GİRİŞ
Bu çalışma Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü koordinasyonunda ve Aktif Yaşam
Derneği yürütücülüğünde hayata geçirilen Çocuk Dostu Karşıyaka projesinin bir parçasıdır. Oyun
ve Çocuk Dostu Karşıyaka Paydaş Çalıştayı ismi verilen etkinlik 14 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi
olarak gerçekleştirilmiştir. Akademi, sivil toplum ve kamu kurumlarından uzmanların bir araya
geldiği çalıştayda oyun ve çocuk dostu kent kavramı etrafında eğitimden, şehir planlamaya, çocuk
gelişiminden politika üretmeye kadar farklı alanlarda fikirler ve iyi uygulamalar paylaşılmıştır.
Çocuk Dostu Kent projesi kapsamında yürütülecek kapsamlı çalışmaların ilk adımı olan bu
çalıştayın amacı gelecek dönemde yapılacak somut uygulamalar öncesi paydaşların bir araya
gelerek fikir ve deneyimlerinden yararlanmaktır. Bu rapor, projenin devam çalışmalarına katkıda
bulunmak üzere Oyun ve Çocuk Dostu Karşıyaka Paydaş Çalıştayı’ında gerçekleştirilen tartışmaları
ve uzman önerilerini derlemek amacıyla hazırlanmıştır.

ARKA PLAN
Küresel toplumların hızlı dönüşümü ve kentleşmesi, merkez dışı yönetim bağlamında belediyelerin
ve toplulukların nüfusları konusunda artan sorumlulukları ve bunların sonucu olarak şehirlerin
ulusal politik ve ekonomik sistemler içindeki artan önemi gibi ihtiyaçlardan ve eğilimlerden yola
çıkılarak benimsenmeye başlanan çocuk dostu kent yaklaşımı, dünyanın dört bir yanında günden
güne ivme kazanmaya devam ediyor.
Birleşmiş Milletlere göre bugün dünya nüfusunun %55’i kentsel alanlarda yaşıyor ve oranın 2050
yılına kadar %68’e ulaşması bekleniyor. Geleceğe dair yapılan öngörüler kentleşmenin, dünya
nüfusunun olağan büyümesiyle birleştiğinde kentsel alanlara 2,5 milyar insan daha
eklenebileceğini gösteriyor.
Türkiye’de de durum farklı değil, 2019 yılı itibariyle ülke nüfusunun %75’i kentlerde yaşıyor.
Büyüyen ekonomi, daha iyi iş ve hizmet arayışı Türkiye’deki nüfusun son on yılda kentsel alanlara
göç etmesine neden oldu.
Bugün şehirlerde yaşayan insan ve şehirlerde büyüyen çocuk nüfusu her zamankinden daha fazla.
UNICEF’in 2012 yılında yayınladığı “Kentleşen dünyada çocuklar- Children in an increasingly urban
world” raporuna göre bir milyardan fazla çocuk dünyanın çeşitli yerlerinde kentsel alanlarda
yaşıyor. 2030'a kadar küresel nüfusun %60'ının kentsel ortamlarda yaşayacağı öngörülüyor ve bu
kent sakinlerinin yine %60'ını on sekiz yaşın altı bireyler oluşturacak.
Şehirler, kentsel çocukluk dönemleri için heyecan verici ve hareketli ortamlar olabilirken, aynı
zamanda çocukların sağlığı ve sağlıklı gelişimi için belirli riskleri ve zorlukları da beraberinde
getiriyor: trafik ve kirlilik; apartmanlı (yüksek katlı) yaşam ve kentsel yayılma; suç, sosyal korkular
ve riskten kaçınma; izolasyon ve hoşgörüsüzlük ve kente yetersiz ve eşitsiz erişim.
Bütün bu gelişmeler ve ihtiyaçlar “sağlıklı şehirler” yaklaşımının farklı kesimlere özel daha ayrıntılı
ve bu kesimlerin ihtiyaçlarına özel yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu
gereklilik sonucu 1996 yılında Habitat II konferansı kapsamında UNICEF tarafından organize edilen
çalışmalar, “Çocuk Dostu Şehirler” kavramının hayatımıza girmesiyle sonuçlandı. Çocuk dostu kent
tanımını “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de belirtildiği gibi çocuk haklarını yerine getirmeyi
taahhüt eden bir şehir, kasaba, topluluk veya herhangi bir yerel yönetim sistemidir,” olarak
tanımlayan UNICEF, çocukların seslerinin, ihtiyaçlarının, önceliklerinin ve haklarının kamu
politikalarının, programlarının ve kararlarının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çiziyor.
Ülkemizde, ulusal bir çocuk politikasının olmayışı, yerel yönetimlere ve topluma büyük görevler
yüklemektedir. Çocuklar için yaşanabilir çevreleri oluşturduğu, birçok konuda hem probleme hem
de çözüme en yakın kurumlar olduğu için belediyeler, sınırları içinde yaşayan vatandaşların ve
çevrenin ihtiyaçlarını en iyi bilen kurumlardır. Çocuklar ise, belediyelerin sorumluluk alanlarında
nüfusun önemli bir dilimini oluşturmaktadırlar. Sosyal hizmetler politikasının içerisinde, yerel
yönetimlerin, yardım hizmetlerinin hemen akabinde çocuk ve aile refahı hizmetleri konularında
sorumlulukları bulunmaktadır.

Çocuk dostu bir kent olma yolunda yerel yönetimlerin atması gereken ilk adım ise bilgi toplama ve
ihtiyaç belirleme sürecidir. Bu süreç, kent tasarımcıları, şehir ve bölge planlamacıları, oyun ve
çocuk gelişimi uzmanları vb. disiplinlerden uzmanlar ile bölgede yaşayan çocukların, ebeveynlerin
ve bakım verenlerin ihtiyaçlarını belirlemeyi, önceliklendirmeyi ve çözüm üretmeyi içerir.
Dolayısıyla farklı uzmanlık alanlarından çeşitli paydaşların İzmir Karşıyaka ilçesinde çocukların ve
bakım verenlerinin kentsel ihtiyaçlarına ve sorunlarına birlikte çözüm üretmesi, sivil toplum,
akademi, özel sektör ve Karşıyaka Belediyesi’nin bu konuda birlikte hareket etmesine ihtiyaç vardır.

PROGRAM AKIŞI VE TEKNİK UYGULAMALAR
Karşıyaka Belediyesi tarafından farklı sektörlerden kurum ve uzmanlara gönderilen davet
çerçevesinde hayata geçen etkinlik çevrimiçi olarak Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşmiştir.
On üç sivil toplum kuruluşu, on iki kamu kuruluşu, on özel sektör dokuz da akademi
uzmanının katıldığı çalıştay katılımcıların ana ekranda karşılanması, program ve teknik bilgilerin
paylaşılmasından sonra Karşıyaka Belediye Başkanı Sn. Dr. Cemil Tugay’ın açılış konuşması ile
başladı. Çocuk Dostu Kent ve Oynanabilirlik Yaklaşımı ve İyi Örnekler isimli panelle devam eden
etkinlik beş uzmandan görüşler, iyi uygulanmış örnekler, araştırma verileri eşliğinde teorik ve
pratik bilgiler içermekteydi. Panellerin ardından katılımcılar dört farklı başlığın tartışıldığı atölye
gruplarına ayrıldılar. Panel ve atölye gruplarında grup dinamiği ve katılımı, görsel kullanımı ve grup
çalışmalarını güçlendirici interaktif yöntemler kullanılmıştır. Atölye çalışmalarından sonra
katılımcılar büyük ekibe kendi gruplarında tartıştıkları konuları ve konuyla ilişkili ürettikleri çözüm
önerilerini paylaştılar. Oyun, çocuk gelişimi ve katılım kavramları çerçevesinde çocuk dostu bir kent
olma yolunda farklı disiplinlerden uzmanlıkların iş birliği ile hayata geçebilecek programların ilk
adımını atmak üzere yapılan çalıştay Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kapanış
konuşması ile son buldu.
10.00-10.15 Açılış Konuşması: Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay
10.15-11.15 Panel: Çocuk Dostu Kent ve Oynanabilirlik Yaklaşımı ve İyi Örnekler
●

Çocuk Dostu Kent ve Karşıyaka Özelinde Taktiksel Çözümler: Doç. Dr. Hikmet Gökmen &
Gözde Ekşioğlu Çetintahra

●

Oyunun Çocuk Gelişimi ve Sağlığı Üzerine Faydaları: Evrim İnce

●

Çocuk Dostu Kentlerde Mekânsal Yaklaşımlar: Bahar Aksel Enşici

●

Belediyeler Özelinde Oyun Master Planı, Yaklaşımlar ve İyi Örnekler: Başak İncekara

11.15-11.45 Ortak Akıl Atölyesi: Grup Çalışmaları
11.15-11.45 1. Oturum- Önceliklendirme: Masa konusu özelinde sorunların ve ihtiyaçların
tespiti ve önceliklendirilmesi
11.45-12.00 ARA
12.00-13.00 Grup Çalışmaları (devam)
12.00-12.30 2. Oturum- Fikir Havuzu: Öncelikle dirilen sorunlara karşı belediye
kapsayıcı, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir ne tür modeller ve çözümler
üretebilir?
12.30-13.00 3. Oturum - Öne Çıkan Modeller: Önerilen modellerden bazılarının
derinleştirilerek detaylandırılması ve paydaşların belirlenmesi
13.00-13.45 Grup Çalışmaları Sunumları
13.45-14.00 Çıktıların değerlendirilmesi ve kapanış

PANEL:

ÇOCUK

DOSTU

KENT

VE

OYNANABİLİRLİK

YAKLAŞIMI
Kentte Çocuklara Yer Açmak, Doç. Dr. Hikmet Gökmen, Dokuz Eylül Üniversitesi
... “Vizyon: Çocuk dostu Karşıyaka için, çocukların sesleri, öncelikleri ve hakları kamu politikalarının,
programlarının ve kararlarının ayrılmaz parçasıdır” ... “Çocuklar için dost olabilen bir kentin herkes için
dost olabileceğine inanıyorum” ...

