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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

ÇOCUK DOSTU KENT YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Tuba Gizem AYDOĞAN 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. E. Figen İLKE 

 

Çocuk Dostu Kent kavramı 21. yüzyılda ortaya çıkan yeni bir kavramdır. 20. Yüzyılda sanayinin, 

teknolojinin, bilimin, eğitimin hızla ilerlemesi ve çevre üzerine düzenlenen uluslararası 

platformlardaki konferansların düzenlenmesinin yanı sıra UNICEF’in Çocuk Dostu Şehirler 

Girişimi, çocuk dostu kent kavramının ortaya çıkmasına öncülük eden çalışmalar olmuştur. Bu 

çalışmada, her açıdan sağlıklı nesiller yetişmesi amacıyla, Çocuk Dostu Kent kavramı, içeriği ve 

kent yaşamına olan katkısı irdelenmiştir. Bu olgunun kent ve kentleşmenin olumsuz etkilerini 

gidermeye yönelik olarak özellikleri ortaya konan ilkeler ve yaklaşımlar doğrultusunda ele 

alınmış ve çocuk-odaklı çözümler aramak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çeşitli literatür 

araştırmaları yapılarak bu konuda yapılan önceki çalışmalar irdelenmiştir. Bu konuda UNICEF, 

Bernard van Leer Vakfı ve finansal destek sağladığı projeler, KaBOOM! ve Toronto Şehir 

Planlama Dairesi tarafından ortaya konan ölçütlerin Çocuk Dostu Kent oluşturmadaki önemi 

ortaya konmuştur. Çocuğu kentsel açık-yeşil alanları kullanmaya davet eden, harekete teşvik 

eden, çocuğun gelişimsel ve yaşamsal ihtiyaçlarına hizmet eden eğitici ve çocuk gelişimini 

destekleyici kentsel mekanların oluşturulması için peyzaj mimarlığı disiplini açısından planlama 

ve tasarım boyutunda çözüm fikirleri sunulmuştur.  

 

 

Şubat 2020, 216 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Dostu Kent, Çocuk Dostu, Çocuk Odaklı Planlama ve Tasarım, 

Çocuk Hakları, Peyzaj Mimarlığı  
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Child Friendly City is a new concept that emerged in the 21st Century. UNICEF's Child Friendly 

Cities Initiative has led to the emergence of the concept of a Child Friendly City, as well as the 

rapid advancement of industry, technology, science, education and the organization of 

international conferences on environment in the 20th century. In this study, the concept of Child 

Friendly City, its content and its contribution to urban life are examined in order to bring up 

healthy generations in every respect. The characteristics of this phenomenon with the purpose of 

reducing/removing the negative effects of the city and urbanization have been handled in line 

with the principles and approaches introduced and it has been intended to find child-oriented 

solutions. Accordingly, previous studies on this subject have been examined by conducting 

various literature reviews. The importance of the criteria put forward by UNICEF, Bernard van 

Leer Foundation and the projects it has provided with financial support, KaBOOM! and the 

Toronto City Planning Division in creating a Child Friendly City are introduced. Solution 

proposals in planning and design have been presented from the standpoint of landscape 

architecture discipline in order to create urban areas that serve the education and development of 

children, invite them to use urban open-green spaces, encourage them to move, serve the 

developmental and vital needs of children. 

 

February 2020, 216 pages 

Key Words: Child Friendly City, Kid-Friendly, Child-Focused Planning and Design, Child 
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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde toplumlar ağırlıklı olarak kentlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla, günümüz 

kentleri, nüfus artış hızına bağlı olarak hızlı kentleşmenin oluşturduğu yoğun yapılaşma 

nedeniyle plansız ve ani bir şekilde her geçen gün daha da büyümektedir. Bu da kent 

yapısında karmaşaya neden olarak, her yaştan insan için kent yaşamını zorlaştırmaktadır. 

Bu kentsel karmaşanın kent yaşamında meydana getirdiği sorunlar olarak nüfus artışının 

yarattığı kentsel yoğunlaşma, artan yapılaşma baskısı, kirlilik vb. insan doğasına aykırı 

gelişmeler yetişkinler ile çocukları olumsuz yönde etkilemekte ve kentleri yaşanamaz 

hale getirmektedir. 

 

Tarihi sürece bakıldığında 20. yüzyıldan başlayarak çocuk ve çocukluk ile ilgili konular 

önem kazanmıştır. 20. yüzyılla birlikte çocuk adeta keşfedilmiştir. Bu süreçte çocuk ve 

çocukluk ile ilgili konular çeşitli disiplinlerin çalışma alanlarında ve toplumda dikkate 

değer bir yer edinmiştir. Ancak 20. yüzyıla kadar dünya toplumlarının çocuk ve 

çocukluğa dair algısı birbirlerinden farklı boyutlarda değişkenlik gösteren bir durum 

yaratmıştır. Tarih öncesi çağlardan itibaren çocuk, aile bireyi olarak sayılmamak, eşya, 

köle ve işçi gibi kullanılmak, alınıp-satılmak, öldürülüp-sakat bırakılmak gibi ailesi ve 

bulunduğu toplumu tarafından pek çok kötü muameleye maruz bırakılmıştır (Erkut vd. 

2017). Bu nedenlerden dolayı çocukluk çağı, bu süre içinde toplum algısında uygun bir 

yer edinememiştir. Toplumların eğitim seviyesinin yükselmesi, sanayi devrimi, 

teknolojik gelişmeler, bilimsel çalışmalardaki artış, dünyanın seyrindeki kötü durumun 

fark edilmesiyle ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı ve bu yönde yapılan uluslararası 

platformdaki çalışmalar, toplumların çocuğa ve çocukluğa bakış açısında olumlu 

değişimlere yol açmıştır. Böylece çocuğun ve çocukluğun anlaşıldığı, değerli kılındığı ve 

çocuk sorunlarının öneminin evrenselleştiği günümüz toplum algısı ve bilinci ortaya 

çıkmıştır.  

 

Çocuğa dair toplumların günümüzdeki algısının oluşmasına neden olan uluslararası 

platformdaki çalışmalar, 1972’de Stockholm’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 

İnsan Çevresi Konferansı ile başlamıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı 

(UN-HABITAT) Konferansları, Rio Konferansı, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
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BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 

(APS) başta olmak üzere, kent ve insan yaşamını öncelikli kılan, insan haklarını gözeten, 

sürdürülebilir olanı hedefleyen bu çeşitli uluslararası toplantılar; deklarasyonlar, 

sözleşmeler, hedefler gibi dünyanın geleceğini kararlaştıran çıktılar üretilmiştir. Bu 

süreçte, Ortak Geleceğimiz başlıklı Brundtland Raporu ile başlayan ilerleme adımları, 

gelecek nesillere miras kalacak dünyanın geleceği hakkında bir kaygı ile sürdürülebilirlik 

kavramını şekillendiren önemli oluşumlar olarak öncü-örnek adımlar olmuşlardır. Ayrıca 

Şehircilik Şuraları ile Bütünleşik Kentsel Gelişme İzlemi ve Eylem Planı (KENTGES) 

ise Türkiye’de kentler hakkında tüm vatandaşları olduğu gibi çocukları da etkileyen 

önemli kararların alındığı ulusal platformlardır. Çevreye ve insana yönelik uluslararası ve 

ulusal çaptaki bu çalışmalarla birlikte, çocukla doğrudan ilişkili ilk uluslararası sözleşme 

olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ortaya konmuştur. 1989’da 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından benimsenen bu sözleşme, 1990 yılında 

Birleşmiş Milletlere üye devletlerin imzasına açılmış ve aynı gün altmış bir devlet 

sözleşmeyi imzalamıştır. Bu yönüyle sözleşme, ülkeler tarafından rekor sayılacak bir 

duyarlılıkla ele alınmıştır (Anonim 2013a).  

 

Çocuğu odak noktasına alan kentsel planlama ve tasarım disiplini, ilk olarak 1970’lerde 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) desteği ile Amerikalı 

şehir plancı Kevin Lynch tarafından yürütülen Şehirlerde Büyüme (Growing up in Cities) 

adlı proje ile ortaya çıkmıştır. Bu proje Louise Chawla tarafından 1994 yılında tekrar 

gündeme getirilmiş ve Lynch ile dört ülkede sürdürülen proje, Chawla’nın tekrar konuyu 

ele almasıyla sekiz ayrı ülkede devam ettirilmiştir. Şehirlerde Büyüme (Growing up in 

Cities) projesinin ardından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’in BM 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi temel alan Çocuk Dostu Şehirler Girişimi (ÇDŞG), 

yasal çerçeve ile başlamış, takip eden süreçte mekansal boyuta da taşınmıştır. Tüm bu 

süreçlerin bir harmanı olarak, özellikle de UNICEF’in ortaya koyduğu Çocuk Dostu 

Şehirler Girişimi’nin öncülüğünde günümüz kentlerine çocuk odağında bir bakış açısı 

gelişmiş, böylece yeni bir kavram olan Çocuk Dostu Kentler kavramı ortaya çıkmıştır.  

 

Bu verilerin ışığında bu tez çalışmasında, Çocuk Dostu Kent yaklaşımı değerlendirilmiş 

ve kavramsal olarak incelenerek; 
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• Çocuk Dostu Kent yaklaşımının dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimini 

sorgulamak,  

• Şehirlerin kavramsallaştırılmasında yeni bir olgu olarak Çocuk Dostu Kentlerin 

varlık nedenlerini oluşturan temel bileşenlerini tanımlamak, 

• Bu temelde, çalışma metodolojisi çocuğun motor, sosyal, duygusal, dil, bilişsel 

gelişimini destekleyen kentsel yaşam ortamlarının belirlemek, yetersizlik 

durumuna göre yeni ve geliştirilmesi gereken kentsel yaşam ortamlarına dikkat 

çekmektir. 

 

Bütün bunlara ek olarak, kentin çocuklar açısından risk taşıyan mekansal sorunlarını ve 

bunların niteliklerini ortaya koymayı hedefleyen, bu araştırmadaki en önemli gerekçe, 

çocuklar açısından yaşanabilir ve sürdürülebilir kentsel ortamların neler olduklarını 

betimleyerek çocukların ihtiyaç duyacağı özellikleri belirlemektir. 

 

Bu çalışmanın konusu, günümüzde çocuk ve çocukla ilgili olanın önemsenen bir sorun 

haline gelmesindeki tarihsel sürecin ışığında çocukların gelişim ihtiyaçlarının 

anlaşılması, her açıdan sağlıklı nesiller yetişmesi amacıyla; 

 

• Çocukları kentsel yaşama davet eden, 

• Kentsel açık alanların çocuklar tarafından etkin olarak kullanılmasını teşvik eden,  

• Çocukların gelişim ihtiyaçlarını karşılayarak gelişimlerini destekleyen,  

• Çocukları eğitici-geliştirici kentsel mekanların oluşumunda, planlama ve tasarım 

yaklaşımları içeren önerilerin, çeşitli çalışmalardan yararlanarak oluşturulması ve 

peyzaj mimarlığı gözüyle sunulmasıdır. 

 

Çalışmada saptanan problem, nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin yarattığı kentsel 

yaşamdaki karmaşa, yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da kentsel alanları 

kullanmasında çeşitli sınırlılıklar meydana getirmektedir. Bu sınırlılıklar çocukların 

gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Başlı başına yeni bir kent inşa etmenin 

mümkün olamayacağını var sayarak, var olan kentlerde, çocuğun dış mekân ile mekânsal 
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iletişiminde sorunlara neden olan etkenleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu 

temel yaklaşımlardan yola çıkarak, Çocuk Dostu Kent/Kentler kavramıyla/kavramlarıyla 

ilgili olarak yapılmış önceki çalışmaların ışığında kurgulanan bu araştırmanın peyzaj 

mimarlığı meslek disiplini açısından yanıtlanması gereken sorusu; 

 

• Çocuk dostu bir kent nasıl olur, ölçütleri neler olmalıdır?  

 

Yukarıda verilen anahtar soru ışığında çalışmanın amacı, çocuklar açısından yaşanabilir 

ve sürdürülebilir kentsel ortamların neler olduklarını belirlemek/betimlemek ve 

çocukların ihtiyaç duyacağı özellikleri/karakteristikleri Çocuk Dostu Kentler kapsamında 

ortaya koymaktır. Çalışmada, dünyadan ve ülkemizden Çocuk Dostu Kent ile ilgili 

yapılmış projeler incelenerek, başta UNICEF’in koyduğu ölçütler olmak üzere, bu yönde 

oluşturulan çeşitli ölçütlerin bir derlemesi yapılmak suretiyle peyzaj mimarlığı meslek 

disiplini bakış açısından Çocuk Dostu Kent önerileri ortaya konmuş ve bu yönde öneriler 

sunulmuştur.   
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2. KAYNAK ÖZETLERİ ve KURAMSAL TEMELLER  

 

Kaynak özetleri olarak Çocuk Dostu Kent ile çocuk ve kent ilişkisi üzerine çalışılan tezler 

sorgulandığında, mekansal, sosyolojik, kamu yönetimi bağlamlarında aşağıdaki tez 

çalışmaları ile karşılaşılmıştır. 

 

Chamberlin (1998) çeşitli gelir ve eğitim durumlarına sahip Ataşehir toplu konutları, 

Demokrasi Parkı ve Zeytinburnu sahil parkı örnek alanları üzerinden toplu konut alanı ile 

kent parkı içinde yer alan çocuk oyun alanların karşılaştırmayı amaçlamıştır. Ebeveyn ve 

çocuklara anket yapılmıştır. Ebeveynlere yapılan ankette, oyun alanlarının güvenliği, 

kullanım sıklığı, fonksiyon yeterliliği, bakım ve temizliği; çocuklara yapılan ankette ise, 

kullanıcı özellikleri, tercih nedenleri, sevilen oyun aletleri ve aktiviteler, bitkilendirme ve 

gürültü değerlendirilmiştir. Anket bölümlerinden yararlanarak bağımlı-bağımsız 

değişkenler oluşturulmuş, aralarında çapraz tablo oluşturularak korelasyon ilişkilerine 

bakılmıştır. Sonuç olarak, belediyelerin bakım-temizlikteki eksikliklerinin ve parkların 

miktar ve işlevinin her yaşa hitap etmemesinin kullanımı olumsuz etkilediği 

vurgulanmıştır. 

 

Çukur (2003), Modernizmin, toplumsal ilişkilerde ve fiziksel mekanda her türden bireye 

aynı olanağı sunmadığını ve ötekileşmeyi ortaya çıkaran bir yapıya sahip olduğunu 

vurgulayarak, çocukların da mekansal ve mekan dışı alanlarda öteki tanımlaması içinde 

yer aldığını söyler. Bunu toplumsal yapıdaki bilinç eksikliği ile bağdaştıran Çukur, bu 

bilinç eksikliğinin, fiziksel alana yansıyarak, nitelik ve nicelik açısından çocuk gelişimine 

yeterli olamayan açık alanların ortaya çıktığından bahsetmiştir. Çocukların gelişim 

dönemlerine uygun olanakların yaratılmasının, toplumsal bilincin oluşturulmasıyla ve 

gerekli yasal mevzuatlarla konunun planlama yoluyla fiili duruma geçmesinin 

sağlanmasıyla oluşacağını, böylece çocukların toplumda temsil edilmesi ve öteki 

tanımlamasından çıkmasının sağlanacağını anlatır. 
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Bilgiç (2005) çocuk-mekan konusunu iç mekanda, çocuk odası mekan tasarımı ve 

mobilyası bağlamında incelemiş, mekanın mobilya ve diğer donatı elemanları ile beraber 

ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Aynı zamanda farklı yaş dönemlerinde farklı 

tasarım ölçütlerinin öne çıktığını saptayarak, çocuk odasının projelenmesinde 

tasarımcının sahip olması gereken bilgi birikimi ile taşıması gereken sorumluluğu ortaya 

çıkarmıştır. 

 

Terzi (2007) kamu yönetimi alanında kent ölçeğinde çocuk suçluluğunun nedenlerini ve 

bu suçluluk oranının azaltılması için yapılması gerekenleri ortaya koymuştur. Çalışmada 

Ankara’nın Çankaya ilçesini ele alarak, anket çalışması yürütmüştür. Aile içinde şiddet 

varlığı ve ailenin ekonomik durumunun kötü olması çocuk suçluluğunda etkili 

görülmüştür. Gençlik merkezlerinin varlığının, yasal düzenlemelerin, kurumların 

işbirliğinin, sosyal-psikolojik açıdan uzman personel desteğinin ve ailenin ekonomik 

sorunlarında devlet tarafından gerekli yardımların yapılmasının çocuk suçluluğunu 

önlemede olumlu etkisi olacağından bahsedilmiştir. 

 

Tandoğan (2011)’na ait doktora tezi, Çocuk Dostu Kent kavramını çalışmış önemli bir 

çalışmadır. İstanbul’da Çocuk Dostu Kent oluşturmak ve kentin çocuk için daha yaşanır 

hale getirilmesi için açık alanlarda planlama, tasarım ve yönetim ilkelerinin 

oluşturulmasını ele alır. 5-14 yaş aralığındaki çocukların serbest hareket hakkı ve 

gelişimindeki önemi, fiziksel çevresi, çocuk için daha yaşanılır bir fiziksel çevre için 

dünyada yapılmış/yapılmakta olan çalışmalar/uygulamalar alanında literatür araştırması 

yapılmıştır. İstanbul’da sosyo-ekonomik olarak farklılık gösteren Fatih, Ataşehir ve 

Başakşehir ilçeleri çalışılarak, gözlem, anket, fotoğraf, demografik bilgilerle çocuğun 

mevcut durumu ele alınmıştır. Ortaya çıkan tabloya göre çocuklara daha yaşanılır bir 

fiziksel çevre oluşturmak için gerekli olanlar ortaya konmuştur.  

 

Vanlıoğlu (2015), kent konseyi kadın ve çocuk meclislerinin, demokrasi ve katılımı 

sağlama rolü, İstanbul’da Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bahçelievler ilçeleri 
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örnekleri üzerinden araştırılmıştır, uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar 

irdelenmiştir. 

 

Yılmaz (2015), çocuk-kent ilişkisinde kentsel mekanların yaşanabilirliği Sultangazi 

örneği üzerinden irdelenmiştir. Yaşanabilir kent ölçütleri ile çocuklar için kentsel mekan 

gereksinimlerinin saptaması yapılmış, yaşanabilir kent ölçütleri ortaya konulmuştur.   

 

Aladağ (2016), Diyarbakır örneği üzerinden kent-göç-yoksulluk ilişkisi bağlamında 

sosyolojik açıdan çocuk suçluluğunu irdelemiştir. 

 

Yazgan (2017), İstanbul’da Esenler Belediyesi tarafından 2014 tarihinde açılan Esenler 

Çocuk Sokağı kullanıcıları olan çocuk ve annelere anket ve ölçek çalışması yapılarak, 

mevcut alanın memnuniyet, istek ve önerilere göre revize edilmesi, yeni yapılacak çocuk 

sokağı planlamaları için farklı öneriler geliştirerek bu konudaki bilimsel çalışmalara 

katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

 

Bağış (2017), çocuk emeğine ve çıraklık eğitimine Denizli kentindeki Vali Necati Bilican 

Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki çıraklar üzerinden sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşmış 

ve anket, mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. Örgün okul sisteminden uzaklaşan 

çocukların mesleğe yönelme eğilimi göz önünde bulundurularak, çocuk emeği ile 

mücadelede çıraklık eğitiminin önemli bir işlevi bulunduğu vurgulanmakta ve çalışan 

çocukların çıraklık eğitimi almalarının gerekliliği sonucuna varılmıştır. 

 

Yardımcı (2018), Van kent merkezinde sosyolojik açıdan çocuk suçluluğunu 

araştırmıştır. Ailenin sosyo-ekonomik özelliklerinin çocuğu suça sürüklenmesindeki etki 

ortaya konmuştur. 
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Paslı (2019), Pedagojik ve sosyolojik bakış açısıyla, İskandinav ülkelerinde yaygın bir 

eğitim sistemi olan “orman okulları”nı ve doğa temelli eğitimleri şehir-doğa ilişkisi 

bağlamında incelemekte, mekansal-pedagojik gereklilik, yeterlilik ve özelliklerini 

soruşturmaktadır. Çocuk dostu şehirlerin, çocukların sağlıklı ve dengeli bir doğa bilgisi 

ve deneyimiyle olabileceği fikrinden hareket ederek orman okullarının temel bir örnek 

teşkil ettiğini belirtir. Bu çalışmada İsveç’te bulunan “Orman Okulu” ve Reggio Emilia 

yaklaşımında doğa temelli eğitimi benimseyen bir anaokulunda iki alan çalışması 

yapılmıştır. 

 

Türker (2019), tarafından yürütülen araştırmada, 0-6 yaş çocukların gelişimlerini 

destekleyen bir eğitim metodu olan Montessori metodunun, konutların 3-6 yaş çocuk 

yatak odalarında yapılacak tasarıma etkisi ve çocuklar üzerinde başarı göstermesi için 

sahip olması gereken niteliklerden bahsedilmiştir. 

 

Mete (2019), sosyolojik bağlamda çocuk-kent ilişkisine odaklanılmış ve kent mekanının 

dönüşümü incelenmiştir.  

 

Kuramsal temeller başlığı altında, Çocuk Dostu Kent kavramını daha iyi algılayabilmek 

adına öncelikle çocuk ve çocukluk tanımları verilmiş, toplumların çocuk ve çocukluğa 

bakış açısı geçmişten günümüze irdelenmiştir. Tarih boyunca değişen toplumsal algı, 

çocuğun toplumdaki yerine karar veren en önemli etkendir. Tarihi süreçte toplumların 

çocuk ve çocukluk algısının değişmesindeki en önemli nedenler tespit edilmiştir. Ayrıca, 

günümüzde dünya ülkelerindeki çocukların durumuna değinilmiş ve Türkiye’de 

büyümekte olan günümüz çocuklarının yaşam koşulları 2019 tarihinde erişilebilen en 

güncel verilerle ifade edilmeye çalışılmıştır.  

 

Çocuğa hizmet eden bir kenti irdelerken çocuğun gelişim ihtiyaçlarını ve psikolojisini 

anlayabilmek büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çeşitli kuramcıların kuramları 

üzerinden çocuğun gelişim ihtiyaçları ve psikolojisi araştırılmıştır. Bağlantılı olarak, 



9 

 

çocuğun dünyasında gelişim, kendini ve çevresini keşfetme açısından güçlü bir etkisi olan 

oyun tanımları ve sınıflandırmaları verilerek, çocuk-oyun ilişkisinden bahsedilmiştir.  

Ayrıca çocuğun mekânı algılama biçimi ifade edilmiş, çocuk ve mekân ilişkisi ortaya 

konulmuştur. Çocuk-mekân ilişkisi, çocuğun mekanı algılama biçimi üzerinden 

irdelenmiştir. 

 

Kentsel mekânda çocuk-mekân ilişkisi ise öncelikle kentin ve kentleşmenin 

tanımlarından başlayarak, kentleşmenin meydana getirdiği sorunlar, bu sorunların 

çocuklar ve ebeveynler üzerindeki etkisi ile çocuklar açısından kentsel odak alanlar 

irdelenerek ortaya konulmuştur.  

 

Kentsel mekan ve çocuk konusuyla kenetlenmiş bir kavram olarak Çocuk Dostu Kent 

kavramının ortaya çıkmasında öncü bir girişim olan UNICEF’in Çocuk Dostu Şehirler 

Girişimi bu kavramın tanımını yapan ve amaçlarını belirleyen büyük ve önemli bir girişim 

olmuştur. Dolayısıyla Çocuk Dostu Kent kavramı irdelenirken öncelikle UNICEF’in 

girişimi ile ilgili kaynaklardan faydalanılmıştır. Ardından Çocuk Dostu Kent kavramını 

ortaya çıkaran süreçler tarihsel sırayla ifade edilmiştir. Bu süreçlerin akabinde Çocuk 

Dostu Kent kavramının üzerine ortaya konan çalışma çıktıları ve oluşturulan kitler/el 

kitapları/rehberler ile meydana gelen ölçütler incelenmiştir.  

 

Sonuç olarak, Çocuk Dostu Kent üzerine kentsel planlama-tasarım açısından yapılan 

çalışmalarda ortaya konan ölçütler değerlendirilmiş, bu değerlendirmede Türkiye’de 

yaşayan çocukların kentsel alan kullanımlarında güncel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önünde 

bulundurularak, çocukların gelişimini destekleyici olacak biçimde harmanlanmış öneriler 

sunulmuştur.  
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2.1 Çocuk ve Çocukluk 

 

Çocuk ve çocukluk istisnasız olarak her bireyin yaşadığı, doğumla başlayan bir evre 

olması nedeniyle evrensel bir konudur. Ancak çağın ilerlemesi, eğitim seviyesi, kültürel 

değerler, ekonomik durum, ülke politikası, toplumsal algı vb. durumlara bağlı olarak 

Dünya ve Türkiye’de çocuk ve çocukluğun, çocuk birey hayatında farklı yansımaları 

bulunmaktadır. Bu bölümde öncelikle çocuk ve çocukluğun tanımı yapılarak, tarih 

öncesinden çağımız toplumlarına kadar dünya üzerinde toplumların değişen çocuk ve 

çocukluk algısı hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Günümüz dünyasında yer alan savaş, 

kıtlık gibi zor şartların etkisinde kalan ülkelerin ve bunların aksine refah içinde yaşayan 

dünya ülkelerinin çocuklarına değinilmiştir. Evrensel ölçekten ülkemiz ölçeğine 

inildiğinde, Osmanlı’nın son zamanlarından Cumhuriyetin kurulması ve günümüze kadar 

geçen süre içindeki çocuk betimlenmiş, son olarak Türkiye’de büyümekte olan çocuklar 

hakkında 2019 yılında erişilebilen en güncel veriler ile bilgiler verilmiştir. 

 

Türk Dil Kurumu (TDK)’da çocuk kelimesi için yedi adet tanım bulunmaktadır. Bu 

tanımlar arasından mecaz olmayan ve en açıklayıcı olan; “Bebeklik ile erginlik arasındaki 

gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak” tanımıdır (TDK Güncel Türkçe Sözlük 

2019). 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenen ve 1990 

yılında imzalanarak 1995 yılında Türkiye’de yürürlüğe girmiş olan Birleşmiş Milletler 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ilk maddesinde ise çocuk tanımı şu şekilde 

yapılmıştır: “Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken 

yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” (Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme 1995). 

 

Bu sözleşme uyarınca, sözleşme altına imza atmış olan tüm devletler tarafından on sekiz 

yaş altındaki tüm çocuklar, çocuk sayılmaktadır. Gelişim psikolojisinde ise çocuk, sayısal 

ifadeden ziyade; bilişsel, motor, duygusal, dil ve sosyal gelişimlerine göre dönemlere 

ayrılarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 

tanımında çocuk sıfır-on sekiz yaş arası birey olarak tanımlanırken, gelişim psikolojisi 

yeni doğan ve on yedi yaşındaki bir çocuğu farklı gelişim dönemlerinde olduklarından 
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dolayı aynı kabul etmemektedir. Dolayısıyla çocuktan bahsederken hangi yaş 

aralıklarından bahsedildiği, hangi gelişim dönemlerine hitap edildiği belirtilmelidir. Bu 

tezde, gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak çocuk, sıfır ile on sekiz yaş arası 

olarak ele alınmıştır.  

 

Çocukluk kavramı ise; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 10 yaş olarak 

tanımlanırken, 10-19 yaş arası ergenlik dönemi olarak belirtilmiştir. Oysa, Türk Dil 

Kurumu, “Çocuk olma durumu” ve “İnsan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki 

dönemi” (TDK Güncel Türkçe Sözlük 2019) çocukluk tanımı ile yapar. 

 

Çocuk ve yetişkinlik arasındaki yaş sınırı, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile 

birlikte sayısal bir netlik kazanmıştır. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocukluk 

çağı için kesin bir yaş aralığı belirtilmeden önceki zamanlarda çocukluk ile yetişkinlik 

evreleri arasındaki geçiş yaşı, ailesi tarafından çocuğun hareketlerine bakılarak karar 

verilirdi. Yetişkinlik için kesin bir yaş sınırı bulunmamaktaydı, çocuğun tavırlarına 

bakarak ailenin kararı bunu belirlerdi. Ancak belirtmekte fayda var ki bu dönemlerde 

çocukluğun ve çocuk algısının olmadığı kanısına kapılmamak gerekir. Bu durum için 

Pollock, “geçmiş zamanlarda çocukluk anlayışının farklı olabileceği, bu yüzden geçmişte 

bir çocukluk anlayışı olmadığını söylemenin yanlış olacağı” açıklamasında bulunur 

(Onur 2005). Aileler, çocuklarının sorumluluk yüklenebileceği yaşa geldiğini 

hissettiklerinde, çocuklar oyun çağından çıkarak, ana-babaya yardım etmek üzere çeşitli 

işlerde çalıştırılırdı. Ana-babanın çocuğa sorumluluk yüklediği yaş, kaynaklarda 

genellikle çocukların yerinde duramayacak kadar hareketli olduğu çağlar sayılan altı yaş 

civarı olarak belirtilmektedir. Örneğin, Türk toplumunda beş-altı yaşına gelen kız 

çocukları ev işlerinde anneye yardım edip küçük kardeşlere bakarken, erkek çocuklar 

babalarının işlerine yardım eder, tarlaya yiyecek taşır ve hayvanları güderdi. (Onur 2005). 

Avrupa’da ise beş-yedi yaş çocukların yetişkinliğe geçiş dönemleri olarak sayılmaktadır 

(Karakuş Öztürk 2017). 
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2.1.1 Dünya toplumlarının tarih boyunca değişen çocuk ve çocukluk algısı 

 

Dünya toplumlarının tarih boyunca çocuk algısındaki değişim, çağlar öncesinden 

günümüze kadar, yüzyıllarla ölçülen bu uzun sürede, genel bir bilgiye sahip olabilmek 

için çeşitli kaynaklardan birkaç maddeyle ifade edilmeye çalışılmıştır (Erkut 2017):  

 

• Tarih öncesi çağlarda yaşayan ilkel toplumlarda güçlü çocuk önem taşımaktaydı. 

Zayıf ve hasta çocuklar zor yaşam şartlarının üstesinden gelemeyeceği 

düşünüldüğü için ölüme terk edilmekteydi. 

• Mezopotamya ve Roma gibi İlk Çağ’daki birçok toplumda baba aile içinde 

sarsılmaz bir güce sahip olduğu için çocuğun kaderi babanın hakimiyetindeydi. 

Baba, çocuklarını köle olarak satabilir, terk edebilir, sakat bırakabilir, çocuklara 

ağır cezalar verebilirdi. Ayrıca İlk Çağ’da eğitim önem taşımaktadır. Ancak 

yalnızca erkek çocuklara eğitim verilmektedir. 

• Çocukluk tarihi konusunda öncü araştırmacılardan olan Ariés’in görüşlerine göre 

17. yüzyıla kadar çocukluk kavramında bir farklılık bulunmamaktadır. Orta 

Çağ’da ise “çocukluk duygusu” eksiktir. Bu çağda çocuklar “minyatür 

yetişkinler” olarak görülmektedir. Yetişkinlerle çocukların arasındaki ayrım 

bilinmemektedir. Çocuğa ait ve çocuğa özel ne bir eşya ne de bir sözcük 

bulunmaktadır. Antik toplum çocukluğun ayrımını anlarken, Orta Çağ toplumu 

bu ayrımı yapacak bilince sahip değildir. Bunun sebebi Orta Çağ’ın eğitim fikrine 

sahip olmamasıdır (Onur 2005). 

• Geç dönem Orta Çağ’da savaş, kıtlık ve salgın gibi nedenlerle çocuk ölümlerinin 

artması sonucunda çocuklar altı yaşına kadar ailenin bir bireyi olarak 

görülmemektedir.  

• Rönesans ve devamında ortaya çıkan Hümanizm kavramı çocuğa toplumda önem 

kazandırmıştır. Aile içinde, özellikle burjuva sınıfı ailelerde çocuk ile yakın 

ilişkiler kurulmaya başlanmıştır. Bu dönemde pediatride önemli kitaplar yazılmış 

ve uygulamalar görülmüştür.  

• 19. yüzyıl çocukların en karanlık çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu çağda sanayi 

devriminin etkisiyle Avrupa ülkelerinde çocuklar ucuz işçi olarak görülmekte ve 
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tehlikeli şartlar altında uzun saatler boyunca çalıştırılmakta oldukları 

bilinmektedir. 

• 20. yüzyıl ise bir önceki yüzyılın aksine çocukların altın çağı olarak 

görülmektedir. 19. yüzyılda korkunç şartlar altında acımasızca çalıştırılan 

çocuklar, Modern Çağ’ın beraberinde getirdiği bilimsel ve teknolojik ilerlemenin 

etkisiyle ortaya çıkan eğitimli insan açığını kapamak için sanayiden okullara 

yönlendirilmeye başlanmıştır. 

• 20. yüzyıl bilimin ilerlediği, eğitimin önem kazandığı, bilimsel çalışmaların 

arttığı, teknolojinin hızla gelişmekte olduğu bir çağ olmuş, dolayısıyla Modern 

Çağ’da eğitim sistemine ve eğitim anlayışına sahip bir toplum ortaya çıkmıştır 

(Onur 2005). Bu dönemde artan bilimsel çalışmalar ile pediatri, pedagoji, 

psikoloji gibi çocukları içeren birçok alanda bilimsel araştırmalar artmış ve bu 

araştırmalar sayesinde çocuk 20. yüzyılda adeta keşfedilmiştir (Erkut 2017).  

 

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar toplumların çocuk ve çocukluk algısının oldukça 

değişmiş olduğu görülmektedir. Çocuk ve çocukluk algısındaki farklılıklar ana-babanın 

çocuğa karşı olan tutumunu da değiştirmiştir. Çocuğun, yaşadığı çağa göre çok sert 

tutumla karşılaştığı, göz ardı edilmiş olduğu, belirli yaşa kadar aile bireyi olarak 

sayılmadığı veya anlaşıldığı, el üstünde tutulduğu görülmektedir. 

 

Çocuğa karşı tutumun çağlar boyunca değişime uğramasında birçok etken bulunmaktadır. 

En büyük etken toplumların sahip olduğu eğitim bilinci olmuştur. Aries, Çağdaş Batı 

toplumunu yönlendiren en önemli olgunun eğitim olduğunu ve bu olgunun Çağdaş Batı 

toplumu ile geçmiş çağlardaki toplumları ayıran en önemli fark olduğunu 

vurgulamaktadır (Onur 2005). İlk Çağ’da eğitimde cinsiyet ayrımcılığı olsa da eğitime 

önem verilmiş, Orta Çağ’da eğitim bilincinden yoksun bir toplum ortaya çıkmış, on 

dokuzuncu yüzyıl sonrasında toplumlardaki eğitim bilinci artmış ve günümüz toplumları 

var olan en yüksek eğitim bilincine erişmiştir. Çocuğa karşı toplumların tutumlarının da 

bu eğitim bilinci ile orantılı olarak farklılık gösterdiği görülmektedir.  
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Geçmiş çağlardaki toplumlar ile çağdaş toplumların çocuğa karşı olan tutumlarındaki 

dikkat çeken farkların diğer bir etkeni ise 19. yüzyıl sonrasında meydana gelen sanayi 

devrimi, bilimsel ilerlemeler ve teknolojik gelişmelerdir. Bilimsel ilerlemeler sayesinde 

çocuklar üzerine yapılan çalışmaların artması ve teknolojik gelişmelerin sağladığı 

kolaylık ve getirdiği yenilikler nedeniyle çocuk en karanlık çağının ardından keşfedilerek 

altın çağını yaşamaya başlamıştır.  Ayrıca sanayi devrimi ile artan üretim hızı ve çeşitliliği 

çocukları birer tüketici profili haline getirmiştir. Bu da çocuklara yönelik pazarın ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Kısaca artan eğitim ve bilinç düzeyi ile bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler ile çocuk bireye, çağlar boyunca en fazla değer günümüz toplumları tarafından 

verilmektedir. 

 

Çocuk bireyin değerinin anlaşılmasında eğitim, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, sanayi 

devrimi gibi pek çok etkenin olmasının yanı sıra, 1960’lı yıllardan itibaren artan çevre 

bilincinin ve gelişen sürdürülebilirlik kavramının da büyük etkisi olmuştur. Günümüze 

kadar tüm insanlığın ve yeryüzündeki tüm canlı varlıkların olduğu gibi, dünya çapındaki 

tüm çocukların da yaşam kalitesini etkileyen, hatta hayati tehlike barındıran birçok 

küresel problemle karşı karşıya gelinmiş ve gelinmektedir. Dünya üzerinde herhangi bir 

yerde başlayan ekolojik bir sorun, ekolojik sistemin bozulmasında zincirleme bir etkiye 

sahip olabileceği için tüm dünyanın da sorunu haline gelmektedir. Ekolojik sorunların 

farkına varılmasıyla beraber çevreci bir bakış açısı ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı 

ortaya çıkmaya başlamıştır. 1970’lerde uluslararası boyuta ulaşan çevre ve ekoloji 

hareketi sonunda 1983’te BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kurulmuştur. Bu 

komisyon tarafından 1987 yılında yayınlanan Brundtland veya Ortak Geleceğimiz 

başlıklı rapor ile Sürdürülebilir Kalkınma ’nın kabul gören tanımı yapılmıştır. Bu tanıma 

göre sürdürülebilir kalkınma; “bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların da kendi 

gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılayan kalkınma” 

olarak tanımlanmıştır (WCED 1987). Böylece gelecek kuşak için duyulan endişe, 

resmiyet ve evrensellik kazanmıştır.  Özetle bu süreçte çocuk birey birçok alanda ön plana 

çıkarak bir odak konu haline gelmiştir. Süreç içinde artan çevre bilinci ve gelişen 

sürdürülebilirlik kavramı, evrensel anlamda çocuğun önemsenmesinde olumlu katkıda 

bulunmuştur. 
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Sonuç olarak, çocuk ve çocukluk, tarih boyunca çağın getirilerine ve toplumların algısına 

göre farklılık göstermiştir. Bu farklılığın birçok nedeni vardır. Ancak başlıca nedenler 

olarak üç madde tespit edilmiştir;  

 

1- Toplumların sahip olduğu eğitim bilinci derecesinin, toplumların çocuk ve 

çocukluk algısı ile doğru orantılı olduğu,  

2- Sanayi devrimi, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin çocuk ve çocukluk algısının 

değişmesindeki olumlu katkısı,  

3- 60’lı yıllardan sonra gelişen çevre bilinci ve uluslararası platformlarda ortaya 

çıkan sürdürülebilirlik kavramı.  

 

Evrensel anlamda çocukların ‘karanlık çağı’ olarak ifade edilen 19. Yüzyılın ardından; 

• Çocuk tanımının yapıldığı,  

• Çocuk ve yetişkini birbirinden ayıran net bir sınır yaşının ortaya konduğu,  

• Çocukluk çağının farkına varıldığı, 

• Çocuk psikolojisinin, gelişiminin, ihtiyaçlarının anlaşıldığı, 

• Çocuğun geleceğimiz olarak algılanmasıyla toplumda odak noktası haline geldiği, 

özetle keşfedilmiş çocuğun altın çağını yaşadığı çağımız toplumları ortaya 

çıkmıştır. 

 

2.1.2 Dünya ülkelerinde çocuk 

 

UNICEF’in Dünya Çocuklarının Durumu Raporu’na göre (2017a), dünyadaki zor 

koşullarda yaşayan çocukların durumuna odaklanılmadığı ve bugünkü eğilimler olduğu 

gibi devam ettirildiği sürece, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde belirlenen 2030 

yılına kadar; 

• Çoğu önlenebilir olan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden 69 milyon çocuk 

• Yoksulluk içinde yaşayan 167 milyon çocuk ve  

• Evlilik yapan 750 milyon kız çocuk olacağı ön görülmektedir. 
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WHO ve UNICEF tarafından hazırlanan rapora göre (2017) dünyada insanların %30’u 

(2,1 milyar kişi) evinde güvenilir kullanma suyuna erişememekte, %60’ı (4,4 milyar kişi) 

da sağlıklı koşullardan uzak olarak yaşamaktadır. 

 

UNICEF (2017b) Dünya Çocuklarının Durumu Raporu’nun Dijital Bir Dünyada 

Çocuklar başlıklı raporda, dijital teknolojinin; çocukların yaşamındaki etki alanları, 

çocuklara sunduğu olanaklar ve içerdiği tehlikeler belirtilmektedir. Genç nüfus, interneti 

en çok kullanan yaş grubudur. İnterneti kullanma oranları, dünya nüfusunda %48 ve genç 

nüfus arasında %71’dir. İnterneti en az Afrikalılar kullanmaktadır. Tüm web sayfalarının 

%56’sı İngilizce ve çocukların çoğu kendine uygun içerik bulamamaktadır. 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) (2019) verilerine göre dünyada 5-17 yaş grubunda 

çalışan çocuk işçi sayısı 152 milyondur. Bu sayının 73 milyon çocuk tehlikeli işte, 108 

milyon tarım sektöründe çalışmaktadır.  

 

Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmen, mülteci çocuklar insan hakları ihlaline maruz 

kalmaktadır. UNICEF ile BM Göç Örgütü (IOM) raporuna göre (2017), Orta Akdeniz 

güzergahında Avrupa’ya ulaşmayı amaçlayan çocukların %77’si kendi yaşadığı sömürü, 

istismar ve insan ticaretini bildirmektedir (UNICEF ve IOM 2017). 

 

Save the Children Global Childhood Report (Küresel Çocukluk Raporu)’na göre (2019); 

Singapur, İsveç, Finlandiya, Norveç, Slovenya, Almanya, İrlanda, İtalya, Güney Kore, 

Belçika yüz yetmiş altı ülke arasında dünyada çocukluğun en çok korunduğu ilk on 

ülkedir. Listenin en sonunda çocukluğun en çok tehdit edildiği yer olarak yer alan on ülke 

ise sırayla; Burkina Faso, Kongo Cumhuriyeti, Gine, Nijerya, Somali, Güney Sudan, 

Mali, Çad, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti yer almaktadır. Çocukluğun yaşanmasına 

engel olan nedenler arasında ölüm, şiddetli yetersiz beslenme, okul dışında olmak, işe 

gitmek, evlenmek, annelik gibi yetişkin rollerinin yükünü omuzlamak gibi örnekler 

verilmektedir. 
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2.1.3 Türkiye’de geçmişten günümüze çocuk  

 

Bir önceki bölümde tarih öncesi çağlardan itibaren toplumların çocuk ve çocukluk 

algısında oluşan zaman içindeki değişimden bahsedilmiş olup bu başlık altında ise 

evrensel ölçekten yerel ölçeğe inilerek Anadolu topraklarında yaşayan Türk toplumunun 

çocuk ve çocukluk algısı, bu topraklarda büyüyen çocukların gündelik yaşamı, ailedeki 

yeri, eğlenme ve oynama biçimi, oyunları, oyuncakları, çocukla ilgili kurum ve kuruluşlar 

gibi konular, Osmanlı Devleti’nin son döneminden başlayarak günümüze uzanan bir 

çizgide incelenmiştir. Son olarak, 2019 yılında erişilen güncel veriler ışığında Türkiye’de 

büyüyen günümüz çocuğunun istatistiki verilerden yararlanarak yaşam koşulları ve çevre 

kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Çocukla ilgili araştırmaların son yüzyıllarda artması sebebiyle Batıda elli yıl öncesine 

kadar bilgi edinilirken, Türk toplumunda ve Türkiye’de çocuk ve çocukluk algısı 

hakkında detaylı bilgilere erişmek için Osmanlı Dönemi’nin son zamanları sayılan 

Tanzimat Döneminden sonraki dönemler hakkında bilgiye erişmek mümkün 

olabilmektedir (Çakırer Özservet 2014a).  

 

Bu başlık altında Prof. Dr. Bekir Onur’un (2005) Türkiye’de Çocukluğun Tarihi adlı 

çeşitli sözlü görüşmeleri de içeren kitabında yer alan bilgiler üzerinden Osmanlı’nın son 

dönemleri ve Cumhuriyet dönemindeki aile yaşamı, toplum, mahalle, eğitim ve çocukla 

ilgili kurumlar kısaca anlatılmıştır. Bu kaynağa göre aile, Osmanlı toplumunda ortak bir 

öneme sahiptir. Büyükler çocuklara bolca sevgi, sevecenlik ve şefkat göstermekte, 

çocuklar da büyüklerine son derece saygılı davranmaktadır. Zaman-mekânın tekrara 

dayalı ve döngülerden oluşan gündelik yaşam olgusundaki en önemli değişkenler olduğu 

ve Osmanlı’da “mahalle” biriminde işlev kazanmakta olduğu belirtilir. Mahalleler birer 

küçük merkezdir ve kapalı bir toplum barındırır. Birbirini tanıyan bu toplum ünitesinde 

herkes birbirinin malına-mülküne, işine-gücüne, çocuklarına sahip çıkmakta, gözetmekte 

ve ilgilenmektedir. Türk, Rum, Musevi gibi birçok kültürden toplumun bir arada olması 

çocukların kültürlerarası arkadaşlık kurmasına neden olmaktadır. Bahçeler, bostanlar, 

parklar sık kullanılan dış mekânlardır. Çocukların çoğunlukla vakit geçirdiği alanlar okul, 
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bahçe, sokak, boş arsalardır. Özellikle bahçe, kaynakta yer alan hatıralarda Osmanlı’nın 

son zamanlarında ve Cumhuriyet döneminde sokak ile ev arasındaki en önemli kullanım 

alanı olarak belirtilmiştir. Eski evler geniş bahçeli, çok odalı, çok kalabalık ve çok 

hareketli olarak betimlenmiştir. İstanbul üzerinden betimlenen evlerin bahçelerinde dut 

(Morus L.sp.), incir (Ficus carica L.), erik (Prunus sp.), ayva (Cydonia oblonga) ve kiraz 

(Prunus avium) ağaçları olduğu kaynakta belirtilmektedir. Çocuklukta, Cumhuriyet’in ilk 

zamanlarının da dahil olduğu dönemde sokakların tehlikeli görülmesi nedeniyle bahçe 

kullanımının çoklukta olduğu sözlü görüşmelerin bir bölümünde belirtilmiştir. Bahçeler 

çocukların ağaçlara tırmanması, özgürce koşması, zıplaması, oyunlar oynaması, meyve 

toplaması, doğayı tanıması açısından anılarda önemli bir yer tutmaktadır. Sokak 

satıcılarının çok ilgi çektiği belirtilmiştir. Macun, şeker, meyve satan satıcıların mani 

okuması, klarnet çalması, “ayıcı amca”nın ayısı veya maymunu ile para karşılığı kısa 

gösterilerde bulunması çocukların ilgisini çeken ve hafızalarda yer eden, sokak yaşamını 

canlı kılan etkinlikler olmuştur. 70’lerden sonra okul sonrasında eve ulaşan çocuk 

“sokağa çıkar” ve hava kararmasıyla veya annesinin yemeğe çağırmasıyla eve dönene 

kadar oyun oynar. Bu da özgürlüğe atılan adım olarak tanımlanmıştır.  

 

Kaynakta yer alan sözlü görüşmelerden edinilen bilgilere göre, Osmanlı zamanındaki 

çocukların oynadığı oyunlar “esir almaca”, “çaylak yavrumu kapamazsın”, “mektep 

seyri”, “körebe”, “uçurtma uçurma”, “İstanbul efendisi”, “deli taklidi” vb. genelde taklit, 

kovalamaca, drama gibi basit oyunlardan oluşmaktadır. Bunun yanında tavla, domino, 

dama, satranç, peçiç (yedi küçük deniz hayvan kabuğu ile oynanan, damaya benzer bir 

oyun), minkale (mangala; Türk zeka oyunu) ve sarayda oynanan bekiz, köz ve sürme 

(dokuz taş) gibi oyunların oynandığı ve bayramlarda geçici olarak meydanlara 

salıncaklar, dönme dolap ve atlı karınca kurulduğu kaynaklarda belirtilmektedir.  

 

İkinci Meşrutiyet’te “Mektepliler Bayramı (1915)”, “Çocuklar Bayramı” (1916), “İdman 

Bayramı” (1917), “Ağaç Bayramı”, “Çiçek Bayramı”, “Buğday Bayramı” milli bir nesil 

yaratma çabasıyla ortaya çıkmış şenlik ve bayramlardır. Ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet 

dönemindeki Islahaneler (1868), darüşşafaka (1873), darüleytamlar (1915), Himaye-i 
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Eftal (bugünkü adıyla Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu) (resmi kuruluşu 1921) gibi 

kurum ve kuruluşlar da çocukla ilgili yapılan çalışmalara örnek olarak gösterilmiştir.  

 

Himaye-i Eftal (bugünkü adıyla Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu)’de süt damlaları, 

çocuk ve anne mutfağı, talebe sofraları, çocuk bahçesi, çocuk yuvaları (ilki 1925), gündüz 

bakımevleri (1946’da 25 kreş), çocuk kütüphaneleri (1946’da 5 kütüphane), çocuk 

muayenehaneleri (poliklinikler) ve dispanserleri, çocuk bakıcı okulu (ilki 1929), ziyaretçi 

hemşire örgütü, sıhhi banyolar, yüzme havuzları (1946’da 4 havuz), yaz okulları, gönüllü 

ablalık kuruluşları ve hizmetleri gerçekleştirilmiş, çocuk bayramı (1921), çocuk haftası 

(1929), şefkat fişleri, şefkat pulları, kıymetli eşya piyangoları, çocuk baloları, sergiler, 

gösteriler, yarışlar, gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. “Çocuk Bahçesi: Kurumun 

çocuklarının gelişimini desteklemek için yaptığı çalışmalardan biri de çocuk bahçeleri 

kurmaktır. Mevcut muhtelif salıncaklar, kayma, merdiven, dönme dolaplar, tahterevalli, 

paralel, atlı karınca, demir halkalar, basketbol, voleybol gibi oyun aletleri ile açık 

havuzuyla bezenmiş olan bahçe, yalnız eğlence yeri değil aynı zamanda açık hava 

mektebi vazifesindedir” (Onur 2005).  

 

Ayrıca Kazım Karabekir’in Çocuk Davası çocuk koruma konusunda önemli bir girişim 

olarak belirtilmektedir. Böylece yoksul ve bakıma muhtaç çocuklar devlet himayesine 

alınarak, onları korumak ve yetiştirmek, çocuklar kasabası kurmak ve çocuk ordusu 

örgütü oluşturmak Karabekir’in en büyük idealleri olmuştur. “Karabekir’in çocuklar için 

planladığı kuruluşlar içinde tiyatro, müze, müzik okulu, spor kulübü, okuma salonu vb. 

var; etkinlikler içinde de ağaç bayramı, idman bayramı, kitap bayramı, atış bayramı 

sayılabilir” (Onur 2005).  

 

Osmanlı için önemli bir yerleşim merkezi olan İstanbul Eyüp’te Eyüp Oyuncak(çı)ları 

oyuncak üretiminin merkezi olmuş, İstanbul ve Anadolu’nun birçok yöresine oyuncaklar 

buradan dağıtılmıştır (Rüşvanlı 2007). Eyüp Oyuncakları 17. Yüzyıl’da oluşmaya 

başladığı ve Cumhuriyet Tarihi ile son zamanlarını yaşadığı belirtilmektedir (Arslan t.y.). 

19. Yüzyılda Pera’da açılan mağazalarla rekabet edilememesi, İstanbul’un gelişimi ve 
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sanayileşmesi, Eyüp semtinin dönüşümü gibi etkenler Eyüp Oyuncakçısı’nın 

kaybolmasının önündeki nedenler olmuştur (Rüşvanlı 2007). 

 

Eyüp Oyuncakçılarında yer alan oyuncaklara birkaç örnek olarak, “üstüne ayna parçaları 

yapıştırılmış renkli küçük testiler, sürahiler, bardaklar, teneke zilleri olan bir karış 

çapında, teşer, bir karış çapında davullar, eski mecidiye büyüklüğünde (yaklaşık 2 cm 

kadar) tekerlekleri olan arabalar, minik darbukalar, saplı davullar, pek küçük olarak 

yapılmış beşikler ve salıncaklar, kırbaç ya da kaytan sarılarak döndürülen topaçlar, 

kaynana zırıltısı, kursak düdükler, havanlar, hacıyatmazlar, şakşaklar, minik tereyağı 

yayıkları, kırmızı tüylü koyun ve kuzular, ağaç parçalarından içi oyularak yapılmış ve 

üzerine kırmızı ve yeşil boyalar sürülmüş sandallar, padişah kayıkları, boyalı aynalar, 

tahta kılıçlar, iki-üç şerefeli camisiz minareler, tahta kılıçlar, fırıldaklar, kamış tüfekler, 

düdüklü fırıldaklar, çekirgeler, içine su konulup öttürülen toprak testiler, aynalı beşikler, 

ipli oklar, şişirme gaydalar, dönme dolaplar, bumbardan yapılmış boyalı balonlar, tahta 

çekiçler, Karagöz ve Hacivat tasvirleri” (Rüşvanlı 2007) verilebilir.  

 

 

Geçmişten günümüze geçen süre boyunca ülke, bölge, kent ve toplumlardaki sosyal, 

kültürel, fiziksel vb. değişimler, çocukların açık alan kullanım süresini, biçimini, 

kullanımını vb. etkiler. Bununla beraber çocuğun yaşadığı bölgenin veya ülkenin coğrafi 

konumu, politik ilişkileri, dini inancı, kültürel yapısı, ekonomik durumu, ekolojik 

değerleri, ülke-bölge tarafından sunulan yaşam koşulları ve yaşam alanları gibi ülkenin 

iskeletini oluşturan etmenler tarafından etkilenmektedir. Bir bölgede veya ülkede yaşayan 

çocukları doğrudan/dolaylı olarak etkileyen bu etmenler yanı sıra toplumsal, ailesel ve 

bireysel farklılıklar, sağlık kaynaklı sorunlar gibi nedenlerle de çocukların içinde 

bulunduğu yaşam koşullarını farklılaştırır.  

 

Günümüzde Türkiye kentlerinde yaşayan, çekirdek veya geniş aileye sahip, ciddi sağlık 

sorunları bulunmayan, ekonomik sıkıntı çekmeyen, sağlıklı ebeveynlere ve günlük 

rutinlere sahip ortalama bir çocuğun hayatına bakıldığında; gün içinde okula gitmek, ders 

çalışmak, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasından arta kalan zamanlarda 
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oyun oynamak şeklinde betimlenebilen bir hayata sahip olduğu görülür. Kimi ailelerin 

yönlendirmeleriyle ekonomik durumu da müsait olanların müzik, spor, dans, gibi çeşitli 

aktivitelerle çocuklarının boş zamanlarını doldurmaktadırlar. Günümüzde gelinen son 

teknolojik çağda ise, çocukluk koşulları tamamen sanal/dijital ortama taşınmıştır. Bu 

nedenle fiziksel aktiviteye ayırdıkları vakit azalmaktadır. Hem dijitalleşme hem de 

ebeveynlerin güvenlik endişesi ile çocukların oyun için bahçe, sokak, park vb. mekânsal 

ve sosyal alanlardan uzaklaşmaları beraberinde asosyalleşmeyi doğuran önemli etkenler 

olmuştur. Türkiye sınırları içinde ortalama veya yüksek standartlarda yaşayan çocukların 

varlığının yanı sıra farklı yaşam koşulları nedeniyle asgari yaşam standartlarının altında 

yaşayan bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklar da bulunmaktadır. 

 

Dolayısıyla Türkiye’de yaşayan çocukların yaşam koşullarına göre çocuğun hayatını 

idame ettirme kaygısı ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bir diğer kaygı ise yeni bir olgu 

olarak çocuğun iyi olma hali kaygısıdır (Uyan Semerci ve Erdoğan 2014). 

 

• Çocuğun hayatını idame ettirme kaygısı, hayatını asgari standartların altında 

yaşayan çocukların temel hak ve özgürlüklerine kavuşması olarak, 

• Çocuğun iyi olma hali ise asgari standartların üzerinde hayata sahip çocuğun 

ekonomik, sağlık, eğitim, ev-çevre koşulları ve sosyal ilişkileri gibi farklı 

alanlarda yaşam kalitesini ve memnuniyetini artırmayı amaçlayan bir kaygı olarak 

değerlendirilebilir. 

 

Çocuk dostu bir kentin gerektirdiği koşulları sağlamanın yanı sıra daha sağlıklı ve 

yaşanabilir bir çevre ortaya koymak için öncelikle asgari yaşam standartlarının altında, 

zor şartlarda büyümek durumunda kalan çocuklar açısından, özgürce yaşamak, oyun 

oynamak, sağlık-eğitim hizmetlerine ulaşmak haklarına sahip olma dışında güvenlik, 

aidiyet gibi temel hak ve özgürlüklerine de kavuşturulmalıdır. Temel hak ve 

özgürlüklerine yeterli seviyede erişmiş olan çocuklar için ise var olan yaşam kalitelerini 

yükseltmek hedeflenmelidir. Çocuklarla ilgili olarak onların psikolojisi, gelişimi, eğitimi, 

sağlığı, fiziksel aktiviteye dayalı sosyal ilişkileri vb. konulardaki ihtiyaçlarının 
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karşılanmasıdır. Bu ihtiyaçlara daha kaliteli cevap verebilecek çözümlerin daima 

arayışında olunması gerekmektedir. Çocukların iyi olma hali, yaşam kalitelerinin 

yükseltilmesi birçok meslek alanını ilgilendirdiği gibi; doğru planlanıp tasarlanmış 

sağlıklı kentlerde yaşaması, peyzaj mimarlığı meslek disiplinini de doğrudan ilgilendiren 

bir konudur. 

 

Türkiye’nin Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan konumu, komşu ülkelerde bulunan 

savaş ve çatışma ortamı kaotik bir durum yaratarak yaşanan bütün bu olumsuzluklar göç 

unsurunu Türkiye’nin üzerine çekmektedir. Bununla beraber, hızlı kentleşme, plansız 

büyümeden kaynaklı çevresel ve doğal değerlerin bozulmalarına/niteliklerini 

kaybetmelerine yol açan ekolojik kayıplar ile çarpık yerleşme gibi kent bütününde ortaya 

çıkan sorunlar, çocukları da kapsayan tüm kent yaşayanlarını sağlıksız ve insan/canlı 

doğasına aykırı bir yaşam çevresinde yaşamaya mahkum etmiş ve mecbur bırakmıştır.  

 

Günümüzde yaşanan çevre sorunlarının temel nedeni nüfus artışıdır. Artan nüfusla 

beraber bozulan ekolojik sistem birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Örneğin; 

küresel ısınmanın sonucu olan iklim değişikliği, kuraklaşma, aşırı yağışların yarattığı sel 

vb. felaketler dünyayı yaşanılmaz kılmaktadır. Bu sorunları yaratan etmenlerin temelinde 

doğanın göz ardı edilmesinin olduğu yeni yeni keşfedilmektedir. Bu nedenle bütün 

çalışmalarda doğaya dönüş görülmektedir.  

 

Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olmasından kaynaklı olarak yüksek yoksulluk ve 

göç oranı, düşük sanayileşme oranı, sosyal güvenliğin tüm bireyleri kapsamaması, 

çalışanların milli gelirden aldığı payın az olması gibi nedenler çocuğun ucuz iş gücü 

olarak ve yaşlılıkta anne-babaya bakmak ile yükümlü görülmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca, nitelikli sağlık, eğitim ve sosyal imkanlardan uzak büyüyen birçok çocuk 

bulunmaktadır (Anonim t.y.). Ülke içindeki toplumsal yapı, gelenekler ve kültür 

çeşitliliği çocuk algısında farklılıklar yaratmakta bu nedenle çocuk yaşta evliliklere de 

rastlamak mümkün hale gelmektedir. Çocukların birçoğu eğitim ve sağlıklı yaşam 

haklarından mahrum kalmaktadır.  
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Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) (2019) raporunda yapılan açıklama 

bu bilgileri destekler niteliktedir: “Türkiye’de çocukların durumunu etkileyen makro ve 

mikro nedenlere baktığımızda makro nedenlerin başında nüfus artışı ve göçlerin geldiği 

görülmektedir. Suriye’den gelen mülteciler, iç göç, bozuk gelir dağılımı, yetersiz eğitim, 

hızlı nüfus artışı, atıl işgücü ve işsizlik oranlarındaki yükseklik gibi etmenler risk 

altındaki çocukların sayısının artmasında başlıca nedenler arasında sayılmaktadır”  

 

Bu raporda risk altındaki çocuklar; eğitim dışında kalmış çocuklar, çalışan çocuklar, 

istismar ve ihmal edilen çocuklar, sokak çocukları, silahlı çatışmayı yaşayan çocuklar, 

doğal felaketlerden etkilenen çocuklar olarak belirlenmiştir. Ayrıca kimsesiz (anasız 

babasızlar, aileleri tarafından terk edilen veya kötü muamele gören, riske altındaki veya 

anne babanın bakamayacak kadar yoksul olan) çocuklar ve engelleri nedeniyle ebeveyne 

bağımlı çocuk bireyler gibi bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklar arasındadır. Çocuk 

Dostu Kent konusunda UNICEF’in tanımı gereği tüm çocuklara eşit hak ve yetkiler 

sağlamak iken; bu çalışmada peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından sağlanacak 

olanlardan önce gerçekte olan bir durumu göz ardı etmemek için Türkiye’de yaşayan 

çocuklar hakkında güncel veriler ile durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla bu 

başlık altında, Türkiye’de yaşayan çocukların yaşam koşullarını algılayabilmek adına 

2019 yılında erişilebilen en güncel bilgi ve veriler yoluyla var olan durumlar ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılına ait İstatistiklerle Çocuk Raporu’na 

göre Türkiye’de 0-17 yaş arası çocuk nüfusu 22.920.422 kişidir. Çocuk nüfusu 

Türkiye’nin %28’ini oluşturmaktadır. Şekil 2.1’de Türkiye’de iller bazında çocuk nüfusu 

verilmiştir.  
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Şekil 2.1 Türkiye’de illere göre çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (%)  

(Orijinal 2019) 

 

Ülke içindeki dağılımına bakıldığında toplam nüfus içindeki en yüksek çocuk nüfus oranı 

%46,3 ile Şanlıurfa’da bulunurken en düşük çocuk nüfus oranı %16,7 ile Tunceli’de 

bulunmaktadır. İstatistiklerle oluşturulmuş olan harita incelendiğinde, Güneydoğu 

Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuk nüfusunun diğer bölgelere 

kıyasla en yüksek yoğunluğa sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin en kalabalık illeri 

olan İstanbul, Ankara ve İzmir’deki çocuk nüfus oranında diğer illere kıyasla çocuk 

nüfusunda yoğunluk görülmemektedir. 

