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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

ÇOCUKLARIN DOĞA İLE İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE OKUL 

BAHÇELERİNİN ROLÜ 

Merve EMİNEL KUTAY 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 

Danışman: Prof.Dr. Dicle OĞUZ 

Kentlerde yaşayan insanların doğa ile ilişkisinin azalması günümüzde yaşanılan çoğu 
sorunun kaynağı olarak sayılabilmektedir. İnsan ırkının, doğanın bir parçası olduğu 
gerçeği unutulmaya başlanmış olup, çocukluk çağından başlayarak bu durumun tersi 
yönünde yaşam sürdürülmektedir. İnsan davranışlarının, düşüncelerinin, tutumlarının 
kalıcı olarak kazandırıldığı çocukluk çağında doğa ile iletişimin her alanda kurulması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda çocukların yıl içinde en çok zaman geçirdikleri okullarda, 
bu ilişkinin kurulmasına ve güçlendirilmesine yönelik bahçe tasarımları ve programların 
hazırlanması gerekmektedir.  

Çalışmanın amacı, çocuk ve doğayı bir araya getiren ve çocukların her anlamda 
gelişimlerini destekleyen okul bahçesi tasarım önerilerinin belirlenmesi ve 
oluşturulmasıdır. Çeşitli ülkelerin okul bahçeleri tasarım standartları incelenmiş olup, 
işlev alanları, peyzaj öğeleri ve yapılabilecek etkinlikleri içeren ortak bir öneri tablosu 
hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, elde edilen veriler doğrultusunda örnek okul alanı için 
çocuk ve doğa ilişkisini kuvvetlendiren bir yaklaşımla öneri okul bahçesi tasarım 
çalışması yapılmıştır ve etkinlik önerileri belirlenmiştir. Çalışma İstanbul kenti, 
Kağıthane ilçesinde bulunan İmece İlköğretim Okulu bahçesinde yürütülmüştür.  

Mayıs 2019, 156 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve Doğa İlişkisi, Okul Bahçeleri, Okul Bahçesi Tasarımı, 
Okul Bahçeleri Tasarım Standartları 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

THE ROLE OF SCHOOL GARDENS IN STRENGTHENING THE RELATIONSHIP 

OF CHILDREN WITH NATURE 

Merve EMİNEL KUTAY 

Ankara University  

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Landscape Architecture 

Supervisor: Prof.Dr. Dicle OĞUZ 

Decrease in the relationship of people living in cities with nature can be considered as the 
source of many problems. The fact that the human race is a part of nature has been 
forgotten and human life no longer progress in this direction. Communication with nature 
should be established in all areas in childhood where human behavior, thoughts, attitudes 
are acquired permanently. In this direction, it is necessary to prepare garden designs and 
programs for the establishment and strengthening of this relationship in the schools where 
the children spend most time during the year. 

The aim of the study is to identify and create the design of school playgrounds that bring 
children and nature together and support children's development in every perspective. The 
design standards of school gardens of various countries have been examined and a 
common recommendation table was created which includes landscape function areas, 
landscape elements and activities that can be performed in the school gardens. As a result 
of the study, according to the data obtained,  a school garden design study was carried out 
for the sample school area with an approach that strengthens the relationship between 
child and nature, and activity suggestions were determined. Imece Elementary School 
Garden located in Kagıthane, Istanbul was used as field of study.  

May 2019, 156 pages 

Key Words: Children and Nature Relationship, School Gardens, School Garden Design, 
School Garden Design Standards 
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1. GİRİŞ 

Doğa bütün canlıların ortak noktası olarak sayılabilecek bir kavramdır. Tarih boyunca 

insanoğlunun sürekli doğrudan ilişkili olduğu doğadan, içinde olduğumuz çağda büyük 

bir kopuş yaşanmaktadır. Bunun nedenleri çoktur. Dünyadaki yaşam üzerindeki baskıyı 

ve bu baskının oluşturduğu tehlikeli durumları düzeltmek için büyük bir hızla önlemler 

alınmalıdır. Bu önlemlerden en önemlisi belki de insanın doğa ile kopan bağını yeniden 

kurmaktır.  

Her canlının olduğu gibi, insanoğlunun da doğanın bir parçası olduğu gerçeği günümüz 

toplumlarında giderek önemini yitirmektedir. Bu durum, insanın doğaya olan saygısını 

ve doğayı büyük bir titizlikle koruması gerektiği düşüncesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Bir insan, yetişkinlik çağında kalıcı olarak sahip olduğu alışkanlıkları, davranışları, 

düşünceleri çocukluk döneminde kazanmaktadır. Dolayısıyla, bireydeki bir alışkanlığın 

kalıcı olması için büyüme çağında o alışkanlığa uygun şekilde yetiştirilmesi 

gerekmektedir. Erken çocukluk çağında, doğal alanlara erişimin sağlanması, daha sonraki 

çağlardaki insan davranışları üzerinde belirleyici olabilmektedir. Doğaya saygı duyan ve 

doğayı koruyan bireylerin var olması için, bir insanın çocukluk çağında doğayı, mümkün 

olan her alanda, tecrübe etmesi oldukça önemlidir. Doğa-insan ilişkisinin kalıcı olarak 

kurulabilmesi için çocukların erken yaşlardan itibaren doğayla tanışması gerekmektedir 

(Louv 2005). Bu nedenle doğayla iletişime ilişkin olumlu tutum ve davranışların 

çocukluk çağında geliştirilmesine zemin hazırlayacak okul bahçeleri gibi alanların, 

tasarımı günümüzde önemli bir çalışma konusudur.  

Kent ortamında yaşayan çocukların doğayla doğrudan ilişkilerinin azalması sonucu 

ortaya çıkan sorunları önlemenin bir yolu, okul bahçeleri üzerinden çocukların doğa ile 

ilişkilerinin güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda çocukların yıl boyunca gün içerisinde en 

çok zaman geçirdikleri yer olan okul bahçelerinde doğal elemanların varlığı ve bu 

elemanların ne şekilde düzenlendikleri incelenmelidir. Bu bağlamda, okul bahçelerinin, 
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çocukların doğa ile kopan ilişkilerinin yeniden kurulmasına yönelik olarak nasıl 

tasarlanabileceği öncelikle ele alınması gereken konulardan bir tanesidir. 

Türkiye genelinde okul bahçelerinin pek çoğu, “çocuk-doğa” ilişkisinin kurulmasına 

büyük oranda hizmet etmemektedir. Yeşil alanların yetersiz ve sert zeminlerin egemen 

olduğu okul bahçelerinde çocukların doğa ile ilişki içinde olmaları olanaksızdır. 

Bu çalışma kapsamında; okul bahçelerinin, çocukların doğa ile buluştukları mekânlara 

dönüştürülmesi dolayısıyla; çocukların doğa ile ilişki kurmaları yoluyla öğrenme, fiziksel 

gelişim ve bilişsel becerilerinde ilerleme sağlanması, çocukların doğaya karşı 

duyarlılıklarının artırılması, doğayı gözlemleme ve doğayı doğrudan deneyimleme 

yoluyla bazı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlardan başlayarak kazandırılması ve 

özellikle ülkemizdeki okul bahçelerinin güncel durumlarına göre daha yeşil 

tasarlanmaları için önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

2.1 İnsan ve Doğa İlişkisi 

Her canlının olduğu gibi, insanoğlu da doğanın bir parçasıdır. Ancak bu temel gerçek 

unutulmaya başlanmış olup, bu konuda bilimsel olarak kavramlar üretilmeye 

başlanmıştır. 1984 yılında, Edward O. Wilson tarafından ortaya atılan “biyoseverlik” 

kavramı, insanların diğer canlılara içgüdüsel olarak bağlı olması olarak tanımlanabilir 

(Louv 2005). Bu kavram, insanların yaratılışında/doğasında zaten doğa ile birlikte 

olmanın var olduğunu savunmaktadır. Bununla birlikte, Louv’a (2005) göre, toplum 

eleştirmeni Thedore Roszak’ın insanların akıl sağlıklarının, bireyin çevre ile olan 

ilişkisine göre tanımlanması gerektiğini söylemektedir. Doğanın insanlar üzerindeki 

olumlu etkisi, yapılan çalışmalarla ortaya konmaktadır. Doğayla doğrudan temas 

olmaması halinde bile, insanın doğadan edinebileceği birçok fayda bulunmaktadır. 

Örneğin, Dzhamboy vd.’ne (2014) göre, hamile kadınların yaşadıkları evin çevresinde 

bulunan yeşil alanlara olan uzaklığı ve bebeğin doğum ağırlığı arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır (Chawla 2015). Bütün bunlar ele alındığında, doğanın insanoğlunun çok 

üzerinde bir kavram olduğu açıkça görülmektedir. 

Schults vd.’den (2004) aktarıldığına göre, bir bireyin doğanın parçası olduğuna inanması 

ve doğayla olan bağı, doğaya karşı olumlu tutum içinde olmasıyla ilişkili olduğu 

belirtilmektedir (White 2004). Doğa bilimcisi Stephen Kellert 1996 yılında yayınlanan 

kitabında (The Value of Life), doğaya saygılı, bilinçli ve değerlere sahip bireylerin 

yetişmesinde, çocukların eğitimlerindeki kritik noktanın doğaya ilişkin deneyimsel 

tecrübelerden geçtiğini vurgulamaktadır (Moore 1997). Çukur ve Özgüner’e (2008) göre, 

bir insanda ekolojik benlik bilincinin bulunması, kendisinin de doğanın bir parçası olduğu 

gerçeğini benimsemesine, doğaya ve diğer varlıklara saygı duymasına ve herhangi bir 

müdahaleye gerek kalmadan doğayı korumayı kendisini korumayla özleştirmesine olanak 

verecektir.  
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Moore (1997), çocukların dünyanın geçmişi ve geleceği arasındaki bağı tekrar kuracağını 

belirtmektedir. "Doğadaki Son Çocuk" kitabında da belirtildiği üzere, Elaine Brooks'un 

kendi cümleleriyle bu ilişkinin neden kurulması gerektiği şu şekilde anlatılabilir; 

“Tanımadığımız şeyi korumayız.” (Louv 2005). Bu yaklaşımlardan da anlaşılacağı üzere, 

çocukların erken yaşta doğayı tanıyor olmaları ile ilerde yetişkin olduklarında doğayı 

koruyan bireyler durumuna gelmeleri olanaklıdır.  

İnsanları gelişim psikolojisi açısından inceleyen çalışmalara göre, çocukluk dönemi insan 

kimliğinin oluşumunda büyük bir etkiye sahiptir (Çukur ve Özgüner 2008). Kalıcı ve 

sürdürülebilir olarak çocuk ve doğa ilişkisinin kurulabilmesi için çocukların okul öncesi 

dönemlerinde (4-6 yaş) ya da ilkokul (6-10 yaş) çağlarında, bu amaç doğrultusunda 

gerekli çabanın gösterilmesi gerekmektedir (White ve Stoecklin 2008). Hart’ın (1979) 

belirttiğine göre, 12 yaş itibarıyla çocuklar artık doğal alanlara olan ilgilerini yavaş yavaş 

kaybetmektedir ve çocuklar bu yaştan itibaren daha çok sosyal ilişkilere yönelmektedirler 

(Chawla 2015). Rivkin’e (1995) göre, çocukların günlük hayatlarında ilgi çekici ve 

eğlenceli bir ilişki kurmaları için çeşitli olanaklar sunulabilen bir çevrede, özellikle 

doğanın süreçlerini ve işleyişini anlamada ve bu bilgileri yeni nesillere aktarmada 

çocukluk kültürünün oluşturulması son derece önemlidir (Moore 1997). Doğayla kurulan 

bağ, çocukların içinde yaşadıkları dünyanın bir parçası olduklarını anlamalarını 

sağlamaktadır (Anonymous 2011). Bu nedenlerle, ilkokul çağındaki ve okul öncesi 

dönemdeki çocukların gerek okulda gerekse okul dışında doğa ile ilişki kurabileceği 

bütün olanaklar gerçekleştirilmelidir.  

İlgili çalışmalara bakıldığında, diğer tüm canlılarda olduğu gibi insanların doğasında 

zaten doğayla bir arada olmanın barındığı sonucu çıkarılabilmektedir. Günümüzde 

rastlanan çeşitli nedenlerden dolayı bu bağın ve içgüdünün kaybolduğu görülmektedir. 

Sobel’e (1993) göre, çocuklara seçenek sunulduğunda, çocuklar oyun oynamak için doğal 

düzenlemeleri içeren alanları tercih etmektedirler (Dyment ve Bell 2007). Roger Hart 

1979 yılında yayınladığı kitabında, çocukların yaşadıkları çevreyi çocukların bakış 

açısından yansıtan bir çalışma yapmıştır. Chawla’ya (2015) göre, çalışmanın en önemli 

noktalarından biri çocukların duygu ve değerlerinin doğal çevreyle önemli bir 

bağlantısının olmasıdır. Hart, çocuklarla yaptığı görüşmelerde, çocuklara bulunmaktan 
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keyif aldıkları mekânları sormuştur ve yaşadıkları ev ya da arkadaşlarının evleri 

çoğunlukla verilen cevap olmuştur sonrasında ise doğal öğeleri içeren uzun bir liste 

oluşmuştur, bununla birlikte çocukların yaşadıkları çevrede bulunan oyun donatıları nadir 

verilen cevaplar arasında olduğu belirtilmektedir (Chawla 2015). Benzer olarak, Hart 

(1979), oyun alanı tercihi için okul çağındaki çocukların kendilerine yapım materyalleri 

sunan vejetatif, korunaklı, sığınak tipli alanları seçme eğiliminde olduğunu belirtmektedir 

(Laaksoharju vd. 2012).  

Çukur ve Özgüner’in (2008) belirttiği üzere, bir bireye özellikle çocukluk çağında 

kazandırılacak doğa bilinci, çocuğa verilen eğitimle yakında ilişkilidir. Doğa eğitimiyle 

birlikte, bireyin doğa bilinci kazanmasının farklı yollarının da bulunduğu görülmektedir. 

Louise Chawla’nın (2007) Norveç ve Amerika’da yaşayan çevrecilerle yaptığı çalışmada, 

doğa korumaya olan bağlılıkların neden kaynaklandığı sorulmuştur. Her iki ülkede de en 

sık verilen iki cevap şunlardır: çocukluk çağında doğal alanlarda edinilen olumlu 

deneyimler ve aile rol modelleri. Bireyler doğa koruma ya da çevresel eğitime olan 

bağlılıklarını çocukluklarında bulundukları özel mekânlara ya da çevrelerinde bulunan 

insanların varlıkları olarak açıklamaktadırlar (Chawla 2007). Çevre eğitimci Cheryl 

Charles’la yapılan bir röportajda, doğaya olan bağının, onu çocukluk çağında doğa ile 

etkileşimde bulunmasını teşvik eden ailesinden kaynaklandığını belirtmektedir 

(Anonymous 2011). Gross ve Lane’in 2007 yılında yapılan ve doğal ortamlarla ilgili 

çocukluk hatıralarına yönelik çalışmasına göre ise doğa, çocukluk çağında inzivaya 

çekinilen, bir çocuğun akranlarıyla iletişim kurarak yaratıcı ve aktif oyunlarla sosyal 

ilişkilerin geliştiği ve doğayla bir araya geldiği güvenli ve keyifli mekânlar olarak 

hatırlanmaktadır (Laaksoharju vd. 2012). Sivek’e (2002) göre, lise çağındaki öğrencilere 

neden çevreci okul kulüplerine katıldıklarını sorduğunda, ev ya da okul çevrelerinde 

bulunan doğal alanlardaki tecrübelerinden kaynaklandığını belirtmişlerdir (Chawla 

2007).  



 6   

 

2.1.1 Doğanın çocuklar için önemi 

Bir çocuğun bulunduğu ortamı algılama biçimi yetişkin bireylerden farklılık 

göstermektedir. Çocukların öğrenme eylemlerinin oyun üzerinden gerçekleşmesinden 

dolayı, çocukların bulundukları çevrenin bu bağlamda ayrı bir önemi bulunmaktadır. 

Doğal alanlar, çocukların ilgisini çeken ve çok çaba sarf etmeden öğrenmenin kolay 

olduğu sayısız materyalleri içermektedir (Laaksoharju vd. 2012). Staempfli (2009) 

tarafından bildirildiğine göre, doğal alanların, çocukların davranışları ve oyun 

alışkanlıkları üzerinde büyük bir etkisi vardır (Parsons 2011). Çünkü doğal alanlar 

sunduğu çeşitlilik bağlamında, çocuğun öğrenmesi, yaratıcılığı ve gelişimi için fırsatlar 

sunmaktadır. Çocukların yaratıcılık dürtülerinin ve keşfetme isteklerinin, bulundukları 

çevredeki elemanların sayısıyla ve türüyle direkt olarak bağlantısı vardır (Fjørtoft ve 

Sageie 2000). Örneğin; ağaçlar, çocuklar için sadece tırmanma eylemini 

gerçekleştirebilecekleri bir materyal olmayıp, aynı zamanda sembolik oyun türü için de 

kullanılabilecek bir elemandır.  

Çocukların, kendi etkinliklerini seçme ve kendi oyun alanlarını oluşturma becerileri 

yüksektir. Çocuklar, oyun oynamak için uygun bir ortamı bulamadıklarında bu alanı 

kendileri yaratırlar ve bu alanlar genellikle terkedilmiş mekânlar, boş caddeler ya da 

çocukların oyun oynamak için kendilerini rahat hissettiği herhangi bir yer olabilmektedir 

(Parsons 2011). Richard Louv’la yapılan bir röportaja göre, doğada oynanan oyun, temel 

olarak özgür ve bağımsız olmak açısından diğer oyun türlerine göre farklılık 

göstermektedir. Çocukların özgürce kendi kendilerine oynayacakları oyunlar, temelinde 

duygu ve davranışı kontrol etme becerisi yatan yürütme işlevini geliştirmek için olanaklar 

sunar (Anonymous 2011). Heft ve Chawla’ya (2006) göre, çocukların bulundukları bir 

ortamda yaptıkları eylemlerin etkilerinin sonucunu anında ve zevkli bir şekilde aldıkları 

zaman, o ortamın daha dikkat çekici ve meşgul edici olma olasılığı yüksek olmaktadır 

(Chawla 2007). Bu bağlamda, doğal alanların sağladığı çeşitlilik, çocukların merak etme, 

keşfetme ve oyun oynama istekleriyle bir araya getirildiğinde, doğal alanların çocuklara 

sağladığı faydaların önemi son derece büyüktür. Heerwagen ve Orians’a (2002) göre, 

anaokulu çocuklarının dış mekânlarda geçirdikleri zamanlarda doğal çevreyi inceleme ve 

keşfetme eylemlerine daha eğilimli olduğu belirtilmektedir (Laaksoharju vd. 2012). 
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Doğa oyunu, çocukluk çağının tüm evrelerinde büyük bir öneme sahiptir. En küçük 

çocuklar için doğa, hayal gücünü harekete geçirir ve kavramların tanımlanmasına 

yardımcı olmaktadır, 3-6 yaş arasındaki çocuklar duygudaşlık yapmayı ve diğer canlılarla 

etkileşimde bulunabilmektedirler ve çocukluk çağının orta yıllarında da risk alma ve 

kritik becerileri öğrenmelerini sağlamaktadır (Anonymous 2011). Fakat 2011 yılında 

yapılan bir röportaja göre, doğal oyun tam anlamıyla her şeyin çözümü değildir, özellikle 

çocuklar için kendi kontrollerinde olmayan olumsuz ve stresli durumlardan kurtulmaları 

için doğa en önemli araçtır (Anonymous 2011).  

Günümüz şartları dolayısıyla çocukların doğadan kopmaları gelişimleri dışında, 

çocukların doğayı tanımaları, günlük yaşamlarındaki eylemlerin ve eğilimlerinin 

değişimi ya da etik değerlere sahip olma durumlarını da etkilemektedir. Laaksoharju ve 

Rappe (2010) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, kırsal bölgede yaşayan çocukların 

kentte yaşayanlara göre çevrelerinde bulunan ağaçları daha iyi tanıdığı belirtilmektedir. 

Yapılan bu çalışma doğrultusunda istenen çizimlerde, kentte yaşayan çocukların sadece 

çam ve elma ağaçlarına yer vermiş olduğu, kırsal bölgede yaşayan çocukların çizdiği 

ağaçların ise hem yerel hem de çeşitli olduğu vurgulanmaktadır. Aynı çalışmanın başka 

bir sonucuna göre ise, çalışmaya katılan ve kent ortamında yaşayan çocukların bir bölümü 

için bitkilerin bir şey ifade etmediği paylaşılmaktadır.  

2.1.2 Doğanın çocuk gelişimi üzerine etkileri 

Bilimsel kaynaklara bakıldığında, çocuk ve doğa kavramları birçok bilim dalı tarafından 

ve birçok farklı açıdan ele alınmıştır. Psikoloji, eğitim bilimleri, sosyal bilimler, 

mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi çeşitli bilim dalları, çocuk ve doğa ilişkisini incelemekte 

ve bu ilişkinin çocuklara olan yararlarını her açıdan ortaya koymaktadır.  

Çocukların doğa ile ilişkilerinin kurulması, çocukların fiziksel sağlıklarını, bilişsel 

işlevlerini ve öz denetimlerini, psikolojik iyiliklerini, ilişki kurma ve yaratıcı oyun 

oynama becerilerini ve diğer canlı türleri ve doğal dünya ile ilişki kurmalarını 

geliştirmede büyük bir öneme sahiptir (Chawla 2015). Kellert’a (2002) göre, doğayı 
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bütünsel olarak doğrudan deneyimlemek, çocukların bilişsel, duygusal ve değerlere bağlı 

gelişimleri üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (Laaksoharju vd. 

2012). Yapılan çalışmalar, doğanın doğrudan deneyimlenmediği durumlarda bile 

çocukların gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Matsuoka’ya (2010) göre, boş 

alanlar ya da yapılı alanlara karşılık olarak ağaç, çalılık gibi yeşil alan manzarasına sahip 

okullarda okuyan öğrencilerin akademik olarak daha başarılı oldukları belirtilmektedir 

(Chawla 2015). 

Doğal çevrelerde gerçekleşen eylemler, çocuklar için hayati önem taşıyan bir noktaya 

gelmektedir. Kellert (2009) tarafından, sadece fiziksel değil, bilişsel, sosyal ve duygusal 

gelişimler, iyi olma hali için gerekli görülmekle birlikte bilinç kazanma ve doğanın 

değerini bilmek için de önemli olarak belirtilmektedir (Laaksoharju ve Rappe 2010). 

Doğal alanlar, çoklu duyusal deneyim sayesinde çocukların gelişimlerini tüm yönleri ve 

aşamalarıyla desteklemektedir ve hayal kurma ya da yaratıcılık gücünü sınırsız yolla 

geliştirmektedir aynı zamanda çocuklara bir şeyler inşa etmeleri için sayısız materyal 

sunmaktadırlar (Moore 1997). 

Doğal elemanlarla oluşturulmuş oyun alanları, çocuğun çeşitli gereksinimlerini, diğer 

oyun alanlarına göre daha yüksek oranda karşılamaktadır (Wooley ve Lowe 2013). 

Çocuklar, hazır donatıların olduğu ortamlardan sınırlı bir şekilde gelişim 

sağlayabilmektedirler ve bu tarz ortamlar, çocukların bir şeyler üretebileceği, inşa 

edebileceği, keşfedebileceği ya da yaratabileceği olanaklar sağlandığında anlamlı hale 

gelebilmektedir (Nicholson 1971). Çocuklara özel mekânlar genel olarak, imal edilmiş 

oyun, tırmanma donatıları ya da doğal öğelerden ya da çeşitli bitkilerden yoksun olarak 

düz çim alanlardan oluşmaktadır (White 2004). Moore ve Wong (1997), bu tarz oyun 

alanlarını ‘gri’ alanlar olarak nitelemektedirler ve Worth (2003) ise bu alanları oyun 

alanlarındansa bir otoparka benzetmektedir (White 2004). Hazır üretilen çevre 

elemanlarının çocuklara sunduğu katkılar, doğal düzenlemelerin çeşitliliği ve 

zenginliğinin sağladığı fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlere göre oldukça 

kısıtlıdır (Rivkin 1997).  
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Heseltine ve Holborn’s (1987) göre, bir oyun alanında bulunan tasarım elemanları, 

çocuğun 5 farklı gelişim gereksinimine yanıt vermelidir (Wooley ve Lowe 2013). Bu 

gereksinimler şu şekilde sıralanabilir ve açıklanabilir: çevresel, fizyolojik, yaratıcılık, 

eğitsel ve sosyal. Çalışmaya göre, bir çocuğun çevresel gelişim gereksinimi, peyzaj 

elemanlarının farklı kullanımları vasıtasıyla, çocuğun içinde bulunduğu çevreyi anlama 

yeteneği kazanmasını sağlamaktadır (Wooley ve Lowe 2013).  

Fizyolojik gelişim gereksinimi, çocuğun ince ve kaba motor yeteneklerinin çalışmasına 

yardımcı olmaktadır. Arazi formu, çocuğun koşma, zıplama, tırmanma, dengede durma 

gibi fiziksel olarak zorlayıcı eylemlerine izin vermelidir. Özdemir’in (2011), Marcus ve 

Francis’ten (1998) aktardığına göre, zıplama, koşma ya da atlama gibi fiziksel gelişimi 

destekleyici eylemler sayesinde çocuk; bedenini, fiziksel sınırlarını ve becerilerini 

keşfetmektedir. Laaksoharju vd.’nin (2012) yaptıkları çalışmada, çocukların katıldıkları 

bir kampta, doğanın sunduğu olanakları saklanmak, zıplamak, koşmak, tırmanmak ve 

dengede durmak gibi eylemleri gerçekleştirdiklerinden söz edilmektedir. 

Nicholson (1971), yaratıcılığın doğuştan gelen karakteristik bir özellik olmadığını, 

çocukların gelişim çağlarında bu özelliklerini geliştirme fırsatını tanıyan çevrelerde ve 

sistemlerde yetişmesi gerektiğini belirtmektedir. Yaratıcılık kabiliyetinin gelişimi, farklı 

dokular, hareketli ve gevşek parçalar, farklı yükseklikler, bitki örtüsü ve değişen arazi 

formları gibi tasarım ölçütlerine bağlıdır. Nicholson (1971), ‘gevşek parçalar (loose 

parts)’ teorisini şu şekilde açıklamaktadır: “Her çevrede, hem yaratıcılık ve yaratıcılık 

derecesi hem de keşfetme olasılığı bulunan değişkenlerin sayısı ve türüyle doğru 

orantılıdırlar.” Özetlemek gerekirse, bir çocuk, farklı şeyler üretebileceği, 

keşfedebileceği, tecrübe edebileceği her ortamda, yaratıcılık gücü nasıl olursa olsun 

gelişim sağlayabilmektedir. Moore ve Wong’un 1997 yılında yapmış olduğu çalışmaya 

göre, okul bahçesinin asfalt kısımlarının bir bölümü ağaçlık alan, akarsu, gölet ve 

çiçeklerle düzenlenmiş bir bölge haline getirilen bir okulda çocukların bu tür alanlarda 

daha olumlu sosyal ilişkilere sahip oldukları ve daha yaratıcı oyunlar oynadıklarını 

belirtmişlerdir (Rivkin 1997). Çocukların gereksinim duydukları eğitsel gelişim, bir 

çocuğun bilme yetisi yani bilişsellik açısıyla ele alınmaktadır. Şekiller, boyutlar, sayılar 
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gibi öğelerin keşfine izin veren tasarım yaklaşımları, çocuğun eğitsel gelişim 

gereksinimini karşılamaktadır.  

Son olarak, bir alan; çocuğun grup içinde çalışabilme yeteneğini geliştiren, paylaşma, 

sorumluluk alma, sorun çözme ve çeşitli sınırlayıcı etkenleri olan durumlarda yapılması 

gerekenleri deneyimleme gibi fırsatları tanıyarak çocuğun sosyal gelişimine katkı 

sağlamalıdır. Moore’a (1986) göre, doğada yapılan eylemler, özellikle 6-10 yaş 

arasındaki çocuklar için içsel eğilimlerin kazanılması açısından en önemli dönem olarak 

görülmektedir (Laaksoharju ve Rappe 2010). Çocuklar için doğal alanlar, yalnız ya da 

arkadaşlarla yaratıcı oyuna katılma, kendi kendine zorluklarla baş etme, sakin kalmak 

için sessiz alanları bulma, doğrudan deneyimlerle çevre hakkında bilgi edinme ve 

mekânlar ve doğa ile duygusal bağlar oluşturma olanaklarını sağlamaktadır (Chawla 

2015). Bir çevre bir çocuğa işe yarayabilecek hayat dersleri sağlayabilir ve çocuklar kendi 

duyularıyla araştırarak ve deneyimleyerek bulundukları çevreden elde ettikleri bilgileri, 

gruptaki diğer çocuklara kolayca aktarabilir (Laaksoharju vd. 2012). Bu gibi durumlar da 

çocuğun gelişimine katkı sağlamış olur. 

Çalışmalar ışığında, doğa ile bir arada olan çocuğun gösterdiği gelişimlerin 3 ana başlık 

altında toplanabilir olduğu görülmektedir. Fiziksel ve bilişsel gelişim açıları, dışardan 

etkilerle çocuğun kendisinin geliştirebileceği içsel yararlar olarak değerlendirilirken, 

sosyal gelişim açısı ise, çocuğun bilinç yetisinin geliştirildiği dışsal yarar olarak 

değerlendirebilir olduğu söylenebilmektedir. 

2.1.2.1 Fiziksel gelişim 

Fjortoft (2001) ve Grahn vd. (1997), doğal ortamlarda düzenli olarak zaman geçiren 

çocukların, daha gelişmiş motor becerilerine sahip olduklarını, denge kurma ve 

koordinasyon becerilerinin desteklendiğini ve daha az sıklıkta hastalığa yakalandıklarını 

belirtmektedir (White 2004). Bu çocuklarda daha düşük oranda astım ve alerji 

rahatsızlıkları görülmektedir. Aynı zamanda açık havada zaman geçiren çocukların 

güneşten D vitamini alma fırsatları bulunmaktadır ve bu çocukların daha sağlıklı bir vücut 
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ağırlığı ve daha stabil bir vücut kitle endeksine sahip oldukları belirtilmektedir (Özdemir 

ve Yilmaz 2008; Chawla 2015). Nowak (2004), çocukların miyop rahatsızlığına sahip 

olma oranlarının doğada zaman geçirmeyle azaldığını vurgulamaktadır (White 2004).  

Doğa, stresin çocuklardaki etkisini hafifletir ve çocukların yaşadıkları zorluklarla başa 

çıkmalarına yardımcı olur (White 2004). 2015 yılında yapılmış bir çalışmaya göre ise, 

fiziki şartları benzer iki okulun bir tanesi seçilerek, seçilen okulun bahçesindeki yeşil 

alanlar artırılarak bu durumun öğrencilerde oluşturduğu değişim gözlenmiştir. 

Öğrencilerin psikolojik streslerinin, bahçesine herhangi bir değişikliğe gidilmeyen 

kontrol okulundaki öğrencilere göre daha düşük olduğu görülmüştür (Kelz vd. 2015). 

Söderström vd.’nin (2013) ağaçların, çalıların, farklı eğimlere sahip açık alanların 

bulunduğu bir okul bahçesini ve daha düşük nitelikteki bir okul bahçesini kullanan 

öğrencileri karşılaştırdıkları bir çalışmada, doğal öğelerle daha çok olanak sunan okul 

bahçesini kullanan öğrencilerin geceleri daha uzun uyku süreçlerine sahip oldukları ve 

ebeveynler tarafından çocukların daha sağlıklı oldukları sonuçlarına ulaştıkları 

belirtilmektedir. 