Kentlerin çocuk dostu olması özelliğinden bahsederken kentte çocuklara yer açmak en çok
üzerinde durulan başlıklardan biridir. Kentte çocuklara yer açmak dendiğinde de kentleri
çocukların ihtiyaçlarına göre tasarlamak, en önemli unsurlardan biri haline geliyor. Çocuk
dendiğinde 0-18 yaş aralığından bahsediliyor olsa da 0-18 yaş aralığında farklı ihtiyaç ve gelişim
özellikleri gösteren alt yaş grupları bulunmakta.
Çocuk dostu kent, istikrarlı politikalar üreterek, stratejiler geliştirip uygulanabilir programlar
yürüterek tasarlanabilir. Bu süreçlerde yerel yönetimlerde çocuklara da yer verilmelidir. Çocukların
çevrelerini güvenli bir şekilde keşfetmelerine ve yakın çevreleri ile sosyal ilişki kurabilmelerine
olanak sağlayabilir olmak çocuk dostu kent olmanın en önemli özelliklerindendir.
Oyun çocuğun hayatında en çok yer kaplayan en önemli alanlardan biridir ve bununu yanı sıra
eğitim alanında da çok kuvvetli bir araçtır. Oyun oynarken, yaratıcılık gelişir, risk öğrenilir; oyun
fiziksel, bilişsel, zihinsel ahlaki vb. pek çok alanda da gelişime katkı sağlar.
Çocuğun gelişiminde büyük bir etken olan oyuna ev sahipliği yapan oyun alanları farklı ülkelerde
farklı şekillerde ele alınmıştır. Ve iyi oyun alanı tasarımlarının en belirgin ortak özelliği de tasarımda
çocuğa oyun esnasında bir senaryo dikte etmek değil de çocuğun kendi hikayesini kendisinin
yaratabileceği basit elemanlar kullanmaktır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda çocuk dostu kent tasarımıyla ilgili yaklaşımlarda
güvenliğin bir parametre olarak ele alınması, farklı yaş gruplarına özel tasarımlar yapılması,
yürünebilirlik gibi çok farklı başlıkları bir arada değerlendirmek gereken stratejiler oluşturmalıyız.
İyi uygulamaları mahalle ölçeğinden kent ölçeğine genişletmeliyiz. Tüm bu süreçte farklı çalışma
prensipleri ve sektörlerden paydaşların iş birliği yapabilecekleri modeller içinde çalışmalıyız.
Kapsayıcı ve uygulanabilir stratejiler planlarken, aktif katılımdan, bakım verenlerin ihtiyaçlarına,
eğitimden altyapıya kadar farklı ihtiyaçlardan / açılardan da konuya yaklaşmak önemlidir.

Sunumda kullanılan referans kaynaklar:
•

National Institute of Urban Affairs

●

Compendium

of

Best

Practices

of

Child

Friendly

Cities

2017

https://bernardvanleer.org/app/uploads/2017/10/Compendium_of_Best_Practices_of_Chi
ld_Friendly_Cities_2017.pdf
●

Gill,T. (2021); Urban Playground - How Child-friendly Planning and Design Can Save Cities,
London:RIBA

Karşıyaka’da Fiziksel Aktivite Alanları, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Ekşioğlu Çetintahra,
Dokuz Eylül Üniversitesi
…”Çocuk dostu kent sağlıklı kenttir. Çocuk dostu kentin çocuğun sağlığını da geliştiren nitelikte olması
gerekir”...

Panelin bu bölümünde Dr. Gözde Ekşioğlu Çetinhara TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma
verileri üzerinden değerlendirmeler yaparak bilgi vermiştir. Çalışma Covid 19 öncesi ve sonrası
çocukların fiziksel aktivite düzeylerinde, fiziksel aktivite mekanları ve kullanımlarıyla ilgili konularda
davranışsal ya da sayısal değişiklikler olup olmadığına, bu değişikliklerde güvenlik algısının ne
kadar etkili olduğunu tespit etmek üzere veriler toplanmıştır. 1559 ebeveyne yapılan “Covid 19
Sürecinde Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Sağlık Güvenliği Algısı isimli bir anketten alınan
veriler, 6-11 yaş arası 812 erkek 747 kız çocukla yapılan görüşmeler, Karşıyaka ilçesi özelinde
coğrafi bilgi sistemleri üzerinden alınan mahalle ölçeğinde ve konut yakın çevresi ölçeğinde veriler
üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.
Oyun insanlarda farkında olmadan sağlıklı bir davranış biçimi olan fiziksel aktiviteyi sağlar. Dünya
Sağlık Örgütü’nün de son yıllarda sıkça altını çizdiği çocuk obezitesi konusunda yapılan
çalışmalarda fiziksel aktivitenin ve sağlıklı kentlerin önemi vurgulanmakta. Her ne kadar farklı yaş
gruplarının sağlıklı gelişmeleri için farklı fiziksel aktivite gereksinimleri olsa da oyun her yaş
grubunun bu ihtiyacını karşılayabilecek çok etkili bir araç. Bunun yanında yeşil alanlar, oyun
parkları, spor sahaları, spor aktivitelerinin olduğu açık alanlar, rekreasyon alanları ve sokaklar
çocukların sağlıklı bir gelişim için kentsel mekanla iletişime girebilecekleri, sağlıklı gelişim için
ihtiyaçları olan fiziksel aktiviteleri yapabilecekleri en önemli kamusal mekanlardır.
Çocuğun fiziksel aktivitesi ile ilgili algısal değerlendirmeler yapılırken, trafik güvenliği, estetik,
fiziksel aktivite olanaklarının yeterliliği, hijyen gibi konular ön planda oluyor. Covid 19 döneminde
çocukların fiziksel aktivitelerinde oldukça yüksek oranlarda düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak

Covid 19 sonrası ebeveynler çocuklarının fiziksel aktivite yapmaları için daha çok yeşil alanlara,
sahil ve rekreasyon bölgelerine yönlendirmeye başladığını söyleyebiliriz. Açık alanda hareket, oyun
gibi kavramlar söz konusu olduğunda da pandemi sonrası sadece oyun için planlanmış park gibi
alanlar değil, şehrin farklı yerlerine yayılan, yeşil alanlar, spor imkanı sağlayan yerler, sahil kıyıları
da talebin / ihtiyacın arttığı kamusal alanlar olarak düşünülmelidir. Bu alanlar belirli bir oyun
ünitesi ile sınırlanabilecek yerler de olmak zorunda değildir. İnsanların bisiklete binebilip, yürüyüş
koşu yapabilecekleri aktivite çeşidinin olanaklarının attığı yerlerdir.
Karşıyaka hem yaşayanlar hem de mekan açısından aktiviteye ve spora yönelen bir kentsel alandır.
Pandemi sonrası özellikle ebeveynlerin bu mekanlara ilişkin çekinceleri oluşmuş durumda. Bu
çekinceler giderilmedikçe sağlıklı gelişimin gereği olan fiziksel aktivite düzeylerinde düşmeler
olacak. Dolayısıyla Karşıyaka özelinde çocuk dostu alanlar tasarlanırken var olan imkanlar ve
ebeveynlerin algısı /ihtiyacı da göz önünde bulundurularak önce çocuklar sonra da tüm Karşıyaka
halkı için başarılı uygulamalar yapılabilir.
Sunumda referans verilen kaynaklar: TÜBİTAK Proje No: 120K672

Oyunun Çocuk Gelişimindeki ve Hayatındaki Önemi, Evrim İnce, Minikoloji
Anaokulu Kurucu Ortağı
… “Oyun, çocuğun işi olmak dışında aynı zamanda koşulsuz bir şekilde hakkıdır” ...

Tüm insanlığın ortak dili oyun. Çocuk yetişkin kim olursa olsun, kuralları, şartları, rekabet alanı
değişse de oyun herkesin merakı. Oyun ihtiyaçlarımızı karşılayan bir mekanizma kurulmasına ve
bir yaşam simülasyonuna dönmeye çok elverişli bir araç. Oyun alanları ne kadar genişletilebilir,
oyunla ilgili ne kadar çok çevresel faktör -okullar, günlük yaşam mekanları- çocukların gelişimine
olanak sağlayacak şekilde sunulursa, o çocukların gelecekte de ne kadar başarılı yetişkinler olacağı
pek çok araştırmayla kanıtlanmış durumda.
Bugün bireyler olarak 0-11 yaş arası bize verilen tüm davranışların, atılan tüm temellerin bir
bütünüyüz. O yaş dönemine yapılan tüm pozitif yatırım yetişkinlik döneminde pozitif değerlere
sahip bireyler olarak karşımıza çıkıyor. O döneme ait yanlış / eksik olan ne varsa yetişkinlik
döneminde de travma olarak ortaya çıkıyor.
Oyun, çocuğun işi olmak dışında aynı zamanda koşulsuz bir şekilde hakkıdır. Çocuklara bakıp her
ne kadar “oyun oynuyorlar” desek de aslında o esnada oyun oynayan çocuk, yaşam becerilerini
kullanarak geliştirebileceği bir gerçeklikle baş başa kalıyor. Örneğin Saklambaç oyunu buna çok
güzel bir örnektir. Ebe sayı sayarken bir yandan da arkadaşlarının nereye saklanacaklarını tahmin
etmeye başlar, ne kadar uzağa giderse sobelemek için ne kadar hızlı koşması gerektiğini hesaplar.
Saklanan çocuk, sobeleyebilmek için aklında bir strateji yapar. Mesafe yakın mı diye düşünür. Biz
saklambaç oynuyor diye görürüz oysaki bu oyun bir yandan da çocuğun görsel uzamsal algısıyla
çok ilişkilidir. Görsel uzamsal algısı gelişmiş çocuklar başarılı olabilecek çocuklardır, kinestetik
zekaları da gelişmiş çocuklardır. Bu oyunlar aracılığıyla gözlemlenebilen ilgi alanları çocukların
gelişmiş ya da gelişmekte olan zeka türlerini de görmemizi sağlar. Bir diğer örnek de kumla, suyla
oynanan oyunlardır. Bu oyunlar çocuk için fizik ve kimya demektir. Kumla su karıştırıldığında
çamur olur. Bu çocuk için yeni bir keşif demektir. Ya da çamurdan yapılan kulenin ne kadar
yükseklikten sonra devrileceğiyle ilgili fikir yürütmek fizik kurallarıyla ilgilidir. Dolayısıyla bütün bu
oyunlar yaşamsal becerilerin çok güçlü olarak kazanılacağı yerlerdir. Çocuk ne kadar çok nitelikli
oyunla yaşarsa o kadar becerikli ve sonucunda da başarılı olur. Dolayısıyla bu yönde uygulanacak
politikalar çocuğun rehberliğinde yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
Aileler bazen koruyucu güdülerle çocukların öğrenmelerini de destekleyecek oyun ve hareket
temelli faaliyetleri gözden kaçırabiliyorlar. Bu konuda ailelerin tutumu, oyunun çocuk gelişimindeki