 

2.1.3.1 Yoksul çocuk 

 

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin %60 kriterine göre hesaplanan 

toplam yoksul çocuk sayısı 7.336 kişi olup, 2018 yılındaki toplam çocuk nüfusu içindeki 

oranı ise %0,032’dir. 2018 yılı verilerine göre; 0-5 yaş aralığında 2.302, 6-13 yaş 

aralığında 3.324, 14-17 yaş aralığında ise 1.710 olmak üzere toplam 7.336 çocuk (3648 

erkek, 3688 kız) bulunmaktadır (Çizelge 2.1) (TÜİK 2018a). 
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Çizelge 2.1 Cinsiyet ve yaş gruplarına göre yoksul çocukların sayısı ve yoksul çocuk  

oranı  

 

 

Yoksulluğu ortaya çıkaran nedenler: 

• Vergi sistemindeki adaletsizlik, 

• Yüksek faiz ve rant ekonomisi,  

• Piyasada tekelleşmenin olması,  

• Enflasyon,  

• İşsizlik, 

• Devlet teşvikleri,  

• Miras, 

• Doğal afetler,  

• Fazla sayıda çalışamayacak durumda olan engelli birey sayısı,  

• Bireyler arasındaki yetenek farklılıkları olarak verilmektedir. Bu durum, çocuklar 

açısından çocuk işçiliği, sokak çocukları, çocuk ölümleri, erken yaşta evlilik gibi 

birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır (Aktan 2002). 

 

Türkiye’de 2018 yılında 553.202 adet evliliğin, 20.779’u (tüm evlenenlerin %3,76’sı) 16-

17 yaşındaki kız çocuklarıdır. Şekil 2.2’de göründüğü gibi Türkiye’de kız çocuklarının 

evlenme oranının en yüksek olduğu iller Ağrı (% 14,80), Muş (% 14,08), ve en düşük 

orana sahip olan iller Trabzon (% 0,89) ve Artvin (% 0,94) (Şekil 2.2) (Anonim 2019b). 
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Şekil 2.2 İllere göre 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının oranı 

 

2.1.3.2 Çocuk ve eğitim 

 

Ülkemizde 4+4+4 sistemi ile 12 yıl eğitim zorunluluğu bulunmaktadır. İlkokula başlama 

yaşı olarak kanunlarda Eylül ayının sonunda beş yaşını dolduran öğrencilere okula 

başlama hakkı doğmaktadır. Ancak fiziki ve ruhi gelişim açısından hazır olduğu 

düşünülen öğrenciler 61-66 ay arasında da velisi izniyle ilkokul eğitimine 

yönlendirilebilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı 2012). 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

resmi, özel ve açık öğretimde örgün eğitim gören 18.108.860 öğrenci, 706.015 derslik 

sayısı bulunmaktadır (Çizelge 2.2) (Milli Eğitim İstatistikleri 2019). 

 

Çizelge 2.2 Türkiye'deki öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı, 2018 
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Maprtiks’e göre (Şekil 2.3) ve (Şekil 2.4) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimde İstanbul ve 

Tunceli öne çıkan illerdir. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyelerinde en fazla öğrenci 

ve öğretmen sayısı İstanbul’da bulunurken en az öğrenci ve öğretmen sayısı Tunceli’de 

bulunmaktadır. İstanbul’da ilköğretim ve ortaöğretimde toplam öğrenci sayısı 2.945.700 

ve toplam öğretmen sayısı 149.900’dur. Tunceli’de ise toplam öğrenci sayısı 9.252 ve 

toplam öğretmen sayısı 879’dur. Öğretmen ve öğrenci sayısının fazla olduğu İstanbul’da 

öğretmen başına 20 öğrenci düşerken, öğretmen ve öğrenci sayısının en az olduğu 

Tunceli’de öğretmen başına 10 öğrenci düşmektedir. Türkiye genelinde ise öğretmen 

başına ortalama 16 öğrenci düşmektedir. 2019 yılı liseye giriş sınavlarındaki başarıya 

bakıldığında Tunceli, başarılı iller sıralamasında ikinci il, İstanbul ise kırk ikinci ildir 

(Anonim 2019c).   

 

Ayrıca TESEV (Türk Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) ve Aydın Doğan Vakfı’nın 

yürütmüş olduğu “Türkiye’de Çocuklar” projesi kapsamında çocukların yaşlarına ve 

çalışma durumlarına göre eğitim durumları detaylı bir biçimde ortaya konulmuştur. Şekil 

2.5’te verilen grafikler, “Türkiye’de Çocuklar” projesinin web sitesinden alınarak 

yeniden hazırlanmıştır. Proje kapsamındaki bilgilere göre Türkiye genelinde ve kentlerde, 

ekonomik işlerde çalışan, ev işlerinde çalışan veya çalışmayan çocukların ilköğretime ve 

liseye devam edip etmeme durumları hakkında detaylı bilgi vermektedir (TESEV ve 

Aydın Doğan Vakfı 2014). 
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Şekil 2.3 Türkiye'nin eğitim haritası- İlkokul 

 

 

Şekil 2.4 Türkiye'nin eğitim haritası- Ortaokul 
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Şekil 2.5 Türkiye'de çocukların çalışma durumuna göre eğitim durumu, 2012 

(TESEV ve Aydın Doğan Vakfı 2014’ten değiştirilerek alınmıştır) 
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2.1.3.3 Çalışan çocuklar  

Nüfus, eğitim düzeyi, ekonomik gelişim ve sosyal kalkınma ILO tarafından çocuk 

işçiliğine neden olan etmenler olarak gösterilmektedir. Tunçcan da (2012) benzer biçimde 

çocuk istihdamının nedenlerini; 

• Yoksulluk,  

• İşsizlik,  

• Hızlı ve çarpık kentleşme,  

• Nüfus,  

• Eğitim düzeyi,  

• Gelenekler olarak açıklamaktadır. 

 

“Çocuk işçiliği çoğu kez çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini 

ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler olarak 

tanımlanır” (ILO t.y.). Çocuğun gelişimine, ihtiyaçlarına, eğitimine, sağlığına zarar 

vermeyen türdeki işlere olumlu yaklaşılmaktadır. Okul saatlerinden sonra, yaz tatilleri vb. 

zamanlarda ev işlerine yardım etmek, bir tanıdık yanında çıraklık yapmak gibi cep 

harçlığı kazanabileceği türden işler çocuklara çeşitli beceriler kazandırabildiği, üretken 

olabildikleri, gelişimlerine ve aileye destek oldukları için faydalı görülmektedir. Çocuk 

işçiliği ile ilgili TÜİK’ten alınan en detaylı bilgiler 2006 ve 2012 yıllarına aittir.  

 

TÜİK (2012) verilerine göre, Türkiye’de 6-17 yaş grubunda 15.247.000 çocuk 

bulunmaktadır. 893.000 çocuğun çalıştığını belirten veride; 6-14 yaş grubunda çalışan 

çocuk sayısı 292.000 kişi iken 15-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 601.000 kişidir. 

Bu çocuklar çoğunlukla eğitim imkanından yararlanamamaktadır. Çalıştıkları tarım, 

sokak, hizmet, ev, sanayi, maden, inşaat vb. ortamlar psiko-sosyal olarak risk 

taşımaktadır (Kayhan 2015). TÜİK (2018a) verilerine göre 15-19 yaş arası istihdam sayısı 

1494, işgücüne katılma oranı % 29,1’dir. 
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Belirtmekte fayda vardır ki, TÜİK’in 2012 yılında gerçekleştirdiği Çocuk İşgücü 

Anketi’nin ardından çocuk işçiliği ile ilgili detaylı veriye erişilememiştir. Ayrıca kayıt 

dışı çalışan birçok çocuk olduğu göz önünde bulundurulduğunda veriler gerçeği 

yansıtamamaktadır. Kayıt dışı çocuk işçiler, verilerin %80’inden fazladır (TMMOB 

Elektrik Mühendisleri Odası 2018). Çocukların korunması anayasal bir zorunluluktur. 15 

yaşını doldurmamış çocukların çalışması iş kanununa göre yasaklanmıştır. 14 yaşından 

küçük çocuklar sanatsal, kültürel, reklam faaliyetleri alanlarında belirli bir süre 

çalıştırılabilmektedir (Kılıç 2018).  

 

İş kanunun 4. Maddesine göre;  

“Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,   

Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış 

kişiyi” ifade eder (Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 2003).   

 

Çizelge 2.3’te ise 2004-2018 yılları arasında 15-17 yaş arasındaki çocukların istihdam 

oranı yüzde biçiminde gösterilmiştir. Bu çizelgeye göre, 14 yılda %2,3 farkla çocuk 

istihdam oranında artış görülmektedir. 

 

Çizelge 2.3 15-17 yaş çocuk istihdam oranı (%) (TÜİK İstatistiklerle Çocuk 

2018a’dan değiştirilerek alınmıştır) 

 

Şekil 2.6’da okula devam ve çalışma durumuna göre oranları verilen 6-17 yaş çocukların, 

2012 yılı TÜİK verilerine göre sektörlerdeki dağılımı şöyledir; 

• Tarım sektöründe: 399.000  kişi ile %44,7’si  

• Hizmet sektöründe: 277.000 kişi ile %31’i 

• Sanayi sektöründe: 217.000 kişi ile %24,3’ü yer almaktadır. 
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Şekil 2.6 Çocukların okula devam ve çalışma durumuna göre dağılımı (6-17 yaş 

grubu) (TÜİK 2012) 

 

Çocukların çalıştığı işler arasında ekonomik işler ve ev işleri bulunmaktadır. Ekonomik 

işler tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde yer almaktadır. Özellikle tarımda mevsimlik 

tarım işçisi olarak, sanayide küçük işletmelerde ve hizmet sektörü olarak sayılabilen 

sokakta çalışan çocuklar zor koşullar altında çalışmaktadır (Duyar 2017).  

 

TESEV ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle yürütülmüş Türkiye’de Çocuklar Projesi’ne 

ait verilere göre kentlerde yaşayan çocukların çoğunlukla ev işlerinde çalıştığı veya hiç 

çalışmadığı görülmektedir. Ev işlerinde çalışan çocuklar alışveriş yapma, yemek pişirme, 

temizlikle uğraşma, bulaşık yıkama, kardeşine veya ailenin diğer fertlerine bakma, odun, 

kömür, su taşıma vb. işlerle uğraşmaktadır. Ayrıca verilere göre ekonomik işlerde çalışan 

ve kırsal alanda yaşayan çocukların yoğunluklu olarak tarım sektöründe çalıştığı 

gözlemlenirken, kentsel alanda yaşayan çocukların ekonomik işler olarak hizmet ve 

sanayi sektörlerinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. 
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Tarım sektörü çocukların geniş bir kesiminin yer aldığı çalışma alanıdır. “Dünya 

genelinde çocuk işçilerin %60’ı yani 129.000.000 tarım sektöründedir. Tarım sektörü 

meslek hastalıkları ve iş kazaları açısından en tehlikeli sektörlerden biridir. Aynı zamanda 

çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinde çalışan çocukların da %60’ı tarım sektöründedir” 

(Anonim 2015). Üç milyondan fazla insan mevsimlik gezici tarımda çalışmaktadır. Bu 

mevsimlik göç Mart ayında başlayıp Kasım ayına kadar sürmektedir. Mevsimlik gezici 

tarım işçiliği en güvencesiz ve can kaybının çok yaşandığı bir alandır. Çalışanların çok 

büyük bir kısmını çocuklar meydana getirmektedir. Türkiye’de 2012 verilerine yaklaşık 

1.000.000 Türkiyeli çocuk farklı sektörlerde ağır koşullar altında çalışmaktadır. 

1.000.000 çocuğun 400.000 mevsimlik tarım işçiliğinde çalışmaktadır. Çocuk nüfusunun 

artışı ve Suriye’den göç eden çocuk nüfus ile bu sayı daha da artmaktadır. Mevsimlik 

tarım işçileri tüm aile birlikte bir şekilde göç etmektedir. Ailenin içinde çalışan ve yaşı 

küçük olduğu için çalışmayan tüm çocuklar bu süreçteki yaşam biçiminden 

etkilenmektedir. İşçilerin büyük çoğunluğu çadırlarda yaşamaktadır. Bu çadırlar 

hijyenden uzak, tuvalet, banyo, temiz içme suyu, elektrik gibi temel ihtiyaçlara yetersiz 

cevap veren barınma alanlarıdır. Çalışan çocuklar günlük on bir saat ile haftanın yedi 

günü dur durak bilmeden bunaltıcı sıcak altında çalıştırılmaktadır. İşçilerin göç sırasında 

bölgeler arası ulaşımı traktör kasalarında güvensiz, kaza ve ölümlere meydan veren bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Mart-Kasım arasında mevsimlik tarım işçi çocukları 

eğitimden uzak kalmaktadır. Tüm bunlar BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de 

belirtilen haklara karşı gelmektedir (Hayata Destek İnsani Yardım Derneği 2014).   

 

Sanayi sektörüne bakıldığında ILO verilerine göre dünya genelinde inşaat, maden, taş 

ocağı, küçük atölye ve işletme, tamirhane başta olmak üzere 12.100.000 çocuk sanayi 

sektöründe çalıştırılmaktadır. Türkiye’de endüstri alanında 2012 yılında 217.000 

çocuğun çalıştırıldığı, bu çocukların 40.000’inin yaş aralığının 6-14 arası olduğu 

görülmektedir. Çocuklar çoğunlukla küçük işletme ve atölyelerde çalıştırılmaktalardır. 

Bu çalışma alanları çalışan çocukların sağlığını tehdit eden ortamlardır (Duyar 2017).  
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Hizmet sektöründe çalışan çocuk sayısı TÜİK (2012) verilerine göre 277.000 kişidir. 

“Restoranlarda ve otellerde garsonluk, komilik ve bulaşıkçılık, küçük dükkânlarda 

tezgâhtarlık, fırıncılık, pastacılık, perakende satıcılık ve işportacılık, kargoculuk 

(taşımacılık), getir-götür işleri, insan ticareti, ticari seks işçiliği, otoparkçılık gibi çok 

çeşitli işler bu kategoride değerlendirilir. Bunun yanı sıra sokakta yaşayan çocukların 

yaptığı işler (ayakkabı boyacılığı, mendil satıcılığı, araba yıkayıcılığı, kırmızı ışıklarda 

duran arabaların ön camlarının temizliği, çöp toplayıcılığı, dilencilik, vb.) de bu başlık 

altında değerlendirilebilir. ILO çalıştırılan çocukları faaliyet gösterdikleri alanlara 

ayırırken hizmet sektörü içerisine domestik işlerde ev işlerinde çalıştırılan çocukları da 

dâhil etmektedir. ILO’nun son rakamlarına göre Dünya üzerinde hizmet sektöründe 

çalıştırılan çocuk sayısı 54,3 milyondur (bunun içerisindeki 11,5 milyon çocuk domestik 

işlerde ev işlerinde çalıştırılmaktadır). Hizmet sektöründe çalışan çocuklar ekonomik 

faaliyet içerisindeki çocukların yüzde 32,2’sini oluşturmaktadır” (Duyar 2017). 

 

Ucuz iş gücü olmaları nedeniyle her türlü istihdam alanında bulunan Suriyeli sığınmacı 

çocuklar, en ağır ve tehlikeli çalışma alanları olan sanayi ve tarım sektöründe yer almakla 

birlikte çeşitli çalışma alanlarında da çalışmaktadırlar. Ayrıca bu çocuk kitlenin bir kısmı 

sokaklarda çalışmakta, karton toplamaktadırlar (Kireçdağ 2017). Sokaklarda çalışan 

çocuklar fiziksel şiddet, cinsel taciz, saldırı, bağımlılık yapıcı çeşitli madde kullanımı, 

polis-zabıta tarafından karakola götürülme, trafikte-sokakta geçirilen kazalar, yaptığı işin 

sağlığını ve güvenliğini tehdit etmesi gibi birçok olumsuz duruma maruz kalmaktadır 

(Servet 2017). Çizelge 2.4’te cinsiyete göre 15-17 yaş grubu çocukların 2004 ve 2018 

yılları arasındaki istihdam oranları yüzde biçimde verilmiştir. Kadın oranında yıllar 

içinde azalma gözlenirken, erkek oranında artış gözlemlenmiştir. Çizelge 2.5’te ise 6-17 

yaş arasındaki çocukların tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine dağılımları yüzde hesapla 

2006 ve 2012 verilerine göre verilmiştir. 2012 yılında tarım sektöründe artış görülürken, 

sanayi sektöründe ve hizmet sektöründeki dağılımda azalma görülmektedir (TÜİK 2019). 
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Çizelge 2.4 15-17 yaş grubundaki çocuk istihdam oranı (%) 

 15-17 Yaş Grubundaki Çocuk İstihdam Oranı (%) 

 Kadın Erkek 

2004 11,6 20 

2005 10,1 20,7 

2006 10,4 20,9 

2007 9,6 21,7 

2008 10,2 22 

2009 10,1 22,1 

2010 10,8 23,1 

2011 11,2 23,6 

2012 10,2 23,3 

2013 10,1 22,9 

2014 10,8 25 

2015 11,4 24,5 

2016 11,9 23,8 

2017 10,2 24,3 

2018 10,2 25,7 

 

Çizelge 2.5 6-17 yaş grubundaki çalışan çocukların sektör dağılımı (%)   

Yıl Yaş 6 -17 Yaş Grubundaki Çalışan Çocukların 

Sektör Dağılımı (%) 

Tarım Sanayi Hizmet 

2006 6-14 %53,3 %17,4 %29,1 

15-17 %28,8 %37,2 %34 

2012 6-14 %68,5 %13,7 %17,8 

15-17 %32,9 %29,6 %17,8 

 

2.1.3.4 Mülteci çocuklar 

 

Türkiye coğrafi ve strateji konumu ile Orta Doğu, Asya ve Avrupa arasında köprü 

olduğundan dolayı kitlesel sığınma ve göç hareketlerinin gerçekleştiği bir bölgedir (T.C. 

İçişleri Bakanlığı t.y).  

 

Göç olgusu göç eden tüm bireyleri etkilemektedir. Ancak en savunmasız durumda olması 

nedeniyle aile üyeleri arasında en çok çocukları etkilemektedir. Göç olgusunun çocuklar 

üzerinde; yeni yaşam koşullarına uyum sağlayamama, dışlanma, sağlıklı koşulların 
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yetersizliği, beslenmede yetersizlik, sağlık, psikoloji, bedensel ve zihinsel gelişim 

geriliği, istismar, ihmal gibi olumsuz etkiler yaratmaktadır (Baş vd. 2017). 

 

Göç ve mülteci yaşam, çocukların Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de belirtilen yaşama, 

korunma, sağlık, eğitim gibi temel haklarına ulaşmalarına engel olmaktadır. Bu yaşam 

tipi çocukların bedensel, ruhsal, sosyal gelişimlerini etkilemekte, bulaşıcı hastalıklara 

yakalanma risklerini artırmakta, beslenme yetersizliği çekmelerine neden olmakta, 

çocukların ruh sağlığını bozmakta, çocuk suçluluğunu artırmakta, çocuk işçiliği ve çocuk 

istismarı için ortam yaratmaktadır (Aydın vd. 2017). 

 

Göç çocuklar üzerinde dünyaya karşı güvensizlik, sürekli tehdit duygusu ile yaşama, 

çevreye yabancılaşma ve düşmanca duyguların görüldüğü psikolojik tepkiler 

oluşturmaktadır.  Sokakta yaşamak durumunda kalan çocuklar, eğitimden uzak, tacize, 

kaçırılmaya, öldürülmeye, yaralanmaya, suç işlemeye, gelişimlerinin bozulmasına, 

madde bağımlılığına ve şiddete açık bir ortamdadırlar. İçinde bulundukları ağır 

yoksulluk, çocukların haklarının ciddi bir şekilde ihlal edilmesine açık kapı 

bırakmaktadır. Çocukların emeği; tekstil, inşaat, hizmet, mevsimlik tarım, çobanlık gibi 

alanlarda güvencesiz ve sigortasız bir şekilde kullanılarak suiistimal edilmektedir (Molu 

ve Baş, 2016)  

 

Ayrıca dil problemi yaşayan mülteci-göçmen çocuklar için eğitim almak büyük sorunlar 

arasındadır. Aynı zamanda çocukların uyum sorunları, psikolojik rahatsızlıklar 

yaşamaları, ailelerinin ilgisizlikleri, ekonomik durumun yetersizliği sebebiyle çalışmak 

durumunda bırakılmaları eğitim sorunları yaratmaktadır (Baş vd. 2017).  

 

Ülkelerindeki huzursuzluktan dolayı Suriyeliler tarafından Türkiye sınırlarına 

gerçekleşen göçler azımsanamayacak kadar büyük bir orandadır. Suriye’de devam 

etmekte olan huzursuzluk ortamı ve Türkiye’ye gelen göç hareketi 2011’den beri devam 

etmektedir. 2020 yılının ocak ayında Mülteciler Derneği tarafından yayınlanan bilgilere 
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göre kayıt altına alınan toplam Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 3.571.175 kişidir 

(Çizelge 2.6 ve Şekil 2.7). Biyometrik verileriyle kayıt altına alınan geçici koruma 

altındaki 0-18 yaş Suriyeli çocukların sayısı 1.652.377 kişidir (Çizelge 2.7). Yerli nüfusa 

oranlandığında Suriyeliler %81,02 oran ile Kilis’te yaşamaktadır (Çizelge 2.8) 

(Mülteciler Derneği 2020).  

 

Çizelge 2.6 Türkiye'deki Suriyeli sayısı, Ocak 2020 verileri 

YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM 

TOPLAM 0-75+ 1.927.073 1.644.102 3.571.175 

0-4 247.518 231.766 479.284 

5-9 267.368 251.466 518.834 

10-14 204.270 190.247 394.517 

15-18 140.941 118.801 259.742 

0-18   1.652.377 

 

 

 

Şekil 2.7 Türkiye'deki Mülteci Nüfus ve en yoğun Suriyeli nüfusun bulunduğu ilk 

15 il (UNHCR 2018) 
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Çizelge 2.7 Nüfus yoğunluğuna göre ilk on ilde Suriyeli sayısı ve oranı , 2020 

 

 

Suriye’deki huzursuzluktan dolayı Türkiye’ye göç eden Suriyeli insanlara devlet 

tarafından insani yardım sağlama amacıyla Geçici Yardım Merkezi olarak isimlendirilen 

geçici süreli sığınma kampları kurulmuştur. Bu kamplar Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, 

Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya’da 

bulunmaktadır. Kamplarda yardım amaçlı kurulan barınma üniteleri çadır veya 

konteynerdir. Ayrıca bu alanlardan, barınma ünitelerine göre çadır kent ve konteynır kent 

olarak da bahsedilmektedir. Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum (AFAD), Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) gibi kuruluşlar bu alanlarda yaşayan 

mültecilere insani destek vermektedirler. AFAD Yönetimi Başkanlığı’nın 15 Ekim 2018 

yılında paylaştığı bilgiye göre Geçici barınma merkezlerinde kalan göçmen sayısı toplam 

178.965’tir. Bunun 174.256’i Suriyeli 4.709’i Iraklıdır. Kamplarda 54.703 kişinin 

yaşadığı 27.675 çadır ve 124.262 kişinin yaşadığı 30.138 konteyner bulunmaktadır 

(AFAD 2018).   
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Kamplar, temel barınma ihtiyacını gidermeye yönelik olarak konteynerler veya 

çadırlardan oluşmaktadır. Asgari düzeydeki barınma ihtiyacını ve mahremiyet 

gereksinimini karşılayan bu barınma alanları hava şartlarından kolayca etkilenmektedir. 

Geçici süre için temel ihtiyaçları karşılamak amaçlı olarak hızlı ve pratik bir şekilde 

kurulmuş olan mülteci kampları sınır bölgelerine yakın bulunmaktadır. Sert zemin 

üzerinde kuruludur. Kamp içinde bulunan nizami bir dizilimle yan yana sıralanmış 

barınaklar, birbirini tekrar eden bir görüntüye sahiptir. Yalnızca sert zemin ve 

konteynırlar göze çarpmaktadır.  

 

Sığınma kamplarında ısınma, güvenlik, haberleşme, ibadet, altyapı, itfaiye, market, 

tercümanlık, psiko-sosyal destek, bankacılık, çamaşırhane, bulaşıkhane ve duş ihtiyacı 

gibi gerekli olan temel hizmetler bulunmakta ve erişilebilir durumdadır. AFAD’ın kamp 

alanlarında sosyal amaçlara yönelik hizmet olarak yerleştirmiş olduğu çocuk ve oyun 

alanı parkları, eğitim ve kurs faaliyetleri, dinlenme merkezleri, televizyon odaları ve 

internet hizmeti sunulmaktadır (Ağır ve Sezik 2015).  

 

Cengiz Özkarabekir’in 2014 yılında yönettiği Türkiye’deki Suriye belgeseline göre; 

Mülteci kamplarında beklenenden çok daha uzun süreli olarak sığınmak, mülteciler için 

gelecek kaygısına, çalışacak bir iş olmamasından dolayı körelmeye, ekonomik gelir elde 

edememelerine neden olmaktadır. Kamplardaki yaşam alanlarının standart ve tek düze 

olması, giriş-çıkışların kontrollü ve denetim altında olması nedeniyle sığınma 

kamplarında yaşayan mülteciler hapis olmuşluk hissi yaşamaktadır. Yaşamını sürdürme 

ve gelecek kaygılarıyla birleşen bu uzun süren bekleyiş, kamplarda yaşayan mültecileri 

kendilerine yeni bir yaşam kurmak için Türkiye’nin farklı şehirlerine göç etmeye 

itmektedir.  

 

AFAD’ın verilerine göre kamplarda yaşayan Suriyeli sayısı gittikçe azalmaktadır (T.C. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019). 2019 yılı 19 Eylül günü İçişleri 

Bakanının yaptığı açıklamada ülkesine geri dönen Suriyeli mülteci sayısı 354.000 kişi 

olarak belirtildi 2019 yılı 31 Mart tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
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tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısı 31.185 

kişidir (Anonim 2019a). 

 

Sığınma kamplarının dışında yaşayan ve Türkiye’nin içinde farklı şehirlere göç etmiş 

mülteciler ülkelerinden kaçarken yanlarında getirdikleri paralar ile ev satın almakta ve 

kiralamaktalar. Ekonomik durumu iyi olan mülteciler ev satın alıp daha rahat bir hayat 

yaşayabilirken, ekonomik durumu çok iyi olmayan ve getirdikleri miktar gün geçtikçe 

azalmakta olan mülteciler ise kiralık evlerde birden fazla aile olarak kalabalık bir biçimde 

yoksulluk içinde yaşamaktadırlar. Bu da çevrede yaşayan Türk aileleri gürültü gibi 

nedenlerden dolayı rahatsız etmektedir. Ayrıca her gün azalmakta olan bütçe ve bitmeyen 

ihtiyaçlar nedeniyle çalışmak zorunda kalan mülteciler ucuz işçi olarak en çok tercih 

edilen işçiler haline geliyor. Bu da yaşamakta olan halkın refahını etkilemekte, kentte 

tansiyonu yükseltmektedir (Özkarabekir 2014). 

 

2.1.3.5 Engelli çocuk 

 

TÜİK (2011) verilerine göre Türkiye’de 4.882.841 kişiyle toplam nüfusun %6,6’lık bir 

kısmını engelli bireyler oluşturmaktadır (Anonim 2012). Türkiye’deki engelli çocuk 

bireyler incelenmek istediğinde çocuklara yönelik bu yönde detaylı bir veriye 

ulaşılamamaktadır. Ancak kentsel alanda her yaştan engelli bireylerin karşılaştığı 

zorluklar, engelli çocuk bireylerin karşılaştığı zorluklar için de söz konusu olmaktadır. 

Ancak engelli bir çocuğun engelli bir yetişkin bireyden en önemli farkı, sağlıklı bir 

gelişim sürdürebilmesi için oyun oynama ihtiyacı ve hakkıdır. T.C. Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Mayıs 

ayında yayınladığı Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni’nde yaş gruplarına, cinsiyete ve 

nüfus oranına göre engelli birey oranları verilmiştir (Çizelge 2.8). Bu verilere göre; 

Engellilik oranı  Kadın nüfusta  Erkek nüfusta,  

3-9 yaş arasında  %2.1     %2.5   

10-14 yaş arasında   %1.8     %2.4 

15-19 yaş arasında  %2.0     %2.6 oranındadır. 



41 

 

Çizelge 2.8 Genel nüfus içinde yaş grubu ve cinsiyete göre en az bir engeli olan nüfus 

(Anonim 2019d) 

 

 

WHO’nun verilerine göre her 7 kişiden 1’i engellidir ve Yaklaşık bir milyardan fazla 

insanın engelliliği deneyimlediği anlamına gelmektedir (Anonymous t.y). Gelişmemiş 

ülkelerde yaşamakta olan engelli bireylerin, gelişmiş ülkelerde yaşayan engelli bireylere 

göre daha fazla sorun yaşamakta oldukları bilinmektedir. Türkiye’de engellilerle ilgili 

yapılmış çalışmalar ciddi boyutta değildir. 2002 yılında Başbakanlık Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Özürlüler Araştırması ülkede yaşayan 

engelliler ile ilgili yapılmış en ciddi araştırmadır. Bu araştırmaya göre Türkiye nüfusunun 

yaklaşık %12’si engellilerden oluşmaktadır. Ortopedik, işitme, görme, zihinsel ve dil ile 

ilgili engeli olanların oranı %2,58, süreğen hastalığı olanların oranı %9,7’dir (Duman vd. 

2015). 

 

5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanunu’nda engelli: “Doğuştan veya sonradan 

herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli 

derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 

ihtiyaçlarını karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık 

ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi “özürlü” olarak tanımlanmaktadır” (Koca 

2010).  
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Engellilik, beş başlıkta incelenir; 

• Zihinsel, 

• Görme, 

• İşitme ve konuşma,  

• Ortopedik engelli ve 

• Süreğen Engelliler (Koca 2010). 

 

Engelsiz bir çocuk birey 18 yaşını geçip reşit bir birey olana kadar aileye bağımlıdır. 

Bebeklerin ve küçük çocukların aileye bağımlılığı genç çocuklara göre çok daha fazladır. 

Çocuğun yaşı büyüdükçe aileye olan bağımlılığı azalmaya başlamaktadır. Engelli 

çocuklar belirli gelişim alanlarında yetersiz kalmaları nedeniyle anne ve babalarına olan 

bağımlılıkları, sağlıklı bir çocuğa göre daha farklı derecelerde olmaktadır. Engelli bireyin 

etkilendiği tüm şartlardan engelli bireye bakmakla yükümlü kişiler de ciddi derecede 

etkilenmektedir. Engelli çocukların sorunları yalnızca çocukların değil, bağımlı olduğu 

kişilerin de sorunları olmaktadır. Engelli bireylere bakma yükümlülüğü aile için bir stres 

kaynağı olmakta ve sürekli başa çıkmalarını gerektiren bir durum haline gelmektedir 

(Seydel vd. 2016). Dolayısıyla engelli bireyler için yapılacak her türlü olumlu çalışma 

engelli bireyle etkileşimde olan birçok kişiyi de olumlu yönde etkileyecektir.  

 

2012 yılındaki verilere göre Türkiye’de engelli sayısı 4.882.841 kişidir ve nüfusa oranı 

%6.6’dır. Kadın engelli nüfus oranı %57,2 iken erkek engelli nüfusu %42,8’dir. 

Engellilerin kentsel alanda en çok karşılaştıkları sorun %66,9 oranıyla yollardan yaya 

kaldırımlardan erişilebilirlik sorunu ile başta gelirken, konutlardan %66,3, Alışveriş 

mekanlarından %59,5, kamu binalarından %58,4 oranında erişilebilirlik sorunu 

yaşamakta olduğu Şekil 2.8’de ifade edilmiştir. (Anonim 2012). 
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Şekil 2.8 Türkiye'de engellilik (Anonim 2012) 

 

Engelliler için fiziksel çevrenin erişilebilir, yaşanabilir olabilmesi imar planları, kentsel, 

sosyal, teknik altyapı alanları, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yapı standartlarına 

bağlıdır (Anonim t.y.a). Engelli bireylerin kent içi aktivitelerinde ve bedensel, zihinsel, 

ruhsal, duygusal ve/veya sosyal gelişimlerinde olumsuz etkide bulunan etkenler; 

 

• Kamusal alanlardaki kot farkları,  

• Standartlara uygun olmayan rampalar,  

• Rampa veya asansörün gerekli yerlerde bulunmaması,  

• Taşıt öncelikli yolların egemen olması,  

• Nitelik ve tür yönünden yetersiz malzeme kullanımı,  

• Kentsel donatı elemanlarının ergonomik ve standartlara uygun olarak 

yapılmaması gibi etkenlerdir.  

 

Bu gibi durumlar engelli bireylerin yaşam kalitesini düşürmekte, kentsel yaşanabilirliği, 

kullanılabilirliği, erişilebilirliği azaltmaktadır. Kentsel mekânlar güvenli, erişilir, kolay 

ulaşılır, ilgi çekici, etkin kullanıma açık alanlar olmalıdır. Herkes tarafından her yönüyle 

yoğun biçimde kullanılabilmelidir. Dış mekânın fiziksel kullanımındaki tasarım 

girdilerinde;  

 

• Yüzey (engelsiz ve uygun döşeme yüzeyi),  

• Genişlik (engelsiz ve yeterli genişlik),  

• Yükseklik (engelsiz ve yeterli yükseklik),  
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• Alan (engelsiz ve yeterli hareket alanı),  

• Bildirişim (gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri) 

• Donatı (yeterli ve gerekli mekânsal kullanma donatıları) olmak üzere altı bileşen 

söz konusudur.  

 

Ayrıca T.C. 1982 Anayasası, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Kentsel Şartı, 

Onuncu Kalkınma Planı Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm Özel İhtisas 

Komisyonu Ön Raporu, 5378 sayılı Engelliler Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği gibi çeşitli yönetimsel çalışmaların 

planlanma, tasarım ve yönetim konusundaki yaklaşımları ‘herkes için güvenli ve dost 

kentler’ için büyük önem taşımaktadır (Aygün vd. 2018). 

 

2.1.3.6 Korunmaya muhtaç çocuklar  

 

Korunmaya muhtaç çocuk tanımı “Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri 

tehlikede olup; ana veya babasız; ana veya babası veya her ikiside belli olmayan; ana 

veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen; ana veya babası tarafından ihmal edilip 

fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü 

sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan çocuk” şeklindedir 

(Sosyal Hizmetler Kanunu 1983).  
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Çizelge 2.9 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2018 yıl sonu verileri 

(Anonim 2018). 

 

 

Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre (Çizelge 2.9) 

çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, korunmaya muhtaç çocukların fiziksel, duygusal, 

psikolojik, sosyal ihtiyaçlarını karşılayan, barınmalarını sağlayan sosyal hizmetlerdir. 

Çocuk evi, çocukların bakımının şehir merkezinde, okullara ve hastanelere yakın bölgede 

yer almaktadır. Yeni yapılan çocuk destek merkezleri ise belirli sayıda kişi kapasitesine 

sahip apartman dairelerinden veya villalardan oluşan, çocukların; “iş ve uğraşı 

yapabilmesi, açık-kapalı spor alanları, hobi bahçeleri, hayvan barınakları, eğitim 

atölyeleri, terapi odaları ve görüşme odaları" gibi alanları içeren yaşam ünitelerinden 

oluşur (Anonim t.y.b). 

 

Aile ve Çalışma Bakanlığı 2018 istatistiklerine göre çocuğa yönelik hizmetlerde kuruluş 

bakımı altında 14.214 çocuk ve aile yanında destek verilen 119.537 çocuk bulunmaktadır. 

Son on iki yılda 11.485 çocuk ailesinin yanına döndürülmüştür. 16.809 çocuk evlat 

edindirilmiştir. 6.468 çocuğun bakımı koruyucu aile tarafından sürdürülmektedir. Özel 

Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde ise 2.762 çocuğa ücretsiz bakılmaktadır (Anonim 

t.y.b). 
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Şekil 2.9 Çocuğa şiddetin haritası 

 

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve Çocuk Hakları Programı'nın hazırladığı Çocuğa 

karşı şiddeti izleme haritası ‘raporuna göre çocuğa karşı uygulanan şiddetin en çok 

görüldüğü iller; Gaziantep (217 olay), İstanbul (194 olay). Antalya (168 olay) ve 

Diyarbakır (132 olay)’dır (Şekil 2.9) (Anonim 2012a). 

 

2.2 Çocuk ve Çevre İlişkisi 

 

Çocuğun gelişim psikolojisi ve mekân algısı, çocuk-çevre ilişkisiyle birebir bağlantılıdır. 

Ayrıca kendini ve çevresini keşfetmesini sağlayan ve çocuk için temel bir ihtiyaç olan 

oyun, çocuk-çevre ilişkisinde büyük önem taşır. Çocuğun gelişim sürecini bilmek, 

değişen beceri ve ihtiyaçlarının bilincinde olmaya yardımcı olmaktadır. Bu beceri ve 

ihtiyaçlar, çocuğun mekânı kullanma ve algılama biçimini de yönlendirir.  

 

2.2.1 Çocuk gelişimi 

 

Çocuk birey gelişimi boyunca fiziksel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal olarak değişim 

geçirir. Çocuğun gelişimiyle birlikte anlama, kavrama, ifade etme, iletişim kurma, 

hareket becerileri gelişmektedir. Çocuklar sürekli olarak gelişen bedenini tanımayı ve 
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kullanmayı öğrenmektedir. Bir yandan da toplum içinde; aile, okul, ana baba, kardeşler, 

akranlar, diğer yetişkinler arasında yer edinme, kendi kişiliğini ve kimliğini bulma 

çabasındadır. Sürekli bir merak ve keşif halindedir. Hem kendi bedeniyle yapabildiklerini 

hem de çevresini keşfetmeye çalışır.  

 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de on sekiz yaşına kadar her insanı çocuk olarak 

tanımlamaktadır. Ancak gelişim psikolojisinde yeni doğan bir çocuk ile on yedi yaşındaki 

bir çocuğu gelişim evrelerindeki farklılıklara göre birbirinden ayrılır. 

 

İncelenme kolaylığı açısından gelişim psikolojisi; çocuk gelişimi, ergen gelişimi, yetişkin 

gelişimi olmak üzere üç ana gelişim dönemine ayrılmaktadır. Gelişim dönemleri; doğum 

öncesi, bebeklik, ilk çocukluk (okul öncesi dönem), orta çocukluk (okul dönemi) ve 

ergenlik dönemi olarak ayrılır (Çizelge 2.10).  

 

Çizelge 2.10 İnanç vd. (2015)'e göre çocuk gelişim dönemleri 

Çocuk Gelişim Dönemleri 

Doğum öncesi dönem Döllenmeden doğuma kadar olan süre (0-38 ay) 

Bebeklik dönemi 0-2 yaş  

İlk çocukluk (okul öncesi 

dönem) 

3-5 yaş  

Orta çocukluk (okul dönemi) 6-11 yaş  

Ergen Gelişimi 

İlk ergenlik 12-14 yaş  

Geç ergenlik 15-19 yaş  

 

Gander ve Gardiner’in (2015) Çocuk ve Ergen Gelişimi isimli kitabında bebeklik, ilk 

çocukluk, orta çocukluk, ergenlik dönemi olarak dört ayrı başlık altında geniş bir açıyla 

anlatılmıştır. Bu başlıklar Gander ve Gardiner’de belirtildiği şekliyle aşağıda kısaca 

verilmiştir. 
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Bebeklik dönemi: 

 

Bebeklik dönemi yenidoğan bebekle iki yaş arasıdır. İlk iki haftasındaki bebeğe 

yenidoğan, on iki ile yirmi dört aylık bebeğe küçük çocuk denilmektedir. Yenidoğanın 

ortalama boyu ve ağırlığı Gander ve Gardener’a (2015) göre 45-53 cm ve 2724-3904 gr 

iken İnanç vd. (2015) kaynağında belirtilen 50-52 cm ve 3000-3600 gr’dır.  

 

Yenidoğan çocuklar, çeşitli reflekslerle doğarlar. Bu refleksler; kökseme, emme, yutma 

refleksleri, öksürme, esneme, hapşırma, kusma refleksleri, göz kırpma, yürüme, yüzme, 

bükülme, tonik boyun, moro, yakalamadır. Algısal yetenekleri hızlı bir biçimde gelişir. 

Kokulara, tatlara, hareketlere, basınçlara, acıya duyarlılıkları vardır.  

 

Bebek yaklaşık olarak on iki aylıkken yürümeye başlar. On iki ile yirmi dört aylar 

arasında çocuk hareketlidir ancak sözel anlamda yeterli değildir. Bebeklikten çıkmış gibi 

görünse de ilk çocukluk dönemine girmemektedir.  

 

İlk çocukluk dönemi (okul öncesi çocuk); 

 

İki ile altı yaş arası çocuklardır. Bu dönemde çocuğun toplumsal ilişkilerinde, bilişsel, dil 

ve kişilik gelişiminde önemli bir değişim gözlenir. Ortalama boyu 75 cm ve ağırlığı 12 

kg olan çocuk dört yılda bir boyu yaklaşık olarak 5-7 cm uzar, ağırlığı 2-3 kg artar. 

 

Bu yaşlarda koşma, zıplama, tırmanma, fırlatma gibi hareket becerilerinde etkili bir 

gelişim görülür. Kendi kendine yeme, giyme, düğme ilikleme, bağcık bağlama gibi 

etkinlikleri başarırlar. İki yaşından altı yaşına dek çocukların kelime dağarcıkları 50 

sözcükten 20.000 sözcüğe ulaşabilmekte, karmaşık cümle kurma ve anlama becerileri dil 

ve biliş gelişimiyle birlikte ilerlemektedir. 
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Tam bağımlı bebeklerin aksine ilk çocukluk döneminde daha büyük bir bağımsızlık ve 

özerklik isteği görülür. Oyun etkinlikleri karmaşıklaşmıştır bu da merak ve çevreyi 

keşfetmeyi sağlar. Karar verme, bellek, strateji, gözlem, mekânsal akıl yürütme, problem 

çözme, yaratıcı düşünme gibi önemli bilişsel becerileri bu dönemde oyun oynayarak 

kazanır. Bu dönemde oyun dışında çocuğun yaratıcılığını besleyerek bilişsel becerilerini 

geliştiren etkinliklere örnek olarak kaynakta aşağıdakiler verilmiştir;  

 

• Yapı kurmak, dikiş dikmek, sanat malzemelerini içeren yapılandırılmamış 

etkinlikler, örneğin; kum, su, buz, kar, yapraklar ve çamur ile oynamak  

• Anne ya da baba ile çatı katını, ahırı temizleme, parkları araştırma, yürüyüşe 

çıkma, balık avlama ve alışverişe/işe gitme gibi işlerde anne-babaya yardım 

etmek, onlarla beraber yapmak 

• Fırını kullanma, yemek pişirme, masayı kurma, bulaşık yıkama, bebek bakma, kar 

küreme, araba yıkama, yaprakları süpürme, bodrumu ya da garajı temizleme gibi 

ev işlerinde anne ya da babaya yardım etmek. 

 

İlk çocukluk dönemindeki çocuklar;  

• İki-üç yaş arasında, aile, kardeşler ve bir-iki çocukla oynarken kendini güvende 

hisseder. 

• Kendi başlarına oyuncaklarıyla ‘-mış gibi’ oyunlar üretir. 

• Dört yaşında, özel arkadaşlar edinir. Diğer çocuklardan oluşan gruplarla oynar.  

• Beş yaşında, oldukça etkin olur. Bağımsızlık ihtiyacı artar. Başını derde sokar, 

disipline olur.  

• Gerçek veya düşsel insanlara/nesnelere karşı korkular oluşur.  

• Toplumsal görevleri ise ana-baba, çocuklar ve diğer insanlarla duygusal ilişki 

kurmayı öğrenmek ve beden atıklarını denetlemeyi öğrenmektir. 

 

Aşağıdaki çizelgelerde (Çizelge 2.11 ve 2.12) İnanç vd. (2015)’ten yararlanılarak, 2-5 yaş 

arasındaki çocukların gelişimlerine göre kaba motor ve ince motor olmak üzere hareket 

becerilerine yer verilmiştir. 
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Çizelge 2.11 Okul öncesi dönemde kaba motor becerileri  

2 yaş 3 yaş 4 yaş 5 yaş 

Zıplama 

Kendisine gelen topu 

tutma 

Üstüne gelen büyük 

bir topu tutamama 

Zıplama 

Tek ayak üstünde 

durma 

Sıçrama 

Adımlama 

Tek çizgi üzerinde 

adımlama 

Bisiklete binme 

Zıplayan topu 

yakalama 

 

Zıplama 

Koşma 

Sıçrama 

Sıçrayan topu 

yakalama 

Zıplama 

İp atlama 

Tek ayak üzerinde 

sıçrama 

Tek elle zıplayan 

küçük bir topu 

yakalama 

Uzun bir çizgi 

boyunca adımlama 

Tek ayakla sıçrama, 

dönme 

Dengeli yürüme 

 

Çizelge 2.12 Okul öncesi dönemde ince motor beceriler  

2 yaş 3 yaş 4 yaş 5 yaş 

Karalama 

Basit giyecekleri 

giyme 

6-8 bloğu üst üste 

koyma 

Bardağı bir elle tutma 

Kitap sayfasını 

çevirme 

Daireyi kopya etme 

Çizgi çizme 

Kaşık kullanma 

Kirleterek de olsa 

resim çizme 

Sürahiden su dökme 

 

Şekiller çizme 

Üç parçalı insan resmi 

çizme 

Kendi kendine giyinme 

Kaba yazı yazma 

Bloklardan inşaat 

yapma 

Makası kullanma 

Kareyi kopyalama 

Boncukları ipe dizme 

Fermuar çekme 

Ayakkabı 

bağlayabilme 

 

Orta çocukluk dönemi (okul çağı çocuk); 

 

Altı-on iki yaşlar arasındaki okul çağında olan çocuklar, orta çocukluk dönemindedir. 

Orta çocukluk dönemine giren altı yaş çocuğun ortalama boyu 106 cm, ağırlığı 20 kg’dır. 

On iki yaşına ulaştığında ortalama olarak bir erkek çocuğun boyu 142 cm, ağırlığı 38 

kg’dır. Kız çocuğunda ise boy 2,5-5 cm daha uzun, ağırlık 2,7 kg daha fazla 

olabilmektedir.  

 

Hareket becerileri açısından gelişim devam etmektedir. Bu dönemde telaffuz ve dağarcık 

daha gelişmiş durumdadır ve mizahtan zevk almaya başlar. Daha fazla bağımsızlık 

ihtiyacı ortaya çıkar. Yaşıtlarıyla daha fazla birliktedir. Zamanının büyük bir bölümü, 

okulda okuma, yazma, hesaplama öğrenmekle geçer dolayısıyla toplumsal 

davranışlarının çoğunu zamanının büyük çoğunluğunu harcadığı okulda ve oyun 

alanlarında öğrenir. Gelişim ilerledikçe daha meraklı, ciddi, işbirlikçi ve güvenli olurlar.  
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Arkadaş ilişkileri ve oyun çevresi okul öncesi dönemin son zamanlarında başlamış olan 

beş-altı yaş çocuk, bu dönemde ilişkisini ve çevresini genişletir. Yaşıtlarıyla olan 

ilişkilerinin gelişimi açısından okul çok önemli bir yere sahiptir. Altı-dokuz yaşlardaki 

çocuğun toplumsal etkileşimleri kendiliğinden olmaya başlar. Mahallede veya oyun 

alanlarında üyeleri devamlı değişen gruplarla hırsız-polis, saklambaç, ip atlama gibi 

oyunlar oynarlar. Çocuk on-on iki yaşına geldiğinde oyun oynadığı grupların üyeleri daha 

kararlı ve formeldir. Bu oyun grubundakiler çocukla benzer ilgi alanına, sorunlara, 

becerilere, düşüncelere sahiptir.  Toplanma yerleri ve zamanları belirlidir, örneğin; çeşitli 

kulüpler, ligler gibi özel etkinlikler. Böylece çocuk toplumsallaşır, yaşıtlarıyla beceri-

yetenek kıyaslaması yapar. Bu gruplar farklı değer ve tutumların tartışıldığı forumlar 

haline de gelebilmektedir. 

 

Orta çocukluğun ilk döneminde araçlar dünyası: makas, kağıt, boya, boyalı kalemler iken, 

son döneminde okuma, yazma ve hesaplama becerileridir. Çocuklar bu dönemde resim 

çizme, giysi dikme, pasta yapma, model gemi yapma, gibi her türlü ilginç ve yeni şeyleri 

yapabilecek becerileri kazanabilir. Orta çocukluğun toplumsal görevleri: kişisel 

bağımsızlık kazanma, yaşıtlarla geçinmeyi öğrenme ve uygun bir eril ya da dişil 

toplumsal rolü öğrenmedir.  

 

Ergenlik dönemi; 

 

Çocukluk ile yetişkinlik arasındaki bir dönem olan ergenlik dönemi çocuğun yaklaşık 

olarak on iki yaşına gelmesiyle Gander ve Gandiner’in (2015) kitabında belirtilene göre 

yirmi iki, İnanç vd.’e (2015) göre on dokuz yaşına kadar devam eder. Bu dönemde kız 

çocukları büyüme atılımına daha erken başlayarak on altı-on yedi yaş civarında en yüksek 

büyüme seviyesine ulaşırken, erkek çocuklarda bu ortalama on dört yaştır ve her yıl 7,5-

12 cm büyüyerek, en yüksek büyüme seviyesine on sekiz-yirmi yaşlarında ulaşırlar. 

Ergenlik dönemi, biyolojik olarak hızlı bir bedensel değişim ile başlayarak yetişkin 

boyuna, ağırlığına, bedensel ve cinsel özelliklerine erişir. Bu çağda yaklaşık olarak kız 
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çocukların ağırlığı on dokuz kilogram artarken erkek çocukların ağırlıkları yirmi beş 

kilogram artmaktadır.  

 

Artık çocukluk dönemi düşünce biçiminden farklı bir düşünce biçimine geçer. Kuramlar 

üretebilir. Bu dönemdeki ergen bireyler kendilerini yetişkin bireylere denk görür. Bu 

dönemde kendine hayranlık duyar, tüm ilginin kendi üzerinde olduğunu düşünür. 

İnsanlığın kurtuluşu gibi düşünceler zihninde yer edinir ve hayatını bu düşüncelere göre 

örgütler. Ancak on beş-on altı yaşlarında daha gerçekçi bakış açısı kazanırlar. 

 

Ergenlik dönemindeki bireyin gelişim görevleri; bedenini kabul etmek, uygun bir 

toplumsal role ulaşmak, yaşıtlarıyla olgun ilişkiler kurmak, duygusal ve ekonomik 

bağımsızlığı gerçekleştirmek, evlilik ve aile yaşamına hazırlanmaktır.  

 

Çocuğun büyümesine bağlı olarak yaşı, ağırlığı, boyu değiştiği gibi, zihinsel, duygusal, 

dil, sosyal ve fiziksel becerileri de gelişmektedir. Bu değişim ve gelişimler, zaman içinde 

çocukların çevrelerindeki alanları kullanmada farklılıklar meydana getirmektedir.  

Çocuğun boyuna göre mekânı algıladığı ölçek, ebeveyne bağlılık seviyesi, hareket 

kabiliyeti, dili kullanma becerisi, sosyal ilişkilerindeki gelişimi vb. çocuğun çevresini 

algılaması ve kullanımını da değiştirir.   

 

Piaget’nin geliştirdiği bilişsel gelişim evresi (Çizelge 2.13) ve Erikson’un psikososyal 

gelişim evreleri (Çizelge 2.14)’te İnanç vd. (2015) kaynağından yararlanılarak 

incelenmiştir. 
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Çizelge 2.13 Piaget - bilişsel gelişim evresi 

 

 

Piaget’e göre çocukların bilişsel gelişim evreleri; 

• Duyu-devinim döneminde (0-2 yaş), bebek emme gibi doğuştan gelen 

reflekslerini kullanır ve sürekli yineler. Yeni davranışlar dener. Deneme-yanılma 

yolunu kullanır. Sorunlar hakkında düşünerek mantıksal çözüm aramaya başlar. 

Taklit dikkat çeken davranıştır. 

• İşlem Öncesi Döneminde (2-6 yaş) yetişkinlerin düşünce sisteminden farklı olarak 

olayları büyülü ve doğa üstü bir şekilde düşünür. Canlı cansız ayrımı yapamaz ve 

cansız nesnelere canlı özelliği yükler. Bu dönemde sembolik oyundan bahsedilir. 

Çeşitli taklitler gerçekleştirerek oyun oynarlar. Büyüsel-doğaüstü düşünceye 

sahiptir. Gerçek ve hayal olanı ayırt etme konusunda güçlük çeker. 

Benmerkezcidir. Nesneleri sınırlı biçimde kategoriler veya sınıflar anlamında 

düşünebilmektedir. 

Evreler Yaş Temel Özellikler  

Duyu-Devinim 

Dönemi 

0-2 • Bebek kendini diğer nesnelerden ayırmaya başlar 

• Bebekte nesne sürekliliği, ilkel düzeyde nedensellik, zaman ve yer 

anlayışı gelişir 

• Neden-sonuç ilişkileri kurabilir  

• Daha önce gördüğü karmaşık davranışları taklit eder 

• Hayali oyunlar oynar 

• Sembolik düşünce gelişir 

İşlem Öncesi 

Sembolik Dönem 

ve 

Sezgisel Dönem 

2-6 • Sembolik düşünme işlevlerinde gelişim ve dilin sembolik kullanımı 

• Sezgisel sorun çözme 

• Tersine dönüştürememe 

• Odaklanma ve benmerkezci düşünme 

• Sayı korunumu, sınıflama ve bu türden ilişkileri anlama yetisinin 

kazanılmaya başlanması 

Somut İşlem 

Dönemi 

6-7 ile 

11-12 
• Madde, uzunluk, ağırlık ve hacim korunumu 

• Tersine dönüştürebilme 

• Odaktan uzaklaşma ve diğerlerinin bakış açısını anlayabilme 

• Somut işlemlere dayalı mantıksal düşünme 

• Sınıflama (nesneleri sınıf hiyerarşisine göre gruplama) ve sıralama 

(nesneleri ağırlık gibi belirli bir özelliğe göre gruplama) 

Soyut İşlem 

Dönemi 

11-12 

yaş ve 

üstü 

• Düşüncede esneklik 

• Soyut düşünme 

• Denenceleri zihinsel olarak sınama 

• Karmaşık akıl yürütme ve sorun çözmede olası seçenekleri dikkate 

alma 
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• Somut işlem döneminde (6-7 ve 11-12 yaş) çocuk nesneleri hiyerarşik olarak 

sınıflayabilir. Bütün-parça, parça-bütün, parça-parça ilişkisini anlayabilmektedir. 

Sayı, madde, uzunluk, alan, ağırlık ve hacim korunum becerisini kazanmaktadır. 

• Soyut işlem döneminde (11+ yaş) ergenler soyut olanı, o anda orada olmayanı, 

gelecekte olabilecek şeyleri düşünebilir. Bir düşünceyi oluşturur, geliştirir ve 

yenilerini üretebilir. Bu dönemde idealizmden bahsedilir. Dünyayı değiştirmek, 

toplumun ütopik bir biçimde yeniden yapılanmasını isteyen grup hareketlerine 

katılım gibi çabalarda bulunur. Ergen davranışları arasında uyuşmazlık ortaya 

çıkar; söyledikleri ve yaptıkları arasında tutarsızlıklar olabilir. Ergen kendini özel 

ve biricik görmektedir. Ayrıca toplum ve yaşıtları tarafından kabul edilmek için 

çaba göstermektedir (İnanç vd. 2015).  

 

Çizelge 2.14 Erikson-insanın psikososyal güdü ve ihtiyaçlarına göre gelişim 

dönemleri 

Yaşlar Erikson 

0-1 Güven-Güvensizlik 

1-2 Özerklik-Utanç 

3-5 Girişimcilik-Suçluluk 

6-11 Çalışkanlık-Aşağılık duygusu 

12-Genç yetişkinlik Kimlik-Kimlik Karmaşası 

Yetişkinlikte ilk yıllar Yakınlık-Yalıtılmışlık 

Orta yetişkinlik Üretkenlik-Durgunluk 

Geç yetişkinlik Bütünlük-Umutsuzluk 

 

Erikson’un gelişim evreleri; 

• Güven-güvensizlik (0-1 yaş): çocuğun ihtiyaçları zamanında karşılandığında 

güven duygusu gelişir. 

• Özerkliğe karşı utanç ve kuşku (1-2 yaş) çocuk bu dönemde dışkı kontrol etme, 

kendi kendine yemek yeme, izin verilirse tek başına oyun oynama, güvenli 

sınırlarda dünyayı keşfetme, bağımsızlık duygusu geliştirir. Çocuğun bu 

davranışlarına gösterilen tutumlara bağlı olarak çocukta utanç ve duygusu 

gelişebilir. 
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• Girişimciliğe karşı suçluluk (3-5 yaş) çocuk bu dönemde çevreyi araştırma, yeni 

şeyler deneme, plan yapma-uygulama sorumluluğu gerçekleştirirken bu 

girişimciliği desteklemeyen ebeveynler tarafından suçluluk hissine kapılabilir. 

• Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu (6-11 yaş) okul-ev ile ilgili sorumlulukları 

yerine getirme, başka insanlarla olumlu etkileşimde bulunma, başarılı olma ya 

bağlı olarak değerlilik duygusu gelişir. Bu dönemdeki olumsuzluklar çocukta 

aşağılık duygusu yaratır. 

• Kimliğe karşı kimlik karmaşası (12-19 yaş) Bu dönemde kendilik duygusu, kimlik 

ve yaşamdaki rol ile ilgili karmaşa ortaya çıkar (İnanç vd. 2015). 

 

20 yaş ve üzeri gelişim dönemleri olduğundan dolayı Erikson’un “yakınlığa karşı 

yalıtılmışlık”, “üretkenliğe karşı durgunluk” ve “bütünlüğe karşı umutsuzluk” evreleri bu 

tezde ele alınmamıştır. 

 

Çağdaş psikolojide hümanist psikolojinin öncülerinden olan Maslow (1908-1970)’un 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramına göre insan ihtiyaçları beş gruba ayrılmıştır. Bunlar; 

fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi ve ait olma ihtiyacı, saygı görme ihtiyacı ve 

kendini gerçekleştirmedir (Şekil 2.10) (İnanç vd. 2015, Anonim t.y.c).  

 

 

Şekil 2.10 Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi 
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Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanlar ihtiyaçlar basamağındaki ihtiyaçları 

sırasıyla giderirler. Büyük çoğunluktaki insan ilk üç basamaktaki ihtiyaçları düzenli 

olarak giderirken saygınlık(değer) ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı çok az insan 

tarafından karşılanabilir (Hoy ve Miskel 1991; Parıltı 1999). İhtiyaçlar hiyerarşisinde bir 

ihtiyaç devamlı olarak giderilmeden bir üst düzeydeki ihtiyaç ortaya çıkamamaktadır.  

Maslow’un hiyerarşisinde beş basamakta yer alan ihtiyaçları; 

 

• Fizyolojik ihtiyaçlar: Hayatı sürdürebilmek için gerekli olan temiz hava, 

beslenme, barınma, dinlenme, uyuma, faaliyet, cinsellik gibi en temel 

ihtiyaçlardır.  

