci kentsel mekanın yönetimi üzerinde etkili olmuş 
ve özellikle kamusal mekanlar metalaştırılmıştır. Bu 
durum kamusal mekanlar içerisinde kentlerin yeşil 
dokusunu oluşturan parkların sahipliğinin el değiş-
tirmesine ve yönetim şeklinin değişmesine neden 
olmuştur. Kamusal mekana yapılan müdahaleler 
ve yönetim şeklinin değişmesi literatürde oldukça 
tartışılmış ve çeşitli gerekçeler ile bu sürece destek 
veren veya eleştiren araştırmacılar yapılmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, kamusal mekanın özelleştirilmesi 
konusunda en fazla öne çıkan ve tartışılan örnek 
olan Bryant Park-New York örneğinin özelleştirme 
sürecini ortaya koymak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en eski kamusal mekanlarından olan Maçka Demok-
rasi Parkı’nın özelleştirme süreci ile karşılaştırmaktır. 
Böylece, kamusal mekanlardaki özelleştirme sürecinin 
gelecek yıllardaki mekânsal etkilerinin öngörülmesi 
hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Kamusal Mekan, 
Bryant Park, Maçka Demokrasi Parkı

Abstract: The privatization process which was ac-
celerated by the neo-liberal economy affected on 
management of urban spaces, and especially public 
spaces were commodified. This case has led to the 
change of ownership, and management of the parks 
from public spaces that constitutes green areas of the 
cities. Interventions in public spaces and the change of 
their management have been debated in the literature 
deeply, and the researchers have supported or criticized 
this process because of several reasons. The aim of 
this study is to reveal that privatization process of 
Bryant Park-New York that one of the most prominent 
case study in the subject of public space privatization, 
and to compare its privatization process with Macka 
Demokrasi Park that one of earliest public spaces in 
Republic of Turkey. Thus, it was targeted to predict 
the effects of privatization process of public spaces 
following years.

Key Words:  Privatization, Public Space, Bryant Park, 
Macka Demokrasi Park
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Öz: Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevrenin 
tasarımı, okul bahçeleri gibi, engelli çocukların sahip 
oldukları bedensel işlev bozuklukları/engellilikleri 
ve bunun yol açtığı sınırlamalar nedeniyle büyük 
önem taşımaktadır. Araştırmanın ana materyalini 
Ankara, Altındağ semtinde 10000 m2 alanının 
2450 m2’sini kaplayan Doğan Çağlar Engelliler 
İlköğretim Okul bahçesi oluşturmaktadır. Bu 
çalışma kapsamında tekerlekli sandalye kullanan 
engelli bireylerin, okul bahçelerinde engelsiz 
bir şekilde dolaşabilmeleri için mevcut durum 
analizinden çıkan sonuçlar irdelenmiştir. Çalışmada 
ayrıca bedensel engelli çocukların bağımsız 
olarak okul bahçelerinden yararlanabilmeleri için 
yapılması gereken çalışmalar araştırılarak, gereken 
tasarım kriterleri ve standartlar ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Okul Bahçesi, 
Engelli Çocuk, Tasarım Kriterleri

Abstract: Design of places and school gardens 
considered for disable children should be taken in 
account, as children having physical disabilities 
are bearing some specific restrictions. A case study 
considered for this research, is a school garden 
covering 2450m2 of 10000m2 which belongs 
to Doğan Çağlar- special education elementary 
school- built in Altındag/ Ankara. The aim of this 
study is to create barrier-free routes for individuals 
using wheelchairs in order to be able to roam 
freely in the school garden. By related studies of 
the research, it tries to achieve design criteria and 
standards to create available gardens in benefit 
of physically handicapped children .In this way, 
it has been trying to achieve results that lead to 
requirement of barrier-free construction in the 
school gardens for disable children. The different 
activity areas located in school garden should to 
be felt accessible and available by all children. 
All of elements, roads and facilities stablished in 
the garden it must be designed in accordance with 
orthopedic disabilities children.