katkıları konusundaki farkındalıklar arttıkça olumlu yönde değişecektir. Çocuklar, düşmeli.
Çocuğun düşerken kendini korumayı öğrenip zarar görmemesi için düşmesi gerekir. Ancak bazen
ailelerin koruyucu tavırları bu şeklide bir gelişim ve öğrenme ortamına olanak sağlayacak
faaliyetlerden, davranış biçimlerinden imtina edebiliyorlar. Bir diğer önemli konu da eğitim
sistemidir. Teorik bilgiye dayalı deneyimden yoksun bir eğitim sistemi yerine, oyunu öğrenmenin
merkezine koyan bir sistem eğiliminde olmalıyız. Çünkü oyun merak, merak ilgi, ilgi de bilgi
doğurur. Sosyal sorumluluk alanında çocuğun merkezde olduğu ve çocukların vicdani, sosyal ve
kişilik gelişimlerine katkıda bulunacak projeler hayata geçirilmelidir. Çocuklarla yapılacak hayvan
barınağı projeleri, anaokulları ile huzurevi sakinlerini buluşturmak gibi yaşamsal becerileri de içine
katacak oyunla şekillenen çalışmalar yürütülerek çocuklara yapılan yatırımın sağlam becerilerle
geri dönmesi sağlanabilir.

Oyun Dostu Kentsel Mekanlar, Dr. Bahar Aksel Enşici, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
… “Çocuk gözünün detay seçkisi 1/1000 ölçekte gördüğümüz uygulamadan bambaşka bir küçük detaylar
görebiliyor. Bizim mavi dediğimiz şeyin rengi çocuk için bambaşka bir renk olabiliyor” ...

Çocuk dostu dendiğinde akla gelenleri mekana nasıl yansıtacağız? Bu soru kent tasarımcılarının ve
planlamacıların her zaman aklında olan bir sorudur. Merakın tetiklediği ilgi ve o ilgi ile bir şeyler
öğrenmenin

çocukların gelişimlerine pozitif katkıları olduğunu biliyoruz. Oyun dostu kent

tasarımında merakla tetiklenerek öğrenmeye olanak sağlayacak yaklaşımları benimsemeliyiz.
UNICEF’in bir ölçeklendirme çalışması var. Çalışmada çocukların öğrenerek, fiziksel, bedensel ve
ruhsal sağlıklarının gelişmesine katkı sunabilecek yaklaşımları mekânsal tasarılara nasıl
yansıtabileceğimizi gösteren bir ölçeklendirme çalışması var.
Çocuklar kenti hangi ölçekte nasıl algılar, mekanları çocukların neyi yapmaya kapasiteleri olduğunu
deneyebilecekleri şekilde nasıl düşünebiliriz, ruhsal gelişimleri için nelere ihtiyaçları var gibi
soruların yanıtları çocuk dostu kentin ekolojisini açıklar. Bu ekolojinin ilk öğesi ölçektir. Ölçek
çocuğun sokak, mahalle kent dizgesinde evinden çıktığı andan itibaren nelere ihtiyacı olduğunu,
kente nasıl karıştığını ve ne kadar kentli olarak büyüdüğünü gösteren adımlamadır. Sokakta
mahallede nelere ihtiyacı var, kentle buluştuğunda ne yapıyor gibi soruların cevabı bu
ölçeklendirmeyi yapmamıza yardımcı olur.
Kent ekolojisinin ikinci önemli unsuru da mesafe ve yürünebilirlik. Yürünebilirlik, Çocuğun
algısında ilgi ve merakı tetikleyen çok önemli bir unsur. Aşırı korumacı ebeveynlik davranışları
yürünebilirlik ilkesinin önündeki engellerden bir olabiliyor. Bakım verenler ve ebeveynler
çocuklarının daha iyi eğitim, sağlık, vb. ihtiyaçlarını daha iyi koşullarda gidermek istediklerinde,
çocuklarının şehir içinde daha uzun süreler araba ile seyahat etmesine de neden olacak şekilde
araçla hareket ediyorlar. Bu da yürünebilirliğin çocuklara sağladığı hareket, merak etme ilgi duyma
gibi faaliyetleri daha az yapmasına neden olabiliyor. Daha iyi şartlarda yetişmenin şüphesiz

katkıları var ancak pandemi sürecinde de görüldü ki, dışarıda olmak hareket etmek sağlıklı bireyler
olmamız için çok önemli bir unsur. Yürünebilirlik bizi kent ekolojisinde bir diğer unsur olan karma
kullanıma getiriyor. Evden çıkıp yürüyerek eczaneye gitmek oradan da yürüyerek alışveriş
yapmaya gitmek çocuğun hayatın nasıl aktığını, hayat gerçeğini görmesini sağlayacak ki böylece
otonom olarak hareket edebilsin, kendi başına kente dahil olabilsin.
Belirlenen ölçeklere göre yapılacak eylemler önemli. Tasarımcıların en büyük zorluğu kente
çocukların gözünden bakmaktır. Çocuk gözünün detay seçkisi 1/1000 ölçekte gördüğümüz
uygulamadan bambaşka bir küçük detaylar görebiliyor. Bizim mavi dediğimiz şeyin rengi çocuk için
bambaşka bir renk olabiliyor. Dolayısıyla çocuk gözünün detay seçkisine hitap edecek bir
ölçeklendirme yapmalıyız. Mikro ölçekte düşünürken çocuğun merakını ve heyecanını tetikleyecek
çözümler aramalıyız. Planlama dünyası pek çok kriter ortaya koyuyor, manifestolar yayınlıyor,
yaklaşımlar belirliyor. Bu ilkeleri, kriterleri elbette benimseyelim ancak söz konusu bölgenin
ihtiyaçları ve imkanlarıyla başka bir bölgeninki aynı olmayacaktır. O nedenle mikro düşünürken de
imkanları ve ihtiyaçları iyi tespit etmeliyiz. Dolayısıyla ölçeği, mesleki ölçek ve gözün algıladığı
merakı tetikleyecek ölçek olmak üzere ikiye ayırabiliriz.
Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde uygulanmış iyi örnekler var. Tüm iyi uygulamaların ortak
özellikleri, katılımcı yöntemlerle ve mahalle ölçeğinde uygulandıktan sonra kente yayılmış
olmalarıdır. Sokak ve kavşaklardaki hızı düşürmek, konutlar arasındaki yolları kavisli yapmak,
aydınlatma kullanmak, renkli döşemeler, duvarlar da dahil olmak üzere tüm sokak yüzeylerini
kullanmak, oyunun görünür olmasını sağlamak, küçük ölçekli işlerde yapılabilecek düşük maliyetli
basit uygulama ipuçları olabilir.
Sunumda kullanılan örnekler:
●

Maltepe / Zümrütevler Meydan Dönüşüm Projesi
https://www.youtube.com/watch?v=pfe3nEujnRg
https://superpool.org/work/zumrutevler-square-interim-implementation

●

Hareket bazlı çocuk dostu sokaklar: Kids Street Scan 2.0 www.urban.nl

●

Kaboom.org

İstanbul Oyun Master Planı, Başak İncekara, Şehir Plancısı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
… “Özellikle pandemi sürecinden sonra insanların daha çok doğal ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi
tercih etmesi, bu süreçten sonra yerel yönetimler için bir fırsata dönüşebilir” ...

Oyun İstanbul Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Rekreasyon Daire Başkanlığı
tarafından 2020’de kurulmuş bir girişimdir. Daha yaşanabilir bir şehir ve mutlu bir İstanbul
yaratmak odak noktası olan açık hava oyunlarını ve oyun yoluyla öğrenmeyi belirleyen yeni bir
planlama modelidir. Model, oyun ve fiziksel aktivite fırsatları geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi
amaçlıyor. Belediye içerisinden çocuklara yönelik pek çok çalışma yapılmakta. Bu çalışmaların
bütüncül bir yaklaşıma sahip olması çok önemli. Master planda bu bütüncül yaklaşımın bir
sonucudur.
Master planın temeli, oyun alanlarının kalitesini arttırmak, nitelikli altyapı oluşturup hizmetlerle
ilişkisini sağlamak, şehri keşfetme fırsatı sağlamak, rekreasyon faaliyetleri ile topluluk bağlarını
geliştirmek, kamusal alan deneyimini geliştirmek, yeşil alanların kullanılabilirliğini arttırmak,
şehirdeki ekosistem hizmetlerini ve doğal alanları korumak ilkelerinden oluşmaktadır.
Özellikle pandemi sürecinden sonra insanların daha çok doğal ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi
tercih etmesi, bu süreçten sonra yerel yönetimler için bir fırsata dönüşebilir. Metropollerde yeşil
alanların kullanım sıklığının artması bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu ihtiyaçları fırsata
dönüştürürken oyun ve rekreasyon alanlarının kapsayıcı, güvenli, erişilebilir olmaları çok önemli.
Londra Barselona gibi şehirlerde de daha önce uygulanmış master planlarını 6 temel özelliği var.
Çok işlevli yaratıcı, erişilebilir, sürdürülebilir, kapsayıcı, güvenli ve yenilikçi. İstanbul özelinde
düşünüldüğünde erişilebilirlik ve güvenlik çok önemli bir konu haline geliyor.
Master plan hazırlanırken farklı alanlarda çalışmalar yürütüldü. Literatür çalışması ve paydaş
görüşmeleri de bu çalışmanın ilk aşamasında yapılan faaliyetlerdendi. Çocuk dostu kavramının

altını çizmek, kurum için diyalog geliştirmek ve çocuğu görünür kılmak için belediye birimleri
arasında görüşmeler de yapıldı. Mevcut durumu kavramak ve ihtiyacı belirlemek için şehirde
fiziksel ve sosyal analizler, veri toplama faaliyetleri de yürütüldü. Tüm bu çalışmalar kapsamında
elde edilen verilerle analizler yapıldı, stratejiler belirlendi kısa ve uzun vadeli planlar yapıldı.
Oynanabilir kent çok paydaşlı bir yapı, dolayısıyla master planın temeli de çok paydaşlı bir
çalışmaya dayanıyor. Master plan için yapılan çalışmalardan birisi de farklı disiplinlerden insanın
bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştığı çalıştaydı. “Çalıştayda İstanbul’un ihtiyacı nedir?”
sorusu paydaşlarla masaya yatırıldı. Çalıştaydan çıkan sonuçlarla tasarım kriterleri ve sonraki
eylemler belirlendi. Doğayla etkileşimi merkeze koyan, çocukların katılımına olanak sağlayan,
oyunu kente yayabilecek fırsatlar yaratmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yaygınlaştırmak
üzere spot uygulamalar ve pilot çalışmalar başlamış durumdadır.