• Güvenlik ihtiyacı: her türlü tehlikelerden korunmak, alışılmış durumları tercih 

etme, çalışan bir insan için maaş, iş güvencesi, sigorta, emeklilik gibi faktörler. 

• Ait olma ve sevgi ihtiyacı: insanlarla bir araya gelmek, başka insanlar tarafından 

kabul görmek, arkadaşlık kurmak, çevresine etkisinin dokunması, sevmek ve 

sevilmek, yuva kurmak istemek, sosyal gruba dahil olmak 

• Saygınlık (değer) ihtiyaçları: ait olma ve sevgi ihtiyacının sosyal boyutunda bir 

gruba dahil olma ihtiyacı saygınlık (değer) ihtiyacında kendini bu grup içinde 

daha üst seviyede olmaya ve grupta takdir edilmeye bırakır. Saygınlık ihtiyacı 

başarma, rekabet etme, bilgili olma, kendine güvenme, kendine saygı duyma, 

bağımsızlık ihtiyaçlarını içerir. 

• Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Hiyerarşideki en üst basamak olan kendini 

gerçekleştirme ihtiyacına ulaşabilen çok az sayıda insan bulunduğu belirtilir. Bu 

ihtiyaçta kişi kendi potansiyelini ve gizilgüçlerini keşfetme çabası içindedir ve 

keşfettikçe bu ihtiyaç artarak devam eder. Bu nedenle hiyerarşideki diğer 

ihtiyaçlar gibi bu ihtiyacın giderilmesi söz konusu değildir (Parıltı 1999).  

 

Bronfenbrenner (1979)’in Ekolojik Kuramı, insan gelişiminin birbiri içine geçen 

sistemler içinde yer aldığından bahseder. Bireyin merkezinde olduğu bu sistemler; 

mikrosistem, mezosistem ekzosistem, makrosistem ve kronosistemdir (Eslek ve Yılmaz 

Irmak 2018). Bronfenbrenner’ın ekolojik kuramında bu sistemler ile ekolojik değişimin 

insan gelişim sürecine olan etkisinden bahsedilir. 
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Mikrosistem çocuğun yakın etkileşimde olduğu kişi ve grupları barındıran bir sistemken 

Mezosistem, mikrosistemler arasındaki ilişkileri kapsar. Çocuğun doğrudan etkileşimde 

bulunmadığı ancak yakın etkileşimde olduğu mikrosistemdeki kişilerin aracılığıyla 

oluşan etkileşimi içeren sistemdir. Makrosistem ise çok daha geniş bir kapsama sahip 

olup; içinde yaşanılan toplumun kültürel değerleri, inanç sistemleri, yaşam tarzları, 

sağlık, hukuk, ekonomik sistemlerini içerir. Kronosistem zaman içinde oluşan 

değişimlerin gelişimi etkilemesidir (Eslek ve Yılmaz Irmak 2018). Örnek olarak; 

mikrosistemdeki kişiler, aile, okul ve arkadaş sistemleri; mezosistem, okul, aile, arkadaş 

mezosistemleri arasındaki ilişkiler; ekzosistem, ebeveynin çalışmasına bağlı olarak 

çalışma süresinin, ücretin, kreş varlığının çocuğun eğitimini etkilemesi; makrosistem, 

çocuğun içinde bulunduğu toplumun değerleriyle etkileşimi; kronosistem, süreç içindeki 

kardeş doğumu, okula başlama, ergenliğe geçme gibi değişimlerdir (Aksel 2009; Eslek 

ve Yılmaz Irmak 2018). 

 

Roger Barker (1964-1968)’in Ekolojik Psikoloji Kuramı’ndaki yönlendirici ilkeye göre, 

sıradan günlük yaşamdaki davranışların ölçümü ancak her gün insanların günlük yaşam 

çevrelerini gözlemlemek ile mümkündür (Mumcu vd. 2013). İnsan-çevre ilişkisinde 

mekân bireyleri ve bireyler de mekânı şekillendirir. Davranışlarımızın etki ettiği davranış 

ortamı (behavior setting), “…söz konusu yerin fiziksel özellikleri ile kültürel verilerin 

etkileşiminin şekillendirdiği kültürel davranış ve etkinliklerin içinde cereyan ettiği sosyo-

kültürel nitelikli topolojik bir zemin gibi düşünülebilir” (Pouya 2016).  

 

2.2.2 Çocuk ve oyun  

 

Oyun, çocuğun hayatının merkezidir. Çocuğun fiziksel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal 

gelişimini destekler (Bozan 2014). Çevresini ve kendini keşfetmesine yardımcı olur. 

“Oyun, yaratıcılığı, hayal gücünü, sosyal bağları ve öğrenilmiş davranışları teşvik eder” 

(Parsons 2011).  Çocuklar taklit ederek oyun oynar. Oyun, öğrenme ile birebir ilişkilidir 

(Özgen ve Aytuğ 1992). Çocukları gerçek hayata hazırlayan deneme tahtasına 

benzetilebilir.  

 



58 

 

Aynı zamanda çocuklar için hem eğlence aracıdır hem de çocukların 

toplumsallaşmasında önemli bir göreve sahiptir. Oyun oynayan çocuk, dünyayı olduğu 

gibi veya olmasını istediği gibi ele alabilir. Bu sayede dünyayı keşfetme ve bireysel 

biçimde tepkide bulunma şansı elde eder (Gander ve Gardiner 2015). Çok oyunculu 

oyunlar, çocukların sosyal ilişkileri anlamasına yardımcı olur.  

 

Oyun çocuğa özgü, onu yetişkinden ayıran temel bir ihtiyaçtır (Tandoğan 2014). Ayrıca 

oyun oynamanın, çocuğun en temel hakkı olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun oyun hakkı 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 31. Maddesinde belirtilmiştir: “Taraf Devletler 

çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence 

(etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını 

tanırlar” (Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 1995). Genel tanımıyla oyun, kurallı veya 

kuralsız bir şekilde oynanan, çocuğun taklitlerle ve hayal gücünü kullanarak gerçek 

hayatın provasını yapabildiği, gerçek yaşamdaki uyaranlara karşı kendi tepkilerini 

geliştirebildiği, çevresiyle ilişki kurmayı deneyimlediği bir alan olmakla beraber fiziksel, 

sosyal, dil, duygusal ve zihinsel gelişimini destekleyen en önemli öğrenme sürecidir. 

Çeşitli bilim insanlarının oyun üzerine yaptığı farklı tanımlar Çizelge 2.15’te yer 

almaktadır. 

 

Çizelge 2.15 Oyun tanımları 

Oyun Tanımları 

Amor 

Comenius 

Oyun; Disiplin ve düzen kazanmada önemli rolü vardır, insanın 

özgür olma isteğini içerir (Metiner 2018).  

Caillois  Oyun; gönüllü bir hareket veya faaliyettir. Serbestçe yapılır ancak 

bazı bağlayıcı kuralları içerir. Bu kurallara göre belli bir alanda ve 

zamanda sürdürülür. (Metiner 2018). 

Freud Oyun ile çocuk sosyal olgunluğa erişir, kendi öz benliğini bulur. 

(Bozan 2014). 

Froebel Oyun oynamak bir ihtiyaçtır. Çocuğun kendini ifade etme yoludur. 

Oyun sayesinde çocuğun öğrendiği bilgiler kalıcı olur, bu nedenle 

çocuğa her şey oyun yoluyla verilmelidir. (Bozan 2014). 

Gazali  Çocuğun belleğini yenilemeye, öğrenme gücünü artırmaya ve 

çocuğu dinlendirmeye yardımcı olan oyunun, eğitimdeki yerinin 

önemli olduğunu belirtir (Metiner 2018). 

Gross  “Oyun bir pratiktir” (Metiner 2018). 
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Çizelge 2.15 Oyun tanımları (devam) 

Lazarus “Oyun, kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk 

getiren bir aktivitedir” (Metiner 2018). 

Montaigne Çocuk, hayatı oyun olarak algılar bu nedenle en gerçek uğraşı 

oyundur (Metiner 2018). 

Montessori Oyun çocuğun işidir. Oyun oynayan çocuk hem eğlenceli zaman 

geçirir hem de merak duygusunun öne çıktığı öğrenme aracıdır 

(Metiner 2018). 

Pestalozzi “Oyun, çocuğu harekete yönelten itici bir güçtür” (Bozan 2014). 

Piaget Dış dünyadan gelen uyaranları benimseyebildiği tek yoldur. “Oyun, 

bir uyumdur” (Bozan 2014). 

 

Çeşitli kuramcıların çocuk ve oyun ilişkisine farklı açılardan yaklaşan oyun kuramları 

bulunmaktadır. Sigmund Freud’un Psikanalitik Kuramı, Erik Erikson’ın Psiko-sosyal 

Gelişim Kuramı, Jean Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı, Rus psikolog Lev Semenoviç 

Vygotsky’nin Sosyo-kültürel Gelişim Kuramı, Albert Bandura’ya göre Sosyal Öğrenme 

Kuramı’ndan bahsedilmiştir. Buna ek olarak Jean Piaget’nin bilişsel gelişimine göre oyun 

sınıflandırması, Parten’in Toplumsal Oyun Kategorileri, Smilansky’nin Zihinsel Oyun 

Sınıflandırması, Moore’un oyun sınıflandırması ve Anderson-McNamee ve Bailey’in 

oyun çeşitliliği ile çocuklukta gelişim, eğlence ve öğrenmenin en önemli etkeni olan oyun 

bir sınıflandırma içinde incelenmiştir.  

 

Oyun Kuramları (Metiner 2018): 

 

Sigmund Freud’un Psikanalitik Kuramı’na göre oyun; 

• Çocuğun iç dünyasını yansıtır, 

• Gelişim sürecinde çocuğun hissettiği olumsuz duygularını, saldırgan dürtüleri ve 

kaygılarını yansıtabileceği, arzularını karşılayabileceği güvenli bir ortam sunar, 

• Terapi edici bir etkiye sahiptir, 

• Oyunun karşıtı gerçek olandır; mantıksal düşüncenin ve egonun gelişmesi ile 

oyun son bulur. 

 

Eric Erikson’un Psiko-sosyal Gelişim Kuramı’a göre oyun; 

• Çocuğun biyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını kaynaştırır, 
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• Çocuğun kişilik gelişiminde önemli katkısı vardır; benliğin belirsizliklerini, 

kaygılarını, arzularını dramatize eder, 

• Gelişimindeki evreleri sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olur, 

• Çocuğun kendi kendine veya başkalarıyla birlikte hayal gücünü kullanarak 

dünyaya hakimiyet ve uyum sağladığı bir etkinliktir.  

 

Jean Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı’na göre oyun; 

• Çocuğun deneyim ve bilgilerini birleştirdiği bilişsel faaliyettir, 

• Uyumdur, 

• Çocuğun bilgiyi yapılandırma sürecinde önemli bir etkiye sahiptir. 

 

Vygotsky’nin Sosyo-kültürel Gelişim Kuramı’na göre oyun; 

• Çocuğun içinde bulunduğu sosyo-kültürel etkileşimler sonucu çocuk tarafından 

yaratılan hayal ürünüdür, 

• Gerçek hayattan parçalar taşır ancak çocuk, zihninde kurguladığı oyunu yönetir, 

• Çocuğun özgür iradesini kullanarak yaşantısındaki gerçek durumlara yeni 

davranışlar üretmesine yardımcı olur, 

• Böylelikle çocuğun gelişiminde yaşadığı olumsuz dürtülerden arınmasını sağlar. 

 

Albert Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’na göre oyun; 

• Oynayarak bilgilerini, tecrübelerini, davranışlarını tekrarlar, 

• Bir öğrenme ve sosyalleşme biçimidir. 

 

Oyun Sınıflandırması: 

 

Piaget’e göre oyun sınıflandırması (Acar 2003); 

• Alıştırmalı oyun: bakma, emme, elleri açıp kapama gibi basit motor ve diğer 

faaliyetler bu oyun türünün en belirgin özelliğidir. Faaliyetlerdeki doyum, 

yinelemelere neden olur. 

• Taklit oyun: 2-11 yaş çocuklarında görülen bir oyun türüdür. Çocuk, temsili bir 

sistem geliştirir veya ileri düzeyde zihinsel planlamayla birbirine ilişkin üniteler 

oluşturur. 
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• Kurallı oyun: 11-12 yaşlarında görülen ileri zihinsel düzey gerektiren bir oyun 

türüdür. Akran kümeleri oyunu, oyun kurallarını ve cezaları belirler. 

 

Parten’in oyun sınıflandırması (Gander ve Gardiner 2015); 

• Uğraşsız Davranış: çocuk oyun halinde değildir ancak çevrede ilgisini çeken her 

şeyi seyrederek meşgul olur ya da kendi bedeniyle oynar 

• Seyirci: çocuğun zamanının büyük çoğunluğu kendinden büyük çocukların 

oyunlarını seyrederek, onlara soru sorarak, fikir vererek geçirir, oyuna dahil 

olmaz 

• Yalnız, bağımsız oyun: oyuncaklarıyla bağımsız bir şekilde ve yalnız oynar. 

• Paralel etkinlik: bağımsız olarak oynamasına rağmen seçtiği etkinlik ile 

çocukların arasına girmiş olur 

• Birlikte oyun: Diğer çocuklarla oynadığı oyundur, ortak etkinlik ile ilgilenir 

• İşbirliği kurucu ya da örgütlü tamamlayıcı oyun: Maddi bir ürün ortaya koyma, 

yarış, canlandırma gibi bir amaca odaklanmış oyundur ve örgütlenmiş bir grup 

içinde oynar. 

 

Smilansky’nin oyun sınıflandırması (Acar 2003): 

• “Fonksiyonel Oyun: Basit kas etkinliklerinden oluşmaktadır. Kendi hareketlerini 

veya başkasının hareketlerini taklit eder. Oyunun bir amacı vardır ve sembolik 

içerikli değildir.  

• Yapı-İnşa Oyun: Çocuk uzun süre oynadığı şeyle meşgul olabilir, materyal bir 

yapı oluşturmak için kullanılabilir.  

• Sembolik Oyun: Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre hayali durumlar yaratılır”. 

 

Moore’un oyun sınıflandırması (Acar 2003): 

Beş yaş altı ve üstü çocuklar ile gençlerin oyun alanlarındaki davranış örüntüleri sonucu 

beş madde ortaya koymuştur. 

• “Aktif (Etkin) Oyun Türleri: Beyin ve vücut eşgüdümü, fiziksel sağlığı, cesaret 

ve riski teşvik edici (risk-taking) gözlemlenebilir nitelikte, sabit çevre ile vücudun 
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mekânsal hareket (idaresi) ilişkisi. Örneğin, tırmanma, sallanma, dengede durma, 

atlama gibi motor aktiviteleri kapsar. Vücut enerjisi yüksektir. 

• Toplumsal Oyun Türleri: Çocukların birbirlerini tanımaları ile ilgili toplumsal 

niteliklerin baskın olduğu edilgen aktivitelerdir. Okuma, oturma, konuşma, 

diğerlerini gözlemleme gibi. Vücut enerjisi her zaman düşük ve psişik enerji ile 

birliktedir. 

• Bilişsel Oyun Türleri: Sabit ve sabit olmayan çevreye, öğelerinin kullanımı ile 

çevresel temelli, sorun çözücü ve bilgi kazandıran oyunlar. Örneğin, tahterevalliyi 

farklı yoğunluktaki nesneleri (kaya, odun, boş kutu gibi) tartmak için kullanmak 

gibi. 

• Düşsel Oyun Türleri: Çevrenin çocuklar tarafından zihinsel dönüşümü ile ilgilidir. 

Taşı para yerine kullanmak gibi. Yüksek düzeyde psişik enerji, değişik miktarda 

vücut enerjisi ile birliktedir. 

• Yaratıcı Oyun Türleri: Tüm çocuk aktiviteleri az veya çok yaratıcıdır. Vücutların 

kullanım şekilleri veya diğerlerine bağlı olarak kum oyunu, su oyunu, kale inşası, 

boyama, çukur kazma gibi çevrenin gerçek dönüşümünü içerir”. 

 

Anderson-McNamee ve Bailey’in (2010) oyun çeşitliliği (Aydoğan ve İlke 2019); 

• “Boş Oyun: Yeni doğmuş bebeklerin ilk üç aylık dönemlerinde rastgele hareketler 

ile net bir amaç olmadan meşgul oldukları ilk oyunlardır. 

• Tek Başına Oyun: 3 ile 18 aylık bebeklerin limitli sosyal, bilişsel ve fiziksel 

becerileri dolayısıyla çevrelerindeki objeleri izlemek, tutmak, tıngırdatmak gibi 

kendi kendilerine oynayarak zaman geçirmeleridir. 

• İzleyici Oyun: Bu oyun türünde çocuk, öteki çocukların oyunlarını izleyerek bir 

başkasıyla iletişim kurmayı öğrenir ve dil becerisini geliştirmeye çabalar. 

• Paralel Oyun: 18 aylık ile 2 yaş arasındaki çocukların diğer çocuklarla hiçbir 

iletişim kurmadan onların çevrelerinde –mış gibi yaparak oynadıkları oyunlardır. 

Çocuk, diğer çocuklarla oynama ihtiyacını gösterir ve “benim” kavramını 

öğrenmeye başlar. 

• Ortaklaşa Oyun: 3-4 yaşlarındaki çocuğun çevresindeki çocuklara ilgisi artar ve 

sosyalleşmeye başlar. Gevşek bir şekilde organize edilmiş oyunlardır. Çocuk ne 

yapacağını ve ne yapmayacağını burada öğrenmeye başlar. Ortaklaşa oyun, 
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paylaşma sanatını öğretir, dil gelişimini, problem çözme becerisini ve iş birliği 

yetisini geliştirir. 

• Sosyal Oyun: 3 yaş civarı çocuk diğer çocuklarla etkileşime geçer, oyuncaklarını 

ve fikirlerini paylaşmak gibi etkileşimlerde bulunur. Toplum kurallarını ve ahlak 

değerlerini öğrenmeye başlar.  

• Motor-Fiziksel Oyun: Koşmak, zıplamak, saklambaç gibi oyunlar bu gruba girer. 

Çocukların kas gücünü geliştirir ve egzersiz imkânı sağlar. Kazanmayı ve 

kaybetmeyi öğretir. 

• Yaratıcı Oyun: Çocuğun bir şeyler yarattığı oyun türüdür. Bebeklik çağında bir 

şeyleri, hissetmek ve tadına bakmak amacıyla ağzına götürerek başlayan bu oyun 

türü, çocuğun ilerleyen yaşlarında blokları üst üste koyarak inşa etme, kumla 

oynama, çizme şeklinde devam eder. Neyin işe yarayıp yaramadığını görmek için 

cisimleri ve kalıpları keşfettiği, yaptığı işi tamamladığında övünç duymayı 

öğrendiği oyun türüdür. Kendine güven kazanır. 

• Dışavurumcu Oyun: Çeşitli malzemelerle duygularını ifade ettiği oyun türüdür. 

Bunlar yazmak ve çizmek için kullanabileceği boya, pastel boya, renkli kalemler 

ve keçeli kalemler gibi malzemeler olabilirken, kil, su, sünger gibi malzemeleri 

kullanarak çeşitli desenler çıkarmaktan veya puf minderler, vurma tezgâhı, ritim 

enstrümanları gibi duygularını dışa vurmaya yardımcı malzemelerden bahsedilir. 

• Kurgusal Oyun: Dil ve duygular ile denemeler yaparak, yeni roller ve durumlar 

deneyerek öğrenir. Kendi dünyalarının ötesinde şeyler düşünür ve yaratırlar. 

Yetişkinlerin rollerini oynarlar ve soyut düşünmeyi öğrenirler. Hayal güçleri 

genişler. Kavramları, hayallerini ve geçmişi ifade etmek için yeni kelimeler ve 

sayılar kullanırlar. 

• İş Birlikçi Oyun: Grupla oynanan ve bir hedefi olan oyun türüdür. En az bir lider 

bulunur. Çocuklar kesin olarak grubun içinde veya dışındadır. Oyunun kuralları 

vardır. Çocuk bu oyun türüyle hayatta kurallar olduğunu ve herkesin o kurallara 

uyması gerektiğini öğrenir”. 

 

Oyun kuramları ve oyun sınıflandırmalarından anlaşılacağı üzere çocukların oynadığı 

oyun biçimleri yaşlarıyla orantılı olarak değişim göstermektedir. Zihinsel, fiziksel, dil, 

duygusal ve sosyal olarak gelişimleri devam ettikçe, çocukların bu gelişim alanlarındaki 
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becerileri artmakta ve ihtiyaçları çoğalmaktadır. Artan hareket ve dil becerilerine, gelişen 

duygu, zeka ve sosyal ilişkilerine göre ihtiyaçları da evrilmektedir. Bu ihtiyaçları 

karşılayabilmek, çocuğun gelişmekte olan becerilerini deneyimleyip pekiştirebilmek ve 

gerçek hayattaki sorunlara olan olumsuzluklara hayal dünyalarında kurguladıkları 

oyunlarda müdahale edebilme fırsatı sağlamak, oyunun en önemli katkılarıdır. Oyun 

kuramları ve sınıflandırmaları ile çocuk-oyun ilişkisi, çocuğun oyuna olan ihtiyacı, 

çocuğun oyun oynama biçimi, oyunun çocuğa faydaları anlaşılmaktadır. Oyun, çocuğun 

hem kendini hem de çevresini keşfetmesine uygun bir ortam oluşturur.  

 

Tuğrul vd. (2014) tarafından ülkemizde çocukların oyunla olan ilişkisinin üç kuşak 

üzerinden irdelendiği bir araştırma yürütülmüştür. Bu araştırmanın amacı “Türk 

kültüründe geçmişten günümüze çocuk oyunlarında görülen değişimi büyük anne ve 

büyük babaların bakış açısı ile (oyun tercihleri, oyun süresi, oyun mekânları, oyun 

arkadaşları, oyun materyalleri vb. göz önünde bulundurularak) ortaya koymak”tır (Tuğrul 

vd. 2014). Bu araştırmaya göre aşağıdaki Çizelge 2.16 oluşturulmuştur;  

 

Çizelge 2.16 Türk kültüründe geçmişten günümüze çocuk oyunlarında görülen 

değişim (Tuğrul vd. 2014’den değiştirilerek alınmıştır) 

 Büyük Anne-

Baba 

Büyük Anne-

Baba’nın Çocukları 

Büyük Anne-

Babanın Torunları 

Tercih Edilen 

Oyunlar 

Saklambaç 

Beştaş 

Seksek 

Saklambaç 

Top Oyunları 

Bilgisayardaki 

Oyunlar 

Telefondaki Oyunlar 

Savaş Oyunları 

Top Oyunları 

Oyun 

Oynamaya 

Ayrılan Süre 

4 saat ve üzeri: 

46kişi 

2-4 saat: 3 kişi 

0-2 saat: 1 kişi 

4 saat ve üzeri: 

30kişi 

2-4 saat: 18 kişi 

0-2 saat: 2 kişi 

4 saat ve üzeri: 10kişi 

2-4 saat: 17 kişi 

0-2 saat: 23 kişi 

Oyun 

Arkadaşları  

Arkadaşlar 

Anne-Baba 

Abi-Abla-Kardeş 

Hayvanlar 

Arkadaşlar 

Anne-Baba 

Abi-Abla-Kardeş 

 

Arkadaşlar 

Yok 

 

Oyun Araçları Taş 

Toprak 

Su 

El Yapımı 

Oyuncaklar 

Hazır Oyuncaklar 

El Yapımı 

Oyuncaklar 

Bilgisayar 

Hazır Oyuncaklar 
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Araştırma bulgularında da belirtildiği üzere verilen tabloya göre kuşaklararası farka 

bakıldığında toplumumuzdaki çocukların zamana bağlı olarak oyun tercihleri, oyun 

oynama süreleri, oyun arkadaşlarının çeşitliliği, oyun araçları değişim göstermiştir. 

Araştırmada belirtilen en önemli değişim çocukların dış mekân yerine iç mekânda 

oynanan oyunlara yönelmesi ve bunda TV, bilgisayar gibi teknolojik gelişmelerinin etkisi 

olmasıdır. Ayrıca araştırma sonuçlarında oyun algısı ve dış mekânın süresi azalsa bile 

oyun oynamak için kullanılıyor olması, oyuna ayrılan zamanın ders-iş sonrası olması 

süreç içinde aynı kalan durumlar olduğu vurgulanmıştır. 

 

2.2.3 Çocuğun mekân algısı  

 

Çocuk-mekân ilişkisinde mekânın fiziksel boyutu önemli olduğu kadar çocuğun mekanı 

algılama biçimi de büyük önem taşımaktadır. “Algı, nesneler ya da onların hareketleri 

hakkında doğrudan ya da anlık temasla elde ettiğimiz bilgi…”dir (Piaget 2016). 

 

Algılama sürecinde görme, duyma, işitme, koklama ve hissetme duyuları kullanılır. Aynı 

zamanda bir mekânı algılarken mekandaki öğeler ve zaman, o mekânı algılama ve 

davranış/mekânı kullanım biçimi üzerinde önemli etkilere sahiptir.  

 

Ayrıca Piaget, yakınlık, kopukluk, düzen, çevreleme ve süreklilik gibi topolojik mekân 

ilişkilerini, çocuğun ilk kavradığı mekânsal ilişkiler olarak belirtir. Topolojik mekân 

ilişkileri ile beraber, çocuğun çevresindeki nesnelerin kendi perspektifine göre 

değiştiğinin farkına varmasıyla çocuk tarafından gerçek dışı bir çarpıklıkla yansıtılan 

projektif mekân ilişkisi ortaya çıkar. Piaget’nin bilişsel evrelerinden olan somut işlem 

dönemine geçen çocuk, nesneler arası ilişkileri (yakınlık-uzaklık vb.) doğru perspektif 

kurallarıyla ifade etmeye başlar (Çanakçıoğlu 2012).  
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Mekânı algılama sürecinde duyuları uyaran: ışık, renk, doku ile ses, koku ve his etkenleri; 

• Montagu’ya göre (1971), dokunma duyusu, çocuklar için en önemli duyudur. 

Dokular ve dokunsal elemanlar; mekân deneyimine farklı bir boyut katar ve 

öğrenme mekanlarında tercih edilir. Işık ise, duyular için en önemli uyarıcılardan 

biridir. Doğal ve yapay olarak kullanılabilen ışık, mekânda güven ve rahatlık 

duygularını etkiler, enerji verir. Renk uyaranı, çeşitli psikolojik etkiye sahiptir. 

Caples’e göre (1996) doğru yerde uygun renkler tercih edilmelidir (Şener 2001).   

• Ek olarak, çocuklar mekânı; rüzgâr çanı, teneke kutular, piyano merdiven 

basamakları ile korna, trafik gürültüsü, okul zili gibi ses uyaranlarıyla; aromatik 

bitkiler, güzel kokulu ağaçlar ile lokantalardan gelen yemek kokusu, çöp-atık 

benzeri kötü kokular vb. koku uyaranlarıyla; sıcak-soğuk, rüzgar vb. hissedilen 

uyaranlarla da farklı biçimlerde algılamaktadır. 

 

Mekân algısında zaman kavramı da önemli etkenlerden biridir. Mevsimlerin değişimleri, 

gece-gündüz farkı vb. zamansal döngüler, mekânın algılanma ve kullanım biçiminde 

farklılıklara neden olur. Mekandaki öğeler, ışık, renk, his, koku gibi uyaranların 

algılanma biçimlerinde farklılıklar yaratabilir, zaman algısını ve ölçek kavramını 

etkileyebilir. Örneğin; güneşli açık bir alanda ağaç altında gölgelenmek, hissedilen 

sıcaklıkta farklılığa neden olmaktadır veya çok katlı yapılar arasında insan ölçeği 

kaybolmaktadır.   

  

2.3 Çocuk ve Kent   

 

Sanayi devrimi ile 1950’lerden sonra kentsel alanlara yönelik artan göç oranı ile kentlerin 

nüfusunda önemli oranda yoğunlaşma görülmüştür. Kentsel alanlarda nüfus artışına bağlı 

olarak meydana gelen hızlı büyüyen, düzensiz ve çarpık kentleşme ile ekolojik olmayan 

planlama ve tasarımlar kentin birçok alanında ciddi sorunlara neden olmaktadır. 

Kentleşme ile meydana gelen kentsel sorunlardan birkaçı; yapılaşmanın ve sert zeminin 

çoğalması, yerleşim alanlarının ve sanayi alanlarının yoğunlaşması, çarpık kentleşme, alt 

yapı eksikliği, yetersiz üretim, kentsel açık-yeşil alanların azalması, dikey yönde 
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yükselen, çok katlı yapıların artışı, ekolojik tahribatlar, habitat kayıpları, hava kirliliği, su 

kirliliği vb. sorunlardır. Sorunlar arasında sıklıkla zincirleme etki oluşmakta, böylece bir 

sorunun neden olduğu başka bir sorun ortaya çıkmaktadır. Kentte yaşayan bireylerin 

kentsel alanları etkin bir biçimde kullanmaya teşvik edilmesi, sosyal etkileşimi artıran 

imkanların bulunması, günlük yaşam rutinlerini konfor içinde gerçekleştirebilecek 

kentsel hizmetlere sahip olmaları, toplumun kentsel ortamdan duyduğu memnuniyeti 

artırır. Ayrıca kentlerin;  

 

• Toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına hizmet eden,  

• Ekonomik olarak toplumu destekleyen,  

• Fiziksel, psikolojik ve ruhsal açıdan kentlilerin sağlıklarını koruyan,  

• Toplumu cinsiyet, ırk, yaş, engel vb. durumuna göre ayırt etmeyen,  

• Kapsayıcı, yenilikçi gelişmeleri toplum yararına kullanabilen,  

• Tüketim-üretim dengesini kuran,  

• Sürdürülebilir, erişilebilir bir kent olması kentte yaşayan her yaştan birey için o 

kenti yaşanabilir kılmaktadır.  

 

Bir kentin sahip olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik özellikler, o kentin fiziksel yapısının 

oluşumunda ve şekillenmesinde önemli etkiye sahiptir. Kentsel mekanların işlevlerine 

göre sınıflandırılması; yerleşim, ticaret ve iş, endüstri, ulaşım, sosyal tesis, rekreasyonel 

ve doğal alanlar şeklinde yapılabilir. Ayrıca kentsel alanlar; yapısal alanlar, kamusal-açık 

alanlar ve yeşil alanlar olmak üzere üçe ayrılır. Yapısal alanlar ile kentsel açık-yeşil 

alanların oluşturduğu kütlesel doluluk ve boşluk oranı dengelenmesi kenti daha 

yaşanabilir kılmaktadır.  

 

Kentler yaşayan organizmalardır ve dinamiktir. Kentlerin bu özelliğe sahip olmasında 

kamusal alanların önemi büyüktür. Kamusal açık alanlar, yalnızca kentin fiziksel bir 

unsuru değildir, aynı zamanda kentli bireyler yaşadıkları ortamla sosyal ve psikolojik bir 

etkileşim kurmaktadır. Bu nedenle kentsel mekân aktiviteleri ve mekân kalitesi ilişkisi 
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önem taşımaktadır. “Bireyin kentteki varlığı ve kentin bireydeki anlamı, kamusal alanda 

gerçekleşen aktiviteler ile doğrudan ilişkilidir” (Erdönmez ve Çelik 2016).  

 

Kentsel mekân aktiviteleri ve mekan kalitesi arasındaki ilişkiyi Gehl, gerekli aktiviteler, 

opsiyonel aktiviteler ve sosyal aktiviteler olarak üçe ayırarak incelemiştir. Gerekli 

aktiviteler, günlük kentsel rutinde kullanılan okul, banka, ev, market alışverişi gibi günlük 

aktiviteleri kapsayan ve kentsel alan ile ilişkisinin en az olduğu aktivite türüdür. 

Opsiyonel aktiviteler, açık havada oturma, dinlenme, kitap okuma, yemek yeme, spor 

yapma, güneşlenme vb. etkinlikleri içeren iyi tasarlanmış, kullanışlı ve konforlu alanlara 

ihtiyaç duymaktadır. Sosyal aktiviteler, tanışma, konuşma, karşılaşma gibi sosyal 

etkileşim sağlayan aktivitelerdir (Uzgören ve Erdönmez 2017).  

 

2.3.1 Kentsel açık ve yeşil alanlar  

 

Kentsel açık alanlar; üzerinde herhangi bir yapılaşmanın olmadığı, rekreasyonel kullanım 

amacına uygun, yapılaşma ve ulaşımın dışında kalan açıklıklar olarak tanımlanabilen kent 

dokusunun önemli bir elemanıdır. Su yüzeyleri, meydan ve ulaşım alanları açık alan 

olarak tanımlanmaktadır. Yeşil alanlar; birer açık alan niteliği taşır ancak her açık alan, 

yeşil alan niteliği taşımamaktadır. Yeşil alanlar, (otsu-odunsu) bitkisel elemanlar ile kaplı 

yüzey alanlardır. Yeşil doku sistemi dağınık yeşil alanlar ve yeşil bantlar sistemi olarak 

ikiye ayrılabilir. Plansız gelişen kentler dağınık yeşil alanlar sistemi içerirken, yeşil 

alanlar arasında bağlantı kuran yeşil bantlar sistemi bütünlük oluşturan organik yeşil bir 

dokudur. Kentin morfolojik, klimatik, jeomorfolojik ve karakter yapısını etkiler. Kentsel 

açık-yeşil alanlar kullanım durumlarına göre genel(kamusal), yarı özel ve özel alanlar 

olarak üçe ayrılabilir.  Kamusal açık-yeşil alanlar toplumun rekreasyonel ihtiyaçları 

karşılayan kentsel alanlardır. Yarı-özel açık-yeşil alanlar, toplumun belirli bir kısmının 

kullanabildiği alanlardır. Özel açık-yeşil alanlar ise özel mülkiyetli alanlarda kullanılan 

alanlardır. Kentsel açık-yeşil alanlar ölçek, işlev ve estetik değerlerine göre; konut 

düzeyinde, komşuluk ünitesi düzeyinde, mahalle-semt düzeyinde, kent düzeyinde açık-

yeşil alanlardan bahsetmek mümkündür. Konut düzeyindeki açık alanlar en küçük açık 

alan birimini oluşturan bahçe, teras, çatı bahçesi, balkon gibi bina ve çevresindeki açık-
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yeşil alanı ifade ederken, komşuluk ünitesi düzeyinde açık-yeşil alanlar 6-400 konut ve 

30-5.000 nüfus barındıran kent birimi olarak, çocuk bahçeleri, spor alanları, oyun alanları 

ve toplu konut bahçeleri barındırır. Mahalle-semt düzeyindeki açık-yeşil alanlar; en az 

15.000 nüfuslu, mahalle parkı, spor alanları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve okul 

bahçeleri içeren kentsel açık-yeşil alanlardır. Kent düzeyindeki açık-yeşil alanlar tüm 

kentliye hizmet eden büyülük ve işleve sahip yeşil alanlar; “kent parkları, spor 

kompleksleri, rekreasyonel alanlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, fuar ve sergi 

alanları, kent içi yol-bulvar ve refüjler, yaya yolları, kent ormanları, koruluklar, yeşil 

kuşak ve mezarlıklar” olarak gösterilebilir (Gül ve Küçük 2001).   

 

Kentsel açık-yeşil alanların rekreasyonel, ekolojik ve estetik gibi çeşitli işlevlere 

sahiptirler. Müftüoğlu (2008) bu işlevleri aşağıdaki gibi maddelendirmiştir; 

 

Rekreasyonel işlev; 

• “Aktif ve pasif rekreasyon imkanı sağlarlar. 

• Kent içinde ve dışında sportif donatımların tesisine olanak verirler.  

• Eğlence ile ilgili donatımlara olanak verirler.  

• Kent insanına bir peyzaj ve doğallığa yakın bir ilişki alanı sunarlar” (Müftüoğlu 

2008).  

 

Ekolojik işlev; 

• “Kent içerisinde hava akımlarına olanak verirler. Kentin içinde, çevresinde 

artmakta olan endüstriyel tesisler, konutlar ile motorlu taşıtlardan çıkan gazlardan 

kirlenen kentin havası içinde bulunan toz ve zararlı gazları temizleyerek kente ışık 

ve hava sağlarlar.  

• Gürültüyü absorbe etmek ya da dağıtmak için önemli rol oynarlar” (Şahin ve Barış 

1998, Etli 2002; Müftüoğlu 2008).  

• Vadi yapısı içinde su sistemlerini koruyarak, geçirimli yüzeyler ile su 

sistemlerinin gelişimine destek verirler. 
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• Boş yüzeylerin bitki örtüsü ile korunmasına böylelikle toprağın korunmasına 

destek verirler. 

• Toprağın verim artışını sağladığı gibi tesis edilen bitki örtüsü ile yaban yaşamına 

ortam yaratırlar. 

• Kent bütününde bütüncül yeşil sistemde yaban yaşamına adım taşı vb. 

bağlantılıkta hizmet verirler. 

• Eğimli alanlarda heyelan vb. toprak hareketini hem bitkisel hem de yapısal 

önlemler ile önlerler. 

• Yağmur hasadı ya da yağmur bahçeleri tesisine imkan vererek su teminine katkı 

sağlarlar.  

 

Arazi organizasyonu işlevleri; 

• “Kentlerin fiziksel alanlarının denge oluşturan unsurlarıdır. Kütle boşluk 

ayarlamasına yardımcı olurlar.  

• Kent içindeki yeşil alanlar, araç trafiğini, yaya rekreasyon ve yerleşim 

alanlarından ayırmakla insanlar için trafik yönünden gereken güvenceyi sağlamış 

olurlar. 

• Kentlerin formal yapılı binaların meydana getirdiği katı kalıbını yumuşatarak 

kente organik bir karakter kazandırırlar” (Şahin ve Barış 1998, Etli 2002; 

Müftüoğlu 2008).  

 

 Estetik ve diğer işlevler; 

• Açık-yeşil alanlarda kullanılan bitkisel ve yapısal materyaller form, ölçü, doku, 

renk, çizgi gibi özellikleri ile kent mekanına fiziksel ve estetik değer sağlarlar,  

• Kentlerin monoton geometrik yapı veya yapı kitlelerinin sert dokularını hafifletir, 

keskin hatlarını yumuşatırlar. İnsan ile çevre, yapı ile yapı, yapı kitleleri ile 

boşluklar arasında denge sağlar ve organik bir ilişki kurarlar,  

• Mikroklimayı kontrol eder ve düzenlerler. Örneğin kent ortamında havayı 

temizler, oksijen miktarını artırır, tozu veya havadaki kirli materyalleri tutar, hava 
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sirkülasyonu sağlar, hava akımını ve nemini düzenler, ısı yükselmesini önler, 

havayı serinletir, rüzgar hızını azaltır ve istenilen istikamete yöneltirler,  

• Sınır, engel ve perde oluşturur; araç ve yaya trafiğini yönlendirir ve 

kolaylaştırırlar. Kent içi sirkülasyonda kolaylık sağlarlar. Gizlilik ve mahremiyet 

yaratırlar. Yansıyan veya göz kamaştıran ışığı elimine ederler,  

• Bireyin ve toplumun aktif ve pasif rekreasyonel ihtiyaçlarının (eğlenme, 

dinlenme, görme, spor etkinlikleri gibi) karşılanması için imkan oluştururlar,  

• İnsan psikolojisine olumlu katkı sağlarlar, kent ortamı stresinin olumsuz etkilerini 

azaltırlar. Kentsel mekanda daha insancıl ölçek imkanı sağlayarak ezikliği azaltır 

veya hafifletirler. Bitkilerin renk, biçim, doku, ölçü gibi özellikleriyle insan 

psikolojisini rahatlatarak insan yaşamını kolaylaştırır ve anlam kazandırırlar,  

• İnsan ilişkilerini olumlu yönde etkileyerek bireylerin sosyalleşmesine yardımcı 

olurlar. Doğa ve çevre kavramları konusunda bilgilenme ve bilinçlendirmede 

önemli rol oynarlar,  

• Gürültüyü absorbe eder veya azaltırlar. İstenmeyen objeleri veya görüntüyü 

gizlerler,  

• Toprağın üst kısmını örtmek suretiyle toprak ve su korumayı sağlar, toprak 

verimliliğini artırırlar,  

• Ekonomik yarar sağlarlar. Yaşama sevinci sağlayarak işgücü ve verimi artırır, 

sağlık yönünden olduğu kadar beslenme ve diğer kullanımlar için ekonomik katkı 

sağlarlar. Peyzaj amaçlı bitkisel üretim ve pazarlama ile ilgili sektörlerin 

gelişmesine katkıda bulunurlar” (Gül ve Küçük 2001; Müftüoğlu 2008). 

 

2.3.2 Yapısal alan 

 

Yapısal alanlar kentsel alanın önemli parçalarından biridir. Konutlar, sosyo-ekonomik 

duruma göre en temel ihtiyaç olan barınma işlevini gerçekleştirirken, eğitim, sağlık, kamu 

kurum-kuruluşları, bilim ve sanat merkezleri, ticari, dini vb. yapılar ile kentin ulaşım ve 

altyapı sistemleri, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, yaşamını idame ettirmesini sağlayan 

önemli yapılardır. Bu bağlamda yapısal alanlar olarak öncelikle konut tiplerine göre, 

ardından işlevlerine göre yapısal alanlar ve çocuk ilişkisi değerlendirilmiştir. Ardından 

diğer yapılar ve çocuk ilişkisi irdelenmiştir. 
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Kent içinde en temel ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını karşılayan farklı konut 

tipleri bulunmaktadır. Ülkemiz kentlerinde sosyo-ekonomik duruma göre kent içi konut 

tipleri yoğunlukla rezidans, apartmanlar, siteler, toplu konutlar, gecekondulardan 

meydana gelmektedir. Konut, kentin yapısal alanları içinde en önemli yapı birimi olması 

nedeniyle ayrıca ele alınmıştır. Buna göre gecekondu, kentsel dönüşüm alanları ve toplu 

konut, site, apartman ve rezidanstan olmak üzere, çocukların bu konut tiplerinde kentsel 

mekânı kullanma biçimi tartışılmıştır. 

 

2.3.2.1 Kentsel dönüşüm 

 

Bir deprem ülkesi olan ülkemizde, sağlıklı ve güvenli bir yapılaşma amacıyla başlayan 

kentsel dönüşüm sürecinde, yüksek risk taşıyan yerleşim alanlarının yanı sıra, düşük 

standartlı ve niteliksiz yapılar da kentsel dönüşüm sürecine giren alanlar olmuşlardır. 

Ancak kentsel dönüşüm alanları, kent içinde bitmek bilmeyen inşaatlar, kent estetiğine-

bütünlüğüne aykırı çok katlı yapılar ve ekonomik kâr amacını diğer amaçlarından daha 

ön planda tutan bir yapılaşma biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel alanlarda 

radikal bir dönüşüm biçimi olan kentsel dönüşüm, fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik 

bağlamda dönüşümün gerçekleştiği bölgede ani değişimler meydana getirmektedir. 

Fiziksel anlamda alçak katlı yapıların, kullanılmayan alanların, boş arazilerin yerlerine 

çok katlı toplu konutların inşası ile estetik olmayan görüntüye sahip olan bu dönüşüm 

yapıları, daha fazla konut sağlaması nedeniyle bölgede nüfus yoğunluğunun artmasına 

neden olmaktadır. Bu radikal değişimin beraberinde getirdiği ani nüfus artışının 

ihtiyaçlarına cevap verecek ulaşım, altyapı, sağlık, eğitim, açık-yeşil alan gibi temel 

hizmetlerde de birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yoksullara yönelik zenginler 

tarafından gerçekleştirilen bir işgal süreci olarak, bir diğer söylemle soylulaştırma süreci 

olarak, kentsel dönüşüm alanlarında ani kültürel farklılıklar meydana gelmektedir. Ancak 

kent ve kentli insan, kültür ve nüfus yoğunluğundaki hızlı değişimlere aynı hızda yanıt 

verememektedir. Kentsel dönüşüm nedeniyle;  

• Kent içinde inşaat halinin sürekliliği,  

• Dikey yapılaşmanın artışı,  

• Kentsel dolu-boş oranında plansız değişimler,  
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• Kentsel açık-yeşil alan hizmetlerinin artan konut sayısı ve nüfus oranına göre 

yetersiz kalması,  

• Bölgedeki artan nüfusun ihtiyaçlarına eğitim, sağlık, açık-yeşil alan vb. temel 

hizmetlerin cevap verme kapasitesinin yetersizliği, 

• Kentsel açık-yeşil alanların azalması,  

• Trafik yoğunluğunun artması,  

• Yabancılaşma,  

• İnşaat tehlikesi vb. Birçok neden çocukların kentsel alan kullanımını 

etkilemektedir.  

 

2.3.2.2 Gecekondu 

 

Kırsal göç ve kentleşmenin artışı ile kentlere yerleşme sürecinde yoksul insanların 

barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ucuz yollu, altyapısız ve izinsiz bir şekilde kurmakta 

oldukları barınak türü olan gecekondular, ulaşım, altyapı, sağlık, eğitim, açık-yeşil alan 

gibi temel hizmetlerden yoksundur. Gecekondularda, köyden getirilen alışkanlıkların bir 

örneği olarak insanlar, evlerinin önünde sebze, ağaç ve tavuk yetiştirmektedir. Bu 

konutlar kentsel ihtiyaçlara yanıt vermekten yoksun olsa da kentsel alanlara göre doğal 

olana daha yakındır. Gecekondu çocukları trafik-araç yoğunluğundan uzakta olma 

nedeniyle gecekondu çevresindeki bahçe, sokak ve boş alanlarda kent içinde yaşayan 

çocuğa göre daha rahat oyun oynayabilmektedir. Ancak, konut civarında park, oyun alanı 

gibi düzenlenmiş ve oyun elemanı içeren kentsel açık alanlara erişememektedir. Kentsel 

alan çeperinde yer alan, kente dahil olmamış ancak dahil olmak isteyen bir konut tipidir. 

 

2.3.2.3 Site 

 

Birkaç bloktan ve birçok daireden oluşan siteler; otopark, açık ve yeşil alanlar içeren, 

kendi sınırlarını oluşturmuş konut tipleridir. Sitede yaşayan çocuklar sitenin sunduğu 

imkanlardan (site içi park, yeşil alan, açık alan, otopark vb.) güvenli bir biçimde 

yararlanabilmektedir. Siteler dışarıya kapalı, kendi içine dönük bir konut tipi imajı 
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oluşturması nedeniyle çocukların çevreyi keşfetme ve mekansal aidiyetlik duygularına 

site sınırları çerçevesinde bir sınır getirmektedir. Çünkü çoğunlukla okula ulaşım, 

alışverişe veya site dışındaki herhangi başka bir yere ulaşım ebeveynlerin kullandığı 

araçlar, toplu taşıma araçları ve okul taşıtları aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca site tipi 

konutlarda çocuklar ancak sitede akranları varsa oyun arkadaşı edinebilmektedir. Okul 

arkadaşları çoğunlukla başka yerlerde oturmakta ve mahalleden yeni arkadaşlarla tanışma 

fırsatı elde edememektedir.  

 

2.3.2.4 Apartman 

 

Apartmanlar, ülkemizde en yaygın konut tipleridir. Mahalle kavramını fiziksel mekândan 

sosyal boyuta taşıyan bir konut tipidir. Asansör sınırında en çok altı katlı yapılardan 

oluşan sıralı düzene sahip konutlardır. Genellikle etrafında kendine ait küçük açık-yeşil 

alan bulunur, bazı apartmanlarda açık-kapalı otopark vardır ve kamusal açık alan olan 

sokak ile bağlantısı yüksektir. Mahalle içinde yer alan apartmanlar park, okul, sağlık 

ocağı gibi kamusal alanlarla-yapılarla diğer konut tiplerine göre daha güçlü bir bağlantı 

kurar. Apartmanda yaşayan çocukların ilk oyun alanı apartman bahçeleri, otoparklar ve 

sokaklardır. Ardından yakın çevrede yer alan park, okul bahçesi, meydan gibi kamusal 

alanlara yaşı küçük olan çocuklar ebeveyni ile birlikte, ergenlik dönemindeki çocuklar 

ise kendi başlarına erişim sağlamaktadır. Daha uzakta yer alan kentsel açık-yeşil alanlara 

toplu taşıma veya özel araçla ulaşım sağlanır. Bu tip konutlarda eğitim ve sağlık 

kurumları, ticari, dini vb. yapılar kolay erişilebilir bir mesafede yer alır, toplu taşımaya 

ulaşım daha kolaydır.  

 

2.3.2.5 Rezidans 

 

Varlıklı ailelerin yaşadığı konut tipleri arasında kent içinde yer alan yüksek güvenlikli, 

çok katlı, lüks, geniş daireli ve her türlü ihtiyacı içinde barındıran rezidanslarda 

büyümekte olan çocuklar, sitede yaşayan ailelerin çocuklarına benzer biçimde 

ulaşımlarını çoğunlukla özel araçla sağlamakta, mahalle kavramı, aidiyetlik duygusu, 
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yaşadığı çevreyi keşfetme ve yaşadığı çevreden yeni akranlarla tanışma fırsatı 

bulamamaktadır. Rezidansın sağladığı pek çok olanağa sahip ancak sosyalleşme fırsatı 

düşüktür. 

 

Konut tipleri ve çocuk-kent ilişkisi bağlamında Bernard van Leer Vakfı’nın Kent95 isimli 

uluslararası fikir yarışmasının kazananı olarak, Mekanda Adalet Derneği tarafından Ayşe 

Adanalı’nın yönetmenliğinde yürütülen “95 cm: Mega Kentlerin Mini Yurttaşları” (2019) 

isimli belgesel çok güzel bir örnektir. Belgeselde İstanbul’un farklı bölgelerinde yaşayan 

çocukların kent içindeki gündelik yaşam şekillerinden bir parça onların gözüyle 

aktarılmaktadır. Bu sırada yaşadıkları bölgeye (gecekondu mahallesi, arazi değerinin 

yüksek olduğu merkezi bir semt, güvenlikli bir site, zor şartlar altında yaşayan-mülteci 

çocuk gibi) bağlı olarak filmde, çocukların karşılaştıkları kentsel sorunlar göze 

çarpmaktadır. Belgeselde İstanbul’un dört farklı semtinden dört farklı çocuk seçilmiştir. 

Çalışmaya katılan çocuklar maksimum beş yaşındadır. Belgesel sadece İstanbul 

semtlerini konu almış olsa da yerleşim alanlarının birbirinden farklı kentsel deneyimler 

sunduğu göze çarpmaktadır. Yerleşim yerlerinde ikamet eden çocukların sosyo-

ekonomik durumlarına göre kentsel yaşamları ve kent kullanımları birbirinden 

farklılaşmaktadır. Bu dört çocuk, aynı kent içinde hiçbir ortak noktada buluşmamaktadır. 

Kentsel mekân kaliteleri, kentsel sorunları, ulaşım araçları, kentsel kullanım alanları vb. 

hiçbiri birbiriyle kesişmemektedir. Bu çocuklar aynı kent içinde birbirlerinden çok uzak 

ve ayrı dünyalarda yaşamaktadırlar. 

 

Çocuklar açısından bakıldığında, temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacını karşılayan konut 

alanları dışında çocukların doğrudan iletişim kurduğu en önemli yapı birimleri eğitim 

kurumlarıdır. Kreş, anaokulu, ilköğretim okulları ve liseler çocuk hayatının büyük bir 

bölümünde yer almaktadır. Eğitim kurumlarının, çocukların ihtiyaçları ve sağlıklı bir 

gelişim göstermesi için hizmet etmesi, eğitim kurumlarına erişimin ve kurumların 

güvenliğinin çocukların gelişim kapasitesine göre düzenlenmesi önem taşır. Eğitim 

yapılarının dayanıklı, sağlıklı, donanımlı, çağa ayak uyduran, doğa ile etkileşim olanağı 

sağlayan, etkinlik alanı sunan bir yapıda olması çocuğun yaşam kalitesi açısından 

önemlidir. Eğitim kurumlarının yanı sıra büyük önem taşıyan sağlık kurumları, özellikle 
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hamilelik ve bebeklik döneminde sık ziyaret edilen yapılardır. Sağlık yapılarına erişim ve 

bu yapılarda çocuğa uygun hizmetler de benzer şekilde çocuğun yaşam kalitesini artırır. 

Günümüzde hafta sonu aktivitelerinin ve tatillerin en çok uğrak yeri haline gelen alışveriş 

merkezleri (AVM) ile diğer ticari yapılar (bakkal, market, kafe, mağaza vb.) yoğun 

yapılaşmanın ve kentsel açık-yeşil alanların azalması sonucunda toplumun günlük 

yaşamında çokça tercih ettiği yapılar haline gelmiştir. Çocuğun boş vakitlerini 

değerlendirdiği bu alanlarda çocuk ihtiyaçlarına cevap vermelidir.  Kent içinde yer alan 

çocuk sineması, çocuk tiyatrosu, çikolata müzesi, bilim müzesi, çocuk kütüphanesi, sergi 

alanları, kapalı botanik bahçesi gibi çocukların öğrenmesini ve eğlenmesini sağlayan, 

keşif ve merak duygularını ortaya çıkaran etkinlik yapıları çocukların ufuklarını açar ve 

gelişimlerini destekler. 

 

Bir çocuğun sağlıklı bir gelişim göstermesi için kent içindeki başlıca iki ihtiyacı; serbest 

bir şekilde kullanılabileceği kentsel açık alanlara sahip olmak ve hareket özgürlüğüdür. 

Ancak her geçen gün artan kentsel nüfus ve yapısal alan yoğunluğunun bir sonucu olarak 

açık-yeşil alanlarında meydana gelen kayıp, çocukların özgürce hareket etme, oyun 

oynama, sosyalleşme, eğlenme, öğrenme gibi birçok hakkına ket vurulmakta ve sağlıklı 

bir gelişim sağlayabilmeleri sekteye uğramaktadır. Çocukların fiziksel-sosyal-psikolojik-

dil-duygu gelişimlerinin olumlu yönde desteklenmesi için özgürce koşup-oynayabilme, 

çevresini ve kendini keşfetme, akran kazanımı, öğrenme, eğlenme, aidiyet duygusu, 

mekân algısı, doğayı ve doğal olanı yakından tanıması vb. pek çok açıdan kentsel açık-

yeşil alanlar büyük derecede önem taşımaktadır.  

 

2.3.3 Çocuk gelişimi ve kent 

 

Doğum anından 18 yaşa kadar çocuk bireylerin kenti kullanım biçimi, kentte 

gerçekleştirdiği aktiviteler, kentsel alanlardaki ihtiyaçları, çocuğun gelişim süreciyle 

beraber değişim göstermektedir. Çocuğun kentsel ihtiyaçları ve aktiviteleri, çocuğun anne 

karnından başlayarak yetişkin bir birey olana kadar farklı biçimlerde devam etmektedir.  
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2.3.3.1 Hamilelik (doğum öncesinde çocuk) ve kent 

 

Çocuk anne karnındayken, anne bedenini ağırlık ve hacim olarak artırır, anne bünyesinin 

hassaslaşmasına ve bedeninin daha çabuk yorulmasına neden olur. Düşme, çarpma gibi 

kazalardan en çok korunması gereken, dinlenmeye daha fazla ve sık ihtiyaç duyan, suya-

tuvalete sık ihtiyaç duyan, sıra bekleyecek durumda olmayan yaşlılar, bebekler ve küçük 

çocuklarla aynı gruptadır. Bu dönemde sıklıkla sağlık kontrolleri yapılması 

gerekmektedir. Hamile bireylerin yalnız olduğu anda veya acil durumları olduğunda tek 

başlarına rahat bir şekilde sağlık merkezlerine veya hastanelere erişimi bebek açısından 

hayati önem taşıyabilir. Bu durumda sağlık kurumlarının erişilebilirliğindeki konfor ciddi 

bir önem arz eder. Kent içinde kış aylarındaki buzlu zeminler, bakımı yapılmamış-gerekli 

formu verilmemiş ağaç dalları, zeminde bozukluklar, yetersiz kaldırımlar, yaya geçitleri, 

üst-alt geçitlerdeki asansörlerin çalışmaması, uygun yerleştirilmemiş tabelalar, banka, 

otobüs vb. kuyruklar, alerjiye neden olan bitki türleri anne karnındaki bebeği daha fazla 

tehdit eder (Karanfil 2019, Lale 2019). Anne karnındaki çocuğun annenin psikolojik ve 

fizyolojik yapısıyla doğrudan bağlantılı olması nedeniyle, yaşanılan kentin bebek ve anne 

konforuna hizmet edeceği şekilde planlanıp tasarlanması gerekmektedir 

 

2.3.3.2 Bebeklik döneminde çocuk ve kent 

 

Ayakta durabilecek, yürüyebilecek ve koşabilecek ana kadar çocuk, bir yetişkine 

bütünüyle bağımlıdır. Bebeğin kentsel alanlardaki aktiviteleri, ebeveyniyle birlikte 

gerçekleştirebilmesi nedeniyle 0-2 yaş arası (bebeklik dönemindeki) çocuğun kentteki 

varlığı ebeveynine bağlıdır. 0-2 yaş (ebeveynine tam bağımlı) bir bebeğin kentsel alanda 

var olabilmesi için ebeveyne sunulan kentsel hizmetler, bu dönemde bebeğe sunulan 

kentsel hizmetlere göre daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu konumda da ebeveynle bir 

engelli bireyin yaşadığı zorlukları yaşamaktadır. Kent bütününde bebeklerin yanı sıra 

ebeveynlere de yeterli ve uygun hizmet sunulmalıdır. Bebeklik döneminde çocuğu olan 

bir ebeveyn, haftanın 7 günü 24 saat bebeğe bakma sorumluluğunun verdiği yük ve stresle 

baş etme çabasındadır. Bebek bakımında destek alamayan ebeveynler için bebeklik 

dönemindeki bakım çok daha zorlu ve yorucu geçmektedir. Kentin, bu zorlu sürecin daha 
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kolay atlatılmasına yardımcı olacak hizmetler sunması, ebeveyni ve bebeği 

rahatlatacaktır. 

 

Bebeğin beslenme ihtiyacı, annenin bebeğini emzirmesiyle karşılanmaktadır. 0-6 aylık 

bebeklerin yalnızca anne sütüyle beslenmesi gerekirken, 6 aydan sonra bebekler 

tamamlayıcı beslenmeye geçebilmektedir. 6-8 aylık bebekler 413 kcal, 9-11 aylık 

bebekler 379 kcal, 12-23 aylık bebekler 346 kcal kadar günlük anne sütü tüketmelilerdir 

(Köksal ve Özel 2008). Bu bilgiden anlaşılacağı üzere bebekler ilk altı aydan sonra 

tamamlayıcı beslenmeye geçse de anne sürü iki yaşına kadar önemini korumaktadır. Bu 

nedenler anne ve bebeğin kentsel açık alanda var olabilmesi, annenin bebeğini emzirecek 

uygun bir ortam bulabilmesiyle ve benzer olarak çocukla ilgilenen yetişkinin/bakıcının 

(anne-baba-büyükanne-büyükbaba vs.) bebeğin bezini, kıyafetlerini değiştirme ihtiyacına 

yanıt veren kentsel hizmetlere her mevsim ve her saat erişimiyle yakından ilişkilidir. Bu 

olanaklar bakıcının-bebeğin kent kullanımını teşvik ederek kentteki varlığını 

sürdürmesini sağlar.  Bir diğer unsur, bebek arabasının -kalitesinden bağımsız olarak- 

kent içinde rahat ve konforlu kullanımıdır. Bu da ebeveynin ve dolayısıyla bebeğin dış 

mekânı kullanmasını etkileyen bir durumdur.  

 

Yaklaşık on iki aylıkken yürümeye başlayan bir bebek için dış mekânda yürümeyi 

deneyimleyebileceği, sağlığına ve gelişimine uygun alanlara (konut bahçesi, avlu, oyun 

parkı, rekreasyon alanları vb.) sahip olmak, hem ebeveynin iç mekândan çıkması için bir 

neden olur hem de bebeğin çevresini keşfetme ve merak duygularını tatmin eder. 

 

Oyun alanlarında ve çocuk parklarında bebeklik döneminin oyun ihtiyaçlarına hitap eden 

oyun elemanları sınırlı veya eksik kalmaktadır (Koçer 2019). 0-2 yaşın sınırlı hareket 

imkanlarına ve yakın mesafe ebeveyn gözetimine uygun oyun alanları-elemanları 

oluşturulması, bebeklik dönemindeki çocuğu da kent hayatına katan bir ortam 

oluşturacaktır.  
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Sürekli olarak bebeği taşımanın yanı sıra bebek ihtiyaç çantası, bebek arabası, kanguru 

gibi ek malzemelerinde dahil olduğu ağırlıklar nedeniyle yaya olarak uzun mesafe kat 

etmek zor olmakta ve dinlenme ihtiyacı artmaktır. Yetersiz ve kalitesiz hizmet sunan 

kentsel alanlar ulaşılabilecek azami mesafelerin daha da kısalmasına neden olmaktadır 

(Karanfil 2019).  