Key Words: Special Education, School Garden, 
Disabled child, Design Criteria
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GİRİŞ

Okullar ve okul bahçeleri çocukların psiko-
lojik, sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel 
gelişimlerini olumlu birçok yönden etkileye-
bilmektedirler. Erdönmez (2007)’e göre ço-
cuğun, okul bahçesinde teneffüs zamanların-
da yaşayarak, oynayarak kazandığı deneyim 
ve bilgiler, okul ve diğer eğitim araçlarından 
aldığı bilgiler kadar büyük rol oynamaktadır 
(Volkan Aksu & Demirel, 2011). Çocukların 
günlük yaşamlarının büyük bir bölümü okul-
da geçmektedir. Bu nedenle okul, çocukların 
yaşam kalitelerinin önemli bir destekleyicisi-
dir. Bununla birlikte, dinlenme, hareket, öğ-
renme ve yaşama mekânı olan okul bahçeleri 
de, çevreye duyarlı, sağlıklı ve aktif bireylerin 
yetiştirilmesi için yadsınamayacak bir öneme 
sahip mekânlardır (Özdemir, 2011; Broadhe-
ad ve Van Der Aalsvoort, 2009).

Milli Eğitim Bakanlığı programları doğrul-
tusunda ilköğretim öğrencilerinin okulda 
bulundukları süreç içerisinde her biri 40 da-
kika süren toplam 6 derse girmektedirler. Bu 
dersler arasında öğrencilerin 4 defa 10 dakika 
süren teneffüse çıktıkları ve 55 dakika süren 
öğle arasına sahip oldukları belirlenmiştir. 
Öğrenciler gün içerisinde toplam 335 dakika-
lık okul sürecinin 95 dakikasını (% 28) ders 
dışı zaman olarak kullanmaktadır (Özdemir, 
2011). Okulda dersler sırasında uzun süreli 
oturma ve yetersiz fiziksel hareket öğrenci-
lerde dayanıksızlığa, koordinasyon prob-
lemlerine ve diğer sağlık sorunlarına neden 
olmaktadır. Simonon (2000) çalışmasında, 
çocukların dış mekândan yoksun ve kapalı 
alanlarda oyun oynamalarının onların zihin-
sel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini olumsuz 

yönde etkilediği noktasında çocuk psikolog-
larının ve doktorlarının birleştiklerini vurgu-
lamaktadır (Yılmaz ve Bulut, 2003; Özdemir, 
2011; Moyles, 2010). Birçok araştırmada 
(Yılmaz, 1995; Melzer, 2001; Hauser, 2002; 
Kelkit ve Özel, 2003; Hoff et al., 2007; Öz-
demir ve Yılmaz, 2008), okul alanının önemli 
bir parçasını oluşturan okul bahçelerinin, be-
ton veya asfalt yüzeylere sahip, yetersiz bitki-
sel düzenleme içeren, oturma birimi az olan, 
standart görünüşe sahip mekanlar olduğu ve 
çoğu okul bahçesinin otopark olarak da kulla-
nıldığı belirtilmiştir. Schweizer (1999) çalış-
masında, okul bahçelerinin öğrencilere çocuk 
haklarına uygun hareketi destekleyecek, geri 
çekilmelerine (dinlenme, gevşeme) imkân 
sağlayacak ve doğayı deneyimleme olanakla-
rını sunmadığını belirtmiştir (Özdemir, 2011). 
Özdemir ve Yılmaz da (2008) çalışmalarında 
okul bahçesi tasarımlarının, bizzat kullanı-
cıları olan çocukların ihtiyaç ve isteklerinin 
dikkate alınmadan tasarlandığını belirtmişler-
dir (Özdemir, 2011).

Gerek evrensel, gerekse ulusal düzeydeki ya-
sal düzenlemelerle hakları koruma altına alın-
mış gibi görünen çocuğun, çevresinin de bu 
hakların öngördüğü güvenli, huzurlu, eğitici 
ve iyi bir birey olmayı destekleyici özellikler-
le donatılmış olması bir toplum için hem bir 
zevk, hem de bir zorunluluktur (Volkan Aksu 
& Demirel, 2011).