Özetle, fiziksel yararlar, çocuğun bedenini fiziksel olarak etkin tutan eylemlerin 

deneyimlenebildiği fırsatlar olarak ele alınabilmektedir. İnce ve kaba motor becerilerinin 

gelişimine destek sağlayan, kas, beyin, sinir işlevlerini çalıştıran ve geliştiren eylemler ve 

belli kurallara bağlı oyunların sağladığı yararlar, fiziksel gelişim başlığı altında 

toplanabilir. 

2.1.2.2 Bilişsel/Zihinsel gelişim 

Çocuklar çevre ile uğraşırken, bu çevrenin özelliklerini araştırmaktadırlar ve niteliklerini 

öğrenmektedirler (Chawla 2015). Böylelikle doğal çevrelerde zaman geçirmek, 

farkındalık, mantık ve gözlem becerilerini geliştirerek çocukların bilişsel gelişimine 

destek vermektedir. Doğal ortamlar, çocukların bağımsızlık ve özerklik geliştirmeleri için 

önemlidir. Çocuklar doğal ortamlarda oynadıkları zaman, dil ve iş birliği becerilerini 

geliştiren yaratıcı eylemlerle ve hayal gücünü geliştiren oyunlarla gelişir. Aynı zamanda, 
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çocukların oyun çeşitliliğinin artmasının bahçenin sağladığı olanaklara bağlı olduğu 

belirtilmektedir ve buna örnek olarak çocukların bahçecilik faaliyetleri sırasında, bir 

çocuğun otlar temizlenirken “ot tutma” makinası rolüne girmiş olması, yaratıcı oyuna 

dahil edilebilmektedir (Laaksoharju vd. 2012). Böylece doğa, çocukların gözlem ve 

yaratıcılık güçlerini geliştirmelerini sağlamaktadır.  

Çocukların ilgisini çeken diğer tüm ortamlardan daha çok, toprak, su ya da bitki örtüsü 

gibi bir çok eyleme olanak tanıyan düzenlemeler çocukların çevreyle doğrudan 

etkileşimde bulunabileceği ortamlardır ve doğada bulunan serbest materyaller, yaratıcı 

bir şekilde oyuna dahil edilerek çocukların hayal güçlerinin gelişmesine olanak 

vermektedir (Chawla 2015). Doğal dünyayla ilgili erken tecrübeler hayal gücü ve merak 

duygusu ile pozitif yönde ilişkilendirilmektedir (White 2004). 

Faber Taylor vd. (2002) ve Wells’e (2000) göre, doğayla etkileşimde bulunan çocukların 

akademik başarılarının yüksek oldukları belirtilmektedir (White 2004). Yeşil alanların 

çocukların odaklanmalarına ve dikkat bozukluğuyla başa çıkma durumlarına olumlu bir 

etkisinin olduğu Taylor et al. (2001) tarafından belirtilmektedir (Laaksoharju vd. 2012). 

Taylor ve Kuo’ya (2009) göre, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) 

bulunan çocuklar yakınlarında bulunan bir yeşil alanda 20 dakikalık bir yürüyüş 

yaptıklarında, odaklanma testlerinde çıkan sonuçlara göre, yeşil alanlarda yapılan 

yürüyüşlerin DEHB için alınan ilaçlardan daha etkili olduğu belirtilmektedir (Chawla 

2015). Pyle’a (2002) göre, çocukların gözlemleme ve neden sonuç ilişkisini kurabilme 

becerilerinin ve farkındalıklarının doğal ortamlarda geliştiğini ve Louv (1991) da doğal 

ortamların çocukların merak duygusunu canlandırdığını belirtmektedirler (White 2004). 

Kısaca ele almak gerekirse, bir çocuk doğa ile bağlantılı bir ortamda bulunursa yaratıcılık, 

keşfetme, duyu organlarını harekete geçirme, farklı duyguları deneyimleme, öğrenme, 

hayal kurma gibi eylemleri gerçekleştirmeyi sağlayan, yani çocuğu ussal olarak etkin 

tutan tasarımlar, çocuğun bilişsel gelişimini destekleyen, bilişsel yarar ulamı olarak ele 

alınabilmektedir. 
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2.1.2.3 Sosyal gelişim 

Çocuklar doğal dünyayı keşfetme yoluyla, doğrudan deneyim elde edebilmektedir. 

Doğada karşılaşılan basit zorluklar ya da doğa bulguları, çocuklar için çoğunlukla işbirliği 

içinde gerçekleştirilmektedir ve çocukların bir işin üstesinden gelmek ya da sosyal 

gelişimlerine katkı sağlamada büyük olanaklar tanımaktadır (Chawla 2007). Doğru 

zamanda ve yeterli düzeyle doğa içinde yetişen çocukların, ilerde doğayı koruyan ve ona 

karşı olumlu tutum içinde olan yetişkinler olmalarına olanak sağlanır. Nussbaum’a (2011) 

göre, doğal alanlar, çocukların hayvanlar, bitkiler ve doğada bulunan diğer öğelerle 

etkileşimde bulunabileceği ve doğa için kaygı duyma güdüsünü kazanabileceği tek yerdir 

(Chawla 2015). 

Doğada oynayan çocuklar, grup oyunlarında iş birliği kurmak vasıtasıyla birbirleri 

hakkında daha olumlu duygular oluştururlar. Doğal ortamlar çocuklar arasındaki sosyal 

etkileşimi olumlu yönde tetikler. Bahçecilik etkinliklerinin yoğun ve düzenli olarak 

yapıldığı bir kampta öğrencilerin eğitimciler tarafından gözlemi sonucunda, çocuklar 

arasındaki sosyal etkileşimin zenginleştiği, çocukların daha çok olumlu tutumlar 

sergilediği, süreç ilerledikçe çocukların daha kolay işbirliği içinde bulundukları ve bu 

durumun doğa ile etkileşim vasıtasıyla geliştiği belirtilmektedir (Laaksoharju vd. 2012). 

Aynı çalışmadan, çocukların bahçecilik faaliyeti sırasında toprak içinde gördükleri 

solucanlara isim vermeleri ve ilgilenmeleri vb. yaşayan diğer canlılara olan ilgileri gibi 

durumlar sosyal öğrenmeyi desteklemekte olduğu örneği verilebilir. Coffey (2001), 

Malone ve Tranter (2003) ve Moore ve Cosco’dan (2000) aktarıldığına göre, doğada 

oynanan oyunların, çocukların daha sosyal olmalarını ve şiddet, vandalizm gibi olumsuz 

tutumları azalttıkları saptanmaktadır (White 2004). Doğada yapılan eylemlerin 

çocukların adalet duygularını ve çalışma etiği değerlerini kazanmasını sağladığı 

söylenebilmektedir. Laaksoharju vd.’nin (2012) çalışmasına göre, farklı çalışma 

aşamalarında yer aldıktan sonra çocukların çalışmalarının sonucunda topladıkları hasat 

ürünlerini eşit olarak paylaşmada çok hassas oldukları görüldüğünü ve aynı zamanda 

çalışma sonucunda başarma ve gurur duyma duygusunun sağlandığını belirtmektedir.  
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Sorumluluk duygusunu geliştiren, çocuğu düşünmeye yönlendiren, sürdürülebilirlik, geri 

dönüşüm gibi önemli konularda yapılması gerekenleri ya da diğer çocuklarla birlikte 

çalışırken uyumlu olmayı öğreten, etik değerleri kazanmak gibi eylemleri deneyimleme 

fırsatı sağlayan alanlar, sosyal gelişim başlığı altında incelenebilmektedir. 

2.1.3 Doğa - çocuk ilişkisinin gelişim süreci 

Pyle’a (2002) göre, tarih boyunca çocukların, ilk olarak avludaki büyük ağaç veya çalı 

alanı, yakınlardaki bir su kenarı veya ormanlık alan gibi, çoğu zaman en yakın doğal 

bölgeyi tercih ettiklerini belirtmektedir (White 2004). 200 yıl öncesine kadar çocuklar 

insan eli değmemiş doğada, tarlalarda ya da çiftliklerde günlerini geçirmekte oldukları ve 

çocukların, doğal alanlarda oyun oynamak, keşfetmek ve etkileşim kurmak gibi eylemler 

için herhangi bir kısıtları ya da denetimlerinin bulunmadığı ifade edilmektedir (White 

2004). Fakat 20. yüzyılın sonlarında çocukların zaman geçirdikleri bu doğal alanların 

büyük bir çoğunluğunun kentselleşmiş olduğu belirtilmektedir (Chawla 1994). Özellikle 

günümüz çocuklarının yaşamlarının geçmişe göre değiştiği görülmektedir ve dış 

mekânlarda oyun oynama fırsatı ya da doğa ile doğrudan etkileşiminin oldukça azaldığı 

belirtilmektedir (White 2004). Ancak günümüz dünyasına bakıldığında, özellikle büyük 

kentlerde yetişen çocukların doğaya ulaşma fırsatı oldukça az ve kısıtlıdır. Hart (1979), 

çocukların gelişimleri için gerekli olan doğası bozulmamış alanların, kentleşme 

baskısıyla çoğunlukla ortadan kaldırılmış olduğunu belirtmektedir (Chawla 2015). 

Çocuk ve doğa konusunda yapılmış çoğu çalışma, çocuklar ve doğanın birbirinden 

koptuğu savında aynı düşüncededir. 1994 yılında, Japonya şehirlerinde açık alanlarda 

oynayan çocukların fotoğraflarını çeken fotoğraf sanatçısı Keiki Haginoya’nın son 

yıllarda çocukların açık alanlardan çekildiğini fark etmesi üzerine, çalışmasının bu 

bölümüne son vermek zorunda kalmış olduğu belirtilmektedir (Moore 1997). Moore 

(1997) çocukların açık alanlardan çekilmesini şu sözlerle açıklamaktadır: “Çocuklar için 

ya iç mekânlar çekici durumuna geldi ya da dış mekânlar ilgi çekiciliği özelliğini yitirdi, 

ya da her iki durum da birden gerçekleşti.” 
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Tarihe bakıldığında şehir planlama konusunda çocukların hiçbir zaman ilk önceliğe 

ulaşamadığı belirtilmektedir (Moore 1997). Önceki zamanlarda şehirlerdeki boş 

alanların, çocuklar tarafından kullanılmakta olduğundan, fakat günümüzde bu tarz boş 

alanlara çocukların yararlanamadığı kullanımlar getirildiğinden ya da alanların etrafının 

çitlerle çevrildiğinden söz edilebilir. 1975 yılında Washington’da düzenlenen “Children, 

Nature and the Urban Environment” sempozyumu, çocukların doğadan uzaklaştıklarının 

fark edilmesi ve bu konuda harekete geçilmesi hususundaki ciddi bir toplantıdır. Bu 

sempozyumda, çocukların doğa ile daha fazla zaman geçirebilecekleri alanların ya da 

kentlerin tasarımları konusunda görüşler belirtilmiştir (Chawla 2015). Gürses (1971), 

60’lı yıllarda büyük kentler için çocuk oyun alanlarının yetersizliğinden bahsetmektedir, 

fakat o yıllardaki kent ortamında doğa ile çocuk etkileşiminin günümüzden farklı olarak 

daha fazla olduğu söylenebilir. Aynı zamanda, çocuk oyun alanlarının, ebeveynlerinden 

bağımsız ve yaratma becerisini geliştirmeye olanak sağlayacak ortamlar olması 

gerektiğini belirtmektedir (Gürses 1971).  

Akyüz’ün 1992 yılında yayınladığı çalışmasında, çocuk ve doğa ilişkisinin tarihini o 

dönemlerde ele alınış biçimiyle aktarmaktadır. Akyüz’e (1992) göre, Ortaçağ’da 

askerlerin savaşlarda başarılı olması için eğitilmesinde doğanın öneminin büyük 

olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, aynı dönemde eğitimin çoğunlukla dini 

konular üzerine yoğunlaşması dolayısıyla, eğitimin sadece kitaplardaki bilgilerin 

ezberlenmesiyle gerçekleşeceğinin düşünüldüğünü belirtmektedir. Akyüz (1992), 

günümüzde eğitimin değişim geçirdiğini söylemekle birlikte, kitaptan öğrenme, gözleme 

ya da deneyime dayanmayan eğitim şeklinin ve doğaya dinsel açıdan yaklaşılmasının 

geçmişte var olan bu durumdan etkilendiğini söylemektedir. Rönesans’la birlikte, 

Montaigne, J. J. Rousseau, Dewey, Montessori, Froebel gibi eğitimci ve düşünürlerin 

sayesinde bu yaklaşımın değişmeye başladığı ve doğada gözlemler yaparak eğitim 

görmenin öneminin anlaşıldığı belirtilmektedir (Akyüz 1992). 

Richard Louv’un 2005 yılında yayınladığı “Doğadaki Son Çocuk (Last Child in the 

Woods)” kitabında bahsettiği ve şehirlerde yaşayan çocukların özgürce keşif 

yapabilecekleri alanların kaybolması, çocukların televizyon ve bilgisayar ekranları 

karşısında iç mekânlara çekilmesi ve ebeveynlerin korkuları sebebiyle oluşan durumu, 
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“Doğa Yoksunluğu Bozukluğu (Nature Deficit Disorder)” olarak isimlendirildiği 

terimiyle literatüre kazandırmıştır. Louv’a göre “Doğa Yoksunluğu Bozukluğu”, 

çocukları olumsuz olarak etkilemesinin yanı sıra, toplumu da aynı oranda etkilediğini 

düşünmektedir. Doğayı tecrübe etme eylemi, günümüz genç nesillerinden de uzaklaştığı 

taktirde, sonraki nesilleri de aynı şekilde etkileyeceğini ve dünyanın ve doğanın geleceği 

de aynı oranda olumsuz şekilde şekillenecektir (Anonymous 2011). 

Kentleşme ve teknoloji insanların boş zamanlarını değerlendirme şeklini değiştirmektedir 

ve kentte yaşayan çocukların, doğayla iletişimde olma eğilimlerinin, bilgisayar oyunları 

ya da organize hobilerle yer değiştirme tehlikesi içinde oldukları belirtilmektedir 

(Laaksoharju ve Rappe 2010). Teknolojinin insan hayatının bu denli merkezinde yer 

alması, sağladığı kolaylıklarla birlikte olumsuz yönleri de beraberinde getirmektedir. 

Teknoloji ne kadar gelişirse, insanlığın doğaya ihtiyacı o oranda artmaktadır (Anonymous 

2011). Kentleşmenin de etkisiyle, içinde yaşanılan çevreyi tanıma şekli, çiftliklerde ya da 

ormanda bulunarak doğa ile doğrudan fiziksel olarak temas kurma yolundan, giderek 

daha da yoğunlaşan televizyon, film, bilgisayar gibi görsel imgelerden elde edilen 

deneyimleme yoluna dönüşmüştür (Chawla 1994). Çocuklar için, telefon, tablet, 

bilgisayar, televizyon gibi elektronik cihazların çok küçük yaşlardan itibaren dikkat çeken 

ögeler haline gelmesi, ileriki çağlarda bu ögelerden kopmalarını zorlaştırmaktadır. Bu 

araçların çocukların hayatlarının bir parçası olması onların iç mekânlara bağımlı hale 

gelerek dış mekânla ilişkilerini kesmelerine neden olmaktadır (Chawla 2015). Guddemi 

ve Jambor’a (1992) göre, günümüzde kökleşmiş ve sağlıksız televizyon, bilgisayar ya da 

telefon alışkanlığı çocukları iç mekânlarda daha fazla tutmaktadır, bu alışkanlığın 

büyümesi özellikle çocukların ilgisini çekmeyen ve keşfetmelerine olanak tanımayan dış 

mekânlar olduğunda daha da kalıcı hale gelmektedir (Moore 1997). Bir çocuk için, 

iletişim ya da doğrudan etkileşim olmadan bir ekran başında saatlerce zaman geçirme 

eylemi edilgin ve durağan bir durumdur.  

Kavramların sanallaşması ve bu durumun bireyler tarafından gün geçtikçe kanıksanmış 

olması, doğanın insanlar için gerçek anlamını yitirerek önünde sadece fotoğraf çekmek 

için kullanılan bir materyale dönüşmüş olmasına neden olmaktadır (Louv 2005). 

Chawla’nın (2015) Moore’dan (1986) aktardığına göre, gelişen teknolojiyle dış 
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mekânlardan kopan çocukların, dünyanın geleceği için bir tehdit oluşturduğunu ve 

teknolojinin sağladığı sanal deneyimlerin sadece doğadan kazanılabilecek deneyimler 

kadar kalıcı ve doğru olmayacağını belirtmektedir. 

Dünyada yaşanan olumsuz olaylar, çoğu ebeveynin daha korumacı hale gelmesine neden 

olmaktadır. Bu durum, 1990 yılında Louv tarafından “Öcü Adam Sendromu (The 

Bogeyman Syndrome)” tanımıyla ebeveynlerin, çocuklarının dışarıda zaman 

geçirmesinden dolayı zarar göreceğini düşünmesi bağlamında literatüre geçmiştir (Moore 

1997). Daha önceleri, yaşadıkları çevrede oyun oynayabilen çocuklar şimdilerde 

neredeyse bütün zamanlarını kapalı mekânlarda geçirmektedirler. Louv, çocukların özgür 

oyun zamanlarının azalması ile insanın doğayla olan kopukluğuna paralel olmasının 

sebebini, çocukluk çağında ebeveynlerin giderek daha fazla baskın olmasına 

bağlamaktadır (Anonymous 2011). Clements tarafından 2004 yılında yapılan bir 

çalışmaya göre, 3-12 yaş arasındaki çocukların ebeveynlerinin %82’si kaygı duydukları 

sonucunda çocuklarını dış mekânlarda zaman geçirmelerine izin vermediklerini 

belirtmişlerdir (White 2004). Kytta’ya (2006) göre, çocuklar doğayı keşfederken özgür 

olduklarında, kendilerini geliştirmek için en iyi çevresel koşullara sahip olduklarını ve 

ebeveynlerin çocuklara bu olanağı tanımalarının oldukça önemli olduğunu ve çocukların 

sınırlandırılmaması gerektiğini belirtmektedir (Chawla 2007). Fakat, Brooks’a (2004) 

göre, bir yetişkinin gözetimi olmadan çocuğun dışarıda zaman geçirmesi, keşfetmesi ya 

da deneyimlemesi yerini yetişkinlerin çocukların sıkça denetlendiği ve düzenlendiği 

zamanlara bırakmıştır (White 2004).  

White’a (2004) göre, çevresel eğitimin en büyük sorunlarından biri, çocuklara, uygun 

yaşlarda uygun bilgilerin verilmemesidir. Erken yaşlarda, doğayla ilgili soyut 

kavramların ya da sadece sorunların öğretilmesi, çocukların doğadan korkmalarına ya da 

bu sorunları görmezden gelmelerine neden olabileceği belirtilmektedir (White 2004). 

Buna karşılık olarak White (2004), çocuklara doğanın sorunlarının nasıl çözülmesi 

gerektiğini sormadan önce çocukların doğayı sevmeleri sağlanmalıdır. 

Kentte yaşayan çocukların dış mekânda zaman geçirdikleri alanların tasarımları ve 

özellikleri de oldukça önemlidir. Çocuklar için sağlanan dış mekân oyun elemanlarının 
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özellikleri, aynı tipte olmalar ve doğa ile bütünleşik kavramda tasarlanmamaları gibi 

nedenlerden dolayı büyüme çağındaki çocukların gelişimlerine önemli ölçüde katkı 

sunma konusunda yetersiz kalmaktadır. Nicholson’a (1971) göre, çocukların yaratım 

süreçlerine lego parçalarını ya da diğer oyuncakları katkı sağlasalar da doğanın sunduğu 

çok yönlülük bu oyuncakların sunduğu olanakları karşılayamamaktadır. Doğal alanlar 

canlı olduklarından dolayı her zaman ilgi çekicidir ve bu alanlar diğer olanaklardan daha 

faydalı bir şekilde çocukların gelişimlerini destekleyen birçok farklı yolu içermektedir 

(Moore 1997). Net bir şekilde tanımlı oyun donatılarının belli sınırlarının ve baskın 

standartlara sahip olması çocuğun yaratıcılığını harekete geçirmeden oyun oynamasına 

yol açmaktadır ve çocukların o varlıkları algılamaları onlara sunulduğu şekilde 

olmaktadır. Fakat herhangi bir doğa öğesinin çocuklar tarafından algılanması her çocuk 

için farklı bir anlam taşıyabilmektedir (Louv 2005). Oyun evleri ya da kale gibi büyük 

ölçekli oyun mekânları ya da toprakla oynamak gibi küçük ölçekli eylemler, çocukların 

bulundukları çevreyi manipüle ederek oyun yoluyla keşfetmelerini, gereksinimlerini fark 

etmelerini ya da arkadaşlarıyla işbirliği içinde bulunmaları gibi farklı olanaklar 

yaratmaktadır (Chawla 2015). 

Nüfusa dair istatistik verileri incelendiğinde, 2014 yılında 7,30 milyara varan dünya 

nüfusunun %34’ünü (Anonymous 2017b), 78 milyona varan Türkiye nüfusunun ise 

%29,4’ünü çocuklar oluşturmaktadır (Anonim 2014a). Türkiye’de 0-17 yaş arasındaki 

çocuk sayısı, 2014 yılı TÜİK verilerine göre 22,8 milyondur. Bu veriye göre 21 milyon 

çocuk il ve ilçe merkezlerinde, 1,85 milyonu ise belde ve köylerde yaşamaktadır (Anonim 

2014a). 2008-2014 yılı verilerine bakıldığı zaman kırsal alandan kente yüksek oranda bir 

geçiş görülmektedir. 2008 yılında kırsal nitelikteki (belde ve köyler) alanlarda yaşayan 

çocuk sayısı 6 milyona yakınken, 2014 yılında bu sayı 1,85 milyona düşmüştür (Anonim 

2014a). Türkiye gibi kırsaldan kente göçün bu denli yoğun olduğu ülkelerde, çocukların 

doğa ile bir araya gelme olanakları azalmaktadır. Böylelikle, kent ortamlarının getirdiği 

olumsuz koşulları benimseyerek büyüyen çocukların sayısı artmaktadır.  

Kırsal bölgede yaşayan çocukların doğal öğelere erişimi kolayken, kentte yaşayan 

çocukların doğal öğelere erişimleri, kent ormanlarının küçük olmaları ya da aşırı 

kullanımları dolayısıyla daha kısıtlıdır (Laaksoharju ve Rappe 2010). Böylelikle Cohen 
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ve Winger’in (1993) de belirttiğine göre, kırsal alanlarda büyüyen çocukların kentte 

yaşayanlara göre çevresel farkındalıklarının daha ileri seviyede olduğu görülmektedir 

(Özdemir 2010). Özellikle büyük kentlerde doğal alanların varlığı az ve bu alanlara erişim 

olanağı da kısıtlıdır. Erişimi kolay olan açık alanların azalması, geriye kalan az sayıdaki 

doğal alan kullanım açısından üstündeki baskıyı arttırmaktadır (Louv 2005).  Dolayısıyla 

hem dünyada hem de ülkemizde kentte büyüyen çocukların doğa ile olan ilişkisinin 

yeniden kurulması büyük önem taşımaktadır.  

Birçok etkenden dolayı çocukların dış mekânlara ve doğaya erişimlerinin değişmiş 

olduğu söylenebilir. Özellikle büyük kentlerdeki trafik yoğunluğu insanların ulaşım 

tercihlerini etkilemektedir. Önceden çocukların çoğunun, okula, mahalleleriyle etkileşim 

içinde, yürüyerek ulaşmakta olduğu, fakat günümüzde özellikle büyük kentlerde okula 

ulaşımlarını araçlarla sağlamakta oldukları belirtilmektedir (Rivkin 1997). Hart’a (1979) 

göre, çocukların çevreleriyle etkileşim içinde olmaları sayesinde bu çevreyle ilgili bir 

şeyler öğrenirlerken kendileri hakkında da yeni şeyler öğrenmektedirler ve keşifler 

yapmaktadırlar (Chawla 2015). Bu durumla birlikte, günümüzde çocukların okulda 

bulundukları süre ve sonrasındaki zamanlarda yoğun bir şekilde farklı meşguliyetlerle 

ilgilenmelerinden dolayı, çocukların kendilerine ait zamanların kalmaması da olumsuz 

bir etken olarak görülmektedir (White 2004).  

2.1.3.1 Doğa ve çocuk ilişkisinin kurulması için işlevsel alanlar 

Çocukların algılarının çok kuvvetli olduğu ve çevrelerindeki her şeyi inceleme, 

sorgulama, araştırma yoluyla tanımlama yetenekleri oldukça güçlüdür (Turgut ve Yılmaz 

2010). Bu doğrultuda, çocukların günlük yaşamlarında etkileşimde oldukları her şey, 

çocukların algılarını yönlendirebilme olanağına sahiptir. Kentsel dokunun yoğun olduğu 

yerlerde yaşamak zorunda olan çocukların, dış mekânlarda oyun oynama ya da zaman 

geçirme olanakları ve çocukların çevrelerini tanıma ve keşfetme fırsatları da 

kısıtlanmaktadır (Moore 1997). Çukur ve Özgüner’e (2008) göre özellikle çocukları 

ilgilendiren alanların ölçekleri, çocuk odası, apartman girişi, komşuluk ünitesi, mahalle, 

semt ve kent olarak sıralanabilir. Kent içinde farklı ölçeklerdeki bu tarz alanlarda yer 
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verilen yeşil alanlar çocukların doğa hakkında olumsuz algı kazanmamalarında ve doğa-

çocuk ilişkisinin kurulmasında işlevsel olabilmektedir. 

Chawla’dan (2007) aktarıldığına göre çocuklar arasında doğa dostu davranışların 

geliştirilmesinden ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumlu tutumları sağlamasından 

dolayı, doğa ile yakın temas kurma olanağını sunan alanların önemi vurgulanmaktadır 

(Laaksoharju vd. 2012). Çocuğun yaşadığı ekosistem içindeki tüm adımların doğal 

çevreyle ve deneyimlerle zenginleştirilmesi ve yaşadığı çevreden okul mekânı boyunca 

doğal bir çevreden çıkmaması gerektiğinden bahsedilmektedir (Çukur ve Özgüner 2008). 

Çocukların, konuttan okula ulaşımları güvenli ve yeşil mekânların içinden sağlandığı 

durumda, çocukların günlük yaşamlarında doğa ile ilişkide olması sağlanabilir. Bununla 

birlikte, bir park içinde bulunan bir okulun, bahçesi ve parkın bir bölümü eğitim için 

birbirleriyle ilişkili duruma getirilebilir. Park içinde bulunan bitkilerin mevsimsel 

değişimlerinin ya da park hayvan varlığının gözlemlenme olanağının bulunması gibi 

fırsatlar yaratılabilmektedir.  

Çocuklar okula başladıklarında temel bilimlerde eğitim almalarının yanı sıra sosyal 

ilişkiler gibi konularda da gelişmektedirler. Bununla birlikte okul çağındaki bir çocuğun 

gün içinde en fazla zaman geçirdiği mekânlar okullardır. Tandoğan’a (2016) göre 

ülkemizde bir yıl içinde okulda geçirilen süre 935 saat, bir günde okul bahçesinde 

geçirilen süre ise 1-1,5 saat olarak belirlenmiştir. Böylelikle, çocukların en çok zaman 

geçirdikleri mekânlar olan okul ve okul bahçelerinde, çocukların eğitim hayatları 

boyunca edinmeleri gereken davranış ve düşünceler olumlu bir şekilde kalıcı olarak 

kazandırılmaktadır. Çukur ve Özgüner’e (2008) göre, ilköğretim aşamasında verilen 

derslerin doğa bilinci verme konusunda destekleyici nitelikte olduğu belirtilmektedir, 

fakat bunun tek başına yeterli olmadığı, çocukların doğa bilincini deneyimleyerek 

kazanması gerektiğinden bahsedilmektedir. Çocuklarla doğayı bir araya getirme amacıyla 

tasarlanan okul bahçeleri, çocukların ilgilerini çekmesi ve çeşitli eylemleri 

gerçekleştirebilme olanağını sunması açısından yüksek bir öneme sahiptir ve bu tarz okul 

bahçeleri Özdemir’e (2010) göre, çocukların doğayı doğrudan hissederek, 

deneyimleyerek ve keşfederek öğrenimlerine büyük katkı sağlamaktadır (Özdemir 2011).  
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2.2 Okul Bahçeleri 

Genel olarak okul bahçeleri, okul binasının etrafındaki alanlar olarak çocuğun ders 

aralarındaki zamanlarını geçirdiği mekânlar olarak tanımlanabilir (Tandoğan 2016). 

Hangi yaşam standardında yaşarsa yaşasın, her çocuk hayatının en önemli zamanlarını 

okullarda geçirmektedir (Nicholson 1971). Okul alanları, çocuk gelişimini büyük oranda 

etkileyecek ve destekleyecek mekânlardır (Özdemir 2011). Olumsuz kent ortamı 

etkilerinden yoğun olarak etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların, meyve toplama ya da 

sebze yetiştirme gibi doğaya erişim olanakları kısıtlıdır ve bu nedenle okullarda bu tarz 

eylemleri gerçekleştirebilecek müdahalelerin, çocukların doğayla ilişkilerinin 

kurulmasına yardımcı olabileceği belirtilmektedir (Laaksoharju ve Rappe 2010).  

Okul bahçesini öğrenme mekânı olarak niteleyen eğitim sistemlerinde, öğrenciler birlikte 

öğrenmeye, eğitimini aldıkları materyallere dokunmaya, koklamaya ve hatta tatmaya 

teşvik edilebilmektedir (Dyment 2005). Aynı zamanda, bahçesini aktif olarak kullanan 

okullar, öğrenme kapasitesinin sınıf ortamında düşük olan öğrencilerin, dış mekânlarda 

daha kolay motive olmalarına ve ilham almalarına olanak sunmaktadır (Dyment 2005). 

Okul bahçesinde doğal öğelerle yapılacak eylemler sadece ekolojinin temel prensipleri 

hakkında bilgi vermekle kalmaz, bu eylemler sanat, okuma, yazma gibi farklı dallarda da 

gelişim olanağı sunmaktadır (Herrington 2007). Şikago’da bulunan bir okul bahçesindeki 

bir sulak alanın, eğitmenler tarafından bir yazma programı kapsamında kullanılması ve 

sonrasında öğrenciler tarafından yazılan parçalara okulun günlük dergisinde yer verilmesi 

bu duruma örnek olarak verilebilir (Herrington 2007). 

Okul bahçeleri genel olarak, bulunduğu konum, çeşitli kısıtlar ya da kullanıcı kapasitesi 

gibi birçok farklı açıdan kaynaklanan değişkenlikler gösterebilirler. Fakat ülkemizde okul 

bahçeleri genellikle; 

- Mekânsal olarak soğuk ve dikkati çeken çok az işleve sahiptir, 

- Beton ya da asfalt yüzeylere sahiptir, 

- Yeşil alan miktarı oldukça azdır (Tandoğan 2016). 
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Hauser’e (2002) göre, birçok okul bahçesinin soğuk ve monoton bir yapı gösterdiğini, 

asfalt ya da beton zeminlere sahip olduğunu, birkaç bitki ve oturma biriminden 

oluştuğunu ve bazı okullarda ise okul bahçesinin büyük bir bölümünün otopark 

kullanımında olduğunu belirtmektedir (Özdemir 2011). Geleneksel okul yapılarında, 

asfalt ve çim alanlar açık alan niteliğinde bulunmaktadır ve bu açık alanlar basketbol gibi 

kurallara bağlı oyunlar için olanaklar sağlamaktadır (Dyment ve Bell 2007). Fakat 

Dyment (2005) tarafından bildirildiğine göre, bu geleneksel tarzdaki okul yapıları fiziksel 

aktivite için sınırlı düzeyde olanak sağlamaktadır, çünkü bu tarz oyunlarla ilgilenmeyen 

diğer öğrenciler için bu alanlar çoğunlukla kullanılmamaktadır. 