 

Yoğun saatlerde toplu taşıma kullanımı, acil durumlar başta olmak üzere sağlık 

merkezlerine erişim, üst-alt geçit ve metro geçitlerine erişim, yaya geçitleri, yeterli hizmet 

vermeyen kaldırımlar ve yaya yolları, taşıt-egemen sokaklar/caddeler 0-2 yaş 

dönemindeki ebeveyne tam bağımlı bireyle birlikte hareket edilmesini külfetli hale 

getirmektedir. Yanı sıra, 0-2 yaş çocuğun yoğunlukla kullandığı bahçe, avlu ve park gibi 

kolay erişilebilir açık-yeşil alanlarda, çocuğun düşme, yutma, batma, zehirlenme, alerji 

olma, çarpma gibi etkilerden korunması adına bitki ve malzeme seçim ve kullanımlarında 

dikkatli ve çocuklara özel tercihler yapılmalıdır. Aynı zamanda bitkiler mekânı canlı, 

çekici kılabilir, mevsim etkilerinden koruyabilir, mahremiyet alanı oluşturabilir (Lale 

2019). 

 

Bebeklik döneminde, sık geçirilen hastalıklar ve düzenli yapılması gereken aşılar 

nedeniyle bebekli mahalle sakinleri tarafından kolay erişilebilen, temel düzeyde sağlık 

ihtiyaçlarına karşılık verebilen sağlık birimi/birimlerinin varlığı büyük önem 

taşımaktadır. Oyun alanlarında motor becerilerine ve ölçeğine uygun elemanların 

bulunması, hijyen ve güvenliğin en yüksek olması, her türlü kentsel alanda aile 

gözetiminin yanı başında olması, gerektiği dönemdir (Koçer 2019). 

 

2.3.3.3 İlk çocukluk döneminde çocuk ve kent 

 

İlk çocukluk dönemi, bebeklikten çıkmış ancak henüz okula başlamamış 3-5 yaş grubu 

çocuktur.  Eğitim kurumları bu çocuklar için henüz odak nokta değildir ancak göz ardı da 

edilemez çünkü çalışan ebeveynlerin çocukları okul öncesi eğitim kurumlarıyla bu 

dönemde tanışır. Okul öncesi dönemde seçilen eğitim kurumu genelde ebeveynin ev-iş 
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yolu üzerinde “uygun” olan bir konumda yer almaktadır. Çocuğun sosyalleşme biçimi ve 

gelişimi erişim kolaylığı önceliğiyle tercih edilen bu yerdeki akranlara, mekanlara, 

öğretmenlere bağlıdır.  

 

Bu dönemde sosyalleşmeye başlayan çocuk, akranlarıyla bir araya gelebileceği ortak 

buluşma noktalarına ihtiyaç duyar. Bu ortam, ebeveyni de rahatlatan ve sosyalleştiren bir 

etkinlik alanı olmaktadır. Oyun parkları buna iyi bir örnektir ancak sosyalleşme ihtiyacı 

kent bütününde oyun parklarıyla sınırlı kalmamaktadır. Hem akranlarıyla hem de daha 

büyük çocuklarla, yetişkinlerle ve yaşlılarla bir araya gelebilecekleri ortamlar sosyal 

zenginlik yaratır, toplum kurallarını öğrenmesi için örnek alabileceği kişilerle etkileşim 

kurmasına yardımcı olur, paylaşmayı öğrenir, dil öğrenimi zenginleşir. Akranlarıyla bir 

araya gelen 3-5 yaş grubu çocuklar, bakıcısıyla beraber seyahat ettiği için bu sosyalleşme 

ortamlarının, beraberindeki yetişkinin de ilgisine hitap etmesi, çocuğun ortamda 

geçireceği vaktin süresini ve uğrama sıklığını etkiler. 

Bu dönemde yürüme, koşma, tırmanma, zıplama benzeri motor becerileri bebeklik 

dönemine kıyasla daha gelişkin olduğu için ebeveynine/bakıcısına olan tam bağımlılığı 

biraz olsun kırılmıştır ancak bağımlılığı ve tam gözetim altında olma durumu devam 

etmektedir.  

 

Bu yaşta çocuklar beden atıklarını kontrol etmeyi öğrenirler. Bezi bırakma çabası, ani 

tuvalet ihtiyacı yaratarak kentsel mekânda sorun yaratabilmektedir. Çocuğun çevresine 

karşı duyduğu ilgi arttığı için duyularını deneyimleyebileceği, çevresini keşfedebileceği 

ve merak duygusuna hitap eden güvenli ortamlar, gelişimine katkıda bulunur ve kente 

davet eder.  

 

2.3.3.4 Orta çocukluk döneminde çocuk ve kent 

 

Okul çağındaki çocuklar olarak eğitim ve eğitim kurumları odak noktası olmaktadır. 

Günün en önemli bölümü okulda geçmektedir. Okul çocuklar için sosyalleşme, yeni 



81 

 

bilgiler, oyunlar ve toplumsal kuralları öğrenme, arkadaş edinme, aileden bağımsız olarak 

vakit geçirme, yeni bir aidiyetlik duygusu geliştirme, milli bilinç ve duygunun gelişmesi 

gibi pek çok faydası bulunan bir ortam oluşturmaktadır.  

 

Ders başlama-bitiş saatleri, okulun açılma-kapanma tarihleri, tatiller vb. okula ilişkin 

durumlar nedeniyle okul, çocuğun hayatında belirleyici bir takvim etkisi yaratmaktadır. 

Alışverişe, doktora, eğlenmeye, oyun oynamaya, aileyle vakit geçirmeye vb. ayrılan 

vakitlerde okul saatleri-tarihleri belirleyici etkide bulunur. Ayrıca eğitimlerin gündüz 

olması, gündüz vaktinin aydınlık olması, çocuğun güneşten faydalanması ve enerjilerinin 

en yüksek olduğu önemli bir zaman dilimi olması, okulda geçirilen saatlerin en verimli 

saatler olduğunu işaret eder. Özetle, okul çağındaki orta çocukluk dönemindeki çocuk 

için okul, ciddi boyutta bir önem taşır. Okul sınırları içindeki oyun elemanları, buluşma 

noktaları, çocukların koşma, zıplama gibi fiziksel aktiviteleri rahatça 

gerçekleştirebilecekleri alanlar, doğayı tanıyabilecekleri açık-yeşil alanların varlığı 

çocukların gelişimini destekleyecek, çevreye bakış açılarını geliştirecektir.  

 

Ergenlik dönemine yaklaştıkça çocuk, kendi kişisel ilgi alanlarına, sorunlarına, 

becerilerine, düşüncelerine hitap eden, daha kararlı ve formel üyelere sahip oyun 

gruplarında oynar. Bu oyun gruplarının toplanma yeri ve zamanı belirlidir.  Bu dönemde 

çocuk, bir önceki döneme göre kentsel alanı ebeveyni olmadan da 

deneyimleyebilmektedir. Ancak yine de yakın çevreden çok uzaklaşma yetkisi yoktur. 

Bebeklik veya ilk çocukluktaki gibi tam denetimli olmasa da hala yetişkin gözetimi 

altında hareket etmektedir. Mahalle arkadaşları, okul arkadaşları veya katıldığı kulüp 

benzeri toplulukların üyeleriyle ortak zeminde buluşabilmektedir. Ebeveyni eve çağırana 

dek, çocuk “sokakta oynayabilmektedir”. Yakın alanlardaki oyun alanlarına, parklara 

ebeveyni olmadan gidebilmekte, arkadaşlarıyla eğlenebilmektedir. Bisiklet sürmek, top 

oyunları, saklambaç, ip atlama benzeri oyunlar oynarlar. Ayrıca kentsel alanlardaki 

elemanları farklı amaçlar için kullanabilir, kentin her alanından kendilerine oyun işlevi 

çıkarabilirler. Okul, bağımsızlık kazanma ve akranlar bu dönemin odak noktasıdır. 
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2.3.3.5 Ergenlik döneminde çocuk ve kent 

 

Yetişkinlik ve çocukluk arasındaki bir geçiş dönemi olan ergenlik döneminde okul ve 

eğitim önemini sürdürmektedir. Ancak ülkemizde ergenlik dönemindeki 12-18 yaş arası 

çocuklar için, bu dönemde geleceklerini belirleyecek öneme sahip liseye ve üniversiteye 

giriş sınavları kaygısı ortaya çıkmaktadır. Sınavlara hazırlanmak için yoğun bir çaba içine 

giren çocuk, okula, derslerine daha fazla vakit ayırmakta ve stres altına girmektedir. Bu 

durum psikolojik ve fiziksel sağlığını, sosyalleşmesini kısaca gelişimini 

etkileyebilmektedir. 

 

Kentsel alanlarda her mevsim fiziksel aktivitede bulunabileceği etkinlik alanları fiziksel, 

psikolojik ve sosyal olarak bu yaş grubunu rahatlatacaktır. Sınava hazırlık konusunda, 

kütüphane vb. imkanların yanı sıra kentsel açık alanlarda çalışabilme imkânı bulabilmesi, 

çalışma şevkini artırırken, sosyalleşmesine, hareket etmesine katkıda bulunur.  

 

Kendini yetişkin bireylere denk gören ergen, uygun bir toplumsal rol edinme 

çabasındadır. Ekonomik ve duygusal bağımsızlığını gerçekleştirme isteğiyle bu dönemde 

geçici işlerde çalışmaya yönelebilir, kendini ait hissedeceği sosyal, arkadaş gruplarına 

katılabilir, yetenekleri doğrultusunda açık alanda aktivite üretebilir. 

 

Bu yaş grubu kişisel teknolojik aletlere -bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.- sahip 

olabilmektedir. Çalışmalarını defter-kitap gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital ve 

sanal zeminlerde gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle ergenlik dönemindeki çocuğun 

tüm bu ihtiyaçlarına kentsel açık alanlarda ücretsiz internet, kablo bağlantısı, şarj etme 

olanağı vb. hizmet sağlayabilecek imkanlar sunulması, onları kentsel açık alan kullanımı 

yönünde teşvik edici etkiler yaratır.  
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Kendini gerçekleştirebileceği, hobilerini, becerilerini sergileyebileceği kentsel alanlar bu 

yaş grubunu kentin bir parçası hissettirebilir. Örneğin, kentsel alanlarda grafitti sanatı, 

sokak sanat köşesi, vb. aktivitelere imkan verecek mekanların oluşturulması gibi. 

 

2.3.4 Çocuğun yaşına göre bağımsız hareket alanı 

 

Çocuğun, doğduğu andan reşit olduğu ana kadar ebeveynine olan bağımlılığı azalarak 

devam etmektedir. Yenidoğan ve bebeklik dönemindeki çocuk, kendisine bakan yetişkine 

tam olarak bağımlı iken, yaşının ilerlemesi ve gelişiminin artmasıyla birlikte kişisel alanı 

genişler, sorumluluk almaya başlar ve becerilerinin gelişme avantajlarından faydalanır.  

Ergenlik döneminde kendini bir yetişkin gibi hisseden çocuk, bağımsız bir birey olma 

arzusundadır ve ebeveyninden büyük oranda bağımsız bir şekilde kendi başına birçok işi 

gerçekleştirerek, kendini kanıtlamak ister.  

 

Gelişimiyle birlikte ebeveyne olan bağımsızlığı azalan ve hareket özgürlüğü artan 

çocuğun, kentsel alan kullanımında yaşına göre evden uzaklaşma mesafeleri artmaktadır. 

Bu mesafeler ebeveynin çocuğu görüş ve kontrol mesafesi, kentsel mekanın ebeveyne 

güvenli-tehlikeli hissettirmesi, çocuğun hareket kabiliyeti, yaşanılan konut tipi, yerleşim 

alanı çevresi vb. ile değişebilir.  

 

UNICEF (2018)’in yayınladığı Shaping Urbanization for Children (Çocuklar için 

Kentleşmeyi Şekillendirmek) adlı el kitabında, çocuğun yaşına göre çocuğun kentsel 

kullanım amaçları, bağımsız hareket mesafesi, kullandığı kent ölçeği ve ulaşım aracının 

ortalama olarak nasıl bir değişim gösterdiği, UNICEF tarafından oluşturulan Şekil 

2.11’deki görselde belirtilmektedir. 
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Şekil 2.11 Kent ölçeğinde yaşına göre çocuğun bağımsız hareket alanı, UNICEF 

 

Şekil 2.11’de görüldüğü üzere, çocuğun bağımsız hareket edebileceği (evden-ebeveynden 

uzaklaşabileceği) ortalama mesafeler;  

 

• 0-2 yaş arasında 50 metre ve sokak kullanımı; yürümeyi öğrenme 

• 6 yaşa kadar 200 metre ve sokak kullanımı; destekli yürüme 

• 12 yaşa kadar 400 metre (5 dk yürüyüş mesafesi) ve mahalle kullanımı; 6-9 yaş 

yürüme, 9-12 yaş bisiklet sürme. 

• 15 yaş civarında 1200 metre (5 dk bisiklet sürme mesafesi) ve şehir kullanımı 

• 18 yaş 2000 metre (5 dk otobüs mesafesi) ve şehir kullanımı olarak ifade 

edilmiştir.  

 

UNICEF’in (2018) çalışmasına benzer olarak, Gür’ün (1996) çalışmasına göre, çocuklar 

için yaya olarak evden oyun alanlarına ulaşma mesafesinin;  

 

• 3-5 yaş için 1-2 dakika,  

• 6-11 yaş için 3-4 dakika,  
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• 12-15 yaş grubu için spor alanlarını da içeren oyun alanlarına 6-10 dakika 

yürüme mesafesinde olmasının çözüm olacağı sonucuna ulaşmıştır.  

 

Ebeveynlerin büyük çoğunluğu 3-5 yaş arasındaki çocuklarını göz ününde bulundurmak 

istemektedirler. Çocuğun oyun oynayacağı mesafe 60-70 metre olmalı olarak 

önerilmiştir. Bu mesafeye karar verilmesinde, görsel denetimin elverişliliği önem 

taşımaktadır.  

 

UNICEF (2018) ve Gür’ün (1996) çalışmalarından yola çıkılarak, yaşına bağlı olarak 

çocukların bağımsız hareket mesafesi, binebildiği ulaşım aracı, ebeveynine yarı-bağımlı 

veya bağımsız olarak kullanabildiği kent ölçeği Şekil 2.12’de soyutlaştırılmış görselde 

belirtilmiştir. Görseldeki M noktası, çocuğun kent ile ilişkisinde bir merkez ve başlangıç 

noktasıdır. M noktası; henüz bağımsızlık kazanamamış bir bebeği, kentsel açık-yeşil 

alanla iletişimin başlangıç noktası olan evi-daireyi-odayı, bakıcıdan bağımsız/az bağımlı 

olarak yuvadan uzaklaşabilme mesafesinin sıfır olduğu noktayı, çocuğun tek başına 

yürüme etkinliği dahil herhangi bir ulaşım aracına ihtiyaç duymadığı noktayı anlatır.  



86 

 

 

Şekil 2.12 Çocuğun bağımsız hareket alanı (Orijinal 2019) 

 

Çocuğun, konutun hemen önünden geçen kaldırım veya konut bahçesi ile ilk kentsel açık 

alan etkileşimi başlamış olur. 0-6 yaş arası çocuğun, bakıcısına bağımlılık düzeyi 

büyümesiyle birlikte azalsa da yine de önemli düzeyde bağımlıdır, gözetime ve 

korunmaya muhtaçtır. Dolayısıyla 0-6 yaş arası çocuğun bakıcısı ile konuttan 

uzaklaşabildiği ideal mesafe 200 metre (UNICEF 2018) veya 1-2 dakikadır (Gür 1996). 

Bu mesafe kent ölçeğinde sokağa karşılık gelmektedir. 6-12 yaş arasındaki çocuk, 

gelişimi nedeniyle 0-6 yaşa göre birçok konuda daha kabiliyetli hale gelmiştir. Böylece 

çocuğun başta motor becerileri olmak üzere, gelişiminin ilerlemesi ile çocuğun bakıcısına 

olan bağımlılık derecesini azalmaktadır. Bu da hareket çapını artıran en önemli 

etkenlerden biridir. 6-12 yaş arasındaki çocuğun, 400 metre veya 5 dakika mesafe 
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uzaklaşması ideal bulunmakta ve UNICEF’e göre 9 yaşa kadar yaya olarak hareket eden 

çocuk kentsel açık alan deneyimini 9 yaşından sonra bisikletle gerçekleştirebilir. 12-15 

yaş çocuklar, tek başına kentsel açık alan kullanımında önceki yaşlarına göre daha aktiftir. 

Bisikletle 5 dakika, yürüyerek 6-10 dakika olmak üzere yaklaşık 1200 metre hareket alanı 

oluştururlar. Bu durumda kentsel ölçekte mahalle dışına çıkabilirler. 15 yaş ve sonrasında 

hareket çapı artarak 2000 metre ve üstü olarak belirtilir. Toplu taşıma kullanabilir. Bu 

yaşta hareket alanı kent ölçeğidir.  

 

Çocuğun yaşına göre kentsel açık alan kullanım mesafesi, ulaşım biçimi, bağımsız 

hareket mesafesinin belirlediği kentsel ölçek kullanımının yanı sıra çocuğun yaşına göre 

ihtiyaç duyduğu kişi başı alan hesabı, oyun alanları ve asgari oyun alanı miktarı Acar 

(2003) tarafından belirlenmiştir. Buna göre;  

 

• 0-3 yaş çocuğun ihtiyacı olan kişi başı alan 7-10 m2 iken  

• 4-7 yaş 6-15 m2’dir,  

• 8-15 yaş belirtilmemiştir.  

 

0-3 yaş çocuk konut grubu oyun birimlerinde ve komşuluk birimlerinde oyun 

oynayabilirken, 5-7 yaş çocuk anaokulu bünyesinde, komşuluk birimi yeşil alanında ve 

çocuk bahçesinden oynar. 8-15 yaş yerleşim birimiyle koordineli oyun alanlarında 

oynamayı tercih eder. Acar’dan (2003) alınan bilgilere göre yaş gruplarına göre oyun 

alanlarının sınıflandırması Çizelge 2.17’de verilmiştir.  
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Çizelge 2.17  Yaş gruplarına göre oyun alanlarının sınıflandırılması  (Acar 2003’ten 

değiştirilerek alınmıştır) 

Yaş Kişi Başı Alan Oyun Alanları Asgari Miktar  

0-3 

yaş 

7 – 10 m2 Konut Grubu 

Birimi 

50 m2 -Birçok değişik hisleri 

verebilecek bölümleri kapsar 

-Bütün yapısal ve bitkisel 

öğelerin çocuk ölçeğinde 

olması gerekir. Oyun alanının 

etrafı çit şeklinde çevrilmelidir 

-Çocukların üzerinde özgürce 

koşup oynayabilecekleri çim 

alanlara, daha az boylanan 

ağaççık ve çiçekli çalılara yer 

verilmelidir 

-Dikenli, alerjen türlerden de 

kaçınılmalıdır 

-Salıncak, kum havuzu, küçük 

bir havuzcuk, çeşme, vs. ile 

donatılabilir 

Komşuluk 

Birimleri 

300-500 m² 

4-7 

yaş 

6,5m² veya  

10-15m² 

veya 

Yerleşme 

birimindeki 

çocukların 3’te 

1’inin aynı anda 

oyun 

oynayabileceği 

bir oran 

Komşuluk 

ünitesindeki yeşil 

alan içinde, 

Anaokulu 

bünyesinde, 

Bir önceki çocuk 

oyun alanı ile 

kombine 

edilebilecek; 

“Çocuk Bahçeleri” 

300-500 m2 

veya 

Yerleşim 

Alanının ve 

Çevresinin 

fiziksel 

özelliklerine 

göre: 1000 m2 

veya daha fazla 

 

8-15 

yaş 

 İlkokul  

yerleşim birimleri 

ile koordineli olan 

alanlar 

“Playground” 

 -Küçük birimler halinde çocuk 

bahçeleri içerebilir 

-Büyükler için bazı oyun ve 

spor etkinlikleri bulundurabilir 

-Bulunduğu mahalle veya 

semtin bayram, festival gibi 

günlerde toplanma mekânı 

olarak da kullanılabilir 

 

2.3.5 Çocuk Dostu Kent kavramının ortaya çıkış süreci 

 

20. yüzyılda yükselen çocuk ve çocukluk bilinci ile beraber çocuk konusu, toplumda 

olduğu gibi farklı meslek disiplinlerinde odak noktası haline gelmiştir. Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşme, Sürdürülebilir Kalkınma kavramı, BM’nin düzenlediği uluslararası 

platformda düzenlenen konferanslar, UNICEF’in Çocuk Dostu Şehirler Girişimi 

çalışmaları, Kevin Lynch’in yürüttüğü UNESCO destekli Şehirlerde Büyüme (Growing 

up in Cities) proje çocuk-kent ilişkisinde evrensel anlamda çocuğu doğrudan veya dolaylı 

olarak etkileyen önemli çalışmalar olmuştur.  



89 

 

Çocuk Dostu Kent kavramının temelindeki en önemli belge 1989 yılında BM Genel 

Sekreterliği tarafından benimsenen BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’dir. Çocukların 

hak sahibi oldukları ve uluslararası hukukta korunması gerektiği fikri ilk defa 20. 

yüzyılda ortaya çıkmıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın en çok kadın ve çocukları 

etkilemesi bu süreci etkileyen önemli etkenler olmuştur. İlk olarak 1924 yılında 

çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım konusu hakkında beş madde içeren 

Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi ortaya konmuştur. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra tekrar ele alınmak istenen bildirge sonucunda 1948 BM İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi kabul edilmiştir. Ancak çocukların özgürlük ve haklarıyla ilgili daha detaylı 

bir belgeye ihtiyaç duyulması nedeniyle Çocuk Hakları Bildirgesi’nin hazırlanmasına 

karar verilmiş, 1959 yılında hazırlanan bildirge BM Genel Kurulu tarafından kabul 

edilmiştir. Bu bildiride çocuğun bakımı, korunması, eşitlik, gelişimlerini destekleyen 

imkanların sağlanması, isim ve milliyet hakkı, sosyal güvenlikten yararlanabilmesi, 

engelli çocuklara tedavi, eğitim ve bakım verilmesi, sevgiye ve anlaşılmaya olan ihtiyacı 

ve eğitim hakkına sahip olması konuları vurgulanmıştır. 1979 yılı BM tarafından Dünya 

Çocuk Yılı olarak ilan edilmiştir. 1978 yılında hazırlanmaya başlayan BM Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme 1989 yılında yayınlanarak 1990 yılında 20 ülkenin imzası ile 

yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 193 ülke tarafından onaylanmıştır. 54 madde içeren 

sözleşme ırk, dil, cinsiyet, etnik veya toplumsal köken, millet, engellilik, doğum vb. her 

alanda adalet gözetilerek 18 yaşına kadar bireylerin haklarını detaylı olarak işlemektedir 

(Anonim 2009).  

 

Sanayi devrimi sonrası çevreye verilen zararların göz ardı edilemez boyutlara ulaşmasıyla 

70’li yıllardan itibaren çevre ve insan yerleşimleri üzerine uluslararası platformda çeşitli 

çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların çıktıları ile uluslar, gelecek kuşaklara 

bırakılacak sürdürülebilir bir dünya için ortak kararlar almaktadır. Bu kararların, ayırt 

etmeksizin tüm insanların yararına olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla alınan kararlar, 

herkesi olduğu kadar çocukların-gelecek nesillerin yaşamlarını da önemli derecede 

etkilemektedir. 1972’de Stockholm’de gerçekleşen BM İnsan ve Çevre Konferansı’nda 

birçok ülkenin bir araya gelmesiyle uluslararası platformda ilk defa çevre konusu 

görüşülmüş, çevreye ilişkin ilk uluslararası bildiri yayınlanmıştır. 1987’de Dünya Çevre 

ve Kalkınma Komisyonu tarafından Brundtland Raporu (Ortak Geleceğimiz Raporu) 
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hazırlanmıştır (Anonim t.y.d). Bu raporla birlikte sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya 

konmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma, “bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların da 

kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılayan 

kalkınma” olarak tanımlanmıştır (WCED 1987). Sürdürülebilir Kalkınma kavramı, 

bugünkü nesillerin, gelecek nesillere miras bırakacağı dünya hakkında duyulan kaygıyı 

evrensel olarak ele alan ve bu kaygıya resmiyet kazandıran bir kavram olmuştur. 

Dünyanın insan kullanımıyla kötüye gidişatının uluslar tarafından görülmesi ile çevre 

farkındalığının artması sonucunda 1992 yılında Rio de Janeiro’da düzenlenen BM Çevre 

ve Kalkınma Konferansı (Rio Konferansı)’nda Gündem 21, Rio Deklarasyonu, Orman 

İlkeleri kabul edilmiş, BM İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi ve BM Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi imzaya açılmıştır. Takip eden süreçte, 1994 yılında da BM Çölleşme ile 

Mücadele Sözleşmesi imzaya açılmıştır (Anonim t.y.d). 1997 yılında New York’ta Rio+5, 

2002 yılında Johannesburg’da Rio+10 ve 2012 yılında Rio de Janeiro’da Rio+20 

Konferanslarıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansları devam etmektedir. 

Çocuklar da dahil herkesi kapsayan kararlar içeren her yeni konferans ile “gezegenimiz 

için, şimdiki ve gelecekteki nesiller için ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan 

sürdürülebilir bir geleceğin teşvikinin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma” taahhüdü 

yinelenmektedir (United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio 

de Janeiro 2012). Benzer şekilde üçüncüsü 2016 yılında Quito’da düzenlenen Birleşmiş 

Milletler Habitat Konferansları, sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturmayı ve herkes 

için yeterli konut sağlanmayı hedefleyen, UN-HABITAT Programı tarafından 20 yılda 

bir düzenlenen konferanslardır. Habitat III Konferansı’nın The New Urban Agenda (Yeni 

Kentsel Gündem) çıktısında “refahı ve herkes için yaşam kalitesini teşvik etmek 

amacıyla; kentlerin ve insan yerleşimlerinin adil kullanımını ve bu unsurlardan eşit 

oranda faydalanmaya dayanarak, aynı zamanda mevcut ve gelecek nesillerin hiçbir 

ayrımcılığa maruz kalmadan hayatlarını sürdürebileceği ölçüde kapsayıcılığı teşvik eden 

ve güvenli, sağlıklı, erişilebilir, ekonomik, dirençli ve sürdürülebilir kent ve insan 

yerleşimlerinin inşasını sağlayarak; karşılığını ‘herkes için şehirler’ ifadesinde bulan” 

ortak bir vizyonun paylaşıldığı belirtilir (United Nations Conference on Housing and 

Sustainable Urban Development 2017). Sürdürülebilir Kalkınma çalışmaları sürecinde 

2000 yılında BM Binyıl Zirvesi düzenlenmiştir. Bu zirvede 2015 yılını hedefleyen Binyıl 

Bildirisi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri ortaya konulmuştur. Bu hedeflere göre “çevresel 
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sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal 

politika ve programlarla uyumlaştırılması ve çevresel kaynaklarda yaşanan kayıpların 

tersine çevrilmesi, biyolojik çeşitlilik kaybının azaltılması, sağlıklı içme suyuna 

sürdürülebilir biçimde ulaşamayan nüfusun yarı yarıya azaltılması hususları yer almıştır” 

(Anonim t.y.d). Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin devamı niteliğinde, 2015 yılında 

“Gündem 2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” kabul edilmiştir. Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, 

yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanlar içermektedir (Şekil 

2.13) (UNDP t.y.). 

 

Şekil 2.13 BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri  

 

1970’lerde insan yerleşimleri ve gelecek kuşaklara miras kalacak olan dünyamızı 

sürdürülebilir kılma odağında başlayan, günümüzde de devam eden bu uluslararası 

çaptaki konferanslara paralel olarak bu süreçte çocuk-kent ilişkisine dair çalışmalar da 

ortaya konulmuştur. Kenti mekânsal açıdan çocuk bağlamında çalışan ilk proje UNESCO 

desteği ile 1971-1975 tarihleri arasında Amerikalı şehir plancı Kevin Lynch tarafından 

yürütülen Şehirlerde Büyüme (Growing up in Cities) projesidir. Bu çalışma MIT Press 

tarafından 1977’de Lynch editörlüğünde proje ismiyle kitap haline getirilmiştir. Bu proje 

çocukların kenti algılamasını araştırma yönüyle ve çocukları kentsel planlama ve 

uygulama aşamalarına katması ile ilk proje olma özelliği göstermektedir. Proje, Arjantin, 
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Avusturalya, Meksika ve Polonya olmak üzere dört ülkede yürütülmüştür, Norveç Çocuk 

Araştırmaları Merkezi’nde çevre psikoloğu olarak çalışan Louise Chawla, 1994’te 

Lynch’in Şehirlerde Büyümek projesini tekrar ele almıştır. 1995’te UNESCO ve 

UNICEF ile ilişki kurulmuş, 1997 yılında Norveç’te düzenlenen Kentte Çocukluk konulu 

uluslararası bir konferansta Chawla tarafından tekrar dile getirmiştir. Arjantin, 

Avustralya, Polonya, Hindistan, Güney Afrika, Norveç, Kaliforniya ve İngiltere’de bu 

projeye katılmıştır. Böylece proje Lynch’in çalıştığı 4 ülkeden 8 ülkeye genişlemiştir.  

Projede yer alan araştırma ekipleri, şehir plancıları, mimarlar, coğrafyacılar, psikologlar, 

antropologlar, çevre eğitimcileri gibi farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle 

disiplinlerarası bir özelliğe sahiptir (Güngör 2002).  

 

1996 yılında İstanbul’da gerçekleşen Habitat II Konferansı kapsamında UNICEF 

tarafından atölye çalışması organize edilmiş, bu çalışmanın bir çıktısı olarak 1997’de 

Çocuk Hakları ve Habitat Raporu (The Children’s Rights and Habitat Report) 

yayımlanmıştır. Atölye çalışmasında bir araya gelen yerel otoriteler, araştırmacılar ve 

resmi yetkililer, Çocuk Dostu Kent kavramının ortaya çıkmasında önemli etkisi olan 

fikirleri ve deneyimleri paylaşmışlardır (Enşici 2018 ve Güngör 2002). 1996 yılında bu 

çalışmalarla birlikte UNICEF ve BM İnsan Yerleşimleri Konferansı (Habitat II) 

tarafından Çocuk Dostu Şehirler Girişimi başlamış bulunmaktadır (UNICEF t.y.c). 

UNICEF’in Çocuk Dostu Şehirler Girişimi, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreterliği tarafından benimsenen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi dayanak 

almaktadır (UNICEF t.y.). Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Dostu Şehirler Girişimi ile 

projeler yürütülmüştür.  

 

UNICEF, Çocuk Dostu Şehirler Girişmi ile dünya üzerinde 45 ülkede projeler yürütmüş 

ve yürütmektedir (UNICEF t.y.a). Türkiye’de ise 2014-2015 yılları arasında IKEA 

Türkiye ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından finanse edilen Çocuk Dostu 

Şehirler Girişimi adı altındaki projeler ile 10 ayrı şehir belediyesi ile çalışılmıştır. Bu 

proje kentleri; Lüleburgaz/Kırklareli, Manisa, Bornova/İzmir, Mamak/Ankara, 

Yüreği/Adana, Eyyubiye/Şanlı Urfa, Bitlis, İspir/Erzurum, Giresun’dur (UNICEF t.y.b). 



93 

 

2018 yılında UNICEF çocuk odaklı kentsel planlama ve tasarım ölçütleri oluşturmuştur. 

Benzer şekilde Bernard van Leer Vakfı’da 2018 yılında Kent95 Girişimi ile çocuk dostu 

kent tasarım-planlama ölçütleri yayınlamış, benzer amaçtaki çalışmalara da finansal 

destek sağlamıştır.  

 

Türkiye’de ise çocuk ile ilgili çalışmalar, tarihsel sürece bakıldığında Osmanlı’nın son 

döneminden başlayarak özellikle yetim ve öksüzler için yapılan kurum ve kuruluşlar ile 

ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlar 1860’lı yıllarda kurulmaya başlayan Islahaneler 

(1868), Darüşşafaka (1873), Darülaceze (1896), Darüleytamlar (1915)’dır. Ayrıca 

Osmanlı’nın son dönemlerinde Kazım Karabekir’in Çocuk Davamız adlı projesiyle 

birçok yetim ve öksüz çocuklar bir araya getirerek, çocuk koruma konusunda önemli bir 

girişimde bulunmuştur. Bu çocukları devlet himayesine alarak, onların iyi eğitim 

verilerek meslek sahibi olmaları sağlanmıştır. Bu çocukların yetişmesi için Karabekir’in 

en büyük hayallerinden biri olan Çocuklar Kasabası (1920)’nı kurmayı başarmıştır. 

Çocuklar Kasabası içinde tiyatro, müze, müzik okulu, spor kulübü, okuma salonu vb. 

alanlar bulunmakta ve ağaç bayramı, idman bayramı, kitap bayramı, atış bayramı gibi 

çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmekteydi. Ayrıca, yetim ve öksüz çocukların yetişmesi ve 

meslek edinmeleri için burada Anaokulu (Ana Mektebi, 1920), Sanayi Gürbüzler Mektebi 

(1919), Askeri İlkmektep (1919) kurulmuştur. Bu gelişmeleri takiben, 1921 yılında 

Himaye-i Eftal, bugünkü adıyla Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu kurulmuştur. Bu 

kuruluşta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmekteydi. Kurumun çocukların gelişimini 

desteklemek için içinde salıncak, kaydırak, dönme dolap, merdiven, tahteravalli, atlı 

karınca, demir halkalar, basketbol-voleybol oyun aletleri, havuzlu bahçe ve açık hava 

mektebi barındıran Çocuk Bahçesi kurulmuştur. Çocuk bayramı (1921), çocuk haftası 

(1929), çocuk balosu gibi çeşitli etkinlikler kurum tarafından düzenlenmekteydi. İlk 

çocuk yuvası (1925), gündüz bakım evleri (1946’da 25 adet), çocuk kütüphaneleri 

(1946’da 5 adet), çocuk poliklinikleri, yüzme havuzları (1946’da 4 adet) Türkiye Çocuk 

Esirgeme Kurumu tarafından kurulan tesislerdir (Onur 2005).  

 

1923 yılında 23 Nisan, öncesinde Çocuk Günü, Çocuk Bayramı şeklinde anılsa da Çocuk 

Bayramı olarak kapsamlı bir şekilde ancak 1927 yılında kutlanmaya başlanmıştır. Çocuk 
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Bayramı’nın amacı yalnızca çocukların eğlenmesi değil, aynı zamanda çocuk sorunlarına 

toplum dikkatinin çekilmesidir (Özçelik 2011). Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu başkanlığı 

kaynağına göre ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli bayramımız olan Çocuk 

Bayramını 1929 yılında çocuklara armağan edilmiştir (Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 

Başkanlığı, t.y.). Yasal çerçevede çocuk haklarının ilk olarak 1920’de Cenevre’de 

konuşulmasıyla, Türkiye’de bu bildirgeye imza atmıştır ancak Birinci Dünya savaşı ile 

hükmü sona ermiştir. Daha sonra 1963 yılında Türk Çocuk Hakları Beyannamesi 

UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bu arada 

1979 yılı BM tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edilmesiyle beraber ülkemizde 23 

Nisan Çocuk Bayramı, uluslararası düzeyde kutlanmaya başlanmıştır. “Birleşmiş 

Milletler, 1979 yılını Dünya Çocuk Yılı olarak ilan ettikten sonra, TRT dünya çocuklarını 

buluşturan bir proje hazırladı.  23 Nisan, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla 

uluslararası düzeyde kutlanan ilk çocuk bayramı olarak dünyaya açıldı” (Turkish Airlines 

t.y.). Bu süreçte, 1978 yılında hazırlanmaya başlayan BM Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme 1989 yılında yayınlanarak 1990 yılında 20 ülkenin imzası ile yürürlüğe 

girmiştir. Türkiye ise 1994 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul 

edilmiş, 1995 yılında imzalanarak yürürlüğe girmiştir.  KENTGES (2010–2023) 

Şehircilik Şurası Sonuç Bildirgesi’nde (2017) “Çocuk Dostu Şehir yaklaşımı 

benimsenerek, göçle gelenler de dâhil olmak üzere tüm çocuklarımız için yaşanabilir 

çevreler oluşturulmalıdır” maddesi yer almaktadır. Bu süreçlerle ilgili görseller, dünya 

çapında (Çizelge 2.18) ve Türkiye’de (Çizelge 2.19) olmak üzere iki ayrı tarihsel sıralama 

biçiminde aşağıda verilmiştir. 
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Çizelge 2.18 Dünya’da Çocuk Dostu Kent Süreci (Orijinal 2019) 
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Çizelge 2.19 Türkiye’de Çocuk ile ilgili Çalışmalar ve Çocuk Dostu Kent Süreci 

(Orijinal 2019) 

 

2.3.6 Çocuk Dostu Kent çalışmaları 

 

Çocuk Dostu Kent kavramı birçok disiplinin araştırma konusu olan, geniş perspektifli bir 

olgudur. Dolayısıyla spesifik bir tanımını yapmak mümkün değildir. Hem araştırma 

konularına göre hem de çocukların bulunduğu ülkeye/bölgeye göre tanımın içeriği 

değişebilir. 20. yüzyılda çocuk ve çocukluk çağına dair toplumsal algının olumlu yönde 

değişmesinin ve uluslararası ve ulusal platformlardaki çalışmalar Çocuk Dostu Kent 

kavramının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. UNICEF’in Çocuk Dostu Şehirler 

Girişimi, Çocuk Dostu Kent kavramının tanınmasına ve gelişmesine büyük oranda 

öncülük eden bir çalışmadır. UNICEF’in bu çalışmada yaptığı tanıma göre Çocuk Dostu 

Şehir1: “Çocukların haklarını uygulamaya kendini adamış şehir veya daha genel olarak 

 
1  Belirtmekte fayda var ki Çocuk Dostu Şehir ve Çocuk Dostu Kent kavramları aynı kavramı ifade 

etmektedir. Şehir ve kent kelimelerinin kullanımı kavramda bir değişim meydana getirmemektedir. Bu 

tezde, kavram Çocuk Dostu Kent adıyla kullanılmaktadır. Kent kelimesi, şehir kelimesine göre kırsal 

olmayanı daha net belirttiği düşüncesiyle tercih edilmiştir.  
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yerel yönetim sistemidir. Çocuk dostu şehir, uygulamada çocukların haklarının 

politikalara, yasalara, programlara ve bütçelere yansıması anlamına gelen, yerel seviyede 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin cisim bulmuş halidir. Çocuk dostu şehir kavramı, 

Çocuk Dostu Şehir Girişimi altında ortaya çıkmış olan bir dizi deneyimin ışığında 

toplulukları ve yerel yönetim sistemlerini içermektedir” (UNICEF t.y.).   

 

Çocuğun iyi olma halini önceliklendiren UNICEF ÇDŞG’ye göre çocuk dostu bir şehirde 

çocuğun sahip olduğu haklar; 

 

• “Şehirleri hakkında alınan karalarda etkili olmak, 

• İstedikleri şehirle ilgili görüşlerini ifade etmek, 

• Aile, toplum ve sosyal hayata katılmak, 

• Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri almak, 

• Temiz suya ve sağlıklı koşullara erişmek, 

• İstismardan, şiddetten ve suistimalden korunmak, 

• Caddede tek başına güven içinde yürümek, 

• Arkadaşları ile oyun oynamak, 

• Yeşil alana sahip olmak, 

• Kirlenmemiş çevrede yaşamak, 

• Kültürel ve sosyal etkinliklere katılmak, 

• Etnik köken, din, gelir, cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa olsun, her 

hizmete erişime sahip şehrin eşit vatandaşı olma” hedeflerini içermelidir 

(UNICEF 2014; Ankara Kalkınma Ajansı 2014).  

 

UNICEF, Çocuk Dostu Şehirler Girişimi ile Andora, Avusturya, Belarus, Belize, 

Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Almanya, Gine, İzlanda, Endonezya, İran, İsrail, İtalya, Japonya, 

Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Mozambik, Yeni Zelanda, Norveç, Peru, 

Filipinler, Polonya, Portekiz, Kore Cumhuriyeti, Senegal, Slovenya, İspanya, İsveç, 

İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik 
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Devletleri, Vietnam olmak üzere dünya üzerinde kırk beş ülkede çocuk dostu şehir 

projeleri yürütmektedir (Şekil 2.14) (Anonymous t.y.c). Türkiye’de ise 2014-2015 yılları 

arasında IKEA Türkiye ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından finanse edilen 

Çocuk Dostu Şehirler Girişimi adı altındaki projeler ile Türkiye’de on ayrı şehir 

belediyesi ile çalışılmıştır.  

Kırmızı: tasarım sürecindeki ÇDŞG bulunduğu ülkeler, 

Mavi: ÇDŞG’nin mevcut olduğu ülkeler 

Yeşil: ÇDŞG’nin olmadığı ülkeler 

Şekil 2.14 UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Girişimi’nin uygulandığı dünya ülkeleri 

(Anonymous t.y.c) 

 

2.3.6.1 UNICEF Çocuk Dostu Şehir projeleri, Türkiye 

 

Çocuk Dostu Şehirler Projesi 2014-2015 yıllarında, UNICEF tarafından Türkiye’de on 

farklı şehrin belediyelerinde yürütülen, finansal desteğini IKEA Türkiye’den ve UNICEF 

Türkiye Milli Komitesi’nden alan yerel yönetimleri çocuk dostu politikaya ve program 

geliştirmeyi hedeflemiş bir projedir. UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Girişimi’nde kırk 

beş ülkede çocuk dostu şehir projeleri faaliyetlerinde bulunmaktadır. Türkiye’de ise on 

farklı şehirde proje faaliyetleri uygulanmıştır. Bu şehirler; Lüleburgaz/Kırklareli, Manisa, 

Bornova/İzmir, Mamak/Ankara, Mersin, Yüreğir/Adana, Eyyubiye/Şanlı Urfa, Bitlis, 

İspir/Erzurum, Giresun’dur (Çizelge 2.20) (UNICEF t.y.b). 
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Çizelge 2.20 UNICEF Türkiye’nin Çocuk Dostu Şehirler projesinde aldığı kararlar 

ve uygulandığı şehirler (UNICEF t.y.b.’den değiştirilerek alınmıştır) 

Alınan Kararlar Şehirler 

 

Engelli çocuklara göre uyarlanmış bir oyun alanı kurmak 

Adana/Yüreğir  

Ankara/Mamak 

Giresun  

Şanlı Urfa/Eyyubiye 

Personelin ve mevcut sistemlerin kapasitesini güçlendirmek suretiyle 

Çocuk Koordinasyon Mekanizmasını hayata geçirmek 

Adana/Yüreğir  

Bitlis 

Mersin 

Çocukların fiziki, psikolojik ve bilişsel ihtiyaçları çerçevesinde daha iyi 

ebeveynlik uygulamaları edinmeleri konusunda ebeveynlere destek 

olmak amacıyla güçlendirilmiş bir program aracılığı ile ebeveynlik 

eğitimi sunmak 

Adana/Yüreğir  

Ankara/Mamak 

Erzurum/İspir 

İzmir/Bornova 

Kırklareli/Lüleburgaz 

Manisa 

 

 

Billboardlar ve diğer görsel iletişim araçlarını kullanarak toplumda çocuk 

haklarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla savunu çalışmaları 

yürütmek 

Adana/Yüreğir  

Ankara/Mamak 

Bitlis 

Giresun  

Kırklareli/Lüleburgaz 

Mersin 

Şanlı Urfa/Eyyubiye 

Çocukların kendileri için tasarlanan programlar konusunda söz sahibi 

olmalarını, bu programların planlama sürecine aktif şekilde katılmalarını 

kolaylaştırmak ve düzenli aralıklarla görüş ve geribildirimlerinin 

alınmasını sağlamak amacıyla Çocuk Meclisi kurmak veya var olanın 

güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak 

Ankara/Mamak 

Bitlis 

Erzurum/İspir 

İzmir/Bornova 

Giresun  

Kırklareli/Lüleburgaz 

Manisa 

Mersin 

Şanlı Urfa/Eyyubiye 

Çocuk dostu stratejik plan geliştirilmesi; bu planın hazırlanması ve 

görüşülmesi sürecinde çocukların anlamlı ölçüde katılımını temin etmek 

Bitlis 

Kırklareli/Lüleburgaz 

Bütçeyi çocuk hakları bakış açısıyla gözden geçirecek ve yeni bütçe 

dönemi için ilgili bütçe değişikliklerini gerçekleştirmek 

Giresun 

Kırklareli/Lüleburgaz 

Mersin 

Kültür merkezinin çocuklar üzerindeki etkisini ölçmek üzere çocuk etki 

analizi çalışması gerçekleştirmek. Suriyeli çocuklara yönelik pek çok 

etkinlik düzenlemek 

 

Adana/Yüreğir  

 

Çocuklara yönelik Çocuk Dostu Alan (kütüphane, çocuk sanat ve kültür 

alanı) oluşturmak 

Erzurum/İspir 

Manisa 

Çocukların robot bilimi, otonomi, doğrusal ve doğrusal olmayan kontrol 

ve otomasyon teknolojilerini kullanmaları için iyi uygulama fırsatları ve 

teknik standartlar sunmak amacıyla çocuk dostu donanımların yer alacağı 

Yenilenebilir Enerji ve Mekatronik Laboratuvarı kurmak 

 

 

İzmir/Bornova 

 

Çocukların (spor, kültürel etkinlikler, festivaller vs.) etkinlikleri için 

güvenli, özgür ve çocuk dostu bir ortam yaratmak amacıyla çocuk sokağı 

tasarlamak ve bu sürecin her aşamasında çocukların aktif katılımını 

sağlamak 

 

Kırklareli/Lüleburgaz 

 

Çocukların fiziki, psikolojik ve bilişsel ihtiyaçları çerçevesinde daha iyi 

ebeveynlik uygulamaları edinmeleri konusunda ev sahibi topluluklarda 

yaşayan Suriyeli ebeveynlere destek olmak amacıyla güçlendirilmiş bir 

program aracılığı ile ebeveynlik eğitimi sunmak 

 

Şanlı Urfa/Eyyubiye 
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Belirlenen on şehirde kentlerin çocuk dostu olması yolunda ekonomik, yönetimsel ve 

fiziksel çevre açısından çeşitli kararlar alınmış olduğu görülmektedir. Mekansal anlamda 

yapılan çalışmalar; çocuk dostu stratejik plan geliştirilmesi ve plan karar sürecinde 

çocukların katılımının sağlanması, engelli çocuklar için çocuk oyun alanının kurulması, 

çocuk dostu alan kurulması, yenilenebilir enerji ve mekatronik laboratuvarı kurulması, 

çocuk sokağı tasarlamak olarak gösterilebilir.  

 

2.3.6.2 Çocuk Dostu Ankara projesi  

 

Çocuk Dostu Ankara projesi, Ankara Valiliği’nin uygun görüşüyle Ankara Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından 2011 yılında UNICEF’e yapılan başvuruyla başlamıştır. Ankara 

Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle proje sürdürülebilirlik kazanmıştır. Çocuklar adına 

yapılan tüm çalışmaların bir şemsiye altında toplanması ve kamuoyuna duyurulmasının 

önerildiği, yirmi altı kurum ve kuruluşun bir araya gelerek iş birliği ile yürüttüğü Çocuk 

Dostu Ankara Projesi’nde ortaya konulmak istenen; 

 

• Çocuk sorunlarının çözümüne çocuklarla beraber yönelerek, 

• Çocuk hakları kültürüne dayalı, 

• Kamu politikalarında ve uygulamalarında çocukların istek, ihtiyaç ve 

öncelikleriyle bir bütün olarak çalışan bir Ankara yaratmaktır. 

 

Proje kapsamında genel ve özel amaçlar belirlenmiştir: 

• Genel amaç; çocuk dostu Ankara projesinde toplumsal algının değişmesine 

katkıda bulunmak, 

• Özel amaç; Ankara’daki çocuklarda, kurum ve kuruluş çalışanlarında çocuğa 

yönelik algıyı değiştirmek ve farkındalık yaratmak olarak belirlenmiştir. 

 

Bu proje kapsamında oluşturulan “Ankara Çocuk Dostu Şehir Projesi Uygulama, Görev 

ve Çalışma Yönergesi” hazırlanarak, 9-14 yaş gruplarını kapsayan 25 ilçede 121 üyesi 
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olan “Ankara Çocuk Dostu İl Meclis’i” oluşturulmuştur. Ayrıca “Ankara Çocuk Durum 

Tespit Ölçeği” geliştirilmiş, proje faaliyetleriyle alakalı afiş, broşür, billboard 

hazırlanması, basın bilgilendirmeleri, aktif çocuk katılımının her aşamada sağlanması, 

akran eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, kamu kurumlarındaki çocuğa ilişkin durumların 

tespiti, kamu spotu hazırlanması, yurtiçi-yurtdışı çocuk dostu şehir çalışmalarının 

incelenmesi, “Ankara Çocuk Durum Rapor Kitapçığı” ve “Ankara Hizmetlere Erişim 

Klavuzu” hazırlığı, proje ile ilgili bir web sitesinin hizmete sunulması, “1. Çocuk Dostu 

Şehir Sempozyumu” düzenlenmesi planlanmış ve gerçekleştirilmiştir (Ankara Kalkınma 

Ajansı 2014). 

 

2.3.6.3 Çocuk Dostu Sokak: Mamak, Ankara 

 

Çocuk Dostu Sokak projesi, Ankara ilinin Mamak ilçesinde belediye işbirliği ile 

yürütülmüş bir projedir. Ankara Kalkınma Ajansı finansal destek sağlamıştır. Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeleri, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü ve 

Kadın Eğitim İstihdam Derneği tarafından yürütülmüştür. Mamak Çocuk Dostu Sokak 

Projesi’nde (Şekil 2.15) güvenli, eğlenceli ve merak uyandırıcı sokak ve rekreasyon alanı 

oluşturulmuştur. Çocukların gelişimlerinin ve sosyal yaşama katılımlarının 

desteklenmesi hedeflenmiştir (Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi 

Koordinatörlüğü t.y.).  

 

    

Şekil 2.15 Çocuk dostu sokak, Mamak-Ankara (Anonim 2015a) 
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2.3.6.4 İlk ve ödüllü Çocuk Dostu Şehir: Fano, İtalya  

 

Çakırer Özservet, 1990’lardan bu yana Çocuk Dostu bir Şehir (2014b) adlı makalesinde 

ödül kazanmış önemli bir şehir olan İtalya Fano’da Çocuk Dostu Şehir kavramının nasıl 

başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini anlatmaktadır.  

 

İtalya, Avrupa şehirleri arasında çocuğa yönelik başarılı aktivitelere sahip örnek bir 

ülkedir. 1991 yılında Fano şehri Çocuk Dostu Şehir olarak seçilen ilk şehirdir ve la citta 

dei bambini, yani çocukların şehri hareketi uluslararası boyutta ilgi çekmiş ve önem 

kazanmıştır. 1991’de yaşam kalitesini artırmak için Fano’da Çocukların Şehri 

Laboratuvarı açılmıştır. Bu sayede yerel yönetimler çocukları dinleyerek onların 

ihtiyaçlarının farkına varmış, böylece çocukların kendi haklarını elde edebilmişlerdir. 

1998’de eski bir çiftlik arazisinde çocukların oynaması için Çocuk Evi açılmasına karar 

verilmiştir. 23 Nisan 1999’da İtalya’da Kent Konseyi kararıyla çocukların yerel yönetime 

katılması konusu resmiyet kazanmıştır. Kent Konseyinde oluşturulan Çocuk Kurulu özel 

toplantısında çocukların Çocuk Evi’nde ve çevresinde açık ve kapalı alanlarda isteklerini 

belirlemiştir. Buna göre odalarda; 

 

• Deney 

• Bahçecilik 

• Yemek yapma 

• Oynamak 

• Kütüphane  

• Laboratuvar 

• Tiyatro faaliyetleri istenmiştir. 

 

Çocuk Şehri Laboratuvarı, Okula Yalnız Başımıza Gidiyoruz projesiyle çocukların 

okullara güvenli bir şekilde ve tek başlarına ebeveynsiz olarak gidebilmelerine yönelik 

bir çalışma yapmıştır. Okula giderken çocukların tedirginlik yaşaması ve ebeveynlerin 
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endişeli olmasından dolayı proje hızlı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Projenin hayata 

geçirilmesi için şunlar yapılmıştır: 

 

• İlk olarak okul etrafındaki yollara Dikkat Çocuklar Geçebilir”, “Okula Yalnız 

Başımıza Gidiyoruz” trafik işaretleri yerleştirilmiş, 

• Okul programları ayarlanarak çocukların sırt çantaları hafifletişmiş, 

• Okul yolunu sevimli kılmak için okul etrafındaki yollar çini taşlarıyla süslenmiş, 

çocukların okul yolunu tanımaları için onlara uygun çeşitli işaretlemeler yapılmış, 

• Gerektiği yerde çocuklara yardım etmeleri için zabıtalar tarafından sivil savunma 

ekiplerine ve yaşlı gönüllülere eğitimler verilmiş, 

• Kaldırımda genişletme çalışmaları yapılmış, 

• Ebeveynlere bu konuda eğitimler verilmiştir. 

 

Aşağıda ise Çocuk Dostu Sokak yaklaşımlarını içeren bazı örnekler verilmiştir. Bu 

örnekler Woonerf, Home Zone, Hackey Play Streets, Victoria Walks, Kerbcraft ve Kid 

Street Scan’dir. 

 

2.3.6.5 Woonerf – Sokak düzenleme sistemi 

 

Woonerf, ilk uygulaması 1960’ta Hollanda’da yapılan, çocukların sokaklarda özgürce 

oynaması için sokakların düzenlenmesine ilişkin bir sistemdir. Sokaklarda araçların-

trafiğin yavaşlatılmasına olanak sağlayan trafik yavaşlatma stratejileri kullanılmakta 

olup, çocukların oturabileceği, dinlenebileceği, oyun oynayabileceği mekanların 

oluşturulmasını öncelikli kılan bir sokak anlayışıdır. Woonerf sisteminin (Şekil 2.16) beş 

bileşenine göre (Tandoğan 2014); 

 

• Woonerf’in uygulandığı mekânın girişini vurgulayarak, taşıt sürücülerine orada 

misafir olduğunun hissettirilmesi, 
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• Viraj, dönemeç gibi taşıt sürücülerini yavaşlatan stratejiler kullanılması, 

• Sürücüleri yönlendiren, trafiği yavaşlatan, yaya dostu sokak mobilyaları, sınır 

elemanları, bitkisel tasarım ve döşeme malzemeleri kullanılması, 

• Yaya yolu (kaldırım)-taşıt yolu arasındaki yükseklik farkı ortadan kaldırılıp aynı 

düzelme getirilerek taşıt hızının engellenmesi, 

• Sokakta taşıt-dominant bir görüntünün azalması ve yayaların sokak kullanımını 

teşvik etmek için park eden taşıtlar arasında belli bir mesafe olmalıdır. Böylece 

çok fazla taşıt olduğu hissi uyanmaz ve sokakta yaya konforu sağlanır. 

 

Şekil 2.16 Woonerf sokak planı örneği (Baş 2016) 

 

2.3.6.6 Home Zone (konut bölgesi) - sokak tasarım kavramı 

 

Home Zone (konut bölgesi), sokaklarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilen, araçlardan 

ziyade insanlara öncelik verilen konut alanları için geliştirilmiş bir kentsel tasarım 

kavramıdır. Bu tasarım konut dışında, okul, market gibi konut dışındaki etkinlik alanlarını 

da kapsamaktadır. Home Zone kavramına göre sokaklar, trafik güzergahının yanı sıra 

oturma alanları, oyun alanları, ortak alanlar, otopark alanları ve bitkisel alanlar içerir. 

Estetik görünüme sahip, koordineli, özgün bir kimlik edinmiş alanlardır. Her türden konut 

alanı ve konut tipine uygun olduğu vurgulanmaktadır. Bu kavramın konut alanlarında 

taşıt egemenliğini azaltarak ve çeşitli etkinliklerle sokak kullanımını artırarak 

amaçladıkları (Gateshead Council 2005); 
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• Toplumsallık duygusunu beslemek, 

• Sosyal etkileşimi artırmak, 

• Oyun olanaklarını artırmak, 

• Yapılı çevrenin kalitesini artırmak, 

• Doğal gözetlemeyi artırarak suç işleme cesaretini kırmaktır. 

 

Joseph Rowntree Foundation’ın Home Zone kavramı (Şekil 2.17) ilkeleri şunlardır: 

• “Home Zone tecrit ya da ayrılmışlık olarak düşünülmez. Bir Home Zone daha 

geniş bir alan için trafik sakinleştirme projesinin, “Okul İçin Daha Güvenli 

Rotalar” gibi bir girişiminin bir elementi olarak düşünülebilir.  

• Düzenlemeler taşıtların konut mülkiyetine çok yakın gitmesine engel olur ve 

ayrıca otopark alanlarının konut mülkiyetine çok yakın olmasına izin vermeyen 

peyzaj özellikleri içerir.  

• Düzenlemeler kurumsal kimliğe uygun işaret ve tabelaların bütününün, peyzaj 

düzenlemelerinin ve sokak mobilyalarının kullanımını düzenler. Bu elementler 

görsel olarak kargaşa yaratmadan bütünleştirici ve çekicidir.  

• Her nerede olursa olsun yolun taşıtlara özgü kısmı ile kaldırım arasında bir ayırım, 

fark yoktur.  

• Home Zone mekânına girişler nettir ve bir Home Zone işareti içerir. Bu nedenle 

sürücüler kolayca Home Zone ve geleneksel yollar arasındaki farkı anlayabilir.  

• Bir Home Zone içinde sürücüler kendilerinin önceliğe sahip olduğunu 

düşünemez. Sürücülerin sokak içinde izin verilmeyen bir hıza ulaşacaklarına 

düşünmelerine neden olacak bir unsur mevcut değildir.  

• Kamusal aydınlatma, gece aydınlatma için kullanılan unsurları hız azaltıcı 

unsurlar olarak kullanır.  

• Home Zone içinde boyutlar, trafik akışının yavaş hareket etmesi, park etme ve 

acil durumlarda araçların hareket etmesi için yeterlidir.  

• Home Zone yeterli park alanlarını, hem mevcut hem de potansiyel oturanlar için 

konutların yakın çevresinde sağlar.  

• Mümkün olduğu yerlerde ön bahçeler korunur.  
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• Oturma mekânları dikkat ve özen içinde planlanır ve konumlandırılır.  

• Home Zone’lar oturanları rahatsız etmeyecek informal oyun ve ilgili aktiviteler 

için potansiyel sunar ve sokak buna göre tasarlanır.  

• Hollandalılara göre Home Zone’larda sokaklarda en doruk noktada saat başına 

100 den daha az sayıda araç olmalı, sokak 600 metreden daha kısa olmalıdır” 

(Şekil 2.17) (Joseph Rowntree Foundation 2007; Tandoğan 2014). 

 

 

Şekil 2.17 Şematik bir Home Zone (konut bölgesi) sokak mekanı (East London 

Council, 2006; Tandoğan 2014). 

 

Woonerf ve Home Zone tasarımları, konut sakinlerinin ve çocukların sokakları daha aktif 

kullanmaları için geliştirilmiş, sokakta araçları dışlamadan araç hakimiyetini azaltarak 

araçlar ve yayalar için eşit kullanım sağlayan sokaklar yaratmak amaçlanmıştır. Yaya 

güvenliği, yayayı sokağa çıkmaya teşvik eden etkinlikler, çekicilik ve güvenlik sağlayan 
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tasarım elemanları kullanılması, çocukların sokakta özgürce oynaması ve sosyal etkileşim 

için önemli tasarım yaklaşımları ve kavramlardır. 

 

2.3.6.7  Hackney Play Street – Hackney oyun sokağı 

 

Hackney Play Street kavramında ifade edilen oyun sokakları, çocukların daha güvenli bir 

şekilde oyun oynaması ve mahalle sakinlerinin bir araya gelmesi için haftada veya ayda 

bir, birkaç saatliğine sokakların trafiğe kapatılmasıyla oluşur (Anonymous t.y.a). Oyun 

sokaklarında oyun seanslarının düzenlenmesi, gönüllü aileler ve bölge temsilcileri ile 

organize edilir. Çocukların, ebeveynlerinden bağımsız olarak, özgür bir şekilde ve 

ücretsiz olarak oyun oynamaları için ortam oluşur (Baş 2016).  