İnsan yapısı mekânlarda çevre, doğal olan üç 
boyutlu algısal çevre kadar insan tarafından 
yaratılan ve mekânı anlamlandıran ürünlerden 
oluşur (Güneş, 2005). Okul bahçelerinde 
kullanılan her türlü kent mobilyasında, 
kullanıcı grupları ve onların beklentileri, 
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kullanım amaçları, mekânın tarihi özellikleri, 
alışkanlıkları, ergonomi, dayanıklılık ve 
estetik gibi etkenler önemli rol oynar. Okul 
mobilyaları kullanıcılara gerekli olan kolaylık 
ve psikolojik rahatlığı sağlamak amacıyla 
kullanılırlar (Volkan aksu, 2012).

2002 yapılan Engelliler Araştırması sonuç-
larına göre, ülkemizdeki toplam nüfusun % 
12,29’unu engelli (kalp, şeker, böbrek yet-
mezliği gibi süreğen hastalığı olan ya da 
bedensel veya zihinsel engeli olan) bireyler 
oluşturmaktadır (Aslan ve Şeker, 2011). Milli 
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik 
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü veri-
lerine göre; 2011-2012 öğretim yılında özel 
eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında 
ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören 
öğrenci sayıları aşağıdaki tablo 1’de yer 
almaktadır (URL 1). 

Tablo 1. 2011-2012 Öğretim Yılında Özel Eğitim 
Okullarında, Özel Eğitim Sınıflarında Ve 

Kaynaştırma Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrenci 
Sayıları (URL 1).

Öğretim 
Yılı

Okul Sa-
yısı

Öğretmen 
Sayısı

2011-2012 814 7.607
Öğrenci 

Sayısı Özel 
Eğitim 

Okullarında

Öğrenci 
Sayısı Özel 

Eğitim 
Sınıflarında

Öğrenci 
Sayısı 

Kaynaştırma 
Eğitimde

42.896 20.968 148.753

Engelli çocukların topluma katılmalarının 
önündeki sorunların başında ulaşım, fiziksel 
çevre ve okul sorunu gelmektedir. Engellile-

rin içinde yaşadıkları fiziksel çevrenin tasa-
rımı, engelli çocukların sahip oldukları fizik-
sel işlev bozuklukları/engellilikleri ve bunun 
yol açtığı sınırlamalar nedeniyle büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle fiziksel çevrenin, 
o toplumun  tüm bireyleri düşünülerek ta-
sarlanması gerekir (Yılmaz vd, 2014). Özel 
eğitim okulları özel gereksinimli bireylerin 
engellerinden kaynaklanan sorunları en dü-
şük seviyeye indirmek, mevcut yeteneklerini 
optimum seviyeye çıkarmak, temel öz bakım 
becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini 
geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak 
amacıyla faaliyet gösteren kurumlardır (Ko-
caman, 2015).

Bu çalışma kapsamında tekerlekli sandal-
ye kullanan engelli bireylerin, okul bahçe-
lerinde engelsiz bir şekilde dolaşabilme-
leri için mevcut durum analizinden çıkan 
sonuçlar irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca 
bedensel engelli çocukların bağımsız olarak 
okul bahçelerinden yararlanabilmeleri için 
yapılması gereken çalışmalar araştırılarak, 
gereken tasarım kriterleri ve standartlar orta-
ya konulmuştur.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın ana materyalini Ankara, Al-
tındağ semtinde yaklaşık 10000 m2 alanının 
2450 m2’sini kaplayan Doğan Çağlar Engel-
liler İlköğretim Okul bahçesi oluşturmaktadır 
(Şekil 1). 13 dersliği olmak üzere yaklaşık 
150 öğrencinin kullandığı bir ilköğretim okul 
bahçesidir. Okulun giriş katında ve yatak-
haneler bölümünde bulunan bütün birimler 
tekerlekli sandalye kullanan bir öğrencinin 
ulaşabileceği şekilde salon ve koridorlarla 