ATÖLYELER
Açık Hava, Doğa ve Sağlık Masası
Tartışma Çerçevesi
Çalıştayın bu kısmında katılımcılar farklı konu başlıklarının tartışıldığı küçük kısımlarda çalışmaya
devam ettiler. Açık hava, doğa ve sağlık başlığında buluşan katılımcılar konuya aşağıdaki sorular
çerçevesinde kaktı yapmışlardır.

●

Çocukların kent yaşamında doğa ile ilişki kurmalarını ve bu ilişkiyi güçlendirmenin yolları
nelerdir?
Açık hava ve doğa ile kurulan ilişkinin faydalarını kentte nasıl arttırabiliriz?

●

Oyun, açık hava hakkı, doğa ile ilişki konularındaki farkındalığı ve yapılan çalışmaların

●

sürdürülebilirliğini nasıl sağlarız?
●

Var olan kent yapılarında erişilebilir doğal alanlar kurulabilir mi? Nasıl?

●

Ebeveynlerin ve bakım verenlerin doğal yaşam ile ilgili algısal bariyerleri ve endişeleri var
mı? Neler?

Belediyenin yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına çocuk gelişimi perspektifinden
yaklaşılması
Var olan yeşil alanlarda yapılan bakım ve yenileme çalışmalarında hareketi teşvik eden ve doğayla
birlikte

öğrenme

ortamlarının

oluşmasına

katkı

sağlayacak

tasarımların

göz

önünde

bulundurulması gerektiği belirtildi.
Doğa eğitimlerinin programlarının ve eğiticilerinin çocukları öğrenmeye teşvik edecek,
nitelikte olması.
Çocukla doğaya gidip serbest etkinlikler yapmanın yanı sıra çocuğun doğa ile ilişki kurmasını ve
gelişimini desteklemesini sağlayacak yapılandırılmış etkinliklerin önemi vurgulandı. Merakı
tetiklemesi ve çocuğun kendini doğanın bir parçası gibi hissedebilmesi için pedagojik olarak
kurgulanan eğitimlerde gözlem, tartışma-araştırma ve uygulamalı çalışmaların öneminden
bahsedildi. Doğa eğitimleri veren eğitimcilerin çocuğun ilgisini güçlendirebilecek, doğadayken
çocuğun ihtiyacı olan bilgi ve özeni çocuğa verebilecek ve doğa ile bağlantısını kurabilecek nitelikte
olması gerektiği belirtildi.
Kent bahçeciliğinin teşvik edilmesi
Çocukların doğa ile öğrenmelerini destekleyici ve en kolay uygulanabilir yöntemlerden birinin de
kent bahçeciliği olduğu belirtildi. Okul bahçelerine kurulan bostanlar, balkonlarda oluşturulan

bahçeler de kent bahçeciliğine verilebilecek örnekler olarak paylaşıldı. (Kent bahçeciliği ile ilgili
yapılan tartışmalarda kentte yapılan tarımın trafik ve diğer faktörlerden kaynaklı olarak sağlıklı ve
hijyenik olmayabileceği, kentte tarım yapılacak alanların hijyen ve kirlilik gibi unsurlar göz önünde
bulundurularak planlanması gerektiği belirtildi)
Parklarda var olan oyun elemanlarının doğal olan oyun elemanlarına tercih edilmesi
Şu anda şehrin pek çok yerinde sıkça gördüğümüz plastik oyun üniteleri yerine, doğal
malzemelerden yapılmış (ahşap, kum, su, çakıl taşı vb.) ünitelerin tercih edilebileceği önerisi geldi.
Çocukların kaymak, sallanmak, tırmanmak dışında başka oyun fırsatları tanıyacak doğal
elemanların kullanılabileceği belirtildi. Zemin malzemesi olarak kum toprak kullanılabilir,
mevsimler değiştikçe değişen farklı bitkilerden oluşan içerisinde su, kum, farklı boyutlarda çalı
barındıran çocuğun o değişime dönüşüme şahit olduğu oyun alanların ekonomik olarak daha
uygun olduğu belirtildi. Bağımsız parçalarla oynamanın hem çocukların yaratıcılığının hem de
sosyal becerilerinin gelişmesi açısından önemli olduğunun altı çizildi.
Kullanmayı ve öğrenmeyi teşvik edici araçlar geliştirmek
Sokağı, kenti ve oradaki doğayı tanıtan rehberler, haritalar, dijital uygulamalar üretilebilir. Daha
önce de benzer uygulamaları olan bu araçlar çevredeki bitkiler hakkında bilgi veren, kenti
bölgelerine göre tanıtan, kullanıcıların o bitkiler hakkındaki gözlemlerini paylaşabildiği, yaratıcı
yöntemlerle interaktif hale gelen içerikler geliştirilebilir. Kentin içerisinde olduğu coğrafi koşulları
bilmek, bitki ve doğa örtüsü hakkında sahibi olmak, bu gibi araçların edindirmeyi hedeflediği
bilgiler olabilir.
Ölçeği genişletmek
Yerel yönetimlerin ve ilgili kurumlarının çocuğun doğa ve hareketle ilişkisini kuracak yöntemlerin,
tasarımların ve düzenlemelerin önce sokak ölçeğinde başlaması sonra değişen şartlara ve
ihtiyaçlara göre mahalle ve şehir bazında genişletilmesi planlanabilir.
Ebeveynlerin olumsuz yöndeki yaklaşım, inanç ve davranışlarının dönüştürülmesi
Bugün çocuğun açık alan aktivitelerine karşı güvenlik, hijyen ve sağlık konuları başta olmak üzere
gelişimi olumsuz etkileyecek pek çok faktör nedeniyle korumacı bir içgüdüyle bazı önyargıları var.
Pandemiden sonra yapılan araştırmaların çoğu bakım verenlerin eskisine oranla daha çok açık alan
aktivitelerine yönlendiğini göstermekte. Ebeveynlerin koruyucu tavrından kaynaklanan ve çocuğun
açık alan aktivitelerinde hijyen güvenlik gibi bariyerlerin yok edilmesi için, doğada hareketin fiziksel
ruhsal ve bedensel gelişime katkılarını anlatan etkinlikler düzenlenebilir. Ailelerin bu konudaki
farkındalıkları arttırılarak davranışlarından dönüşüm yaratılabilir.
İlçe sınırları içerisinde var olan spor ve rekreasyon bölgelerinin kullanımını teşvik etmek

Açık hava, doğa, spor aktiviteleri yapılan tesisler, sosyal karşılaşma, yürünebilirlik, üretim, öğrenme
gibi temel kavramlar çerçevesinde etkinlikler düzenlenerek daha sık kullanılan tesisler haline
getirilebilir. Bu programlar geliştirilirken daha önce uygulanmış iyi örnekler, alanda çalışan
deneyimli kurum ve kişilerle iş birliği de üretilen programın daha verimli olmasını sağlar.
Farklı sektörlerden uzmanlarla iş birliği ve örgütlenmeye önem verilmesi
Çocuk gelişimi, oyun, doğa, sağlık, eğitim, katılım, tasarım, şehir planlama, kamu yönetimi
konularında çalışan kurumların hem deneyim hem de bilgi paylaşımı içinde oldukları yapılar
kurmak, yapılar arasındaki aktörlerin birlikte çalışabilecekleri sağlıklı ortamı yaratmak önemlidir.
Farklı çalışma prensipleri, uzmanlıkları ve deneyimleri olan kamu, özel sektör ve sivil toplum
kurumlarının bir arada olması katılım ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir katkı olacaktır.
İşbirliğinin ilk adımı bu alanda çalışma yapan aktif mahalle örgütleri ile ortak etkinlikler
düzenlemek, var olan işlere ortaklık etmek olabilir.

Oyun ve Gündelik Yaşam Masası

Tartışma Çerçevesi
Çalıştayın bu kısmında katılımcılar farklı konu başlıklarının tartışıldığı küçük kısımlarda çalışmaya
devam ettiler. Açık hava, doğa ve sağlık başlığında buluşan katılımcılar konuya aşağıdaki sorular
çerçevesinde kaktı yapmışlardır.
●

Oyunun bir alışkanlık olarak günlük hayatın bir parçası haline getirmek için ne
yapmalıyız?

●

Çocuk gelişiminde oyunun yeri ve önemi nedir?

●

“Her yerde oyun” için var olan imkanlar ve geliştirilmesi için ihtiyaçlar nelerdir?

●

Aile ve toplumdaki oyun kültürü ve oyuna bakış ne durumda? İhtiyaçlar neler?

●

Kent sokaklarını oyuna nasıl açabiliriz?

Oyun ve oyuncak sektörünün yapılandırılmış oyun yaklaşımı, yaratıcılığı kısıtlıyor, oyun
kültürünü kalıplara sıkıştırıyor.
Oyun ve oyuncak sektörünün yapılandırılmış oyunu merkeze aldığı ve bu durumun oyunu
zamanlara, mekanlara indirgediği ifade edildi. Oyuncak sistemlerinin talimatlar ve kurallarla
çocukların oyunla kurduğu ilişkiyi yapılandırdığı, yaratıcılığını baltaladığı, öte yandan çocuğun
özündeki eğilimin bu sınırların çok ötesinde olduğu belirtildi.

Oyunun gündelik yaşama adapte olması için yapılandırılmış mekanlar değil kentin
oyunlaştırılması gerekiyor.
Çocukların etraflarında buldukları gündelik eşyaları, araçları oyun aracı olarak kullanma ve bu
araçlarla oyun kurma becerisinin doğal bir dürtü olduğu ifade edildi. Çocukların yaratıcılıklarını
kullanmalarına imkân verecek alanlar ve mekanlar tasarlamanın, oyun kültürünün kente
yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı belirtildi. Bu bakımdan oyunu belli alanlara sıkıştıran, nerede,
nasıl ve ne ile oynanacağını tarif eden geleneksel oyun parkı/alanı yaklaşımından uzaklaşmanın
önemi vurgulandı. Bu yaklaşımın yerine kentin her alanını ve öğesini oyunlaştırma yoluna gitmek
gerektiği ifade edildi.