 

Oyun sokaklarında oyun seansları düzenlenirken gönüllüler tarafından takip edilmesi 

gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara göre; sokaktaki yollar kapanmadan 20 

dakika önce gönüllülerin, oyun seanslarının ne zaman ve nasıl biteceği konusunda net 

bilgi alabilmesi için ön bilgilendirme toplantısı yapılır. Risk faktörlerinin nasıl 

yönetileceği hakkında konuşulur. Sokaklar oyuna açılmadan önce herhangi bir tehlike 

(cam kırıkları vb.) barındırıp barındırmadığı kontrol edilir. Görevlilere her iki uçtan aynı 

anda caddeyi kapatmaları talimatını verilerek oyun seansı başlar. İhtiyaç anında 

görevlilere yardım etmeye hazır olunur ve onlara düzenli olarak danışılır. Zaman gözetilir 

ve oturum bitmeden önce insanlara uyarı vermeleri hatırlatılır. Bu oyun sokaklarında 

çocuklar için özel oyunlar veya aktiviteler düzenlemeye gerek yoktur. Popüler sokak 

oyun öğeleri olan tebeşir, ip atlama, hula hoops, yumuşak toplar vb. kullanarak, çocuklar 

kendi oyunlarını kendileri yaratıp, eğleneceklerdir. Gönüllü aileler için çay makinası yer 

alabilir. İlk yardım çantası bulundurulması önemlidir. Oyun sokağının daha eğlenceli 

görünmesini sağlamak için sokak kapatma alanı boyunca renkli flamalar vb. elemanlar 

konulabilmektedir (Şekil 2.18) (Anonymous t.y.a).  
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Şekil 2.18 Hackney Play Street - trafiğe kapanmış bir oyun sokağı 

 

Hackney, yalnızca konut bölgesinde değil, aynı zamanda okullarda ve oyun için 

kapatılmaya müsait başka alanlarda da sokak oyununu destekleyen modeller 

geliştirmiştir. Geliştirilen üç farklı model şunlardır: “yerleşim bölgesi sokak modeli 

(residantial street model)”, “okul modeli (school model)” ve “arazi modeli (estate 

model)”. Yerleşim bölgesi sokak modelinde (residantial street model) en uygun zaman 

pazar günleri öğleden sonradır. Gönüllüler (konut sakinlerinden oluşan grup) oyun 

seansları oluşturmadan önce birbirlerine danışır ve Hackney Council’e başvuruda 

bulunurlar. Okul modeli (school model)’nde okulların çevresindeki sokaklar kullanılır. 

En uygun zaman cuma günleri, öğleden sonradır. Okul çevresinde düzenlenen bu oyun 

seansları için gönüllüler genellikle velilerden oluşmaktadır. Okul aile birliği yiyecek-

içecek takviyesinde bulunabilmektedir. Son olarak arazi modeli (estate model) trafiğin 

olmadığı alanlarda veya yolun kapalı olmasına gerek duyulmadığı yerlerde, konut 

arazilerinin sosyal etkinlikler için ayrılan alanlarında uygulanır. Bu modelde oyun 

seansları diğer modellere göre daha seyrek uygulanmaktadır ve Hackney Play 

Association’dan bu seansları düzenlemek için ücretli elemanlar ile profesyonel destek 

alınır (Baş 2016). 

 

2.3.6.8 Victoria Walks – çocuk dostu sokak 

 

“Victoria Walks, insanların canlı, destekleyici ve güçlü mahallerde yaşaması amacıyla 

onları mümkün olduğunca yürümeye teşvik etmek için çalışmalar yapan bir dernektir. 

Derneğe göre, insanların her gün yürümesini sağlamak, daha mutlu, sağlıklı, güvenli, 
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güçlü ve sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için bin bir neden vardır. İnsanların 

sağlıklarını geliştirmek, obezite gibi yaygın bir hastalığı önlemek için yürüme gibi bir 

egzersizi yapmaları gerekmektedir" (Baş 2016).  

 

Derneğe göre çocuk dostu sokak oluşturmak için, sokağı güzelleştirmek, komşularla 

birlikte endişeleri dile getirmek, bir sokak partisi veya başka bir sosyal etkinlik 

düzenlemek, yayalarla ilgili sorunlar için yerel konseye başvurmak gerekmektedir. 

Bunları gerçekleştirebilmek için, sokağı davetkar kılmak, gölge ve barınak sağlamak, 

taşıtları yavaşlatmak, görüş açısını artırmak, sürücülerin tekrarladıkları davranışları ele 

almak, sokağın daha güvenilir hissedilmesini sağlamak, komşularla tanışmak, sokağın-

mahallenin kutlanması, yayaları etkileyen konularda belediyeyi bilgilendirmek, yaya 

altyapısının güçlendirilmesi, karar mercilerini etkilemek gerekmektedir (Anonymous 

t.y.b) 

 

2.3.6.9 Kid Street Scan (Kiss 2.0) - çocuk dostu sokak değerlendirme anketi 

 

“Kid Street Scan” (Kiss 2.0) olarak adlandırılan çalışma, Delft kentindeki “Childstreet 

2005” konferansında belirlenmiş olan çocuk dostu sokak ilkeleri üzerinden yapılan bir 

değerlendirme aracıdır.  Sokağın ne kadar çocuk dostu olduğunu puanlamaya dayalı bir 

anketle ölçen çalışmanın amaçları, “Kentsel politikalar ve planlamadaki diğer taleplerle 

karşılaştırıldığında çocuk dostluğuna daha çok ağırlık vermek, sokak sakinlerinin, 

ebeveynlerin, yerel yönetimin, plancıların ve tasarımcıların belirli sokaklardaki 

eksiklikleri bulmasına yardımcı olmak, dış mekanlarda çocuklar için uygun koşulların 

nasıl yaratılacağının tartışılmasına teşvik etmektir” (Baş 2016). Kiss 2.0’ın sokakları ne 

kadar çocuk dostu olduğunu ölçmeye dayalı oluşturduğu altı farklı ölçüt (Baş 2016);  

 

• Sokak güvenliği (sosyal ve trafik güvenliği),  

• Yürüyebilme (yolun karşısına geçiş ve yürüme alanları),  

• Bisiklet kullanabilme (yolun karşısına geçiş ve bisiklet sürülebilen alan),  
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• Sokağı tüm genişliği ile kullanabilme,  

• Eğlenebilme ve  

• Oynayabilmedir. 

 

2.3.6.10 Çocuk trafik eğitim parkları 

 

Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği’nde madde 5’e göre parkların kurulma 

amaçları: “okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri 

teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan 

trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış 

kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza 

indirilmesine yardımcı olmaktır” (Resmi Gazete 1998). Resmî Gazete Tarihi: 24.10.1998 

Resmî Gazete Sayısı: 23503 Trafik eğitim parkı, mümkün olan çok sayıda okulun 

erişimine uygun, ulaşıma elverişli, toplu taşımalara erişimin mümkün olduğu, su, elektrik, 

kanalizasyon gibi hizmetlerin ulaşabildiği bir konumda yer almalı ve en az 4000 m2 bir 

alana sahip olmalıdır. Trafik eğitim parkında, çocuklara teorik ve uygulamalı eğitimler 

verilmektedir. Kullanılan eğitim araç-gereçleri arasında; minyatür eğitim otosu, bisiklet, 

eğitici levha ve tablolar, bez numaralar, megafon ve ilk yardım malzemesi bulunmaktadır. 

Trafik parkına bir örnek olarak İstanbul, Arnavutköy Belediyesi’nde yer alan Trafik 

Eğitim Parkı’nın görselleri Şekil 2.19’da yer almaktadır. 
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Şekil 2.19 Arnavutköy Belediyesi trafik eğitim parkı, İstanbul  (Anonim 2015b) 

 

2.3.6.11 Yürüyen okul otobüsü, Auckland (WSB: walking school buses) 

 

Gleeson (2004) alışılagelmiş düşük yoğunluklu kentlerin yok olması ile birlikte yoksul 

alanlar ve mega yapılarla doldurulmuş elit master planların ortaya çıkmasından meydana 

gelen çatallı peyzajın ortaya çıkmasından söz eder. İki ortam da çocukların hareket 

özgürlüğü açısından olumsuz etkilere sahiptir. Güvenli ve mutlu bir çocukluğa karşı gelen 

bu ortamların barındırdığı tehlikeler nedeniyle riskten kaçınan ebeveynlik kültürü ortaya 

çıkar. Bu kültür, okula ve ders dışında kalan etkinliklere ulaşım için çocukların 

çoğunlukla araba ile hareket etmesiyle oluşur. WSB ile hedeflenen, otomobile olan 

bağımlılık kırılarak, çocukların fiziksel aktivitelerini artırmak ve trafik yoğunluğunu 

azaltıcı yönde etkilemektir. Yürüyen okul otobüsü, üzerinde yolcu alınan/bırakılan belirli 

durakların bulunduğu belirli bir güzergahta yetişkin denetimi altında okula/okuldan 

yürüyen bir grup çocuğu içerir. Yetişkin gönüllüler (genellikle ebeveynler), olası tehlike 

ve zorluklarda çocukları uyararak, disiplinli bir şekilde en uzak durakla okul arasında 

çocuklara rehberlik yapar (Şekil 2.20). WSB, kentsel yoğunluk ve ebeveynlerin buna 
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yanıtları nedeniyle çocukların açık hava egzersiz fırsatlarının kısıtlanması sonucunda 

Auckland/Yeni Zelanda’da ortaya çıkmıştır (Gleeson ve Sipe 2006). 

 

Şekil 2.20 Yürüyen okul otobüsü, Auckland (Auckland Transport t.y.) 

 

2.3.6.12 Kerbcraft – yol güvenliği eğitim kılavuzu 

 

Kerbcraft Yol Güvenliği Eğitim Kılavuzu (Kerbcraft: A Handbook for Road Safety 

Professional), son derece yüksek çocuk-yaya kaza oranı nedeniyle Drumchapel’de 

tasarlanan yol güvenliği eğitimini temel alan bir el kitabıdır. Kerbcraft tarafından eğitilen 

gönüllüler ve ebeveynler ile 5-7 yaş arasındaki çocuklara uygulamalı bir şekilde yaya 

olarak taşıt yollarını güvenli bir şekilde kullanabilmelerini öğretmek amacıyla 

oluşturulmuş bir eğitim programıdır. Program, 3-12 aylık bir süre boyunca 5-7 yaş arası 

çocuklara, yol kenarındaki güvenli ve tehlikeli konumları tanıma, park etmiş arabaların 

bulunduğu konumdan karşıdan karşıya geçme, kavşakların yakınında güvenle geçiş 

olmak üzere üç yaya becerisini öğretmek için tasarlanmıştır. Bunlar (Kerbcraft Road 

Safety Training 2008); 

 

• Yol kenarındaki güvenli ve tehlikeli konumları tanıma: Park etmiş araç yanı, 

keskin virajlar, tepe yamaçları, kavşaklar vb. alanlarda yol kenarları doğal olarak 

tehlikelidir. Tehlikeleri tanımak ve onlardan kaçınmak için nasıl rota 
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oluşturacağını öğrenmek, çocukların bilmesi gereken ilk becerilerdendir. 9 yaşın 

altındaki çocuklar bu konuda çok zayıftır ve sıklıkla tehlikeli bölgelerden karşıya 

geçmeye eğilimlidirler. 

• Park etmiş arabaların bulunduğu konumdan güvenli bir şekilde karşıya geçme: 

Park etmiş bir araca bitişik bir yoldan karşıya geçmek, özellikle küçük çocuklar 

için sürücüler için yetişkinlerden daha az görünür oldukları ve park edilmiş 

araçlarla nasıl güvenli bir şekilde başa çıkacaklarını bilmedikleri için özellikle 

tehlikelidir. 

• Kavşakların yakınında güvenle geçiş: Park edilmiş araçlar gibi kavşaklar da küçük 

çocukları içeren birçok kazaya neden olmaktadır. Eğitimin bu üçüncü aşaması, 

çocuklara farklı kavşak türlerinde karşılaşılan karşıya geçiş problemlerini tanıtır 

(Şekil 2.21-2.22). 

 

  

S: başlangıç noktası, D: hedef 

 

Şekil 2.21 Trafik eğitim noktaları 

 

Şekil 2.22 Yol güvenliği eğitimi 
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2.3.6.13 UNICEF – Çocuk Dostu Okul 

 

Çocukların en fazla vakit harcadığı yerler olarak okul alanlarının Çocuk Dostu Okul 

olarak ele alınması, UNICEF tarafından hazırlanan Child Friendly Schools Manuel 

(Çocuk Dostu Okullar El Kitabı) ile gerçekleştirilmiş ve bu el kitabında çocuk dostu bir 

okul oluşturabilmek adına planlama ve tasarım ölçütleri geliştirilmiştir (Çizelge 2.21). 

 

Çizelge 2.21 UNICEF Çocuk Dostu Okul temel planlama ve tasarım ölçütleri 

Yapı Bina yapısal olarak sabit, yerel çevre koşullarına göre hava koşullarına dayanıklı, 

iklim açısından konforlu, acil durumlarda kolayca çıkılabilen, çevresel ve kültürel 

bağlamla iyi entegre olmalıdır. 

Yönetim 

Ofisleri 

Fakülte / idari personel için ayrı bir alanın varlığı, öğrencilere ve öğretmenlere özel 

alanlar sağlar ve sınıf alanının kullanımını en üst düzeye çıkararak personelin 

öğrencilerden ayrı olarak çalışmasını sağlar. Öğrencilerin faaliyetlerini izlemek ve 

'şeffaflık yoluyla güvenlik' oluşturmak için sınıflar ve idari ofisler arasındaki yakınlık 

önerilir. 

Güvenli Su Okul içindeki öğrenciler için temiz içme suyu bulundurulmalıdır. Uygun sıhhi tesisat 

altyapısı güvenli su dağıtımına izin verir. Böyle bir kurulum mümkün değilse, okul 

bileşimine bir sondaj deliği / kuyusu dahil edilmelidir. Çatıda bir yağmur suyu 

toplama sistemi ile uygun şekilde arttırılabilir. 

Hijyen 

Olanakları 

Çocukların ellerini yıkaması için ayrı bir alanda su ve sabun veya başka bir temizlik 

maddesi sağlanmalıdır. 

Tuvaletler Kızlar ve erkekler için ayrı tuvaletler bulunmalıdır. Tesisin yeri ve tasarımı 

planlanırken mahremiyet, temizlik ve güvenlik en önemli hususlardır. 

Işık, Hava, 

Güneş, Toz, 

Parlak Işık, 

Yansıma, 

Nem, Ses ve 

Kötü Koku 

Sınıflar, ısı ve aşırı nemi önlemek için iyi bir temiz hava sirkülasyonuna ihtiyaç 

duyar. Yeterli gün ışığından emin olmak için derslik alanının en az %20’si pencere 

alanı olmalıdır. Işık sağlamak ve ekipmanları çalıştırmak için elektrik veya başka bir 

güç aracı gereklidir. Sınıflar, doğrudan güneş ışığından, parlamadan (doğrudan ışık) 

ve yansımadan (dolaylı ışık) korunarak, yeterince gölgelenmelidir. Okullar, aşırı 

gürültülü alanlara (trafik, demiryolları, endüstriler, kayıt dışı sektör faaliyetleri), aşırı 

kirli yerlere, kötü kokulara (atık kemerleri, mezbahalar) yakın olmamalıdır. Eğer 

mümkün değilse, bu sorunların etkisini en aza indirmek için tasarım önlemleri 

kullanılmalıdır. 

Renk Malzemeler ve yüzeyler, aydınlık ve doğal renk tonlarında seçilmelidir. Yerel ve 

kültürel tercihlerin belirlediği renkler sıcak ve doğal tonlara uyumlu olarak 

seçilmelidir. Örneğin, ahşap malzemenin doğal güzelliğini ve sıcaklığını korumak 

için şeffaf vernik kullanılabilir veya oyun köşeleri, zeminler, koridorlar ve mobilyalar 

için daha parlak vurgular kullanılabilir. Öğrenme alanları kasvetli, donuk veya 

karanlık değil, açık ve renkli olmalıdır. 

Güç (Elektrik 

ya da 

Alternatifleri) 

Okulun ışık, iletişim ekipmanı (bilgisayarlar, radyolar, televizyon) ve diğer cihazlar 

(buzdolapları, sobalar) için ışık, bağlantı sağlayan bir güç kaynağı olmalıdır. 

Alternatif enerji kaynakları (güneş, rüzgar ve biyogaz) uygun olan yerlerde okul 

tasarımına entegre edilebilir. 
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Çizelge 2.21 UNICEF Çocuk Dostu Okul temel planlama ve tasarım ölçütleri (devam) 

Güvenlik Yangından korunma ve acil durum tahliye planları tasarım sürecinin bir parçası 

olmalı ve okul programına dahil edilmelidir. Yangına dayanıklı olması için yanıcı 

malzemeler yapısal amaçlar için kullanılmamalıdır. Yapı malzemelerinde çocuklar 

için tehlikeli olabilecek bileşenler veya elemanlar bulunmamalıdır. İnşaat 

tamamlandığında, okul sahalarında tüm sıvı, katı ve gaz atıklarından arındırılmış 

olmalı. Okullar endüstriyel alanlara veya diğer tehlikelere yakın 

konumlandırılmamalıdır. 

Sağlık En azından, okullarda temel acil durumlar veya kazalar için bir ilk yardım çantası 

veya ilaç dolabı bulunmalıdır. Kliniğin okula yakın olması, sağlık personelinin 

periyodik olarak okulu ziyaret edebilmesini sağlar ve sağlık sorunlarının tedavisi için 

çocukların kliniğe götürülmesine olanak sağlar. Bu yakınlık, gelişmekte olan birçok 

ülkede, temel sosyal hizmet tesislerini aynı yerde kümelendirerek başarılmaktadır. 

Kütüphane Kitapların ve öğrenme kaynaklarının mevcut olduğu belirlenmiş uygun bir okuma 

ortamı, öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin merkezinde yer alır. Okul içinde kolay 

erişilebilen ve gürültüden uzak bir konumda olması gerekir. 

Peyzaj Okul açık alanları, okul binaları ve kullanıcıları ile bütüncül, bütünsel bir birlik 

oluşturur, ancak geleneksel okul planlamasında bu durum genellikle ihmal edilir. 

Ağaçlar güneşi, tozu ve gürültüyü filtrelemek ve okulu güzelleştirmek için çok 

önemlidir. Yerli ağaçlar, çalılar ve çiçekler, çocukların gıda üretimini ve korunmasını 

öğretmek için yenilebilir bitkilerle birlikte okul bileşimine ekilmelidir. Ağaçlar ayrıca 

öğrenme ortamı ve kullanıcıları üzerinde yumuşatıcı ve sakinleştirici bir etkiye 

sahiptir. Okul peyzajını planlamak, çocuk dostu bir okulun gerçekleştirilmesine 

çocukları dahil etmenin iyi bir yoludur. 

 

UNICEF’in Çocuk Dostu Okullar El Kitabı (Child Friendly Schools Manuel)’nda ayrıca, 

açık alanlar ve sabit olmayan-değişikliğe izin veren esnek alanların nasıl olması gerektiği 

de detaylı bir biçimde anlatılmıştır: 

 

Açık alanlar: Sınıflardan açık alanlara kolay erişim, çocukların çevreleriyle yakın temas 

halinde olmalarını ve fiziksel aktivitelere katılmalarını sağlar. Açık alanlar, spor, okul 

bahçeleri ve meyve bahçeleri için oyun bahçeleri, açık hava etkinlikleri için döşeme veya 

verandalar, açık performans alanları, geniş koridorlar ve avlular, çitler, kanopiler, gölgeli 

pavyonlar, nişler, duvar girintileri, çatı katı oyun alanı ve kapalı arka bahçeler olarak 

tasarlanabilir. Tipik bir çocuk dostu okulda, kullanıcıların bu alanların bir kısmını okul 

toplantılarından sonra ilçe toplantıları, yerel toplantılar ve diğer etkinlikler için 

kullanmasına izin verilir.  
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Değişken/esnek alanlar: Bu alanlar çocuğun sınıfa katılımını arttırır ve öğretmenlerin 

öğrenme ve öğretme için daha dinamik bir ortam sağlamasına olanak tanır. Esnek alanlar, 

grup etkinlikleri, elle yapılan projeler için olanaklar sağlar ve açık alanlara kolay erişim 

fırsatları sağlar. Bireysel sınıflar veya yapılar arasında açık alan yaratan diğer yapılar, 

öğrencilere yapılar-sınıflar arasında geçiş yaparken açık alanlarda olma şansı verir. 

Sınıflar tüm çocuklar için erişilebilir olmalıdır; daha az hareketli çocuklar için rampalar 

ve geniş girişler sağlanmalıdır.  

 

Ayrıca çocuklar okulun açık alanlarında, spor yapmak, oyun oynamak, (drama, şarkı, 

dans) müfredat dışı etkinlikler, eko bahçeler, meyve bahçeleri-çiftlikleri-ormanları için 

yeterli rekreasyonel alanlara, yiyecek yetiştirebilecek alanlara, çitlere ve çok fonksiyonlu 

açık hava sahnelerine sahip olmalıdır.  

 

UNICEF (2006), Çocuk dostu bir okul planlaması-tasarımı ile ilgili kavramsal olarak bir 

mekansal düzenleme diagramı oluşturmuştur. Bu diagrama göre (C1,C2,C3) sınıflar, 

(OS) Açık sahne, (G) bahçe ve (T/A) öğretmenler/yönetim binası dairesel bir alanda yer 

almaktadır. Öğretmen-yönetim binası dairenin odak noktasında yer alır, böylece sınıf 

alanlarından ayrılarak sınıf alanlarını daraltmamış olur, öğrenci ile öğretmen ve yönetim 

mekanları arasında ayrım oluşturarak özel alan yaratılmış olur. Ayrıca binaların bir bütün 

olmaması, sınıflar arası erişimde çocuklara dışarı çıkma imkanı tanır, açık alan ve kapalı 

alan arasında çeşitlilik yaratarak bir denge oluşturmaktadır, Farklı işlevlerdeki açık 

alanları ayırıcı görev üstlenir. Kalan açık alanlar ise çeşitli etkinlikleri gerçekleştirmek 

için oluşturulmuş açık sahne, bitki yetiştirme ve tanımayı sağlayacak bahçe alanı içerir 

(Şekil 2.23). 
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C: Sınıf, G: Bahçe, + : Orta alan, T/A : Öğretmen ve yönetim, OS: Açık alan amfi 

Şekil 2.23 Eğitim tesisleri için mekansal düzenleme diyagramı (UNICEF 2006). 

 

2.3.6.14 Orman okulları 

 

İngiltere’de geliştirilen orman okulu tanımına göre; “Orman Okulu, ormanlık ortamda 

uygulamalı eğitim yoluyla her yaştan insanın kendine güvenini sağlamak ve geliştirmek 

için olanaklar sunan ilham verici bir metottur” (Murray ve O’Brien 2005; O’Brien ve 

Murray 2007). Orman Okulu, çocukların erken yaşlardan itibaren doğa ile temas 

etmesinin önemini vurgulayan İskandinav öğretimini temel almaktadır (Grahn 1996; 

Dietrich vd. 2007; O’Brien ve Murray 2007). Açık hava anaokullarının İskandinav 

örneğini kullanan orman okulları, çocuk odaklı öğrenme ve oyun yoluyla öğrenme 

felsefesini benimsemektedir. Çocuklar orman okuluna ya yarım dönem boyunca haftalık 

olarak ya da eğitim yılı boyunca devam ederler. Dersler, ateş yakma, temel ahşap 

oymacılığı ve alet kullanımı gibi bazı becerilere ve yerel çevre bilgisine sahip, çocuk 

gelişimi konularında eğitilmiş, nitelikli orman okulu pratisyenleri tarafından 

yürütülmektedir. Uygulayıcılar ayrıca, küçük, tekrarlanabilir görevler yoluyla çocukların 

güvenini ve benlik saygısını artırmaya ve kişisel, sosyal ve duygusal gelişim sosyal 
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gelişimlerini beslemeye odaklanan orman okulu ahlakı konusunda da eğitilmişlerdir 

(O’Brien 2009). Orman okulları, çocukların (Dogsthorpe Academy t.y.); 

 

• Kişisel ve sosyal becerilerini geliştirme, 

• Pratik sorunlar ve zorluklar üzerinde düşünmeye, 

• Yaratmak ve inşa etmek için araçlar kullanmaya, 

• Nasıl daha iyi öğrendiklerini keşfetmeye,  

• İlgisini çeken bilgiler peşinde koşmaya, 

• Hataları nasıl yöneteceğini öğrenmelerini, 

• Karar verme ve risk değerlendirme konusunda kendine güven oluşturmayı, 

• Pratik becerilerini geliştirmeyi, 

• Dengeli ve sağlıklı bir yaşam tarzının faydalarını anlamalarını, 

• İnsanlar, vahşi yaşam ve dünya arasındaki bağlantıları keşfetmelerini, 

• Kazanma ve başarıyı düzenli olarak tecrübe etmelerini, 

• Öğrenim ve deneyimlerini yansıtmalarını, 

• Dil ve iletişim becerilerini geliştirmeyi, 

• Fiziksel motor becerilerini geliştirmeyi, 

• Daha fazla motive olmalarını, 

• Konsantrasyon becerilerini geliştirmeyi teşvik eder. 

 

Alternatif eğitim sistemi olan orman okullarının, ülkemizde de çeşitli uygulamaları 

bulunmaktadır. Orman okullarının resmi müfredatları bulunmamaktadır ancak çocukları 

doğayla buluşturan, yaratıcılıklarını, merak duygularını ve gelişimlerini destekleyen, dış 

mekanda özgürce oyun oynayabilmelerine olanak sağlayan ve yeni beceriler 

öğrenmelerine katkıda bulunan yenilikçi bir okul tipidir. 
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2.3.6.15 Ankara Üniversitesi “Çocuk Üniversitesi” – çocukları ekoloji ve bilim ile 

tanıştıran çocuk okulları 

 

Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve 

Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik yenilikçi bilim eğitimi 

çalışmaları, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk 

Üniversitesi  projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren Çocuk 

Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. Çocukların erken yaşta bilim ile tanışması, bilim 

okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerilerin 

kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yürütülecek programın niteliği ise çocukların yaş grubuna ve koşullarına uygun bir 

biçimde oluşturulmaktadır. Çocuk Üniversitesi’nde on sekiz farklı okul bulunmaktadır. 

Bunlardan ekoloji ve doğa temelli olup çocukların ekolojiyi, doğayı yakından 

tanımalarını, ekoloji bilincini geliştirmeyi ve bilimsel çalışmaya özenmelerini sağlayan 

okullar ise Toprak Bilim Okulu, Böcek Şenlik Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim 

Okulu, Küçük Bahçevanlar, Su Okulu, Yaşam Bilimleri Okulu ve Gökbilim Okulu’dur 

(Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü t.y.a). 

 

• Toprak Bilim Okulu 

 

10-12 yaş grubu çocuklara 24 kişilik bir sınıfta haftada bir gün süreyle 

verilen bir eğitimdir. Toprak Bilim Okulu projesinin amacı, çocukları 

toprakla tanıştırarak; toprağın önemini, gerekliliğini ve nasıl korunması 

gerektiğini göstererek bilinçlerini artırmaktır. Bu toprak 

bilinci öğrencilere deney yapma fırsatı vererek ve onların aktif olduğu bir 

öğrenim sürecinde aşılanır. 
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• Böcek Şenlik Okulu 

 

Böcek Şenlik Okulu’nda 5-15 yaş grubu çocukları böcekler, böcek-insan 

ilişkileri ve böceklerin besin zincirindeki önemi hakkında 

bilinçlendirilmektedir. Bu eğitimde çocuklar, böceklerin ilginç 

yaşamlarını gözlemleme olanağına sahip olur böylece çocuklar için 

keşfederek ve eğlenerek öğrenme ortamı yaratılmış olur. Bu sayede 

çocuklarda böceklere karşı yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkan korku-

tiksinti gibi olumsuz duyguların azaltılması sağlanarak, böceklere karşı 

sağlıklı bir tavır geliştirmelerine olanak sağlanır.  

 

• Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu 

 

Tarım ve orman alanlarında zararlılarla mücadelede olumsuz sonuçlar 

doğuran kimyasal ilaçlar yerine çevreyle uyumlu mücadele 

yöntemlerinden biri olan “biyolojik mücadele(faydalı böceklerin tarım ve 

orman alanlarında zarar yapan böceklere karşı kullanılması)”  yönteminin 

kullanılması çevre için önemlidir. Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, 

bu konudaki bilinç eksikliğini tamamlamak üzere çocuk yaşlardan 

başlayarak toplumda zararlı böcek ve faydalı böcek olgusunun 

oluşmasının sağlanmasını, faydalı böceklerin öneminin anlaşılmasını 

amaçlayan bir eğitimdir.   

 

• Küçük Bahçevanlar 
 

Küçük Bahçevanlar projesinin amacı 10-11 yaş grubu çocuğun, tarım 

ürünü üretim sürecini temas ederek ve izleyerek doğrudan öğrenmelerini 

sağlamak, doğayı ve doğal döngüleri tanımalarına yardımcı olmak, doğa  

sevgisini artırmak ve merak duygularını teşvik etmek yoluyla 

öğrenmelerini sağlamaktır. Çocuklar, bitki yetiştirme, toprakla doğrudan 

temas, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği konularında 

temel yaşamsal bilgiler kazanır, beslenmede sebze ve meyvelerin önemi 

ve sağlıklı beslenmenin temellerini öğrenir.  
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• Su Okulu 

 

Su Okulu’nda amaçlanan, çocukların sucul ekosistemleri tanıması, 

sevmesi ve korumaya yönelik olarak bilinçlenmesi için bir alt yapı 

oluşturulmasıdır. Bu eğitim ile çocukların, sularda yaşayan 

canlıları keşfederek yeni bir dünyayla tanışmaları, su kaynaklarımızın 

durumu ve korunmasına yönelik eğlenceli bilgi ve 

uygulamalarla bilinçlenmeleri ve sulak alanlarımızı sevmeleri 

amaçlanmıştır. 

 

• Yaşam Bilimleri Okulu 

 

Bir haftalık bir program olarak düzenlenen Yaşam Bilimleri Okulu’nda 

deneme ve eğlenme yoluyla çocuklara göre hazırlanmış laboratuvar 

ortamında vücut bileşenleri ve kemikler üzerinde ölçüm ve incelemeler 

yapmaları, çocukların kendi vücut tiplerini tanımaları ve anatomik olarak 

hangi spor dalına yatkın olduklarını anlamaları sağlanır. Bunların dışında 

insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin neler olduğu ve insanın vücut 

yapısı, beslenme, genetik şişmanlık ve vücut yapısı ve spor gibi konular 

ele alınmaktadır. 

 

• Gökbilim Okulu 

 

Gökbilim Okulu’nda çocukların gökbilim, Evren’in başlangıcı, Güneş’in 

sistemi ve özellikleri, ötegezegenler, Ay yüzeyi, Dünya-Ay ikili sistemi, 

Yıldızların günlük hareketi, Takımyıldızları ile yön bulma, Zodyak, 

Dünya atmosferi ve teleskoplar, Gökadalar ve dahası hakkında bilgi sahibi 

oldukları, teleskop ve koronograf ile Güneş aktivitelerinin gözleminin 

Ankara Üniversitesi Kraken Rasathanesi’nin ziyaret edildiği bir eğitimdir.  
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2.3.6.16 Ödüllü anaokul: Fuji anaokulu, Japonya  

 

Fuji Anaokulu, Takaharu + Yui Tezuka tarafından tasarlanmıştır. Bu okul, OECD 

(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ve UNESCO tarafından dünyanın en iyi okulu 

olarak adlandırılmaktadır (Anonymous t.y.c). Tokyo'daki Fuji Anaokulunun 2017 

Moriyama RAIC (Kanada Kraliyet Mimari Enstitüsü) Uluslararası Ödülü'nü kazanmıştır 

(Lynch 2017). Çocukların açık alanda güven içinde ve özgürce koşup oynayabilmelerini 

mümkün kılan dairesel yükseltilmiş bir alan göze çarpmaktadır. Çocukların dairesel 

hareketlerle koştukları gözlemlenmiş, bu gözleme göre dairesel bir tasarım yapılmıştır. 

Bu tasarım, çocukların fazla enerjilerini atana kadar onlara koşma, zıplama, tırmanma ve 

yuvarlanma imkânı sağlamaktadır (Şekil 2.24). Tek bir küçük yerleşim alanı olarak 

düşünülen, 500 çocuk için yapılmış, çevresi 183 m olan, oval şeklinde bir anaokulu. İç 

mekân, mobilyalarla yumuşak bir şekilde bölünmüş entegre bir alandır. Çatı alanında, 25 

m yüksekliğinde üç korunmuş Zelkova ağacı vardır (Anonymous t.y.c). 

 

       

 

Şekil 2.24 Fuji Kindergarten (Lynch 2017) 
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2.3.6.17 Deneysel oyun alanı: Doubeney Okulu, Londra 

 

Experimental Playground Projesi, 2002-2003 yıllarında Kinnear Landscape Architects 

tarafından Hackney/Londra’da Daubeney Okulunda tasarlanan deneysel projedir. Proje, 

2005 yılında Hackney Tasarım Ödülü’nü kazanmıştır. Bu projede çocuğa kendi çevresini 

şekillendirme kontrolü veren ve esneklik sunan bir ortam yaratılması denenmiştir. 

Çocukların daha yaratıcı ve dahil edici bir şekilde oyun oynadıkları ve dersteki 

konsantrasyonlarının artması yönündeki davranışları gözlemlenmiştir. Tasarım alanında 

(Şekil 2.25); büyük boyutlu yaya geçit çizgileri; çizgilerin uzandığı ve ayna duvarıyla 

desteklenen bir tepe; gösteri sahnesi, oturma alanları, korsan platformlar haline gelen 

dönen platformlar; bir bahçe yaratmak için bir araya getirilebilen veya bir sınıf tarafından 

bitki ekimi için ayrılabilen hareketli saksı adaları; mevcut ağaçların altında oturmak için 

uzun ahşap bir bank bulunmaktadır (Anonymous 2013).  

 

  

Şekil 2.25 Doubney Okul Bahçesi, Hackney, Londra. (Anonymous 2013)  
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2.3.6.18 Eğitim sistemi ve çocuk – Waldorf, Montessori, Reggio Emilia 

 

Waldorf, Montessori ve Reggio Emilia alternatif eğitim örnekleridir. Dünya’da birçok 

ülkede görülen bu eğitim sistemlerinin uygulandığı okullar, Türkiye’de de 

bulunmaktadır. Formel olmayan ve müfredat dışında kalan, ancak çocukların daha 

yaratıcı olmalarını ve kendilerini keşfetmelerini teşvik eden, dış mekân aktivitelerinin 

çocuk eğitiminde önemini anlayan-anlatan, katı kuralları olmayan eğitim sistemleridir. 

Her üç eğitiminde farklı bir öğrenim anlayışı olsa da formel bir öğrenim sisteminin 

karşısında benzer tutumlara sahip oldukları göze çarpmaktadır (Çizelge 2.22) 

 

Çizelge 2.22 Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia eğitim sistemlerinin 

karşılaştırması (Anonim 2013b) 

 

 

 

                        Montessori                           Waldorf                     Reggio Emilia 

Kurucusu Dr. Maria Montessori 

(1870-1952) 

Rudolf Steiner (1861-

1925) 

Loris Mlaguzzi (1920-

1994) 

Felsefesi    Çocukların kendi ilgi 

alanına ve öğrenme hızına 

dayalı eğitimi (pratikte 

Montessori okulları) 

Sanata dayalı hayalgücü, 

yaratıcılığı, sağduyuyu 

geliştirmeye yönelik eğitim 

(pratikte Waldorf okulları) 

Çocukların kendi ilgi 

alanına ve öğrenme hızına 

dayalı eğitim (pratikte bir 

okul çeşidi yok ancak 

uyarlanmış örnekleri var.) 

Sınıf/yaş 

bölümleri 

3+3 olarak 6 yıllık 

döngü(bebeklikten-12. 

sınıfa kadar) 

7+7(bebeklikten-12. sınıfa 

kadar) 

4ay-3yaş+3yaş-6ay olarak 

3 senelik döngü (sadece 

okul öncesini kapsamakta) 

Öğretmen 

tipi 

Öğretmen rehber rolde 

(Her grupta değişiyor) 

Öğretmen yönetici rolde 

(çocuklar aynı öğretmenle 

8 sene devam ediyor, aile 

tipi sınıf mantığı) 

Öğretmen işbirlikçi 

rolünde 

Kullanılan 

malzemeler 

Kavramları öğretecek 

doğal tahta, kumaş gibi 

malzemelerden 

hazırlanmış özel 

oyuncaklar öğretmen 

eşliğinde kullanılıyor. 

Doğal tahta, kumaş, yün, 

boya gibi malzemeleri 

kullanarak öğrenciler kendi 

oyuncaklarını hazırlıyor. 

Oyuncakları öğretmenler 

öğrencilerle birlikte 

hazırlıyor. 

Öğretme stili Çocuklar gruplar halinde 

kendi ilgilendikleri 

konuda çalışıyor. 

Çocuklar hayalgücü ve 

yaratıcılıklarını artıran 

projelerde sınıf olarak 

çalışıyorlar. 

Çocuklar gruplar halinde 

kendi ilgilendikleri daha 

uzun vadeli projelerde 

çalışıyor. 

Sanata bakış Sanat diğer konuların bir 

parçası olarak ele alınıyor. 

Çok ağırlıklı ve detaylı bir 

sanat eğitimi var. 

Sanat her konu gibi 

yaratıcılıkları 

kullanabilecekleri takım 

çalışması çerçevesinde ele 

alınıyor. 
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Çizelge 2.22 Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia eğitim sistemlerinin karşılaştırması 

(Anonim 2013b) (devam) 

 

 

• Waldorf eğitim sistemi ve Waldorf okulları 

 

Waldorf eğitim sistemi Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da Rudolf Steiner 

tarafından kurulan bir eğitim sistemidir (Anonim 2013b). Rudolf Steiner, fiziksel, 

psikolojik ve ruhsal olanı bütünleştirmeye çalışan kapsamlı bir çocuk gelişimi görüşü 

ortaya koymuştur. Avrupa'daki Steiner okulları, öğrencilerin neredeyse tüm gün boyunca 

doğada, dışarıda oldukları 'orman' anaokullarının öncüsüdür (Gillman 2014). İnsan 

gelişimini, bebeklikten başlayarak yedişer yıllık döngülere ayırır. Sanat, müzik, 

bahçecilik, yabancı diller gibi konular çocukların hayalgücü ve yaratıcılıklarını artıran 

çalışmaları içeren bir öğrenme biçimi ile öğretilir (Anonim 2013b). Uygulamalı öğrenim 

ve dış mekân öğrenimi, herhangi bir Steiner Waldorf okulunun temel özelliğidir. İster 

büyük bir park ister küçük bir şehir okulu olsun, öğrencilerin eğitiminin ayrılmaz bir 

                        Montessori                           Waldorf                     Reggio Emilia 

Teknolojiye 

bakış 

Teknoloji yok(teoride 

yaratıcılığı engellediği 

düşünülüyor ama 

tartışılmakta) 

Teknoloji kesinlikle 

yok(teoride yaratıcılığı 

engellediği düşünülüyor) 

Teknoloji eğitimin 

yardımcı parçası 

Özel eğitime 

bakış 

Herkes kendi hızı ve 

kapasitesine uygun 

ilerlediği için özel eğitime 

çok uygun. 

Kesinlikle “dahi” ya da 

“yavaş” gibi 

kategorizasyonlar yok. Bir 

konuda geride kalan başka 

bir konuda iyidir anlayışı 

ile özel eğitime çok uygun. 

Özel eğitime uyarlanan 

örnekler mevcut, uygun bir 

sistem. 

Aktiviteler Bilim, coğrafya, 

matematik, dil gelişimi 

kavramlarına yönelik 

geleneksel eğitim 

biçimlerinde 

kullanılmayan oyunlar. 

Resim, müzik, bahçecilik, 

el sanatları: örgü ve tahta 

oymacılığı, metal işleri 

Yaratıcı düşünmeyi 

destekleyen grup 

çalışmaları 

Not sistemi Geçme, kalma, not verme 

teoride yok. Ancak 

okulların farklı 

yaklaşımları olabiliyor 

Geçme, not verme, kalma 

yok. Bir alanda geri kalan 

çocuk başka alanda iyidir 

mantığı var 

Geçme, kalma, not verme 

konusu okul öncesi 

eğitimde zaten söz konusu 

değil 

Kurumlarda 

sertifika  

Gerekliliği 

İsteniyor ama şart değil. Sertifikasyon şart. Gerekmiyor. 

Birlikler American Montessori 

Society; Association 

Montessori Internationale 

Association of Waldorf 

Schools of North America 

Association of Waldorf 

Schools of North America 
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parçasıdır. Erken çocukluk döneminde aktif öğrenme, dış mekanla güçlü bir bağlantıya 

sahiptir. Açık havada oyun oynama ve çocukların mevsimsel hazineleri toplayabildiği 

yürüyüşler, erken çocukluk döneminde gereklidir çünkü bu deneyimler hareket, etkinlik 

ve anılarla birleştirilebilir. Örneğin, açık hava ekmek fırınıyla öğrencilerin ekmek 

pişirmesi farklı bir deneyim olmaktadır. Açık havada odun toplanır, istiflenir, kurutulur 

ve ateş yakılır. Atıştırmalık için, öğrencilerle birlikte bir ağaçtan elma toplanabilir veya 

elma suyuna dönüştürülebilir. Yapraklar kompost için süpürülebilir, çiçek soğanları ve 

bitkiler saksıda yetiştirilebilir (Şekil 2.26). Bahçede her zaman yapılacak bir iş bulunur. 

Bu süreçler hem çocukların mevsimlerin ritmini anlamasında katkıda bulunur, hem de 

onlar için bedensel aktivite ve hareket fırsatları yaratır (Gillman 2014). 

 

 

Şekil 2.26 Waldorf okulunda etkinlik (Küçükyazıcı t.y.) 
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• Montessori Eğitim Sitemi ve Montessori Okulları 

 

Montessori eğitim sistemi, Maria Montessori (1870-1952) tarafından 

geliştirilmiştir. Montessori İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji 

profesörüdür. Eğitimde metot yerine insan kişiliğinin göz önünde bulundurulması 

gerektiğini savunan Maria Montessori’nin geliştirdiği sistem, her çocuğun bireysel 

becerilerine, ilgi alanlarına, öğrenme hızına ve karakter özelliklerine azami ölçüde uyan 

bir yaklaşım içerir. Montessori okullarının çocuğa tanıdığı hareket ve faaliyet özgürlüğü 

ile çocuklar, istedikleri zaman ve mekânda, istedikleri materyallerle çalışırlar. Böylece, 

kendi kendine oluşan ve gelişen bir sistem anlayışı ortaya çıkar (Anonim t.y.e). 0-3 yaş, 

3-6 yaş, 6-9 yaş ve 9-12 yaş olmak üzere üçer yaş dönemlerine ayırır. Çocukların hata 

yapmasına izin verir ve bu hataları düzeltmelerinde öğretmen denetimini kabul etmez. 

Çocuğun kendi kendine, kendi tarzıyla öğrenmesini bekler ve teşvik eder (Lillard 2013). 

Montessori açık havada öğrenmeyi savunur. Montessori eğitim sisteminde bahçe, iç 

mekânın doğal bir uzantısıdır. Sistem, öğretmenleri ve çocukları “iç mekânı dışarıya 

çıkarma ve dış mekânı içeriye getirme” yönünde teşvik eder. Çocuklar, keşfetmekte 

özgürdür. Bu yönde serbest fikir ve faaliyet akışı olmalıdır (Isaacs 2018).  

 

• Reggio Emilia Eğitim Sistemi  

 

Reggio Emilia eğitim sisteminin öncüsü Loris Malaguzzi’dir. Bu eğitim sistemi, ismini 

İtalya’nın kuzeyinde bulunana ve Reggio Emilia adı verilen bir kasabadan almaktadır.  

İkinci Dünya savaşı sonrasında anne-babaların, çocuklarının eğitim alabileceği bir okul 

kurma girişimiyle başlamıştır ve ülkemizde dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde 

kullanılmakta olan bir okul sistemidir (Anonim t.y.f). 

 

Reggio Emilia eğitim sisteminde üç eğitici vardır; öğretmen, çocuk ve çevre. “Çevre” 

üçüncü öğretmendir. Fraser (2000), üçüncü öğretmen olan “çevre” için sekiz anahtar 

Reggio prensibi tanımlamıştır; estetik, şeffaflık, aktif öğrenme, esneklik, iş birliği, 
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karşılık, dış mekânı içeriye getirme ve ilişkiler (Strong-Wilson ve Ellis 2007). Reggio 

Emilia okullarının dış çevresinde, “su oyunu için alanlar, tırmanma tepeleri, aileler 

tarafından dikilen karışık, küçük ağaçlar ve piknik masaları bulunmaktadır” (Bennett, 

2001; Aslan 2005). Üçüncü öğretmen olan çevre, dikkat edilmesi gereken hedeflerden 

biridir, çünkü çocuğun dünyayla olan etkileşim biçimi ile birebir ilişkilidir (Strong-

Wilson ve Ellis 2007). 

 

2.3.6.19 Çocuk Dostu Turizm kavramı 

 

Fransız Hükümeti tarafından 1949’da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan 

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), finansal güçlükler nedeniyle Fransa’daki kuruluşunu 

kapatılmıştır. Ancak 1999 yılında İhsan Doğramacı tarafından Ankara’da yer alan İhsan 

Doğramacı Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde tekrar faaliyete açılmıştır 

(Uluslararası Çocuk Merkezi, t.y.).  

 

Çocuk Dostu Turizm kavramı, ICC’nin 2017 yılında Türkiye’de başlattığı ve yürüttüğü 

Çocuk Dostu Turizm Projesi ile ortaya çıkmıştır. Çocuk Dostu Turizm Projesi Avrupa 

Birliği tarafından finanse edilmiştir. 17 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Whyndham Otel’de 

kapanış toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantı çeşitli bölgelerden katılan seyahat ve 

turizm temsilcileri tarafından sahiplenilmiştir. Çocuk Dostu Turizm anlayışının çocukları 

memnun eden seyahat ve turizm hizmetlerinin olması yanı sıra, çocuk haklarının 

korunduğu, çocuğa karşı şiddet ve sömürünün önlendiği bir algıyı da beraberinde 

getirdiği de konuşulmuştur (Çocuk Dostu Turizm Kapanış Konferansı 2019). ICC’nin 

Çocuk Dostu Turizm tanımı: “Çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı olabildikleri, 

oynayıp öğrenebildikleri ve güven içinde olabildikleri turistik ortamlardır” şeklindedir. 

Turizm sektöründe çocuk haklarının uygulanması, çocuk şiddetinin, sömürüsünün, 

istismarının önlenmesi, çocukların bu sektörde güven içinde ve özgür olmaları amaçlanan 

hedeflerdir (ICC t.y.).  
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Bu projede ve kapanış toplantısında ortaya konan çıktılarda, çocuk dostu bir turizm 

kavramı fiziksel çevre ve mekânsal düzenleme boyutunda irdelenmek istendiğinde, 

büyük ölçüde tamamlanmasına ihtiyaç duyulan konular mevcuttur. Halbuki turizm ve 

seyahat sektörleri, kentler, kentsel mekanlar, dış mekân elemanları, peyzaj düzenlemesi 

vb. mekânsal boyuttaki konularla iç içe, ayrılmaz bir bütündür. Turizm sektöründe, 

turistlerin ilgisini çekebilmek için daha çekici olabilmek adına fiziksel mekân kalitesi ve 

estetiği oldukça önemlidir. Çocuk Dostu Turizm olgusunda fiziksel mekânın çocuklara 

hizmet boyutu daha detaylı incelenmelidir. Ayrıca çocuk dostu turizm kentleri gibi bir 

kavram daha ortaya konulabilir. 

 

2.3.6.20 Etkileşimli harita  

 

Bernard van Leer Vakfı’nın mali destek verdiği TESEV’in Kadir Has Üniversitesi’ndeki 

İstanbul Çalışmaları Merkezi ile işbirliği içerisinde İstanbul’un 39 ilçe belediyesindeki 

çocuk nüfusu ve sosyo-ekonomik gösterge verileri ile birlikte çocuk ve aileleri içeren 

etkileşimli harita hazırlanmıştır. Haritalar, TÜİK 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi’nden temin edilen yaş grubu verileri ile İstanbul ilçe belediyelerinin web 

sayfalarındaki e-belediyecilik sekmelerinden erişilen sokaklar itibarıyla 2015 m2 rayiç 

bedel değerlerine göre hazırlanmıştır (Şekil 2.27-2.28). Bu gibi haritalama çalışmaları, o 

kentte yapılacak çocuk temelli çalışmalar için detaylı ve zengin bir bilgi kaynağı 

oluşturacak ve çalışmaların altyapısını güçlendirerek, çocuk konusunda çalışmaların 

yapılması konusunda kolaylık sağlaması bakımından araştırmacıları çalışmaya teşvik 

edecektir. Dolayısıyla haritalama veya elektronik ortamda kent ve çocuk ile ilgili veri 

sunan çalışmaların tüm kentlerde yapılması çok önemlidir.   
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Şekil 2. 27 Yaş ve rayiç bedelleri 

 

 

Şekil 2. 28 İstanbul mahallelerindeki 0-4 yaş nüfus oranı 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal  

 

Çalışmanın materyali olarak araştırma süresince ilgili literatürlerden faydalanılmıştır. 

İlgili literatürler olarak;  

• Türkiye’den ve yurt dışındaki çeşitli yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleler, 

kitaplar, araştırma, haber, bilim dergileri, internet kaynakları, haberler,  

• UN Habitat, Rio ve diğer konferansların çıktıları, Resmi Gazete’de yer alan kanun 

ve yönetmelikler, kurum-kuruluşların yayınları 

• Sözlü görümeler, Türk Dil Kurumu tanımları, 

• Türkiye’deki Suriye ve 95 cm: Mega Kentlerin Mini Yurttaşları isimli belgeseller,  

• TÜİK, MEB, ILO, UNICEF, WHO, T.C. Aile ve Çalışma Bakanlığı, Mülteciler 

Derneği, T.C. İçişleri Bakanlığı, AFAD, TESEV ve Aydın Doğan Vakfı, 

TOÇEV’den elde edilen istatistiki ve sayısal veriler,  

• Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi 

Koordinatörlüğü’nün yayınladığı çocuk ve kent ilişkisi ile ilgili uygulamaların yer 

aldığı Ankara projeleri 

• Türkiye’deki çocukların nüfus, evlilik, şiddet ve eğitimleri ile ilgili bilgi veren 

haritalar,  

• Dünya çapında ödüllü okul tasarımları,  

• UNICEF Çocuk Dostu Şehir Girişimi’ne ait projeler,   

• UNICEF, Bernard van Leer Vakfı, Toronto Kent Planlama Dairesi ve KaBOOM! 

tarafından yürütülen proje, yarışma veya çalışmalar sonucunda ortaya konulmuş 

el kitapları/ rehberler/ kılavuzlar 

• Birleşmiş Milletler’e ait çalışmalar (UNDP, UNHCR, UNICEF, IOM, UN Habitat 

Konferansları, Rio Konferansları, WCED, WHO) ve Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’den yararlanılmıştır. 

Araştırma, çalışmanın amacına uygun olarak, çocuk-çocukluk algısının, çocuk gelişimi 

ve ihtiyaçlarının, kent ve çocuk ilişkisinin ve kentleşmenin günümüzdeki boyutlarının 
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sorgulanarak, kentlerin yaşanabilirliklerine dönük atılan adımların tanımlandığı bir bakış 

açısıyla irdelenmiştir. Böylece kentlerin çocuklar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya 

yönelik küresel örgütler tarafından ortaya konulan çeşitli ilkeler dikkate alınmak suretiyle 

ülkemiz özelinde öngörülerde bulunulmuştur. Bu kapsamda araştırma, aşağıda verilen 

başlıklar altında kurgulanmıştır; 

• İlk bölümde, çağımızdaki toplumların çocuk ve çocukluk algısındaki olumlu 

değişime neden olan, çocuk odaklı düşünmeyi ortaya çıkaran, tarihi süreç içindeki 

gelişmeleri anlamaya yönelik geçmişten günümüze uzanan antropolojik, 

sosyolojik ve kronolojik literatür araştırmaları yapılmıştır. Devamında günümüz 

dünyasında ve Türkiye’de yaşayan çocukları ve yaşadıkları koşulları 

anlayabilmek üzere istatistiki verilerden yararlanılarak, güncel çocuk durumları 

ve sayıları ortaya çıkarılmak istenmiştir.  

• İkinci bölümde, çocuk-çevre olan ilişkisi konusu, çocuğun gelişimi, gelişimsel ve 

oyun ihtiyaçları incelenerek ve çocuğun mekan algısı üzerinde durularak 

irdelenmiştir. 

• Üçüncü bölümde çocuk ve kent ilişkisi; kentin yapısal alanları, açık-yeşil alanları 

işlev, biçim ve faydaları yönüyle incelendikten sonra çocukların farklı gelişimsel 

dönemlerine göre kenti deneyimleme biçimleri ele alınmıştır. Çocuk-kent ilişkisi 

bağlamından Çocuk Dostu Kentlerin ortaya çıkış süreci dünyada ve ülkemizde 

tarihsel bir sıralama ile ortaya konmuştur. Devamında, başta UNICEF “Çocuk 

Dostu Şehir Girişim” çalışmaları olmak üzere dünyada ve Türkiye’de Çocuk 

Dostu Kent ortaya koyma yolunda yapılan çalışmalar, projelerden, eğitim 

sistemlerinden yararlanılarak örnekler verilmiştir. Son olarak Çocuk Dostu Kent 

kavramının yasal-yönetsel süreçlerin dışında, kentsel mekanda tasarım-planlama 

boyutunda değerlendirilmesi için çeşitli kitlerdeki (rehberler-el kitapları vb.) 

ölçütler incelenmiştir. 

• Sonuç ve öneriler bölümünde ise, araştırma sorusuna ve amacına uygun olarak, 

bugüne kadar yapılmış Çocuk Dostu Kent çalışmaları, projeleri ve Çocuk Dostu 

Kent kitlerinde ortaya konan ölçütler dikkate alınarak, çocuğun gelişim ihtiyaçları 

için mekansal anlamda gereken en iyi hizmetleri sunabilen kentlerin oluşumu 

yolunda izlenebilecek adımlar derlenerek ve öneriler eklenerek ölçütler biçiminde 

yorumlanmıştır. 
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3.2 Yöntem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARAŞTIRMANIN AKIŞ DİYAGRAMI 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

• Dünyada ve Türkiye’de 

çocuk-çocukluk kavramı 

 

• Ülkemizde çocuk algısı 
o Sosyo-ekonomik 

açıdan çocuk 

-Yoksul çocuk 

-Çalışan çocuk 

-Korunmaya 

muhtaç çocuk 

o Engelli çocuk 

o Mülteci çocuklar 

 

ÇOCUK VE KENT 

KURAMSAL TEMELLER 

• Çocuk gelişimi 
o Çocuk gelişim 

dönemleri 
▪ Bebeklik 

▪ İlk çocukluk 

▪ Orta çocukluk 

▪ Ergenlik 

o Gelişim kuramları ve 

Ekolojik kuramlar 
▪ Piaget 

▪ Erikson 

▪ Bronfenbrenner 

▪ Roger Barker 

o Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisi 

• Çocuk ve oyun 
o Oyun tanımları 

o Oyun kuramları 

o Oyun sınıflandırması 

• Çocuğun mekan algısı 

 

ÇOCUK VE KENT İLİŞKİSİ 

Çocuk ve Çocukluk Çocuk ve Çevre İlişkisi 

Çocuk Dostu Kent Çalışmaları 

Uygulama Örnekleri 

Çocuk Dostu Kent 

Ölçütleri 

TDK 

BM 

UNICEF  

WHO 

WCED 

-Tarih öncesi 

çağ 

-Mezopotamya 

ve Roma 

-Orta Çağ 

-17. yy – Ariés 

-Rönesans 

-19. yy –

karanlık çağ 

-20. yy kentsel 

devrim ve 

ekonomik 

büyüme yüzyılı 

-21. yy bilişim, 

sibernetik yy. 

Tarihsel Süreç 

Temel Bileşenler 

Kentsel 

Mekan 

-Kentsel 

Açık 

Alanlar 

-Kentsel 

Yeşil 

Alanlar 

-Yapılı 

Çevre 

-UNICEF – “Shaping 

Urbanization for Children” 
-“Kent 95 Başlangıç Kiti”, 
Bernard van Leer Vakfı 
-“Space to Grow”, Bernard van 

Leer Vakfı, Gehl Enstitüsü ve Gehl 

-“Child-friendly Urban Design” 
Bernard van Leer Vakfı 
- “Growing Up: Planning for 

Cjildren in New Vertical 

Communities” 

- “Play Everywhere” KaBOOM! 

M 

A 

T 

E 

R 

Y 

A 

L 

UNICEF Projeleri 

Çocuk Dostu Ankara Projesi 

Çocuk Dostu Sokak Projesi, Mamak 

Ödüllü Çocuk Dostu Şehir, Fano İtalya 

Çocuk Dostu Sokak Yaklaşımları 

Çocuk Trafik Eğitimi 

Yürüyen Okul Otobüsü 

UNICEF - Çocuk Dostu Okullar 

Alternatif Eğitim Sistemleri (Orman okulları, 

Waldorf, Montessori, Reggio Emilia) 

Ödüllü Fuji Anaokulu 

Doubeney Okulu Deneysel Oyun Alanı Projesi 
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Kuramsal temeller başlığı altında çocuk ve çocukluk kavramları ile geçmişten günümüze 

çocuk ve çocukluk algısındaki değişim dünyada ve Türkiye’deki sosyo-ekonomik açıdan 

çocuk profili, çocuğun çevre ile olan ilişkisi, kent ve mekan kurgusu ele alınmıştır. Kentin 

yapılı çevresi ile açık alanlarının ve bunların karakteristiklerinin irdelemesi yapılarak 

çocuk gelişimi açısından kentin önemi ortaya konmuştur. Ardından gelişim psikolojisinde 

vurgulanan çocuğun fiziksel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçları, çocuğun 

gelişim dönemlerine bağlı olarak farklı yaş aralıkları açısından tanımlanmıştır. Bir 

sonraki aşamada ise kentlerin çocuk dostu olarak anılmalarına yol açan süreç ve BM’ye 

bağlı UNICEF’in, diğer ülke ve kurumların, çocukların kentleri daha iyi deneyimlemesi 

ve kullanabilmesine yönelik çalışmalar ve projeler değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak 

başta UNICEF ve Bernard van Leer Vakfı tarafından olmak üzere yürütülen çeşitli 

çalışmalar sonucu üretilen, Çocuk Dostu Kent oluşturmak üzere ortaya konulan kitler/el 

kitapları/rehberler incelenmiş ve bu doğrultuda ülkemiz yaşam koşullarına uygun bir 

biçimde ele alınarak öneriler kısmında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, dünyada Çocuk 

Dostu Kent kavramına uygun özellikler taşıyan yerleşim alanlarının sahip olduğu 

nitelikler ve karakteristikler sorgulanarak Çocuk Dostu Kentlerde yapılacak planlama ve 

tasarım çalışmalarının hangi doğrultusunda yapılması gerektiğine yönelik 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Kentler ve yerleşim alanları, yaşanabilirlik özelliklerinin ön plana çıkarıldığı ve doğa 

odaklı senaryoların egemen kavramlar olarak kentlerle özdeşleştirildiği bir süreç 

yaşanmaktadır. Bu süreç kentlerin yeniden doğallaştırılması ve ekolojik olarak 

yenilenmesine yönelik bir takım yaklaşım, yöntemler ve proaktif adımlarla geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Son yıllarda kentlerde mekansal su yönetimi kapsamında su duyarlı 

kentsel tasarım, peyzaj şehirciliği, herkes için tasarım, engelsiz tasarım ile su tasarrufuna 

yönelik yöntemler geliştirilmiş ve uygulamaya sokulmuştur. Kentsel açık ve yeşil 

alanlara yönelik bu yaklaşım yapılı çevreleri de kapsayarak inşaat sektöründe yeşil 

dönüşümü başlatmış ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerini günümüz yapılaşmasının en 

önemli bileşenlerinden biri yapmıştır.  

 

Kent makroformunu bütünsel bir yaklaşımla ele alan bu arayış ve yöntemler, kente özgü 

ekolojik yer kavramını geliştirmiş ve devamında tasarım ve planlama rehberleri 

oluşturulmuştur.  Kavramsallaştırılan kentler, farklı sosyal sınıfları-farklı nüfus profilini 

dikkate alan, kenti güvenlikli, sağlıklı, iklimlendirilmiş, insan doğasına aykırı olmayan, 

herkesi kapsayan bütünleşik bir sistemin parçaları olarak geliştiren adımları izlemiştir.  