Özdemir’e (2011) göre bir okul bahçesinde bulunması için önerilen mekânsal alanlar 

aşağıdaki gibidir: 

- Oyunlar için açık mekânlar, 

- Aktif harekete olanak sağlayan alanlar, 

- Dinlenme alanları, 

- Sosyal etkileşimde bulunulabilecek alanlar, 

- Doğayla etkileşimde bulunulabilecek alanlar, 

- Açık havada ders işlenmesine olanak sunan alanlar, 

- Farklı topografik yapıya sahip alanlar, 

- Yaratıcılık, hayal gücü gibi bilişsel gelişimi destekleyici alanlar. 

Herrington’a (2007) göre, bir okul bahçesi tasarımında önem verilmesi gereken birkaç 

konu, aşağıdaki gibi belirtilmektedir: 

- Çocukların motor gelişimlerine katkı sağlayacak eylemleri gerçekleştirebilecekleri 

yeterli büyüklükte açık alan okul bahçesinde bulunmalıdır. Açık alanın yetersiz olduğu 

durumlar, çocukların dışarı çıkmama eğilimlerinden birisi olarak bahsedilmektedir. 
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- Çocukların gelişimleri için risk almaları gerekmektedir. Okul bahçelerinde, çocukları 

zorlayıcı ve risk alabilecekleri güvenli tasarımların varlığı, çocukların özellikle fiziksel 

gelişimleri için önemlidir.  

- Çocukların doğanın zamanla değişimini doğrudan gözlemleyebileceği ya da 

deneyimleyebileceği öğelerin bulunması gerekmektedir. Bu öğelerin varlığı hem 

canlılarla teması hem de hafıza ve dil gelişimleri için önemlidir.  

2.2.1 Ülkemize yönetmeliklerine göre ilköğretim okulları için ayrılması gereken 

alan büyüklükleri 

Yasal yönetsel çerçeve incelendiğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014 yılında 

yayınlamış olduğu “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” çerçevesinde ve 17.05.2017 

tarihinde yapılan değişiklikle birlikte, ilköğretim okulları için asgari alan büyüklükleri 

nüfus sayıları fark etmeksizin 5.000-8.000 m2 olarak verilmektedir ve kişi başına düşen 

alan 2 m2 olarak saptanmaktadır (Anonim 2014b). “Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği” yayınlanmadan önce geçerli olan “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 

Yönetmelik” çerçevesinde, ilköğretim tesisleri için ayrılan alan 8.000-15.000 m2 olarak 

belirlenmiştir (Anonim 1999). 45.000 nüfuslu bölgeler için ilköğretim yapılarında kişi 

başına düşen alan 4 m2, daha fazla nüfusa sahip bölgeler için ise 4,5 m2 olarak 

saptanmıştır (Anonim 1999). 

Karaburun vd.’ne (2015) göre nüfusun fazla ve yerleşim tipi olarak gecekondu ve plansız 

yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde, özellikle ilkokullarda bir öğrenci için en fazla 2 

m2 bahçe alanının olduğu görülmektedir. Bu tarz yerleşimlerin olduğu bölgelerde öğrenci 

sayısının fazlalığı, eğitim alanlarının fiziki olarak yetersiz olmasına neden olmakta ve 

öğrencilerin gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir (Karaburun vd. 2015). 
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2.2.2 Eğitim yapıları için yer seçim ölçütleri 

Eğitim yapılarının konumlarının seçim süreçleri açısından Türkiye ve A.B.D. ülkelerinin 

sunduğu ölçütler ele alınmaktadır.  

2.2.2.1 Ülkemizde eğitim yapıları yer seçim süreci 

Eğitim alanlarının çevreleri ve bir eğitim alanının içinde bulunan mimari yapı ve açık 

alanlar için çeşitli ölçütler ve standartlar, eğitim eşitliğini fiziksel olarak sağlamaktadır. 

Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2015 yılında hazırladığı “Eğitim Yapıları 

Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu”nda  (EYATSK) eğitim yapılarının tasarlanırken 

uyulması gereken bazı standartlar belirlenmiştir. Bu kılavuzda, bir eğitim alanında yer 

alan bütün fonksiyonlar ve bu fonksiyonların özelinde belirlenen ölçütler ve standartlar 

yer almaktadır (Anonim 2015).  

Eğitim yapılarının tasarımları kadar önem arz eden başka bir konu ise bu yapıların 

yapılacağı yerlerin seçimi ve arazinin özellikleridir. Millî Eğitim Bakanlığı’na göre 

Türkiye’deki eğitim yapılarında görülen fiziksel yetersizliklerin en önemli sebebi arazi 

yapısıdır (Anonim 2015). Bu kılavuza göre, eğitim yapıları için düşünülen arazilerin 

uygunluğunun belirlenmesi için; imar planı, ulaşım, mülkiyet verileri, jeolojik ve 

jeoteknik raporlar, arazinin mevcut durum ve altyapı bilgileri gibi verilerin incelenmesi 

gerekmektedir (Anonim 2015). 

EYATSK’ya göre eğitim yapısının yapılacağı alanın yer seçim ölçütleri ise şu şekildedir 

(Anonim 2015):   

- Eğitim yapılarının konut birimlerine yakın olması, 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği”nde belirtilen mesafelere uygun olması, (Yönetmeliğe göre, anaokulu ve 
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ilkokul fonksiyonlarına olan uzaklık, yaya olarak erişilebilir mesafe dikkate alınarak, 

yaklaşık 500 metre olarak planlanır. Bu mesafe, o bölgenin topografyası, yapılaşma 

durumu, mevcut dokusu gibi özellikleri göz önünde bulundurularak kararlaştırılır (Gürses 

1971).) 

- Yoğun trafik durumundan mümkün olduğunca az etkilenmesi, 

- Erişim açısından (toplu taşıma, bisiklet, yaya) rahat bir noktada bulunması, 

- Eğitimi etkileyecek boyuttaki gürültü kaynaklarına mesafesi olması (gürültü miktarı 

en fazla 95 desibel olmalıdır), 

- Olumsuz çevresel faktörlerden uzak olması (koku, çöp, toz, yetersiz aydınlatma vb.), 

- Yakın ve orta vadede gelişme potansiyeli yüksek bir bölgede olması, 

- Teknik altyapısının planlanmış olması, 

- Nüfus yoğunluğu bulunan alanlara yakın olması. 

Ersoy’a (2009) göre, ilkokullar, kentsel planlamada mahalle ölçeğindeki birimlerin 

büyüklüklerini belirleyen ana elemanlar olarak ele alınmaktadır. Buna göre; bir ilkokulun 

yaya erişilebilirliği 400-1500 metrelik yarıçapı olan bir daire içindeki alan olarak 

tanımlanabilir. Bununla birlikte hem çocukların hem de okul çevresindeki insanların o 

bölgeyi aktif olarak kullanmaları dolayısıyla okullardan etkili bir şekilde faydalanılabilir 

(Ersoy 2009). Kuş’a (2001) göre, Amerika’da ilkokulların, farklı mahalleleri, bisiklet ya 

da yaya yollarıyla yeşil alanlarla birlikte bağlayabilen noktalarda yer alması 

önerilmektedir. Böylece, o bölgede yaşayan insanların hem okul bahçesini hem de yeşil 

alanları güvenle ve aktif bir biçimde kullanmaları sağlanabilmektedir (Kuş 2001). 
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Okul alanlarının doğal peyzaj alanlarına yakın olmaları ya da doğrudan ilişki içinde 

olmaları çocukların gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Avrupa ve Amerika’da 

okulların, doğal alanlarla bir arada çözümlenmiş örneklerine de rastlanmaktadır. 

Çocukların, ders aralarında bahçeye çıktıklarında ya da ders kapsamında yapılan eğitsel 

faaliyetlerde, direkt olarak doğal alanlarda bulunmaları ana ölçütlerden biri olduğu 

standartlar mevcuttur (Anonymous 2003). 

2.2.2.2 A.B.D., Kaliforniya Eyaleti okul yeri seçim süreci 

A.B.D.’nin Kaliforniya Eyaleti’nde okul yeri seçim sürecine bakıldığında, üç adımlı bir 

çalışma yapılması gerektiği görülmektedir (Anonymous 2017a). 

Alanların güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği ilk adım “Alan Seçim Ölçütleri”, çalışma 

yapılan her alanın sıralandığı ikinci adım “Alan Seçim Değerlendirilmesi” ve son olarak 

belirlenen alanların karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği üçüncü adım “Aday Alanların 

Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi” olarak belirlenmiştir. Bu adımların her birinde 12 

ölçütlü bir çerçeve kapsamında değerlendirme yapılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki 

gibidir (Anonymous 2017a):  

Güvenlik: Trafiğin yoğun olduğu araç yollarına, altyapı hatlarının olduğu alanlara, 

gürültü yoğunluğunun olduğu alanlara yakınlıklar gibi maddeler puanlandırılmaktadır.  

Konum: Güvenli yürüyüş alanlarının varlığı, öğrencilerin yaya ulaşımını en aza 

indirmeye yönelik merkezde bulunabilirliği, parklara, müzelere ve diğer kamu 

servislerine olan yakınlığı bu ölçüt kapsamında ölçülmektedir. 

Çevre: Hava, su ve toprak kirliliğinin bulunmaması, eğitim sürecini engelleyebilecek 

gürültü kaynaklarından etkilenmemesi, estetik bir manzaraya sahip olma ve eğitim 

programıyla uyumlu olabilecek bir çevrede bulunmanın değerlendirildiği ölçüttür.  
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Toprak/Arazi: Fay hatlarına olan uzaklığı, stabil zeminde bulunması gibi maddelerin 

değerlendirilmesi bu ölçütte belirlenmektedir. 

Topoğrafya: Oyun bölgeleri için düz zeminlerin varlığı, yüzey ve yer altı drenajı 

olanakları ve eğimi fazla olan alanların eğimlerinin düşürülmesi olanaklarının 

değerlendirildiği maddedir. 

Alan Büyüklüğü ve Yapısı: En ve boy oranı, açık alan ve oyun alanı için yeterli 

büyüklükte alan varlığının, gelecekte olabilecek gereksinimler için potansiyel genişleme 

alanının varlığı ve okul servislerinin öğrencileri indirip bindirebileceği yeterli alan 

varlığının puanlaması bu ölçüt kapsamında yapılmaktadır.  

Erişilebilirlik: Ana caddeler ve kavşaklarda karşıdan karşıya geçiş sırasında olabilecek 

engeller, toplu taşımaların ana caddelere ulaşım olanağının ölçüldüğü ölçütlerdir.  

Kamu Servisleri: Polis, itfaiye gibi acil servislerin kısa sürede erişebilme olanağının 

olduğu bölgede bulunabilirliği, toplu taşıma noktalarının varlığı gibi maddelerin 

puanlandırıldığı ölçüttür.  

Altyapı Servisleri (Utilities): Su, elektrik, gaz gibi altyapı servislerinin uygunluğunun, 

bu servislerin uygun olmaması durumunda araziye getirilmesi maliyetinin düşük 

olmasının puanlandığı ölçüttür. 

Maliyet: Arazinin alımı ve yapım çalışmalarının maliyeti açısından uygun ücrette olması 

bu ölçüt kapsamındadır. 

Uygunluk: Arazinin satın alım açısından uygunluğu gibi ölçütlerin değerlendirildiği 

ölçüttür. 

Toplum Onayı: Adı geçen alan için toplum onayı, şehir ya da ülke planına uygunluğu 

gibi maddeler değerlendirilmektedir.  
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2.2.3 İlköğretim okul bahçelerinin mekânsal standartları 

Türkiye, Amerika, İngiltere ve Almanya’nın resmi ilgili birimlerince yayınlanan mevcut 

okul bahçesi tasarım standartlarından elde edilen veriler ışığında ulaşılan bilgiler şöyledir: 

2.2.3.1 Türkiye okul bahçesi standartları 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Eğitim Yapıları Asgari Tasarım 

Standartları Kılavuzu” (EYATSK) isimli yayında ilgili yönetmelikler, afetlere ilişkin 

kurallar, arazilerin seçim ölçütleri, mimari ölçütler gibi standartlara yer verilmektedir 

(Anonim 2015).  

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzda, eğitim yapılarında bir öğrenci 

için açık ve kapalı alanın ortalama 15 m2 olarak hesaplanacağı belirtilmiştir (Anonim 

2015). Kılavuzda yer alan bir diğer veriye göre ise, gelişmiş ülkelerdeki öğrenci başına 

düşen toplam miktar 25-30 m2dir. Kılavuza göre binalar, en uygun koşullarda toplam 

alanın %35’ini geçmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Alanın geriye kalan %65’lik kısmı 

ise açık alan, yeşil alan ve oyun alanları olarak kullanılmalıdır.  

Kılavuzda, eğitim alanının peyzaj düzenlemesini dolaylı olarak etkileyecek bazı 

elemanlardan da bahsedilmiştir. Aşağıda açıklamalarıyla belirtilen bu elemanlar; girişler, 

servis ve itfaiye yolları, otopark ve servis araçlarıdır (Anonim 2015). 

Giriş ve Kontrol Kulübesi: Eğitim yapılarının ana girişlerinde yer almalıdır. Acil 

durumlar için ek bir giriş-çıkış noktası düşünülmelidir. Öğrenci sayısına göre giriş-çıkış 

nokta sayısı arttırılabilir.  

Servis ve İtfaiye Yolu: Hizmet amaçlı, birimlere ulaşım için tasarlanan yollardır. Gezinti 

yolları ile çakışmamalıdır. En az 3,5 m, en fazla 7,0 m genişliğe sahip olmalıdır.  
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Otopark ve Servis Araçları: Servis araçları için, öğrenci indirme/bindirme noktaları ayrı 

olarak tasarlanmalıdır. Tören alanı ve yaya akslarından uzakta, tampon bölgeler 

kullanılarak yer verilmelidir. Her iki personel için 1 ve engelli bireyler için en az 1 araçlık 

bir otopark alanı düşünülmelidir.  

2.2.3.2 Amerika Birleşik Devletleri okul bahçesi standartları 

Amerika Birleşik Devletleri’nin karar alma mekanizmasının eyaletlere bırakılması 

dolayısıyla, okul bahçeleriyle ilgili ülke ölçeğinde bir standart bulunmamaktadır. Bu 

nedenle, erişim sağlanabilen eyalet standartlarına yer verilmiştir.  

Amerika’nın Boston şehrinde, şehirdeki okul bahçelerini, yetersiz yeşil alan ve oyun 

elemanları olan alanlardan rekreasyon, eğitim ve toplumun faydalanabileceği alanlara 

dönüştürmek amacıyla, 1995 yılında “Boston Okul Bahçeleri Girişimi (Boston 

Schoolyard Initiative)” kurulmuştur. Peyzaj mimarları, öğretmenler, yöneticiler, 

ebeveynler, öğrenciler, okul çevresinde yaşayan toplumla birlikte çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu girişimin yayınlamış olduğu okul bahçeleri tasarım rehberinde, bazı 

tasarım standartları ve okul bahçelerinde bulunması gereken elemanlar aşağıda 

belirtilmiştir (Anonymous 2013).  

Oyun alanları: Boston Okul Bahçeleri Tasarım Rehberi’ne göre, çocukların fiziksel, 

bilişsel ve sosyal olarak gelişim sağlamaları için okul bahçesi içinde olanaklar dâhilinde 

her tür oyun elemanının bulundurulması gerekmektedir. Rehberde, oyun yapıları, 

çocuklara sağladığı faydaya göre 3 ayrı kategoride tanımlanmıştır (Anonymous 2013): 

Oyun Donatıları: Çocuk oyun alanlarında bulunan standart oyun donatılarının olduğu 

oyun alanlarıdır. Bu tip oyun alanları, çocukların bedensel olarak aktif olmasını 

gerektirdiği için fiziksel sağlığa katkı sağlamaktadır. Çocukların, motor becerileri, 

koordinasyon, denge ve kas gelişimlerini desteklemektedir. Bunlarla birlikte, çocukların 

hem sosyal yönlerinin hem de risk yönetimlerinin gelişim gösterdikleri belirtilmektedir 

(Anonymous 2013). 
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Doğal Oyun: Doğa ile çocukları bir araya getirme olanağına sahip oyun yapısıdır. Hareket 

edebilen/gevşek ve mobil doğal oyun donatıları çocukların yaratıcılığını 

desteklemektedirler (Anonymous 2013). 

Tanımlı Oyun Alanları: Özel bir donatı ya da alan gerektiren, belli kuralları olan oyunlar 

için belirlenmiş oyun alanlarıdır. Satranç zemini, sek-sek gibi oyunlar vasıtasıyla 

çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimleri güçlenmektedir (Anonymous 2013).  

Örnek oyun donatıları: Oyun oynanabilecek doğal oyun donatıları (ölü ağaç gövdesi), 

plastik ya da çelik bir yapıyla oluşturulmuş tırmanma ağı, doğal malzemelerden üretilmiş 

hareket edebilen/gevşek elemanlar, geodezik kubbe, spor alanları (ortak kullanım), kısa 

tırmanma duvarı gibi (Anonymous 2013).  

Rehbere göre, oyun yapılarının tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda 

belirtilmiştir (Anonymous 2013); 

- Oyun yapılarının yer alacağı noktalar belirlenirken, oyun alanının herhangi bir sınıfı ya 

da çevresinde yaşayan insanları rahatsız etmeyecek mesafede olması, okul bahçesi 

içindeki yaya ve servis araçları dolaşımına uygunluğu, çocukların güvenliği açısından 

alan görünürlüğünün sağlanması ve yıl boyunca alanın güneş alma durumunun göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir.  

- Hem okul öğrencilerinin hem de çevredeki çocukların sayıları, yaşları, kullanım 

yetenekleri gibi ölçütlere dikkat edilmesi gerekmektedir. 

- Mümkün olduğunca birçok eylemi (tırmanmak, zıplamak, sürünmek, dengede durmak 

gibi) gerçekleştirme olanağına sahip oyun yapılarının yaratılması, çocukların fiziksel 

gelişimlerine katkıda bulunmasını sağlamaktadır.   
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- Çocukların merak ve ilgi duygularını aktif olarak sürdürebilecek oyun yapıları 

bulundurulmalıdır. Aynı zamanda, dersleri uygulamalı olarak işleme potansiyeline sahip 

materyallerin varlığı da oldukça önemlidir.  

Döşemeler ve yüzeyler: Kullanım amacı ve yerine göre değişkenlik gösterebilecek 

döşemeler ve yüzeyler, okul bahçelerinde önemli fonksiyonlara sahiptir. Rehbere göre, 

oyun alanlarında kullanılacak yüzey elemanlarının resmi bir kaynaktan belirlenmesi ve 

standartlara göre kullanılması gerekmektedir (Anonymous 2013). 

Rehbere göre, döşeme ve yüzeylerin tasarımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar 

aşağıda belirtilmiştir (Anonymous 2013): 

- Çocukların oyun oynarken fiziksel olarak yaralanma risklerine önlem olarak, uygun ve 

sağlığa zararı olmayan malzemelerin seçimi oldukça önem göstermektedir. Aynı 

zamanda bu malzemelerin zeminle bağlantılarının güçlü yapıldığına emin olunmalıdır. 

- Temizlik, bakım açısından kolaylığı ve yeniden yerleştirme imkânı olan malzemelerin 

kullanılması göz önünde bulundurulmalıdır.  

- Mümkün olan alanlarda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması, öğrencilerin 

çevresel duyarlılıklarını olumlu yönde etkileyebileceğinden, bu karar önemli olmaktadır. 

Geçirgen yüzeylerin, yüzey akışını bitkilendirme alanına yönlendiren yüzeylerin, geri 

dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması da bu amaca yönelik bir tasarım önerisi 

olmaktadır.  

- Kum kullanılan alanların, hayvanlardan oluşabilecek kirliliğe karşı son derece dikkatle 

korunması gerekmektedir. 

- Çocukların algıları ve ilgilerinin uyandırılması açısından, gereken alanlarda renklerin 

ya da desenlerin kullanımı çeşitlilik sağlayabilmektedir.  
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Örnekler (Anonymous 2013): 

Yapay Çim Alanlar: Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bu tip malzemelerin 

kullanımı dayanıklılık açısından önemlidir. 

Ahşap/Plastik Yüzeyler: Yükseltilmiş bitki yatakları, yürüyüş yolları ya da toplanma 

alanlarının yaratılmasında kullanılabilir. 

Kum/Toprak Alanlar: Çocukların kum ya da toprakla doğrudan temas etmelerine olanak 

sunmaktadır. Aynı zamanda bitki ekim alanları da çocukların doğa ile bir araya gelme 

olanağını sunmaktadır. 

Asfalt: Birçok okul bahçesi zemininde kullanılmaktadır. Çeşitli grafiklerin işlenmesiyle 

eğitim için kullanılabilecek alanlar yaratılabilir.  

Dökme Kauçuk Yüzey: Özellikle çocukların oyun oynarken yaralanma risklerini 

azaltmak için aktif oyun alanlarında tercih edilebilmektedir. Farklı renklerde yüzeylerin 

varlığı, ayrılması gereken oyun alanları için uygun olabilmektedir.  

Dolaşım ve sınırlar: Özellikle araç trafiği gibi riskli bölgelerden ayrılmış, güvenli 

alanların yaratılması ve tanımlanması için dikkat edilmesi gereken bir ölçüttür. Araç 

ulaşımı, servislerin öğrenci alma ve bırakma noktaları, bina giriş-çıkışları, acil durum 

araçları servis yolları gibi riskli bölgelerin belirli bir dolaşım sistemi ve sınırlandırmalarla 

net bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Parmaklıklar, babalar, boya ile belirlenmiş 

çizgiler gibi elemanlarla dolaşım hatları tanımlanabilir. Aktif oyun bölgeleri, 

bitkilendirilmiş alanların zarar görmemesi için adı geçen elemanlarla ayrılmış olması da 

önem verilmesi gereken bir konudur (Anonymous 2013).  

Dolaşım ve sınırlayıcı elemanların tasarımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar 

aşağıda belirtilmiştir (Anonymous 2013); 

- Engelli öğrenciler için okul bahçesi içi dolaşımının uygun olması gerekmektedir. 
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- Bu peyzaj ögeleri için seçilen malzemelerin maliyet, bakım, estetik ve sürdürülebilirlik 

açısından uygun olması önemlidir. 

- Parmaklık gibi sınırlayıcı elemanların, güvenlik açısından çocukları gözleyen görevli 

eğitimcilerin görüş yüksekliğine uygun şekilde konumlandırılması gerekmektedir.  

- Çocukların okul giriş ve çıkış saatlerinde, ebeveynler için bekleme ya da okula giriş-

çıkış noktalarının net bir şekilde tanımlı olması sağlanmalıdır.  

- Geceleri güvenliğin sağlanması için okul bahçesi ve çevresinin yeterli ölçüde 

aydınlatılması gerekmektedir.  

Bitkisel peyzaj: Bitki materyalinin kullanımı birçok açıdan önemli katkıya sahiptir. 

Rehbere göre, bitkilendirme okul bahçesine estetik açıdan katkı sağlamaktadır, gölge 

alanların oluşmasını, habitat yaratılması ve hava kalitesinin artmasına olanak vermektedir 

(Anonymous 2013).  

Yeşil okul bahçeleri, kentte yaşayan ve doğadan uzak kalan çocukların günlük hayatta 

ağaçlar, çalılar, çiçekler ve diğer canlılar ile bir araya gelme ve doğayı gözlemleyebilme 

fırsatını sunmaktadır. Böylelikle çocukların çevresel duyarlılıklarının artmasını ve 

çocukların doğrudan doğa ile temasını sağlamaktadır. Yeşil bir okul bahçesinin, ders 

yönergeleriyle bütünleştirilmesi yoluyla derslere de katkı sağlaması fırsatı bulunmaktadır 

(Anonymous 2013).  

Bitkisel materyallerin tasarımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda 

belirtilmiştir (Anonymous 2013); 

- Doğal ve dayanıklı bitki türlerinin kullanılması önemlidir. Bu sayede çocuklar, 

bulundukları çevrede yetişen bitkiyi tanıma fırsatına sahip olmaktadır. Aktif olarak 

kullanılan okul bahçesi çevresinde yer alan bitkilerin dayanıklı olması da gerekmektedir. 
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Bazı gereken noktalarda bitkilerin yükseltilmiş yataklarda yer alması da uygun 

olmaktadır.  

- Çim alanların, okul bahçesi gibi yoğun ve aktif kullanılan alanlarda özel olarak 

korunması gerekmektedir.  

- Farklı ölçek ve farklı özelliklerdeki bitki türlerinin kullanımı çocukların daha fazla 

çeşitte bitki türünü görmesi ve tecrübe etmesini sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda, 

mevsimsel döngüde farklı özellikleri olan yerel türler gibi bitkilerin tasarıma dahil 

edilmesi katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu çeşitlilik böcek, kuş gibi diğer canlı 

türlerini de çekeceğinden çocukların farklı canlıları gözlemleme yoluyla bilişsel 

gelişimlerini büyük oranda desteklemektedir.  

- Çocukların bitki yetiştirebileceği alanların oluşturulması gerekmektedir.  

Donatı elemanları: Okul bahçesinin, öğrenciler ve çevrede yaşayan toplum tarafından 

aktif olarak kullanılması ile insanların birbirleri ile iletişimlerinin güçlenmesi ve sosyal 

olarak gelişimleri sağlanmaktadır (Anonymous 2013).  

Donatı elemanları tasarımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda 

belirtilmektedir (Anonymous 2013): 

- Malzemelerin dayanıklı olması ve sürdürülebilir olması açısından önemlidir. 

- Ebeveynler için tanımlanan bölgede oturma birimleri, gölge elemanları gibi donatıların 

bulundurulması gerekmektedir. 

- Spesifik gölge elemanlarının yanı sıra boylu ve geniş çaplı ağaçların sağladığı gölgelerin 

altına oturma birimlerinin konumlandırılması göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Boyanmış yüzeyler: Özel bir amaçla ya da estetik bir kaygıyla oluşturulmuş bu tip 

yüzeyler, okul bahçelerinde büyük oranda tercih edilen asfalt alanların, eğitici ve 

eğlendirici bir yolla kullanımının artırılmasını desteklemektedir. Bu doğrultuda 

çocukların ilgilerinin aktif olması sağlanmaktadır. Bu tip bir kullanımla oluşturulmuş 

işaretlemeler, öğrencilerin okul bahçesinde belli bir düzende ve kontrol altında bir süre 

beklemelerini (örneğin, servis araçlarının beklenmesi gibi) de sağlayabilmektedir 

(Anonymous 2013). 

Örnekler (Anonymous 2013): Koşu parkuru, 0-100 arası sayıların bulunduğu sayı grid 

sistemi (matematik derslerinde kullanılabilir), labirent çizimleri, dünya haritası, pusula 

ve yönler, okul ve yakın çevresinin krokisi, trafik düzeni ve işaretleri, güneş diyagramı 

gibi.  

Boyanmış yüzeylerin tasarımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda 

belirtilmiştir (Anonymous 2013); 

- Uygulama imkânı olan derslere destek amacıyla, müfredat ile bağlantılı olabilecek 

alanların oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.  

- Çocukların bahçenin çoğunu daha aktif olarak kullanması amacıyla, büyük ölçekli 

etkinliklerin (bahçeyi çevreleyen koşu parkuru gibi) bahçeyle bütünleşik duruma ve daha 

küçük grupların kullanabileceği farklı yüzeylerin getirilmesi çocukların fiziksel olarak 

daha aktif olmalarını sağlamaktadır.  

- Bir mekân algısı yaratan ve okulun/toplumun kimliğini ve kültürünü yansıtan 

tasarımların bulunması fayda sağlamaktadır. 

Sanat Çalışmaları: Rehbere göre, sanat çalışmaları bir okula kimlik kazandırma olanağı 

tanımaktadır. Bu tarz çalışmalar; girişler, parmaklıklar, bahçe ve yapı duvarları gibi 

okulun birçok noktasına dahil edilebilmektedir. Çalışmaların özellikle okulların 

öğrencileri tarafından yapılması, çocukların okulu benimsemelerini de sağlamaktadır. Bu 
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çalışmalara, okul bahçesinde müzik, şiir, drama gibi dalların sunulabileceği özel alanlar 

da dahil edilebilmektedir (Anonymous 2013).  

Bahçede uygulanabilecek bu çalışmalar, öğrencilerin eğitimlerine de katkı 

sağlayabilmektedir. Örneğin, duvara yapılacak bir geri dönüşüm grafiği, öğrencilerin bu 

konuda kolaylıkla bilgi sahibi olabilmesi olanağını sunmaktadır (Anonymous 2013).  

Yapılan çalışmanın kalıcı ve uzun vadede bakımının kolay olması dikkat edilmesi 

gereken konulardan biridir (Anonymous 2013). 

Yeşil uygulamalar: Rehbere göre, okul bahçesi içinde yeşil uygulamaların yer alması, 

çocuklara çevreye duyarlı tasarımları doğrudan deneyimleterek bu konuda gelişim 

gösterebilme olanağı sunmaktadır. Öğrenmek, oyun oynamak gibi eylemlerin sağlıklı 

mekânlarda yapılabilmesi, kentte yaşayan çocukların çevresel duyarlılıklarının 

artırılmasının önemli bir yolu olur (Anonymous 2013). 

Güneş enerjisi, su yönetimi çözümleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 

kılavuzda yer alan yeşil uygulama örnekleri olarak gösterilebilir (Anonymous 2013).  

Yeşil uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda belirtilmektedir 

(Anonymous 2013): 

- Güneş ve rüzgâr kaynaklı enerjilerden, olanaklar dâhilinde faydalanılmalıdır.  

- Yenilenebilir ve çevreye zarar vermeyen materyallerin kullanımı önemlidir. 

- Doğal ve/veya bir habitat yaratabilecek bitki türlerinin kullanımı gereklidir.  

- Geçirgen yüzeyler, yüzey akışının ekili alanlara yönlendirilmesi ve az su tüketen 

bitkilerin kullanılması gibi su yönetimi yönünden uygun ve kolay uygulanabilir çözümler, 

çocukların çevre duyarlılıklarını geliştirebilecek birkaç yöntemdir.  
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- Geri dönüşüm ve organik atık kutuları gibi donatıların okul yapısı içinde kullanımının 

sağlanması gerekmektedir. 

2.2.3.3 İngiltere okul bahçesi standartları 

2000’li yıllarda, İngiltere hükümeti tarafından, okul alanları için tasarım fikirleri ve 

bilgileri içeren “Gelecek için Okullar (Schools For The Future - Designing School 

Grounds)” isimli rehber niteliğinde bir kaynak hazırlanmıştır (Anonymous 2006). 

İngiltere “Eğitim ve Beceri Birimi”, ülkedeki tüm çocuklar için eğitim yapıları 

geliştirmek ve toplumla birlikte gelişen sağlıklı çevrelerin varlığı için 5 yıllık bir strateji 

planı hazırlamışlardır. Bu strateji planı doğrultusunda, okul altyapıları için büyük bir 

yatırım desteği sağlanmıştır. Bu rehberin tamamı İngiltere’de 25 Haziran 2018 tarihine 

kadar resmi olarak kullanılmıştır ve bazı bölümleri dışında rehberin geneli halen 

yürürlüktedir (Patel 2005). Aynı zamanda bu rehberde, okul alanlarını eğitsel, 

rekreasyonel ve sosyal açıdan geliştiren okul örnekleri de bulunmaktadır.  

Rehber, tüm okul seviyeleri için uygun okul alanları tasarım fikirleri ve ölçütler 

sunmaktadır. Sadece yeni kurulacak okullar için değil, mevcut olan okullar için de fikirler 

ve tasarımlar önermektedir. Öğrenciler, yöneticiler, eğitimciler ve toplum gibi 

paydaşların okul alanlarından faydalanma yollarını ve tasarımla bu faydaların ne şekilde 

çoğaltılabileceğini değerlendirmektedir. Rehberde, tasarım önerileri/ölçütleri farklı 

açılardan ele alınarak sunulmaktadır. Eğitim ve öğretim, sağlıklı yaşamlar, olumlu 

tutumlar, toplum kullanımı ve gelişimi, sürdürülebilir ürünler gibi farklı temalar 

doğrultusunda tasarım önerileri yer almaktadır. Rehberde, göz önünde bulundurulması 

gereken noktalar bölümünde okul bahçesi tasarım sürecinin peyzaj mimarlığı meslek 

alanı temsilcileri, öğrenciler, ebeveynler ve okul çalışanlarıyla bir arada yürütülmesi 

gerektiği belirtilmektedir.  