Yetişkinlerin çöp olarak kodladığı birçok materyal çocuklar için harika bir oyuncak olabilir.
Özellikle pandemi dönemiyle evlere kapanan çocuklu ailelerin, evde oyun konusunda çıkmaza
girdikleri, bu açığı da yeni oyuncaklar/oyunlar satın almada aradıkları ifade edildi. Öte yandan
yetişkinlerin çöp olarak kodladığı birçok materyalin çocuklar için birer oyuncak olabildiği, bu
anlamda serbest oyun pratiğinin yaygınlaştırılmasına dair adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Çocuğun liderliğinde ve yönlendiriciliğinde yapılan oyun çalışmalarının verimi daha yüksek.
Oyun kültürünün yaygınlaşmasında önemli adımlardan biri çocuk liderliğinde yapılan çalışmalar
olarak tarif edildi. Çocukların yönettiği, yetişkinlerin/uzmanların daha az devrede olduğu oyun
kurgusu süreçlerinin daha yaratıcı ve etkili sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Bu bakımdan çocuğa
ucu açık keşif alanları bırakmanın psikososyal anlamda daha faydalı olduğu belirtildi.

Kentler oyunlaşmaya aday birçok imkan sunuyor.
Birbirine yakın iki ağacın arasına yün ipten yapılan örümcek ağı ya da duvar alanlarına rastgele
yerleştirilmiş birkaç tahta parçası gibi birçok uygulamanın kentlerde hayata geçirilebileceği, bu
türden küçük müdahalelerin kentleri oyunlaştırmaya yardımcı olacağı ifade edildi.

Dijitalin oyunla buluştuğu hibrit modeller yaratılabilir.
Dijitalin sunduğu imkanları kategorik olarak reddetmeden, serbest oyunun bir parçası olarak
kullanmanın imkanları olduğu vurgulandı. Bu bakımdan teknolojinin bir motivasyon, bağlantı ve
bilgiyi çoğaltma aracı olarak kullanılabileceği ifade edildi. Örneğin parklara yerleştirilecek bir
karekodla o alanda daha önce oynanan oyunlara erişilebilecek bir platform oluşturulması ve bu
platforma zamanla yurttaşların da deneyimlerini yüklemesiyle bir oyun komünitesi yaratılması
önerildi.

Oyunda serbest parçaların kullanımını yaygınlaştırmalıyız.
Serbest parça (loose parts) denilen ve yapılandırılmamış oyunun temelini oluşturan materyallerin
oyunda kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi. Örneğin belediyenin rutin budama
takvimini takip ederek, budama zamanlarında çocuklarla park alanlarında dallardan, yapraklardan
oyunlar tasarlanabileceği ve bu rutin faaliyetin birer oyun şenliğine dönüştürülebileceği belirtildi.

Sokak kapatma etkinlikleriyle bazı alanlar seyyar oyun parkına dönüştürülebilir.
Belli aralıklarla bazı çıkmaz sokakların trafiğe kapatılarak seyyar oyun parklarına dönüştürülmesi
önerildi. Ebeveynlerin evlerinden getirebilecekleri pet şişe, karton, yumurta kutusu, ip gibi birçok
malzemeyle sokaklarda oyun şenlikleri düzenlenebileceği belirtildi. Bu tür sokak kapatma
etkinliklerinin bir rutine bağlanması ve yaygınlaştırılması önerildi.

Ebeveyn ve oyun arasındaki ilişki, oyun kültürünü belirliyor.
Birçok ebeveynin çocukların sıkılmasına dahi izin vermediği, öte yandan çocuğun sıkıldıkça aslında
yaratıcılığının tetiklendiği ifade edildi. Günümüz ebeveynlerinin birçoğunun kitapları takip eden,
teorik bir çocuk yetiştirme tarzı olduğu ve bunun bir sonucu olarak çocukların kendi karar
alanlarına sahip olamadığı, risk alamadığı ve kendi becerilerini geliştiremediği belirtildi.

Özel gereksinimi olan çocukların hayata katılımı sağlanmalı.
Birçok özel gereksinimi olan çocuğun sadece oyun hakkı değil, serbestçe hayata katılma alanlarının
dahi olmadığı, bu çocukların da güvenli bir şekilde hayata katılımını sağlayacak mekanizmalara
ihtiyaç olduğu ifade edildi. Bu bakımdan belediyelerin özel gereksinimi olan çocukların oyunla ilgili
beklentilerini ve yaşadığı zorlukları anlamaya yönelik çalışmalar yapabileceği ve bu bulgular
ışığında kapsayıcı çözümler üretmesi gerektiği belirtildi.

Eğiticilerin oyunla ilişkisini güçlendirecek hizmet içi eğitimler düzenlenmeli.
Oyun kültürünün yaygınlaşması ve oyunun gündelik hayatın bir parçası olarak algılanmasının en
önemli belirleyicilerinden birinin de eğitimciler olduğu belirtildi. Eğitimcilerin de ebeveynlerin bir
tekrarı olarak yapılandırılmış oyuna adapte edildiği ve bu alanda gelişime ihtiyaç duyulduğu ifade
edildi. Düzenli hizmet içi eğitimlerle belediye anaokullarından başlayarak örnek çalışmalar
yapılabileceği belirtildi.

Belediye anaokulları örnek modeller haline getirilebilir.

Eğitimcilerin veliyle iletişim tekniklerinden, oyun kültürüne kadar pek çok konuda hizmet içi
eğitimlerle desteklenmesinin Karşıyaka’da örnek anaokulu modellerinin yaratılmasına katkıda
bulunacağı ifade edildi. Bu kapsamda anne-baba eğitimleri, sertifika sistemi gibi birçok eğitici
faaliyetin örnek okullar yaratılmasını sağlayabileceği belirtildi.

Kamusal alanlar farklı toplumsal kesimleri eşitleyen alanlardır.
Oyun ve çocuk gelişimi söz konusu olduğunda homojen bir tablodan bahsetmenin mümkün
olmadığı, çocuğun ihtiyaçları ve kentin sunduğu imkanlar bakımından birçok ebeveynin farklı
şartlarda olduğu ifade edildi. Bu bakımdan kamusal alanların bu farklılıkları eşitleme anlamında
bir misyon üstlendiği belirtildi. Belediyelerin bu farklılıkları gören ve ihtiyaçları kapsayıcı bir şekilde
ortak alanlarda içeren bir yaklaşımı benimsemesi önerildi.

Belediyeler alandan ziyade hizmete yatırım yapmalı.
Belediyelerin oyun ve oyun imkanı konusunu çoğunlukla alan kurma, park yapma gibi mekânsal
odaklı algıladıkları, öte yandan oyuna bir tür sosyal hizmet birimi olarak yaklaşmanın elzem olduğu
ifade edildi. Bu bakımdan kurulan/oluşturulan alanların yaşar hale gelmesi için düzenli bir hizmet
olarak ele alınmasının gereği vurgulandı. Nitelikli ve yetiştirilmiş insan kaynağının düzenli hizmet
vermesinin, kentin sunduğu hizmetlerin kullanımını sürdürülebilir hale getireceği belirtildi.

Birçok anne çocuğunu oyuna getirme vesilesiyle dışarı çıkabiliyor.
Helikopter ebeveynler olarak tarif edilen grubun aksine birçok ebeveynin, özellikle de annelerin
çocuğunu oyuna çıkarma davranışı vesilesiyle ancak ev dışına çıkabildiği, dolayısıyla bu alanın aynı
zamanda başka birçok toplumsal ihtiyacı da karşılamaya aday olduğu ifade edildi. Bu bakımdan
dezavantajlı ebeveynlerin olduğu mahallelerde verilecek oyun hizmetlerinin, birçok kadının sosyal
hayata katılmasına da katkıda bulunan bir misyon üstlendiği belirtildi.

Ebeveynleri de sürecin bir parçası haline getiren modeller tasarlanmalı.
Çocukların katılımı gibi ebeveynlerin de kentte yapılacak oyun faaliyetlerinin tasarım süreçlerine
katılmasının önemli bir fark yaratacağı ifade edildi. Oyun hizmetinin yalnızca belediyenin kendi
yetiştirdiği personelle değil annelerin/babaların birer oyun temsilcisine dönüştüğü katılımcı
modellere ele alınması gerektiği belirtildi.

Kamusal mobilyalar oyun alanına dönüştürülebilir.

Kamusal alanda kullanılan birçok kent mobilyasının, basit ve az maliyetli çözümlerle birer oyun
alanına dönüştürülebileceği, 3D printerlarla yapılacak basit tasarımların kullanılabileceği ve bu
yolla kentteki birçok alanın oyunlaştırılabileceği belirtildi.

Oyun kültürünün yaygınlaşması için belediyelerde kurumsal bir dönüşüm de yaşanmalı.
Oyun kültürünün yaygınlaşmasına dönük çalışmaların sürdürülebilir olması için belediyelerdeki
kurumsal karşılığının doğru kurgulanması gerektiği ifade edildi. Oyun ve çocuk ilişkisindeki birçok
konunun farklı belediye birimlerini içerdiği, bu bakımdan disiplinler arası bir alan olduğu,
koordinasyon işlevi de görebilecek çatı bir yapının/birimin düşünülmesi gerektiği belirtildi.

Yapılan oyun alanlarının sahiplenilmesi önemli.
Oyun konusunda yapılacak yatırımların, kurulacak alanların sürdürülebilir ve işler olması için
yurttaş tarafından sahiplenilmesinin kritik olduğu vurgulandı. Bu bakımdan tasarım sürecinden
itibaren yurttaşın kararlara katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi önerildi.

Çocuk ve oyun konusunda çalışan STK’lar güçlendirilmeli, yeni platformların kurulması
teşvik edilmeli.
Belediye, sivil toplum ve yurttaşın bir arada olduğu üç ayaklı yapının, sürdürülebilir ve
sahiplenilebilir uygulamalar/alanlar yaratmak için elzem olduğu ifade edildi. Bu bakımdan oyun ve
çocuk konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının Karşıyaka’da nasıl güçlendirilebileceği, yeni
platformların/inisiyatiflerin/STK’ların kurulması, bir araya gelmesi için belediyenin kolaylaştırıcı
teşvikler sağlaması önerildi.

