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21. yüzyıldaki gündemde kentsel yaşanabilir-
lik genel başlığında çevre koşulları, ekolojik 
dengeler, demokratik, eşitlikçi ve sürdürülebi-
lir toplumsal yarar ve tasarım tartışılmaktadır. 
Günümüzdeki bu tartışmaların omurgası ise 
“evrensel tasarım” olgusu üzerinde gelişmekte-
dir. Evrensel tasarım tüm insanlar tarafından 
kullanılabilen ürün ve çevrenin tasarımıdır. 
Evrensel tasarımı diğer tasarım terminolojile-
rinden ayrıştıran “fiziksel olduğu kadar sosyal 
yapıya da odaklanması” ve “bir ürünü binayla 
ya da şehirle bütünleştiren ve herkes için kulla-
nılır olmasını hede�eyen bir tasarım” olması-
dır. Evrensel tasarım kavramında konu edilen 
sadece engelli insanlar değil, tüm insanlar 
basitçe “herkes”dir. 
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21. yy.’daki gündemde kentsel yaşanabilirlik genel başlığında 
çevre koşulları, ekolojik dengeler, demokratik, eşitlikçi ve sürdürü-
lebilir toplumsal yarar ve tasarım tartışılmaktadır. Günümüzdeki 
bu tartışmaların omurgası ise “evrensel tasarım” olgusu üzerinde 
gelişmektedir. Evrensel tasarım tüm insanlar tarafından kullanıla-
bilen ürün ve çevrenin tasarımıdır. Evrensel tasarımı diğer tasarım 
terminolojilerinden ayrıştıran “fiziksel olduğu kadar sosyal yapıya da 
odaklanması” ve “bir ürünü binayla ya da şehirle bütünleştiren ve her-
kes için kullanılır olmasını hedefleyen bir tasarım” olmasıdır. Evrensel 
tasarım kavramında konu edilen sadece engelli insanlar değil, tüm 
insanlar basitçe “herkes”dir. 

Birleşmiş Milletler (UN-Habitat) tarafından 1949 tarih ve 
7217 sayı ile yayınladığı “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ne 
göre; Herkes, ırk, renk, cinsiyet, yaş, dil, din, siyasal veya başka 
bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi 
başka bir ayrım gözetmeksizin eşittir ve bütün haklardan ve öz-
gürlüklerden yararlanabilmelidir. Birleşmiş milletler ile birlikte di-
ğer bütün uluslararası kuruluşların (UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü 
WHO vb) ortak çabası “Herkes için Güvenli ve Dost Kentler” in 
planlanması ve yönetimidir. 

Bu ana gerekçelere temellenen “Herkes için Dost Kentler” Atöl-
yesi de özellikle yerel yönetimler düzleminde dost kent olabilme 
ortak kurgusunu tartışmayı amaçlamıştır. Atölye sürecinde Esenler 
Belediyesi, Şehir Düşünce Merkezi organizasyonunda Belediyenin 
yetkili tüm birimlerinin, halkın ve çocukların katılımıyla alt atölyeler 
düzenlenmiştir. “Sokak Dedektifleri”- ESTİM ile; “Mahallemi Fotoğ-
raflıyorum” ve “Çocuk Gözüyle Esenler” - Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi ile ; 
“Yerel Yöneticiler Gözünden Çocuk”, “Muhtarlar ve Çocuklarla Çocuk ve 
Yerel Yönetim İlişkisi”- Mahalle muhtarları ve Bilgi Evleri ile, “Esen-
lerde Engelsiz Tasarım”- Çocuk Sokağı ve Bilgi Evleri ile , “Yaşlı Dostu 
Esenler”-Dede Torun Merkezi ve Dörtyol Meydanı’ndaki katılımcılar 
ile, “Kadın Dostu Esenler” Kadın Eğitim Merkezi ile, “Esenler ve Sokak 
Hayvanları”- Dijital Kütüphane ve Kapalı Cadde-Dörtyol Meydan 
Katılımcıları ile birlikte katılımcı bir süreçte yapılmıştır. 



Atölye önerisini götürdüğüm andan itibaren beni süreçte yalnız 
bırakmayan çok değerli akademisyenlerimize, içerik sırasıyla Doç. 
Dr. A. Nilay Evcil, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, Doç. Dr. 
Kevser Üstündağ, Doç. Dr. Nilgün Çolpan Erkan, Yrd. Doç. Dr. Ce-
mile Tiftik, çalışma sürecindeki yardımcı asistanlarımıza, Arzu Er-
turan, Ataulllah Dilsiz, Ahmet Türel, öğrencilerimize, Semra Boz, 
Cansu Polat, Neşe Köse, Behnaz Akrami, Ravza Kabaktepe ve tüm 
atölye sürecini disiplini, çalışkanlığı ve güler yüzü ile koordine eden 
sevgili asistanımız Zeynep Pınar Genç’e çok teşekkür ediyorum. 