Rehbere göre bu stratejik planın amaçları, peyzaj ve eğitim açısından iki kategoriye 

ayrılmaktadır ve bu amaçlar aşağıda belirtilmektedir (Anonymous 2006):  
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Peyzaj mimarlığı ile ilgili amaçlar (Anonymous 2006) 

- Hem okul hem de toplum için uygun bir peyzaj tasarımının yapılması, 

- Eğitsel ve sosyal gereksinimlerin belirlenmesi, 

- Güvenli, ufuk açıcı ve çeşitlilik sunan bir çevre oluşturulması, 

- Planlamanın değişim ve gelişim için esnek bir yapıda olması, 

- Yapıların ve bahçenin eşit önemde ve bir arada tasarlanması, 

- Tasarım, yönetim ve kullanımların, estetik, fonksiyonel ve mali açıdan dengeli bir 

şekilde yürütülmesi, 

- Çevreyle uyumlu olması, 

- Tasarıma sürdürülebilirliğin dâhil edilmesi gerekliliği (örneğin, yüzey akışı yönetimi). 

Eğitsel amaçlar (Anonymous 2006) 

- Çocukların tüm süreçlere dâhil edilmesi, 

- Güvenli dış mekânlarda öğrenimin sağlanması ve teşvik edilmesi, 

- Tüm oyun biçimleri için mekânların ve elemanların düzenlenmesi, 

- Yaratıcılığın canlandırılması, 

- Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarına katkıda bulunulması, 

- Doğanın baskın olduğu mekânların oluşturulması, 

- Çeşitliliğin desteklenmesi, 

- Çocukların sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi, 

- Müfredatı zenginleştirmek için fırsatların desteklenmesi, 

- Uygun standartlarda spor faaliyetlerinin sağlanması. 

Rehbere göre, her okulun kendine has alanları ve sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların 

çözümünde ve tasarım sürecinde okul alanını kullanan herkesin, öğrencilerin, 

eğitimcilerin, yöneticilerin ve yerel toplumun bu değişim sürecine dahil edilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Dahil edilme sürecinde, kullanıcıların sadece 

gereksinimlerinin öğrenilmesinin yetersiz olacağı, ortaya çıkan sorunların çözümlerinde 

de kullanıcıların fikirlerine başvurulmasının doğru olduğu belirtilmektedir. Bu 

doğrultuda, sürecin sonunda ortaya çıkan tasarımın o okula özgü olacağı açıklanmaktadır. 
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Bununla birlikte, kullanıcıların planlama ve tasarım sürecine dahil edilmesi konusuyla 

aynı derecede öneme sahip, erişilebilirlik, doğal çevre, işletme ve bakım, güvenlik, 

çeşitlilik ve ilham kaynağı olmak gibi bazı genel tasarım ilkeleriyle ilişkili konulardan 

bahsedilmektedir (Anonymous 2006). 

Okulun kimliğine katkı sağlayacak ve onu yansıtacak, ilham veren ve pozitif algı yaratan 

bir mekân algısının oluşturulmasına önem verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu aynı 

zamanda, kullanıcıların öğrenme ve eğitme konularında motive olmalarını sağlamaktadır. 

Pozitif mekân algısı daha kolay bir şekilde odaklanmaya da neden olmaktadır. Okul 

bahçelerinin, renklerin, dokuların, materyallerin ve şekillerin kullanımıyla okulun 

kültürünün yansıtılabileceği üzerinde durulmaktadır (Anonymous 2006).   

Rehbere göre, okul bahçeleri bireylerin bir araya gelebildiği sosyal mekânlar olarak da 

tanımlanabilmektedir. Fakat bireyler kişisel zaman geçirebilme ihtiyacı duyduklarında, 

bu ihtiyacın da karşılanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, okul bahçelerinin çok yönlü 

olması okula katkı sağlayacaktır. Bir öğrencinin arkadaşlarıyla oturup konuşabileceği 

sakin alanlar, toplu etkinlikler için geniş alanlar, çocukların hayal güçlerini geliştirme 

potansiyeline sahip alanlar gibi çeşitli fonksiyonları gerçekleştirmeye olanak veren 

mekânların varlığı önemli olmaktadır. Farklı fonksiyonlara sahip alanların, sınırlarının 

tanımlanmasında ve mekân algısının oluşturulmasında çoğunlukla peyzaj ögelerinin 

kullanılması, özellikle çocuklara çok büyük fayda sağlamaktadır (Anonymous 2006).  

Okul içi ve çevresindeki ulaşım ve dolaşım da okul bahçesinin kullanılabilirliğini 

etkilemektedir. Engelli öğrencilerin ve bireylerin okul alanı içindeki ulaşımlarının rahat 

olması en önemli ölçütlerden biridir. Servislere biniş ve servislerden iniş bölgeleri, 

yayalar ve bisiklet kullanıcıları için yolların net bir şekilde tanımlı olmaları güvenlik 

açısından önemlidir. Araç park alanlarının, öğrencilerin etkinliklerini kısıtlama 

potansiyelinin olması açısından, okul bahçesi içinde bulundurulmaması gerekmektedir 

(Anonymous 2006).  

Okul yapısı ve çevresinin sahip olduğu topografya, bitki ve hayvan varlığı, toprak tipi, 

iklim gibi özellikler tasarımı ve okul bahçesinin kullanımını büyük oranda etkilemektedir. 
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Bu özelliklere uygun öneri ve çözümlerin getirilmesi temel amaç olmalıdır. Var olan 

doğal materyallerin müfredat kapsamında kullanılabilirliği mümkünse bu amaç 

doğrultusunda kullanılması faydalıdır (Anonymous 2006).  

Okul bahçesi tasarımının uzun dönemde kalıcı olması ve sürdürülebilirliği, alanın 

yönetimi ve bakımı konularının tasarım süreciyle ne kadar bütünleşik olduğuna bağlıdır. 

Eğitim ve öğretime paralel olarak, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmek 

amacıyla bahçenin bazı bölümlerinin bakım işleri informal müfredat kapmasında 

değerlendirilebilir (Anonymous 2006).  

Öğrencilerin ve okul alanının güvenliği de tasarım sürecini etkileyebilecek bir konudur. 

Okul etrafındaki koruyucu ögelerin standart ve estetik olmayan bir yapıda olması, 

kullanıcılarda olumsuz bir algının oluşmasına neden olmaktadır. Bunu yerine, örneğin 

öğrencilerle birlikte getirilebilecek çözümler ve bu çözümlerin öğrencilerin dahil 

olabilecekleri bir süreçle hayata geçirilmesi sonucunda daha pozitif bir algı 

yaratılabilecek, girişlerin ve güvenlik elemanlarının kullanılması çok yönlü bir fayda 

sağlayacaktır (Anonymous 2006).  

Rehberde, okul bahçeleri için tasarım ölçütleri ve önerileri, farklı temalar altında aşağıda 

belirtilmiştir (Anonymous 2006): 

Eğitim ve öğretim: Özellikle oyun yoluyla, formal (zorunlu dersler), informal (okul 

alanlarının teneffüslerde ve tüm gün boyunca kullanımı) ve gizli (çocukların dolaylı 

yoldan aldıkları eğitim) müfredatların, okul bahçesiyle bütüncül şekilde nasıl 

çalışabileceği konusundaki tasarım ölçütleri ve önerilerdir. Okul bahçelerinin çocukların 

eğitimlerindeki katkısı çok büyük olmakla birlikte, bahçeyi doğru ve akılcı çözümlerle 

eğitime dahil etmek de son derece önemli olmaktadır. Rehberde, eğitimcilerin bu 

konudaki temel gereksinimleri ve düşüncelerinin dikkate alınması ve tasarım sürecine 

dahil edilmesi gerekliliğinden bahsedilmektedir. Her çocuğun en iyi öğrenim şekli farklı 

olmakla birlikte, direkt olarak tecrübe etme yoluyla öğrenim, her çocuk için geçerli 

sayılabilmektedir. Okul bahçelerinde bu öğrenim şeklinin sağlanabiliyor olması, 

çocuklara bu konudaki en büyük katkıyı sunmaktadır (Anonymous 2006).  
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Eğitim ve öğretimi dışarı taşımak konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda 

belirtilmiştir (Anonymous 2006); 

- Bu amaçla kullanılacak alanların, diğer sınıfları rahatsız etmeyecek mesafede olması 

gerekmektedir.  

- Okul bahçesinde bulunan peyzaj ögeleri, fizik, matematik gibi derslerin öğretimi 

açısından kullanılabilme potansiyeline sahiptir.  

- Bahçenin topografik yapısı, peyzaj ögeleri (amfi gibi) için kullanılmalıdır.  

- Net şekilde tanımlanmış, uygun büyüklükte (bir sınıfın rahatça sığabileceği) dış mekân 

sınıfları ve açık alanların yaratılması gerekmektedir. Sınıflardan bu alanlara erişimin 

kolay olması, çocukların sorunsuz şekilde bahçeye ulaşmaları açısından, eğitimcinin 

bahçeyi daha sık kullanmasını sağlamaktadır. 

- Alanda kullanılacak donatıların muhafaza edilebileceği depolama çözümleri 

önerilmektedir. 

- Oyun oynanabilecek, çok yönlü ve uygun alanların yaratılması gerekmektedir. Bu 

alanların özellikle, yaratıcılık, deneyimleme ve çocukları zorlayabilecek etkinliklere 

uygun olmaları önem taşımaktadır.  

Sağlıklı yaşamlar: Rehberde, okul bahçesi tasarım önerilerinin sunulduğu diğer tema 

olan “Sağlıklı Yaşamlar” konusunda, kapsamlı tasarlanmış okul bahçelerinin çocuklara 4 

açıdan büyük katkı sunacağı belirtilmektedir. Farklı açılar ele alınarak tasarlanan okul 

bahçeleri, çocuklara fiziksel etkinlik ve aktif oyun olanakları tanımaktadır, duygusal 

olarak iyi olma halini desteklemektedir, yiyeceklerin yetiştirilmesi konusunda bilgi sahibi 

olmaları sağlanmaktadır ve risk yönetimi ve güvenli olma durumunu öğretmektedir 

(Anonymous 2006).  
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Rehberde, çocukların günde en az bir saat fiziksel olarak aktif olmaları gerektiği 

belirtilmektedir. Bu aktiflik, çocukların odaklanmalarını artırmaktadır, akademik olarak 

olumlu yönde ilerlemelerini sağlamaktadır, davranışları ve yetenekleri geliştirmektedir, 

çocukların öz saygılarını artırmakta ve çocukların hayatları boyunca fiziksel olarak aktif 

olma alışkanlığını kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Okulların formal ve informal 

müfredatlara fiziksel etkinlikleri dahil etme ve etkinlikleri güvenli şekilde 

gerçekleştirebilen bir altyapı hazırlama yoluyla, fiziksel etkinlikleri artırmaya yönelik 

büyük bir rolü bulunmaktadır. Fiziksel etkinlikleri destekleyen alanlar, tüm yaş 

gruplarındaki ve farklı düzeydeki her çocuğun bu alanları eşit şekilde kullanmasını 

sağlamalıdır. Aynı zamanda, bu alanlarda, farklı fiziksel etkinlikleri yapılabileceği 

çeşitliliğinin de sağlanmış olması gerekmektedir. Bu alanların, net bir biçimde 

tanımlanmış olması önemlidir (Anonymous 2006).  

Okul bahçelerinin, çocukların sosyal davranışları için alanlar sağlamaları gerekmektedir. 

Çocukların sosyal etkileşimleri için farklı mekânların yaratılması önemlidir. Sakin ya da 

sessiz bir ortamda zaman geçirmek ya da arkadaşlarıyla birlikte sohbet etmek isteyen bir 

çocuğun, bu eylemini gerçekleştirebilmesi için daha pasif alanlara ihtiyacı vardır. 

Renklerin ve dokuların kullanımı ya da bitki türleri, bu alanların tasarım yönünden farklı 

kılınabilmeleri için yeterlidir (Anonymous 2006).  

Okul bahçelerinde yenilebilir meyve ve sebzeleri yetiştirmek çocuklara, yedikleri 

besinlerin nasıl ve ne şekilde elde edildiğini anlatma ve sağlıklı beslenme alışkanlığını 

kazandırma konularında yardımcıdır. Bu çalışma okula ve müfredata adapte edilirken 

alanın güneş aldığı saatler, suya erişim ve drenaj, yetiştirme alanının yönlenişi ve 

konumu, tatil zamanlarında bu alanların bakımı ve sürdürülmesi gibi dikkat edilmesi 

gereken noktalar bulunmaktadır. Müfredata dahil edilmesi durumunda ise, yetiştirilecek 

bitkinin hasat zamanının eğitim-öğretim dönemine denk gelmesi ve ürünlerin ne şekilde 

değerlendirileceği konusu da gözden kaçırılmaması gereken diğer bir konudur 

(Anonymous 2006).  

Rehbere göre, çocuklar eğitim yaşamları boyunca risk alma ve güvende olma konularında 

da eğitilmektedir. Okullarda, çocukları zorlayıcı fakat güvenli alanların varlığı, 
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çocukların kendilerini test etmelerini sağlamakla birlikte, yaptıkları hataları kendilerinin 

görmesine yardımcı olabilmektedir. Bu durum, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıklarına 

katkı sağlamaktadır (Anonymous 2006).  

Olumlu tutum: Temel bilim eğitiminin yanı sıra, iyi düşünülmüş bir okul bahçesi 

tasarımı çocukların davranışlarını etkilemekte ve şekillendirmektedir. Mekân algısının 

yaratılmış olması çocukların davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir (Anonymous 

2006).  

Çocukların gün içinde sürekli olarak kullandıkları okul bahçesi dolaşımının, rahat bir 

ulaşım sağlaması gerekmektedir. Özellikle okula giriş ya da çıkış saatlerindeki yoğunluk 

ya da çocukların grup halinde hareket etme eğilimleri bu alanlarda çözümlenmelidir. Dar 

bir yol tasarımına sahip dolaşımın yaratabileceği sıkışıklık ve bu durumun süreklilik 

göstermesi halinde çocukların olumsuz bir tutum kazanmalarına neden olabilmektedir. 

Çocukların kullandıkları yolların dik açılı olmaması da olumsuz algı yaratmaması 

açısından önemlidir (Anonymous 2006).  

Okul bahçesinin bölgelere ayrılarak kullanımı, işlev alanlarının daha tanımlı olması ve 

çocukların hangi bölgede ne yapacağını bilmesi avantajını getirmektedir. Okul bahçeleri 

için düzenlenen “Zoneparcs” isimli bir programda, işlev alanlarının tanımları renklerin 

kullanımı yoluyla yapılmaktadır. Bu programın amacı, okul bahçelerini hem çocuklar 

hem de çevrede yaşayan toplum için çekici hale getirmektir. Bu program okul bahçesinin, 

kullanımlara göre 3 ayrı bölge olarak düzenlenmesini kapsamaktadır. “Kırmızı Bölge”, 

geleneksel oyun donatılarının ve spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği, “Mavi Bölge”, 

çocukların grupça ya da bireysel olarak yapacağı farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği ve 

son olarak “Sarı Bölge” ise okuma eylemi ya da odaklanma gerektiren oyunların 

gerçekleştirildiği, diğer bölgelere göre daha pasif olan alanlardan oluşmaktadır. Farklı 

alanların birbirinden ayrılması gerekmektedir. Fakat sınırların belirlenmesinde taşınamaz 

elemanlardansa, olanaklar dahilinde, renklerin ya da döşemelerin farklı kullanımlarının 

tercih edilmesi gerekmektedir (Anonymous 2006).  
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İşlev alanlarının tanımı, çocukların davranışlarını etkileme potansiyeli açısından birçok 

noktada önemlidir. Örneğin “sakin bir ortam” olarak nitelendirilebilecek bir oturma 

alanında, alana uygun davranma zorunluluğu ve bu alanı kullanan diğer çocuklara saygı 

duyulması gerektiği tutumu geliştirilebilir. Farklı yaş gruplarının paylaşmak durumunda 

olduğu okul bahçelerinde, bu gruplara ait alanların sınırlarının basit bir şekilde 

tanımlanması gerekmektedir. Böylelikle, baskın çocukların diğer çocuklara bu alanlarda 

zaman geçirmelerine olanak tanımama ihtimali ortadan kaldırılabilmektedir (Anonymous 

2006).  

Çocukların tasarım ya da süregelen bakım/yönetim işine katılmaları, okul bahçesini 

kolayca benimsemelerini ve korumalarını sağlamaktadır. Böylelikle, bahçeyi kullanan 

çocukların hem okul bahçesine hem de diğer kullanıcılara saygılarının oluşması yoluyla 

bu davranışın kazanılması sağlanmaktadır (Anonymous 2006).  

Çocukların eğitimciler tarafından mola zamanlarında ya da bahçede zaman geçirirken 

gözlemlenmesi güvenlik açısından önemlidir. Bu nedenle, okul bahçesi tasarımında saklı 

kalan noktaların olmaması gerekmektedir (Anonymous 2006).  

Toplum kullanımı ve gelişim: Okulların çocukların gelişimleri farklı tecrübeleri 

kazanabilmeleri için toplumla birlikte farklı çalışmaların içinde bulunması gerektiği 

belirtilmektedir. Okul kulüpleri, okul saatleri sonrasında yapılan informal müfredatın 

içinde sayılabilecek etkinlikler ve aktiviteler, çevredeki okullarda çeşitli konularda 

işbirlikleri gibi çocukların gelişimlerini özellikle sosyal olarak sağlayacak etkinliklerin 

önemi büyüktür. Bu tarz sosyal ya da okulda süregelen çeşitli çalışmalara ebeveynlerin 

katılımları da önemlidir. Bu sayede ebeveynlerin sahip olabilecekleri olanaklar dahilinde 

okulun çoğu açıdan gelişimine de destek olunmaktadır. Bununla birlikte, eksik oldukları 

konularda çocukların gelişimleri açısından onlara destek verilmektedir. Örneğin, aynı 

okuldan mezun farklı meslek alanlarında çalışan kişilerin, kendi meslek tecrübelerini 

çocuklara aktardığı etkinlikler oldukça faydalıdır (Anonymous 2006). 

Spor, sanat ve diğer topluluklarla iş birlikleri yoluyla okullarda çocukların doğrudan 

tecrübe edebilecekleri yapılacak çeşitli çalışmalarla gelişimleri büyük oranda 
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desteklenebilmektedir. Aynı zamanda, okulun ebeveynlerle birlikte organizasyonunu 

yapacağı çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da çocukların farklı açılardan 

gelişimlerinin desteklenmesi mümkündür (Anonymous 2006).  

Sürdürülebilir çalışmalar: Okul yapılarında sürdürülebilirlik kavramının 

yaygınlaşması, çocukların doğayı koruma adına kazanacağı davranışların ve bilincin en 

önemli adımıdır. Bu tarz çalışmaların her adımında çocukların da yer alması, çocukların 

fiziksel ve bilişsel gelişimlerine büyük katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilir yaklaşımla 

tasarlanan okul bahçelerinde zaman geçiren çocukların gelişimleri bağlamında, okula 

karşı sorumluluk ve sahiplik duygusu artmaktadır. Bunlarla birlikte, çocukların gelecek 

hakkındaki düşünceleri de şekillenmekte ve doğayı koruyan ve bu amaca uygun davranan 

bireyler haline gelmeleri sağlanmaktadır (Anonymous 2006).  

Geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir materyallerin kullanılması, yerel 

kaynaklardan yararlanılması, doğal bitki türlerinin seçimi, su kullanımına yönelik 

sürdürülebilir yaklaşım çözümlerinin olanaklar dahilinde bahçeye adapte edilmesi, doğal 

kaynakların en faydalı şekilde kullanılması gibi birçok çözümle okul bahçeleri 

sürdürülebilir olarak tasarlanabilmektedir. Örneğin, çatı bahçelerinin binaların 

yalıtımlarını güçlendirmesi dolayısıyla çocukların ekolojik açıdan bilinçlenmeleri 

sağlanabilmektedir. Bunlarla birlikte, sürdürülebilir yaklaşımla yönetilen bir kuruluşla iş 

birliği yapılması, çocukların bu tarz kuruluşların çalışmalarını doğrudan görmeleri ve 

tecrübe edebilmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Okul bahçesinde yer verilecek 

sürdürülebilir çalışmaların bilgilendirme panolarının hazırlanmasında çocukların 

yaratıcılıkları ve yardımları vasıtasıyla, çocukların konuyla daha ilgili olmaları 

sağlanabilmektedir (Anonymous 2006). 

Rehbere göre, okul bahçeleri boyutlarından bağımsız olarak da habitata katkı 

sunabilmektedir. Bu bağlamda, okul bahçelerinde eğer bir habitat varlığı söz konusu ise 

tasarımda biyoçeşitliliği koruma ve geliştirmeye yönelik kararların alınma olanağı 

bulunmaktadır. Böylelikle çocukların doğayı gözlemleme yoluyla incelemelerine fırsat 

verilmektedir. Örneğin, okul bahçesi sınırlarının uygun kısımlarında, bölgede doğal 

olarak yetişen yabani çiçeklerin kullanılması bu amaca bir katkı sunar ve çocukların ilgi 
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ve merak duygularını uyandırabilir. Alınacak önlemlerle kurulacak olan böcek otelleri 

ve/veya kuş besleme noktaları sayesinde, çocukların bu canlıları doğrudan tecrübe ve 

gözlem yoluyla daha yakından tanıyabilme olanakları bulunmaktadır (Anonymous 2006).  

Rehberde, tüm bu çalışmaların özgün tasarımların yaratılması yoluyla okula farklı bir 

değer katacağı belirtilmektedir. Özellikle çocukların dahil olduğu çalışmalarda, 

çocukların birlikte çalışabilme becerilerinin geliştirilmesi ve okulu daha çok benimseme, 

değer verme ve sahip çıkma duygularının oluşmasına yardımcı olduğu ve bu yolla bir 

okul kültürünün oluştuğu üstünde durulmaktadır (Anonymous 2006).  

2.2.3.4 Almanya Federal Cumhuriyeti okul bahçesi standartları 

Almanya Federal Cumhuriyeti örneğinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi 

eğitim konusundaki kararları eyaletlerin kendi sistemleri doğrultusunda almaları 

dolayısıyla, her eyalet kendi standart ölçütlerini belirlemektedir.  

Berlin Okul Bahçeleri Ağı’nın yayınladığı veriler ışığında, başta Berlin olmak üzere, ülke 

ölçeğinde 1700’lü yıllardan itibaren okul bahçeleri konusunda çalışmalar bulunmaktadır 

(Anonymous 2010). İlerleyen yıllarda, ‘bahçecilik okulu’ kavramı üzerinde 

yoğunlaşıldığı görülmektedir ve bu kapsamda okul bahçeleri de bu doğrultuda ilerleme 

kaydetmektedir. Bu kavramın yaygınlaşması dolayısıyla, bu konuda çalışacak eğitimciler 

de özel olarak yetiştirilmektedir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ise okul bahçeleri ile ilgili 

olan çoğu faaliyetin birleştirildiği görülmektedir. 2010 yılı itibariyle Berlin’de bulunan 

270 okulun %35’i, okul arazisi üzerinde kendi bahçesine sahiptir (Anonymous 2010).  

Çocukların sürdürülebilir eğitim almaları ve doğa ile bir araya gelmeleri konusunda gerek 

okul bahçelerinde gerekse bahçecilik okullarında faaliyetler sürdürülmektedir. Berlin’de 

bulunan okul bahçeleri ve bahçecilik okulları, aşağıda verilen çeşitli çalışma konularını 

temel alarak ve ekolojik bir bakış açısıyla eğitim vermektedirler (Anonymous 2010):   
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Türlerin korunması / Biyoçeşitlilik: Okul bahçelerinde ve bahçecilik okullarında, 

çocukların hayvanları ve bitkileri tanımaları ve onlarla bağ kurmalarını sağlayacak 

faaliyetler ve çalışmaların yapılabileceği düzenlemelerin oluşturulmasına özen 

gösterilmektedir. 

İklim değişikliği / Kentsel ekoloji / Toprak koruması: Dünyanın içinde bulunduğu 

olumsuz küresel değişiklikler karşısında, insanların önlem olarak neler yapabileceği 

hakkında çocukların eğitilmeleri gerektiği belirtilmektedir.  

Sürdürülebilir gelişim: Bahçe atıklarının kompostlanması, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemi gibi konuların kalıcı olarak çocuklara öğretilmesi savunulmaktadır. 

Sağlıklı gıda “Organik ürünler, Yavaş gıda”: Çocukların sağlıklı beslenmeleri ve aynı 

zamanda çocukların yedikleri besinlerin nasıl, ne şekilde elde edildiğini bilmeleri 

gerektiği önemle vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, çocukların gıdaları kendilerinin 

yetiştirmeleri de toprakla, doğayla temas etme fırsatı sunacağından, bu eylemin son 

derece önemli olduğu belirtilmektedir.  

Fiziksel hareket ve motor beceriler: Almanya örneğinde çocukların, okul bahçesinde 

sadece koşmak, zıplamak gibi fiziksel hareketleri sağlayan eylemlerde bulunmaması 

gerektiğini belirtilmektedir. Bostan alanının düzenlenmesi ya da kompost yığınlarının el 

arabalarıyla taşınması gibi farklı bedensel eylemlerin ve becerilerin gerçekleştirilmesine 

olanak tanıyan faaliyetlerin de teşvik edilmesi ve bahçede yer alması gerektiği 

savunulmaktadır.  

Zihinsel ve ruhsal sağlık: Günümüzde daha fazla çocuğun psikolojik olarak olumsuz 

yönde etkilendiğine değinilmektedir. Bu olumsuz durumların bahçede zaman geçirilerek 

azaltılma ya da ortadan kaldırılabilme olanağından bahsedilmektedir.  

Mesleki eğitim ve yeşil ekonomi: Berlin eyaleti yetkilileri tarafından, küresel ölçekte 

var olan problemler hakkındaki çalışmaların, ilerleyen yıllarda gereksinim duyacak bir 
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çalışma alanı olacağı belirtilmektedir. Bugünün çocuklarının bu alanlarda çalışma 

istekleri, erken dönemlerden itibaren doğa ile bağlantılı olmalarına ve çevre eğitimi 

almalarına yüksek oranda bağlıdır.  

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin iki bakanlığı tarafından (Kırsal Kalkınma 

ve Kullanıcı Koruma Bakanlığı ve Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) “Okul Bahçesi 

Girişimi 2015-16, Gelecek için Öğrenme – Okul Bahçeciliği” (Schulgarteninitiative 

2015-16, Lernen für die Zukunft – Gartnern macht Schule) için hazırlanmış olan rehbere 

göre, eyalette bulunan okulların doğa ve çocuk ilişkisine sunmuş oldukları katkılara ve 

başarılı okul örneklerine yer verilmektedir (Anonymous 2003). Birliğin en önemli 

amaçlarından biri, öğretmenleri ve öğrencileri, okul çevresini mümkün olduğunca doğal 

hale getirmelerini teşvik etmektir. Bu dönüşüm sayesinde, okul bahçelerinin pratikte ve 

günlük hayatta daha fazla aktif olarak kullanılmasının sağlayacağı ve aynı zamanda 

öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirileceği savunulmaktadır (Anonymous 

2003).  

Rehbere göre okul bahçesi tasarımında, sınıfların okul bahçelerine direkt olarak ve kolay 

bir bağlantısının olması gerektiği belirtilmektedir. Sınıfın, bahçenin gözlemlenmesine 

olanak vermesi büyük avantajlar sağlamaktadır. Aynı zamanda, bahçede yer verilecek 

fonksiyonların alana uygunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunlarla birlikte, 

bahçede yer alan fonksiyon alanlarının net bir şekilde tanımlı olması da bahçenin daha 

sağlıklı kullanılması açısından önemlidir (Anonymous 2003). 

Rehber, bir okul bahçesinin öğrenciler ve doğayı bir araya getirme hedefine ulaşması için 

detaylı ölçütleri sağlaması gerektiği görülmektedir (Anonymous 2003). Hangi yaklaşımla 

okul bahçesinin tasarlanacağı, öğretmenlerin yetkinliği, bahçe yapısının getirilecek yeni 

fonksiyonlara uygun olup olmadığı, finansal olarak bu tarz bir eylemin 

gerçekleştirilebilme durumu gibi birçok farklı açıdaki ölçütlerin sağlanması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, okul bahçeleri sahip oldukları özelliklere ve olanaklara 

göre, biyotop bahçesi, çoğunlukla bitki yetiştirme ve gözlemleme fonksiyonlarının 

gerçekleştirildiği çalışma bahçesi ya da ekolojik okul bahçesi gibi farklı bakış açılarına 

göre de düzenlenebilmektedir (Anonymous 2003). 
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Öğrencilerin okul bahçesi içindeki faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli 

uygunluktaki alan büyüklükleri eyalet bakanlıkları tarafından hazırlanan rehberde 

aşağıdaki şekilde verilmiştir (Çizelge 2.1), (Anonymous 2003): 

Çizelge 2.1 Baden-Württemberg eyaleti okul bahçeleri tasarım kılavuzuna göre ortalama 

bahçe m2’leri (Anonymous 2003) 

Öğrenci yaşı 
Öğrenci başına düşen 

m2 miktarı 

Öğrenci başına düşen 

tarh alanı 

8-10 yaş 5-6 m2 1-2 m2 

11-13 yaş 7 m2 3 m2 

14-19 yaş 10 m2 4-5 m2 

 

Okul bahçesinin yeniden düzenleneceği kapsam belirlendikten sonra, genel hatları 

itibariyle bahçede yer alacak işlev alanları rehberde aşağıdaki şekilde belirtilmektedir 

(Şekil 2.1), (Anonymous 2003): 

- Giriş alanı, 

- Yollar ve alanlar, 

- Su temini, 

- Kompost, 

- Depo alanı, 

- Çevreleme elemanları,  

- Bitki yataklarının genişlik standardı (yetişkinler için: 120 cm, çocuklar için: 80-100 

cm) 

- Bostan alanı ve sürekli yeşil alan, 

- Eylem alanları ("Yeşil Sınıf", "Yeşil Atölye"), 

- Bitkiler ve hayvanlar için özel yaşam alanları. 
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Şekil 2.1 Baden-Württemberg eyaleti okul bahçeleri tasarım kılavuzunda yer alan okul 

bahçesi tasarım planı önerisi (Anonymous 2003) 

 

Rehberde, okul bahçesindeki farklı zeminlerin/döşemelerin yapım standartları, çeşitli 

bitkilerin yetiştirilebileceği yükseltilmiş bitki yataklarının yapım standartları, öneri bitki 

türleri, sınırlandırma elemanları çeşitleri ve standartları detaylı olarak açıklanmaktadır. 

Bunlarla birlikte, toprak tipleri ve tiplere göre yapılması gerekenler, toprağın 

iyileştirilmesi, işlenmesi konusunda yapılması gerenler ve kullanılabilecek malzemelerin 

açıklamaları verilmektedir. Bahçenin tasarımına karar verildikten sonra, uygulama 

aşamasında öğrencilerin yaşlarına ve becerilerine uygun olarak onlardan yardım alınması 

gerektiği belirtilmektedir. Bahçede yetiştirilecek bitkilerin zaman planlanması örnekleri 

de rehberde yer almaktadır (Anonymous 2003).  