 

Uluslararasılaşma kapsamında ulusların ortak iradesi ile ortaya konan uluslararası 

sözleşmelerin, ulusal mevzuatlar kapsamında içselleştirildiği ve kentlerde ulusal yasal 

mevzuatın bir gereği olarak uygulama alanlarına yansıdığı bilinmektedir. 1992 “Avrupa 

Kentsel Şartı” ile başlayan bu hareketlenme, 2016 yılında Ekvator’un Quito kentinde 

yapılan Habitat III toplantısı ile devam ederek, kentlerin yaşanabilirliklerine dönük çok 

önemli ölçütler geliştirilmiştir. Benzer parametreler, çok uluslu küresel çevre 

örgütlerinin-sivil inisiyatiflerin yaptığı çalışmalarda da geliştirilerek, kentlerin tüm 

paydaşlarını, ilgi gruplarını ve bileşenlerini kapsayan bir süreci yaşama geçirme çabası-

devinimi devam etmektedir.  
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Ülkemiz kentleri özellikle 1960’lı yıllardan itibaren artan nüfusa paralel bir biçimde 

yoğun göçe, kirliliğe çevre sorunlarına, sağlıksız yapılaşmaya sahne olmuş, bunun sonucu 

olarak kırsal alanlara sıçrayan kullanımların olumsuz sonuçları artarak devam etmektedir. 

Özellikle büyük kentlerde 1990’lı yıllardan itibaren dünyanın değişen ve gelişen yüzüne 

paralel bir biçimde kentsel alanlarda sosyal yaşam adaları, ağaçlıklı yollar, trafikten 

arındırılmış bölgeler, tematik parklar ve yeşil kuşak projeleri gibi yeşille bütünleşik 

senaryolar kentin doğallaştırılma sürecine damgasını vurmuş önemli oluşumlardır. İnsanı 

ve kentte yaşayan tüm canlı varlığı odağına alan bu yaklaşım, kentin yeni yüzünün ortak 

akıl, ortak fayda ile ancak oluşturulabileceği inancı üzerine kuruludur. 

 

Bu kapsamda dünya kentleri ile benzer gelişme trendi ve süreci yaşayan kentlerimiz, bu 

oluşumların bir parçası olmanın büyük bir gayreti içerisinde olmuş ve çeşitli 

organizasyonlara (1996, 2001 Habitat toplantıları) ev sahipliği yapmış, 2010-2023 

yıllarını kapsayan önemli bir vizyon belgesi olan ve mahalli idarelere rehberlik eden 

KENTGES ile 2011-2023 yıllarını kapsayan İklim Eylem Planları’nı hayata geçirmenin 

plan hazırlığı içerisindedir.  

 

Yoğun insan kullanımlarına sahne olan kentler, tüm yaşayanlarını kenti var eden tüm 

işlev bölgelerinde, bir yaşam kurgusu içinde yaşamlarını anlamlandıracak onları 

iyileştirilmiş, onarılmış, doğallaştırılmış ve iklimlendirilmiştir. Bu ortamlarda yeniden 

kente ait aidiyet duygularını güçlendirecek, sahip olunan doğal ve kültürel varlıkları kent 

yaşayanlarının çok önemli bir öznesi yapacak bir arayış içindedir. Son yıllarda bu 

arayışların doğal sonucu olarak, kenti oluşturan tüm nüfus yapılanmasının unsurlarını ve 

bileşenlerini kente ait değerlerle bütünleştirecek-buluşturacak çözümler üretilmektedir. 

Bu farklı yaş, grup ve özellikteki insanların ihtiyaçlarına, taleplerine, beklentilerine yanıt 

verecek yapılanmalar, örgütlenmeler-kentsel örüntüler, nüfus planlamacıları, şehir ve 

bölge plancıları, peyzaj mimarları, kamuyu ve yerel yönetimi yönetenler ile ilgi grupları-

sivil inisiyatifler ile yaşayanlar tarafından şekillendirilmekte, yorumlanmakta, tartışılarak 

ortaya konmaktadır. Bu kapsamda kentlerin yaşanabilirliğini çok önemli söylemler olarak 

benimseyen, hedefine oturtan, şehircilikte yeni vizyonlar ortaya konan, yeni şehircilik 

anlayışının uzantıları ve kavramları herkes tarafından benimsenir bir duruma gelmiştir. 
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Bunlar Yavaş Şehir (Citta Slow), Sağlıklı Şehirler (Healthy Cities), Eko-şehirler 

(Ecocity), Akıllı Şehirler (Smart Cities), Sürdürülebilir Şehirler (Sustainable City), Çocuk 

Dostu Şehirler (Child Friendly Cities) gibi şehirlerin kavramsallaştırıldığı bir olgunun 

varlığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile kentlerin sahip olduğu ve tüm bileşenleri ile 

tanımlandığı varlık değerlerinin çocuklar açısından önemini ortaya koymak ve kentlerin 

bu kapsamda çocuklar açısından potansiyelinin değerlendirilmesini ortaya koymak 

hedeflenmiştir.  

 

Kuramsal temeller başlığı altında yer alan literatür araştırmaları, bu bölümde tartışma ve 

değerlendirme yapılarak ele alınmıştır. Dünya ve Türkiye tarihinde geçmişten günümüze 

çocuk-çocukluk hakkında değişen toplumsal algı, ülkemizdeki avantajlı ve dezavantajlı 

çocukların yaşam koşulları, çocukların gelişim ihtiyaçları ve kentsel alan kullanımları, 

çocuk hakları, Çocuk Dostu Kent çalışmaları ve çeşitli kitler/elkitapları/rehberlerde yer 

alan ölçütler tartışılarak değerlendirilmiştir. 

 

 Osmanlı’nın son döneminden itibaren Türkiye’de geçmiş zamana ait çocuk ve çocukluğa 

dair toplumsal algı, toplumun yaşam biçimi, sosyal ilişkiler, konut tiplerini belirlemekle 

kalmamış beraberinde çocukların kullandığı günlük kentsel mekanlara etki ederek 

kullanım biçimlerini şekillendirmiştir. Başlık 2.1.3’te de bahsedilen bir konu olarak, 

geçmiş dönemde “mahalle” biriminin toplumsal yapıda öneminin büyük olması, küçük 

bir merkez olması ve kapalı bir toplum barındırması ile mahalle sakinlerinin sosyal 

ilişkisini kuvvetlendiren, mahalleli arasında güven ve uyum yaratan bir ortam 

oluşturmaktadır. Dükkan sahiplerinin ve mahalle sakininin yakın çevrelerinde oyun 

oynayan çocukları, kendi çocukları gibi benimseyerek gözetlemesi ve sorunlarıyla 

ilgilenmesi, çocukların mahalle içinde ebeveyninden bağımsız olarak geniş bir alanda 

hareket edebilmesini sağladığını söylemek mümkündür. Ayrıca sokak satıcıları 

(macuncu, ayıcı amca vs.) ile bayramlarda geçici olarak kurulan taşınabilir-seyyar dönme 

dolaplar, salıncaklar gibi oyuncaklar kentsel açık alanı (sokak-mahalle-meydan vb.) 

geçici süreliğine canlandıran ve çocukları kentsel açık alanı kullanmaya, kent yaşamına 

davet eden birtakım etkinlikler olarak geçmiş zamandaki çocuk kültürünü ve mahalle 

kültürünü yaşatmaya yönlendiren ve iten en önemli argümanlardır. Bununla beraber, milli 



138 

 

bir bilinç oluşturmak adına kutlanan birçok bayram (ağaç, çiçek, idman, mektepliler, 

buğday, kitap, atış) çocukları kentsel açık alanları kullanmaya teşvik eden, 

sosyalleşmelerini sağlayan, doğayı tanımalarına yardımcı olan, öğrenmelerini teşvik eden 

ve gelişimlerini destekleyen etkinliklerdir. Başlık 2.3.5’te yer alan süreçte de bahsedildiği 

üzere, ilk olarak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı “Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı” olarak çocuklara armağan etmesi, ardından BM’nin 1979’da ilan ettiği 

“Çocuk Yılı” ve 20 Kasım’ın “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan edilmesi, ülkemiz 

ve dünya çapında çocuğa verilen önemi ifade etmektedir. 

 

Günümüzde ise mahalle kavramı, mahalle sakinleri arasında sosyal ilişki ve mekan 

kullanım biçimini farklılaştırmıştır. Mahalle kapalı bir toplum olmaktan çıkmış, mahalle 

sakinleri arasındaki sosyal etkileşim ve güven azalmış, yabancılaşma artmıştır. Artan 

kentsel nüfus yoğunluğu ve araç sayısı ile azalan kentsel açık-yeşil alan miktar-kalite-

işlevleri de çocukların açık alan kullanımında sınırlayıcı bir etki oluşturmaktadır.  

Eskiden meydanlara geçici olarak kurulan dönme dolap, salıncak, atlı karınca gibi seyyar 

oyun elemanlarının yerine günümüzde fabrika çıkışlı ürünler ile kurulan park, oyun alanı, 

çocuk bahçesi gibi sabit oyun elemanlarının yer aldığı “oyun mekanları” oluşmuştur. 

Geçmişte hareket eden-gezici-seyyar oyun elemanları ile “oyun çocuğun ayağına 

gelirken”, günümüzde bağımsız hareket imkanı sınırlı olan çocuğun “oyun oynamak için 

oyun alanına gitmesi” gerekmektedir. Ayrıca eski oyunlar çoğunlukla taklit, kovalamaca, 

drama, taşlı-kurallı oyunlar iken günümüzde teknolojinin ve sanayinin gelişmesi ile 

plastik ve sanal oyunlar çoğalmıştır. Bilgisayar, tablet, cep telefonu, oyun konsolları gibi 

çeşitli araçlar ile sanal, üç boyutlu eğlence araçları oyun kültürüne yeni bir boyut 

kazandırmıştır. Çok çeşitli, yenilikçi oyunlar üretilmesiyle beraber gerçek üstü bir dünya 

yaratılmaktadır. Çok canlı, eğlenceli ve ilgi çekici özellikler taşımaktadır. Bu da 

çocukların oyun ile gerçek dünyayı keşfetme özelliğinin önüne geçerek gerçek dünyaya 

ait olmayan sanal-gerçeklikler içinde yaşamalarına neden olmaktadır. Başlık 2.2.2’de de 

bahsedildiği gibi, oyun, çocuğun çevresiyle ilişki kurmayı deneyimlediği en önemli 

öğrenme sürecidir. Bu nedenle, çocukların sanal-gerçeklikler içinde yaşaması, çocuğun 

gelişim sürecindeki “gerçeklik” algısında karışıklığa, oyun ile kendini-çevreyi-dünyayı 

tanıyamamasına, bağımlılığa, asosyalliğe, akran edinememeye vb. birçok olumsuzluğa 

neden olabilmektedir. Sağlıklı bir gelişime yardımcı olabilmesi için sanal, dijital ve 
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geleneksel oyunların çocukların hayatında dengeli bir biçimde yer alması gerekmektedir. 

Bu noktada ebeveynin dış mekana dair endişelerinin azaltılması, kentsel açık-yeşil 

alanların çocuk kullanımına uygunluğu, davetkar ve çekici olması ile kentsel açık alan 

etkinliklerinin uygunluğu, çeşitliliği ve sıklığı önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Türkiye’de kentte yaşayan okul dönemi çocuk (6-12) ile ergenlik dönemi (12+) çocukları 

günlerinin büyük bir bölümünü okulda geçirmektedir. Hayatlarının odak noktası ise okul 

olmakla birlikte liseye-üniversiteye giriş sınavlarıdır. Okul, çocukların oyun oynamaya, 

iletişim kurmaya, öğrenmeye, sosyalleşmeye, güneş ışığından yararlanmaya en açık 

oldukları vakittir. Dolayısıyla okul ortamı, hem eğitim-öğretim açısından, hem çocukların 

fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimleri için, hem de mekansal açıdan 

çocukların sağlıklı gelişimleri yönünde değerlendirilmesi gereken çok önemli bir fırsat 

ortamıdır. Benzer biçimde kentsel açık-yeşil alanlardaki çocukları hedef alan oyun-

eğlence alanları (çocuk oyun alanları, lunaparklar vb.) ile sokaklar çocukların kentsel alan 

ile ilişkisinde ilk akla gelen mekanlar olup, okul ortamı gibi çok önemli fırsat alanlarıdır. 

Ancak kentlerin çocuklar açısından yaşanabilirliğinin sağlanması, yalnızca okullar, çocuk 

oyun alanları ve sokaklar ile sınırlı kalmamakta, kentin her alanında çocukları kentsel 

yaşama dahil eden bir mekansal yaklaşımı kapsamaktadır. Bu noktada çocuğun gelişim 

ihtiyaçlarının gözetilmesi, kentsel yaşama dahil olan çocukların kendilerine uygun olanak 

ve ortam bulmalarını, bu da sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlar. Her anlamda sağlıklı 

yetişen çocuklar, her anlamda sağlıklı ve yeterli bir geleceğe sahip toplumu, ülkeyi ve 

dünyayı ifade eder.  

 

Yaklaşık olarak nüfusunun %30’u çocuk olan ülkemizde çeşitli nedenler ile eğitim 

dışında kalmış, yoksul, tarım-sanayi-hizmet sektörlerinde çalışan, istismara-ihmale-

sömürüye uğramış, evlendirilen, silahlı çatışmaya maruz kalmış, mülteci, sokakta 

yaşayan çocuklar gibi risk altında ve/veya bakıma-korunmaya muhtaç çocuklar 

bulunmaktadır. Tüm bunlar hiçbir çocuğun hak etmediği, maruz bırakıldığı, kendi 

imkanlarıyla kurtulmasının mümkün olmadığı yaşam koşullarıdır. Bu yaşam koşulları 

altında yaşamak zorunda bırakılan çocukların desteğe, bakıma ve koruma altına alınmaya 

ihtiyacı vardır. Bu çocuklar için sağlıklı bir gelişimden önce hayatlarını idame ettirme 
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çabası öncelikli olmaktadır. Kimsesiz çocuklar ile engelli çocuklar da Türkiye’nin çocuk 

profilinde var olan korunmaya ve özen gösterilmesine ihtiyaç duyan çocuklardır. Başlık 

2.1.3’te risk altındaki ve/veya bakıma-korunmaya muhtaç çocuklar ile ilgili 2019 yılında 

erişilebilen en güncel istatistiki veriler ışığında çocukların yaşam koşulları hakkında 

detaylı bilgiler sunulmuştur. Kimi veriler yetersiz kimi veriler ise güncelliğini kaybetmiş 

veya kaybetmek üzeredir. Bu da çocuklar ile ilgili herhangi bir alanda çalışma yapılmak 

istenildiğinde ciddi bir veri-bilgi eksikliğini ortaya çıkarmaktadır.  

 

Yoksulluk beraberinde pek çok sorunu meydana getirmektedir. Özellikle çocuklar 

açısından yoksulluk; çocuk ölümleri, sokak çocukları, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, 

çocuk ihmali, sömürüsü ve istismarı gibi birçok kötü sonuç doğurur. Çocukların bu 

biçimdeki yaşam koşullarından kurtulmalarının, haklarının ve gelişimlerini sağlıklı bir 

şekilde sürdürebilecekleri ortamlarda yaşamalarının sağlanmasına ihtiyaçları vardır. Bu, 

devletin politikaları, yasalar, yönetmelikler, denetimler ile sağlanabilir, dezavantajlı 

çocukların sağlıklı gelişim gösterebilmeleri ve haklarından mahrum kalmamaları için 

uygun biçimde ve uygun zamanda pozitif müdahaleler uygulanabilir. Benzer şekilde 

savaş gibi olumsuz nedenlerden ötürü başka ülkeye sığınmak zorunda kalan mülteci 

çocukların, yaşam alanlarının oyun ve eğitim gibi gelişim ihtiyaçlarından ve haklarından 

mahrum kalmayacak şekilde donatılması, savaş alanlarında çocukların bu alanlardan 

soyutlanıp oyun ve eğlenceye, eğitim ve sağlık imkanlarına erişebilecekleri ortamların 

bulunması önem taşımaktadır. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların gelişimi, hangi 

ırktan, ülkeden, yaştan, cinsiyetten olursa olsun, tüm yetişkinlerin sorumluluğunda 

olmalıdır çünkü bugünün çocukları yarının yetişkinleri olacaktır.  Kimsesiz çocukların 

devlet tarafından korunup bakıldığı alanların mekansal-sosyal olanakları da çocukların 

gelişiminde ve psikolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. 1921 yılında kurulan Himaye-i 

Eftal, şimdiki adı ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kuruluşuyla beraber çocuklar 

için, başlık 2.1.3 ve 2.3.5’te detaylı bir şekilde bahsedildiği üzere, birçok etkinlik, oyun 

ve spor alanı oluşturulmuştur. Günümüzde de benzer şekilde, korunmaya muhtaç, 

kimsesiz çocukların konaklama alanlarının çevre düzenlemesi üzerinde planlama ve 

tasarım kararları ile hareket etmek çocukların gelişimleri için faydalı sonuçlar 

doğuracaktır. Engelli çocuklar ise diğer çocukların korunma ve bakım ihtiyacından biraz 

daha farklı olarak mekansal bağlamda kentsel planlama-tasarım eksikliklerinin getirdiği 
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zorluklar nedeniyle kentsel yaşama dahil olmakta güçlük çekmektedir. Mekansal 

planlama-tasarım kararları, toplum bilincinin artırılması, engelli çocuklara yönelik 

etkinliklerin oluşturulması gibi çeşitli çözümler, engelli çocukların kentsel yaşama dahil 

olmasını, kentsel açık-yeşil alan kullanımlarındaki zorlukları aşmalarını kolaylaştırır. 

Yoksul, işçi, kimsesiz, evlendirilen, sokakta yaşayan, mülteci, eğitimden uzak kalan, 

engelli çocuklar Türkiye’nin göz ardı edilemez gerçekleridir. Bu çocuklar başlık 2.2.1’de 

yer alan Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirtilen en temel seviyedeki fizyolojik 

ihtiyaçları karşılamakta güçlük çeken çocuklar olmakla beraber, yaşamı idame ettirme 

kaygısı yaşamaktadır.  

 

Çocuklar, 0-18 yaş arasındaki bireyler olarak tanımlansa da gelişim psikolojisine göre 

bebeklik dönemi, ilk çocukluk dönemi, orta çocukluk dönemi ve ergenlik dönemi olmak 

üzere dört ayrı gelişim dönemine ayrılırlar. Her dönemde çocuk birey fiziksel, zihinsel, 

sosyal, dil ve duygusal açıdan gelişmekte ve farklılaşmaktadır. Bu durum, başlık 2.3.3’te 

ayrıntılı biçimde belirtildiği üzere, çocuk ve kent arasında kurulan ilişki, çocuğun gelişim 

dönemlerine göre değişmesine neden olmaktadır. Bu değişimler ise çocukların kentsel 

yaşama dahil olma biçiminde ve kentsel alan kullanımlarında gelişim dönemlerine göre 

değişen çeşitli ihtiyaçlar meydana getirir. Çocuk açısından yaşanabilir bir kent 

oluşturabilmek için, kent bir bütün olarak her alanında, çocuğun gelişim dönemlerine, 

haklarına ve ihtiyaçlarına hizmet edebiliyor olmalıdır. Ne yazık ki sağlıklı, güçlü ve 

yetişkin bir bireye bile yeterli ve gerekli hizmeti sunabilen kent sayısı oldukça azdır.  

 

Çocuk Dostu Kent kapsamında çeşitli çalışmalar ve projeler mevcuttur. Türkiye’de bu 

çalışmaların başında UNICEF’in Çocuk Dostu Şehir Girişimi kapsamında on ayrı şehirde 

yürüttüğü Çocuk Dostu Şehir projeleri gelmektedir (başlık 2.3.6.1). Projeler seçilen 

şehirlerin bir bölgesinde, çocuk haklarını temel alarak yürütülmüştür. Bu çalışmaların 

toplum-ebeveyn bilinçlenmesine, çocuklara uygun etkinliklerin düzenlenmesine, çocuk 

oyun alanları, çocuk dostu sokak, laboratuvar, kütüphane gibi çocuk alanları 

oluşturulmasına, Çocuk Meclisi ve Çocuk Koordinasyon Merkezleri’nin kurulmasına 

katkı da bulunmuştur. Ancak mekansal planlama-tasarım bağlamında bu projeler, 

çocukların gelişim dönemlerine, ihtiyaçlarına ve tüm haklarına, kentlerin hem bir bütün 
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olarak hem de sürdürülebilir bir biçimde hizmet etmesi konusunda eksik kalmaktadır. 

Ankara’da yürütülen Çocuk Dostu Ankara projesi’nde de (başlık 2.3.6.2) mekansal 

bağlamda benzer konularda eksiklikler olduğu söylenebilir. Başlık 2.3.6.4’te yer verilmiş 

olan, ilk Çocuk Dostu Şehir olarak seçilen ödüllü Fano kenti (İtalya) güzel örnekler 

barındırmakta olup ulaşılan kaynaklar ışığında, Fano’nun tüm kenti kapsayıcı bir Çocuk 

Dostu Kent özelliği taşımadığını söylemek mümkündür. Çocuk dostu sokak kapsamında 

Woonerf, Homezone, Hackney Play Street, Victoria Walks, Kid Street Scan olmak üzere 

beş farklı sokak kavramı değerlendirilmiştir. Bu çocuk dostu sokak kavramlarının bazı 

ortak noktaları bulunmaktadır. Bunlar; sokakların çocuk kullanımına açılması için, sokak 

güvenilirliğini artırmak, sokakta özgürce oyun oynama imkanı sağlamak, rahat 

yürüyebilmek, yaya egemenliği oluşturmak, mahalle sakinleri arasında sosyal etkileşimi 

ve iletişimi artırmak olduğu söylenebilir. Ayrıca ebeveynlerin/bakıcıların dış mekan ile 

ilgili olarak en büyük endişelerinden biri trafik-taşıt varlığıdır. Bu doğrultuda çocuk-taşıt 

kesişiminde meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için çocukları 

bilinçlendirici bir takım trafik eğitimleri (başlık 2.3.6.10 Çocuk trafik eğitim parkı, başlık 

2.3.6.12 Kerbcraft yol güvenliği eğitim kılavuzu) düzenlenmiş, başlık 2.3.6.11 Auckland 

yürüyen okul otobüsü örneği ise gönüllü veliler kontrolünde çocukların okula yürüyerek 

ulaşmalarını sağlayan, böylece çocukların kentsel açık alanı kullanmalarını teşvik edici 

bir çalışma olmuştur. Okul ve eğitim ise çocukların hayatlarında çok önemli bir yere 

sahiptir. Başlık 2.3.6.13’te UNICEF’in Çocuk Dostu Okul yaklaşımı verilmiştir. Bu 

yaklaşımda, çocuk dostu eğitim yapısının ve açık-yeşil alanlarının işlevlerine göre nasıl 

konumlandırılması gerektiği, yapının barındırması gerekenler ve peyzajı ile ilgili önemli 

bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, alternatif eğitimler olarak da bilinen Orman okulları, 

Montessori, Waldorf, Reggio Emilia eğitim sistemleri geleneksel okul anlayışına farklı 

bir yaklaşım sunarak çocukların eğitiminde çevreyi-kendini-doğayı keşfetmeyi, oyun 

oynamayı ön plana çıkarır. Okul ve okul bahçesi tasarımlarında gelenekselliğin dışına 

çıkılarak başlık 2.3.6.16’te yer alan Fuji anaokulu ve 2.3.6.17’da yer alan Doubeney 

okulunda olduğu gibi farklı tasarım yaklaşımlarının denenmesi çocuk gelişimini 

destekleyerek çocuk-okul ilişkisini güçlendirebilir. Türkiye’de de yer alan (orman okulu 

vb.) alternatif eğitim sistemleri, formel bir yapıya sahip değildir. Ancak tüm çocukların 

doğayı tanıması, kendilerini ve çevrelerini keşfedebilmeleri açısından yararlı olabileceği 

düşüncesiyle, zorunlu eğitime başlamadan önce belirli bir süre alternatif eğitim 



143 

 

sistemlerine yönelmeleri faydalı olacağı ön görülmektedir. Başlık 2.3.6.20’da yer alan 

Bernard van Leer Vakfı’nın desteklediği Etkileşimli Harita, kentte yapılacak çocuk 

temelli çalışmalar için detaylı ve zengin bir bilgi kaynağı oluşturması, yürütülecek 

çalışmaların altyapısını güçlendirecek olması nedeniyle araştırmacılara kolaylık 

sağlayan, bilgi zenginliği sunan ve onları çalışmaya teşvik eden bir proje olarak 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın veya benzer çalışmaların Türkiye’nin tüm 

kentlerinde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Son olarak, çocuk dostu kavramının kent 

ile bütünleşmesinin ardından Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından Çocuk Dostu Turizm 

kavramı ortaya konulmuştur. Ancak kavram üzerine yapılan çalışmalarda daha çok çocuk 

haklarının sağlanması, çocuk istismarı ve sömürüsünün ortadan kaldırılması üzerine 

yoğunlaşılmıştır. Turizmin çocuk dostu kavramı ile mekansal planlama-tasarım 

bağlamında bütünleşeceği, gelişmesi mümkün olan yeni bir çalışma alanı ortaya 

çıkmaktadır. Hatta bu kavram, Çocuk Dostu Kent Turizmi/Çocuk Dostu Turizm Kentleri 

gibi yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olabilir. 

 

Başlık 2.3.5’te bahsedilen Çocuk Dostu Kent kavramının ortaya çıkışı ile ilgili tarihi 

sürece bakıldığında, Çocuk Dostu Kent kavramı ile ilgili çocuk-odaklı mekansal 

planlama-tasarıma dayalı ölçütler sunan bir takım kit-elkitabı-rehberlerin henüz ortaya 

konuşmuş olduğu görülmektedir. Bu kitler, 1960’lardan beri süregelen çalışmaların 

sonucunda Çocuk Dostu Kent kavramının kent uygulamalarında yalnızca yasal olarak ele 

alınmasından öteye giderek, mekansal olarak ele alınma ihtiyacıyla ortaya konulmuş 

çalışmalardır.  2018 yılında yayınlanan UNICEF’in Çocuklar için Kentleri Şekillendirme 

(Shaping Urbanization for Children) el kitabı ve aynı yıl Bernard van Leer Vakfı 

tarafından Kent95 Girişimi altında yayınlanan Kent95 Başlangıç Kiti ile ilk önemli ve 

dikkate alınan mekansal planlama-tasarım ölçütleri oluşturulmuştur.  

 

4.1 Çocuk Dostu Kent Planlama ve Tasarım Ölçütleri 

 

Çocuğun kente dahil olması, kentsel mekanları aktif kullanması için var olan kentsel 

alanlarda bazı değişiklikler ve yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Kentlerde nüfus sayısı 

arttıkça çocuklara uygun ortamlar azalmakta, çocuklar kentsel alanlardan soyutlanmakta 
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ve kentsel alan kullanımları azalmaktadır. Bu sorunlara mekansal açıdan çocuk-odaklı bir 

çözüm niteliğinde başta UNICEF olmak üzere, çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu 

çalışmaların ürünü olarak Çocuk Dostu Kentler kavramına hizmet eden mekânsal 

planlama-tasarım ölçütleri içeren kitler, el kitapları, rehberler vb. belgeler 

oluşturulmuştur.  

 

UNICEF’in ÇDŞG ile başlattığı çocuk-kent çalışmaları-projeleri, çocuk hakları açısından 

ele alınarak çoğunlukla yasal boyutta yürütülmüştür. Bu süreçte ÇDŞG çalışmalarında 

çeşitli mekansal projeler/çalışmalar da yürütülmüştür. Ancak kentsel tasarım ve planlama 

boyutunda yapılacak çalışmalara yol gösterici ve detaylı bir rehber, UNICEF tarafından 

2018 yılında, Jen Aerts’in yazarı ve editörü olduğu, Çocuklar için Kentleşmeyi 

Şekillendirme (Shaping Urbanization for Children) adındaki el kitabı ile hazırlanmıştır. 

UNICEF’in bu el kitabına benzer olarak hazırlanan bir başka el kitabı da 2018 yılında 

Bernard van Leer Vakfı’nın yayınlamış olduğu Kent95 Başlangıç Kiti2 çalışmasıdır. Bu 

çalışmada da çocuk dostu bir kent oluşturmak için tasarım-planlama ölçütleri/önerileri 

sunulmuştur. UNICEF ve Bernard van Leer Vakfı’nın hazırlamış olduğu bu iki yayın, 

Çocuk Dostu Kent kavramı için kentsel tasarım-planlama ölçütlerinin sunulduğu başlıca 

çalışmalar olduğu söylenebilir. Bu çalışmaların yanı sıra Bernard Van Leer Vakfı’nın 

Kent 95 Girişimi’nde Gehl Enstitüsü ve Gehl ortaklığında, oyuncu ve dost bir kentte 

sağlıklı ve mutlu aileler için Büyüme Alanı (Space to Grow) çalışmasıyla on ilke 

üretilmiştir. Bununla beraber Bernard van Leer Vakfı’nın Eindhoven ve Kudüs’te 

yürüttüğü Çocuk Dostu Kentsel Tasarım (Child Friendly Urban Design) adlı projede 

küçük çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarına uygun sokakların, kamusal alanların ve 

mahallelerin daha iyi tasarlanması için öneriler ve proje bulguları içeren bir rapor 

üretilmiştir. Bu raporun sunduğu öneriler listelenirken, çalışmanın bir çıktısı olan Mix & 

Match: Tools to Design Urban Play adlı yayının görsellerinden yararlanılmıştır. Ayrıca 

Toronto’da Şehir Planlama Bölümü (City Planning Division) tarafından yürütülen 

Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar İçin Planlama (Growing Up: Planning for 

Children in New Vertical Communities) adlı bir çalışmanın çıktısı olarak yeni gelişen bir 

 
2 Üç yaşındaki bir çocuğun ortalama boyu 95 cm’dir. Kent95’in adındaki 95 sayısı bu fikirden gelmektedir 

(Anonim 2018c). 
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yerleşim alanının daha iyi işleyebilmesi için yapı birimi, yapı ve mahalle ölçeklerinde 

taslak yönergelerle bir el kitabı oluşturulmuştur. Son olarak 2016 yılında KaBOOM! 

tarafından ortaya konulan Heryerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ile 

öncelikle ölçütler içeren bir rehber hazırlanmış, ardından bu rehber eşliğinde ulusal çapta 

yarışma düzenlenmiştir. Böylece yerel işbirliği ve kuramlardan uygulamaya geçişi teşvik 

etme amaçlanmıştır. 

 

4.1.1  UNICEF: Çocuklar için Kentleşmeyi Şekillendirme (Shaping Urbanization for 

Children) ölçütleri 

 

Çocuklar için Kentleşmeyi Şekillendirme (Shaping Urbanization for Children) 2018 

yılında UNICEF tarafından hazırlanmış bir el kitabıdır. Yazarı Jen Aerts’tir. Çocuk dostu 

bir kent oluşturmak için yatırım, konut ve arazi kullanım hakkı, halka açık olanaklar, 

kamusal alanlar, ulaşım sistemleri, bütünleşik kentsel temiz su, temizlik imkanı ve tuvalet 

altyapısı yönetim sistemi, gıda sistemleri, atık döngüsü sistemleri, enerji ağları, veri ve 

bilgi iletişim teknolojileri ağları olmak üzere on ayrı ilke içermektedir. El kitabında çocuk 

dostu bir kent oluşturmak için belirlenen on prensibin her biri için planlama ve tasarım 

ölçütleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. El kitabının kapsamının çok geniş olması 

nedeniyle bu bölümde yalnızca bu on prensibin genel içeriğine yer verilmiştir (Çizelge 

4.1). Bu ilkeler ortaya konulurken, Çizelge 4.2’de yer alan “toplum ve çocuklar için arazi 

planlama”, “süreci çocuklar ve toplumla beraber tasarlamak”, “çocuklar ve toplum 

hakkında kanıt kullanma” başlıklar ve bu başlıklar altındaki adımlar takip edilmiştir. Şekil 

4.1’de ise UNICEF kavramsal bir görsel ile oluşturduğu Çocuk Dostu bir kent 

betimlemesi yer almaktadır. 
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Çizelge 4.1 Çocuklar için Kentleşmeyi Şekillendirme (Shaping Urbanization for 

Children) ölçütleri (UNICEF 2018) 

İlke 1: Yatırım Çocuklar için güvenli ve temiz bir ortam sağlayan, erken 

çocukluktan ergenliğe kadar çocukların sağlığını, güvenliğini, 

vatandaşlığını, çevresel sürdürülebilirliğini ve refahını güvence 

altına alan, bölge odaklı müdahalelerde çocukların katılımını ve 

paydaş katılımını içeren karar almayı içeren çocuk-duyarlı kentsel 

planlamaya yatırım yapılması ve çocuk haklarına saygı duyulması. 

K
en

ts
el

 A
la

n
la

r 

 

İlke 2: Konut ve 

arazi kullanım 

hakkı 

Çocukların ve toplumun, yaşamak, uyumak, oynamak ve öğrenmek 

için kendilerini güvende hissettikleri, uygun fiyatlı ve yeterli 

barınma ve güvenceye alınmış arazi kullanım hakkı sağlanması 

İlke 3: Halka 

açık olanaklar 

Çocukların ve toplumun sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi 

için altyapı sağlamak  

İlke 4: Kamusal 

alanlar 

Açık hava etkinliklerine katılma ve bir araya gelmeleri için 

çocuklara ve topluma güvenli ve kapsayıcı kamusal açık ve yeşil 

alanlar sağlanması. 

K
en

ts
el

 S
is

te
m

le
r 

 

İlke 5: Ulaşım 

sistemleri 

Çocukların ve toplumun şehirdeki tüm hizmetlere ve fırsatlara eşit 

ve güvenli erişime sahip olmaları için bağımsız hareketlilik 

sağlanması ve aktif ulaşım ve toplu taşıma sistemleri geliştirilmesi 

İlke 6: 

Bütünleşik 

kentsel temiz su, 

temizlik imkanı 

ve tuvalet 

altyapısı yönetim 

sistemi 

Güvenli ve uygun fiyatlı su ve hijyene, evrensel ve adil bir erişim 

sağlamaları için çocuklara ve topluma birleşik kentsel temiz su ve 

sağlıklı koşullar sağlayarak güvenli bir şekilde yönetilen su, 

temizlik ve tuvalet altyapısı geliştirilmesi. 

İlke 7: Gıda 

sistemleri 

Çiftlikleri, pazarları ve satıcıları olan bir gıda sistemi geliştirin, 

böylece çocuklar ve toplum sağlıklı, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir 

şekilde üretilen gıda ve beslenmeye kalıcı erişime sahip olur. 

İlke 8: Atık 

döngüsü 

sistemleri 

Çocukların ve toplumun güvenli ve temiz bir ortamda yaşaması için 

sıfır atık sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kaynak yönetimi 

sağlanması. 

K
en

ts
el

 A
ğ

la
r 

 

İlke 9: Enerji 

ağları 

Çocukların ve toplumun gece gündüz tüm kentsel hizmetlere 

erişebilmesi için temiz enerji ağları ve güç kaynaklarına güvenilir 

erişim sağlanması  

 

İlke 10: Veri ve 

BİT (Bilgi 

İletişim 

Teknolojileri) 

ağları 

Çocukların ve toplumun dijital bağlantı sağlaması için evrensel 

olarak erişilebilir, uygun fiyatlı, güvenli ve güvenilir bilgi ve 

iletişime veri ve BİT ağları sağlanması. 
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Çizelge 4.2 Çocuklar için Kentleşmeyi Şekillendirme (Shaping Urbanization for 

Children) ölçütlerinde takip edilen adımlar (UNICEF 2018) 

Toplum ve 

çocuklar için 

arazi planlama 

Adım 1 Bina ve altyapı düzenlemeleri Bina ölçeği 

Kentsel tasarım ve alan odaklı toplum 

planlaması 

Mahalle ölçeği 

Adım 2 Arazi kullanım planlaması Şehir ölçeği 

Şehir gelişim planlaması 

Toplum ve 

çocuklar için 

arazi planlama 

Adım 3 Şehir planlama politikası Çok katmanlı 

ölçek 

Süreci çocuklar 

ve toplumla 

beraber 

tasarlamak 

Adım 1 Paydaş katılımı ve koalisyon binası  

Adım 2 Kaynakları bütçeleme ve 

hareketlendirme 

 

Adım 3 Artış değeri için ortak üretim  

Çocuklar ve 

toplum hakkında 

kanıt kullanma 

Adım 1 Kentsel durum analizi  

Adım 2 İlerleme için ölçüm  

Adım 3 Hesap verme sorumluluğu  

 

 

Şekil 4.1 UNICEF’in Çocuk Dostu Kent betimlemesi (UNICEF 2018) 
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UNICEF Çocuklar için Kentleşmeyi Şekillendirme (Shaping Urbanization for Children) 

el kitabında yer alan ilk ilke yatırımdır (Çizelge 4.1). Bir çalışmanın gerçekleşebilmesi 

için ilk adım, o çalışmaya yatırım yapılması olacaktır. Çocuk duyarlı kent planlamada 

çocukların temel fizyolojik ihtiyaçlarının güven içinde karşılanabilmesi adına konut ve 

arazi kullanımı hakkı önem taşır. Güvenli barınma olanağı bulan çocuğun, eğitim, sağlık 

ve sosyal hizmetlere erişebilmesi ve açık hava etkinliklerine katılabilmesi, alt yapı 

olanakları ile kentsel açık-yeşil alan sağlanmasıyla mümkündür. Çocukların bağımsız 

hareket edebilmeleri ve kentsel hizmetlere erişebilmeleri, güvenli bir ulaşım sisteminin 

gerçekleştirilmesine bağlıdır. Sağlıklı bir toplum için çocuklar dahil her bireyin temiz 

suya ve hijyene erişebilmesi, sağlıklı koşullarda güvenli bir şekilde yönetilen su, temizlik 

ve tuvalet altyapısı ile mümkündür. Obur bir varlık olarak sürekli tüketmeye dayalı bir 

yapıya sahip olan kentlerde, çiftlik-pazar-satıcısı olan gıda sistemlerinin geliştirilmesi 

sürdürülebilirlik sağladığı gibi fiyatta uygunluk, erişimde kalıcılık ve sağlıklı gıda sağlar. 

Temiz ve sürdürülebilir bir kentte yaşayabilmek için sürdürülebilir kaynak yönetimi 

sağlanması ve sıfır atık sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir.  Bunun dışında 

çocukların günün her vaktinde kent hizmetlerinden faydalanabilmesi adına temiz enerji 

ağları ve güç kaynakları güvenilir erişim sağlanması ile içinde bulunduğumuz bilgi-

teknoloji çağında erişimi kolay, fiyatı uygun, güvenilir bilgi-iletişime veri ve BİT ağları 

sağlanması önemlidir. İlkeler incelendiğinde toplumun tüm bireylerine hizmet eden 

kentsel planlama yaklaşımı görülür. Çocuk toplumdan ayrı tutulamaz ancak el kitabındaki 

ilke başlıkları altında yer verilen planlama-tasarım fikirleri tüm topluma hitap etse de 

çocuk-duyarlı bir yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir.  

 

4.1.2 Bernard van Leer Vakfı: Kent95 Başlangıç Kiti ölçütleri 

 

Bernard van Leer Vakfı, bireyleri yaşamlarının ilk yıllarında desteklemenin, onların 

geleceğinde köklü değişimler yaratabileceği ve dünyanın durumunu iyileştirebileceği 

fikri ile 1960’lı yılların ortasından itibaren odağını küçük çocuklara çevirmiştir (Bernard 

van Leer Vakfı t.y). Bernard van Leer Vakfı’nın Kent95 başlıklı girişiminin bir çalışması 

olarak 21 Mayıs 2018’de yayınlanan Kent95 Başlangıç Kiti üretilmiştir. Bu kitin, beş yaş 

altındaki çocukların ihtiyaçlarına odaklanan şehrin tasarlanması, planlanması ve 
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yönetiminde daha iyi bir kent inşa etmeye yönelik olarak öncelikle kent ve yerel yönetim 

liderleri, kent planlama uzmanları ve tasarımcılarına yönelik olarak hazırlandığı 

belirtilmektedir (Bernard van Leer Vakfı 2018a).  

 

Bernard van Leer Vakfı’nın Kent95 Başlangıç Kiti’nde kamusal alan, hareketlilik, erken 

çocukluk dönemi hizmetleri ve veriye dayalı yönetim başlıklı dört kategori altında çeşitli 

ilkeler yer almaktadır. Bu kategoriler arasında kentsel açık-yeşil alanı doğrudan 

ilgilendiren ve mekansal yaklaşımlar içeren “Kamusal Alan” ve “Hareketlilik” başlıkları 

olması nedeniyle bu iki başlık incelenmiştir (Çizelge 4.3). “Kamusal Alan” başlığı; 

portatif oyun, kent hikayeleri, kamusal alanda güvenli emzirme, davranış 

yönlendirmeleri, geçici oyun sokakları, kamu tesislerinin mesai saatleri dışında açık 

olması, kamusal alanda hikaye anlatımı, oyun için tasarım, doğaya açılma, her bebeğe bir 

ağaç, yeşil alanlar ile oyun alanların birleştirilmesi, hava kalitesinde hedefli 

iyileştirmeler, oyun çalışanları ve serbest oyun başlıklı ölçütleri içerirken, “Hareketlilik” 

başlığı; daha güvenli yaya geçitleri, indirimli toplu taşıma, çocuk güzergahları, güvenli, 

ilginç ve oyunlu ulaşım, yayalara yönelik iyileştirmeler, trafiğin yavaşlatılması, korumalı 

bisiklet yolları, her şey yakında başlıklı ölçütleri içerir. 

 

Çizelge 4.3 Kent 95 Başlangıç Kiti-kamusal alan ölçütleri (Bernard van Leer Vakfı 

2018a) 

Kamusal Alan 

Portatif Oyun Bisiklet veya otomobille kolaylıkla çekilebilen, kitapların ve oyuncakların 

yanı sıra taşınabilir sıra, sandalye vb. yer aldığı konteynerler vb. 

Kent Hikayeleri Çocukların öğrenme ve merakını tetikleyen, estetik etkisi bulunan kent 

ortamındaki duvar resimleri, sanatsal ögeler ve heykeller 

Kamusal Alanda 

Güvenli Emzirme 

Çocuğunu emziren annenin stresini azaltan, kendini güvende hissetmesini 

sağlayan, politika ve kampanyalarla desteklenen kamusal alanlardaki güvenli 

ortamlar 

Davranış 

Yönlendirmeleri 

Süpermarketten otobüs durağına kadar, duvarlarda, marketlerde, reklam 

panolarında, ürün ambalajlarında vb. bulunan davranış yönlendirmeleri her yer 

çocuklar için bir öğrenme mekânı olabilir. 
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Çizelge 4.3 Kent 95 Başlangıç Kiti-kamusal alan ölçütleri (Bernard van Leer Vakfı 

2018a) (devam) 

Kamusal Alan 

Geçici Oyun 

Caddeleri/Sokakları 

Belirli caddelerin ve sokakların düzenli aralıklarla trafiğe kapatılması, 

ebeveynlerin güvenlik algısını artırarak çocukların ve ebeveynlerin oyun 

oynama, buluşma vb. aktiviteleri için güvenli bir kamusal alanı oluşturur, bu 

da çocukların dış mekânda geçirdikleri sürenin artmasına neden olur. O 

bölgedeki çocuklu ailelerin-komşuların kaynaşmasına-sosyalleşmesine imkân 

sağlar. Aynı zamanda araçların ürettiği zararlı gazların belirli bir süre cadde-

sokakta yer almaması nedeniyle o bölgede daha temiz hava soluma şansı verir. 

Kamu Tesislerinin 

Mesai Saatleri 

Dışında Açık 

Olması 

Okul veya sağlık ocakları gibi var olan kamu tesisleri içine oyun imkanları 

yerleştirilmesi, mesai saatleri dışında toplumun kullanımına açılması, bu 

yerlerin daha uzun süre açık tutulması. 

Kamusal Alanda 

Hikâye Anlatımı 

Hikaye anlatımıyla çocukların dil gelişimini destekleyen, bakıcı-çocuk 

arasındaki sosyal ve duygusal ilişkiyi pekiştiren, stresi azaltan bir ortam 

yaratımı, 

Oyun İçin Tasarım Caddede, otobüs durağında, meydanda, bekleme alanlarında, mola 

noktalarında, banklarda vb. davranış yönlendirmesi ve tasarımdan 

yararlanarak, kentin tamamını bir oyun alanı olarak düşünme, 

Doğaya Açılma Kullanılmayan ve köhne altyapıların; hobi bahçeleri, küçük parklar veya doğal 

oyun alanlarına dönüştürülmesi, 0-3 yaş grubu çocuklara doğaya erişim 

sağlayarak daha güçlü bir toplumsallık bilinci yaratır ve çevre bilincini 

iyileştirir.  

Her Bebeğe Bir 

Ağaç 

Çocuğun doğduğu mahalleye öncelik verilerek ağaçlık alanları artırmanın bir 

yolu olarak görülen bu fikrin yerel hava kalitesini iyileştirmesi, doğal alanlar 

sağlayabileceği öngörülmektedir.  

Yeşil Alanlar ile 

Oyun Alanlarının 

Birleştirilmesi 

Doğal öğeler baz alınarak oyun veya oyun alanı tasarımını bütünleştiren park 

tasarımı, 

Hava Kalitesinde 

Hedefli 

İyileştirmeler 

Global bir sorun olsa da kısa mesafelerde bir fark yaratabilmesi nedeniyle, 

hamileler, çocuklar ve bakım verenlerin yoğun olarak zaman geçirdiği yerler 

ve çevrelerindeki müdahaleler ile hava kalitesi artırılabilir. 

Oyun Çalışanları ve 

Serbest Oyun 

Serbest oyun, çocukların riski değerlendirmeyi ve risk ile başa çıkmayı 

öğrenmesini sağladığından, öğrenme ve beyin gelişimini destekler, çocukların 

yaratıcılıklarını, motor ve sosyal becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. 

Oyun işçileri (eğitimli oyun personeli), mümkün olduğunca göze çarpmadan 

oyun yönetiminde çocuklara yardımcı olur. 

 

Kamusal alan, toplumun her üyesinin kullanımına ve erişimine açık alandır. Ancak 

çocuklar ve bakıcılar gözünden bakıldığında bu konuda farklı ihtiyaçlar ortaya 

çıkmaktadır. Çizelge 4.3’te Kent95 Başlangıç Kiti’ndeki kamusal alanda emzirme, 

oyun oynama ve yeşil alan ihtiyacına yönelik geliştirilen ölçütler verilmiştir. 
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Çizelge 4.4 Kent 95 Başlangıç Kiti-hareketlilik ölçütleri (Bernard van Leer Vakfı 

2018a) 

Hareketlilik 

Daha Güvenli 

Yaya Geçitleri 

Sürücülere yönelik trafik işaretleri, yaya geçitlerinin renklendirilmesi, refüjlere çalı 

ve diğer perdeleme unsurları ekleme, hız tümsekleri ve diğer tasarım müdahaleleri  

İndirimli Toplu 

Taşıma 

Toplu taşıma fiyatı yoksul kesimin hareketliliğini engelleyici bir unsur 

olabilmektedir. Bu durum sağlık, eğitim vb. hizmetlerden yararlanmayı 

azaltmaktadır. 

Çocuk 

Güzergahları 

Çocukların günlük güzergahlarının (okul, oyun alanı, park vb.) renkler ve oyun 

öğeleri ile işaretlenmesi, kamusal alanda oyun oynanabilirliği artırır, hareketliliği 

iyileştirir, bakım verenlerin güvenlik algısını artırır, çocuğa daha erken bağımsız 

harekete imkân verir. 

Güvenli, İlginç 

ve Oyunlu 

Ulaşım 

Ulaşımda öğrenme ve oyun fırsatları yaratan kentsel alanlar, örneğin bir otobüs 

durağının öğrenme deneyimine dönüştürülmesi, mesaj, hikayeler veya renk ya da 

biçimlere dayanan oyunlar ile yapılabilir. Aynı zamanda, aydınlatma, gölge, bebek 

arabası erişimi güvenli bir erişim sağlarken, hareketliliği kolaylaştırmaktadır.  

Yayalara 

Yönelik 

İyileştirmeler 

Kaldırımların uygun genişlikte olması, bebek arabasının rahat kullanılması, 

yürünebilirlik, gölge-bank gibi konforların sağlanması vb. 

Trafiğin 

Yavaşlatılması 

Cadde-sokaklarda trafiğin yavaşlatılmasının (arabaların hızının azaltılmaya 

yönelik düzenlemeler, hız tümsekleri, değiştirilen cadde biçimleri ile) veya geçici 

olarak tamamen durdurulmasının, yerel mağazaların işlerinin artması ve ‘sokakta 

daha fazla gözün olması’ gibi faydaları bulunur. 

Korumalı 

Bisiklet Yolları 

Yoldan ayrılmış güvenli bisiklet yolları, 0-3 yaş grubu çocukları ile birlikte bisiklet 

süren ebeveynler veya ilk defa bisiklet süren çocukların teşvik edilmesi açısından 

önem taşır.  

Her Şey 

Yakında 

Sağlık-bakım hizmetleri gibi yeni tesislerin oluşumunda yakınlık, ebeveynin kent 

içindeki seyahat zamanını kısaltarak stresi azaltır. 

 

Bernard van Leer Vakfı tarafından özellikle çocukların kent içindeki trafik alanlarında 

hareketliliklerinin güvenlik altında tutulduğu değişkenlerle tanımlanan bu yaklaşım, 

kentin yoğun trafik alanlarındaki çocuklar açısından engelleri gidermeye yönelik 

iyileştirmeleri tanımlamaktadır (Çizelge 4.4).  

 

4.1.3 Bernard van Leer Vakfı: Büyüme Alanı (Space to Grow) ölçütleri 

 

Bernard van Leer Vakfı Kent95 Girişimi ortaklığında Gehl Enstitüsü ve Gehl tarafından 

hazırlanan Büyüme Alanı (Space to Grow) isimli raporda oyuncu, arkadaş bir şehirde 

mutlu, sağlıklı aileleri destekleyen on ilke yer almaktadır (Bernard van Leer Vakfı 

2018b). Bu on ilke (Çizelge 4.5); küçük çocukları ve bakıcıların günlük kent kullanımları 
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hakkında veri toplamayı ve kamusal alanları bu veriler ışığında geliştirmeyi, çocukların 

meraklarını besleyecek alanlar oluşturmayı, çocukların özgür hareket etmesi için 

kirlenmesini, erişilmesi kolay alanlara kamu hizmetleri yerleştirilmesini, sokakları çocuk-

bakıcı kullanımına uygun kılmayı, sosyal etkileşimi teşvik eden ortak alanlar oluşturmayı, 

karar almada çocuk-bakıcı katılımının sağlanması, kentsel alanlar arasında koordinasyon 

sağlamayı, proje geliştirip etkisini ölçmeyi ve proje potansiyelini bilen bir ağ oluşturmayı 

içerir. 

 

Çizelge 4.5 Büyüme Alanı (Space to Grow) ölçütleri 

 Büyüme Alanı (Space to Grow) 

1. Küçük 

Çocukları ve 

Bakıcıları 

Görünür 

Kılın 

Yapılı çevrenin küçük çocuklar ve bakıcılarına daha iyi hizmet verebilmesi için, küçük 

çocukların ve bakıcılarının ihtiyaçları ve kenti (nerede yürüdükleri, oturdukları, 

yaşadıkları, günlük aktivitelerini gerçekleştirdikleri vb.) günlük kullanım şekilleri 

hakkında veriler toplanması, tasarım kararlarını etkileyerek kamusal alanların 

gelişmesine yardımcı olur. 

2. Merak 

Beslemek 

Her yeni jenerasyonla beraber çocukların kendi içinde keşfetmesine izin verilen tipik 

yarıçap, önemli ölçüde azalmaktadır. Kamusal alanlar çocuğun, gezinmesi, akran 

araması, kamusal alanı keşfetmesi, macera araması ve kendi sınırlarını çizmesi için 

belirli güvenlik seviyesi içinde alanlar sunmalıdır.  

3.Kirlenmek Çeşitli yapılı ve doğal elemanlar, küçük çocukların beyin gelişimine yararlı olur. Farklı 

kokular, desenler, sesler ve mevsimle değişebilen zorluklar vb. gelişim sürecini 

destekler. Tırmanmak, kazmak, inşa etmek, kirlenmek gibi aktiviteler çocuğun beyin 

gelişimine katkıda bulunur. 

4. Eve Yakın 

Olanı 

Geliştir 

Çocuklar her yerde oynamak ister. Küçük çocuklar ve bakıcıları, sınırlı bir hareket 

yelpazesine sahip olmaları nedeniyle kamu hizmetleri, erişilmesi kolay alanlara 

yerleştirilmelidir. Çocuklar, büyük parklar ve yaptırımlı alanların dışındaki eğlenceli 

kamusal alanlara erişebilmelidir. Daha küçük, yerleşim alanlarına ait yeşil alanlara 

öncelik verilebilir. Ailelerin yürüyerek veya bisikletle kolayca erişebileceği bu 

mütevazi mahalle alanları, komşularla tanışma, topluluk oluşturma, rahatlama ve oyun 

oynama olanakları sunar, ayrıca yeşil alanlar şehrin sağlık ve kalitesini artırır. 

5. Sokağı 

Geri Al 

Kamusal alanları %70-80’inin sokaklar oluşturmaktadır. Küçük bir çocuğun hareket 

çapı sınırlıdır, sokaklar ise eve en yakın kamusal alanlardır. Güvenli bir sokak 

oluşturmak, küçük çocukların varlığını her yerde mümkün kılmak, çocukların ve 

bakıcılarının kent deneyimini geliştirmek için bir anahtardır. Oyun sokakları 

oluşturmak, ağaç dikmek, yürümeye ve bebek arabası kullanmaya uygun kaldırımlar 

oluşturmak, yürüme mesafesini artırmak için gerek duyulan yerlere oturma elemanı 

eklenmesi vb. çalışmaların yanı sıra birbirine yakın kümelenmiş evler, okullar, 

hizmetler, ofisler küçük çocukları ve ebeveynleri, sokakları kullanmaya teşvik eder. 
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Çizelge 4.5 Büyüme Alanı (Space to Grow) ölçütleri (devam) 

Büyüme Alanı (Space to Grow) 

6. Çocuklar 

İçin Toplu 

Sorumluluk 

Alın 

Ebeveynler gün boyu süren çocuk bakımında, sıklıkla izole ve yorgun oldukları için 

desteğe ihtiyaç duymaktadır. Paylaşım ve çocuk dostu olmak üzere tasarlanan avlular, 

parklar, caddeler ve meydanlar, aileler ve bakıcıların birbirleriyle bir destek ağı 

oluşturmalarını sağlar. Bu alanlar sadece sosyal etkileşimi teşvik etmek ve bireyler 

arasındaki bağlantıları geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ihtiyacı olanlara toplu 

destek sağlayabilecek daha geniş topluluk sistemini de güçlendiriyor. 

7.Topluluğu 

Birlikte 

Oluşturun 

Kamusal alanlar, insanların bir araya gelmesini sağlar ve sosyal ilişkiyi geliştirir. Bu 

nedenle şehir yöneticileri ebeveynlerin, çocukların ve bakıcıların planlama sürecine 

dahil edilmesini sağlamalıdır. Yapılı çevre erişilebilir ve katılımcı olduğunda, bakıcılar 

ve çocuklar arasında ilişkilerin kurulmasını sağlar. 

8. Sınırlar 

Ötesi 

Çalışmak 

Yapılı çevre, çocukların sokak, park ve oyun alanına ulaşımda tekil bir deneyim 

oluşturur. Çocuklar için daha iyi ve sağlıklı kamusal alanlar elde etmek için şehir 

yönetimleri, bölgeler arasında (örneğin ulaşım, parklar, eğitim) yüksek düzeyde bir 

koordinasyon göstermelidir. Erken çocukluk gelişimi, alınan kararlardan ve tüm 

sektörlerin faaliyetlerinin planlanmasından etkilenir. Çocukların kamusal alanları 

hareketlendirme ve tecrübe etme yolları, şehir programlarına, açılış-kapanış saatlerine, 

fiziksel sınırlara tam olarak uymayabilir. Örneğin, alanları temiz tutmak ve engellerden 

uzak tutmak, çocuklar için güvenli bir ortamın korunmasına yardımcı olur çünkü 

çocuklar ortamları deneyimlemek için dokunma gibi tüm duyularını kullanan 

insanlardır. Farklı belediye bölümlerinin bakım programlarını senkronize edilebilir 

böylece halka açık parklar çöplerden arındırılarak çocukların tehlikeli parçacıklara 

maruz kalmalarını en aza indirir. Birden fazla kurum bir kamusal alandan sorumlu 

hissettiğinde, işbirliği yapma ve gelişim daha muhtemeldir. 

9. Ölç, 

İyileştir, 

Tekrarla 

Bir deneme oluşturup etkisinin ölçülmesi, ardından pilot projeler, geçici projeler 

gerçekleştirmek, bu süreçte etkiyi ölçmek için toplulukla beraber çalışmak, 

iyileştirilmeler yapıldıktan sonra tekrar ölçmek.  

10. İyi 

Fikirleri 

Güçlendirin 

Hükümet, yönetim ve finans yapıları, başarılı olan pilot programların tekrarlanması ve 

ölçeklenmesi için engel teşkil edebilir. Ancak çalışmalarla ilgili dayatmacı hikayeler 

hazırlamak ve şehrin yeni fikirler benimsemesi için kolay yollar geliştirmek, 

programlar için daha uzun vadeli destek sağlayabilir. Projenin daha geniş, kamusal 

alan sisteminin bir parçası olduğu yönetişime geçmek ve ilk elden işin önemini ve 

gelecekteki projelerin potansiyelini bilen bir ağ oluşturmak. 

 

Kentin kamusal alanlarının çocuklar için bir oyun alanı olarak ele alan bu yaklaşım, 

çocukların keşfetme, yaratma, tehlikeli alanları bile kullanma çok farklı etkinlikleri 

gerçekleştirebilme olanağı sağlayan yapılı çevre ve yakınındaki mekanların çocuklar 

açısından işlevlerini yeniden tanımlama açısından değerlendirmektedir. Ayrıca 

ebeveynler/bakıcılar ve çocuklar açısından değerlendirilen bu yaklaşımda mahalle 

sakinlerinin kendi çevreleri için projeler geliştirmesini desteklenmektedir. 
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4.1.4 Çocuk-dostu kentsel tasarım (Child-friendly urban design) ölçütleri 

 

Bernard van Leer Vakfı’nın finanse ettiği Çocuk-Dostu Kentsel Tasarım (Child-Friendly 

Urban Design) projesi, 2016-2017 yıllarında Eindhoven ve Kudüs’te yer almış, Sukanya 

Krishnamurthy, Chris Steenhuis, Daniek Reijnders, Tamy Stav tarafından yürütülmüştür. 

Mahalle ölçeğinde kamusal alanların çocuk-dostu gözlemleri ve analizi yapılmış, çocuklu 

ailelerin kamusal alanlara ulaşımı ve kullanımında kentsel tasarımın etkisi çalışmanın 

odak noktası olmuştur. Çalışmanın sonucunda mikro, meso ve makro ölçeklerde ölçütler 

ortaya konulmuştur (Çizelge 4.6-4.8) (Krishnamurthy vd. 2018a, Krishnamurthy 2018). 

Mikro ölçekte mümkün olan en küçük müdahaleyi yapmak üzere çoğunlukla sokak ve 

sokak elemanları üzerine ölçütler geliştirilmiştir. Meso ölçekte orta düzeyde müdahaleler 

ile mahalle düzeyine ve ulaşım ağlarına etki eden ölçütler geliştirilmiştir. Makro ölçekte 

ise karar almada çocuk katılımı ve aile dostu şehir stratejisi ele alınmıştır.  

 

Çizelge 4.6 Çocuk-Dostu Kentsel Tasarım (Child-Friendly Urban Design)-mikro 

ölçekte ölçütler 

MİKRO: Mümkün Olan En Küçük Müdahale Düzeyi 

Oyuncu sokak mobilyaları Sokaklar, öğrenmek ve oynamak için çocuklar 

açısından potansiyel yerlerdir. Mahalle çevresine 

kent mobilyaları eklemek, çocuğu oyun oynarken 

gözlemlemeyi kolaylaştırabilmektedir. Sokakla ev 

arasına bir bank eklemenin, özel-kamu alanları 

arasında tampon oluşturmak, diğer çocuklar ve 

komşularla iletişimi artırmak için fırsat yaratmak 

gibi işlevleri olabilir. 

Kaldırım oyunları  Dış mekân oyunları yalnızca tasarlanmış oyun 

alanlarıyla sınırlı değildir aynı zamanda bütünüyle 

kamu alanlarını da kapsar. Kaldırımda oyun 

oynamak daha fazla toplumsal oyun türüne teşvik 

eder, daha geniş çeşitlilikte oyun temaları sunar ve 

sosyal etkileşimi artırır. Kaldırımlar ayrıca tüm 

çocuklara oyun alanı olarak kullanmaları için 

erişim sağlar. 
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Çizelge 4.6 Çocuk-Dostu Kentsel Tasarım (Child-Friendly Urban Design)-mikro 

ölçekte ölçütler (devam) 

MİKRO: Mümkün Olan En Küçük Müdahale Düzeyi 

Sokak bahçesi Kentsel yeşil alanların tasarımı ve yönetimi her 

zaman çocukların tercihlerini ve ihtiyaçlarını 

yansıtmamaktadır. Kentsel sert zeminleri, 

yumuşak zemine çevirmek önemlidir;  

yağmur suyu drenajına yardımcı olur, mahallenin 

estetik kalitesini artırır, vb. avantajları vardır. 