Belediyenin oyun hizmetleri konusunda yeni bir istihdam alanı açılabilir.
Oyun alanları, parkları ya da mekanlarının sürdürülebilir olmasının, mekan değil hizmet odaklı
bakışla mümkün olabileceği vurgulandı. Hizmetin sürdürülebilmesi için yaratılacak insan
kaynağında, pandemi döneminde işsiz kalan tiyatrocuların, drama eğitmenlerinin kullanılabileceği
ifade edildi.

Sokağa çıkamayan çocukların evde oyuna erişimi için araçlar geliştirilmeli.
Özel şartları nedeniyle, pandemiden bağımsız olarak hiç sokağa çıkamayan kırılgan çocukların
evde oyunla buluşması için projeler geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Uzmanların desteğiyle
medikal hedefli oyun olarak tarif edilen oyunların hazırlanabileceği ve bu özel gereksinimli

çocukların evde oyuna erişimi için çalışmalar yapılabileceği ifade edildi. Bu bakımdan özellikle
kuklanın önemli bir araç olduğu ve kullanımının yaygınlaştırılabileceği belirtildi.

Denizi daha çok kullanan bir Karşıyaka.
Karşıyaka’nın uzun ve uygun bir kıyı şeridi olmasına rağmen bu alanın çocuk-oyun ilişkisinde
yeterince kullanılmadığı ifade edildi. Denizin oyunda daha etkin kullanılması önerildi.

Ebeveynlere yönelik hizmetlerde de oyun düşünülmeli.
Ebeveynlere yönelik düzenlenen eğitimler, etkinlikler, kurslar gibi alanlarda çocukların için de oyun
imkanları yaratılması önerildi. Bu hizmetin ebeveynlerin bu tür faaliyetlere katılımını da arttıracağı,
özellikle kadınların sosyal hayata katılımını destekleyeceği ifade edildi.

Yaban hayatı da oyuna dahil edilebilir.
İzmir’in yaban hayat bakımından da zengin olduğu, oyun faaliyetlerinde yaban hayatın da bir
fonksiyon olarak ele alınması gerektiği ifade edildi.

Oyun gündelik hayatın geçtiği her alanda olmalı.
Oyunun gündelik hayatın bir parçası olması için otobüs durakları, fatura ödeme noktaları,
muhtarlıkların önü gibi, yurttaşın hizmet erişiminde beklediği alanların küçük müdahalelerle
oyunlaştırılabileceği ifade edildi.

Çocukların erken yaşta kitapla tanışabileceği alanlar olmalı.
Türkiye’nin okul öncesi eğitime erişiminin düşük olduğu, birçok çocuğun anaokulu veya ilkokula
başlamadan çocuk kitabı görmediği ifade edildi. Hem dil hem de hayal gücü gelişiminde önemli bir
yeri olan çocuk kitaplarının, 1 yaştan itibaren çocukların erişimine açıldığı alanların
tasarlanabileceği, mevcut oyun etkinlikleri içerisine kitap okuma saatleri eklenebileceği belirtildi.

Oyun paydaşları haritalandırılabilir.
Oyun konusunda gerek yerel gerekse de ulusal çapta faaliyet gösteren paydaşların (STK’lar,
platformlar, gruplar, inisiyatifler, topluluklar vb., bireyler vb.) haritalandırılması ve bir ağ olarak
tüm etkinliklerini birbiriyle paylaşan bir komüniteye dönüştürülmesi önerildi. Örneğin Karşıyaka’da
planlanan bir faaliyetin bu ağda paylaşılabileceği, geri bildirim alınabileceği veya gönüllü destek
talep edilebileceği ifade edildi.

Oynanabilir Kent Masası
Tartışma Çerçevesi
Çalıştayın bu kısmında katılımcılar farklı konu başlıklarının tartışıldığı küçük kısımlarda çalışmaya
devam ettiler. Açık hava, doğa ve sağlık başlığında buluşan katılımcılar konuya aşağıdaki sorular
çerçevesinde kaktı yapmışlardır.
●

Kent yaşamının bize sunduğu oyun imkanları nelerdir?

●

Farklı yaş gruplarından çocuklar ve bakım verenlerinin oyun ve kamusal ihtiyaçları nasıl
gözetilmeli?

●

Oyun parkları dışındaki mekanlar oyun için nasıl değerlendirilebilir?

●

Var olan oyun parklarının imkanları ve geliştirilmesi için ihtiyaçları nelerdir?

●

Kent yapılanması ve altyapı planlama çalışmalarında çocukların ve bakım verenlerinin
ihtiyaçları ne kadar gözetiliyor? Bu gruplar yapılan çalışmalara nasıl dahil edilir.

Karar alma süreçlerinde ve projelendirme çalışmalarında çocukların katılımı asla göz ardı
edilmemeli.
Çocukların karar süreçlerine dahiliyetinin mutlaka sağlanması gerektiği konusu masanın en öne
çıkan ve önemli görülen başlığı oldu. Kentte çocuklar için yapılmak istenen ne varsa mutlaka
çocuklara danışılması ve onların yaratıcılık gibi birçok becerisinden faydalanarak bir konsensüse
varılması gerektiğinin altı defalarca çizildi.
Çocuk Meclisinin önemi ve değeri anlaşılmalı, meclisin oluşturulma yöntemleri tekrar
gözden geçirilmeli.
Mekânsal adaletin sağlanabilmesi için kendini temsil edemeyen ve dezavantajlı grupların da
dahiliyetine ihtiyacımız olduğu konuşuldu. Çocuk meclislerine üye seçerken Milli Eğitim
Müdürlükleri’nden okullara giden bir yazı ile okulun en lider ruhlu, en parlak çocukları meclise
seçildiği ancak bu yöntemin eksik olduğu belirtildi. Kendini temsil edemeyen çocukların (göçmen,
engelli vb.) bu alanlarda seslerini duyabilmemiz için mahallelere girmemiz ve muhtarlıklar ile iş
birliği yapmamız gerektiğinin altı çizildi.
Kent aynı zamanda farklı kültürlerin bir araya geldiği ve birçok toplumsal kesimi barındıran
sistemlerdir. Her kesimin ihtiyacını karşılamak için kapsayıcı olmalıyız.
Göçmen nüfusun artık hayatlarımızın gerçeği olduğunu ve birlikte yaşadığımızı kabul etmemizin
şart olduğu vurgulandı. Göçmen çocukların kültürlerini, ihtiyaçlarını ve kentten beklentilerini
anlamamız gerektiği belirtildi. Bu noktada göçmen çocukların kente uyum sağlamasına yardımcı

olmak, göçmen çocukların kendini iyi ve diğer çocuklarla eşit hissettiği alanlar yaratmamız gerektiği
konuşuldu. “Bu çocukların hoşuna gider” diyerek varsaydığımız bazı şeyler göçmen ve farklı
kültürlerden gelen çocukların hoşuna gitmeyebileceği ihtimalini asla göz ardı etmemiz, bunu
anlamak için çocukların birlikte oyun kurmalarına izin vermemiz ve belki bir saha araştırması
yapmamız gerektiği belirtildi.

Mahalle ölçeğinin önemi özellikle pandemi ile bir kez daha anlaşıldı. Mahalle ölçeğinin
gücünü kullanmalıyız.
Pandemi ve kısıtlamalarla birlikte kent sakinlerinin artık kendi mahallelerinde kalmak istediği ve
günlük hayat ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzaklara gitmek istemediği vurgulandı. Tabi ki
arabalara binip korulara ya da büyük parklara vs. gitmek her zaman bir seçenek ancak esas olanın
mahallemiz ve kapımızın önü olduğu konuşuldu. Kent planlaması anlamında da artık 15 dakikalık
şehir kavramının tüm dünyada yayıldığı ve buna bağlı olarak kentlerin mahalle ölçeğini
önceliklendirdiğinin altı çizildi.
Oyun parkları dışında kalan kamusal mekanların çocuklar için ne ifade ettiği anlaşılmalı.
Oyun parklarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesinden ayrı olarak diğer kamusal mekanların,
sokakların çocuklara ne ifade ettiğinin anlaşılması gerektiği belirtildi. Belediyelerin “buraya oyun
sokağı yapacağız, şuraya bir müdahale yapacağız” demesi yerine, bu alanları çocuklarla beraber
gezmeleri ve bu alanlarda ne olmasını istediklerini bizzat birinci ağızdan dinlemeleri gerektiğinin
altı çizildi.
Yetişkinler olarak dinlemekle ilgili problemimiz var. Dinlemiyoruz ve anlamıyoruz.
Yetişkinler olarak kente ve mekanlara bakışımızın çocuklarla aynı olamayacağı, bir alanı onların
gözünden görüp değerlendiremeyeceğimiz konuşuldu. Çocukları dinlediğimiz noktada ise
söylemek istediklerini anlayamadığımız, söyledikleri şeyleri kafalarımızda kurduğumuz klişelere
oturttuğumuz ve bunu tasarımlara yansıttığımız, nihayetinde de çocukların isteklerini hiçbir zaman
tam karşılayamadığımız belirtildi.
Çocukları dinlerken ve anlamaya çalışırken devamlılık en kritik konu.
Her çocuğun yapı ve karakter olarak farklı olduğu, mahalleleri birlikte gezerken bunu dikkate almak
gerektiği vurgulandı. Bazı çocuklar ilk gezide veya ilk buluşmada kendilerini ifade edebiliyorlarken,
bazı çocukların bunu yapabilmesi için ikinci veya üçüncü buluşmanın olması gerektiğinin önemine
vurgu yapıldı. Devamlılığın aynı zamanda çocuklara güven ve aidiyet duygusu verdiği ve toplumsal
kalkınma için katılımın devamlılıkla sağlanması gerektiği belirtildi.
Ebeveynlerin
kaçınmalıyız.
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Genellikle ebeveynler, çoğunlukla anneler ile gerçekleştirilen anketlerde sorulan soruların,
ebeveynleri “parklar pis”, “kaydırak yok” gibi klişe cevaplar vermeye yönlendirdiği ve dolayısıyla
ihtiyaçlar belirlenirken klişelerden öteye gidilemediği konuşuldu. Bu süreçlerde çocuklarla
konuşabilmenin, soru sorabilmenin, iletişim kurabilmenin ve en önemlisi onları anlayabilmenin
yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Çocuklarla birlikte tasarım yapmalıyız ve katılımcı tasarım yöntemleri geliştirmeliyiz.
Tasarım süreçlerinde çocukları dahil etme yöntemlerini bulmamız gerektiği konuşuldu. Bu
yöntemler arasında çocuklarla mahalle gezileri, sohbetler, atölyeler olabileceği konuşuldu.
Endüstriyel tasarım literatüründe kullanılan kolajlar, 3 boyutlu maketler gibi katılımcı tasarım
yöntemlerinin oyunlaştırarak çocuklarla birlikte uygulanabileceği önerildi. Çocukların 11-12 yaşına
kadar kendilerini en iyi ifade etme şeklinin resim çizmek olduğu ve bu beceriden çocukları
anlamakta mutlaka faydalanılması gerektiği vurgulandı.
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tasarlayabileceği, tasarlanan bu parkların belli süre boyunca aynı tasarımda kalabileceği, daha
sonra başka bir çocuğun tasarımına dönüştürülebileceği ve böylece çocukların karar
mekanizmalarına katılımının, fikirlerini almanın ve en önemlisi o parka ait hissetmelerinin
sağlanabileceği önerildi.