Rehberde, okul bahçesine yetiştirilecek bitkilerin önerileri mevcuttur. Öğrencilerin 

gözlemleme, tat alma, keşfetme, koklamaya dayalı algılarını geliştireceğinden bitki 

yetiştirmek oldukça önemlidir. Aynı zamanda, ışık, hava, sıcaklık, toprak gibi 

değişkenlerin, bitkilerin gelişimlerini nasıl etkileyebildiğini yerinde deneyimleyebilme 
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olanakları sağlanmaktadır. Bitki seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar 

aşağıda belirtilmektedir (Anonymous 2003): 

- Sağlam ve hastalığa karşı dirençli, 

- Yetiştirilmesi kolay, 

- Kısa sürede gelişim gösterebilen, 

- Yaz tatili döneminden öncesine hasat edilebilecek olan, 

- Zengin besin değerine sahip, 

- Öğrenciler arasında popüler, 

- Hazırlanması kolay, 

- Öğreticilik açısından verimli ve üretken olan. 

Çocukların bahçede kendi bitkileriyle ilgilenmelerinin, çocukların ilgilerini daha diri 

tutacağı belirtilmektedir. Bitkinin ekimi, dikimi ve yetiştirilmesiyle bizzat ilgilenen 

çocuklar, bitkinin gelişimini gözlemleme ve doğrudan tanık olma ve deneyimleme 

olanağına sahip olmaktadırlar. Fakat rehberde belirtildiği üzere, bu tarz faaliyetlerde, kış 

sezonunda ve uzun süreli tatil dönemlerinde, bitki yetiştirilmesi konusunda ne yapılması 

gerektiği planlanmalıdır (Anonymous 2003). 

Bunlarla birlikte, özellikle kış dönemlerinde okul bahçesinde faaliyetlerin kısıtlandığı 

belirtilmektedir. Bu kısıtlamanın önüne geçmek için, toprakla ya da bitkilerle doğrudan 

temas kurulmasındansa bahçenin eksikliklerini gidermek, hasarlı donatıları onarmak ya 

da genellikle ilkbahar aylarında kullanıma başlanacak yükseltilmiş yatakların yapımına 

başlanabileceği belirtilmektedir. Kuşlar, arılar ya da böcekler için yuva yapımı, 

tohumların toplanması ya da bostanların yataklarının hazırlanması da kısıtlayıcı 

mevsimlerde yapılabilecek faaliyetler arasında yer almaktadır. Okul çevresinde bulunan 

çeşitli bahçelere yapılacak ziyaretler de soğuk hava koşulları için verimli olabilecek 

faaliyetler açısından önemlidir (Anonymous 2003).  

Rehberde, çatı bahçeleri, bahçede yer alabilecek küçük göletler, yeşil duvarlar, ölü 

ağaçlar, kuru biyotoplar, kuş ya da arılar için yuvalar gibi çeşitli işlev ve işlev alanlarına 

dair öneriler ve ölçütlere de yer verilmektedir (Anonymous 2003). 
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2.2.4 Okul bahçelerinin doğa ile ilişki sağlamadaki rolü, güncel yaklaşımlar ve 

yurtdışı okul bahçesi örnekleri 

Okullar, temel bilimler eğitimi vermesinin yanı sıra çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal 

gelişimlerini de destekleyici yönde çalışmalara olanak sağlamalıdır. Çocukların günlük 

yaşamları boyunca yaşadıkları ve okulda öğrendikleri bilgilerin birbirleriyle olan 

bağlantısının farkındalığı, gelişimleri ve eğitimleri için oldukça önemlidir. Dyment’e 

(2005) göre, öğrencilerin iç mekânda ya da kitap odaklı eğitim ortamlarından, doğa odaklı 

ve dış mekânda eğitimin gerçekleştirildiği ortamlara geçtiğinde öğrencilerin eğitimleri 

için daha anlamlı bir değişim olduğunu belirtmektedir. Louv, daha önceki yıllarda ortaya 

çıkardığı “Doğa Yoksunluğu Sendromu” nun çözümünün, okul içindeki ve çevresindeki 

doğal alanların ders mekânı olarak kullanılması gerektiği olarak belirtmektedir (Louv 

2005). Öğrencilerin dersleri soyut kavramlar olarak öğrenmelerine karşın, okul 

bahçesinde temel bilim dersleri arasındaki bağlantıları uygulayarak ve deneyimleyerek 

öğrenmeleri daha kalıcı bir etki bırakmaktadır (Dyment 2005). Uygulamalı derslerin 

müfredatla ilişkilendirilmesi sonucunda, öğrencilerin daha kalıcı bir şekilde eğitim 

almaları mümkün olmaktadır. Örneğin, bahçe içinde yer alacak olan bostan alanların 

çocuklara göre tasarlanması sonucunda, öğrencilerin uygulamalara daha kolay adapte 

olmaları ve ilgi duymaları sağlanabilmektedir. Böylelikle, öğrenciler mahsullerin nasıl 

yetiştiklerini uygulama ve deneyimleme yoluyla öğrenmektedirler (Louv 2005).  

Okul bahçelerinin yeşil alan açısından yetersiz durumda olması da öğrencilerin 

gelişimlerini olumsuz yönde etkileme olasılığını bulundurmaktadır. Öğrencilerin 

akademik başarıları, devamsızlık sorununun ve uyum problemlerinin azalması, davranış, 

kaygı bozukluklarının azalması gibi konularda, okul bahçesi yeşil alanının büyük bir 

önemi olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır (Louv 2005). Aynı zamanda hem 

okul bahçesinde hem de okul çevresinde deneyimleme ve uygulama yoluyla eğitim veren 

okulların öğrencileri, yaşadıkları çevreyle daha güçlü bir bağ kurabilmektedirler (Louv 

2005). Boldemann vd.’nin (2006) yaptıkları bir çalışmaya göre, okul alanlarında bulunan 

doğal öğelerin çocukları daha fazla fiziksel aktiviteye teşvik ettiği saptanmaktadır. 

Söderström vd.’nin (2013) farklı nitelikteki iki anaokulu bahçesinin karşılaştırıldığı bir 
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çalışmada, bahçede daha fazla ağaç, çalı, eğim farklılıklarının bulunduğu okuldaki 

öğrencilerin fiziksel olarak daha aktif olduğu belirtilmektedir. Herrington ve Studtmann 

(1998) ve Fjørtoft ve Sagaie’nin (2000) yaptıkları çalışmalara göre, çocukların 

davranışlarını farklı ortamlarda ya da bir alanın doğal öğelerle yeniden düzenlenmesinden 

önce ve sonra yapılan gözlemler sonucunda, okul alanlarında bulunan doğal alanların 

daha yaratıcı, geliştirici, fiziksel, duyusal ve sosyal gelişimlere katkı sağladığını 

belirtmektedirler. Mårtensson vd.’ne (2014) göre, farklı birçok öğeyi barındıran oyun 

alanları, farklı birçok ilgiyi ve aktiviteyi desteklemektedir.  

Okul dışı zamanlarda çocukların boş zamanlarını daha çok iç mekânlarda ya da 

gelişimlerine katkı sağlamayan biçimlerde değerlendirmelerinden dolayı okul, çocukların 

yeterli düzeyde aktif olmaları açısından büyük bir öneme sahiptir. Dale vd.’ne (2000) 

göre, okul zamanında fiziksel olarak aktif olmak için yeterli olanağa sahip olmayan 

çocukların, okul dışı zamanda pasif oldukları zamanları telafi edebilmeleri düşük bir 

ihtimaldir (Brooks vd. 2002). Bensien vd.’den (2004) aktarıldığına göre, çocukların mola 

zamanlarında ya da ders dışı faaliyetlerde hareket gerektiren eylemlere teşvik edilmesi, 

işbirliğine olanak tanıyan eylemlerin zenginleştirilmesi ve ders dışı zamanlarda yapılan 

faaliyetlerin dersi tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir (Özdemir 2011). 

Titman (1994) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, okul bahçesinde doğal öğelerin 

varlığı, çocukların okul ortamları hakkında olumlu hissetmelerinin temel nedeni 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Moore 1997). Doğal öğelerin, insan eliyle yapılmış diğer 

öğelerden ya da sert yapılardan daha az miktarda bulunması çocukların okul alanı için 

olumsuz algıya sahip olmalarına neden olabilir. Bununla birlikte, okul bahçesindeki doğal 

öğelerin özellikle çocukların katılımlarıyla artırılmasının, birçok faydasının bulunmakta 

olduğu söylenebilir. Öğrencilerin katılımı doğrultusunda, öğrencilerin okul alanı için 

aidiyet duygusunun gelişmesi, yeşillendirme çalışmaları sayesinde öğrencilerin bitkilerle 

temas halinde olması ve bitkiler hakkında bilgi sahibi olmaları ve çalışma sonunda okul 

bahçesinin kazandığı yeni tasarım dolayısıyla, öğrencilerin okul alanını kullanım 

çeşitliliğinin, fiziksel etkinliklerinin ve iletişimlerinin arttığı belirtilmektedir (Jansson vd. 

2014). 
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Chawla’ya göre, okulda çocuklara verilen doğa eğitimi ve kazandırılan bilinç sayesinde, 

ebeveynlerin de doğa hakkında bilinç kazanmasına ve eğitilmesine olanak 

sağlanmaktadır (Louv 2005). Böylelikle ebeveynlerin, çocuklarını doğada zaman 

geçirmelerine fırsat vermeleri için teşvik edilmesi sağlanabilmektedir (Louv 2005). 

Son dönemlerde çocuk ve doğa ilişkisinin güçlendirmeye yönelik çalışmaların artmasıyla 

yeni girişimler ortaya çıkmıştır. Bu programların çocukların doğa koruma bilinçlerini 

arttırmak, çocukların gelişimlerini desteklemek gibi amaçları bulunmaktadır. Bu 

kapsamda, okullar için özel bir program olan “Eko Okullar” ve çocukları doğrudan 

doğanın içinde eğitim veren “Orman Anaokulları” incelenmektedir. 

2.2.4.1 Eko okullar (Eco Schools) 

Çocuklara aktif olarak koruma fırsatı tanıyarak, onları çevrelerine katılmaya teşvik eden 

temel bir girişimdir. Kreş, ilkokul, ortaokul, kolej, üniversite, özel statüdeki veya özel 

gereksinimleri olan bir okul gibi tüm okullara uyum sağlayacak şekilde tasarlanan 

programlardır. Program sınıfta başlayıp, okula açılıp ve sonunda, toplumdaki değişimi 

teşvik etmektedir. Bu program sayesinde, çocuklar okullarının çevre yönetimi 

politikalarında söz sahibi olma, sonuçta onları sertifika haline getirme ve “Yeşil Bayrak” 

kazanma ile elde edilen başarı hissini yaşama olanağını yaşamaktadırlar. Hem okulda 

hem de yerel toplumda çevreyi geliştirmek için anlamlı bir yol izlemenin, aynı zamanda 

gençlerin, ailelerin, okul personelinin ve yerel makamların yaşamları üzerinde kalıcı ve 

sürdürülebilir etkisi olan ideal bir yoldur (Anonymous 2019a).  

Eko Okullar, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda 

tanımlanan gereksinimlere cevap olarak geliştirilmiştir. 1994 yılında Avrupa 

Komisyonu’nun desteğiyle Danimarka, Almanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık‘ta 

yaygınlaşmıştır (Anonymous 2019a). 

Eko Okulların temel özellikleri şu şekilde açıklanabilir (Anonymous 2019a): 
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- Öğrenmeyi uygulamalı deneyimlerle birleştiren programın tamamı, öğrencileri, 

öğretmenleri ve genel olarak yerel topluluğu içeren her şeyi dahil edici, katılımcı bir 

yaklaşıma göre yürütülür. Öğrencilerin doğrudan katılımları üzerinden çalışmaların 

gerçekleştirilmesi yoluyla, öğrencilerin doğa ile ilişkilerini güçlendirmeyi 

hedeflemektedir. Sonrasında eğitimciler, okul çalışanları, ebeveynler ve yönetim 

düzeyindeki kişileri de çalışmanın içine dolaylı ya da doğrudan dahil ederek çalışmayı 

tamamlamayı amaçlamaktadır. 

- Okulların, çevresel hedeflerini iyileştirmeye yönelik anlamlı bir yol izlemeye teşvik 

ederek daha sürdürülebilir, daha az maliyetli ve daha sorumlu okul ortamının 

yaratılmasına olanak sağlamaktadır. 

- Öğrencileri somut sonuçlar görebilecekleri bir seviyede çevre sorunları ile uğraşmaya 

ve bu sorunları ciddi boyutta görebileceklerini ve çözüm üretebileceklerini fark etmeye 

teşvik etmektedir.  

- Öğrencilere sorumluluk duygusu aşılamaktadır. Günlük olarak uygulayabilecekleri 

sürdürülebilir bir düşünce yapısı geliştirmeleri yönünde desteklemektedir. Bu yaklaşım, 

katılımcılar üzerinde bir fark yaratmaktadır. Çocuğun çevresindeki bireylerle birlikte, bu 

bağlamda aktif bir tutum sergileyerek, içinde yaşadığı çevre için kalıcı bir sorumluluk 

duygusu kazanması sağlanmaktadır. 

- Eko Okullar, içinde yaşanılan yerel topluluğa, bir başka deyimle mahalleye, katılmaya 

büyük önem vermektedir. Böylece, öğrencilerin aldığı dersler topluluğa geri 

aktarılmaktadır. Öğrenciler, sürdürülebilir sorumlu davranış kalıplarına 

yönlendirilmektedir. 

- Eko Okullar sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde katılımcı kurumlar 

arasındaki temasları kolaylaştırmaktadır. Bu bağlantılar, okullarda çevresel bilgileri 

paylaşma, kültür alışverişi ve dil becerilerini geliştirme konularında bir araç olarak 

kullanılabilmektedir. 
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Eko Okullar, okullarda öğrencilerin, çevre/doğa bilincini yükseltmeyi desteklemektedir. 

Çocuk doğa ilişkisinin güçlendirilmesi için kendi içinde geliştirilmiş bir sistemle, formal 

eğitimin içerisinde yer almaktadır. Bu programa dahil olan okullar, Eko-Okul sisteminin 

belirlemiş olduğu temalardan bir ya da birkaçını seçerek, “Yedi Adım Sistemi” adı verilen 

bir çalışma sistemini kurmaktadır. Okul, seçmiş olduğu temaya göre gerekli adımları 

tamamladıktan sonra, otoritelere ödül için başvurarak bu sisteme katılmış olmaktadırlar 

(Anonymous 2019a).  

Eko-Okul çalışma sisteminde bulunan seçilmesi gereken temalar arasında okul bahçeleri 

bulunmaktadır. Bu temada, okul bahçeleri, sınıf ortamındaki faaliyetleri tamamlayıcı 

nitelikte, açık hava eğitimi için güvenli ve potansiyel olarak heyecan verici bir tesis 

sunarak, çocukları doğal çevreyi ve biyoçeşitliliği pratik bir şekilde anlaması için teşvik 

etmektedir (Anonymous 2019a). 

Bu girişim kapsamında, çocuklar için birçok fayda sağlayacak çeşitli etkinlikler 

yapılmaktadır. Çocuk ve doğayı, deneyimleme yoluyla bir araya getiren bir etkinlik 

örneği aşağıda verilmiştir (Anonymous 2019b): 

Büyük bitki avı (The Great Plant Hunt): Öğrencilerin, biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliğin 

önemi konusunda eğitilmelerini ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu etkinlik, bitkiler ve bitkilerle ilişkili türler bazında, bir sistematik 

üzerinden ve doğrudan öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak biyoçeşitlilik kavramına 

yoğunlaşmaktadır. Bu etkinliği gerçekleştiren okullar, bulundukları çevredeki çeşitli 

yaşam alanlarını araştırıp haritalandırmaya ve mevcut canlı türlerini tanımlamaya teşvik 

edilmektedir. Avrupa’da birçok ülkenin dahil olduğu bu etkinliğe, ülkemizden de katılım 

gösteren okullar bulunmaktadır (Anonymous 2019b). 

Etkinliğin hedefleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (Anonymous 2019b); 

- Çocukların, doğa koruma konusunda sözcüler olarak gelişmelerini desteklemektedir.  



 57   

 

- Yerel biyoçeşitlilik eylemlerinin teşvik edilmesini sağlamaktadır.  

- Öğretmenlerin, biyoçeşitliliği konu alan eğitim faaliyetlerini desteklemelerine olanak 

sağlamaları için, Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ilkeleri doğrultusunda bilim temelli kaynaklar 

geliştirmektedir.  

- Deneyimleyerek öğrenme yaklaşımıyla, öğrencileri biyoçeşitlilik konusunda 

düşünmeye teşvik etmektedir. 

2.2.4.2 Orman anaokulları (Forest Kindergartens) 

O’Brien ve Murray’e (2005) göre orman okulları, bir ağaçlık alanda tüm yaşlar için 

uygulamalı öğrenim yoluyla gelişmek için olanaklar sunan ilham verici süreç olarak 

tanımlanmaktadır (O’Brien ve Murray 2007). Genel olarak ise orman anaokulları, 

etkinliklerin ve eğitimin neredeyse tamamen açık havada gerçekleştirildiği, çoğunlukla 

3-6 yaş arasındaki çocuklar için okul öncesinde alınan bir eğitim türü olarak 

değerlendirilebilir. Normal bir anaokulundan farklı olarak, bu sistemde öğrenciler tüm yıl 

boyunca oyun oynamaya, keşfetmeye ve öğrenmeye tüm hava koşullarını 

deneyimleyerek teşvik edilmektedir (Schäffer ve Kistemann 2012). Diğer kamu okulları 

çoğunlukla standart oyun alanı yapılarını bulundururken, orman okulları açık hava 

oyunları için zengin fırsatların bulunduğu bir yapıya sahiptir (Parsons 2011).  

O’Brien’den (2009) aktarıldığına göre, orman okulları çocuklara eğitim yönergesiyle 

birlikte, ağaçlık alanlara erişimi sağlamaktadır ve bu yapıdaki okullarda yapılan 

eylemlerin çalışma düzeyine değil, öğrenmeye dayalı olduğunu ve eğitici-öğrenci 

arasındaki ilişkinin belirli bir yönerge üzerinden değil, eğiticilerin rehber olması ve yol 

göstermesi üzerine kuruludur (Parsons 2011). Grahn vd. (1997) yapmış olduğu çalışmaya 

göre, orman anaokulları çocukların motor gelişimlerine katkıda bulunmakta, aynı 

zamanda çocukların daha kolay odaklanmalarına ve daha az sıklıkta hastalığa 

yakalanmalarına sağlamaktadır ve Knight’a (2009) göre de obezite sorununa çözüm 

olmaktadır (Schäffer ve Kistemann 2012). Bu program öğrencilerin fiziksel, sosyal, 
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bilişsel, dilsel, duygusal ve ruhsal yönlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Orman okulları 

yapısında bulunan orman alanlara erişim, beden eğitimi, alan gezileri ya da çocukların 

kendi ilgi alanlarına göre temel eğitimin verilmesi gibi özellikler, kamu okullarının 

müfredatlarıyla ilişkilendirilebilmektedir (Parsons 2011). Ağaçlardan sığınak yapmak, 

matematik dersi için ince dallar toplamak, flora ya da fauna için araştırmalar yapmak gibi 

çeşitli etkinlikler yapılmaktadır (O’Brien ve Murray 2007). Materyal bağlamında, yeni 

fikirler üretmek ve çocukların motivasyonlarını desteklemek için doğal kaynaklar 

kullanılmaktadır (Schäffer ve Kistemann 2012). 

 

Şekil 2.2 Orman anaokulları çalışmasına dair bir örnek (Anonymous 2019c) 

2.2.4.3 Yurtdışı okul bahçesi örnekleri 

Bu bölümde çocuk ve doğayı bir araya getiren yaklaşımlara, çeşitli etkinlikler 

gerçekleştiren okullara ve okul bahçesinde yapılabilecek etkinlik örneklerine yer 

verilmiştir.  

Corbridge Ortaokulu, Corbridge, İngiltere: Yaklaşık 165 üyesi bulunan Corbridge 

Orta Okulu, ülkedeki en büyük okul bahçecilik ekiplerinden birine sahiptir (Anonymous 
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2016a). Okul bahçesinde bulunan küçük bir sulak alanın ve çevresinin düzenlenmesi, 

öğrenciler ve eğitimciler tarafından yapılmıştır. Amaç, öğrencilerin çevre bilincini 

arttırmak ve sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam kavramını öğrenmek ve bu kavrama 

odaklanmaktır. 

Bu alanın tasarlanması öğrencilerin ve eğitimcilerin ders dışı zamanlarda çalışma 

yapmasıyla tamamlanmıştır. Kontrolsüz bir bahçe, kendi florasına ve faunasına sahip 

ekolojik bir bahçeye dönüştürülmüştür (Şekil 2.3), (Anonymous 2016a). 

 

Şekil 2.3 Corbridge Ortaokulu okul bahçesi gölet çalışması örneği (Anonymous 2016a) 

Linwood Ortaokulu, Linwood, İngiltere: Kırsal bir bölgede yer alan bu okul bahçesinin 

bir bölümü, vefat eden bir öğrencinin anısına tasarlanmıştır. Bu bahçe, eğitimin bir 

parçası olması amacıyla tasarlanmıştır (Anonymous 2016b).  

Bahçede bulunan tasarım elemanları; bostan alanı, 33 öğrenci mevcutlu bir açık hava 

sınıfı ve geniş bir sunum alanı, bir anıt erik ağacı, bir anıt tezgâh, birkaç böcek oteli, kuş 

ve kirpi kutuları, kuş besleyiciler ve iki adet havuz bulunmaktadır (Şekil 2.4), 

(Anonymous 2016b).  
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Şekil 2.4 Linwood Ortaokulu bahçesi (Anonymous 2016b) 

 

Resim dersleri, sanat dersleri, tasarım ve teknoloji dersleri, matematik dersleri uygun 

koşullarda bu bahçede yapılmaktadır. Bilim kulübü öğrencileri tarafından gübre yapımı 

için gerekli materyaller bulunmaktadır. Bahçe için maddi kaynak sağlamak için 

öğrenciler bahçede yetiştirilen ürünleri satmakta ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 

Mount Junior İlkokulu, York, İngiltere: Kent dokusunun yoğun olduğu bir bölgede 

konumlanmış okulda, anasınıfı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir çalışma ile 

her tür hava koşullarında kullanabilecek ve bu öğrencilerin dışarıdan geçen 2-3 yaşındaki 

çocukların görünce mutlu olmalarını istedikleri bir bahçe tasarlanmıştır (Anonymous 

2016c). Bahçede kullanılan malzemelerin çoğu geri dönüştürülebilir materyallerdir.  
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Şekil 2.5 Mount Junior İlkokulu bahçesi (Anonymous 2016c) 

 

Bahçede, çocuklara doğadaki süreçleri direkt deneyimleyerek öğrenmeleri 

hedeflenmektedir. Bununla birlikte, bahçeyi kullanan öğrencilerin, eğitimcilere ve diğer 

öğrencilere bahçeleri hakkında bilgi verdikleri etkinlikler düzenlenmektedir (Şekil 2.5). 

Böylece çocukların hem öğrendikleri bilgileri paylaşma yoluyla pekiştirmeleri ve 

düzenledikleri bahçelerine sahiplenme ve aidiyet duygusu geliştirmeleri hem de diğer 

bireylerle iletişime geçerek sosyal anlamda gelişmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin 

birebir çalışmasıyla ortaya çıkan bahçe hakkında olumlu yorumların varlığı, çocukların 

özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bahçenin önemli katkılarından biri de 

öğrencilerin fikirlerinin ve hayallerinin gerçeğe dönüşme olanağını vermesidir. Fakat 

eğitimcilere göre bahçenin en büyük başarısı, diğer öğrencilerin doğaya duydukları ilgiyi 

arttırıyor olmasıdır (Anonymous 2016c). 
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2.2.5 Okul bahçelerinde yapılabilecek etkinlikler 

Çocukların eğitim ve gelişim olanaklarını güçlendirmek açısından okul bahçelerinin 

tasarımları ve kullanımlarını geliştirmek amacıyla kâr amacı gütmeyen “Uluslararası 

Okul Bahçeleri Birliği” (International School Grounds Alliance) 2011 yılında 

kurulmuştur. Okul bahçelerinin sunabileceği tüm olanaklardan çocukların en iyi şekilde 

yararlanabilmelerini desteklemektedir (Anonymous 2018).  

Birlik, şehirlerin hem çocukların gelişimleri hem de doğanın korunmasına çok uygun 

olmayan zayıf tasarımları nedeniyle çocukların doğadan uzak kalmalarına yol açtığını 

savunmaktadır (Anonymous 2018). Çocukların kendi kendilerine geçirdikleri vaktin 

azalması ile ebeveynlerin korkularının da çocukların doğadan kopuk olarak 

büyümelerinin nedenleri arasında olduğu belirtilmektedir. Bunlarla birlikte, çocukların 

gelişimlerini kısıtlı olarak destekleyen okul bahçelerinin varlıkları da bu yönde bir 

eksiklik olarak ifade edilmektedir. Birliğe göre, bütün bu nedenlerden dolayı, çocukların 

dış mekânlarda güvenle zaman geçirebilecekleri nadir yerlerden biri olan okul bahçeleri 

son derece büyük bir öneme sahiptir (Anonymous 2018). 

Yaşayan okul bahçeleri düşüncesini benimsemiş olan birliğe göre, okul bahçeleri 

doğrudan deneyimleme ve yer temelli öğrenme yoluyla, çocuklara içinde bulundukları 

çevrenin farkında olma ve doğayı daha iyi anlama fırsatını sunmaktadır. Okul bahçesi 

için yapılması planlanan herhangi bir sürdürülebilir çözümün gerçekleştirilmesinde 

çocukların katılımının çevre eğitimi ve sorumluluk bilincinin oluşturulması konusunda 

önemli katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, yaşayan okul bahçelerinin çocukların 

fiziksel ve ussal sağlıkları ve sosyal gelişimlerinin sağlanması konusunda da yeri 

bulunmaktadır. Bunlarla birlikte, yaşayan okul bahçelerinin yaratılma ve geliştirilme 

süreçlerinde okulun toplumla bir araya gelebilmesi ve okulun benimsenmesi fırsatı 

doğmaktadır. Uluslararası Okul Bahçeleri Birliği, merak ve macera duygularını canlı 

tutan, sağlıklı yaşam tarzını benimseten, doğa sevgisini aşılayan okul bahçelerinin olması 

gerektiğini savunmaktadır (Anonymous 2018).  
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Uluslararası Okul Bahçeleri Birliği ile birlikte, 37 farklı ülkeden okul alanlarını 

geliştirmek için çalışan organizasyonların katılımlarıyla 2018 yılında okul bahçelerinde 

yapılabilecek etkinlik rehberi sunulmuştur (Anonymous 2018). Amerika, İngiltere, 

Nijerya, Hindistan gibi bir çok farklı ülke organizasyonları katılımlarının sağlandığı 

etkinlik rehberinde, okulların içinde bulundukları çevreden öğrenme olanaklarını 

geliştirmek, rekreasyonel kullanımları çeşitlendirmek, yerel ekolojilerini zenginleştirmek 

ve bulundukları bölgenin kültürünü ve özgünlüklerini farklı etkinlikler yoluyla 

yansıtmaları beklenmektedir. Rehberde yer alan etkinlikler çeşitli kategorilere 

ayrılmaktadır ve aşağıda belirtilmiştir (Anonymous 2018): 

Sanat: Çocuklara esin sağlayacak ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak sağlayacak 

her türlü etkinlikler için mekân ve düzenlemelerin okul bahçelerinde bulunması 

gerektiğinden söz edilmektedir. Ders müfredatlarıyla ilişkilendirilecek ya da ders dışı 

zamanlarda düzenlenecek ‘sanat zamanları’, çocukların özgürce yaratım süreçlerine 

destek sağlamaktadır. Özellikle doğal materyallerin kullanıldığı sanat etkinlikleri, 

çocukların bilişsel gelişimlerine yüksek oranda katkı sunmaktadır. Çocukların bu etkinlik 

süreçlerinden sonra ortaya koymuş oldukları ürünler/eserlerin sergilenmesi de bu 

etkinliklere olan ilginin yoğunlaşmasını da sağlayabilmektedir. Aynı zamanda bu 

etkinlikler çocukların yaşadıkları yerle aralarında bağ oluşması hem okulun hem de yerel 

kültürün yansıtılması ve okul ruhunun benimsenmesi gibi durumları 

gerçekleştirebilmektedir (Anonymous 2018).  

Aşağıda, sanat temasına uygun iki etkinliğe yer verilmektedir (Anonymous 2018): 

Doğal materyallerden yapılmış mozaik resimler: Çocuklar okul bahçesinden buldukları 

çeşitli doğal materyalleri (taş, dal, sopa, çakıl, çiçek, yaprak vb.) istedikleri 

kompozisyonda kullanarak geçici sanat eserleri yaratabilirler. Bu etkinlik müfredatla 

ilişkili şekilde gerçekleştirilebileceği gibi, çocukların serbest zamanlarında eğitimcilerin 

gözetimi altında da gerçekleştirilebilir. Bu etkinlik sayesinde çocuklar doğal materyallere 

doğrudan temas etme fırsatını bulabilmektelerdir. 
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Bir kutu içinde: Çocuklar bir karton kutu içinde, okul bahçesinde buldukları her türlü 

doğal materyali yerleştirme yoluyla soyut bir eser ya da herhangi bir hikâyenin bir 

sahnesini canlandırdıkları bir kare yaratabilmektedirler. Bu etkinliğin kutu kullanılarak 

yapılmasının nedeni çocukları belli bir sınırın içinde tutmaktır. Soyut bir çalışmada ya da 

bir hikâye sahnesi canlandırmasında karton kutu çocuklara çerçeve, sınır ya da sahne 

olarak kullanılmaktadır. Etkinlik sonrasında, çocuklar ortaya çıkardıkları eserlerin 

fotoğraflarını çekerek, bu etkinliğin ilişkilendirildiği derste sunabilmektedir. Yine bu 

etkinlikte de çocuklar doğal materyallerle bir araya gelerek ve yaratıcılıklarını kullanarak 

üretim yaptıklarından dolayı bilişsel olarak gelişim göstermektedirler. 

Oyun/Rekreasyon: Rehbere göre okul alanları, takım oyunlarından ya da tırmanma 

eylemine, çalılar, ağaçlar ve çiçekler arasındaki doğal oyuna kadar çeşitli seçenekleri 

arasında keşif, hayal gücü, rahatlama/dinlenme gibi deneyimleri teşvik etmelidir. 

Geleneksel sporlar ve belli kurallara sahip oyunların yanı sıra, çocukların yetişkinlerin 

katılımı olmadan kendi oyunlarını hayal edebilecekleri ve oynayabilecekleri yerler 

içermelidir. Okul bahçelerinde yaratılacak çeşitli düzenlemelerle, çocukların risk alma 

yetileri deneyim yoluyla geliştirilebilmektedir. Dikkat toplama, esneklik kazanma, 

cesaret etme gibi eylemleri, çocukların kendi sınırları dâhilinde deneyimlemeleri öz 

benliklerine ve öz güvenlerine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Böylelikle çocuklar 

hem fiziksel hem bilişsel hem de sosyal olarak gelişim gösterebileceklerdir. İlginç, zengin 

ve iyi tasarlanmış okul alanları çocuklar için ilgi çekici olmakla birlikte, çocukları 

özellikle fiziksel olarak aktif hale getirmektedir. Aynı zamanda, bitkilendirilmiş alanların 

sunduğu doğal oyun alanı, toprakta yaşayan canlıları keşfetme eylemi ya da çalılar 

arasındaki sakin oturma alanının var olması da çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerini 

desteklemektedir (Anonymous 2018).  

Aşağıda oyun ve rekreasyon teması altında yer alan etkinlik örneğine yer verilmiştir 

(Anonymous 2018): 

Macera oyun alanı: Çocukların kendi oyunlarını ve oyun alanlarını bağımsız şekilde 

kendilerinin tasarlamasına olanak veren bir kurgudur. Doğal, geri dönüşüm serbest 

materyallerin ve malzemelerin kullanılmasıyla, çocukların keşfetmeleri ve yaratım 
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sürecine katkı sağlayan fırsatlar yaratabilmektedir. Bununla birlikte, çocuklar arasındaki 

sosyal bütünlük, kişisel dayanıklılık, yaratıcı yolla problem çözme gibi yetilerin gelişmesi 

sağlanmaktadır. Karton kutular, borular, ipler, dallar, kozalaklar, çakıl vb. malzemeler 

kullanılabilmektedir. 