TMD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül  /  Ekim / Kasım  / Aralık 2016 Sayı: 09 Sonbahar Kış 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2016 Issue 09 Autumn Winter

ID:124 K:139
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)



62 63

birbirine bağlanmıştır. Sınıflar,  yatakhaneler 
ve giriş salonu birer kapı ile okul bahçesine 
açılmaktadır. Okulun her cephesi geniş pen-
cereli olup, her birimi bol güneş, ışık ve hava 
alacak şekilde yapılmıştır. (Şekil 2). Ayrıca 
okulun orta bölümünde bir iç avlusu bulun-
maktadır. İdari birimler hariç, bütün birimler 
giriş katındadır (Şekil 3).  Okul tam gün yatılı 
ve gündüzlü eğitim-öğretim hizmeti vermek-
tedir (Doğan Çağlar Özel Eğitim meslek lise-
si, 2013-2014). 

Bu çalışmanın amacı okul bahçesinin planla-
ma ölçüt ve standartlar doğrultusunda mevcut 
fiziksel verileri değerlendirmesi, araştırma 
alanında gözlem ve incelemeler yapılması ve 
fotoğraflarla örneklenmesidir. Ayrıca öğrenci 
sayısı, her bir öğrenciye düşen bahçe alanı, 
tören ve teneffüs alanı, dinlenme alanı, oto-
park, oyun ve spor alanı, engelliler için donatı 
elemanları verilerinin derlenerek irdelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Şekil 1. Çalışma Alanı

Şekil 2. Okul Bahçesine Açılan Giriş Kapı

Şekil 3. Okuldaki İç Avlu

1.BULGULAR ve TARTIŞMA

Ankara, Altındağ semtinde 2450 m2’lik alan 
kaplayan Doğan Çağlar ilköğretim ve meslek 
lisesi bahçesinde 150 öğrenci için kişi başına 
düşen yeşil alan ortalaması 16.3 m2 dir. Okul 
bahçeleri için verilen genel bilgiler ve stan-
dartlar incelendiğinde, öğrenci başına 25m2 
yeşil alanın asgari standart olarak önerildiği 
ve birçok ülkede bu uygulandığı görülmekte-
dir (Aksu ve Demirel, 2011). Ayrıca bu stan-
dartların uygulandığı ülkelerin birçoğunda, 
okul bahçelerinin çocuk bahçeleri, oyun ve 
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spor alanları, parklara bitişik olarak planlan-
dığı düşünülürse, alan bakımından okullarda-
ki engellilikler daha açık olarak ortaya çık-
maktadır (Akdoğan, 1972).  

Okul bahçesinde işlev alanları olarak tanım-
lanan tören ve teneffüs alanı, dinlenme alanı 
ve otopark alanları peyzaj düzenleme kriter-
leri açısından yetersizdir (Şekil 4).  Engelli 
çocukların oyun oynama gereksinimlerinin 
karşılanması gereken okul bahçelerinde özel 
olarak tasarlanmış oyun alanı ve elemanla-
rından da söz etmek mümkün değildir. Ayrıca 
bina giriş-çıkışlarına en yakın şekilde, engelli 
bireylerin geliş-gidişlerini kolaylaştırıcı özel 
tasarlanmış otopark alanları olmalıdır.

Şekil 4. Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim ve 
Meslek Lisesi’ndeki Açık Alanlar

Tekerlekli sandalye kullanan kişilerin, oto-
park yerindeki araçlarından girişe kadar, 
herhangi bir yardım almadan ulaşabilmeleri 
için otopark alanı girişe en yakın yerde dü-
zenlenmelidir. Tercih edilen en uzun mesafe 
50 metredir. Engelliler için ayrılan park ye-
rinde seviye farkı olmamalı, basamaksız ola-
rak girişlere ulaşılabilmelidir. Kot farkı varsa, 
eğimi yüzde 5 veya yüzde 8.5 olan bir rampa 
ile üst kota ulaşım sağlanmalıdır (Özdingiş, 
2007). Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim 
ve Meslek Lisesi otoparkında olması gereken 
standartlardan söz etmek mümkün değildir.