Ebeveynlerin kontrolcü olmaları çocukları oyundan uzaklaştırıyor.
Çocukların parklar, okul bahçeleri gibi kendileri için tasarlanmış alanlarda yetişkinleri istemediğini
gösteren çalışmaların olduğunun, çocuklarla birlikte atölye yapılırken çocukların parkların etrafına
hemen duvar çizdiğinin, sebebi sorulduğunda ise yetişkinlerin girmelerini istemediklerini ifade
ettiklerinin altı çizildi. Ebeveynlerin kontrolcü yaklaşımlarının çocuklarda özgüven eksikliğine ve
oyun kurma becerilerinin gelişememesine yol açtığı belirtildi. Ancak ebeveynlerin kontrolü
tamamen bırakmasının da imkansız ve güvensiz olduğu dolayısıyla hem ebeveynleri rahat ettirecek
hem de çocukları özgür bırakabilecek bir “uzaktan kontrol” yönteminin geliştirilebileceği belirtildi.
Bu noktada parklardaki bankların oyun alanına hakim olabilecek ancak belli bir mesafede
konumlandırılabileceği veya teknolojik yöntemlerle (dijital kontrol) çocukların takip edilebileceği
yöntemlerin geliştirilebileceği önerildi.
Ebeveyn dünyası riski uzaklaştırmak üzerine kurulmuş bir dünya. Ebeveynlerin endişelerini
gidermek için bilgilendirme çok önemli.
Özellikle büyük kentlerde yaşayan ebeveynlerin reflekslerinin riskleri uzaklaştırmak üzerine
kurulduğu, ebeveynlerin her şeyden önce risklere odaklandığı konuşuldu. Ana arter bir yolun
geçilerek gidilmesi gereken bir parka ebeveynlerin çocuklarını yollamak istemediği ve hemen
“bahçede oynayıversin” diyerek riski uzaklaştırmaya çalıştığı, oyun oynaması, sosyalleşmesi gibi
faydaların ebeveynlerin filtresinden geçmediği belirtildi.
Parklarda kullanılan malzemeler ile ilgili doğru bilgi aktarımı sağlanmalı.

Ebeveynler parklarda kullanılan kauçuk zemin malzemesinin daha hijyenik ve sağlıklı olduğunu
düşündüğü, ancak bir yandan da çocuklarının kumda da oynamasını istedikleri belirtildi. Kauçuk
malzemenin özellikle sıcak havalarda doğal malzemelere nazaran daha zararlı olduğu bilgisinin
ebeveynlere mutlaka anlatılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca ebeveynlerin en büyük endişesi olan
“çocuğuma bir şey olur mu?” sorusunun cevaplarını, parkta çocukların karşılaşabileceği riskleri ve
bu risklerin iyi ve kötü sonuçlarının ebeveynlere doğru şekilde anlatılması gerektiği konuşuldu.
Bunun için var olan veya yeni yapılacak olan mekanlarda ebeveynler için mutlaka bilgilendirici
tabelalar vb. uyarılar olabileceği önerildi.
Hangi mahallede, kaç yaş aralığında çocuklar var?
Mahalle ölçeğinde bir şeyler yapmak için o mahallede kaç yaş arası çocukların ağırlıkta olduğu iyi
tespit edilmeli ve yapılacak müdahalelerin bunu gözeterek yapılması gerektiği belirtildi.
Çocukları “salabilmek” için ebeveyni ve bakım vereni de oyuna dahil etmeliyiz.
Ebeveynlere, tabir-i caizse çocukları salmaları gerektiğinin anlatılmasına dikkat çekildi.
Hem ebeveynlerin endişelerini azaltmak hem de çocuklarıyla yeni bir iletişim kanalı açmak için
ebeveynlerin veya bakım verenlerin de oyuna katılmasının yollarının aranması gerektiği belirtildi.
Yapılan etkinliklerden ve tecrübelerden yola çıkarak öğrenilenlerden bahsedildi; çocuklar için
düzenlenen etkinliklerde yetişkinlerin en başta çekingen olduğu fakat sonrasında onların da oyuna
katıldığı ve çocuklarla farklı bir iletişim kurmaya başladığı paylaşıldı. Özellikle 0-3 yaş arası çocuk
sahibi olan ebeveynlere ve bakım verenlere çocuklarıyla birlikte nasıl oyun kurabilecekleri
hakkında eğitimler ve buluşmalar düzenlenebileceği, hatta sonrasında eğitim alan ebeveynlerin de
bir araya gelerek birbirlerinden öğrenmelerinin önünün açılabileceği önerildi.
Oynanabilir bir kent oluşturmak için bütün kenti çocuklara açmalıyız.
Çocukların oynayabileceği ve vakit geçirebileceği alanları parklar ve okul bahçeleri ile
sınırlandırmamamız gerektiğinin altı çizildi. Kenti tanımak için en önemli kamusal araçlardan
birinin toplu taşıma araçları olduğu ancak toplu taşıma araçlarına binen küçük çocukların, araçların
tasarımları sebebiyle camdan dışarıyı seyretmediği ve dolayısıyla kenti tanımadığı vurgulandı.
Çocukların hareket ederek çevrelerini algıladığı hatırlatıldı ve kente aktif katılımları için
mahallelerini ve çevrelerini tanımaları gerektiği belirtildi.
Okul bahçeleri güvenli oyun alanları haline getirilebilir.
Okul bahçelerinin okul saati dışında kalan saatlerde de açık tutulabileceği önerildi. Ayrıca okul
bahçeleri tasarlanırken sadece okul saatinde öğrencilerin değil, o mahallede yaşayan çocukların
güvenli bir oyun alanı olarak tercih edebileceği şekilde tasarlanması gerektiği belirtildi.
Tüm paydaşlar olarak basit düşünmeli ve klişelerden uzaklaşmalıyız.
Bir şeyler yapmak için fazla komplike düşündüğümüz, özellikle tasarımcıların çözüm ararken
detaylarda kaybolduğu, ancak çocuk ve kent konusunda çözüm üretebilmek için mutlaka basit

düşünmemiz gerektiği vurgulandı. Çocuklar için uygun ve güvenli fiziksel mekanı sağladığımızda
çocukları salabileceğimiz ve ihtiyaçlarını karşılamış olabileceğimiz konuşuldu.
Devamlılık, tıpkı kas antrenmanı gibi, alışkanlığı beraberinde getirir.
Ebeveynleri rahatlatmanın en önemli yollarından birinin devamlılık olduğu bir kez daha vurgulandı.
Bir mekanın güvenli olduğuna ebeveynleri ikna etmenin en güzel yolunun, yapılan müdahalelerin,
etkinliklerin, uyarıların vb. devamlılığının sağlanması, ebeveynlerin gün geçtikçe o mekanda daha
rahat ve güvende hissetmesini ve bunun bir alışkanlığa dönüşeceğini de beraberinde getireceğinin
altı çizildi. Örnek olarak sokak kapatma etkinliklerinin sadece bir sefere mahsus değil, belli
aralıklarla düzenli olarak yapılmasının hem çocukların hem de ebeveynlerin o alana aidiyetlerini
güçlendirmek hem de endişelerini hafifletmek için en iyi çözümlerden biri olabileceği konuşuldu.
Yeni alışkanlıklar için pandeminin aslında çok iyi bir fırsat yarattığı, herkesin alışkanlıklarını
değiştirebileceğini gördüğü bu dönemde hızlı aksiyon almanın önemine dikkat çekildi.
Parklar dört mevsim kullanılabilmeli.
Çok soğuk, çok yağışlı ya da çok güneşli günler için basit çözümlerin alınabileceği konuşuldu.
Gölgelik alanların önemli bir ihtiyaç olduğu belirtildi. Ayrıca yağışlı havalarda kaydırak gibi su
birikintisi yapabilen yerlere ebeveynlerin ya da bakım verenlerin suyu temizlemek için
kullanabileceği, belki zincirlerle yapıya sabitlenen küreklerin yerleştirilmesi ile yurttaşların kendi
başlarına bu alanları temizleyebilmesinin önünün açılabileceği önerildi.
Hem maliyet açısından daha uygulanabilir olan hem de çocukların serbest ve
kurgulanmamış oyun oynayabileceği alanlar oluşturulmalı. Çocukların yaratıcılıklarını
geliştirmeye yönelik çözümler bulmalıyız.
Çocukların her yerde bulunabilecek basit malzemeleri ve çocukların yaratıcılıklarını kullanarak
oyun kurabildiği alanların yaratılabileceği çözüm önerisi olarak sunuldu. Bu alanlar için doğal ve
geri dönüştürülebilir olan kartonlar, borular, yoğurt kapları, kumaş parçaları gibi materyallerden
oluşan serbest oyun alanlarının çocukların oynayabilmesi için yeterli olduğu vurgulandı.
Kentte var olan yapılar veya mobilyalar ufak müdahalelerle “oyunlaştırılabilir”, park
olmayan kamusal mekanlar çocuk dostu haline getirilebilir.
Elektrik direklerine salıncaklar asmak, sokaklara seksek çizmek gibi ufak müdahalelerin o mekanın
havasını çok hızlı ve olumlu bir şekilde değiştirebileceği önerildi. Böylece çocukların kentte vakit
geçirebileceği ekstra alanlar yaratılırken bir yandan da yetişkinlere oyunun varlığını
hatırlatabileceği üzerinde duruldu. Özellikle merdivenlerin çocuklar için harika bir oyun alanı
olduğu, kentte var olan merdivenlerin renklendirilerek cazibesinin artırılabileceği konuşuldu.
Ayrıca sokaklar veya caddeler üzerinde küçük “oyun cepleri” oluşturulabileceği, ebeveynlerin
otururken çocukların da hızlı bir şekilde oyun kurabileceği ve kısa ziyaretler için uygun mekanların
yaratılabileceği belirtildi.
Çocuğun kenti ve çevresini tanımasına olanak sağlayacak etkinlikler düzenlenmeli.