Sağlık: Rehbere göre, gelişmiş okul alanları çocukların fiziksel ve mental sağlıklarının 

iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Okul bahçeleri, çocukların 

denge ve koordine yeteneklerini geliştirmek, duyu organlarının aktif olarak kullanımını 

sağlamak, kan basıncını düşürmek gibi insan sağlığını olumlu yönden etkileyebilecek 

düzenlemeleri içermelidir. Çocukların fiziksel olarak aktif olmalarını sağlayarak, obezite 

gibi güncel sorunlara çözüm üretmelidir. Bunlarla birlikte, bahçede sebze ve/veya meyve 

üretimi faaliyetleri de sağlık beslenme açısından çocukları olumlu yönde 

etkileyebilmektedir (Anonymous 2018).  

Aşağıda sağlık teması altında yer alan iki etkinlik örneğine yer verilmiştir (Anonymous 

2018): 

Yaprak tanımlama yarışması: Bu etkinliğin amacı, çocukların duyu organlarını aktif 

olarak kullanmalarını sağlamaktır. Çocukların hissetme yeteneklerini geliştirmek ve 

çevrelerindeki doğayla güçlü bir şekilde bağ kurma olanağı sunmaktadır. Okul 

bahçesinde bulunan farklı özellikteki bitkilerin yaprakları toplanarak, gözleri kapatılmış 

öğrencilerin duyularını kullanma yoluyla yaprakları tanımlaması istenmektedir.  

Posta kutuları: Bir tür bayrak yarışı da denebilecek bu etkinlikte, çocukların 

parçaları/ipuçlarını birleştirme ve öğrenciler arası iletişim kurma yetenekleri 

geliştirilmekte ve fiziksel olarak aktif hale gelmeleri sağlanmaktadır.  

Sınıf, eğitici tarafından iki ayrı gruba ayrıldıktan sonra, öğrencilerin yaşlarına ya da 

yeteneklerine göre hazırlanan soru kartları öğrencilere verilmelidir. Okul bahçesinin 

farklı noktalarına konumlandırılan kutuların her gruptaki her öğrenci tarafından 

ellerindeki kartlarda yazan cevaplara göre bulunması gerekmektedir. Her birinin üzerinde 
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farklı cevap etiketlerinin olduğu en az 5 kutu oluşturulmalıdır. Uygun kutuyu bulan her 

öğrenci, elindeki cevap kartını doğru soru kutusuna atması gerekmektedir. Etkinlik 

sonrasında bahçenin çeşitli yerlerine yerleştirilen kutulardan çıkan en yüksek sonuca 

sahip grup etkinliğin kazananı olur. Örneğin, her bir cevap kartına şehir isimleri, 

bahçedeki kutulara ise kartlarda yazan şehirlerin olduğu ülke etiketleri verilebilir. 

Gruptaki her öğrenci, diğer grup arkadaşlarına kutuların konumları ya da üzerindeki 

cevaplar hakkında yardım edebilir. Böylelikle, grup içindeki iletişimin de gelişmesi 

sağlanabilir.  

Sosyal ve duygusal iyi olma hali: Zenginleştirilmiş okul bahçeleri pozitif düşünmeyi, 

çocukların kendi aralarında, yetişkinlerle ve çevredeki bireylerle sağlıklı ilişki kurma 

eylemlerini desteklemektedir. Ağaçların, çalıların, çiçeklerin ve hayvanların bulunduğu 

çevreler, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine, özgüvenin sağlanmasına olanak 

sunmaktadır. Rehbere göre bu tarz okul bahçeleri, çocukların yaşayan tüm canlılara, 

dünyaya ve diğer bireylere özen göstermelerini sağlayan ortamlar yaratmaktadır. Başka 

bir bireyin hislerini anlama yetisinden, yaşanılan çevreyi paylaşan diğer canlılara saygı 

duymaya kadar birçok farklı eylemi ve duygudaşlık duygusunu gerçekleştirme olanağını 

eğitmenlere sunmaktadır. Aynı zamanda, okul bahçesinde yapılacak bir bakım çalışması 

gibi eylemler sayesinde aidiyet hissi, takım çalışması ve yönetim yetilerinin gelişmesi söz 

konusu olmaktadır (Anonymous 2018).  

Aşağıda sosyal ve duygusal iyi olma teması altında yer alan iki etkinlik örneğine yer 

verilmiştir (Anonymous 2018): 

Hayvanlar açısından okul bahçesi: Öğrencilerin, okul bahçesinde yaşayan bir canlı 

açısından okul bahçesinin haritasını oluşturmaları yoluyla duygudaşlık yapma 

yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin kullandıkları okul 

bahçelerini o canlının (sincap, karınca, kelebek vb), bakış açısından haritalandırmaları 

istenmelidir. Bahçede bulunan her varlığın, seçilen canlının yaşayacağı olumsuz ve 

olumlu durumların harita üzerinde işaretlenerek yeni bir harita oluşturulması 

sağlanmalıdır. Böylede öğrencilerin, o hayvanın yaşadığı zorluklar ya da kolaylıkları 

anlaması sağlanarak duygudaşlık yapma eylemini gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. 
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Etkinlik sonunda her grubun yapmış oldukları haritalar üzerinden sunumların yapılması 

gerekmektedir. Yaş olarak daha büyük olan öğrencilerden başka bakış açıları 

kullanılarak, okul bahçesini haritalandırması istenebilir.  

Gizli resim:  Okul bahçesinde bulunan doğal elemanların kullanıldığı bu etkinlikte, 

çocukların iletişim kurarak işbirliği yapma ve tarif etme yeteneklerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Taş, yaprak, dal ya da kozalak gibi doğal materyallerin kullanılması 

gerekmektedir. Öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılmalıdır. Öğrencilerden bir tanesinden 

doğal materyalleri kullanarak basit ve küçük ölçülerde bir set yaratması istenmelidir. 

Diğer grup arkadaşıyla görsel olarak temasta olmayan öğrenci, sırt sırta dönük bir şekilde 

oturdukları diğer grup arkadaşına yaptığı set düzenlemesini tarif ederek onun da aynısını 

yapmasını sağlamalıdır. Sonrasında yapılan düzenlerin benzerliği kontrol edilerek, 

aralarında farklar varsa onlar belirlenip, öğrencilerin kendi aralarında farkları tartışmaları 

istenmelidir.  

Okul bahçesi tarımı ve gıdalar: Rehbere göre, kentleşmenin hızla arttığı yaşam 

alanlarında okul bahçelerinin çocukları ve doğayı farklı yollarla bir araya getirme 

olanağından bahsedilmektedir. Okul bahçelerinde düzenlenecek bitki yetiştirme alanları 

gibi farklı çözümlerle, öğrenciler toprak, hava, mevsim döngüleri, tohum yetiştirme gibi 

birçok konuda doğrudan deneyimleme yoluyla gelişim gösterebilmektedir. Aynı zamanda 

bu alanların düzenlenmesinde öğrencilerin de aktif olarak yer almasıyla, bu konuları 

deneyimlemelerine olanak sağlanabilmektedir. Okul bahçesinde yer verilecek küçük 

ölçülerde hayvan besleme ya da gözlemleme alanları da oldukça önemli olmaktadır 

(Anonymous 2018).  

Aşağıda okul bahçesi tarımı ve gıda teması altında yer alan etkinlik örneğine yer 

verilmiştir (Anonymous 2018): 

Kâğıt kaplarda tohum yetiştirme: Bu etkinlikte öğrenciler, evsel atıkların tohum 

yetiştirmek için nasıl tekrar kullanılabildiğini doğrudan deneyimleyerek 

öğrenmektedirler. Atık yönetimi, atıkların yeniden kullanılması, tohum yetiştirme gibi 

konularda öğrencilerin bilgi sahibi olma ve gelişmelerine olanak sunmaktadır. 
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Öğrencilerin evlerinden getirecekleri çeşitli materyalleri kullanarak, materyallerin 

yeniden kullanımı, bitkilerinin gelişimlerini gözlemlemeleri ve sorumluluk bilinciyle 

yetiştirdikleri bitkileri takip etmeleri sağlanmaktadır. Tuvalet kâğıdı rulosu, kullanılmış 

kâğıtlar, meyve ya da sebzelerin çekirdekleri/tohumları kullanılarak fide yetiştirmek bu 

etkinliğe örnek olarak gösterilebilir. Kâğıt kaplarda yetiştirilen fideler, her öğrencinin 

takibi sonrasında bostan alanlarına/bitki yataklarına taşınmalıdır.  

Yerinde öğrenme: Rehbere göre, bir okulun bulunduğu çevreyi yansıtması oldukça 

önemlidir. O bölgenin bitkilerine yer verilmesi ya da kültürün bir parçası olması ve 

yansıtması, okulu öğrenciler için özel ve hatırlanmaya değer kılmaktadır. Bu durumun 

mekân algısının yaratılması, aidiyet duygusu, ilgilenme ve sahip çıkma isteğini 

geliştirdiğinden bahsedilmektedir. Çocukların kendi kendilerine keşfettikleri mekânlarla 

daha kolay bağ kurabildikleri belirtilmektedir ve zamanlarının büyük bölümlerini okulda 

geçiren öğrencilerin, okulu daha kolay benimsemelerini yerinde öğrenme yoluyla 

gerçekleştireceklerinden bahsedilmektedir. Öğrencilerin eğitim gördükleri bölgenin 

doğasını, coğrafyasını, kültürünü ya da tarihini daha kalıcı ve bağ kurarak öğrenmesinin 

gelişimlerine büyük oranda katkı sunacağı belirtilmektedir (Anonymous 2018).  

Aşağıda yerinde öğrenme teması altında yer alan iki etkinlik örneğine yer verilmiştir 

(Anonymous 2018): 

Fotoğraf çerçevesi: Öğrencilerin yaşadıkları çevreyle ilgili sorunları ya da olumlu 

durumları tespit ettikleri ve bunları belgeledikleri bir etkinliktir. Eğitimciler tarafından 

hazırlanan, bir tarafı yeşil diğer tarafı kırmızı renge boyanmış karton çerçeveler 

kullanılarak 3-4 kişilik gruplara ayrılan öğrencilerin çevrelerinde gördükleri olumlu 

(diğer canlılar için uygun yaşam ortamı) ya da olumsuz (engelli bireylere sorun teşkil 

edecek bir durum) tespitlerin fotoğraflarını çekmeleri istenmektedir. Sonrasında her bir 

grup, sınıfta diğer öğrencilerle birlikte tespit ettikleri durumları tartışmalıdır.  

Komşu bölgesi: Bu etkinlikte, öğrencilere toplum kavramı, kamu alanları ve kullanılma 

amaçları konularında bilgi verilmektedir. Öğrencilerden herkesin kullanabileceği 

bahçeler tasarlamaları istenmektedir. Okul yakınlarında bulunan parklara günlük 
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gezilerin yapılması ve çocuklardan parkta gözlem yapmaları sağlanmalıdır. Sonrasında 

öğrencilerin gözlemleri sonucunda parklarda bulunması gerekenlerin listesi, olumlu ya 

da olumsuz tespitler belirlenerek ve doğal materyaller kullanılarak bir kutu içinde hayal 

ettikleri bahçeleri tasarlamaları istenmelidir. Tüm tasarımlar bittikten sonra her bir grup 

diğer öğrencilere tasarladıkları bahçe hakkında bilgi vermelidir.  

Yaban hayatı ve habitatlar: Okul bahçelerinde diğer canlılara yer vermek, doğal 

alanlarda gözlem yapmak gibi birçok yolla yaban hayatı ya da habitatlar hakkında bilgi 

verebilmektedir. Rehbere göre, bunların dışında öğrencileri bu konular hakkında 

düşünmeye teşvik etmek ya da doğrudan deneyimleme yoluyla gelişmelerini sağlamak 

çeşitli etkinliklerle de sağlanabilmektedir. Farklı uygulama alanlarına yer verebilmesi 

mümkün olan okul bahçelerinde, öğrencilerin farklı hayvanların birbirleriyle nasıl 

yaşadıklarını gözlemleme olanağını başarılı bir şekilde sağlamaktadır (Anonymous 

2018).  

Aşağıda yaban hayatı ve habitatlar teması altında yer alan iki etkinlik örneğine yer 

verilmiştir (Anonymous 2018): 

Yaşam ağı: Bir yaşam alanında bulunan canlıların birbirleriyle olan ilişkisini kavramayı 

ve canlıların birlikte yaşamalarını öğreten bir etkinlik örneğidir. En az 20 metrelik bir iple 

ve bir yaşam ortamını paylaşan yaklaşık 15 canlı türünün (meşe ağacı, göl, kurbağa, 

örümcek, kuş vb. gibi) yazılı olduğu kartlar hazırlanmalıdır. Çember şeklinde toplanmış 

öğrencilerin her birine canlı isimlerinin olduğu kartlar verilerek, bir öğrenciden bu 

canlılar hakkında bir tespit yapması istenmelidir. “Örümcekler meşe ağacının dallarına 

ağ örerler.” cümlesini kuran ve örümcek kartını taşıyan öğrenci, elinde tuttuğu ipi meşe 

ağacını temsil eden arkadaşına uzatır. İpi alan öğrenci temsil ettiği canlıyla ilgili yeni bir 

tespit yapar ve bahsi geçen diğer canlıya ipi verir. Etkinlik bu şekilde devam eder. Ağaç, 

toprak gibi birden fazla tespitte yer alan öğrenciler farklı yerlerde ipi tutabilir. Etkinliğin 

sonunda ortaya çıkan ağ eğitmen ve öğrenciler tarafından tartışılarak bilgi paylaşımı 

gerçekleştirilir.  
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Sanatsal böcek otelleri: Rehbere göre bir böcek oteli tasarlamak ve inşa etmek 

öğrencilerin temel tasarım öğelerini ve doğal materyalleri bir şey inşa etmek için 

kullanımını öğrenmelerini sağlayabilmektedir. Aynı zamanda okul bahçesinde ve 

çevresinde yaşayan küçük böcekleri daha yakından gözlemleme olanağına sahip 

olmaktadırlar. Öğrencilerin katılımını sağlayarak, bir böceğin yaşamı için nasıl ortama ve 

nelere ihtiyacı olduğu belirlenmelidir. Bu gereksinimler sonucunda öğrencilerden doğal 

materyalleri kullanarak bir eğitmen gözetimi ve yardımıyla bir yaşam alanı oluşturulması 

sağlanmalıdır.  

Su Yönetimi: Rehberde, temiz su varlığı ve suyun sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi 

bilincinin öğrencilere doğrudan deneyim yoluyla kazandırılması gerektiği 

belirtilmektedir. Okul yönetimleri yağmur yoluyla okul bahçesine gelen suyu eğitim 

kaynağı olarak kullanabilmelidir (Anonymous 2018).  

Aşağıda su yönetimi teması altında yer alan iki etkinlik örneğine yer verilmiştir 

(Anonymous 2018): 

Yağmur zinciri: Bu uygulamanın amacı, öğrenciler tarafından hazırlanan bir zincirle 

suyun belli bir noktada toplanmasını sağlamaktır. Öğrencilere uygulama hakkında bilgi 

verildikten sonra uygulamanın yapılacağı konum, suyun nasıl toplanacağı gibi konularda 

beyin fırtınası yapılmalıdır. Gerekli kararlar alındıktan sonra, çeşitli materyallerle (duş 

borusu, paslanmaz tel, çakıl vb.) yağmur zinciri herkesin katılımıyla hazırlanmalıdır. 

Suyun kalitesini etkilemeyecek materyallerin kullanımı önemlidir.  

Su dedektifleri: Büyük bir bölümü geçirgen olmayan yüzeylere sahip okulların yağmur 

yağdığında okul bahçesi yüzeyinde suyun nasıl hareket ettiği, nerede toplandığı gibi farklı 

durumların gözlemlenmesi yoluyla gerçekleştirilen bir etkinliktir. Okul bahçesinin basit 

bir haritası öğrencilere verilip, yağmur sırasında ya da sonrasında bahçede oluşan 

farklılıkların haritaya işlenmesi istenmelidir. Etkinlik sonrasında öğrencilerin katılımıyla 

suyun değerlendirilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiği tartışılmalıdır.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Çalışma alanı olan İmece İlköğretim Okulu özellikleri ve alan içinde bulunan işlev 

alanları hakkında bilgi toplanmıştır. Bilgiler, okul yöneticileri ile sözlü görüşme yoluyla, 

okul bahçesinde yerinde inceleme ve saptamalar yapılarak, ayrıca okulun internet 

sitesinden derlenmiştir. Çalışma alanıyla ilgili altlıklar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2018 yılı mezunu Sn. Ezgi SAKIZCI tarafından hazırlanan 

verilerden ve alanla ilgili hava fotoğrafları ise Google Earth programı kullanılarak elde 

edilmiştir.  

İmece İlköğretim Okulu, kentsel etkilerin yoğun olduğu bir bölgede yer almasından 

dolayı çalışma alanı olarak belirlenmiştir. İlk 4 sınıf düzeyindeki öğrencilerin doğa 

eğitimi için uygun yaş aralığında olmasından dolayı ve aynı zamanda, okul yöneticilerinin 

okul bahçesi için planladıkları düzenlemelerin çocuk ve doğa ilişkisini güçlendirmeye 

yönelik olması ve iş birliğine açık olmaları alan seçiminde ve ilköğretim okul bahçesi 

düzeyinde çalışılmasında belirleyici noktalar olmuştur.  

İmece İlköğretim Okulu, İstanbul’un Kağıthane ilçesi (Şekil 3.1), Hamidiye 

Mahallesi’nde bulunmaktadır (Şekil 3.2). İlçe sınırları içerisinde toplamda 83, mahalle 

sınırları içerisinde toplamda 13 adet okul bulunmaktadır. Hamidiye Mahallesi'nde, 8 adet 

ilkokul, 4 adet lise ve 1 adet de otistik çocuklara eğitim veren okul bulunmaktadır. 
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Şekil 3.1 Kağıthane ilçesinin İstanbul kenti içindeki konumu (Google Earth 2019d) 

 

Şekil 3.2 İmece İlköğretim Okulu ve çevresi uydu görüntüsü (Google Earth 2019d) 

 

İmece İlköğretim Okulu, yaklaşık olarak 7.800 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Bunun 3800 

m2sini yapı, 4.000 m2si ise bahçeyi oluşturmaktadır. Okul yapısının arazi yerleşiminin 

gösterildiği şekil aşağıda verilmiştir (Şekil 3.3): 
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Şekil 3.3 İmece İlköğretim Okulu uydu görüntüsü (Google Earth 2019d) 

3.2 Yöntem 

Tez çalışması 4 aşamadan oluşmaktadır. 

Kaynak araştırması, veri toplama ve veri saptama tez çalışmasının ilk aşamasını 

oluşturmaktadır. Çalışma, çocukların doğa ile ilişkilerinin kurulmasında okul 

bahçelerinin rolünü konu alarak, öncelikle ilgili kavramların incelenmesi üzerinden 

şekillenmektedir. Çocuk ile doğa ilişkisi ve okul bahçeleriyle ilgili yapılan çalışmalar, 

yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilen veriler ışığında incelenmiştir. Bu kapsamda, 

doğanın çocuklar açısından önemi ve çocuğun kazandığı yararlar, doğanın çocuk gelişimi 

üzerindeki etkileri, okul bahçelerinin özellikleri ve çeşitli ve mekânsal tasarım 

standartları, çocuklar ve doğayı bir araya getirmeyi hedefleyen güncel ve yeni yaklaşımlar 

ve çocukların okul bahçelerinde yapabilecekleri etkinlikler araştırılmıştır.  

Tez çalışmasının ikinci aşamasını, verilerin birleştirilmesi yoluyla, erişim sağlanabilmiş 

ülkelerin resmi okul bahçeleri tasarım ölçütlerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinin, İngiltere’nin ve 
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Almanya’nın Berlin ve Baden-Württemberg eyaletlerinin ilgili yetkililerine ulaşılarak, 

resmi okul bahçeleri tasarım kılavuzlarına erişilmiştir. Bu ülkeler dışında; Finlandiya, 

Japonya ve Avusturya ülkelerinin yetkili birimlerinden elektronik posta yoluyla bilgi 

istenmiştir, fakat gerekli bilgilere ulaşılamamıştır. Ülkelerin okul bahçeleri tasarım 

kılavuzlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, her bir ülkenin okul bahçeleri tasarım 

ölçütleri incelenmiş olup, bu ölçütlere açıklamalarıyla yer verilmiştir. Bu aşamanın 

sonucunda da elde edilen verilerin bireşimi yoluyla, Türkiye’de bulunan okullar için, 

çocuk ve doğayı bir araya getiren ulusal düzeyde, okul bahçeleri tasarım ölçütleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın üçüncü aşamasında, kaynaklar ışığında ülkelerin tasarım standartları 

kılavuzlarında yer alan öneri işlev alanları, peyzaj öğeleri ve bahçede yapılabilecek öneri 

etkinlikler belirlenmiş ve açıklanmıştır. Öneri işlev alanları ve peyzaj öğelerinin yer aldığı 

ortak bir tablo oluşturulmuştur. Aynı zamanda, çalışma alanı olarak belirlenen İmece 

İlköğretim Okulu’nun alan veri saptama çalışması yapılmıştır. 

Çalışmanın son aşamasında, okul bahçeleriyle ilgili ölçütlerin genel değerlendirmesi ve 

ülkemiz tasarım ölçütleri için çeşitli öneriler yapılmıştır. Bir önceki aşamada oluşturulan 

tasarım ölçütlerine dayalı ortak tabloda çıkan sonuçlara göre, İmece İlköğretim Okulu’na 

uygun olabilecek öneriler sunulmuştur. AutoCad 2019, SketchUp 2013 ve Lumion 6.0 

programları kullanılarak tasarım önerilerine dair görselleştirme çalışmaları yapılmıştır. 

Aynı zamanda, öğrenci etkinlikleri için de İmece İlköğretim Okulu bahçesinde 

gerçekleştirilebilecek olanlar önerilmiştir.  

Çalışmanın yöntemine dair akış şeması aşağıda yer almaktadır (Çizelge 3.1):  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Tez çalışmasının üçüncü aşamasını oluşturan işlev alanları ve peyzaj öğelerinin 

incelendiği ortak değerlendirme tablosu ve İmece İlköğretim Okulu’nun özellikleri 

açıklanmıştır.  

4.1 Okul Bahçesi Tasarımında Farklı Yaklaşımların Değerlendirilmesi 

Türkiye, A.B.D., İngiltere ve Almanya ülkelerinin yetkili kurumlarından alınmış tasarım 

standartları kılavuzlarından elde edilen bilgiler ışığında, okul bahçeleri için önerilen işlev 

alanları ve peyzaj öğelerine aşağıda yer verilmiştir. 

4.1.1 Ülkemizde mevcut tasarım standartlarının değerlendirmesi 

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarım standartları kılavuzu 

(EYATSK) doğrultusunda okul bahçelerinde bulunması önerilen işlev alanları 

açıklamalarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede değerlendirilmiştir (Çizelge 4.1), (Anonim 

2015): 

Çizelge 4.1 EYATSK işlev alanları (Anonim 2015) 

T.C. - Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 

İşlev Alanları Açıklama 

Açık alan/Tören alanı 

Öğrencilerin bahçede serbestçe zaman geçirebildikleri 

alanlardır. Aynı zamanda önemli günlerde ve bir okul 

gününün başlangıcında öğrencilerin bir araya geldikleri açık 

alanlardır.  

Açık derslik alanı 

Hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda, bahçede ders 

işlenmesine ve çeşitli etkinliklerin yapılmasına olanak 

verecek bir alandır. 
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Çizelge 4.1 EYATSK işlev alanları (Anonim 2015) (devam) 

Açık derslik alanı 

(devam) 

Öğrencilerin deneyimleme yoluyla hayal güçlerini harekete 

geçirebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri mekân 

olarak tanımlanmıştır. 

Açık spor alanları 

Okul bahçesinde basketbol, voleybol sahalarına ve alan 

büyüklüğünün uygun olduğu okullarda bir adet mini futbol 

sahasına yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Bitki yetiştirme 

alanları 

Öğrencilerin doğa ile bir araya getirme amacıyla müfredata 

uygun şekilde bitki ekim ve yetiştirme alanlarının olması 

gerektiği saptanmıştır. 

Geleneksel oyunlar 

için alanlar 

Öğrencilerin önceki kuşaklarla bağının kopmaması adına, 

okul bahçelerinde sek sek, mendil kapmaca gibi geleneksel 

oyunlar için tanımlı alanlar önerilmiştir. 

Oturma/dinlenme 

alanı 

Okul bahçesini kullanan öğrenciler, eğitimciler ve 

çalışanlar için bahçe içinde, yeşil alanlarla 

ilişkilendirilmesi belirtilen oturma alanlarının olması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Öğrenci indirme-

bindirme alanı 

Servis araçlarının bulunması gereken alandır. Bu alanların 

net bir şekilde tanımlanmış olması öğrenciler ve okul 

bahçesini kullanan diğer bireyler için önemlidir.  

Yeşil alanlar 

Öğrencilerin doğa ile bir araya gelmesini sağlayacak ve 

okul bahçesinin soğuk ve monoton bir yapıya sahip 

olmaması için yeşil alanlara yer verilmesi gerektiği 

belirtilirken, yeşil alanların öğrencilerin servislere biniş ve 

iniş bölgelerini net bir şekilde tanımlayarak, tampon alanlar 

olarak da tasarlanması gerektiği saptanmıştır. 

 

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarım standartları kılavuzu 

doğrultusunda okul bahçelerinde bulunması önerilen peyzaj öğeleri aşağıdaki çizelgede 

değerlendirilmiştir (Çizelge 4.2), (Anonim 2015): 
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Çizelge 4.2 EYATSK peyzaj öğeleri (Anonim 2015) 

T.C. - EYATSK 

Peyzaj Öğeleri 

Amfi (küçük ölçülerde) 

Bostanlar 

Boyanmış yüzeyler 

Çöp kutuları 

Oturma bankları 

Çardaklar 

Spor alanları 

 

Amfi, okul bahçesi içinde derslerle ilişkilendirilmesi gereken bir öğe olarak 

değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uygun hava koşullarında eğitimlerini sürdürebilecekleri, 

hayal güçlerini, meraklarını harekete geçirebilecekleri etkinlikleri gerçekleştirebildikleri 

alanlar olarak ele alınmıştır. Bostanlar, öğrencilerin doğayı deneysel olarak 

tanıyabilecekleri ve bitki yetiştirmeye olanak sağlayan alanlar olarak önerilmiştir. 

Rehberde, öğrenci indirme-bindirme alanı ya da oyun alanları için gerekli yüzey 

boyamaları da önerilmektedir. Oturma bankları ve çardaklar; öğrenciler, eğitimciler, okul 

çalışanları, ebeveynler ya da okul ziyaretçileri için önerilen peyzaj öğeleri olarak ele 

alınmıştır. Rehberde, okul bahçesinde yer alacak spor alanları için, standart ölçülerde 

birer adet basketbol ve voleybol sahası, alan büyüklüğünün uygun olduğu bahçelerde ise 

mini futbol sahası önerilmiştir. 

4.1.2 A.B.D. BOBG tasarım standartları değerlendirmesi 

Amerika Birleşik Devletleri, Boston Okul Bahçeleri Girişimi (BOBG) tarafından 

hazırlanan tasarım standartları kılavuzu doğrultusunda okul bahçelerinde bulunması 

önerilen işlev alanları açıklamalarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede değerlendirilmiştir 

(Çizelge 4.3), (Anonymous 2013): 
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Çizelge 4.3 BOBG işlev alanları (Anonymous 2013) 

A.B.D. - Boston Okul Bahçeleri Girişimi 

İşlev Alanları Açıklama 

Açık alanlar 
Öğrencilerin herhangi bir yetişkinin yönlendirmesi olmadan 

istediği gibi zaman geçirebildikleri alanlar olarak belirtilmiştir.  

Açık derslik alanı 
Derslerle ilişkilendirilerek öğrencilerin derslerle ilgili 

faaliyetleri gerçekleştirebildikleri alanlardır.  

Bitki yetiştirme 

alanları 

Öğrencilerin doğa ile bir araya getirme amacıyla müfredata 

uygun şekilde bitki ekim ve yetiştirme alanlarının olması 

gerektiği belirtilmiştir.  

Ebeveyn bekleme 

alanı 

Ebeveynlerin okul bahçesi içinde öğrencileri beklerken ya da 

öğrencileri okula bırakırken zaman geçirdikleri alanlardır.  

Oturma/Dinlenme 

alanları 

Çeşitli doğal materyallerin kullanımlarıyla tasarlanmış oturma 

alanlarıdır. Özellikle öğrenci kullanımıyla, doğa ile çocuk 

ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Oyun 

alanları/Tanımlı 

oyun alanları 

Öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimini her açıdan 

destekleyecek ve her tür oyunun altyapısını sağlayan alanlar 

olarak tanımlanmıştır.  

Öğrenci indirme-

bindirme alanı 

Servis araçlarının bulunması gereken alandır. Bu alanların net 

bir şekilde tanımlanmış olması öğrenciler ve okul bahçesini 

kullanan diğer bireyler için önemlidir.  

Sanat çalışmaları 

Sanatla ilgili her tür etkinliğin gerçekleşmesine olanak veren 

alanlar olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda öğrenci katılımlı 

çalışmalar, okula kimlik kazandırma fırsatıyla birlikte, 

öğrencilerin okulu benimsemelerini de sağladığı belirtilmiştir.  

Yeşil alanlar 

Özellikle kentte yaşayan ve doğadan kopuk olan çocukların, 

doğa ile bir araya gelme olanağını sunduğu alanlar olarak ele 

alınmıştır. Aynı zamanda derslerle de ilişkilendirilmesi 

önemlidir. 
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Çizelge 4.3 BOBG işlev alanları (Anonymous 2013) (devam) 

Yeşil uygulamalar 

Doğrudan deneyimleme yoluyla öğrencilerin çevre 

duyarlılıklarının artırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı 

etkinlikler olarak tanımlanmıştır.  

 

Amerika Birleşik Devletleri, Boston Okul Bahçeleri Girişimi tarafından hazırlanan 

tasarım standartları kılavuzu doğrultusunda okul bahçelerinde bulunması önerilen peyzaj 

öğeleri aşağıdaki çizelgede değerlendirilmiştir (Çizelge 4.4), (Anonymous 2013): 

Çizelge 4.4 BOBG peyzaj öğeleri (Anonymous 2013) 

A.B.D. - BOBG 

Peyzaj Öğeleri 

Amfi (küçük ölçülerde) 

Boyanmış yüzeyler 

Canlı/Cansız doğal materyal kullanımı (ölü ağaç gövdesi) 

Doğal materyallerden üretilmiş oturma elemanları 

Doğal oyun donatıları 

Geri dönüşüm/organik atık kutuları 

Hareket eden/gevşek oyun donatıları 

Kısa tırmanma duvarı 

Koşu parkuru 

Taşınamaz oyun donatıları 

Tırmanma ağı 

Yağmur suyu toplama birimleri 

Yükseltilmiş bitki yatakları 

 

A.B.D.’nin rehberine göre, özellikle kentlerde yaşayan öğrencilerin doğa ile bağlantısının 

kuvvetlendirilmesi amacıyla, okul bahçelerinde doğal materyallerin kullanımları oldukça 

önemlidir. Oturma elemanlarının ya da oyun donatılarının bu nedenle doğal 

materyallerden üretilmiş olması önerilmiştir. Aynı doğrultuda, ölü ağaç gövdeleri gibi 
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bahçede canlı ya da cansız doğal materyallerin kullanımının da çocukların gelişimlerine 

katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Kısa tırmanma duvarları ve tırmanma ağlarının da 

çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda risk alma 

becerilerinin ve sorumluluk duygularının da geliştirileceğinden bahsedilmiştir. Geri 

dönüşüm kutuları, yağmur suyu toplama birimleri gibi sürdürülebilirlik açısından önemli 

olan öğelerin derslerle de ilişkili biçimde kullanılacağından, öğrencilerin çevre 

bilinçlerinin de geliştirileceği belirtilmiştir (Anonymous 2013).  