Katılımcıları, paydaşları ve ürünleri ile dinamik ve özgün olan 
bu atölyenin sonuçları Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde 7 
Ekim 2015 tarihli ortak sunuş toplantısında ilgilileri ile paylaşıl-
mıştır. “Herkes için Dost Kentler” başlığında ve kapsamlı içeriği 
ile sunulan bu kitabı da “Esenler” özelinde olduğu kadar bu konu-
lara gönül veren tüm paydaşların, kısacası “Herkes”in ilgisine su-
narız. 

Doç. Dr. Hatice AYATAÇ (İTÜ)

Editör



Herkes için 
Dost Kentler
İstanbul Esenler İlçesi Üzerine Değerlendirmeler



Esenler Şehir Düşünce Merkezi, yaptığı atölye 
çalışmalarını öğrencilerimizin, akademisyenlerimi-
zin, yerel yöneticilerimizin, bürokratlarımızın, sivil 
toplum kuruluşlarımızın faydalanabileceği şekilde 
akademik yayın haline getirmeye devam ediyor. 2015 
yılında gerçekleştirdiğimiz “Herkes İçin Dost Kentler” 
adlı atölye çalışması Esenler örneğinden yola çıkarak 
şehrimizin, halkımızın sorunlarına çözüm önerileri 
getiren bir eser niteliğindedir. Akademisyenlerimizin, 
personelimizin, muhtarlarımızın ve Esenler halkının 
titiz çalışmaları neticesinde hazırlanan kitap dost kent 
unsurunu merkez alarak; yaya dostu, yaşlı dostu, ço-
cuk dostu ve hayvan dostu şehircilik anlayışının gerek-
liliklerini tespit etmeye çalışmakta ve şehirlerin temel 
sorunları için çözüm önerileri sunmaktadır.

Esenler ilçemiz örneği üzerinden gerçekleştirilen 
çalışmanın gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sun-
duğunu belirtmek istiyorum. Esenler Şehir Düşünce 
Merkezi tarafından kitap haline getirilen bu atölye 
çalışmasının, şehircilik ve şehirlilik alanında yerel yö-
neticilerin, şehir üzerine çalışmalar yapan öğrencilerin 
ve akademisyenlerin başucu kitabı niteliğinde olacağı-
nı düşünüyor ve faydalı olmasını temenni ediyorum. 

M. Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı



8

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Katkıda Bulunanlar 

Ahmet Türel 
1990 yılında Kocaeli’nde doğdu. Lisans eğitimine, 2009 yılında 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bö-
lümünde başladı. 2013 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2014’e 
kadar özel sektörde çalıştıktan sonra Bursa Teknik Üniversitesinde 
araştırma görevlisi olarak başladı. Yüksek lisans eğitimine İstanbul 
Teknik Üniversitesinde Mimari Tasarım dalında devam etmekte-
dir. Öğrencilik hayatı ve mezun olduktan sonra bir çok ulusal ve 
uluslararası yarışmaya katıldı. Halen ‘Modernmimarlar‘ tasarım 
ofisi ile yarışma projelerine katılmaktadır.

Arzu Erturan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Şehir 

ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin 
‘Kentsel Planlama’ yüksek lisans programını ‘Kamusal Alan’ ko-
nusunda hazırladığı teziyle tamamladı. 2010’da kurucusu olduğu 
Sokak Bizim Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını halen sür-
dürmektedir. Kamusal alan, sürdürülebilir ulaşım, yaya ve bisiklet 
ulaşımı, erişilebilirlik konularındaki çalışmalarına ve doktorasına 
ise MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde araştırma görevli-
si olarak devam etmektedir. 

Ataullah Dilsiz
1988 yılında Ankara’da doğdu . Lisans eğitimine, 2007 yılında 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimar-
lık Bölümünde başladı. 2012 yılında lisans eğitimini tamamladı. 
Bir yıl kendi ofisini işlettikten sonra “Projen Mimarlık”tasarım ofi-
sinde bir yıl çalıştı. 2014 yılında Sinop Üniversitesinde araştırma 
görevlisi olarak başladı. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Teknik 
Üniversitesinde Mimari Tasarım dalında devam etmektedir.

Ayşe Nilay Evcil
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İTÜ’de tamamlamıştır. 