Okul bahçesi bitkisel yönden de oldukça ye-
tersizdir. Ağaç, çalı ve çiçeklerden yoksun ol-
duğu gözlenen bahçe, engelli çocukların açık 
alanda vakit geçirirken doğayı tanıma, algıla-
ma biçimlerini geliştirmelerini engellemekte-
dir (Şekil 5). Engellilere yönelik bitkisel ta-
sarım yapılırken yaya yolları, kaldırımlar ve 
oturma alanları yakınına yerleştirilen bitkiler 
geçişlerde tehlike oluşturmamalı, alt dalları 
yüksek dallanan (en az insan boyunu aşan) 
bitkileri tercih etmeli veya bakım sırasında alt 
dallar 300 cm. yüksekliğe kadar budanmalı-
dır.

Çocukların bahçe alanında gereksinim duy-
dukları donatı elemanları, (oturma elemanla-
rı, çöp kutuları, aydınlatma elemanları, vb.) 
sert zeminden oluşan mekanlar da gelişigüzel 
dağıtılarak, okul kullanıcısı olan engelli ço-
cuklara uygunlukları düşünülerek tasarlanma-
mıştır (Şekil 6). Donatı elemanları yetersiz ol-
malarının yanı sıra kullanıcı açısından engelli 
tekerlekli arabalarının kullanımı açısından 
eksiklikler taşımaktadır. Oturma alanlarında 
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döşeme malzemeleri yol malzemelerinden 
farklı olmalıdır.

Mevcut durumda okul bahçesinde engelli öğ-
rencilerin kullanımına yönelik yeterli sayıda 
oturma-dinlenme alanı bulunmamaktadır. Ye-
terli sayıda oturma ve dinlenme yeri tasarlan-
malıdır. Tekerlekli sandalyeli bireyin de pik-
nik masasında yer alabileceği düşünülerek, 
masa altında sandalye için en az 71,5 cm’lik 
boşluk olmalı, tamamen bank olmamalıdır. 
Masanın üst kısmı yerden en fazla 84 cm yu-
karıda olmalıdır (Özdingiş, 2007).

Şekil 5. Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim ve 
Meslek Lisesi Yeşil Alanları

Şekil 6. Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim ve 
Meslek Lisesi Donatı Elemanları.

Okul bina girişleri engelli öğrencilerin te-
kerlekli sandalyeleri ile geçişleri için uygun 
değildir (Şekil 7). Engelli kullanıcılar için 
binalarda ana giriş kapısının genişliği, ka-
natlardan biri en az 90 cm olmak üzere 150 
cm’den daha az olmamalıdır. Girişlerde, rüz-
gârlık kısmında ve giriş holünde tekerlekli 
sandalyenin rahatça hareket edeceği kadar bir 
alan ayrılmış olmalıdır. Bu da tekerlekli san-
dalyenin hareket alanı için, hiçbir çıkıntı ve 
kapı açılışı tarafından engellenmemiş en az 
150 cm çapında bir daire veya 150 cm kenar 
uzunluğuna sahip bir karedir. Giriş alanı 190x 
160cm veya 210x210cm olabilir  (Özdingiş, 
2007).
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Şekil 7. Doğan Çağlar Özel Eğitim İlköğretim ve 
Meslek Lisesi Kapı Girişleri

Giriş kapıları duvarla aynı hizada olup bir 
düzlem oluşturmamalı ve kapı, duvarın ön 
yüzünden en az 20 cm geride olmalıdır. Dışa-
rıya açılan kapılar girintilere yerleştirilmelidir 
(Özdingiş, 2007). Mekânlar arasında eşik bu-
lunmaması gerekir. Girişler için eşik yüksek-
liği en fazla 25 mm yapılmalıdır. Araştırma 
alanına konu olan Doğan Çağlar Özel Eğitim 
İlköğretim ve Meslek Lisesi için bu standart-
lardan bahsetmek mümkün değildir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Doğan Çağlar Ortopedik Engelli Ortaokul 
bahçesinde işlev alanları olarak tanımlanan 
tören ve teneffüs alanı, dinlenme alanı ve 
otopark alanları peyzaj düzenleme kriterleri 
açısından yetersizdir. 