Sosyal medya topluluğu Çeşitli İnternet platformları ile sanal ve analog 

topluluklar yaratılabilir. Bu platformların 

mesajlaşma, alışveriş gibi özelliklerinden 

yararlanılarak mahalle barbeküsü organize 

edilebilir, mahalleden dadı bulunabilir, 

mahalleliler arasında ödünç alma-verme 

yapılabilir. 

Tırmanılabilir nesneler Herhangi bir nesne, üzerine tırmanma öğesi 

olabilir: parkta bir sanat eseri, kaldırım üzerindeki 

çelik nesneler, bir ağaç vb. Çocuklar için, 

nesnelere tırmanmak sadece eğlenmekten daha 

fazlasıdır. Bir objeye tırmanma çocuklara önemli 

dersler öğretir; maharet, risk değerlendirmesi, 

odaklanma ve planlama gibi.  

Alternatif kaldırımlar Farklı mülkiyet bölgelerini işaretlemek, birbirini 

izleyen çini desenleri yoluyla alan kullanımı, 

kaldırımlarda renklerin kullanımı vb. gayri resmi 

sınırlar ile “kendin yap” çözümleri, trafik 

güvenliği ve farkındalık seviyesinin ele alınma 

yollarından biridir. 

Sokağı geçici olarak kapatma  Aileler, sokak güvenliği konusunda endişe 

duyarlar. Örneğin ayda bir gün sokağın oyun 

sokağı yaratmak için trafiğe kapanması geçici bir 

çözümdür. Geçici bir süre olmasından dolayı 

sokak sakinleri alternatif sokak kullanımlarına 

örnek teşkil eden festival gibi-şenlikli bir gün 

yaratmaya teşvik edilebilir. 
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Çizelge 4.6 Çocuk-Dostu Kentsel Tasarım (Child-Friendly Urban Design)- mikro 

ölçekte ölçütler (devam) 

MİKRO: Mümkün Olan En Küçük Müdahale Düzeyi 

Doğal oyun alanları Çocukların yerel yeşil alanlara erişimi sağlıklı 

gelişim, fiziksel olarak etkin olmayı, ücretsiz oyun 

oynama olanağı ve çevresel farkındalık sağlar. 

Doğal oyun alanları farklı yaş grupları için uygun 

olabilir ve küçük çocuklar için çeşitli oyun alan 

tipleri sunabilir veya daha büyük çocuklar için 

buluşma alanı olabilir.  

Ortak alan Sokaklar oynamak için güvenli değilse, sokaklarda 

daha az oyun oynanır. Sokaklarda güvenliği ve 

yürünebilirliği arttırmanın bir yolu ortak kullanım 

alanıdır. Kamusal alan kalitesinin merkezi bir role 

sahip olduğu ve emniyetin sorumluluğunun 

paylaşıldığı çok işlevli bir trafik konsepti 

(sokaktaki araba sayısı ve sürücülerin tutumu) 

Daraltma: görsel ve fiziksel Trafik güvenliğini arttırmaya çalışırken 

sürücülerin tutumu önemli bir belirleyicidir. 

Fiziksel ve görsel olarak sokağı daraltmak 

sürücülerin hızını azaltır. 

Aydınlatma Daha iyi sokak ve zemin aydınlatması eklemek 

hemen etkili olan bir çözümdür. Adaptif veya LED 

ışıklandırma, mahallelerde özel atmosferler 

yaratabilir ve güvenliği artırır. Çocuk rotası 

boyunca (çeşitli renklerle) ışıklandırılmış yol 

yaratılabilir. Böylece gece ve gündüz hoş bir rota 

oluşur. 

Bakım ve bilinç Kirli ve değersiz oyun ekipmanlarıyla ilgili 

endişeler, oyun alanlarındaki evcil hayvan dışkısı, 

eski kaldırımlar ve oyun ekipmanlarının ve oyun 

alanlarının genel ihmali oynamak için caydırıcı 

olabilir. Temiz sokaklar, çekici açık ve yeşil 

alanlar, bakımlı tabelalar, binalar ve yolların tümü 

oynamayı teşvik ederken, mahallenin mekânsal 

kalitesini artırır. 

Esnek okul bahçesi  Okul bahçeleri sadece günün belirli zamanlarında 

kullanılan yerlerdir. Okul saatlerinin dışında oyun 

alanları, mahalle etkinlik alanları gibi kullanımlar 

için açılabilir. 
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Çizelge 4.6 Çocuk-Dostu Kentsel Tasarım (Child-Friendly Urban Design)-mikro 

ölçekte ölçütler (devam) 

MİKRO: Mümkün Olan En Küçük Müdahale Düzeyi 

Canlı okul zeminleri Yaşayan okul zeminleri, yerel ekolojik sistemi 

güçlendirmeyi amaçlayan zengin katmanlı 

ortamlardır. Bu alanlar çocuklara geniş oyun 

fırsatları sağlar, merak ve keşfetme duygularını 

besler.  

Yarı özel alanların kullanımı  Yarı özel alanlar, kamusal ve özel alanlar arasında 

geçiş alanlarıdır. Bunlar avlular, lobiler vb. içerir. 

Bu alanların yoğun kentsel alanlarda kullanımı 

yoğunlaşabilir, rekreasyon ve buluşma olanakları 

sağlar. 

Oyuncu sokak geçitleri/ kavşaklar  İlginç sokak geçitleri-kavşaklar yaratarak, 

mahalleler estetik çekiciliğini artırabilir, yayalara 

faydalı olur ve bilinci artırır. Sokak geçitleri-

kavşaklar, topluluk projeleri, ünlü sanatçıların 

sanat enstalasyonları ya da çocukların okul projesi 

olabilir. Ölçek ve kapsam mahalle sakinlerine 

bağlıdır. 

Hurdalık oyun alanı Güçlü bir öğrenme ortamıdır. Yönlendirilmemiş 

oyunu teşvik eder ve 4C’yi geliştirir; İletişim 

(Communication), İşbirliği (Collaboration), 

Eleştirel düşünme (Critical thinking) ve Yaratıcılık 

(Creativity). Eski kapılar, katlanır sandalyeler, eski 

egzersiz ekipmanı, tekneler, ahşap plakalar, 

borular, kullanılmayan herhangi bir şey 

yönetilmeyen oyunun bir parçası olabilir. 

Sokak Sanatı Sokak sanatı, bir kişinin çevresine olan bakış 

açısını değiştirebilir. Her yaştan çocuğu içeren 

sınıf projeleri ile ders sonrası aktivitesi olarak 

yapılabilir. Periyodik olarak bu sanat ögeleri-

görseller değiştirilebilir. Örnekler, sokak duvar 

resimlerini, grafiti festivallerini içerebilir. 
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Çizelge 4.6 Çocuk-Dostu Kentsel Tasarım (Child-Friendly Urban Design)-mikro 

ölçekte ölçütler (devam) 

 

Çizelge 4.7 Çocuk-Dostu Kentsel Tasarım (Child-Friendly Urban Design)-meso 

ölçekte ölçütler 

MESO: Bölgedeki Orta Düzeyde Müdahaleler veya Mahalle Seviyesi 

Çok yönlü alan kullanımı  Esnek okul bahçeleri gibi, çeşitli alanlar, çeşitli 

işlevlerle tasarlanabilir ve kullanılabilir. Örneğin, 

otoparkların gün içinde oyun alanı olarak ve 

akşamları ise araçların park etmesi için 

kullanılması vb. 

Mahalle çocuk rotası  Mahalle çocuk rotası, mahalle sakinleri ile birlikte 

oluşturulabilir. Görsel olarak birbirine bağlanarak, 

rota, çeşitli varış yerlerine giden bir oyun rotası 

olabilir veya bir grup oyun elemanıyla kendi içinde 

bir varış yeri olabilir. Böylece büyük çocukların 

hareket bağımsızlığı, yol güvenliği, görsel 

farkındalık ve topluluk oluşumu artar. 

Esnek kullanım için tasarım  Yaştan ziyade çeşitli yetenekler için oyun alanları 

tasarlamak hem küçük hem de büyük çocuklar için 

öğeler içerir. Çeşitli öğelerin, ortamların, 

içeriklerin, mevcut olanakların tasarımında esnek 

olunduğunda, oyun alanları çeşitli yaş gruplarına 

hitap edebilir (küçük çocuklardan genç 

yetişkinlere) 

Bisiklet yolu ağı  Bisiklet sürmenin birçok yararı vardır; çekici 

sokak manzaraları, alternatif ulaşım imkanı, 

kapsayıcılık, sağlıklı yaşam tarzı sunması gibi… 

Bisiklet yolları için önemli faktörler, kullanıcıların 

ihtiyaçlarını ve deneyimlerini tespit etmek, trafiği 

ehlileştirmek, görüş açısı, kentsel sokak ağının bir 

parçası olmak, trafiği ayırmak, yolun teknik 

ihtiyaçları, tabelalar ve bakım. 

MİKRO: Mümkün Olan En Küçük Müdahale Düzeyi 

Topluluk Bahçesi Topluluk bahçeleri bir grup insanın toplu 

bahçesidir. Gıda üretim bilincini, sağlığı ve 

zindeliği artırır. Ayrıca çocuklar ve yetişkinler için 

eğitim işlevleri sergiler. Bahçe işleri mahalle 

sakinlerinin sosyal bağlarını artırır. 
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Çizelge 4.7 Çocuk-Dostu Kentsel Tasarım (Child-Friendly Urban Design)-meso 

ölçekte ölçütler (devam) 

MESO: Bölgedeki Orta Düzeyde Müdahaleler veya Mahalle Seviyesi 

Yaya ağı Trafik güvenliği ve çocuk-otomobil ilişkisi endişe 

verici bir konudur. Bu araştırmada sıkça 

bahsedilen araçsız sokaklardır. 

Bunun bir yolu, trafiğin yavaş ve hızlı olduğu 

bölgeler yaratarak ikiye ayırmaktır. 

Yayalaştırılmış sokaklar bir tasarım müdahalesi 

örneğidir.  

Toplu taşıma rotaları  Yeterli ve erişilebilir bir ulaşım sistemi 

geliştirmek, bölgesel sürdürülebilirlik için 

gereklidir. Aile dostu altyapı, mahalle içinde ve 

dışında tesislere ulaşımı içermesi gerekmektedir 

ve toplu taşıma anahtar rol oynar. 

 

 

Çizelge 4.8 Çocuk-Dostu Kentsel Tasarım (Child-Friendly Urban Design)-makro 

ölçekte ölçütler 
MAKRO: Şehir Düzeyinde En Yüksek ve En Karmaşık Müdahale Düzeyi 

Çocuk katılımını teşvik etme  Karar alma konularında çocuklar genellikle göz 

ardı edilmektedir. Yetişkinler, ne yapılması 

gerektiğine ya da nasıl görünmesi gerektiğine dair 

çocuklar adına karar alırlar.  Zengin yerel çocuk 

ve aile bilinci sıklıkla kullanılmayan bir bilgi 

kaynağı olarak kalmaktadır. 

Aile dostu şehir stratejisi  Aile dostu bir strateji; özel paydaşlar, hükümetler, 

geliştiriciler, sivil toplum kuruluşları, mahalle 

sakinleri ile başlar.  

 

Bernard van Leer Vakfı tarafından finanse edilen bu projede küçük, orta ve büyük ölçekte 

Çocuk Dostu Kent ölçütlerin sağlanmasına dönük birtakım ölçütler geliştirilmiştir. Bu 

ölçütler, mahalle ve sokak düzeyinde farklı büyüklükteki mekanlarda çocuklar için 

güvenli ulaşımı, çok işlevli alan kullanımını, sosyalleşmeyi, kentin her alanında 

oluşturulan oyun fırsatlarını, yeşil alan ve bitki kullanımını, çocuk katılımını içeren 

önerilerdir. 
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4.1.5  Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing Up: 

Planning for Children in New Vertical Communities) rehber kitabı  

 

Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing Up: Planning for 

Children in New Vertical Communities), 2017 yılında Toronto’da Şehir Planlama Dairesi 

(City Planning Division)’nde yürütülen bir çalışmanın çıktısı olarak üretilmiştir. Rehber 

kitabın içinde mahalle, yapı ve yapı birimi ele alınmıştır. Bu başlık altında, kentsel açık-

yeşil alanı doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle, mahalle ölçeği ölçütlerine yer verilmiştir. 

Mahalle ölçeğinde; hareketlilik, parklar ve açık alanlar, çocuk bakım olanakları, okullar, 

ortak kullanım ve entegre ortak yerli topluluk hizmetleri ve olanakları, günlük ihtiyaçları 

karşılayacak bir topluluk, eğlence ve dört mevsim için tasarım, ekolojik okur yazarlık ve 

sivil katılım başlıkları altında yeni yerleşim alanlarında çocuklar için planlama ölçütleri 

detaylı bir şekilde yer almaktadır (Çizelge 4.9-4.10). 

 

Çizelge 4.9 Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing 

Up: Planning for Children in New Vertical Communities) genel tablo 

Hareketlilik Çocukların hareket bağımsızlığı 

Güvenli rotalar 

Aktif ulaşım 

Okula yürümek/bisikletle gitmek 

Açık alan olarak sokaklar 

Parklar ve Açık alanlar: 

Erişim ve tip 

Dış mekân oturma odası 

Güvenlik ve uygunluk 

Sağlıklı çocuklar 

Bağımsız oyun 

Çeşitlilik ve ölçek 

Çok fonksiyonlu 

Çocuk bakım olanakları Erişilir 

Erken katılım 

Adil Şehir 

Okullar Sosyal merkez 

Günlük rutin 

Yaşam kalitesi 

Okul dağıtım 
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Çizelge 4.9 Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing 

Up: Planning for Children in New Vertical Communities)  genel tablo (devam) 

Ortak Kullanım ve Entegre 

Ortak Yerli Topluluk 

Hizmetleri ve Olanakları 

Kolaylık ve verimlilik 

Sinerji 

Yeterli ve eşit erişim 

Güçlü topluluklar 

Günlük İhtiyaçları 

Karşılayacak Bir Topluluk 

Kolaylık, Erişim ve Çeşitlilik 

Gayri resmi denetim 

Animasyonlu Bina Cepheleri 

Sosyal etkileşim 

Eğlence ve dört mevsim için 

tasarım 

Sevinç anlayışı 

Kent simgesi ve yaşanılan yere duyulan gurur, 

hayranlık 

Yıl boyu kullanım 

Esnek 

Ekolojik okuryazarlık Çevre yönetişimini destekleme 

Dayanıklılık 

Doğa ve sağlık 

Sivil katılım Kapsayıcı şehirler 

Aktif vatandaş olarak çocuklar 

Çocukların eşsiz perspektifi 

Kaynak olarak çocuklar 

 

 

Çizelge 4.10 Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing 

Up: Planning for Children in New Vertical Communities)  ölçütleri 

Hareketlilik -Güvenli rotalar: 

• Güvenli rotalara çocuk-odaklı istikametler yerleştirilmeli 

• Okullar, sosyal merkezler, kütüphaneler, parklar ve oyun alanları gibi 

mevcut çocuk-odaklı istikametler arasındaki rotalar belirlenmeli, 

• Okula yürüyerek ve bisikletle gitme programları dikkate alınmalı, 

• Karşıdan karşıya geçmesi gereken çocuk için çocuk-odaklı istikametleri 

bir araya getirerek kavşak sayısı en aza indirilmeli,Çocukların yol 

bulmasını kolaylaştırmanın yanı sıra çocuk varlığını belirtmek için 

uygun tabelalar kullanılmalı. Tabelalar çocukların boyuna uygun olarak 

yerleştirilmeli ve tabela renkli semboller içermelidir. 

-Çocuk-odaklı istikametleri içeren güvenli rotalarda düşük hız sınırları göz 

önünde bulundurulmalı 

-Yeni veya yeniden yapılandırılmış sokaklar: 

• Sokak bağlamı analizinde çocukların kullanıcı profilinin bir parçası 

olması sağlanmalı, özellikle de okullar veya yakınlarda çocuk odaklı 

diğer yerler varsa, 

• Mümkün olan yerde araç hızını azaltmak için bordür yarıçapı ve şerit 

genişliği en aza indirilmeli, 

• Uygun olduğunda, araç hızını azaltarak güvenliği arttırmak ve  
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Çizelge 4.10 Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing 

Up: Planning for Children in New Vertical Communities)  ölçütleri (devam) 

Hareketlilik esnekliği, oyunu ve girişimleri teşvik etmek için alternatif sokak 

tasarımları keşfedilmelidir. 

-Yayalara ait altyapı: 

• Daha kısa yaya geçidi mesafesi oluşturmak için yaya-odaklı kavşaklar, 

yaya kaldırımları ve güvenli geçişi sağlayan diğer özellikler 

tasarlanarak çocukların motorlu taşıtlara maruz kalma riski en aza 

indirilmeli, 

• Araç yollarından bitkilendirilmiş bulvarlarla fiziksel olarak ayrılmalı, 

• Ağaçların yanı sıra gölgelik alanlara sokak mobilyası konulmalı, 

• Erişimi ve bağlantılığı artırmak amacıyla bebek arabası veya 

bisikletliler için kamusal alanlardaki merdivenlere rampa ilave 

edilmeli, 

• Yasal olarak bisiklet kullanabilen 14 yaşın altındaki çocuklar için 

okula güvenli güzergahlar mümkün olduğunca geniş olmalıdır. 

-Bisiklet altyapısı sağlandığı zaman, riskleri en aza indirmek ve çocuklar için 

rahatlık sağlamak için güvenli rotalara ve çocuk-odaklı istikametler ağına 

bağlanmalı, araç şeritlerinden ve park yerlerinden fiziksel olarak ayrılmalıdır. 

Parklar ve Açık 

alanlar: Erişim ve 

tip 

Adil Erişim Sağlamak 

-Yeni gelişme, ihtiyaç tespit edildiğinde, nakit para üzerinden tesis içi park 

bölgesinde kamuya tahsisi değerlendirmeli ve öncelik verilmelidir. 

-Yeni parklar ve açık alanlar, yeni yerleşim alanına 5-10 dakika yürüme 

mesafesinde ya da 250-500 m içinde günlük ihtiyaçları karşılayacak şekilde 

elverişli ve merkezi bir konuma sahip olmalıdır. 

-Yeni yerleşim yerleri, parklarda, açık alanlarda ve oyun alanlarında gölgeye 

neden olmamalıdır. 

-Parklar ve açık alanlar ağı büyürken: 

• Mümkün olduğu yerde, güvenli rotalarda yeni parklar ve açık alanlar 

oluşturulmalı, çocukların buralara erişmek için geçmesi gereken 

kavşak sayısı en aza indirilmeli, 

• Yeni bağlantılar, çocuk-odaklı istikametleri birbirine bağlamak için 

döngüler veya doğrusal yollar oluşturabilir 

Rota güzergahı boyunca dinlenme fırsatları oluşturulmalı, 

• Otoparklar, artık arazi parselleri, lüzumsuz araç şeritleri gibi 

kullanılmakta olan alanları yeniden tasarlama fırsatları araştırılmalı, 

-Açık alana, oyun alanlarına ve eğlence tesislerine halka açık ortak erişimi 

artırmak için kamu mülk sahipleri ile ortaklık kurulmalı,  

• -Mümkün olan yerlerde Wi-Fi sağlanmalı 

Çocuk bakım 

olanakları 

Çeşitlilik Sağlamak 

-Günlük, haftalık ve dönemlik ihtiyaçları karşılayan çeşitli park tipleri olmalı, 

-Park tasarımı sabit olmayan ve çeşitli etkinliklere, dinlenmeye, tırmanmaya 

izin veren özellikte ve her yaşa-yeteneğe uygun yaratıcı/macera/doğa oyun 

öğeleri içermeli, 

• Geniş yaş aralığına hitap eden oyun ekipmanları, kum havuzları, su 

elemanları, oyun sahaları ve küçük kaykay alanları gibi özgün öğeler 

içermeli, 

• Büyük kaya parçaları, çim alanlar, tepecikler, beton veya taş şekiller, 

oturma duvarları gibi değişken öğeler içermelidir. 
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Çizelge 4.10 Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing 

Up: Planning for Children in New Vertical Communities)  ölçütleri (devam) 

Çocuk bakım 

olanakları 

 

-Çatışmaları önlemek ve kamusal alan hasarını en aza indirmek için köpek 

malzemeleri konulmalıdır 

-Oyun alanları: 

• Sokaklardan uzak ve güvenli bir şekilde parklar içine 

konumlandırılmalı, 

• Bakıcılar için resmi-gayri resmi gözetlemeye izin veren, grup 

oturma ve toplanma alanı sunmalı, 

• Güneş etkisini azaltmak için ağaçlar veya gölge elemanlarıyla gölge 

sağlanmalı, 

• Çitler, alçak duvarlar veya labirent benzeri çıkıntılar gibi küçük 

çocukların sokağa kaçmasını önlemek için fiziksel bariyerler içeren 

giriş / çıkış noktaları sağlanmalı, 

• Çocukların keşfetmesi için doğal alanlar içermeli, 

• Çocuklara, daha rahat ve kendinden emin olarak daha yükseğe 

çıkma, daha hızlı olma imkanları sağlayan dereceli risk seviyeleri 

içermeli, 

• Kauçuk kaplama gibi kış sezonunda da oyun oynamayı mümkün 

kılan materyaller içermeli,  

Eriyen karı drenaj sistemiyle etkili bir biçimde tahliye etmeli, donma/çözülme 

koşullarında iyi drenaj ve yüzey akışını teşvik etmeli 

Karma kullanımlı binalarda çocuk bakım için planlama 

-Çocuk bakım evleri  

• Araç bağımlılığını azaltmak için yaya, bisiklet ve toplu taşıma 

rotalarına yakın olacak şekilde konumlandırılmalı, 

• Konumlandırılırken okullar, parklar ve rekreasyon alanları gibi 

civardaki diğer toplum hizmetleri ve tesisleri de hesaba katılmalıdır 

Karma kullanımlı binalarda çocuk bakım için tasarım 

-Çocuk bakım evleri bir binanın ilk katında yer almalıdır. Eğer bu mümkün 

olmazsa ikinci kat düşünülebilir. 

-Çocuk Hizmetleri 10 bebek için 1 oda; 10’ar küçük çocuk için 2 oda; 16 okul 

öncesi çocuk için 2’şer oda olmak üzere en az 62 çocuğa kalacak yer 

ayırabilecek yeni tesisler arıyor3 

- Çocuk bakım evleri, çocuklara en az 2.8 m2 engelsiz kapalı alan ve çocuk 

başına 5.6 m2 engelsiz açık alan sunmalı 

 

-Dış mekân oyun alanları: 

• Çocuk bakım evinin iç mekanına doğrudan erişilebilir olmalı, 

• Gürültülü trafik ve taşıt alanlarından uzağa yerleştirilmeli, 

• Gün ışığından en üst düzeyde faydalanmak üzere yönlendirilmeli,  

• Var olan ve gelecekteki yapıların gölge ve rüzgar etkilerinden 

korunmalı 

- Teslim alma ve bırakma alanları kentleşmeli ve yaya-bisiklet erişimine 

öncelik verilmelidir. Yeni ara yollarla veya araç duraklama cepleriyle 

kamusal alana olumsuz etkileri en aza indirgemek için araç erişimi, sokakta 

(tabela ile), sitenin içinde (binanın yanında veya arkasında) veya yer altında  

 
3 Toronto’da yapılan araştırmanın sonuçlarına göre değerlendirilen bir ölçüt 



164 

 

Çizelge 4.10 Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing Up: 

Planning for Children in New Vertical Communities) ölçütleri (devam) 

Çocuk bakım 

olanakları 

bulunmalıdır. 

-Mecbur kalınan alanlarda: 

• Güneş ışığına erişimi en üst düzeye çıkarmak amacıyla yenilikçi 

bina tasarımı ve kitle stratejileri, dış mekân oyun alanına uyum 

sağlaması için teşvik edilmeli, 

Mekan izin verdiği takdirde ve çocuk bakım evi işletmecisinin yüksek bakım 

standartlarına uygun olması durumunda parklar gibi bitişik arazilerde bulmak 

için dış mekan oyun alanının bir bölümünü konumlandırmak için ortak 

kullanım anlaşma fırsatlarını araştırın 

Okullar -Yeni okullar ana toplu taşıma güzergahlarına yakın konumlandırılmalıdır. 

-Gelecek kayıtların veya topluluk alan ihtiyaçları için okullar ve okul alanları 

muhafaza edilmelidir.  

-Okullar, parklar ve çocuk bakım merkezleri diğer toplum hizmetlerinin yanı 

sıra birlikte konumlandırılmalı 

- Şehir bölümleri, geliştiriciler, okul kurulları, yerel okul personeli ve topluluk 

grupları ortaklık kurmalıdır; 

• Okulları yeni gelişim alanlarına ya da bağımsız alanlara entegre 

etmek için erkenden müzakerede bulunulmalı, 

• Eğitim saatlerinin dışında pasif topluluk erişimi için okul 

bahçelerinin kullanım uygulaması normalleştirilmelidir. 

-Yeni master plan geliştirilirken: 

Yaşanabilirliği artırmak ve aileleri çekmek için erken evrelerde ortak 

konumlandırılmış okullar inşa edilebilir, 

• Ortak kullanım ve hizmet bütünlüğünü teşvik ederken, yapılan 

kayıtlardaki artışı ve program değişikliklerini barındırabilmesi için 

geniş tesislere ya da gelecekteki değişikliklere izin vermek için 

esnek bina modelleri olmalı 

Okul Kurulları, ideal öğrenci kaydına ulaşana kadar masrafları dengelemek 

için okul alanını kiralamak amacıyla yerel topluluk kurumlarını veya 

gruplarını davet etmeyi düşünmelidir. 

-Bisiklet teslim alma ve bırakma: 

• Alan tüketen araç ihtiyacı sınırlanmalı  

• Kamusal alanda yeni park yerleri ve ceplerden kaynaklanan olumsuz 

etkileri azaltmak için sokağa yerleştirilmeli (tabelayla) ya da alana 

dahil edilmeli (binanın yan tarafına veya arkasına)  

Ortak Kullanım ve 

Bütünleşmiş Ortak 

Yerli Topluluk 

Hizmetleri ve 

Olanakları 

-Kalkınma gözden geçirme sürecinin başlarında, Şehir bölümleri, 

geliştiriciler ve topluluk grupları, bütünleşmiş ortak tesisler geliştirmek için 

ortaklıklar kurmaya devam etmeli 

• Binaların tabanında kentsel formatta ortak yerleşimli tesisler 

geliştirmek için yerler belirlemek 

• Topluluk saatleri için akademik saatler dışındaki rekreasyon alanı 

sağlayan okullar gibi paylaşma pratiğini desteklemeli ve 

desteklemelidir. 

• Toplum işlevleri için tesisi gün boyunca tamamen programlayın. 

-Daha büyük alanlar olmadığında tesislere yer sağlamak amacıyla küçük, 

alternatif kentsel biçimler keşfedilmelidir.  
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Çizelge 4.10 Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing Up: 

Planning for Children in New Vertical Communities) ölçütleri (devam) 

Ortak Kullanım ve 

Bütünleşmiş Ortak 

Yerli Topluluk 

Hizmetleri ve 

Olanakları 

- Çocuklar ve yaşlılar gibi birliktelikleri sağlamak için konutla topluluk 

tesisleri birlikte yerleştirilmeli 

- Yeni tesisler tasarlanmalıdır esnek programlama alanı sağlayan uyumlu 

modellerle  

-Eş konumlu topluluk hizmetlerinin uzun süreli yaşanabilirliği erken 

planlama aşamalarında düşünülmelidir.  

Günlük İhtiyaçları 

Karşılayacak Bir 

Topluluk 

-Hemzeminde konut dışı kullanımların tasarımı: 

• Hemzeminde çoklu girişler, geniş taban-tavan yüksekliği ve 

duvarları yıkmak yoluyla uyumluluk sağlayarak hem büyük hem de 

küçük ölçekli satıcıların çeşitliliğini desteklemek için zamanla 

değişebilmelidir.  

• Aktif kullanım için avlular gibi bina arazisine ait açık alanlar 

oluşturulmalı, 

• Sokaktaki gözleri artırmak 4  için sokakla bağlantılı 

vitrinler/mağazalar, lobiler, hizmetler şeffaf cam kullanmalı  

• Büyük mağazaların hemzemin cephesini, pencereleri kapatan 

grafikleri kısıtlayarak canlılık kazandırılmalıdır. 

-Plancılar, geliştiriciler, iş geliştirme alanları ve toplumsal gruplar birlikte 

çalışmalı 

Eğlence ve dört 

mevsim için tasarım 

-Kamu sanatında, bina tasarımlarında, sokak manzaralarında, sokak 

mobilyalarında mizah/garip fikir dahil edilerek eğlence ve 

oyunbazlık/şakacılık duygusu teşvik edilmeli, 

-Çocuklara cevap veren, hayal gücünü tetikleyen, fantastik heykel 

biçimlerinde parlak renkli, müzikal, eğlenceli, etkileşimli, eğitici olan bir 

ölçekte çocuk dostu öğeler tasarlayın. 

-Park yollarında ciddi önem taşımaktadır. 

-Mümkün olduğu yerde, kamu tuvaletleri tüm yıl açık olmalıdır. 

-Dört mevsim tasarım: 

• Yıl boyunca kullanım ve etkinlikler için değişken olmalı 

• Bir yürüyüş yolunun kış mevsiminde paten pisti olarak kullanılması 

gibi dönüştürülebilir olmalı 

• Hareketli desenler, renk ve ışık içermeli, 

• Bir drenaj sistemi ve taşma yolları ile donma / çözülme koşullarını 

önlemek için tasarlanmalı, 

• Zorlu hava koşullarına dayanıklı olmalı (kamusal alanlarda yağmur 

suyu tutulmalı, gölge elemanları bulunmalı ve ağaç dikimi 

yapılmalı), 

Mikro iklimler oluşturulmalı ve aşırı sıcakta/soğukta rahat ortamlar 

oluşturmak için malzemeler kullanılmalıdır. 

Ekolojik 

okuryazarlık 

-Yeni gelişim alanlarına, okul müfredatına ve kamusal alana sürdürülebilir 

tasarım bütünleştirilmeli. Yağmur suyu yönetimi gibi unsurlar aracılığıyla 

çocuklar için öğrenme fırsatları sağlanmalıdır. 

-Yeni sokaklar gelişirken, kamusal alanda doğaya ve yeşil altyapıya 

maksimum erişim için Yeşil Sokaklar Rehberi’ne (Green Streets Guidelines) 

başvurun. 

 
4 Jane Jacobs’un “Eyes on the Street” teorisi 
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Çizelge 4.10 Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing Up: 

Planning for Children in New Vertical Communities) ölçütleri (devam) 

Ekolojik 

okuryazarlık 

-Açık alanda topluluk bahçeleri ya da çatıda gıda bahçeleri geliştirilmeli, 

-Mahalle planları, aşırı iklim olaylarına en iyi adapte olacak sistemleri 

geliştirmelidir. 

Sivil katılım - Şehir girişimlerinin ve danışma süreçlerinin, çocukların bakış açılarını ve 

küçük ölçeklerini içermesi sağlanmalı. 

-Halk katılımı: 

• “Sınıflardaki Planlayıcılar” gibi programlar aracılığıyla okul 

programına bütünleştirilmeli edilmeli, 

• Çocukların toplandığı okullar, kütüphaneler, topluluk merkezleri, 

parklar gibi yerlerde olmalı, 

• Okul/okul sonrası ve hafta sonları programlanmalı 

• Eğlence! ve çocuk odaklı araçlar kullanılmalı; bilişsel haritalar, 

uygulamalı atölye çalışmaları, bilgisayar temelli araçlar gibi, 

• Çocukların geleneksel kamusal alan kullanım biçimi ile mücadele 

etmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmalıdır.  

-Öğrencilerin ilgisini çeken ve yerel planlama konularında tavsiyelerini 

isteyen topluluk ortaklıkları kurun. 

-Alternatif ve esnek yöntemlerle kamusal alanı kullanma biçimini göstermek 

için kamusal alanlarda etkinlikler düzenlenmelidir. 

 

Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing Up: Planning for 

Children in New Vertical Communities) rehber kitabında yer verilen ölçütler çocuğun 

kent içinde güvenli hareket edebilmesi, güvenli erişimi, ekolojik okuryazarlık 

kazanabilmesi, karar vermede katılımının sağlanabilmesi, her mevsim oyun 

oynayabilmesi için ölçütler oluşturulmuştur. 

 

4.1.6  Her Yerde Oyna (Play Everywhere) oyun kitabı 

 

KaBOOM! 1996 yılında Amerika’da kurulmuştur. Amerika'da yoksulluk içinde büyüyen 

tüm çocuklarının günlük yaşamlarına dengeli ve aktif bir oyun getirmeyi amaçlayan 

ulusal kar amacı gütmeyen kuruluştur. 2016 yılında Robert Wood Johnson Vakfı, Target, 

Playworld, ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Departmanı ve Ulusal Sanat Vakfı ile bir 

işbirliği ile KaBOOM! şehirlere, bölge sakinlerine, liderlere ve topluluk üyelerine 

çocuklar için yaratıcı oyunlar tasarlama ve uygulama konusunda ilham vermek için bir 

milyon dolarlık Her Yerde Oyna Mücadelesi oluşturmuştur. Bu Mücadele’de ulusal çapta 

1000'den fazla kayıt ile projelerini hayata geçirmek için 50 kazanan seçilmiştir.  
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Bu Mücadele’den önce, Her Yerde Oyna (Play Everywhere)’nın amaç ve ilkelerini ifade 

eden bir belge oluşturmak üzere kırktan fazla şehir ve topluluk lideri, çocuklara hizmet 

veren kar amacı gütmeyen profesyoneller, şehir planlamacıları ve tasarımcılar toplanarak, 

Her Yerde Oyna (Play Everywhere) Oyun Kitabı’nın ilk versiyonunu oluşturmuşlardır. 

Bu kitap, Mücadele’ye yol gösterici bir çerçeve olarak hizmet etmiştir. Bu çalışmada, Her 

Yerde Oyna (Play Everywhere)projelerinin oluşturulması ve çoğaltılması için bir araç seti 

sağlamıştır. Ayrıca Oyun Kitabı’nın yerel işbirliği ve nerede yaşarlarsa yaşasın tüm 

çocuklar için oynanabilir şehirler oluşturmaya yönelik taahhütleri ve politikaları teşvik 

etmeyi amaçlamıştır. Her Yerde Oyna (Play Everywhere) gündelik mekanları oyun 

alanlarına dönüştürmek için tasarım rehberinde oluşturulan ölçütler aşağıdaki başlıklar 

altında yer almaktadır (Çizelge 4.11-4.17); sokaklar ve kaldırımlar, parklar, yollar ve 

kamusal alanlar, ulaşım, çok aileli konutlar, ticari alanlar, kentsel alanlar, taşınabilir ve 

katlanabilir oyun. 

 

Çizelge 4.11 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

sokak ve kaldırımlar 

Sokaklar ve Kaldırımlar 

S
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k
a
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Duvar resimleri ve dekoratif öğeler gibi eğlenceli görsellerle yaya geçitlerini ve kavşakları 

canlandırmak 

Sokaktaki araç park alanlarını yeniden değerlendirerek kamusal alanlar olarak kullanmak 

Çıkmaz sokakları veya diğer az trafikli sokakları, araçlar tarafından kullanılmadıkları 

sürelerde sokak içi oyun alanları olarak değerlendirmek. 

Kaldırım genişliği, dönel kavşaklar, göbekler veya refüjler gibi trafik sakinleştirici önlemlerin 

bir parçası olarak oyun fırsatlarını dahil etmek 

Çeşitli oyun fırsatları için geniş, güvenli alanlar oluşturmak üzere planlanan zamanlarda 

düzenli olarak sokakların geçici süreyle kapatılmasıyla (hatta büyük caddeler) oyun sokakları 

ve festival sokakları oluşturmak 
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Kaldırımda boyalı duvar resimleri ve oyunlarla kaldırımların yaya bölgelerini canlandırmak 

veya çocukların kendi tebeşir sanatlarını yapmaları için yerler sağlamak. 

Kaldırımı yoldan ayıran bölgede bitkilendirme ve kent mobilyası yerleştirme yöntemiyle oyun 

fırsatları dahil etmek 
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Çizelge 4.11 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- sokak 

ve kaldırımlar (devam) 

Sokaklar ve Kaldırımlar 
K
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Binaların sokağa yakın konumlandığı ana cadde ortamlarında, bina cepheleri arasında sadece 

dar bir alan bulunabilir. Yaya güzergahını engellemeden bina cepheleri arasındaki bu aksak 

ve dar alanda küçük bir oyun tesisini andıran oyun alanı oluşturulabilir. 

Bazı sokaklarda kaldırımlar geniştir. Buralarda bina cephesi ile kaldırımın kesiştiği noktada, 

kaldırımın geniş olmasından yararlanarak, yaya hareketini engellemeden oyun fırsatları 

oluşturmak için yeterli alan bulunabilir. 

Çocukları oyun oynamaya davet eden, yol gösterici ve bilgilendirici işaretler kurmak, sokağın 

eğlenceli ortamını güçlendirmek, oyun olanaklarına aileleri yönlendirmek, yetişkinlere ve 

sürücülere o yerin çocukların oyun oynadığı alan olduğunu işaret etmek 

Bina cephelerini ve pencerelerini, boyalı veya cepheye yapıştırılmış duvar resimleri, oyunlar 

ve diğer eğlenceli unsurlarla canlandırmak 

Çocukların göz hizasında, yürüyüşe eğlence katan eğlenceli sokak mobilyaları yerleştirmek 

Çocukların okula eğlenceli ve güvenli gitmesini sağlayan, eğlenceli yürüyen okul otobüsü 

programları organize ederek, kaldırımda yürüme deneyimine oyun oynamayı programlanması 
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Sokakları ışık, boyama, oyun veya oyun elemanları ile etkinleştirmek. Sokağı trafiğe geçici 

veya kalıcı olarak kapatarak, oyun alanına veya mahalle etkinliklerine hizmet eden bir yer 

oluşturmak. 

Varış hedefleri arasında daha davetkar kısa yollar oluşturmak için mini-oyun yerleri 

oluşturmak veya oyuncu tasarım uygulamaları yapmak   

Uzun, yorucu merdivenleri çıkmayı neşeli hale getirmek için sanat ve hevesle canlandırmak 
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Karayolu veya demiryolu üst geçitlerinin altındaki az kullanılan alanı yaratıcı ve eğlenceli 

görünümlü davetkar alanlara dönüştürmek 

Boş ve penceresiz duvarları, oyun, eğlence veya mahalle hikayeleri ile dolu duvar resimleri 

olarak yeniden canlandırmak 

Etkinlikleri ve eğlenceli görselleri çitlerle bütünleştirerek bu koruyucu engellerin çocuklara 

davetkar bir hava sunması 

 

Çizelge 4.12 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

parklar, yollar ve kamusal alanlar 

Parklar, Yollar ve Kamusal Alanlar 
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Parkların içindeki yollara oyuncu güzergahlar ve duraklama noktaları kurulması; renkli 

dekoratif duvar, kaldırım oyunları, oyun elemanları gibi 

Mevcut park alanlarını hareket edebilen ve taşınır-açılır-kapanır (pop-up) oyun elemanlarıyla 

geçici veya düzenli programlarla etkinleştirme 

Farklı kuşakların toplanma alanları ve oyun için odak noktaları olarak mevcut meydanları 

yeniden hayal etmek 

Mevcut yolların yanında eğlenceli durma noktaları oluşturarak veya oyun elemanları, duvar 

resimleri, paneller veya diğer eğlenceli etkinlik noktaları kullanarak “yol boyunca” ilham 

veren oyun oluşturmak. 

Mevcut park alanlarında oyunu (yeni, eğlenceli yerler olarak) park bünyesinde toplamak 
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Çizelge 4.12 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

parklar, yollar ve kamusal alanlar (devam) 

Parklar, Yollar ve Kamusal Alanlar 
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Alanı canlandıran bir veya daha fazla oyun elemanı kullanarak mevcut cep parkları etkin hale 

getirmek 

Boş bir yeri eğlenceli bir alana dönüştürmek, az kullanılan alanlarda yeni cep parkları kurmak 

Geniş kaldırımların, kaldırım genişletmeleri, sokaklar ve kaldırımların kenarlarının oyuncu 

cep parkı olarak geri kazanılması 

Göbekler, geniş refüjler ve trafik / yaya-sığınma adaları gibi az veya fazla kullanılan sokak 

alanlarının küçük fakat oyun dolu kamusal alanlar olarak yeniden konumlandırılması 
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 Parklara ve meydanlara eğlenceli aktiviteler katmak ya da binaların etrafındaki plazaları ve 

avluları yenileştirerek güçlendirmek 

Ailelerin sıklıkla bu noktaları ziyaret edebilecekleri zamanlarda, eğlenceli programlama 

yapmak için gayrimenkul yöneticileri, iş geliştirme bölgeleri ve diğer kuruluşlarla ortak olun. 

 

Çizelge 4.13 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

ulaşım 

Ulaşım 
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Zaman geçirmek için bekleme alanlarında (otobüs durakları vs.) oyun olanakları yerleştirmek; 

duvarlara-yapıya gömülü çocuk kitapları, sanat ve duvar resimleri, kaldırımda eğlenceli 

aydınlatmalar, banklar, oyunlar ve sanat, duraklardaki ulaşım bilgileri ve dijital reklam 

görüntülerine eğlenceli öğeler dahil etmek. 

Eğlenceli tasarımlı ve oyun öğeleri ile bütünleşmiş duraklardaki bekleme alanı yapılarını 

ulaşım acenteleri ve bu yapının tasarımı-yapımından sorumlu diğer kuruluşlar ile ortaklık 

kurarak oluşturmak.  

Geniş kaldırımlar, çim alanlar veya yamaçlar gibi açık alanları, durak çevresindeki oyun 

elemanları ile bitiştirerek dahil etmek. 

Otobüs duraklarındaki reklam alanları, anlaşma yapılarak eğlenceli ve oyuncu bir şekilde 

tasarlanabilir. 

Zaman geçirmek için bekleme alanlarında (otobüs durakları vs.) oyun olanakları yerleştirmek; 

duvarlara-yapıya gömülü çocuk kitapları, sanat ve duvar resimleri, kaldırımda eğlenceli 

aydınlatmalar, banklar, oyunlar ve sanat, duraklardaki ulaşım bilgileri ve dijital reklam 

görüntülerine eğlenceli öğeler dahil etmek. 

Eğlenceli tasarımlı ve oyun öğeleri ile bütünleşmiş duraklardaki bekleme alanı yapılarını 

ulaşım acenteleri ve bu yapının tasarımı-yapımından sorumlu diğer kuruluşlar ile ortaklık 

kurarak oluşturmak. 

Geniş kaldırımlar, çim alanlar veya yamaçlar gibi açık alanları, durak çevresindeki oyun 

elemanları ile bitiştirerek dahil etmek. 

Otobüs duraklarındaki reklam alanları, anlaşma yapılarak eğlenceli ve oyuncu bir şekilde 

tasarlanabilir. 
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Çizelge 4.13 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

ulaşım (devam) 

Ulaşım 
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İstasyonlarda ve ulaşım alanlarında bekleme alanlarına oyun fırsatları eklemek 

Toplu taşıma istasyonları ve terminallerin duvarlarında, zeminlerinde, platformlarında ve 

koridorlarında eğlenceli duvar resimleri çizmek 

Anonslar arasında veya platformlar, koridorlar, merdivenler veya yürüyen merdivenler gibi 

ses sistemleri kullanan belirli yerlerdeki duraklara eğlenceli sesler veya müzik eklemek 

Oyun kurulumlarını birçok durak ve ulaşım ile ilişkili otoparklara entegre etmek 

Duraklar, platformlar ve istasyon çıkışlarının yolunu vurgulamak ve canlandırmak için 

işaretler, boya ve sanat gibi eğlenceli yol bulma öğeleri kullanmak 
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 Toplu taşıma araçlarındaki bazı reklam veya kamu hizmeti duyurularını, yolculuk sırasında 

zaman geçirmek için çocuk odaklı sanat, oyunlar veya bulmacalarla değiştirmek 

Ulaşım acentelerini ulaşım araçlarının dış cephesine eğlenceli sanatla süslemeye teşvik etmek, 

böylece ailelerin eve dönüş bekleyişlerine neşe katmak 

 

Çizelge 4.14 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

çok aileli konut 

Çok Aileli Konut 
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Konut alanlarını kuşatan sınırlar, tampon bölgeler veya çim alanlar gibi kamusal alanlara oyun 

elemanları yerleştirmek, 

Oyunun yer aldığı kamusal alanların veya diğer ortak kullanılan açık alanların iyileştirilmesi 

Ortak kullanılan açık alanların girişine ve alanı çevreleyen çitlere, oyuncu özellikler yükleyerek 

çocukları oyuna davet ve teşvik edici hale getirmek 

Olgun ağaçlar birden fazla oyun fırsatı sunabilmektedir; ağaç evler veya kapalı alanlar 

oluşturacak yüzeyler, ağaçtan düşen kütük veya gövde gibi oyun yapıları olarak yeni bir hayat 

bulabilir. 

Bahçe veya diğer doğal alanlar, renkli ve ilginç çiçekler ekilerek, çocukları bitkileri keşfetmeye 

davet etmek, oyun ilhamı yaratmak ve hayal gücünü kullanmalarını sağlamak için kullanılabilir. 

Yerleşim alanlarının girişleri, yaya yolları, kaldırımlar ve sokaklarda oluşturulabilecek sayısız 

yaratıcı oyun olanakları oluşturulup, konut bölgesindeki oyun alanları arasında bağlantı kuran 

bir “mini oyun yolu” kurulabilir.  

Açık alanlardaki merdivenleri eğlenceli deneyimlere dönüştürmek, tırmanışı veya inişi daha az 

zahmetli hale getirir. 
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Bir otoparkta ihtiyaç duyulandan daha fazla park yeri varsa, bu alanın bir kısmını (uygun sınır 

ve güvenlik önemli ile) oyun ve eğlenceye ayırmak. 

Konut alanındaki bir araç yolu oyun fırsatı yaratmak için kapatılabilir veya araç trafiği belirli 

zamanlarda kısıtlanabilir. Bazı yerleşim yerlerinde, oyun oynayan çocukların ve yayaların 

öncelikli olduğu tasarım özellikleri ve çevresel ipuçları içeren “ortak sokak” veya Woonerf 

ortamı oluşturulabilir. 
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Çizelge 4.14 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

çok aileli konut (devam) 

Çok Aileli Konut 
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Birden fazla konuta hizmet veren, ortak oyun alanlarının oluşturulmasını, bakımını ve 

işletilmesini denetleyen bir "oyun bölgesi" kurmak için çevredeki konut sahipleri ve 

gayrimenkul yöneticileri ile ortaklık kurmak. 

Yoğun kentsel alanlarda, kentsel açık alanlar sınırlı olabilmektedir. Ancak birçok binanın 

erişilebilir ve ortak kullanıma açık çatıları bulunmaktadır. Uygun güvenlik önlemleri alınarak, 

çatılara oyun elemanları yerleştirilebilir. Çatılar son derece yakın, şehrin üstünde, gizli ve özel 

bir dünya olarak oyun alanları haline gelebilir. 

İç mekan ortak kullanım alanlarının oyun alanı olarak yeniden konumlandırılması.  

Ebeveynleri/bakıcıları çalışırken, çocukların oyun oynamalarını sağlamak için çamaşır 

odalarına ve diğer ortak alanlara yakın oyun alanları yerleştirmek. 

 

 

Çizelge 4.15 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

ticari alanlar 

Ticari Alanlar 
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 Küçük işletmelerini içinde küçük bir oyun alanı barındırması 

Büyük mağazalar, süpermarketler veya büyük restoranlar gibi büyük işletmelerde, büyük 

ve potansiyel olarak denetlenen oyun alanları oluşturmak. Daha büyük işletmelerde ise, 

çocukların oynayabileceği denetimli oyun alanları ile çocukların belirli bir sürede 

ebeveynlerinden/bakıcılarından uzakta oyun oynayabileceği alanlar uygulanabilir. 

Ofis lobilerini ve bekleme alanlarını oyun alanlarına dönüştürmek.  

Restoranlara özel çocuk oyun alanları dahil etmek. Böylece yetişkinler rahat bir akşam 

yemeği yerken, çocuklar da ebeveynlerinin yakınında oynayabilir.  
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Bir işletmenin önündeki kaldırıma oyun elemanları kurmak. Böyle bir alan, ticari alandan 

bakıldığında pencerelerden görünür olmalı, böylece yetişkinler kapalı mekanlarda iş 

yaparken çocuklarının oyun oynamalarına izin verebilir ve rahat hissedebilirler. 

Bir işletmeye bitişik ve az kullanılan açık alanları oyun olanağı olarak değerlendirmek. 

Örneğin; ön-arka-yan bahçeler, bitişik meydanlar-açık alanlar, otopark içindeki veya 

yanındaki boş alanlar. 

Vitrin pencerelerine, yıl boyunca oyun oynamaya ve yaratıcı oyunlara ilham veren 

eğlenceli deneyimleri dahil etmek. Örneğin; tatil sonrası maket trenlerin çalışmaya devam 

etmesini sağlamak. 
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Oyuncu ve eğlenceli ticari bölgelerde ve koridorlarda Gayrimenkul yöneticileri, iş 

geliştirme bölgeleri, ana cadde organizasyonları ve ticari işletmeleri temsil eden diğer 

kuruluşlarla ve ticari alanlarda mülk sahipleri ile ortaklık kurmak.  

Ticari meydanlar ve diğer özel mülkiyete sahip kamusal alanları oyun kurulumlarıyla 

canlandırmak için işletmeler ve mülk sahipleri ile etkileşim kurmak. 

Ticari mülk sahipleriyle birlikte çalışarak, kolay kurulan, açılır-kapanır (pop-up) oyun 

kurulumları veya oyunu teşvik eden diğer etkinlikler gibi ticari alanlarda düzenli oyun 

programları oluşturmak. Örneğin; "meydanda bir oyun gecesi". 
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Çizelge 4.16 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

kentsel alanlar 

Kentsel Alanlar 
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Ortak dış mekan ve iç mekan tesislerinin, maksimum oyun potansiyellerine 

ulaşmasını sağlamak. 

Daha fazla oyun fırsatı geliştirmek amacıyla mevcut çocuk programlarına dayanmak. 

Kütüphanelerde ve toplum merkezlerinde çocuklar için oyun oynama olanakları 

sunan, yetişkinlerin de oyuna dahil olabileceği veya sosyalleşebileceği, uygun 

toplanma alanları oluşturmak 

Oyun elemanları, sanat ve eğlenceli işaretler ile çocuklara ve ailelere ilham vermek 

için kütüphanelerin ve toplum merkezlerinin halka açık yüzleri iyileştirilerek 

güçlendirmek 

D
iğ

e
r 

K
en

ts
el

 

A
çı

k
 A

la
n

la
r Resmi dairelerin kamusal alanlarına oyun alanları ve eğlenceli deneyimler eklemek. 

Bina avlularını oyun alanlarına dönüştürmek. 

Merdivenler, girişler, oturma alanları ve fazla park alanı gibi artık açık alanların, daha 

iyi ve daha eğlenceli kullanım için geri kazanılması veya yeniden kullanılması  

Kamu binalarının veya kentsel alanların dışındaki açık alanları canlandırmak 

D
iğ
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ç
 M
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K
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n
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r Sivil işlevlere hizmet eden binaların giriş holünde ve koridorlarında oyun alanları 

oluşturmak 

Bireysel ofislerin veya bölümlerin bekleme alanlarını, yetişkinlerin çalışmadığı süre 

boyunca eğlenceye katılabilecekleri hoş ve eğlenceli ortamlara dönüştürmek. 

Binalardaki kafeteryalardan çok amaçlı odalara kadar, oyun olanaklarını az kullanılan 

ortak alanlara dahil etmek. 

 

Çizelge 4.17 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

hareket edebilir ve taşınabilir, katlanabilir, pratik  (pop-up) oyun 

Hareket Edebilir ve Pop-up (Taşınabilir, Katlanabilir, Pratik) Oyun 

D
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a
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r Kaldırımda veya sokak köşesinde bağımsız bir oyun kurulumunun bulunması. 

Mevcut bir parka, özellikle oyun elemanları olmayanlara oyun getirmek. 

Bir alışveriş merkezi veya kamusal alan gibi popüler bir yerde bir oyun "ikameti" 

kurmak. 

Nakliye konteynerini yeniden düzenleyerek oyun kurulumu yerleştirmek, fırsatlar 

ortaya çıktıkça etkinlikler ve konumlar arasında taşınmasını sağlamak. 
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 Bir veya daha fazla oyun kurulumuyla kaldırımın, sokağın veya koridorun 

canlandırılması 

Bir caddeyi birkaç saat, birkaç gün veya düzenli olarak kapatarak, çeşitli yaratıcı 

oyun deneyimleri içeren bir "oyun caddesi" oluşturmak 

Kaldırım kenarındaki otopark alanlarını toplanma alanları ve oyun alanları olarak 

değerlendirerek eğlenceli “parklet”ler oluşturmak.  
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Çizelge 4.17 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook) ölçütleri- 

hareket edebilir ve taşınabilir, katlanabilir, pratik  (pop-up) oyun (devam) 

Hareket Edebilir ve Pop-up (Taşınabilir, Katlanabilir, Pratik) Oyun 

 Oyun tesisleri ve ekipmanı olmayan, yetersiz hizmet veren bir parka eğlenceli deneyimler 

getirmek için mevcut bir park içinde tek seferlik, kısa süreli veya düzenli olarak 

programlanmış bir etkinlik olarak, hareket edebilir, taşınır, açılır-kapanır (pop-up) oyun 

elemanları ile oyun kurulumu kurmak; "park içinde pop-up park" oluşturmak.  

Oyun elemanlarını okullara yerleştirmek. Özel oyun elemanları, okul gününü sürpriz ve 

merakla doldurabilir; hafta sonları ise bu oyun elemanları tüm toplumun yararına okul 

bahçelerini canlandırmak için kullanılabilir. 

Spor salonları, etkinlik salonları, bina lobileri veya oditoryumlar gibi iç mekanlarda, 

özellikle kış aylarında veya kötü hava koşullarında, iç mekanda oyun alanları ve eğlenceli 

deneyimler yaratmak. 

P
a

rç
a

la
r 

K
it

i “Imagination Playground ™” veya “Uni okuma odası” gibi hazır bir "pop-up kiti" satın 

almak veya kullanıcının kendi oyun ekipmanını ve oyun kitini tasarlaması. 

Şehir parkları ve rekreasyon alanları, iş bölgeleri, özel yerleşim alanları veya okul 

bölgelerinde yer alması üzere daha büyük mobil oyun birimleri yaratarak pop-up oyunu 

ölçeklendirmek ve çoğaltmak. 

 

Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere Playbook)’nda çocuğun kentin her 

alanında oyun fırsatı yakalayabilmesini önemseyen bir yaklaşım görülmektedir. Bu 

kitapta, kentin en küçük ölçeğinden en büyük ölçeğine kadar (kaldırım, sokak, yol, park, 

kamusal alan, ticari alan, kentsel alanlar vb.) tüm alanlarında çocukların oyuna, eğlenceye 

ve öğrenmeye fırsat bulabilmesine bunları yaparken de güven içinde ve sağlıklı olmasına 

yönelik ölçütler üretilmiştir. 

 

Tüm bu kitler, tasarım ve planlamada birtakım enstrumanlar aracılığıyla çocuklar 

açısından yaşanabilir kentler/ Çocuk Dostu Kentler oluşturmanın/yaratmanın arayışı 

içindedir. Bu kitlerdeki ölçütler incelendiğinde kentsel mekanda çocuk-kent ilişkisine 

dair yaklaşımlarda ortak noktalar gözlemlenirken, ölçütlerde birbirlerinden farklılaşan 

anahtar fikirler de bulunmaktadır. Bu ölçütlerdeki çocuklar için yaşanabilir kent oluşumu 

yaklaşımında UNICEF Çocuklar için Kentleşmeyi Şekillendirme (Shaping Urbanization 

for Children) el kitabında kapsamlı bir çocuk-odaklı kent planlama yaklaşımı görülmekte 

olup, kentsel yönetim, bütçe, planlama ve tasarım alanlarına odaklanmıştır. Bernard van 

Leer Vakfı ise Kent95 Girişimi ile ortaya koyduğu Kent 95 Başlangıç Kiti ile mekansal 

tasarım-planlama ölçütlerini çocuklar açısından “kamusal alan ve hareketlilik” konularını 

mahalle ölçeğinde değerlendirerek ele almıştır. Bernard van Leer Vakfı’nın Gehl 
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Enstitüsü ve Gehl ile oluşturduğu Büyüme Alanı (Space to Grow) ölçütlerini aile-dostu 

bir bölge oluşturma yaklaşımıyla küçük çocukları ebeveynleriyle birlikte ele almıştır. 

Bernard van Leer Vakfı’nın finanse ettiği Çocuk Dostu Kentsel Tasarım (Child-friendly 

Urban Design) projesinin çıktısı olarak ortaya konan ölçütlerde ise Çocuk Dostu Kent 

kavramı, planlama ve tasarım odağında kentin büyük, orta ve küçük ölçeklerinde ayrı ayrı 

ele alınmıştır. Toronto’da Şehir Planlama Dairesi’nin (City Planning Divison) tarafından 

yürütülen Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing Up: 

Planning for Children in New Vertical Communities) projesinin çıktısı olarak ortaya 

konan ölçütler ise çocukların güven içinde hareket edebilmesi, her mevsim oyun 

imkanına erişebilmesi, ekolojik okuryazarlıklarının artırılması ve çocuk bakım olanakları 

hakkında, çocukların günlük ihtiyaçlarını sağlıklı bir biçimde gerçekleştirebilmelerini 

amaçlayan kentsel planlama-tasarım ölçütleri geliştirilmiştir. Son olarak, Amerika’da 

KaBOOM! adlı çalışmanın Her Yerde Oyna (Play Everywhere) çalışmasında üretilen el 

kitabındaki ölçütler ise kentin her alanının çocuklara oyuncu, eğlenceli ve öğretici bir 

biçimde hizmet etmesi ve çocukları kentin her alanına davet edecek biçimde tasarlanıp-

planlanması anlayışı ile hazırlanmıştır. 

 

Çocuk Dostu Kent yaklaşımı kapsamında küresel örgütler, sivil inisiyatifler, yerel 

otoriteler, vakıflar tarafından geliştirilen ölçütler pek çok bileşeni ve parametreyi 

bünyesinde taşımaktadır. Yukarıda açıklanan bu yaklaşımların temel ilkeleri 

doğrultusunda saptanan ortak yönler ve noktalar aşağıda özetlenmektedir. 