4.1.3 İngiltere tasarım standartları değerlendirmesi 

İngiltere hükümeti tarafından hazırlanan tasarım standartları kılavuzu doğrultusunda okul 

bahçelerinde bulunması önerilen işlev alanları açıklamalarıyla birlikte aşağıdaki 

çizelgede değerlendirilmiştir (Çizelge 4.5), (Anonymous 2006): 

Çizelge 4.5 İngiltere - İşlev alanları (Anonymous 2006) 

İNGİLTERE - Tasarım Standartları 

İşlev Alanları Açıklama 

Açık derslik alanı 
Derslerle ilişkilendirilerek öğrencilerin derslerle ilgili 

faaliyetleri gerçekleştirebildikleri alanlardır.  

Bitki yetiştirme alanları 

Öğrencilerin doğa ile bir araya getirme amacıyla 

müfredata uygun şekilde bitki ekim ve yetiştirme 

alanlarının olması gerektiği belirtilmiştir.  

Hayal kurma alanı 

Doğal materyallerin kullanılmasıyla yaratılacak mekân 

algısı, öğrencilerin hayal güçlerini kullanabilecekleri 

alanlar haline dönüştürülebilir. 

Hayvan 

gözlemleme/besleme 

alanları 

Öğrencileri doğa ile bir araya getirme amacıyla, uygun 

düzenlemelerle hem öğrencilerin sorumluluk bilinci 

gelişebileceği hem de gözlemleme yoluyla hayvanlar 

hakkında bilgilenebilecekleri alanlar olarak önerilmiştir.  
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Çizelge 4.5 İngiltere - İşlev alanları (Anonymous 2006) (devam) 

Oturma/dinlenme alanı 

Çeşitli doğal materyallerin kullanımlarıyla tasarlanmış 

oturma alanlarıdır. Özellikle öğrenci kullanımıyla, doğa 

ile çocuk ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Öğrenci indirme-

bindirme alanı 

Servis araçlarının bulunması gereken alandır. Bu 

alanların net bir şekilde tanımlanmış olması öğrenciler ve 

okul bahçesini kullanan diğer bireyler için önemlidir.  

Etkinlik alanı 

Her türlü sanat dalında (drama, müzik gibi) öğrenciler 

tarafından üretilen eserlerin sergilenebileceği alanlar 

olarak önerilmiştir.  

Taşınamaz oyun 

donatılarının olduğu 

alan 

Öğrencilerin daha çok fiziksel gelişimlerini destekleyen 

taşınamaz donatıların bulunduğu oyun alanları olarak 

belirtilmiştir.  

Sakin oturma alanı 

Odaklanma gerektiren etkinliklerin gerçekleştirildiği ya 

da öğrencinin yalnız zaman geçirebileceği, kitap 

okuyabileceği alanlar olarak saptanmıştır.  

Yeşil alanlar 

Özellikle kentte yaşayan ve doğadan kopuk olan 

çocukların, doğa ile bir araya gelme olanağını sunduğu 

alanlar olarak ele alınmıştır. Aynı zamanda derslerle de 

ilişkilendirilmesi önemlidir. 

Yeşil uygulamalar 

Doğrudan deneyimleme yoluyla öğrencilerin çevre 

duyarlılıklarının artırılmasına yönelik çalışmaların 

yapıldığı etkinlikler olarak tanımlanmıştır.  

 

İngiltere hükümeti tarafından hazırlanan tasarım standartları kılavuzu doğrultusunda okul 

bahçelerinde bulunması önerilen peyzaj öğeleri aşağıdaki çizelgede değerlendirilmiştir 

(Çizelge 4.6), (Anonymous 2006): 
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Çizelge 4.6 İngiltere - Peyzaj öğeleri (Anonymous 2006) 

İNGİLTERE - Tasarım Standartları 

Peyzaj Öğeleri 

Amfi 

Bilgilendirme panoları 

Boyanmış yüzeyler 

Böcek otelleri/Kuş besleme noktaları 

Canlı/cansız doğal materyal kullanımı 

Çatı bahçeleri 

Çiftlik (küçük ölçülerde) 

Doğal materyallerden üretilmiş oturma elemanları 

Doğal materyallerden üretilmiş oyun donatıları 

Geri dönüşüm/organik atık kutuları 

Gölet (küçük ölçülerde) 

Hareket eden/gevşek oyun donatıları 

Kısa tırmanma duvarları 

Yağmur suyu toplama alanları 

Yükseltilmiş bitki yatakları 

 

A.B.D.’nin kılavuzuna benzer durumla, İngiltere’nin standartları arasında da doğal 

materyallerin kullanımının önemli olduğu görülmüştür. Ağaç evler, doğal materyallerden 

üretilmiş müzik aletleri ve denge kirişleri gibi, çocukları fiziksel, bilişsel ve sosyal olarak 

geliştirecek öğeler de okul bahçesi içinde yer alması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye ve 

Amerika’dan farklı olarak, rehbere göre öğrencilerin kullanımına açık yeşil çatılar ve çatı 

bahçeleri de önerilmiştir. Özellikle öğrenciler tarafından hazırlanan ve çeşitli konularda 

(geri dönüşüm, organik atık gibi) bilgi veren panolar da öğrencilerin çevre bilinçleri ve 

sosyal gelişimleri için önerildiği görülmüştür. Böcek oteli, kuş besleme noktaları ya da 

kelebek bahçesi gibi öğeler de öğrencilerin hayvanları gözlemleme ve tanıma olanağı 

sunan öğeler olarak önerilmiştir (Anonymous 2006).  
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4.1.4 Almanya Federal Cumhuriyeti tasarım standartları değerlendirmesi 

Almanya Federal Cumhuriyeti, Baden-Württemberg eyaletinin ilgili bakanlığı tarafından 

hazırlanmış olan rehber doğrultusunda okul bahçelerinde bulunması önerilen işlev 

alanları açıklamalarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede değerlendirilmiştir (Çizelge 4.7), 

(Anonymous 2003): 

Çizelge 4.7 Almanya Federal Cumhuriyeti - İşlev alanları (Anonymous 2003) 

ALMANYA - Tasarım Standartları 

İşlev Alanları Açıklama 

Bitki yetiştirme alanları 

Öğrencilerin doğa ile bir araya getirme amacıyla 

müfredata uygun şekilde bitki ekim ve yetiştirme 

alanlarının olması gerektiği belirtilmiştir.  

Biyolojik sergi alanı 

Öğrencilerin, bulunduğu mevsim dönemine ait bitkiler 

ve çeşitli doğal materyaller kullanarak ürettikleri 

eserlerin sergilendiği alanlardır.  

Hayvan 

gözlemleme/beslenme 

alanları 

Öğrencileri doğa ile bir araya getirme amacıyla, uygun 

düzenlemelerle hem öğrencilerin sorumluluk bilinci 

gelişebileceği hem de gözlemleme yoluyla hayvanlar 

hakkında bilgilenebilecekleri alanlar olarak 

önerilmiştir.  

Oturma/dinlenme 

alanları 

Çeşitli doğal materyallerin kullanımlarıyla tasarlanmış 

oturma alanlarıdır. Özellikle öğrenci kullanımıyla, doğa 

ile çocuk ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Oyun alanları 

Öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimini her 

açıdan destekleyecek ve her tür oyunun altyapısını 

sağlayan alanlar olarak tanımlanmıştır.  
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Çizelge 4.7 Almanya Federal Cumhuriyeti - İşlev alanları (Anonymous 2003) (devam) 

Yeşil alanlar/Çim alanlar 

Özellikle kentte yaşayan ve doğadan kopuk olan 

çocukların, doğa ile bir araya gelme olanağını sunduğu 

alanlar olarak ele alınmıştır. Aynı zamanda derslerle de 

ilişkilendirilmesi önemlidir. 

Yeşil sınıf/Açık derslik 

Derslerle ilişkilendirilerek, öğrencilerin derslerle ilgili 

faaliyetleri gerçekleştirebildikleri alanlardır. Aynı 

zamanda, eğitsel açıdan öğrencilerin ekolojik olarak 

gelişmesine olanak sağlayan alandır.  

Yeşil uygulamalar 

Doğrudan deneyimleme yoluyla öğrencilerin çevre 

duyarlılıklarının artırılmasına yönelik çalışmaların 

yapıldığı etkinlikler olarak tanımlanmıştır.  

 

Almanya hükümeti tarafından hazırlanan tasarım standartları kılavuzu doğrultusunda 

okul bahçelerinde bulunması önerilen peyzaj öğeleri aşağıdaki çizelgede 

değerlendirilmiştir (Çizelge 4.8), (Anonymous 2003): 

Çizelge 4.8 Almanya Federal Cumhuriyeti - Peyzaj öğeleri (Anonymous 2003) 

ALMANYA - Tasarım Standartları 

Peyzaj Öğeleri 

Algı/Duyu yolu 

Amfi (küçük ölçülerde) 

Böcek otelleri/Kuş yuvaları/Kelebek bahçesi 

Canlı/cansız doğal materyal kullanımı 

Çiftlik (küçük ölçülerde) 

Denge patikası 

Geri dönüşüm/organik atık kutuları 

Gölet (küçük ölçülerde) 

Kuru duvar 
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Çizelge 4.8 Almanya Federal Cumhuriyeti - Peyzaj öğeleri (Anonymous 2003) (devam) 

İklim istasyonu 

Otsu bitkiler sarmalı 

Sera (küçük ölçülerde) 

Tepecikler/tümsekler 

Yağmur suyu toplama birimleri 

Yeşil çatılar 

Yükseltilmiş bitki yatakları 

 

Öğrencilerin duyu organlarını ve algılama becerilerini geliştirmeye yönelik “Algı/Duyu 

yolu”, alan olarak uygun büyüklükteki okul bahçeleri için önerilmiştir. Öğrencilerin 

doğadan uzaklaşmaması amacıyla okul bahçelerinde, uygun bitkilerden üretilmiş 

kulübeler ve tüneller, doğal materyallerden üretilmiş denge kirişleri, öğrencilerin 

gözlemlemeleri ya da fiziksel etkinliklerde kullanmaları için ölü ağaç gövdeleri ve okul 

bahçesi içindeki kullanımları ayıran bitkisel çit gibi öğelerin önerildiği belirlenmiştir 

(Anonymous 2003).  

Diğer ülkelerden farklı olarak, su ihtiyacına göre en üst seviyeden en alt seviyeye kadar 

dikilmiş bitkilerin olduğu otsu bitkiler sarmalı ya da kuru duvar gibi, öğrencilerin 

bitkilerin farklı durumlara göre yetişme ortamlarının tanıtıldığı ve gözlemleme olanağını 

sunan çeşitli biyotop alanlarını içeren öğelerin okul bahçelerinde yer alması gerektiğinden 

bahsedilmiştir. Aynı zamanda, okul bahçesinde yer alacak olan yeşil alanlar içinde, 

öğrencilerin çeşitli bitki türlerini tanıması amacıyla tasarlanmış özel bitki bahçeleri (yaz 

bitkileri bahçesi, mantar bahçesi gibi) önerilmiştir (Anonymous 2003).  

4.2 Okul bahçelerinde önerilen işlevlerin genel değerlendirmesi 

Türkiye, A.B.D., İngiltere ve Almanya ülkelerinin tasarım standartları kılavuzlarından 

elde edilen veriler ışığında değerlendirilerek işlev alanları ve peyzaj öğelerini içeren ortak 
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değerlendirme çizelgeleri oluşturulmuştur (Çizelge 4.9), (Çizelge 4.10). Bu çizelgeler, 

İmece İlköğretim Okulu bahçesi için öneriler sunulmak amacıyla yapılmıştır.  

Çizelge 4.9 Örnek alınan ülkelerin okul bahçesinde önerdikleri işlevler/kullanım alanları 

(Orijinal 2019) 

İŞLEVLER/KULLANIM ALANLARI T.C. A.B.D. İNG ALM 

Açık alanlar + + - - 

Açık derslik alanı/Yeşil sınıf + + + + 

Açık spor alanları + - - - 

Bitki yetiştirme alanları + + + + 

Ebeveyn bekleme alanı - + - - 

Geleneksel/Tanımlı oyunlar için alanlar + + - - 

Hayal kurma alanı - - + - 

Hayvan gözlemleme/besleme alanları - - + + 

Oturma/Dinlenme alanları + + + + 

Oyun alanları (doğal/taşınamaz/hareketli/gevşek 

oyun donatıları) 
- + + - 

Öğrenci indirme-bindirme alanı + + + - 

Sakin oturma alanı - - + - 

Sanat çalışmaları/Etkinlik alanı/Biyolojik sergi 

alanı 
- + + + 

Yeşil alanlar + + + + 

Yeşil uygulamalar - + + + 

 

Yukarıda verilen çizelge doğrultusunda, her ülkede bulunan işlevler/kullanım alanları 

şunlardır: Açık derslik alanı/yeşil sınıf, bitki yetiştirme alanları, oturma/dinlenme alanları 

ve yeşil alanlar. 
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Çizelge 4.10 Örnek alınan ülkelerin okul bahçesinde önerdikleri peyzaj öğeleri (Orijinal 

2019) 

PEYZAJ ÖĞELERİ T.C. ABD İNG ALM 

Algı/Duyu yolu - - - + 

Amfi (küçük ölçülerde) + + + + 

Bilgilendirme panoları - - + - 

Bostanlar/Yükseltilmiş bitki yatakları + + + + 

Boyanmış yüzeyler + + + - 

Böcek otelleri/Kuş besleme noktaları/Kelebek 

bahçesi 
- - + + 

Canlı/Cansız doğa materyali kullanımı  - + + + 

Çardak + - - - 

Çatı bahçeleri/Yeşil çatılar - - + + 

Çiftlik (küçük ölçülerde) - - + + 

Çöp kutuları + - - - 

Denge patikası - - - + 

Doğal materyallerden üretilmiş oturma elemanları - + + - 

Doğal oyun donatıları - + + - 

Geri dönüşüm/Organik atık kutuları - + + + 

Gölet (küçük ölçülerde) - - + + 

Hareket eden/Gevşek oyun donatıları - + + - 

Kısa tırmanma duvarı - + + - 

Koşu parkuru - + - - 

Kuru duvar - - - + 

İklim istasyonu - - - + 

Otsu bitkiler sarmalı - - - + 

Oturma bankları + - - - 

Sera (küçük ölçülerde) - - - + 

Spor alanları + - - - 

Taşınamaz oyun donatıları - + - - 

Tepecikler/Tümsekler - - - + 
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Çizelge 4.10 Örnek alınan ülkelerin okul bahçesinde önerdikleri peyzaj öğeleri (Orijinal 

2019) (devam) 

Tırmanma ağı - + - - 

Yağmur suyu toplama birimleri - + + + 

 

Yukarıda verilen çizelge doğrultusunda, her ülkede bulunan peyzaj öğeleri şunlardır: 

Amfi (küçük ölçülerde), bostanlar/yükseltilmiş bitki yatakları. 

4.3 İmece İlköğretim Okulu Genel Bilgiler 

Okulda 1656 öğrenci, 4’ü rehber öğretmen olmak üzere toplam 71 eğitimci ve 5 çalışan 

bulunmaktadır.  

Okul, anasınıfı ve ilkokul düzeyinde (ilk 4 sınıf) eğitim vermektedir. Eğitim şekli tam 

gündür ve 08.40-14.10 saatleri arasındadır. Anasınıfı düzeyindeki eğitim ise sabah ve 

öğleden sonra olmak üzere verilmektedir. Tüm sınıflar için ders süreleri 40 dakika ders 

ve 10 dakika dinlenme olmak üzere düzenlenmiştir. Öğrencilere ilk ders sonrasında 20 

dakikalık dinlenme süresinde kahvaltı yapma olanağı tanınmaktadır. Saat 12.00-12.40 

saatleri arasında ise öğle yemeği molası verilmektedir. Okulda yemekhane 

bulunmaktadır, fakat yemekler dışarıdan sağlanmaktadır. İsteyen öğrenciler yönetim 

tarafından belirlenen ücret karşılığında, kahvaltı ve öğle yemeği için yemekhaneden 

yararlanabilmektedirler.  

Okul yönetimi, ilkokul seviyesindeki öğrenciler için, eğitim saatleri sonrasında 

(16.00’dan sonra) kulüp dersleri kapsamında ders dışı etkinlikler düzenlemektedirler. 

Belirli bir ücret karşılığında öğrenciler, derslerden sonra kulüp etkinliklerine 

katılabilmektedirler. İngilizce, müzik, robotik, drama, jimnastik kulüpleri dersler 

sonrasında öğrencilerle etkinlik göstermektedir. Her bir kulübe yaklaşık olarak 10-15 

sayısında öğrenci katılım göstermektedir.  
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4.4 İmece İlköğretim Okulu Bahçesi ve Özellikleri 

Okul, yaklaşık olarak 7.800 m2’lik bir alanda yer almaktadır. Bu alanın 3.800 m2’lik 

kısmını yapı, geri kalan 4.000 m2’lik kısmını ise okul bahçesi oluşturmaktadır (Şekil 4.1). 

Okul binasında toplamda 56 adet derslik, 1 yemekhane, kulüp sınıfları ve 1 adet amfi 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 4.1 Okul binası ve bahçe alanlarının alandaki yerleşimleri (Orijinal 2019) 

 

4.5 Okul Bahçesinde Var Olan İşlevler/Kullanım Alanları 

Çalışma alanı olan okulun bahçesinde, aşağıdaki şekillerde belirtilen alan kullanımları 

gösterilmektedir (Şekil 4.2), (Şekil 4.3). 
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Şekil 4.2 İmece İlköğretim Okulu bahçesi alan kullanımı (1) (Orijinal 2019) 

 

 

Şekil 4.3 İmece İlköğretim Okulu bahçesi alan kullanımı (2) (Orijinal 2019) 
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Okul bahçesinde ve yapı içerisinde bulunan işlev alanları ve açıklamaları aşağıda 

verildiği gibidir. 

4.5.1 Bahçe alanları 

Okul arazisi içinde bulunan bahçe alanları, kullanım durumlarına göre iki bölümde 

değerlendirilmektedir. Okul yapısının kuzey ve güney yönlerinde bulunan büyük bahçe 

alanları öğrenci kullanımına açık olarak, yapının batısında kalan kuzey-güney 

doğrultusundaki alan ise öğrenci kullanımına kapalı olarak değerlendirilmektedir (Şekil 

4.4). 

 

Şekil 4.4 Öğrenci kullanımına açık ve kapalı bahçe alanları (Orijinal 2019) 

Toplam bahçe alanı 4.000 m2 ile okul alanının yaklaşık olarak %51’i bahçe alanıdır. 

Öğrenci kullanımına açık olarak nitelendirilen bahçe alanı 2.636 m2 (Şekil 4.5), (Şekil 
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4.6), (Şekil 4.7), (Şekil 4.8), (Şekil 4.9), (Şekil 4.10) ve öğrenci kullanımına kapalı olan 

bahçe alanı ise 736 m2’dir (Şekil 4.11), (Şekil 4.12).  

 

Şekil 4.5 Öğrenci kullanımına açık bahçe alanı (1) (Orijinal 2019) 

 

Şekil 4.6 Öğrenci kullanımına açık bahçe alanı (2) (Orijinal 2019) 
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Şekil 4.7 Öğrenci kullanımına açık bahçe alanı (3) (Orijinal 2019) 

 

Şekil 4.8 Öğrenci kullanımına açık bahçe alanı (4) (Orijinal 2019) 
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Şekil 4.9 Öğrenci kullanımına açık bahçe alanı (5) (Orijinal 2019) 

 

Şekil 4.10 Öğrenci kullanımına kapalı bahçe alanı (1) (Orijinal 2019) 
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Şekil 4.11 Öğrenci kullanımına kapalı bahçe alanı (2) (Orijinal 2019) 

Bahçenin güneyinde bulunan giriş-çıkış kapısı ve bina giriş-çıkış kapısı arasında kalan 

alanın kullanım yoğunluğunun, diğer alanlara göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

Öğrenci kullanımına açık olan bahçe alanı içinde birden çok işlev gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencilerin ders aralarında kullandıkları alan, tören alanı, servis bekleme alanı, 

servislerin indirme ve bindirme alanı, veliler için bekleme alanları, bir basketbol sahası, 

trafik eğitimi için ders kapsamında kullanılan eğitim alanı gibi çeşitli eylemler bu bahçe 

alanı içinde yer almaktadır (Şekil 4.12).  
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Şekil 4.12 Öğrenci kullanımına açık bahçe alanı (6) (Orijinal 2019) 

Öğrenci kullanımına açık bahçe alanında, 4. sınıflar için trafik eğitimi kapsamında özel 

bir kullanım alanı oluşturulmuştur. Öğrencilerin hizmetine sunulan elektrikli araçları 

kullanarak, bahçe zeminine çizilmiş olan akslar doğrultusunda, trafik akışı ve trafik 

işaretleri konularında eğitilmektedirler (Şekil 4.13). 
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Şekil 4.13 Öğrenci kullanımına açık bahçe alanı ve trafik eğitim alanı (Orijinal 2019) 

Okul bahçesinin tamamında zemin malzemesi olarak asfalt kullanılmıştır. Öğrenci 

kullanımına kapalı olan bahçede 1 adet, kullanıma açık olan bahçede ise 3 tanesi geri 

dönüşüm olmak üzere 6 adet çöp kutusu bulunmaktadır.  

Aynı zamanda, okul bahçesi girişinin batısında/sağında yer alan ve kulüp odalarının 

altında bulunan yarı açık mekân, veliler tarafından bekleme alanı olarak kullanılmaktadır 

(Şekil 4.14), (Şekil 4.15). Oturma elemanlarının bulunduğu bu alan yaklaşık olarak 142 

m2’dir. 
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Şekil 4.14 Oturma alanı olarak kullanılan yarı açık mekân (1) (Orijinal 2019) 

 

Şekil 4.15 Oturma alanı olarak kullanılan yarı açık mekân (2) (Orijinal 2019) 
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4.5.2 Spor alanları 

Öğrenci kullanımına açık olan bahçede bulunan basketbol alanı öğrencilerin fiziksel 

etkinlikleri gerçekleştirmeleri için kullanılan bir alandır (Şekil 4.15). Farklı olarak 

bahçede diğer spor dallarının gerçekleştirilmesi için özel bir alan bulunmamaktadır. 

Alanın zemininde asfalt kullanılmıştır.  

 

Şekil 4.16 Bahçede yer alan basketbol sahası (1) (Orijinal 2019) 
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Şekil 4.17 Bahçede yer alan basketbol sahası (2) (Orijinal 2019) 

4.5.3 Çatı teraslar 

Okul yapısının 3. katında kullanıma açık olmayan iki adet çatı teras alanı bulunmaktadır 

(Şekil 4.18). Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, öğrencilerin kullanımına 

açılabilir durumdadır. Uygun koşullar sağlandığında özellikle bina girişi bölümünün 

hemen üst tarafında yer alan çatı teras alanı açık hava dersliği olarak değerlendirilebilecek 

olanaktadır. Yapının kuzeyinde yer alan çatı teras alanı yaklaşık olarak 326 m2, yarı açık 

oturma alanının üstünde bulunan çatı teras alanı ise yaklaşık olarak 142 m2’dir. 
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Şekil 4.18 Yapıda bulunan çatı teras alanları (Orijinal 2019) 

 

Şekil 4.19 Yapının 3. katında bulunan ve kullanıma açık olmayan çatı teras alanı 

(Orijinal 2019) 
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Şekil 4.20 Yapının 3. katında bulunan ve kullanıma açık olmayan çatı teras alanı (2) 

(Orijinal 2019) 

4.5.4 Bostan alanı 

2. katta bulunan çatı teras alanında, yöneticilerin ve eğitimcilerin katkılarıyla öğrencilerin 

ders dışı etkinlikler kapsamında kurdukları bir bostan bulunmaktadır (Şekil 4.21). Şu an 

etkin olarak kullanılmayan bu bölümde birkaç çeşit sebze ve meyvelerin yetiştirildiği 

bildirilmiştir. Bostan alanının olduğu teras alanı yaklaşık olarak 131 m2’dir ve zemini 

çakıl dolguludur (Şekil 4.22). 
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Şekil 4.21 Yapıda bulunan bostan alanı (1) (Orijinal 2019) 

 

Şekil 4.22 Yapıda bulunan bostan alanı (2) (Orijinal 2019) 
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4.5.5 İç avlular 

Yapıda 3 adet iç avlu bulunmaktadır (Şekil 4.23). Binanın iç bölgelerinin doğal ışıktan 

yararlanması için büyük önemi olan bu iç avlular, çatı kotunda başlayıp bahçe kotunda 

bitmektedir. Güney yönünde yer alan iç avlu, anasınıfı öğrencileri için oyun alanı olarak 

kullanılmaktadır. Diğer iç avlu alanlarına ulaşım kısıtlıdır ve kullanım dışıdır (Şekil 4.24), 

(Şekil 4.25).  

Anasınıfı oyun alanı olarak kullanılan iç avlu yaklaşık olarak 160 m2, kullanılmayan iç 

avlular ise 85 m2’dir. 

 

Şekil 4.23 Yapıda bulunan iç avlular (Orijinal 2019) 
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Şekil 4.24 Kullanım dışı iç avlular (1) (Orijinal 2019) 

 

Şekil 4.25 Kullanım dışı iç avlular (2) (Orijinal 2019) 
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Anasınıfı öğrencileri için kullanılan iç avlunun zemini kauçuk malzemeyle kaplı olup, 

içerisinde belli standartlardaki çocuk oyun elemanları bulunmaktadır (Şekil 4.26), (Şekil 

4.27).  

 

Şekil 4.26 Anasınıfı öğrencileri tarafından çocuk oyun alanı olarak kullanılan iç avlu (1) 

(Orijinal 2019) 
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Şekil 4.27 Anasınıfı öğrencileri tarafından çocuk oyun alanı olarak kullanılan iç avlu (2) 

(Orijinal 2019) 

4.5.6 Çakıl dolgulu çatı 

Okul yapısının ve diğer mekânların üst kısmında yer alan çatı alanları, çakıl dolgulu olup 

tüm kullanıcılar için kullanım dışıdır (Şekil 4.28), (Şekil 4.29), (Şekil 4.30). Bu alan da 

kullanılmayan çatı teras alanlarında olduğu gibi, gerekli önlemlerin alınmasından sonra 

çatı bahçesi olarak kullanılabilir durumdadır. Okul çalışanları ve yöneticilerden alınan 

veriler ışığında, bu alanın tarım için kullanılmak istendiği öğrenilmiştir.  
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Şekil 4.28 Yapıda bulunan çakıl dolgulu çatı alanları (Orijinal 2019) 

 

Şekil 4.29 Yapının en üst kısmında yer alan çakıl dolgulu çatı alanı (Orijinal 2019) 
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Şekil 4.30 Yapının 2. ve 3. katlarında bulunan çakıl dolgulu çatı alanları (Orijinal 2019) 

4.5.7 Yeşil alanlar 

Okul alanı içinde var olan yeşil alanlar, bahçe alanlarının kenarlarında bulunmaktadır 

(Şekil 4.31). Öğrenci kullanımına açık olan bahçe alanının batısında ve doğusunda yer 

alan yeşil alanların, çocukların yararlanabileceği nitelikte olmadıkları görülmektedir. 

Toplam bahçe alanının yaklaşık olarak %13’ünü kaplamaktadırlar. Öğrenci kullanımına 

açık olan bahçe alanında 301 m2 yeşil alan (Şekil 4.32), öğrenci kullanımına kapalı olan 

bahçede ise 233 m2 (Şekil 4.33) bulunmaktadır.  
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Şekil 4.31 Bahçe içinde yer alan yeşil alanlar (Orijinal 2019) 

 

Şekil 4.32 Öğrenci kullanımına açık bahçe alanında yer alan yeşil alanlar (Orijinal 

2019) 
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Şekil 4.33 Öğrenci kullanımına kapalı bahçe alanındaki yeşil alanlar (Orijinal 2019) 

Öğrenci kullanımına açık olan giriş kapısının batısında yer alan ve metal çitlerle çevrilmiş 

olan yeşil alan içinde 25 m2’lik bir kauçuk oyun alanı bulunmaktadır (Şekil 4.34). Fakat 

bu oyun alanı aktif olarak kullanılmamaktadır.  

 

Şekil 4.34 Bahçe alanında bulunan ve kullanılmayan kauçuk oyun alanı (Orijinal 2019) 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Tarih boyunca insan ırkı, doğayla sürekli ilişki içinde evrimleşmiş ve gelişmiştir (White 

2004), fakat günümüzde insanların öncelikle kentsel çevrelerde çoğunlukla iç 

mekânlardaki varlığı, önceki durumdan büyük bir farklılık göstermektedir (Rivkin 1997). 

Birçok nedenin etkileri sonucunda çocukların doğadan kopmaları, gelişimlerinin olumsuz 

yönde etkilenmesinin yanında, bu durum doğanın da gelecekte olumsuz olarak 

etkilenmesine neden olacaktır (White 2004).  

Bir insanın yaşamında temel alışkanlıkların kazanıldığı çocukluk döneminde, doğa ile 

ilişkisinin kalıcı ve sürdürülebilir olarak kurulması son derece önemlidir. Weinstein 

(1987) tarafından bildirildiğine göre, Roger Hart ve Louise Chawla (1981) çocukların 

doğa için kaygı duymalarının ve doğa için harekete geçmelerinin yolunun doğal 

ortamlarla doğrudan temas kurulması gerektiğini söylemektedirler (Harvey 1989). Doğa-

çocuk ilişkisini çocukların en çok zaman geçirdikleri okullarda kurmak, yaratılması 

istenen durumu olanaklı kılmanın en önemli yollarından biridir. Özellikle ülkemizdeki 

okul bahçelerinin tasarımının çocuk-doğa ilişkisine sağladığı katkının yok denecek kadar 

az olduğu göz önünde bulundurulduğunda mesleğimiz açısından yüklenilmesi gereken 

önemli sorumluluklar olduğu açıktır.   

Eğitim çağındaki her bireyin, eğitilmeye ve öğrenmeye her açıdan ihtiyacı olması 

dolayısıyla eğitim yapılarının, çocuklara sunacağı katkı açısından en kapsamlı şekilde 

tasarlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda eğitim yapıları ve çevreleri en ince ayrıntısına 

kadar düşünülerek tasarlanmalıdır. Bununla birlikte, ülkemizdeki eğitim yapıları genel 

olarak çevresinden bağımsız, çağdaş eğitimin gerektirdiği mekânsal standartları 

çoğunlukla sağlamayan, ilgi ve merak uyandırmayan mekânlara sahip yapılar olarak 

değerlendirilmektedir (Köse ve Barkul 2012). 

İmece İlköğretim Okulu alan büyüklükleri doğrultusunda incelendiğinde, toplam alanın 

%48’ini yapının %52’sinin ise bahçenin oluşturduğu ortaya çıkmaktadır (Çizelge 5.1). 

EYATSK’da belirtilen alan büyüklüklerine göre İmece İlköğretim Okulu’nda 7.800 
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m2’lik toplam alanın 5.070 m2’sini bahçenin oluşturması gerekirken, var olan durumda 

4.800 m2’lik bir alanın bahçe için ayrıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, İmece 

İlköğretim Okulu alan kullanımlarının kılavuzda belirtilen büyüklüklere uygun olmadığı 

görülmektedir.  