Doğan Çağlar Ortopedik Engelli Ortaokul 
bahçesinde, çocukların bahçe alanında gerek-
sinim duydukları donatı elemanları, (oturma 
elemanları, çöp kutuları, aydınlatma eleman-
ları, vb.) sert zeminden oluşan mekanlar da 
gelişigüzel dağıtılarak, okul kullanıcısı olan 
engelli çocuklara uygunlukları düşünülerek 
tasarlanmamıştır. Mobilya seçimleri yapılır-
ken, çocuğun hareketlerine engel teşkil etme-
mesine ve çocukların hareketlilikleri sırasında 
çarparak zarar görmelerine neden olmaması-
na dikkat edilmelidir. Zararı en aza indirge-
mek adına mobilyanın yapımında sert yapılı 
malzemelerin kullanılmamasına (metal, taş 
vs) dikkat edilmelidir. Çocukların mobilya 
ve diğer donatı öğeleriyle temas yüzeylerine 
özellikle hassasiyet gösterilmeli, her tür çarp-
ma, düşme, kayma riskini azaltan tasarımlar 
tercih edilmelidir. Donatı ve eşyaların uygun 
boyutlarda olması, çocuğun bazı beceri ve ye-
teneklerini zamanında geliştirmesine yardım-
cı olduğu; uygun olmayan boyut ve ölçüler-
deki donatıları uzun süre kullanmak zorunda 
kalan çocukların ise kemik ve kas gelişim-
lerinin sağlıklı olmadığı artık bilinmektedir. 
Çiçek kasaları, çöp kutusu, oturma bankları, 
vb. mobilyalar yaya yolunda hareket yönünde 
engel teşkil etmeyecek şekilde yerleştirilmeli 
ve işaretlerle gösterilmelidir. Oturma bankları 
ve dinlenme alanları ana yaya yolunun dışına 
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yerleştirilmelidir (Şekil 8).

Doğan Çağlar Ortopedik Engelli Ortaokul 
bahçe alanı içerisinde yer alan farklı etkinlik 
alanları hissedilebilir/ulaşılabilir özellikte de-
ğildir. Bahçedeki zemin türlerinin tekerlekli 
sandalye ile kolaylıkla ve az sarsıntı ile geçi-
lebilir nitelikte olması gerekmektedir. Ayrıca 
zemin, her tür hava koşulunda tehlikesizce 
kullanılabilmelidir. Zemin kaplamaları yön-
lendirici nitelikte olmalıdır.

Bahçedeki yolların genişliğine bağlı olarak 
engelli öğrencilerin dolaşımına engel olma-
yacak şekilde uygun yerlerde dinlenme ban-
kaları konulmalıdır. Yayaların yaya kaldırı-
mını serbestçe kullanabilmeleri için kaldırım 
yüzeyinde engeller bulunmamalıdır. Tehlikeli 
olacak her türlü düzensizlikten kaçınılmalıdır.

Doğan Çağlar Ortopedik Engelli Ortaokul 
bahçesinde, engelli çocukların oyun oynama 
gereksinimlerinin karşılanması gereken okul 
bahçesinde özel olarak tasarlanmış oyun ala-
nı ve elemanlarından da söz etmek mümkün 
değildir. Çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal 
gelişiminde oyunun yadsınamaz olduğu 
bilinen gerçeklerdendir (Volkan Aksu ve De-
mirel, 2011). Bu bağlamda okul bahçelerinin 
en önemli amaçlarından biri de çocuğun oyun 
oynama gereksinimini karşılayabilmesidir 
(Şekil 9). Okullarda yer alan çocuk oyun ve 
spor alanları, ders aralarında çocuklara ders 
günü süresince fiziksel ve zihinsel yönden di-
namik olabilmeleri için fırsatlar sunmaktadır.