 

• Güvenli ve temiz bir ortam sağlanması 

• Güvenli çevre varlığı 

• Kamusal açık-yeşil alan varlığı 

• Hava kalitesinin iyileştirilmesi 

• Çocuk haklarına saygı 

• Çocuk katılımı 

• Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere adil erişim 

• Aktif ulaşım sistemleri 
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• Taşınabilir, katlanabilir, kaldırılabilir oyun elemanları/imkanları 

• Emzirme alanları 

• Trafik yavaşlatma  

• Daha güvenli yaya geçitleri 

• Korumalı bisiklet yolları ve yaya ağı 

• Mahallede çocuk güzergahlarının oluşturulması ve güzergahlar arasında mini 

oyun alanları 

• Oyun oynama ve etkinlikler için sokakları geçici süreyle trafiğe kapanması 

• Çocuk ve bakıcısının günlük kullanım alanlarının gözlemlenip ihtiyaçlara yönelik 

olarak iyileştirilmesi 

• Davranış yönlendirmeleri ve öğrenme mekanları 

• Yaratıcı oyunun desteklenmesi, çocukların merak, keşfetme duyularına yönelik 

alanların oluşturulması 

• Mahalle içinde eğitim, sağlık, sosyal, spor, eğlence, yeşil alan vb. olanaklarının 

konutlara yakın çevrede bulunması ve kolay erişilir olması 

• Mahalle sakinlerinin bir araya gelmesi, sosyal ilişkiler kurması 

• Mahalle içinde ortak alan, ortak etkinlikler oluşturulması 

• Okul bahçelerinin esnek, çok amaçlı kullanımı 

• Okul bahçelerinin sert zemin bütünlüğünün bitkisel elemanlar ve yumuşak 

zeminler ile yumuşatılması ve doğal elemanların okul ile bütünleştirilmesi 

• Park ve açık alanlara adil erişim, çok işlevli kullanım,  

• Dört mevsim oyun ve eğlence olanağı için dayanıklı, esnek, değişken, iyi drenaj 

sistemine sahip, mikro iklim yaratabilen, çeşitli etkinlikler sunabilen kentsel açık-

yeşil alanların varlığı 

• Çocukların ekolojik okur yazarlık kazanması 

• Ticari, kamusal vb. alanların iç mekanlarına ve çevresine oyun alanlarının dahil 

edilmesi 

• Kaldırım, bina cepheleri, merdivenler, kent mobilyaları, duraklar, reklam 

panoları, atıl alanlar, boş arsalar, otoparklar, köprü altları gibi pek çok alan duvar 

resimleri, oyun fırsatları, boyama, ışık, desen, aydınlatma, su elemanı vb. sanatsal 
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ve oyuncu şekilde değerlendirilebilir. Böylece tenha ve tehlikeli bölge hissi yerini 

güvenli ve eğlenceli bölge hissine bırakır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

5.1 Sonuç 

 

Çocuk Dostu Kent 21. yüzyılda ortaya çıkmış ve geliştirilmekte olan bir kavramdır. 19. 

yüzyılda çocuk, zor şartlar altında yaşamak zorunda kalmış, ihtiyaçları ve gelişimi 

gözetilmemiş, dolayısıyla yaşayabileceği en kötü çağı yaşamıştır. Tarihi süreç içinde 

toplumların eğitim düzeyindeki artışla doğru orantılı olarak toplumların çocuk ve 

çocukluk algısı da olumlu yönde değişmiştir. Ayrıca 1987’de Brundtland Raporu ile 

ortaya çıkan ve gelecek nesillere miras bırakılacak gezegenimizin sürdürülebilirliği 

konusunda kaygı taşıyan Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımının uluslararası platformda 

ortaya konulmasının yanı sıra sanayi devrimi, bilimsel çalışmalardaki artış ve teknolojik 

ilerlemeler sonucunda 20. yüzyıl, çocuğun keşfedildiği ve altın çağını yaşadığı bir çağ 

haline gelmiştir. 1996 yılında Habitat II Konferansı kapsamında UNICEF tarafından 

organize edilen atölye çalışmasının bir çıktısı olarak ortaya çıkan Çocuk Dostu Şehirler 

Girişimi nedeniyle 21. yüzyıl Çocuk Dostu Kent kavramın meydana geldiği ve bu 

kavramın geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışma ve projelerin yapıldığı bir yüzyıldır. Bu 

süreçte çocuğun keşfedilmesi ve kentin çocuğa uygun hizmet sunabilmesi arayışları 

ilerleyerek devam etmektedir.   

 

Çocuk Dostu Kent kavramının ortaya çıkmasında öncü olan UNICEF’e ait Çocuk Dostu 

Şehirler Girişimi’nde çocuk dostu bir şehir; 1989’da BM tarafından ortaya konulan 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi temel alarak, kendini çocuk haklarını uygulamaya 

adamış şehir olarak tanımlanır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ye göre çocuklar; temel 

yaşama hakkına, korunma hakkına, isim hakkına, düşüncesini özgürce ifade hakkına, 

vicdan ve din özgürlüğüne, insani yardımlardan yararlanma hakkına, temel sağlık 

hizmetlerinden ve sosyal güvenlikten yararlanma hakkına, çocuğun gelişimini 

destekleyen yeterli bir hayat seviyesi hakkına, eğitim hakkına, kendi kültür, inanç ve 

dilini kullanma ve uygulama hakkına, boş zaman değerlendirme, dinlenme, yaşına uygun 

eğlence (etkinlikler) hakkına, oyun oynama, kültürel ve sanatsal yaşama katılma hakkı 

vb. hak ve özgürlüklere sahiptir. UNICEF’in ortaya koyduğu Çocuk Dostu Şehirlerde bu 
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hakların cisim bulduğu politika, yasa, program ve bütçeler ile yerel yönetim sistemi 

olarak ifade edilmektedir. Ancak bu tanımda mekansal planlama ve tasarım bağlamında 

bir yaklaşım algısına ulaşmak güçtür. UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Girişimi’nde 

oluşturulan on iki hedef arasından; temiz su, sağlıklı koşullar, kirlenmemiş çevre, yeşil 

alan, akranlarla oyun oynamak, caddede tek başına yürümek, kültürel-sosyal etkinlikler, 

sağlık-eğitim gibi temel hizmetlere erişim hedefleri, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde yer 

alan “peyzaj hakkı”nı karşılamaktadır.  

 

Çocuklar açısından yaşanılabilir bir kent oluşturmak adına 1970’lerden günümüze kadar 

birçok çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmaların sonucunda, mekansal anlamda kentlerin 

çocuklar açısından yaşanabilir bir şekil alabilmesi adına çocuk-odaklı kentsel planlama 

ve tasarım ilkeleri içeren (başta UNICEF ve Bernard van Leer Vakfı’nın kitleri) çeşitli 

ölçütler ortaya konulmuştur (başlık 4.1). Sonuç olarak, bu kitlerde yer alan ölçütler 

araştırma bulguları başlığında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede belirlenen ortak 

ölçütler, peyzaj mimarlığı bakış açısıyla da bir araya getirilerek bu bölümde planlama ve 

tasarım önerileri olarak sunulmuştur. 

 

5.2 Öneriler 

 

21. yüzyıl her ne kadar çocuğun keşfedildiği, ihtiyaçlarının anlaşıldığı ve birçok alanda 

odak noktası haline geldiği bir çağ olsa da Ortadoğu ülkelerinde yıllardır süregelen 

savaşlar ve göçler çocukların gelişimi ile çocukluk çağı açısından feci ve baltalayıcı 

etkiler oluşturmaktadır. Ayrıca yeryüzünün nerdeyse her ülkesinde ve ülkemizde bulunan 

yoksul, işçi, mülteci, kimsesiz çocuklar ile engelli çocuklar birçok temel hak ve 

özgürlüklerinden yoksun kalmaktadır. Yoksulluk sınırı altında yaşayan çocuklar ya sokak 

çocuğu olmakta ya da kötü şartlar altında çalışmak durumunda bırakılmaktadır. Ayrıca 

istismara, sömürüye ve şiddete açık kalmaktadırlar. Benzer biçimde mülteci çocuklar ve 

kimsesiz çocuklar da korunmaya muhtaç, tehlikelere açık bir konumdadır. Farklı yaşam 

koşulları altında yaşayan çocuklar da göz önünde bulundurularak, UNICEF’in “Çocuk 

Dostu Şehir” tanımında da belirttiği gibi Çocuk Dostu Kent oluşumunda, “BM Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme” dayanak noktası alınarak, tüm bu haklara ve özgürlüklere 
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erişebilme konusunda her çocuk eşit olanaklara sahip olmalıdır. Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde belirtilen yaşamsal ihtiyaçlar ile çocuğun gelişiminin gerektirdiği 

ihtiyaçlar da ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Tüm bu ihtiyaç ve haklar dikkate alınarak söylenebilir ki, çocuk dostu bir kent 

oluşturabilmek için; 

 

• İlk hedef, zor şartlar altında hayatını idame ettirmeye çalışan çocuklar için en 

temel yaşamsal ihtiyaçlar olan fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarına kavuşmak, 

temel hak ve özgürlüklerine sahip olmak olmalıdır. Temel ihtiyaçları, temel 

hakları ve özgürlükleri karşılanan çocuklar hayatını idame ettirme kaygısını 

aşabilirler.  

• İkinci hedef, hayatını idame ettirme kaygısını aşmış çocukların kentsel alanda 

yaşam kalitesinin ve yaşam memnuniyetinin artırılması olmalıdır. Yaşam kalitesi; 

çocukların ev ve çevre koşullarının, sosyal ilişkilerinin, aidiyetlik duygusunun, 

gelişiminin, kendini keşfetmesinin vb. artması ile doğru orantılı olarak çocuğun 

yaşam memnuniyetini de artırır. Bu, UNICEF’in de belirttiği üzere çocuğun iyi 

olma hali kaygısı olarak tanımlanır.  

 

Bu noktada belirtmek gerekir ki; Çocuk Dostu Kent olma yolunda ortaya çıkan bu iki 

hedefi yerine getirmek tek bir disiplinin odağında olmamaktadır. Özellikle ilk hedef, 

dünya düzeninin siyasi ve politikaları çerçevesinde üst ölçekten gerçekleştirilecektir. 

Daha sonra ise bu hedeflere giden yolda yönetim, hukuk, ekonomi, antropoloji, sosyoloji, 

pedagoji gibi farklı alanların yanı sıra planlama ve tasarım boyutunda şehir ve bölge 

planlamacılar, peyzaj mimarları, mimarlar, endüstriyel tasarımcılar gibi çeşitli disiplinler 

başta olmak üzere pek çok disiplin bir arada çalışmalıdır.  

Yaşamsal ihtiyaçları karşılanan, en temel hak ve özgürlüklerine sahip olabilen çocuğun 

kentteki yaşamını sağlıklı, yeterli ve mutlu bir şekilde sürdürebilmesi için kentlerin; yeşil 

ve sağlıklı olması, temiz havaya ve temiz suya sahip, sağlıklı koşullar ve kaliteli yaşam 

sunan, erişilebilir, yürünebilir, temiz enerji kaynakları kullanan, ekolojik döngüleri, 
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iklimi, habitatı ve doğal yaşamı koruyan vb. özellikler taşıması gerekmektedir. Bu 

maddeler, 1987’de yayınlanan Brundtland (Ortak Geleceğimiz) Raporu’ndaki 

Sürdürülebilir Kalkınma tanımında belirtilen “…gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin…” günümüz kaynaklarını kullanma 

konusundaki alışkanlıklarımızı ve kullanım biçimimizi doğru yönetmemiz gerekmekte 

olduğumuz gerçeği ile özellikle doğrudan ilişki içerisindedir. Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri’nde ise 2030 yılına kadar ülkelerin 17 hedef doğrultusunda hareket etmesi 

hedeflenmiştir. Kentleri sürdürülebilir bir doğrultuda yönlendiren bu hedefler, Çocuk 

Dostu Kent kavramının oluşumu için gerekli olan en temel kentsel ihtiyaçları ortaya 

koymaktadır. Bu hedefler; 

 

• Yoksulluğa ve açlığa son verilmiş,  

• Sağlıklı ve kaliteli yaşam sunan,  

• Nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği içeren,  

• Temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji sunabilen,  

• İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme sağlayan,  

• Sanayi, yenilikçilik ve altyapı içeren,  

• Eşitsizliklerin azaldığı, adil olan,  

• Üretim ve tüketimde bilinçli davranan,  

• İklimsel eylemlerde bulunan, su ve karasal yaşamın korunduğu 

• Barış ve adalet içinde, güçlü kurumlar ve amaçlar için ortaklıkların oluştuğu bir 

kent ortaya koymaktadır. 

 

Yapılı alan oranının, nüfus sayısının ve taşıt kullanımının çevreye ve insanlara zarar veren 

seviyelere ulaştığı günümüz kentlerinde, kentsel açık-yeşil alanlarda ve yapılı alanlarda 

yürütülen planlama ve tasarım çalışmaları, peyzaj mimarlığı disiplininin gerektirdiği bir 

biçimde uygulandığında, kentlerdeki birçok soruna kendiliğinden yanıt bulunmuş 

olacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde ortaya konulan hedeflerin birçoğu 

(temiz hava, temiz su, sağlıklı, kaliteli yaşam alanları, iklim ve habitat vb.), peyzaj 

mimarlığı disiplin yaklaşımıyla planlanan ve tasarlanan kentlerde hali hazırda bulunacağı 
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için bugünkü nesillerin faydalanabileceği ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin yaşanabilir kentler ortaya koyabilmek 

mümkündür. 

 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda çocuk odaklı çalışan, çocuğa en uygun ve 

yeterli hizmeti sunabilen, bugünün ve geleceğin çocuklarını düşünerek hareket eden 

Çocuk Dostu Kentlerde yer alması gereken unsurlara dair hem planlama ölçeğinde (üst 

ölçek) hem de tasarım ölçeğinde (alt ölçek) ayrı ayrı önerilerde bulunmak mümkündür. 

Öneriler, çocuk dostu bir kentin mekansal bağlamda ne tür özelliklere sahip olması 

gerektiği üzerine bir irdeleme olup, bir anlamda da önerilerde sunulan ölçütler, Çocuk 

Dostu Kent kavramı tanımlayan maddeleri oluşturur. Öneriler, daha önce Çocuk Dostu 

Kent kavramı üzerine üretilmiş çalışmalar, projeler ve kitlerden oluşturulan derlemeler 

ile kişisel önerilerin harmanlanmasıyla ortaya konmuştur.  

 

5.2.1 Çocuk Dostu Kent planlama önerileri 

 

Mekansal projelerin ilk adımı olan planlama çalışmaları, devlet ve diğer yönetim birimleri 

ile eş güdümlü bir şekilde yürütülme durumundadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri 

planlama çalışmalarının gerçekleşmesi için yatırım yapılması, bir diğeri ise arazi 

kullanım hakları gibi çeşitli yasa ve yönetmeliklerin yapılacak çalışmalara çerçeve 

oluşturmasıdır. Çocuk Dostu Kent oluşturmak için yapılacak planlama çalışmalarının 

hayata geçmesindeki temel adım, plan ve projeler için yeterli bir bütçe oluşturulmasıdır. 

Bu noktada, yatırım yapacak kurumları-kişileri ve yürütülen projenin kullanıcıları olan 

toplumu; çocuk hakları, çocuk ihtiyaçları ve çocukla dost bir kent oluşturmanın önemi 

hakkında bilinçlendirmek gerekmektedir. Çocuklar kendilerini yeterli düzeyde ifade 

edememekte, hak ve ihtiyaçlarının yeterince bilincinde olamamaktadır. Çocukların 

ihtiyaç ve isteklerini her yönüyle ifade edebilen, onları anlayan yetişkin temsilcilerin 

varlığı önem taşımaktadır. Bununla birlikte yapılacak olan çalışmaların karar verme 

aşamasında yalnızca yetişkinler değil, özellikle çocukların katılımı sağlanmalı, onların 

fikir ve istekleri dikkate alınmalıdır. Planlama çalışması disiplinlerarası yürütülen bir 

çalışma olmalıdır. Çok disiplinli çalışma yürütmek, hem kenti birçok açıdan ele almayı 
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sağlayarak daha verimli ve zengin sonuçlar elde etmeye hem de yol gösterici olarak 

çocukların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına, çocuklara yönelik daha iyi çalışmaların 

yapılmasına neden olur.  

 

 Dolayısıyla, planlama çalışmaları için bir öncelikler listesi oluşturulduğunda, aşağıdaki 

maddelerden bahsetmek mümkündür; 

 

• Öncelikle, yapılacak olan Çocuk Dostu Kent planlama çalışması ve bu çalışmanın 

önemi hakkında kurum-kuruluşları ve toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek 

• Yürütülecek planlara/projelere yatırım ve bütçe oluşturulması,  

• Karar verme aşamasında, çocuk katılımını sağlayarak, onların isteklerini ve 

ihtiyaçlarını dinlemek 

• Planlama ve tasarım süreçlerinde disiplinlerarası çalışmak 

 

Bir kentin sahip olduğu açık hava etkinliklerinin yanı sıra yapısal olarak kafe, market, 

etkinlik binası, kütüphane/çalışma mekanları, spor tesisleri, yüzme havuzu, alışveriş, 

sanat galerisi, konferans salonu vb. birçok işlev ve kapalı mekan etkinlik alanları 

barındıran bir mahalle, çocukları kentsel alan kullanımına teşvik eder. Kent içerisindeki 

farklı yerleşkelerde, yaşam muhitlerinde, mahallelerde oyun oynama, dinlenme, kitap 

okuma, piknik yapma, buluşma, ders çalışma, bisiklet sürme, paten yapma, açık hava 

sineması, amfi tiyatro, yürüyüş, spor yapma, müzik-resim yapma gibi açık alan 

etkinliklerine uygun alan ve alan kullanım çeşitliliği mevcut olmalıdır.  

 

Çocuk Dostu Kent kavramını mekansal bağlamda hayata geçirmek için kentlerin yeşil 

alanları, açık alanları, yapısal alanları, yolları ve altyapıları ile ilgili olarak planlama 

ölçeğinde bazı öneriler sunulmuştur.  
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Kentlerdeki nüfusun devamlı olarak artmasıyla beraber, yapılaşma artmakta ve kentler 

dikey ve yatay yönlerde büyümektedir. Artan nüfusu barındırma ve kenti geliştirmek için 

kentsel açık-yeşil alanların azaltılması yoluyla kentlerde yapılaşma, betonlaşma oranı 

artırılmaktadır. Kentsel açık-yeşil alanlar kenti daha yaşanabilir kılan, toplumun fiziksel, 

ruhsal, zihinsel, sosyal açıdan sağlığını koruyan, toplumu kenti kullanmaya teşvik eden 

alanlardır. Çocuk Dostu Kent açısından planlama önerileri olarak; 

 

Ekolojik Çevre 

• Planlamadan tasarıma yaşanabilir, ekolojik ve sağlıklı kentler oluşturmak için 

peyzajın yapı, fonksiyon (su, habitat, toprak fonksiyonu vb.) ve değişim analizleri 

yapılarak mevcut durum değerlendirmelidir. 

 

Doğal Su Sistemleri 

• Kentin doğal ve yapay su sistemleri korunarak geliştirilmelidir. Ayrıca su 

sistemlerinin desteklemesi amacıyla geçirimli yüzey analizi yapılmalıdır. 

Böylelikle geçirimli yüzeylerin tespiti yapılmış olur. Bu alanlar taban suyunu 

beslediği için su döngüsünün devamlılığı sağlanır. Bu geçirimli yüzeylerin 

devamlılığını sağlayan kullanımlar ve sert zeminle örtülmeyerek geçirimliliğin 

muhafaza edilmesi gerekmektedir.  

 

Erozyon 

• Kentin potansiyel erozyon durumunun analiz edilerek belirlenmesi ve bu alanların 

toprağın korunması amacıyla yeşil sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. 

 

İklim Kontrolü 

• Kent ısı adası etkilerinin analiz edilerek belirlenmesi ve bu alanların yeşil sistem 

ile bütünleştirilerek kentin ısıl etkisinin azaltılmasının-serinletilmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 
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Drenaj 

• Kentin yüzey drenajı ve taşkın alanlarının analiz edilerek belirlenmesi ile bu 

alanların açık-yeşil sisteme dahil edilerek, olası afet vb. durumlarının etkilerinin 

azaltılması sağlanacaktır. 

 

Kentsel Yeşil Ağ 

• Kentsel açık-yeşil alanların miktar ve dağılımının ne şekilde olduğunun analiz 

edilmesi gerekmektedir. Genelde kentin nüfus ve yapısal yoğunluğu ile yeşil alan 

miktarının doğru orantılı olup olmadığına bakılmaktadır. Oysa, bu yeşil sistemin 

birbirini tamamlayan bir bütünlük içerisinde olması ve kalitesi önemlidir. Bu 

bütünlük değerlendirilirken çocuk oyun alanlarının varlığı ve dağılımı da dikkate 

alınmalıdır. Böylelikle yaya egemen bir kent deneyimi sunma imkanına sahip 

olacaktır. 

 

İklim Kontrolü ve Ekolojik Koridor 

• Kentsel açık-yeşil alanlar arasındaki bütünlüğü sağlayacak bağlantılar, yeşil 

koridor-cadde-yol gibi yeşil ağ sistemi oluşturulmalıdır. Ayrıca rüzgar 

koridorları, akarsu koridorları gibi iklimi düzenleyici koridorlar oluşturulmalı 

ve/veya korunmalıdır. 

 

Yeşil Süreklilik 

• Benzer şekilde kentsel açık-yeşil alanlar arasında da bağlantılık kurulurken hem 

geçirgen yüzeyler hem de doğal su koridorları ya da kültürel odaklar arasındaki 

yapay koridor olarak nitelendirdiğimiz yaya-yol bağlantılığı dikkate alınmalıdır. 

 

Yapay Koridorların Doğallaştırılması 

• Yapay koridor olarak nitelendirilen toplu taşıma ulaşım ağı, yaya ağı, bisiklet ağı 

iyi kurgulanmalıdır. Yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar, biodizel vb.) kaynağı 

kullanılan teknolojiden yararlanan, yeşille bütünleşmiş ulaşım ağları 

oluşturulmalıdır. Herkes için erişilebilir, eşit ve çevreci olmalıdır. Araç egemen 

kentlerimizdeki sistemin değişerek toplu taşıma-yaya egemen sisteme dönüşmesi 

veya araç-yaya egemenliğinin dengede olduğu kentler oluşturulmalıdır. 
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Doğallaştırılan bu koridorlar başlık 2.3.6.11’de bahsedilen Yürüyen Okul 

Otobüsü örneğinde olduğu gibi çocukların araç içinde seyahat alışkanlığını 

azaltmak ve onları yürümeye teşvik etmek amacıyla çocukların okula gidiş-

gelişlerindeki yaya ulaşımında kullanabilirler. 

 

Kaliteli Mekanlar 

• Kaliteli mekanlar olabilmesi için; dört mevsim, yirmi dört saat sosyal etkileşimi 

artıracak etkinliğe yer verecek kullanımların olması yanı sıra güvenli olması 

gereklidir. Sokaklarda araç egemenliğini kırarak yayalar için daha güvenli 

ortamlar oluşturan, yayaları açık hava aktivitelerine teşvik eden, sokaklarda 

etkinlik alanlarının-oyun alanlarının oluşmasına imkan sağlayan Home Zone ve 

Woonerf sokak düzenleme uygulamaları kaliteli mekana birer örnektir. Ayrıca 

kaliteli mekanlar, başlık 4.1.5’te yer alan Büyüme: Yeni Dikey Topluluklarda 

Çocuklar için Planlama (Growing Up: Planning for Children in New Vertical 

Communities) ölçütlerinde bahsedildiği gibi kamusal alanlarda, bina 

tasarımlarında, sokak manzaralarında, sokak mobilyalarında vb. mizah, eğlence, 

oyunbazlık duygularının, hayal gücünün teşvik edildiği, her mevsime uygun açık 

hava etkinliklerinin ve ortamlarının yer aldığı kentsel açık-yeşil alanladır. 

Bununla beraber, başlık 4.1.6. Her Yerde Oyna (Play Everywhere) oyun kitabında 

belirtlidiği üzere, marketten otobüs durağına kadar her alanda-yüzeyde çocukların 

eğlenmesini-öğrenmesini teşvik eden yaratıcı oyun, sanatsal obje, görsel, kent 

mobilyası vb. ögelerin yer alması, kestirme yolların oyuncu bir şekilde 

düzenlenmesi ile davetkar bir ortam yaratılması, atıl kalmış, eski ve boş alanların 

canlandırılıp, oyun fırsatlarının yaratılması gibi pek çok çocuk-odaklı kaliteli 

mekan da ortaya konulabilir. 

 

Oyun Alanları ve Standartları 

• Çocuğun gelişiminde oyunun önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Açık-yeşil 

alanlarda bu ihtiyacın karşılanabilmesi için o kentte yaşayan çocuk nüfusuna bağlı 

olarak alan miktarı hesaplanmalı ve karşılanmalıdır. Bu noktada, mekansal 

bağlamda çocuk ile ilgili doğru ve net verilere (mahallelere göre çocuk nüfusu 

vb.) ulaşmak önem taşır. Başlık 2.3.6.20’de örnek olarak gösterilen etkileşimli 
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haritalar ve bu haritalara benzer başka çalışmaların geliştirilmesi çocuk 

yoğunluğuna ve kullanım şekline bağlı olarak yeşil alanlar ile oyun alanlarının 

konumu, işlevi, miktarı, büyüklüğü, niteliği ve içeriği bölgenin ihtiyacına hitap 

ederek doğru bir şekilde biçimlenmesine neden olacaktır. Home Zone, Woonerf, 

Hackney oyun sokağı, Victoria Walks çocuk dostu sokak gibi sokak düzenleme 

çalışmaları ile çocuklar, konut bölgelerinden uzaklaşmadan, yakın mesafede ve 

güven içinde oyuna erişebilme fırsatlarına sahip olabilmektedir. Çocuk Dostu 

Kent kavramına göre Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play Everywhere 

Playbook)’nda da yer aldığı gibi “oyun” kentin belli alanlarında değil, kentin her 

alanında yer almalı ve her an ulaşılabilir olmalıdır. 

 

Eğitici Etkinlikler ve Güvenlik 

• Özellikle çocuklar açısından, çocukların fiziksel, zihinsel, dil, duygu ve toplumsal 

gelişimini destekleyici ve öğrenmeyi teşvik edici etkinlikler sunmalı, çocukların 

sağlıklı yetişmesine imkan tanımalı, eğlenceli oyun fırsatları barındırmalıdır. En 

önemlisi ise çocukların ebeveynlerinden bağımsız bir biçimde, güven içinde 

koşarak, zıplayarak, tırmanarak, bisiklet-paten sürerek özgürce oyun 

oynayabilecekleri açık ve yeşil alanlar planlamaktır.  

 

Buraya kadar verilen maddelerle, başlık 2.3.1’de yer verilmiş olan kentsel açık-yeşil 

alanlar işlevlerine hizmet eden koşullar sağlanmış olarak sağlıklı, sürdürülebilir, ekolojik 

kent oluşturularak tüm bireylere sağlıklı peyzajlarda yaşama hakkı sağlanacaktır. 

 

Nüfus Yoğunluğu ve Sosyo-ekonomik Analiz 

• Yerleşim alanları, barındırdığı çocuk nüfus yoğunluğu ile orantılı olarak 

planlanmalıdır. Eğitim yapıları, oyun alanları, konut tipleri ve yerleşimleri, açık 

alan sistemleri, etkinlik yapıları, sağlık kurumları, spor alanları gibi pek çok alan, 

yerleşim alanındaki çocuk yoğunluğuna ve sosyo-ekonomik durumlara göre 

planlanmalıdır. Mahallelerde konut miktarına ve çocuk yoğunluğuna uygun 

olarak sağlık, eğitim, spor tesisleri, eğlence ve rekreasyon alanları, sanat, kültür 

ve bilim merkezleri bulunmalıdır.  
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Sayısal Veriler ve Haritalama Yöntemleri 

• Bir yerleşim alanında doğru bir -Çocuk Dostu Kent- planlama çalışması 

yapılabilmesi için o bölgedeki çocuklar ile ilgili demografik, sosyo-ekonomik vb. 

verileri dinamik bir şekilde yansıtan, herkesin erişimine açık olan haritalama 

yöntemleri ve sayısal verileriler oluşturulmalıdır. Başlık 2.3.6.20’de Bernard van 

Leer Vakfı desteği ile İstanbul’da gerçekleştirilen Etkileşimli Harita, çocuklar 

hakkında mekansal bağlamda verilere ulaşabilme konusunda başarılı bir 

çalışmadır. Bu gibi çalışmaların yaygınlaşması ve türevlenmesi, zengin bir bilgi 

kaynağı sunarak kentlerde yapılacak çocuk temelli çalışmaların güçlenmesine 

yardımcı olduğu gibi, araştırmacıların çalışmasını da teşvik edebilecek 

çalışmalardır. 

 

Güzergah ve Ulaşım Planlaması 

• Mahalle ölçeğinde çocukların sıklıkla kullandığı gündelik kentsel alanlar olan 

konut, eğitim ve oyun alanları (parklar, sokaklar, bahçe vb.) arasında güçlü 

sistemler kurgulanmalıdır. Eğitim binası ile konut bölgeleri arasında çocukların 

yaya olarak erişimini kolaylaştıran, güvenilir olan ve çocuğun bakıcısından 

bağımsız olarak hareket etmesini mümkün kılan güzergahlar, ulaşım biçimleri 

planlanmalıdır.  

 

Çocuk Güzergahları 

• Mahalle içinde çocukların güvenli erişimi için çocuk güzergahları oluşturulabilir. 

Bu güzergahlar güvenli, eğlenceli ve oyuncu olabilir. Durakları veya dinlenme-

eğlenme noktaları olabilir, varış noktalarına (okul, market vb.) erişebilir. Ayrıca 

çocuklar için yaya güzergahlarının yanı sıra paten, kaykay ve bisiklet 

güzergahları/yolları yapılabilir. Başlık 4.1.2 Kent95: Başlangıç Kiti’nde, başlık 

4.1.3’te Büyüme Alanı (Sapce to Grow)’nda ve başlık 4.1.4’te Çocuk-dostu kentsel 

tasarım (Child-friendly urban design) ölçütlerinde, başlık 4.1.5’te Büyüme: Yeni 

Dikey Topluluklarda Çocuklar için Planlama (Growing Up: Planning for 

Children in New Vertical Communities) ölçütlerinde ve başlık 4.1.6’da Her Yerde 

Oyna (Play Everywhere) oyun kitabındaki ölçütlerde de yer alan çocuklara (ve 
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ebeveynlere) yönelik mahalle içinde güzergahlar oluşturulması, çocukların 

kentsel açık-yeşil alan kullanımını teşvik ederek, onlara hitap eden, gelişimlerini 

destekleyen eğlenceli ve güvenli ulaşım olanağı sunar. 

 

Bütünleşik Sistem 

• Mahalledeki eğitim-sağlık-spor vb. kamu tesislerin açık alanları ve çevredeki 

yeşil alanlar ile bütünleşik bir sistem içinde kullanımda olması sağlanmalıdır. 

Mahalle parkları, oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, konut avluları, 

konut bahçeleri vb. mahalle içindeki farklı işlevleri olan açık-yeşil alanların çeşitli 

amaçlar için kullanılması (Pazar yeri-kaykay alanı-kermes vb. toplanma alanları), 

çevredeki eğitim, sağlık vb. kamu binalarının açık alanlarının da mesai saatleri 

dışında halkın-çocukların kullanımına açılması sağlanmalıdır. UNICEF’in başlık 

2.3.6.13’te de yer verilen Çocuk Dostu Okul plan ve tasarım ölçütlerinde 

bahsedildiği gibi eğitim yapılarının yeşil ile bütünleşik sistemde yer alması ve 

konumlanışı örnek alınarak, türevlendirilerek ülkemizdeki tüm eğitim yapıları 

yeniden ele alınabilir. Yalnızca okul bünyesinde değil aynı zamanda kentsel açık-

yeşil alanda da yapılar ve açık-yeşil alanların bir sistem içinde bütünleşmesi, 

kamu tesislerinin mesai saatleri dışında halk kullanımına açılarak kentle 

bütünleştirilmesi, yeşil alanlar ile oyun alanların bütünleştirilmesi, güvenli yaya 

geçitlerinin, bisiklet yollarının oluşturulması ile kentsel açık-yeşil alan erişiminin 

sağlanması, eve yakın olan açık-yeşil alan fırsatlarının geliştirilmesi ve 

değerlendirilmesi, alanların çok işlevli kullanılması gibi pek çok öneriye başlık 

4.1’de yer alan Çocuk Dostu Kent planlama ve tasarım ölçütlerinde yer verilmiştir. 

 

Korunan Alanlar ve Kent 

• Milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar vb. korunan alanlar ile kent ormanları, 

rekreasyon alanları vb. alanlar çocukların doğa ile iç içe olabileceği büyük ölçekli 

alanlar olarak kentle bütünleştirilmelidir. Bu tip alanlarda, çocukların doğayı 

yakından tanıyabilmesi ve sevmesi için çocuklara yönelik çeşitli eğlence, öğrence 

ve spor etkinlikleri düzenlenmelidir. Bu alanlara kentsel alandan çeşitli erişim 

imkanları sağlanarak ulaşım-toplu taşıma ile kolaylaştırılmalıdır. 
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Sosyal Etkileşim 

• Konut-mahalle sakinlerinin bir araya gelebilecekleri, sosyal etkileşimi artıran, 

yabancılaşmayı azaltan, kentsel açık-yeşil alanları kullanmaya teşvik eden 

ortamlar ve etkinlikler oluşturmak, sokak ve mahalle içinde güvenliği artırır. 

Bunun için kentsel alanlarda ortak etkinlikler ve/veya ortak alanlar 

oluşturulmalıdır. Çocuk dostu sokak uygulamalarındaki mahalle sakinlerinin 

kaynaşmasını, çocukların güvenli oyun oynamasını, yaya egemen olarak 

sokakların kullanılmasını destekleyen çalışmalar ile başlık 4.1’de bahsedilen 

Çocuk Dostu Kent planlama ve tasarım ölçütlerinde de yer verildiği üzere topluluk 

bahçeleri, kamusal alanda hikaye anlatımı, geçici olarak sokak kapatma, ortak 

kullanım alanları ve bütünleşik hizmetler, dört mevsim açık hava etkinlik 

mekanlarının varlığı gibi pek çok ölçüt ve öneri kent yaşamında sosyal etkileşimin 

artmasına yardımcı olabilecektir. 

 

Mahalle Kültürünün Yaşatılması 

• Gerekli durumlarda çeşitli mahalleli etkinlikleri için sokakların geçici süreyle 

kapatılması gibi (çocuk oyun seansları, mahalle partisi, mahalle ile ilgili 

sorunların tartışıldığı vb. amaçlar için kullanmak üzere) kullanımlara imkan 

sağlanmalıdır. Mahallelinin küçük ekip-biçme alanı (bostan, hobi bahçeleri) gibi 

ortak bir amaç için bir araya gelebilecekleri eylem alanları oluşturulmalıdır.  

Çocukları ve mahalleliyi kent kullanımına teşvik eder, sosyal etkileşimi artırır. 

Kentsel açık alanlardaki kullanımın artması suç işleme cesaretini kıran bir etki 

oluşturur, böylece güvenli, samimi ve etkin kullanılan kentsel ortamlar oluşur.  

 

• Başlık 4.1’deki Çocuk Dostu Kent planlama ve tasarım ölçütlerinde mahalle 

sakinleri arasında sosyal etkileşimi artıran ve insanların etkin bir biçimde kentsel 

açık-yeşil alanları kullanabilmelerini sağlayan ölçütler bulunmaktadır. Araştırma 

bulgularında da bahsedildiği gibi başlık 2.1.3 incelendiğinde kendi kültürümüze 

ait “mahalle kavramı”nda ölçütlerde hedeflenen mahalle yapısına geçmişte zaten 

sahip olduğumuz görülmektedir. Ancak günümüzde ülkemizde “mahalle” 

kullanımının değişmesi ile geçmişte sahip olduğumuz “mahalle kavramı”nı 

kaybetmekte olduğumuz bir gerçektir. Bu nedenle mahalle kavramını oluşturan 
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değerlerimiz Çocuk Dostu Kent planlaması ve tasarımı yapılırken göz önünde 

bulundurulabilir.  

 

Akıllı Binalar ve Yeşil Dönüşüm 

• Yapıların yüzeyleri, çatıları ve üstündeki açık alanları yağmur bahçeleri, çatı 

bahçeleri gibi kentsel yeşil sisteme dahil edilebilir.  

 

Tematik Bahçeler ve Kültür 

• Çocuklar için kentlerde bilim merkezleri, çocuk kütüphaneleri, çocuk müzeleri, 

çocuk turistik mekanları, botanik bahçeleri gibi çocukların öğrenmesini teşvik 

eden kullanımlara yer verilmelidir (lunaparklar, tema parkları, eğlence alanları 

vb.). Örneğin başlık 2.3.6.4’te yer alan İlk ödüllü Çocuk Dostu Şehir olan Fano 

kenti örneğinde çocuklar için Çocukların Şehri Laboratuvarı ve Çocuk Evi 

projeleri oluşturulmuş ve çocuklar için deney, bahçecilik, yemek, tiyatro  

yapabilecekleri, oyun oynayabilecekleri, kütüphaneden ve laboratuvardan 

yararlanabilecekleri bir alan oluşturulmuştur. Bu işlev ve alanlar çocukların 

gelişimini destekler, hayal gücünü artırır, merak ve keşfetme duygularına karşılık 

verir.  

 

• Başlık 2.3.6.19’de Çocuk Dostu Turizm olgusuna yer verilmiştir. Çocuk Dostu 

Kent’ e benzer bir olgu olan bu olguda, çocukların turizm olanaklarından 

yararlanırken gelişimlerine ve ihtiyaçlarına hitap eden turistik alanların ve 

işlevlerin bulunması hem çocuklar hem de turizm açısından olumlu getirileri 

olabilecek çalışmalar olabilir. 

 

Masalsı Kent 

• Görsel olarak estetik, renkli, masalsı bir dünya görüntüsü veren binalar hem 

çocukların hem kentlilerin hem de turistik açıdan ilgi çekici olacaktır. Örneğin, 

Hollanda Giethoorn, Avusturya Hallstat, Japonya Shirakawa-Go, Norveç Reine, 

Bibury İngiltere vb. kentler. Benzer şekilde korunan tarihi yapılar ve tarihi kentsel 

alanlar çocuklar açısından ilgi çekici ve öğretici mekanlar olmaktadır. 
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Eğitim ve Bilinç 

• Başlık 2.3.6.14 bahsedilen orman okulu ve 2.3.6.15’te yer verilen TÜBİTAK 

destekli Çocuk Üniversitesi’nde yer alan Toprak Bilim Okulu, Böcek Okulu, Su 

Okulu gibi ekoloji ve bilim temelli okulların kent içindeki varlığı ve çocukların 

bu okullara katılımı, çocukların ekolojik okuryazarlığını, bilincini ve doğaya olan 

saygısını-sevgisini artırır. Bu nedenle kentlerde pratik öğretici temelli okullar yer 

almalıdır. 

 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

• Silahlı çatışmadan kaçmış, mülteci çocukların yaşadığı bölgelerde çocuklar için 

güvenli oyun alanları oluşturulmalıdır.  

 

• Yetiştirme yurtları ve çocuk yuvaları gibi korunmaya muhtaç çocukların barındığı 

mekanların konumlandığı bölgenin kent merkezinden kolaylıkla erişilebilir ve 

güvenli olması, çevresinin ise çocukların gelişim, psikolojik ve ruhsal 

ihtiyaçlarına göre düzenlemesi önemsenmelidir. 

 

• Kentsel alanlar, her yönüyle engelli çocuklara hizmet edebilmeli ve gelişimlerini 

destekleyebilmelidir. 

 

5.2.2 Çocuk Dostu Kent tasarım önerileri 

 

Çocukların gün içinde sıklıkla kullandığı kentsel alanlar; konut, eğitim yapıları, oyun 

alanları ve bu alanlar arasında bağlantı kuran güzergahlardır. Dolayısıyla bu kentsel 

alanların (okul-ev-oyun alanı) bağlantılı olduğu, çocuk erişimini kolay ve hatırlanabilir 

kılan, çocukların bağımsız hareket etmesine olanak tanıyan, güvenli ve eğlenceli 

güzergahlar oluşturulması, çocuğun gündelik yaşamındaki kentsel alan kullanımını 

kolaylaştırır ve kent kullanımını teşvik edici bir etki oluşturur. Bu teşvik edici özelliklerin 

bu güzergahlardaki döşemeler, aydınlatmalar, sokak mobilyaları, bitkilendirmeler, 

dinlenme noktalarında yer verilmelidir. Ayrıca güzergahtaki taşıt trafiğindeki yoğunluk 

azaltılmalı, sürücüleri bilgilendirici tabela ve işaretlere yer verilmelidir. 
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Trafik (yaya-otomobil) düzenlemesi 

• Yaya yolu ve araç yolu arasında kaldırım yüksekliği olmamalı, yaya ve araç 

yolunu ayırmak için yeşil bantlar, oturma elemanları, küçük etkinlik alanları, 

güvenli oyun mekanları vb. kullanılabilir. Böylece küçük çocukların aniden yola 

fırlaması ihtimali azaltılabilir. Sokakları kullanılır ve yeşil kılar (şekil 5.1).  

 

 

Şekil 5.1 Kaldırım kenarı etkinlik alanı (parklet) (Anonymous 2020) 

 

Çocuk Dostu Sokak 

• Uygun konut sokaklarında, okul çevresindeki ve oyun alanları/parklar etrafındaki 

sokaklarda başlık 2.3.6.5’te anlatılan Woonerf trafik yavaşlatma tekniği ve 

2.3.6.6’da anlatılan Home Zone yaya öncelikli sokak düzenlemesi gibi sokak 

tasarım detayları kullanılmalıdır.   

 

Zemin Kaplama Malzemeleri 

• Mahalle içinde yer alan okul-konut ve yakın çevredeki açık-yeşil alanı birbirine 

bağlayan güzergahlardaki yaya yolları rahat yürümeye elverişli bir şekilde geniş 

olmalı ve çocuklar için eğlenceli döşeme desen-doku-materyalleri içermelidir.  
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Yönlendirme ve Okunaklık 

• Başlık 2.3.6.4’te bahsedilen İlk ödüllü Çocuk Dostu Şehir olan İtalya’nın Fano 

kentinde yürütülen Okula Yalnız Başımıza Gidiyoruz projesinde okul yollarının 

dikkat çekici ve hatırlanabilir malzemelerle donatılması örneğinde olduğu gibi 

çocukların okul yolunu-ev yolunu vs. tanıyabilmeleri ve kaybolmamaları için bu 

güzergahlardaki kaldırım ve yollarda çeşitli işaretlemeler, renkli döşemeler, 

görseller, dikey yüzeylerde dokunsal duygulara hitap eden malzemeler, plastik 

elemanlar, oyun tabloları, soliter bitkisel malzeme (topiary sanatı ile oluşturulmuş 

eğlenceli imgeler) kullanılabilir (Şekil 5.2).  

 

   

Şekil 5.2 Topiary sanatı (Anonymous 2020a, Anonymous 2020b) 

 

 

Tanımlı Mekanlar, Aydınlatma 

• Konuttan okula ve açık-yeşil alanlara erişilen yollar, tenha, ıssız, ürkütücü 

olmamalıdır. Tüm yollar ve ara sokaklar yeterince aydınlatılmış olmalı, ıssız 

alanlar, görüş açısı dar veya kapalı alanlar, tanımsız alanlar anlamlı ve tanımlı bir 

biçimde tasarlanmalıdır. Zeminde çocukların ayaklarının takılmayacağı, sağlam 

malzeme kullanılmalı, tehlikeli delik ve boşlukların olmamalı, rampa, korkuluk 

ve merdiven yükseklikleri çocuklara uygun ölçekte olmalıdır. 

 

Güvenlik – “Eyes on Streets” 

• “Sokağın üzerinde gözler olmalı, sokağın doğal sahipleri diyebileceğimiz gözlere 

sahip olmalı. Yabancılarla başa çıkmak ve hem sakinlerin hem de yabancıların 
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güvenliğini sağlamak için donanımlı bir sokakta bulunan binalar sokağa 

yönlendirilmelidir” (Jacobs 1961). Jane Jacobs’un “eyes on streets” ifadesinde 

belirttiği gibi yakın çevrede konutların ve dükkanların varlığı, sokaklardaki insan 

varlığı kentsel açık-yeşil alanlarda olup biteni gören göz sayısını artırdığı için, o 

bölgede kendiliğinden gelişen, doğal bir gözlem ve güvenlik oluşturmakta, suç 

işleme cesaretini kırmaktadır. Dolayısıyla sokak, cadde ve meydanlarda zemin 

katlarda cam vitrinli dükkanlar, insanların kısa süreli dinlenebileceği oturma 

alanları, sokağa-caddeye dönük bina cepheleri-balkonlar sokağın güvenliğini 

sağlayan unsurlar olarak kullanılmalıdır. 

 

Güvenli Ulaşım-Erişim 

• Okul çevresindeki sokaklar çocukların okula giriş-çıkış saatlerinde (çocuklar 

toplanana-dağılana kadar) küçük çocukların güvenli erişimi için trafiğe 

kapatılabilir veya küçük çocukların okula güvenli erişimi için çocukları gözeten 

görevli insanlar; kamu görevlisi (polis, güvenlik vb.), gönüllü mahalle sakinleri, 

veliler olabilir. Çıkmaz sokaklarda da geçici süreli oyun seans etkinliği 

oluşturulabilir.  

 

• Eğer bu sağlanamıyorsa, gönüllü yetişkinler öncülüğünde aynı güzergahta oturan 

bir grup küçük çocuk bir araya toplanarak evden okula ve okuldan eve ulaşımı 

yaya olarak sağlanabilir. Böylece yakın mesafede oturan çocuklar yürümeye 

teşvik edilmiş olur kısa mesafe araç kullanımı ve karbon salınımı ortadan 

kaldırılmış olur.  

 

Kentin yalnızca belirli alanları oyun alanı olarak değerlendirilmemelidir. Özellikle küçük 

çocuklar olmak üzere tüm çocuklar hayat deneyimini oyunlardan kazanır, hayatı oyunla 

öğrenir. Gelişiminin bir parçası olan oyun, çocuğun kentin her alanında, her anında 

oynaması gereken ciddi bir etkinlik ve ihtiyaçtır. Bu nedenle çocukların oyun ihtiyacı, 

kentin bütünü üzerinden düşünülmelidir. Ayrıca gelişim dönemlerine göre oyun oynama 

biçimleri, algı biçimleri ve hareket yeteneklerinin hızla geliştiğini ve gelişim dönemlerine 

göre yaş gruplarınca ihtiyaç ve kabiliyetlerin farklılaştığını göz önünde bulundurmak 
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gerekmektedir. Yeni doğan bir çocuk anneye-ebeveyne tümüyle bağımlıyken, yürümeyi 

öğrenmesiyle bu bağımlılığı kırmaya başlar. Ergenlikle beraber yetişkinliğe özenme, 

kendini gerçekleştirme ve bağımsızlık istekleri artmaktadır.  

 

Çocukların farklı yaş gruplarının kentin bütününe yönelik olarak ihtiyaç ve yetenekleri 

doğrultusunda kentin yaşanabilirliği ve Çocuk Dostu Kent olabilirliği üzerine saptanan 

parametreler doğrultusunda aşağıda önerilerde bulunmaktadır. 

 

Ulaşılabilirlik 

• Bebekli ailelerin yaya olarak kentsel açık alan kullanım deneyimi çoğunlukla 

konut ve çevresinde gerçekleşmektedir. Bebeğin ise motor gelişimi nedeniyle 

hareket kabiliyeti sınırlıdır. Bu nedenle bebek ve ebeveynin konut alanı 

çevresinde vakit geçirmeleri idealdir. Konutların bahçelerinde bebeklerin 

çevrelerini-dış mekanı keşfedebileceği, yürüme kabiliyetlerini destekleyen, 

bitkisel (zararlı, dikenli ve zehirli olmayan) ve doğal elemanlar içeren, güvenli 

ortamlar olmalıdır. Bu ortamlar, bebeklerin duyu, ses, koku ve işitsel algılarına 

hitap eden basit malzemeler içerebilir.  

 

Sosyalleşme 

• Ayrıca sokakta veya mahallede bebekli konut-mahalle sakinlerinin bir araya gelip 

ortak bir etkinlik yapabilecekleri alanların olması, bebeklerin bakıcısını (ebeveyn, 

büyük anne-baba vb.) biraz olsun rahatlatabilmektedir. Bebeklik dönemindeki 

çocuğun her gün ve her saat boyunca bakıcısına bağımlı olması, bebek bakıcısını 

hem fiziksel hem psikolojik hem de ruhsal olarak yormaktadır. Bebekle tek başına 

açık alanda vakit geçirmek bakıcı için külfetli hale gelmektedir. Sürekli olarak 

bebekle evde vakit geçirmek de bakıcının bunalmasına neden olacaktır. Bu 

nedenle bebekli mahalle sakinlerinin güvenli bir şekilde ortak bir etkinlik 

gerçekleştireceği, kaynaşabileceği, bebek bakımında toplu hareket ederek 

birbirlerine destek olabildikleri açık-yeşil alanlar oluşturulabilir. 
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Oyun Alanları 

• Ebeveynine tümüyle bağlı olan bebekler, çocuk oyun alanlarında 0-2 yaş grubuna 

özel tasarlanmış alanda oynamalıdır. Bu yaş grubu ortalama 6-12 ay arasında 

oturarak, 12 aydan sonra yürümeye çabalayarak, ayakta durarak ve tutunarak 

etkinlik gerçekleştirmektedir. Henüz akranlarıyla oynama aşamasına 

ulaşmamıştır. Kendi çevresini keşfeder ve etraftaki küçük çocukların oyunlarını 

seyreder. Herhangi bir kazaya karşı, bakıcısı bebeğe yakın durmalıdır. Bu nedenle 

oyun alanlarında küçük-büyük çocuklardan ayrı bir alanda, bakıcıları ile yakın 

mesafeli olarak oyun oynamalıdır. Başlık 2.2.1 Çocuk Gelişimi, başlık 2.2.2 

Çocuk ve Oyun ve başlık 2.3.3 Çocuk Gelişimi ve Kent başlıklarında çocukların 

gelişim dönemlerine bağlı olarak kentsel alan kullanımları ve ihtiyaçlarından 

bahsedilmiştir. Çocukların 0-18 yaş arası bireyler oldukları ve farklı gelişimsel 

ihtiyaçlara sahip oldukları göz ardı edilmeden, gelişim dönemlerine bağlı olarak 

ihtiyaçlarını karşılayan ve kaliteli hizmet sunan oyun alanları planlanmalı-

tasarlanmalıdır. 

 

Bitkilendirme 

• Çevrede zehirli meyveleri olan, dikenli (Gleditsia triacanthos L., Berberis 

thunbergii DC. vb.), alerji tetikleyici, tehlikeli (Taxus baccata L. vb.) bitkiler 

kullanılmamalıdır. Oyun alanlarında özellikle yaz aylarında gölge ve serinlik 

sağlaması için (ağaç, üst örtü vb.) elemanlar kullanılmalıdır. 

 

Ortak Kullanım Alanları 

• İlk çocukluk dönemindeki 3-5 yaş arası çocukların, yürüme, koşma, zıplama, 

tırmanma gibi pek çok motor becerisi bebeklik dönemine göre daha gelişmiştir. 

Böylece bebeklik dönemine kıyasla ebeveynine-bakıcısına olan bağlılık-

bağımlılık derecesi azalmaya başlamıştır. Ancak yine de gözetime ve korunmaya 

yüksek derecede muhtaçtır. Bu yaşlarda akranlarıyla bir araya gelme ve birlikte 

oyun oynama ihtiyacı oluştuğu için, kendi yaş grubu ile buluşabileceği ortak 

zeminler, ortak mekanlar büyük önem taşır. Park, oyun alanları bunlardan bir 

kaçıdır ancak bunlarla sınırlı kalmamalıdır. Konut bahçesi, sokaklar, meydanlar, 
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otoparklar (uygun saatlerde), kamu kurum-kuruluş bahçeleri vb. pek çok kentsel 

açık-yeşil alan bu konuda değerlendirilmeli ve tasarlanmalıdır. 

 

Güvenlik 

• İlk çocukluk dönemindeki çocuklar kentsel alanlarda ebeveynleri-bakıcıları ile 

birlikte hareket etmektedir. Dolayısıyla 3-5 yaş arası çocuklar için verilecek her 

hizmette bakıcının çocukla beraber hareket ettiği unutulmadan, bakıcıya uygun 

etkinlikler, dinlenme, oturma, okuma, sosyalleşme alanları düşünülmelidir.  

 

Donatı Elemanları 

• Oyun alanları, bahçeler, parklar, rekreasyon alanları vb. çocuğun oyun oynadığı 

alanlarda, bakıcının çocuğu gözlem mesafesi, görüş açısının açık olması çok 

önemlidir. Çocuğa anında müdahalede bulunabilmelidir. Bakıcı-ebeveynler için 

oyun alanlarının çevresinde-yakınında görüşü açık olan oturma alanları 

bulunmalı, oyun alanında görüşü engelleyen bitki, direk, tabela, çöp tenekesi vb. 

elemanlar bulunmamalıdır. 

 

Malzeme 

• Oyun alanlarındaki zeminin taş vb. sert ve stabil olmayan malzemeden olması 

çocukların birbirlerine fırlatmalarına ve yaralanmalara neden olmaktadır. Zemin 

malzemesi için statik elektrik yaratmayan, hem zemin, düşme-çarpma etkisini 

azaltan, dayanıklı, sağlıklı malzemeler kullanılmalıdır.  

 

• Oyun elemanlarının her mevsimde oynanabilir malzemeden olmasına dikkat 

edilmelidir.  

 

• Kum, çakıl, malç gibi zeminleri ağzına alma eğiliminden dolayı bebeklik 

dönemindeki çocuklar için oyun alanı döşemeleri, bebeğin ağzına alamayacağı 

malzemelerden olmalıdır (Lale 2019).  
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Hijyen 

• Oyun alanlarında oyun oynayan çocuklar, özellikle küçük çocuklar için oyun 

sırasında su ihtiyacı hissettikleri ve genellikle para taşımadıkları göz önünde 

bulundurularak, her oyun alanında ücretsiz, temiz ve sağlıklı içme suyu 

çeşmeleri/sebilleri bulunmalıdır. 

 

Sağlıklı Çevre ve Mahremiyet 

• Oyun alanlarında ve kentin kamusal her türlü alanında, emziren anneler için 

temiz, güvenli ve mahremiyet sağlayan alanlar oluşturulmalıdır. Bu alanların 

oluşmasında bitkilerle görüntüyü kesen bir alan veya taşınabilir konteynırlar gibi 

çeşitli çözümler üretilebilir. Aynı zamanda üstü-altı kirlenen çocukların üstünü 

değiştirmeye veya altını temizlemeye ihtiyaç duyan bakıcılar için bu ihtiyaca 

yönelik ücretsiz, temiz ve sağlıklı hizmet verilmelidir.    

 

Yaratıcı Oyunlar 

• Yalnızca oyun alanları değil, kentin tüm alanlarında (kaldırımlarda, otobüs 

duraklarında, merdivenlerde, istinat duvarlarında, aydınlatmalarda, döşemelerde) 

dokunsal, görsel, işitsel duyulara hitap eden oyun fırsatlarının tasarlanması, çocuk 

ile bakıcının kentsel deneyimini daha güçlü, çekici ve eğlenceli kılar. 

 

Doğal Elemanlar 

• Oyun alanlarında, bahçelerde, parklarda, okul bahçelerinde çocukların doğal 

elemanlar ve doğa ile iletişim içinde olmasına değer verilmelidir.  

 

Okul Bahçelerinin Önemi 

• Özellikle okul çağı çocukları ve ergenlik dönemindeki çocukların günün en 

önemli vakti olan gündüz saatlerinde okulda bulunmaktadırlar. Gündüz vakti 

çocukların hem güneşten faydalanabildikleri hem de çocuğun en hareketli 

oldukları vakittir. Ayrıca derslerden arta kalan saatlerde (teneffüs, ders çıkışı, 

hafta sonları) enerjilerini atabilmek, (fiziksel, sosyal, dil, duygu, zihinsel açıdan) 

sağlıklı gelişim sağlayabilmek ve güvenli oyun oynayabilmek için okul 

bahçelerinin çocukların ihtiyaçlarını karşılaması konusunda önemi büyüktür. 
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Çok İşlevli Alanlar 

• Okul bahçeleri asfalt zemin, iki boyutlu (çizim) oyunlar, basket potası, voleybol 

filesi ve futbol kalelerinden öteye gitmelidir. Çok fonksiyonlu alanlar yaratılmalı, 

zemin malzemeleri sağlıklı, düşme-çarpma etkisini hafifleten, dayanıklı 

malzemelerden olmalıdır. Ayrıca sert zeminlerin yanı sıra doğal-yumuşak 

zeminler bulunmalı, bitki yetiştiriciliği, tarım, tırmanılabilir ağaçlar, çim etkinlik 

alanı gibi doğa ile yakınlaşmasına imkan verir. 

 

Portatif Oyun Elemanları 

• Okul bahçelerinde, parklarda, rekreasyonel alanlarda, sokaklarda, meydanlarda 

taşınabilir-katlanabilir etkinlik elemanları (sandalye, pano vb.) bulunması alanın 

birden fazla işlev için kullanılabilmesini sağlar ve mekana esneklik-hareket-

etkinlik imkanı verir. Örneğin; başlık 4.1.6 Her Yerde Oyna Oyun Kitabı (Play 

Everywhere Playbook)’ta bahsedilen, araç arkasında taşınabilen-çekilebilen, hızlı 

kurulabilen, taşınabilir-katlanabilir (pop-up) oyun elemanlarının kullanılması. 

 

Sosyalleşme, Eğlenme ve Dinlenme 

• Mahalle içinde ve kentsel alanlarda paten, kaykay, bisiklet, koşu vb. eğlence ve 

spor araçları için pistler/güzergahlar oluşturulmalıdır. Açık-kapalı spor alanları 

yer almalıdır. Bu alanlar çocuk ve ergenler için sosyalleşme, fiziksel aktivite 

sağlar ve eğlence-dinlence etkisi oluşturur, yeteneklerini keşfetmesine ve 

sergilemesine ortam oluşturur.  

 

Çalışma Alanları 

• 15-18 yaş arasında ve üniversite sınav hazırlığında olan çocukların (ve tüm 

mahalle sakinlerinin) açık havada çalışabilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır. Bu 

ortamlar trafik ve insan gürültüsünden (bitkisel elemanlar ve uygun yer seçimi vb. 

ile) yalıtılmış, kötü koku ve hava kirliliğinden uzak, güneş, soğuk gibi etkenlere 

az miktarda veya hiç maruz kalmadan, ücretsiz içme suyu sebili/çeşmesi, WiFi ve 

priz imkanlarının bulunduğu açık hava kitap okuma ve ders çalışma ortamları 

olmalıdır. Elektrik için güneş enerjisi kullanılabilir. Açık havanın yanı sıra her 
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mahalle de kütüphane veya benzeri kapalı çalışma alanları da bulunmalı ve 

ücretsiz hizmet vermelidir. 

 

Her Mevsim 

• Her mevsim kentsel alanı kullanmaya teşvik eden etkinlikler mevcut olmalıdır. 

Yaz ayında çim alanda kitap okumak, su kenarında oturmak vb. açık hava 

aktiviteleri yapılabilirken havaların soğuması kentsel açık alan kullanımını 

olumsuz yönde etkilememelidir. Bunun için sert kış aylarında açık havada buz 

pateni yapmak, kar yağdığında sokakta kar topu savaşı, kardan adam yapma ve 

kayma etkinlikleri düzenlemek gibi mevsimsel etkileri olumlu yönde 

değerlendiren etkinlikler düzenlenmesi için uygun ortamlar tasarlanmalıdır. 

 

Dönüşümlü Etkinlikler 

• Özellikle ergenlik çağındaki çocuklar başta olmak üzere diğer küçük çocuklar da 

edindikleri yetenekleri, öğrendikleri bilgileri sergileyebilecekleri ortamlar 

oluşturulmalıdır. Örneğin; müzik-resim vb. sanatlarla uğraşan çocuklar için 

sokak-caddede küçük bir alan ayrılabilir veya belirli aralıklarla bazı sokaklar sanat 

ve oyun etkinlikleri gerçekleştirmek için kapatılabilir. Kentsel alanlara grafiti, 

heykel, merdiven-duvar boyama gibi çeşitli çalışmalar yapılabilir. 

 

Sanat ve Tasarım 

• Kent meydanlarında zeminde su oyunları, ışık oyunları düzenlenebilir. Çocuklar 

bu oyunların etkin katılımcısı olabilir. Çocuklarla beraber çeşitli duyulara hitap 

eden tasarımsal-sanatsal çalışmalar yapılabilir. Duvar boyama gibi etkinlikler 

gerçekleştirilebilir. Başlık 2.2.1’de yer verilen Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine 

göre son basamakta “kendini gerçekleştirmek” yer alır. Dolayısıyla çocukların, 

kendilerini gerçekleştirebilmek adına, kentsel açık-yeşil alanlarda müzik, resim 

vb. çeşitli etkinlikler gerçekleştirecekleri sanatsal alanlar oluşturulmalıdır. 

Örneğin; sokağın/caddenin bir bölümünün “müzik köşesi/sanat köşesi” olarak 

ayrılmasıyla enstrüman çalan çocuğun/çocukların o bölgede bir etkinlik 

gerçekleştirmesi veya duvar boyama etkinlikleri gerçekleştirilmesi gibi 

çocukların yeteneklerini ortaya çıkaran, kendilerini keşfetmelerini sağlayan, 
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özgüvenlerini yükselten, açık havada vakit geçirmeye teşvik eden ortamlar 

yaratılabilir. Bir başka örnek olarak; bazı sokaklar, sanat sokağı olarak 

belirlenebilir ve belirli dönemlerde çocuklara yönelik açık hava sanat etkinlikleri 

gerçekleştirilebilir. 

 

Son olarak, ilk hedefi insan ve insana hizmet etmek olan kentler, asıl amacından 

uzaklaşmış ve taşıt-dominant, kirli, yetersiz ve yaşanamaz hale gelmiştir. Bu nedenle 

bireyler kentsel açık-yeşil mekândan soyutlanarak kapalı mekanlarda zaman geçirmeye 

mecbur bırakılmıştır. Kentlerimiz ancak sağlıklı ve güçlü bir eril kişinin baş edebileceği 

özelliklere sahip olup, güçsüz, hasta, bakıma muhtaç, engelli, yaşlı, çocuk, hamile vb. 

bireyler için yaşanılması zor kentsel deneyimler ortaya koymaktadır. Bu nedenle, çocuğa 

en iyi ve en uygun hizmeti vermesi için planlanan-tasarlanan bir kentin, aynı zamanda 

tüm insanlara hizmet eden bir kent olacağı ön görülmektedir.   
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