Çizelge 5.1 EYATSK - İmece İlköğretim Okulu bahçe büyüklükleri karşılaştırması 

(Orijinal 2019) 

 Yapı Büyüklüğü Bahçe Büyüklüğü 

 Yüzde  Metrik  Yüzde  Metrik  

İmece İlköğretim Okulu 

(var olan) 
%48  3.800 m2 %52 4.000 m2 

EYATSK %35 - %65 - 

İmece İlköğretim Okulu 

(olması gereken) 
%35  2.730 m2 %65 5.070 m2 

 

Okul bahçeleriyle ilgili yönetmelikler incelendiğinde yürürlükte olan “Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği (MPYY)” ne göre, öğrenci başına düşen bahçe alanının 2 m2 olarak 

belirlendiği saptanmaktadır. Bu yönetmelikten farklı olarak, EYATSK’da ise öğrenci 

başına düşen bahçe alanının en az 3 m2 olması gerektiği belirtilmektedir. İmece 

İlköğretim Okulu, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” ne göre incelendiğinde, 4.000 

m2 bahçe alanına sahip olduğu ve öğrenci başına düşen bahçe alan büyüklüğünün ise 

yaklaşık olarak 2,4 m2’lik alanla sözü edilen yönetmeliğe göre uygun büyüklükte olduğu 

görülmektedir. Fakat EYATSK’ya göre ise bu büyüklük yetersiz kalmaktadır (Çizelge 

5.2).  

Çizelge 5.2 Öğrenci başına düşen bahçe m2 karşılaştırılması (Orijinal 2019) 

 MPYY EYATSK İmece İlköğretim Okulu 

Öğrenci başına düşen 

bahçe m2’si 
2 m2 

3 m2  

(en az) 
2,4 m2 
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Okul bahçeleri alan büyüklüğü başlığı altında incelendiğinde aşağıdaki maddeler 

doğrultusunda geliştirilebilir olduğu görülmüştür: 

- Alan büyüklükleri ile ilgili yönetmelikler ve kararlar incelendiğinde sayısal farklılıkların 

bulunduğu görülmektedir. Öncelikli olarak bu farklılıkların giderilmesi ve bu konuyla 

ilgili ölçütlerin her kılavuzda ya da yönetmelikte aynı olması gerekmektedir.  

- Şu anda yürürlükteki yönetmelikten önce geçerli olan “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 

Yönetmelik” ile güncel olan yönetmelik karşılaştırıldığında, ilköğretim yapıları için 

planlanan alan miktarlarının azaltıldığı görülmektedir. Bu durum çocukların 

gelişimlerinin son derece olumsuz olarak etkilenmesine neden olabilir. Hatta bu durumun 

tersi düşünüldüğünde, kentsel mekânlarda yaşamak zorunda kalan çocukların, alan olarak 

daha büyük ve doğal öğelerle tasarlanmış okul bahçelerine gereksinimleri bulunmaktadır. 

Karar verici yetkililerin, öğrencilerin gereksinim duydukları kentsel açık alanlar olarak 

değerlendirilebilecek okul bahçelerinde kişi başına düşen alanları nitelikli bir şekilde 

artırma yolunu aramaları ve/veya kaliteli bir çözüm yaratmaları gerekmektedir.  

- Mevcut okul bahçelerinin alan olarak büyütülemeyeceği göz önünde bulundurularak, 

tamamen çocuk gelişimine odaklı ve doğal öğelerle tasarlanacak şekilde ölçütlerin 

hazırlanması ve hızlı bir şekilde iyileştirilmelerin yapılması gerekmektedir. Yeni 

yapılacak okul yapılarının ise, ilgili yönetmeliklerin ve ölçütlerin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi sonrasında, doğru bir şekilde uygulanarak hayata geçirilmesi 

gerekmektedir.  

Okul alanları için yer seçimi ölçütleri incelendiğinde aşağıdaki maddeler doğrultusunda 

geliştirilebilir olduğu görülmüştür: 

- Alan seçimi, birçok meslek alanı temsilcilerinin ortak kararlarıyla desteklenerek ve 

bilimsel temellere dayandırılarak birçok açıdan ele alınmalıdır.  
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- Ülkemiz kılavuzunda belirtilen okul alanlarının yer seçim ölçütleri konusunda çeşitli 

öncüllerin sadece maddeler halinde verilmiş olduğu görülmektedir. Alan seçim 

ölçütlerinin maddeler halinde, denetime uygun olmayan ve yoruma açık olarak 

değerlendirilebilecek bir düzeyde verilmesindense; tamamen dizgesel, niceliksel ve 

detaylı bir biçimde, nedenleriyle birlikte ve yorum farklılıklarının oluşmasını 

engelleyecek şekilde verilmelidir.  

- Alan seçimi gerek kamu sektörü gerekse özel sektör yatırımcıları için önem taşıdığından 

bahsedilmektedir (Anonim 2015). Buna karşılık olarak, okul alanlarının yer seçimleri 

öncelikli olarak tamamen öğrencilerin gereksinimlerine, sonrasında da okul çevresinde 

yaşayan insanların ve/veya kullanıcıların gereksinimlerine göre ya da diğer öncüllere göre 

yapılmalıdır. Bu gereksinimler ve ölçütler, bilimsel gerçeklere dayalı ve açık bir şekilde 

belirlenmelidir.  

- Okul alanlarının herhangi bir doğal peyzaj öğesi yakınında ya da direkt olarak içinde 

yer alması, çocukların gelişimlerine çok büyük katkısının olduğu bilinmektedir. 

EYATSK tasarım kılavuzunda bulunan yer seçim ölçütlerine göre, doğal öğelerle ilgili 

herhangi bir maddeye rastlanmamaktadır. Bu doğrultuda, okul alanlarının yakın 

çevredeki yeşil alanlarla etkileşim içinde olabileceği bölgelerin seçilmesi daha yararlı 

olacaktır.  

Uluslararası kaynaklara göre, okul alanlarının kullanıcıların güvenliği, çocukların 

gelişimlerine katkı sağlama olanakları, erişim, nüfus yoğunluklarına göre alan seçimleri 

gibi yetkililerce belirlenmiş birçok standardı açık bir biçimde sağlaması gerekmektedir.  

Okul bahçesi mekânsal standartları incelendiğinde aşağıdaki maddeler doğrultusunda 

geliştirilebilir olduğu görülmüştür: 

- Okul bahçesi tasarım ölçütlerinin belirli bir sistemde ve detayda olmadığı 

görülmektedir. Alan seçimi ve büyüklük ölçütlerinin ele alındığı gibi mekânsal ölçütlerin 
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de ilgili meslek alanı temsilcilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel temellere 

dayandırılmış biçimde verilmelidir.  

- Çocuğun kendi kendine ya da eğiticinin yönlendirmesiyle okul bahçesinde keşfetmeyi, 

deneyimlemeyi ya da doğa ile bir arada olabilme olanağını, kılavuzda önerilen işlev 

alanlarının ya da peyzaj öğelerinin sınırlı bir şekilde gerçekleştirdiği söylenebilir. Bunun 

yerine, çocukların tamamen kendi eylemleri sonucunda deneyim kazanmaları ya da 

uygulama yapmalarına olanak sağlayacak işlev alanları ya da peyzaj öğelerinin 

önerilmesi daha doğru olacaktır.  

- İlgili kılavuzda tasarım ölçütleri tanımlanmıştır, ancak çocuğa sağlayacağı gelişim 

katkısından söz edilmemektedir. Neden-sonuç ilişkisi kapsamında, çocukların hangi 

gelişim açısından yarar sağlayacağını belirten, açık ve detaylı biçimde ifade edilmiş 

ölçütlere yer verilmesi gerekmektedir.  

- Eğitim yönergesi derslerinin işlenmesi konusunda ya da eğitimin belirli noktalarında 

bahçeyle ilişkilendirilmesi konusunda herhangi bir öneri ya da düzenleme ölçütüne yer 

verilmemiştir. Çocukların dersler kapsamında öğrendikleri birebir uygulanabilir ve 

doğrudan deneyimlenebilir her konunun, bahçeyle ilişkili bir şekilde çözümlenmesine 

olanak tanıyan önerilerin verilmesi gerekmektedir.  

- Uygulamalı ve deneyimlemeye olanak veren bahçe kullanımları için dersliklerden okul 

bahçesine doğrudan erişimin sağlanması için tasarımlar, kanunlar/yönetmelikler 

çerçevesinde geliştirilmelidir ve uygulanmalıdır.  

- Sürdürülebilir uygulamalar, geri dönüşüm, organik atık, kaynakların tasarruflu 

kullanılması gibi çocuğa bilinç kazandırabilecek uygulama önerilerinin ya da 

çözümlerinin ilgili kılavuzda yer almamakta olduğu görülmektedir. Bunun tam tersi 

olarak, okul bahçelerinde bu gibi önemli konuların öncelikli olarak uygulamalı ve 

deneyimlemeye olanak veren örnek işlev alanları, peyzaj öğeleri ya da etkinlik önerisi 
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ölçeğinde ölçütlerin yer alması son derece önemlidir ve bu durumu tamamen ortadan 

kaldırmaya yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir.  

- Okul bahçesinde bulunması gereken spor alanlarının (basketbol, futbol sahaları) 

öğrencilerin gelişimlerini tek yönlü olarak desteklemesi durumu ve bu tip takım oyunları 

ile ilgilenmeyen öğrencilerin bulunması olasılığından dolayı, çocuklara farklı seçenekler 

sunan ve çok yönlü gelişimi destekleyen her türlü öneriler yer almalıdır. 

- Tatil zamanlarında okul alanının kullanımı açısından herhangi bir öneri belirtilmemiştir. 

Okul bahçelerinin çevresinde yaşayan çocuklara ve yetişkinlere sürekli olarak yararlı 

olması kapsamında, tatil zamanlarında merkezi ya da yerel yönetimlerin ve/veya okul 

yöneticilerinin sağlayacağı olanaklarla çeşitli çözümler getirilmelidir. Örneğin, okul 

yöneticileri tarafından kurulacak bir kulüp aracılığıyla, tatil sürecinde okul bahçeleri daha 

etkin bir şekilde kullanılabilir ve doğal öğelerin bakımı da gerçekleştirilebilir. Bu 

örnekten farklı olarak, ilgili karar verici yetkililerin ulusal/yerel ölçekte ya da okul 

yönetiminin okul ölçeğinde bahçede yapılabilecek etkinlikler için örnek bir takvim 

hazırlayabilir. 

- Merkezi/yerel yöneticiler ya da okul yöneticileri tarafından okul bahçeleri için bir bitki 

takvimi oluşturulması (bitkisel tasarımın ve tür seçiminin yıl boyu bitkilerde ortaya 

çıkacak değişikliklerin izlenmesine olanak sağlayacak şekilde) yararlı olacaktır.  

- Kılavuzda bulunan işlev ve kullanım alanları içinde yer alan “geleneksel oyunlar için 

yer” oluşturulması, kuşaklar arası farklılıkların önlenmesi, ortak değerlerin yaratılması ve 

korunması yönünden oldukça önemlidir. Gelişen teknolojinin çocukların yaşamlarındaki 

yeri düşünüldüğünde, bu vasıtayla çocukların evde bilgisayar ya da televizyon karşısında 

zaman geçirmeleri yerine, dış mekânda bu tür oyunları oynamaya özendirilmeleri bir 

adım olarak değerlendirilebilir.  
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- Okul bahçelerinde doğal materyallerin kullanımı (ahşap, taş gibi) çocukların doğa ile 

doğrudan temaslarını sağlamasına olanak sağlayacağından, çocukların gelişimleri için 

büyük bir önem taşımaktadır. 

İncelenen diğer ülkeler genel olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

- Amerika’nın standartlarına bakıldığında, okul bahçeleri için önerilen işlev alanları ve 

peyzaj öğelerinin çocuğun gelişimlerine katkı sağlamakta olduğu söylenebilmektedir. 

Örneğin, çocukları taşınamaz oyun donanımlarıyla fiziksel olarak etkin duruma getirme 

olanağı sunmakla birlikte, doğal materyallerden üretilmiş oyun alanları ya da ölü ağaç 

gövdelerinin bahçede kullanılması yoluyla çocukları doğal elemanlarla da bir araya 

getirerek bilişsel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Okul bahçesindeki alan 

kullanımlarını, çocukların kimsenin yönlendirmesine gerek duymadan algılamasına 

ilişkin ölçütler bulunmaktadır. Kentte yaşayan ve doğadan uzak kalmış çocukların okul 

bahçesinde doğayla bir araya gelme ve gözlemleme fırsatının üzerinde durulmaktadır ve 

yeşil alanlara bu bakış açısıyla okul bahçelerinde yer verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Bahçede yer alacak çoğu işlev alanının ve peyzaj öğesinin derslerle bağlantılı olma 

olanağının gözetildiği söylenebilir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik uygulamalarının da 

çocukların deneyimleme yoluyla bilinç kazanmalarına olanak sunacağı görülmektedir.  

- İngiltere’nin kılavuzu incelendiğinde, çocukların okul bahçeleriyle ilgili alınacak 

kararlar ya da sorunların çözüm süreçlerine katılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. 

Önerilerin oldukça detaylı ve çocukların her açıdan gelişmelerine olanak sağlayan 

doğrultuda olduğu söylenebilir. Örneğin, okul bahçesinde bulunan dolaşım 

sisteminin/yolların, çocukları psikolojik olarak olumsuz etkileme olasılığına karşı, olması 

gereken açı değeri detaylarına yer verilmiş olduğu görülmektedir. Eğitim yönergesi 

derslerinin bahçeyle ilişkilendirilmesi gerektiğini belirten kılavuzda, bu amaçla 

kullanılacak işlev alanlarına ve peyzaj öğelerine sınıflardan kolaylıkla erişilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. 

- Almanya okul standartları kılavuzuna göre, okul bahçesi için önerilen işlev alanları ve 

peyzaj öğelerinin, çocukları daha çok bilişsel olarak gelişmelerine olanak sunmakta 
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olduğu söylenebilir. Diğer ülkelerden farklı olarak, bu kılavuzdaki öneriler çoğunlukla 

çocukların deneysel yollarla gelişmelerini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Okul 

bahçesinin alansal olarak büyüklüğünün, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak 

ölçütlere yer verilmesi konusunda çok büyük bir etkisi olmadığı vurgulanmaktadır. 

İngiltere ve Almanya kılavuzlarında sınıflardan bahçeye erişimin sorunsuz ve en kısa 

yoldan olması gerektiği üzerinde durulmaktadır.  

EYATSK incelendiğinde, bir okul bahçesinde yer alması gereken ve önerilen tasarım 

ölçütlerinin diğer ülke kılavuzlarına göre çok genel düzeyde kaldığı görülmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında, Almanya ve İngiltere tasarım standartlarının, A.B.D.’nin 

standartlarına göre çok daha detaylı olduğu söylenebilir. Kılavuzlardan elde edilen işlev 

alanları ve peyzaj öğelerinin sayıları/miktarları da bu durumu desteklemektedir. Aynı 

zamanda her ülke için okul bahçeleri tasarım ölçütleri doğrultusundaki bakış açıları 

ortaya konulabilmektedir. Ülkemiz haricindeki kılavuzlarda, okul bahçelerinin 

tasarımları konusunda yönlendirme yetkisi başta peyzaj mimarlığı meslek alanı 

temsilcilerine ve sonrasında ilgili diğer yetkililere verilmiştir.  

Her ülkenin standartlarındaki işlev alanları ve peyzaj öğelerinin birbirinden farklı 

tanımları olmasına karşın, bu ölçütlerin çoğunun daha genel bir kapsamda incelenebilme 

olanağının olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, bir okul bahçesi için çocukların her 

açıdan gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla,  hem İmece İlköğretim Okulu hem de 

diğer okul bahçeleri için ortak bir öneri tablosu hazırlanmıştır (Çizelge 5.3): 

Çizelge 5.3 İmece İlköğretim Okulu bahçesi için öneriler (Orijinal 2019) 

İŞLEV ALANLARI PEYZAJ ÖĞELERİ 

Açık alanlar 

Bilgilendirme panoları 

Bitkisel sınırlayıcı elemanlar 

Boyanmış yüzeyler 

Koşu parkuru 

Spor sahaları 

Tören alanı 



 121   

 

Çizelge 5.3 İmece İlköğretim Okulu bahçesi için öneriler (Orijinal 2019) (devam) 

Açık derslik alanı Amfi 

Bitki yetiştirme alanı 

Bostanlar 

Sera (küçük ölçülerde) 

Yükseltilmiş bitki yatakları 

Hayal kurma alanı Bitkisel kulübeler/tüneller 

Hayvan 

gözlemleme/besleme 

alanları 

Böcek otelleri 

Çiftlik (küçük ölçülerde) 

Kelebek bahçesi 

Kuş besleme noktaları 

Oturma/Dinlenme 

alanları 

Ağaç evler 

Bank 

Doğal materyallerden üretilmiş oturma elemanları 

Hayal kurma alanı 

Pergola 

Sakin oturma alanı 

Oyun alanları 

Denge patikası/kirişleri 

Doğal oyun ekipmanları 

Geleneksel/Tanımlı oyun ekipmanları/yüzeyleri 

Hareket eden/gevşek oyun ekipmanları 

Kısa tırmanma duvarı 

Ölü ağaç gövdeleri 

Sabit oyun ekipmanları 

Tırmanma ağı 

Sanat çalışmaları 

Doğal materyallerden üretilmiş müzik ekipmanları 

Performans alanı (hikâye anlatma, drama vb) 

Sergi alanı 

Uygulama alanları 

Çöp kutuları 

Geri dönüşüm/Organik atık kutuları 

Meteoroloji istasyonu 

Yağmur suyu toplama birimleri 
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Çizelge 5.3 İmece İlköğretim Okulu bahçesi için öneriler (Orijinal 2019) (devam) 

Yeşil alanlar 

Algı/Duyu yolu 

Biyotop alanları 

Çatı bahçeleri/Yeşil çatılar 

Çim alanlar 

Gölet (küçük ölçülerde) 

Kuru duvar 

Otsu bitkiler spirali 

Özel bitki bahçeleri 

Tepecikler/Tümsekler 

Diğer 
Ebeveyn bekleme alanı 

Öğrenci indirme-bindirme alanı 

 

Aşağıda verilen tabloda, ülkelerin tasarım ölçütlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş 

önerilerin İmece İlköğretim Okulu bahçesindeki yer seçim önerileri yer almaktadır 

(Çizelge 5.4): 

Çizelge 5.4 İmece İlköğretim Okulu bahçesi öneri işlevler ve peyzaj öğeleri için yer seçim 

önerileri (Orijinal 2019) 

Önerilen Konum İşlev Alanı Peyzaj Öğesi 

Bahçe 1 (güney) 

Hayvan 

gözlemleme/besleme 

alanları 

Böcek oteli 

Çiftlik (küçük ölçülerde) 

Oyun alanları 

Denge patikası/kirişleri 

Doğal materyallerden üretilmiş oyun 

ekipmanları 

Geleneksel/Tanımlı oyun 

ekipmanları/yüzeyleri 
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Çizelge 5.4 İmece İlköğretim Okulu bahçesi öneri işlevler ve peyzaj öğeleri için yer seçim 

önerileri (Orijinal 2019) (devam)  

Bahçe 1 (güney) 

Oyun alanları 
Hareket eden/gevşek oyun donatıları 

Koşu parkuru 

Tören alanı - 

Yeşil Alanlar 

Kuru duvar 

Otsu bitkiler spirali 

Özel bahçeler 

Bahçe 2 (kuzey) 

Açık derslik alanı Amfi 

Hayal kurma alanı 
Bitkisel kulübe/tünel 

Ölü ağaç gövdeleri 

Çakıl dolgulu 

çatı 

Bitki yetiştirme alanı 
Bostanlar 

Yükseltilmiş bitki yatakları 

Hayvan 

gözlemleme/besleme 

alanları 

Kelebek bahçesi 

Kuş besleme noktaları 

Çatı teras Sergi alanı 
Doğal materyallerden üretilmiş 

oturma ekipmanları 

İç Avlular 

Oyun alanı 
Kısa tırmanma duvarı 

Tırmanma ağı 

Sakin oturma alanı 
Doğal materyallerden üretilmiş 

oturma ekipmanları 

Bahçe genelinde yer verilmesi önerilen diğer işlev alanları ve peyzaj öğeleri 

Bahçe Geneli- 

Diğer 

Bilgilendirme panoları 

Bitkisel sınırlayıcı elemanlar 

Boyanmış yüzeyler 

Çöp kutuları 

Doğal materyallerden üretilmiş oturma ekipmanları 

Ebeveyn bekleme alanı 

Geri dönüşüm/Organik atık kutuları 

Öğrenci indirme-bindirme alanı 
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Çizelge 5.4 İmece İlköğretim Okulu bahçesi öneri işlevler ve peyzaj öğeleri için yer seçim 

önerileri (Orijinal 2019) (devam)  

Bahçe genelinde yer verilmesi önerilen diğer işlev alanları ve peyzaj öğeleri 

Bahçe Geneli- 

Diğer 
Yağmur suyu toplama birimleri 

 

Bahçe yapısı göz önünde bulundurulduğunda, iki farklı alan olarak ele alınabileceği 

görülmüştür (Şekil 5.1). Okul bahçesi tasarım önerisi genel görüntüsü aşağıda verildiği 

gibidir (Şekil 5.2), (Şekil 5.3). 

 

Şekil 5.1 Okul bahçesi bölümleri ve binası (Orijinal 2019) 
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Şekil 5.2 Bahçe genel görünümü (1) (Orijinal 2019) 

 

Şekil 5.3 Bahçe genel görünümü (2) (Orijinal 2019) 
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Okul bahçesinin kuzey bölümünde yer alan bahçe alanının (Bahçe 2) dersliklerle 

doğrudan bağlantısının olmamasından dolayı amfi, hayal kurma alanı ya da etkinlik alanı 

gibi öneriler, gürültü yaratma ihtimaline karşın bu kısımda konumlandırılmıştır (Şekil 

5.4), (Şekil 5.5). Dersliklerden doğrudan erişimin bulunmamasına karşın en yakın konum 

olarak Bahçe 2 alanı, amfi öğesinin açık hava dersliği olarak kullanılması için uygun 

olarak değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 5.4 Bahçe 2 öneri tasarım (1) (Orijinal 2019) 
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Şekil 5.5 Bahçe 2 öneri tasarım (2) (Orijinal 2019) 

Amfinin yaratacağı yükseklik farkları ve sahne alanı, çocukların çeşitli sunumlarını 

sergileyebilecekleri ya da hikâye anlatma, hayal kurma gibi etkinliklere olanak 

sağlayacağından dolayı çocukların hem bilişsel hem de sosyal olarak gelişimlerine katkı 

sağlayacaktır. Bitkisel kulübe ya da tünellere yer verilmesi, bahçede mekânsal algıyı 

güçlendireceği, çocuklara hayal kurma olanağı vereceği için oluşturulmuştur.  

Yapının en üst kotunda bulunan çakıl dolgulu çatı alanının, gerekli güvenlik önlemleri 

alınarak kullanıma açılabilir olduğu görülmüştür. Bu alanda, kuş besleme noktaları ve 

kelebekleri çeken bitkilerin kullanılmasıyla kelebek bahçesi oluşturulmuştur. Aynı 

zamanda çakıl dolgulu bu alanın, çeşitli bitkilerin tanıtıldığı ve çocukların bitkiler 

hakkında bilgilendirilebileceği bir yer olarak tasarlanması düşünülmüştür (Şekil 5.6). 
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Şekil 5.6 Çakıl dolgulu çatının eğitim alanı öneri tasarımı (Orijinal 2019) 

Yapının 2. katında bulunan çakıl dolgulu çatının gerekli önlemler alınarak kullanıma 

açılabilir olduğu görülmüştür. Bahçenin kuzey kısmına yerleştirilmesi uygun olan 

amfinin, bu çatı alanıyla birlikte çözülerek, oturma alanlarına erişim ve kullanım 

açısından rahatlık sağlayacağı düşünülmüştür. Aynı zamanda bu çakıl dolgulu çatı 

alanının bostan alanı olarak da tasarlanabilir olduğu saptanmıştır (Şekil 5.7). Yapının 1. 

katında bulunan ve güncel olarak kullanılan bostan alanının ise kullanımının sürmesi 

önerilmiştir.  
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Şekil 5.7 Çakıl dolgulu çatı alanı bostan alanı önerisi (Orijinal 2019) 

Okul binasının 3. katında bulunan, üçgen biçiminde ve kullanılmayan çatı teras alanı ise 

sergi alanı olarak değerlendirilmiştir. Güvenlik ve üst örtü elemanlarıyla olumsuz hava 

koşullarına karşın önlemlerin alınması durumunda bu alanın, kullanıma açılması 

önerilmiştir (Şekil 5.8).  

 

Şekil 5.8 Çatı teras sergi alanı tasarım önerisi (Orijinal 2019) 
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Okul alanının güneyinde yer alan bahçe alanında ise genel olarak (Şekil 5.9), denge 

kirişleri, doğal materyallerden üretilmiş donatıların bulunduğu oyun alanları (Şekil 5.10), 

(Şekil 5.11), meyve bahçesi (Şekil 5.12), koşu parkuru, tören alanı ve yeşil alanların yer 

alması uygun bulunmuştur. Aynı zamanda, yapının 2. katında bulunan çatı teras alanının 

altında kalan alan ise ebeveynler için bekleme alanı olarak önerilmiştir (Şekil 5.11). 

Öğrencileri indirme ve bindirme noktalarının açık bir şekilde tanımlanması gereği 

nedeniyle taşıma araçları için bitkisel sınırlayıcı elemanların kullanımıyla bahçe girişinde 

alan ayrılmıştır (Şekil 5.13). 

 

Şekil 5.9 Bahçe 2 genel tasarım önerisi (Orijinal 2019) 
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Şekil 5.10 Bahçe 2 Oyun alanları tasarım önerisi (1) (Orijinal 2019) 

 

Şekil 5.11 Bahçe 2- Oyun alanları ve ebeveyn bekleme alanı tasarım önerisi (Orijinal 

2019) 
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Şekil 5.12 Bahçe 2- Meyve bahçesi tasarım önerisi (Orijinal 2019) 

 

Şekil 5.13 Öğrenci indirme-bindirme alanı tasarım önerisi (Orijinal 2019) 
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Küçük ölçülerde meyve bahçesi, çiftlik, otsu bitkiler sarmalı, kuru duvar ve böcek oteli 

gibi öneriler, bahçe alanı sınırında bulunan yeşil alanla bağlantılı olarak oluşturulmuştur 

(Şekil 5.14), (Şekil 5.15). 

 

Şekil 5.14 Çiftlik, kuru duvar ve böcek oteli tasarım önerisi (Orijinal 2019) 

 

Şekil 5.15 Otsu bitkiler sarmalı ve bilgilendirme panoları tasarım önerisi (Orijinal 2019) 
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Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması koşuluyla, çocukların fiziksel olarak gelişimine 

katkı sağlayan kısa tırmanma duvarı ve tırmanma ağının bina iç avlusu duvarları 

kullanılarak tasarlanması önerilmiştir. Bu alanlarda aynı zamanda odaklanma gerektiren 

eylemler ya da bireysel olarak zaman geçirmek isteyen öğrenciler için de doğal 

özdeklerden üretilmiş oturma elemanları önerilmiştir. Bunlarla birlikte, okul yapısını 

oluşturan brüt beton yüzeyin özellikle bahçenin etkin olarak kullanıldığı bölümlerde 

bitkilendirme yoluyla ya da öğrencilerin kullanacağı boyama yüzeyleri gibi kullanımlar 

doğrultusunda renklendirilmesi öneri olarak sunulmaktadır. 

“Uluslararası Okul Bahçeleri Birliği” (International School Grounds Alliance) tarafından 

öğrenciler için önerilen etkinliklerin, İmece İlköğretim Okul bahçesinde yapılabileceği 

konumlar genel olarak aşağıda belirtilen çizelgede sunulmuştur (Çizelge 5.5): 

Çizelge 5.5 İmece İlköğretim Okul bahçesinde yapılabilecek etkinliklerin öneri 

konumları (Orijinal 2019) 

Etkinlik Teması Bahçe İçinde Önerilen Konum 

Sanat Sergi Alanı/Amfi 

Oyun/Rekreasyon Bahçe 2 

Sağlık Bahçe 1/Bahçe 2 

Sosyal ve duygusal iyi olma  Bahçe 1/Bahçe 2 

Okul bahçesi tarımı ve gıdalar Çakıl dolgulu çatı bostan alanı 

Yerinde öğrenme Amfi/Açık derslik alanı 

Yaban hayatı ve habitatlar Bahçe 2 

Su yönetimi Bahçe 1/Bahçe 2 

 

İmece İlköğretim Okulu bahçesinde öğrenci başına düşen alan büyüklüğü şu an için sabit 

olduğundan, bahçe tasarımının öğrenci gelişimi odaklı gerçekleştirilmesi durumunda, 

öğrenciler için daha yararlı kullanımları barındırabileceği belirtilebilir. 
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İmece İlköğretim Okulu yönetimi ile yapılan görüşme sonucunda ise, okul bahçesi için 

yapılan önerilerin öğrencilerin gelişimi açısından son derece uygun olduğu görüşü 

belirtilmekle birlikte, bu önerilerin gerçekleştirilmesi için yeterli parasal kaynağın 

bulunabilmesi sorun olarak ele alınmıştır. Gereken kaynağın karşılanması durumunda bu 

önerileri gerçekleştirme yönünde istekleri ifade edilmiştir.  

Tüm bu değerlendirmeler ve öneriler ışığında, okul bahçelerine yönelik çocuk ve doğa 

ilişkisini güçlendirme amacıyla belirlenen her ölçüt için, öncelikle okul bahçesini 

kullanan en önemli paydaş olan çocukların gereksinimleri ve istekleri göz önünde 

bulundurulmalıdır ve gereken noktalarda çocuklar en büyük paydaş olarak 

değerlendirilmelidir. Çocukların yönlendirmeleri doğrultusunda, ilgili meslek alanı ve 

bilimsel araştırmalar çerçevesinde ortak ölçütler hazırlanmalıdır. Aynı zamanda, 

çocukların, peyzaj mimarları ve diğer ilgili meslek alanı temsilcilerinin, yerel ve merkezi 

yöneticilerin, okul yönetiminin, eğitimcilerin ve çocuklar dışında okul alanını kullanan 

paydaşların içinde olduğu ve istek ve gereksinimlerini paylaşabilecekleri katılımcı 

ortamların yaratılması son derece önemlidir.  

Konuyla ilgili karar verici yetkililerin, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde ve ulusal 

ölçekte hızlı bir şekilde okul bahçelerini tamamen öğrenci gelişimine odaklı bir şekilde 

ve bilimsel gerçeklere dayandırarak yeniden ele almaları gerekmektedir. Bilimsel 

kaynaklar ve diğer ülkelerin standartları detaylıca incelenmeli ve alan büyüklükleriyle 

ilgili alınacak her kararın nedenleri bilimsel nedenlere dayandırılarak açık bir şekilde 

ilgili kılavuzlarda belirtilmelidir.  

Okul bahçelerinin doğa ile ilişki kurulmasında anahtar bir rol üstlenebileceğini, ancak 

konunun yaşama geçebilmesi için bu alanların bilinçli tasarımı yanında, finansmanı ile 

ilgili çözüm önerilerinin getirilmesi ve aynı zamanda bu gibi çalışmaların yaygınlaşması 

için yapılması gereken çalışmaların başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, 

merkezi/yerel yönetimler ve okul yönetimleri tarafından atılacak adımlar doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir. 
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Bunların dışında, çocuk ve doğa ilişkisini güçlendirme amacıyla tasarlanan okul 

bahçeleri, peyzaj mimarlığı meslek alanı çerçevesinde kentsel yeşil alanların nitelikli bir 

biçimde artmasını ve bu alanların birbirleriyle olan bağlantısını sağlayabilir, dersliklerde 

başlayan farkındalığın ve değişimin ebeveynler başta olmak üzere tüm toplumu doğa 

bilinci kazanma gibi konularda geliştirebilir ve hatta okul bahçeleri yeşil altyapı 

sistemleri gibi birçok bakış açısı kapsamında ele alınarak kentsel sorunlara çözüm 

olabilme olanağına sahip olabilir.  
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