Özellikle kentin tarihi ve kültürel alanlarının çocukların da ilgisini çekebilecek şekilde
düzenlenmesi, bu mekanlara çocuk dostu erişim yollarının açılması gerektiği konuşuldu. İstanbul
özelinde bir tecrübe paylaşıldı; İstanbul’da yaşayan çocukların “İstanbul çok büyük” algısını
kırabilmek adına düzenli olarak farklı mekanlara gezilerin düzenlendiği ve bu gezilerin ardından
çocuklara sorulduğunda “aslında İstanbul o kadar da büyük değilmiş” cevabının alındığı ve
dolayısıyla çocukların yaşadıkları kente dair duydukları korku ve endişelerin azaldığı belirtildi.
Kent içerisinde var olan doğal yaşam ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılmalı. Sokak
hayvanlarından doğabilecek risklerin minimuma indirilmesi gerekir.
Belediye’nin özellikle sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin aşılarının tam ve sağlıklı olduğundan
emin olması ve ebeveynlerin ve bakım verenlerin sokak hayvanları ile ilgili duydukları endişelerin
minimuma indirilmesi gerektiği, bu konuda Belediye’ye çok iş düştüğü belirtildi. Ayrıca kentte var
olan doğal yaşamın sadece sokak hayvanları ile sınırlı kalmaması, bölgeye özel ağaçlar, yetişen
meyve sebzeler, kuş göçleri, çiçekler vb. gibi konularda bilgi verici farkındalık çalışmaları ile
çocukların kent yaşamında doğa ile kurdukları bağın ve iletişimin güçlendirilebileceği önerildi.
Oyunu sadece parklara ait olan bir araç değil, hayatın bir parçası olduğunu yetişkinlere
hatırlatacak, kendi çocukluklarını anımsayacakları “oyunbaz” alanlara ihtiyaç var.
Ebeveynlerin, oyun sadece parkta oynanır algısını kırabilmek için görünürlüğü yüksek, kontrollü ve
erişilebilir noktaların seçilip bu noktalarda çok hızlı sokak kapama etkinlikleri düzenlenebileceği ve
bunun için çok doğru bir zaman olduğu konuşuldu. Bu uygulamalar sırasında kent kültürüne ve
dokusuna ait bando, halk oyunları ekibi gibi bileşenlerin bu alanlarda var olması, yurttaşların o
alana karşı hissettikleri güven ve aidiyet duygularını olumlu olarak etkileyeceği belirtildi.

Erişim, Kapsayıcılık ve Güvenlik Masası

Tartışma Çerçevesi
Çalıştayın bu kısmında katılımcılar farklı konu başlıklarının tartışıldığı küçük kısımlarda çalışmaya
devam ettiler. Açık hava, doğa ve sağlık başlığında buluşan katılımcılar konuya aşağıdaki sorular
çerçevesinde katkı yapmışlardır.
●

Dezavantajlı grupların kente ve oyuna katılımı önündeki engeller nedir?

●

Oyun alanları/mekanları güvenliği ile ilgili ebeveynlerin ve bakım verenlerin ihtiyaçları
nedir?

●

Kent içinde çocukların oyuna ve oyun alanlarına erişiminin önündeki bariyerler neler?

●

Okul bölgeleri/rekreasyon alanlarına erişimde nasıl zorluklar yaşanıyor? Okul
bölgelerinin güvenliğini sağlamak için neler yapılabilir?

●

Okul bahçelerini okul saati dışında kalan zamanlarda kamusal alan olarak kullanmanın
önünde engeller var mı? Varsa neler?

●

Var olan spor alanları ve benzeri tesisler yeteri kadar verimli kullanılıyor mu? Kullanım
önündeki engeller nelerdir?

●

Var olan ve atıl durumdaki spor alanlarını ve benzeri tesisleri kullanılabilir hale getirmek
için neler yapılabilir?

Kamu kurumlarının açık alanlarının değerlendirilmesi
Özellikle okul gibi yapıların kullanılmadıkları zamanlarda bahçe, otopark gibi kısımlarının çocuklara
açılması kamusal alandaki harekete olanak veren mekanların sayısını da arttıracaktır. Buna benzer
çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarla iş birlikleri söz konusu olabilir.
Güvenli okul yolu projesi
Daha önce sivil toplum kuruluşları ve bakanlıkların da uyguladığı ve başarı sonuçlar elde edilen
güvenli okul yolu projeleri uygulanıp yaygınlaştırılabilir. Benzer projelerin temel amacı, çocukların
okula yürüyerek gidip gelmeleri ve kullandıkları güzergahların kavşak, ışık, geçit gibi iyileştirmelerle
güvenli hale getirilmesidir. Altyapının güçlendirilerek hayata getirildiği bu güvenlik projelerinde
hareket kısıtına neden olan alışkanlık ve davranış değişikliklerinin de dönüştürülmesi
hedeflenmektedir.
Güvenlik kavramının farklı başlıklar altında incelenmesi
Çocuk, oyun ve açık alan düşünüldüğünde güvenlik unsuru, sosyal, mekansa ve ruhsal güvenlik
olarak ele alınabilir. Güvenlik terimi her bir açıdan farklı farklı açılardan ele alınıp ne gibi ihtiyaçlar
ne gibi güvenlik durumları doğuruyor diye detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.
Sokak denetimlerinin yapılması
Trafik güvenliği, aydınlatma, hijyen, suç gibi konularda sokak sokak denetleme yapılıp ihtiyaçlar
belirlenebilir. Beliren ihtiyaçlara yönelik düzenleme çalışmaları da sokak ölçeğinden şehre
genişletilebilir.
Güvenlikle ilgili kaygıları ortadan kaldırılması
Bu alanda yapılan altyapı düzenlemeleri dışında ailelerin ve çocukların güvenlikle ilgili kaygılarını
giderici farkındalık çalışmaları yapılabilir. Ebeveynlere oyun ve hareketin günlük yaşamda
çocukların gelişimine ne kadar olumlu yönde katkı sağladığını farkına varabilecekleri etkinlikler
düzenlenebilir. Farkındalık kampanyaları, ebeveynler ve çocukların birlikte katılabilecekleri
aktiviteler bazı pilot uygulama modelleri olabilir.

Çocukların katılımı
Belediye bünyesinde güvenlik ve hareketlilikle ilgili yapılacak gerek veri toplama gerekse ihtiyaç
belirleyip tasarımlar yapma aşamasında çocukların tüm aşamalara dahil olmalarını sağlamak
önemlidir. İhtiyaçları çocuk gözünden belirlemek, var olan ihtiyaçlara çözüm önerileri geliştirmek
ve uygulayıp test etmek aşamasında ilçede yaşayan çocuklar sürece katkı yapabilmelidir.
Çocukların kendi başlarına hareket edebilecekleri tasarımlar uygulamak
Çocukların kendi başlarına hareket edebilecekleri şekilde erişim yolları hedeflenmeli. Kaldırım,
yaya akışı, yaya geçidi düzenlemeleri bunu sağlamanın ilk adımlarından biri olabilir. Bisikletli veya
yürüyerek ulaşım rotaları hedeflemek çocukların kendi başlarına hareket edebilmelerine olanak
sağlayan en önemli unsurlardan biridir.
Yerelde geliştirecek vizyon ve politikalar
Farklı yaş gruplarının güvenlik, kapsayıcılık ve hareketlilik başlığı altında farklı ihtiyaçları olacaktır.
Yerel yönetimlerin oyun alanları ve açık alanlarla ilgili güvenlik ve erişim özelinde belirlenen
ihtiyaçları kapsayıcı politikalar üretesi gerekmektedir. Bu politikalar, tasarım, yapım bakım ve
onarım aşamasında tüm ihtiyaçlara hitap eder nitelikte olmalıdır.
Veriye dayalı programların üretilmesinin önemi
Yapılacak tüm çalışmalar güncel verilerin analizi ile daha da uygulanabilir olabilir. Veri analizleri
bölgenin coğrafi yapısı, doğal bitki örtüsü, kullanıcıların alışkanlıkları ve gündelik davranışları,
ihtiyaçlar ve var olan imkanların tespiti şeklinde kapsayıcı bir şekilde olabilir.
Farklı ihtiyaçların göz önünde bulundurulması
Farklı yaş grubundaki çocukların ihtiyaçlarına göre tasarımlar hedeflenmeli. Engelli çocukların
gelişimine destek olacak açık alanlar engelsiz çocuklar başta olmak üzere kapsayıcı bir karşılaşma
alanı sağlamalı. Açık alanlar farklı ihtiyaçları olan çocukları izole eder nitelikte olmamalıdır.
Yürünebilirlik için mahalle müdahaleleri yapılabilir
Yürünebilirlik, çocuğun hayata katılması otonom bir şekilde hareket edebilmesi için en önemli
faktörlerden biridir. Yürünebilir alanlar neye tekabül ediyor ve nasıl tasarlanmalı, konusu
incelenebilir. Konut yakın çevresi sınırları tespit edilebilir. Karşıyaka'da mahalle ve alanları
birbirinden ayıran bulvarlar var, bunlar tespit edilip birbiriyle yakın teması olan bölgeler belirlenip
kendi içinde yürünebilirlik müdahaleleri yapılabilir.
Köşe başı buluşmaları düzenlemek

Çocuğun sokağa çıkması teşvik edilirken sokağın kendisi zaman geçirilebilir şekilde tasarlanabilir.
Camdan bakıldığında görüş mesafesinde olan yerlerde aktiviteler düzenlemek, trafik yavaşlatma
etkinlikleri yapmak, sadece çocukların değil yetişkinlerinde karşılaşabilecekleri mekanlar yaratmak
gerekir.
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