 Ayrıca tekerlekli sandalye kullanan kişilerin, 
otopark yerindeki araçlarından girişe kadar, 
herhangi bir yardım almadan ulaşabilmeleri 

için otopark alanı girişe en yakın yerde dü-
zenlenmelidir.

Okul bahçesi bitkisel yönden de oldukça ye-
tersizdir. Ağaç, çalı ve çiçeklerden yoksun ol-
duğu gözlenen bahçe, engelli çocukların açık 
alanda vakit geçirirken doğayı tanıma, algıla-
ma biçimlerini geliştirmelerini engellemekte-
dir. Bitkilerin bulundukları ortamda, açık ve 
yeşil alan oluşturmada önemi ve katkıları çok 
yönlüdür (Acar, 2003). Özellikle ilköğretim 
okul bahçelerinde çocuk oyun alanlarıyla bir 
bütünlük oluşturan bitkiler, çocuklara farklı 
oyun olanakları sunan, onların yaratıcılıklarını 
olumlu yönde geliştiren, doğayla iç içe 
olmalarını sağlayan önemli canlı materyaller-
dir.

Bedensel engelli çocukların, hareketleri sıra-
sında düşme ihtimallerini azaltmak için tüm 
mekânlarda çeşitli yüksekliklerde tutunma 
barları kullanılabilir. Tutunma barlarının ço-
cukların kolay kavrayabileceği ya da yaslana-
bileceği ve kaymayan özellikte olması gerek-
mektedir.

Engelli öğrenciler için uygun yerlerde rahat 
ve kolay girişli basamaksız engelli tuvaleti 
olmalıdır. Engellilere ait tuvaletlerin gerekti-
ğinde dışarıdan yardım istenebilmesi için içe-
ride yardım butonu bulunmalıdır. Tuvalet ka-
pısı dışarıya doğru açılmalı ve kapı üzerinde 
engelli işareti olmalı ve kapı kilidi dışarıdan 
açılabilecek şekilde olmalıdır.
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Şekil 8. Okul bahçesinde donatıların 
boyutları (Skeç: Sima POUYA)

 

 

Şekil 9. Okul bahçesinde önerilen bazı oyun 
aletleri (URL, 2).
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EXTENDED ABSTRACT

A large body of research proves the importance of interaction with nature for children with disa-
bilities and thier health. Aspects of nature such as trees, grass, water, visible sky, rocks, flowers 
and birds were mentioned as particularly helpful. School garden is a main way of learning and 
the most natural process for children to acquire knowledge, and realization. School garden also 
means movement or mobility in children’s lives. Through movement, children will perceive 
information from their surrounding environment and develop their skills. Therefore, school gar-
den permits children to manipulate the environment features based on their own imagination, 
which informally develop their creativity. Research  has found school garden can also increase 
social interaction and that this too can have a positive effect on health and wellbeing. School 
garden can be a stimulating space suited to applied activities that many students with special 
needs can makes profit. School garden learning can create in student a stimulating experience 
and also influence their manner and develop their social relationships. When students are in-
volved in ‘doing’ works rather than academic learning theys are probable to succeed. Environ-
mental education is an good learning facility and activity. Although school gardens in special 
education school as a therapeutic environment has long been recognized, A little empirical 
study evaluating how school gardens plan by planner and designer. Design of places and school 
gardens considered for disable children should be taken in account, as children having physical 
disabilities are bearing some specific restrictions. A case study considered for this research, is a 
school garden covering 2450m2 of 10000m2 which belongs to Doğan Çağlar- special education 
elementary school- built in Altındag/ Ankara. The aim of this study is to create barrier-free rou-
tes for individuals using wheelchairs in order to be able to roam freely in the school garden. By 
related studies of the research, it tries to achieve design criteria and standards to create available 
gardens in benefit of physically handicapped children .In this way, it has been trying to achieve 
results that lead to requirement of barrier-free construction in the school gardens for disable 
children. The different activity areas located in school garden should to be felt accessible and 
available by all children. All of elements, roads and facilities stablished in the garden it must be 
designed in accordance with orthopedic disabilities children.
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