
ÖZET/ABSTRACT 

Kent parkları, kentlinin temel gereksinimlerinden biri olan rekreasyon ihtiyacının karşılandığı kamusal alanlar 
olarak, engelsizlerin olduğu kadar engellilerin de kullanım hakkının olduğu alanlardır. 
Tezin amacı engelliler için dış mekan tasarım ilkelerinin ve standartlarının belirlenerek, kamusal alanların ve 
parkların engelsizleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç ile ülkemizin Başkenti Ankara'daki kent 

parklarından bazıları araştırma alanları olarak seçilmiş ve engellilerin kullanımına uygunluğu irdelenmiştir. 
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kamusal alanlardan ve bir kamusal alan olan kent 
parklarının öneminden, ülkemizde fiziki çevrenin engelliliğinden bahsedilmiş, kamusal alanların ve kent 
parklarının engelsiz bireyler için olduğu kadar, engelli bireylerin kullanımı için de düzenlenmesi ve 
engelsizleştirilmesi gereği vurgulanmıştır. 
İkinci bölümde; engellilik tanımlarını ve türlerini, engelliler ile ilgili istatistikleri, yasal düzenlemeleri ve evrensel 
hakları, engellilerin kentsel mekanları kullanabilmesi için öngörülen standartları içeren geniş bir kaynak bilgisi 
yer almaktadır. 
Üçüncü bölümde, tez çalışmasına temel teşkil eden materyaller ile çalışma alanı olarak seçilen parkların 
engelliler açısından irdelenme yöntemleri açıklanmıştır. 
Tezin yöntemi, alan araştırmasını içeren gözlem, belgeleme, parkların engelli standartları açısından irdelenmesi, 
engellilerle kamusal alanların ve parkların kullanımına yönelik anket çalışması ve anket verilerinin SPSS 9.0 
paket programı ile analizi ve yorumlanmasına dayanmaktadır. 
Dördüncü bölümde ise; seçilen kent parkları engelli standartları açısından incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca, 
Ankara kentinde yaşayan engelliler ile yapılan anket çalışması ve sonuçları geniş kapsamlı olarak yer 
almaktadır. 
Çalışmanın sonuç bölümünde ise; engellilerin kent parklarında yaşadıkları sorunlar, araştırma alanları olarak 
seçilen kent parklarının engelli kullanımına uygunluğu ve yapılan anket çalışmasının sonuçları toplu halde 
değerlendirilmiştir. 
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The public parks are the public areas where the recreation needs of the dwellers of the basic requirements are 
met, but they are also the areas of the disabled with the right of usage as well as the unobstructed. 
The purpose of the thesis is to contribute to the public spaces and parks to become unobstructed by 
determining the outdoor design principles and standards for the disabled. With this purpose, some of the public 
parks of Ankara, Capital o our country, have been selected and examined for the compliance to the use of 
disabled people. 
The study consists of five sections. In the first section, the importance of public spaces and public parks as 
public space and the disability of the physical environment of our country have been mentioned, it has also 
been emphasized that the public spaces and public parks shall be arranged and made suitable for the disabled 
poulation as well as people without any disability. 
In the second section, a huge source information is shown including the definitions and types of disability, 
statistics about the disabled people, the legal regulations and universal rights, prescribed standards for the 
disabled to use the urban spaces. 
Materials as the basis of the thesis and the examination methods of the parks selected as the study area in 
terms of the disabled. The methodology of the thesis is based on the observation of field research, 
documentation, evaluation of the parks in terms of disabled standards, surveys devoted to the disabled people 
and the use of public spaces and parks and analysis and interpretation of the survey data SPSS 9.0 software 
package. 
In the fourth chapter, selected public parks are examined in terms of disabled standards. The surveys with 
people with disabilities living in the city of Ankara and and its consequences are included in this section in 
depth. 
In the conclusion part of the study, the problems the disabled people experience in the public parks, the 
compability of the public parks selected as the research areas to the use of the disabled people and the results 
of the questionnaire were evaluated gregariously. 
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