1997-2000 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu 
Yurtiçi Doktora bursunu almıştır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda 
sunduğu bildirileri, dergilerde yayınlanmış makaleleri, kendine ait bir 
kitabı ve kitaplarda yazdığı bölümleri bulunmaktadır. 2012 yılında 
doçent ünvanını alan Evcil halen Beykent Üniversitesi Mühendislik 
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ve Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  

Behnaz Akrami 
1989 yılında İran’da doğdu. 2007 yılında Tebriz Islamic Azad 

Üniversitesi, Mimarlik Fakültesi, Mimarlık Bölümünde başladığı 
lisans eğitimini 2012 yılında tamamladı. 2013 yılında “ANASHAR” 
tasarım ofisinde bir yıl çalıştı. Öğrencilik hayatı ve mezun olduktan 
sonra İran’da bir çok ulusal yarışmaya katıldı. 2014 yılından yüksek 
lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesinde Mimari Tasarım 
bölümünde devam etmektedir.

Cemile Tiftik
Cemile Tiftik, 1958 yılında Adana’da doğdu. Yüksek öğrenimi-

ne 1974 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde başlayarak 
1981 yılında yüksek mimar ünvanıyla mezun oldu. 1981-1985 yıl-
larında yüksek mimar olarak mesleki çalışmasını sürdürdü. 1985 
yılında İTÜ Mimarlık Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak atan-
dı. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde Yrd. Doç. 
Dr. olarak çalışmaktadır.

Hatice Ayataç 
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İTÜ’de tamamlamıştır. 

Kentsel tasarım alanındaki uzmanlık çalışmalarını lisans, yüksek 
lisans düzeyinde ders ve proje stüdyolarında aktif olarak sürdür-
mekte ve uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlamaktadır. “The 
International Diffusion of Planning Ideas; Influence on İstanbul’s 
Urban Fabric” isimli kitabın yazarı olan Ayataç, 2012 yılında Do-
çent ünvanı almış; 2013 yılından itibaren de İTÜ doçenti kadro-
suna atanmıştır. Halen, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge 
Planlaması bölüm öğretim üyesidir ve “Kentsel tasarım”, “Kentsel 
Planlama”, “Evrensel Tasarım” ve “Yaşanabilir Şehirlerin Planlan-
ması” temel çalışma konularında uzmanlaşmıştır. 
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Kevser Üstündağ
MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. 

Ulaşım planlama ve planlama alanında, İnsan hareketlerini temel 
alan ‘Organik Ulaşım Yaklaşımı’ üzerine geliştirdiği model kapsa-
mında ulaşımın toplumsal boyutu ile ilgili yerel yönetimler, araş-
tırmacılar, sivil toplum gönüllüleri ve mahallilerle birlikte proje-
ler üretmektedir. Trafik kültürü, yaya ve bisiklet güzergâhlarının 
güvenliği konularında gerçekleştirdiği toplumsal araştırmaları 
mekânsal uygulamalara dönüştürmek çabası yerel ve uluslararası 
düzeyde devam etmektedir. Dünya Otomobilsiz Şehirler Ağı’nın 
ve Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği’nin ve Walk21 Yaya 
Federasyonu’nun Türkiye delegasyon üyesidir. 

Neşe Köse
1986 İzmir Bergama’da doğdu. İÜ Peyzaj Mimarlığı’ndan 

(2008), YTÜ Kentsel Mekân Organizasyonu ve Tasarımı’ndan 
(2012) mezun oldu. Viyana Teknik Üniversitesi’nde 1 yıl (2011) 
Erasmus öğrencisi olarak bulundu. YTÜ Şehir Planlama Doktora 
Programı’na devam etmekte, Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü Etüd ve Proje Biriminde görev yapmaktadır. 

Nilgün Çolpan Erkan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümün-

den 1993 yılında mezun olmuştur. Sırasıyla 1996 yılında yüksek 
lisans, 2002 yılında doktora eğitimini aynı üniversitede tamamla-
mış, 2013 yılında doçent ünvanı almıştır. 1995 yılından bu yana 
YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde görev yapmaktadır. Uz-
manlık alanları kentsel tasarım, çevre psikoloji konularıdır.

 Ravza Kabaktepe
1996 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 

İstanbul’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi Şehir ve Bölge Planlanması bölümünde 2014 yılından beri 
lisans eğitimini sürdürmektedir. Fikir, kültür, sanat toplulukların-
da/kulüplerinde faaliyet göstermektedir. 
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Semra Boz
Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Fransızca Si-

yaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencisidir, Göç ve İnsan 
Hakları konusu üzerine çalışmaktadır. Öte yandan çeşitli Sivil Top-
lum Kuruluşlarında gönüllü projeler yürütmekte ve Suriyeli Göç-
menlerin kurduğu Suriye Okulunda gönüllü eğitmenlik yapmakta-
dır. Fransızca, İspanyolca ve yerel diller bilmektedir .

Yasemin Çakırer Özservet
Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü(ŞBP) 

2000 yılında bitirmiştir. 2004’de Selçuk Üniversitesi ŞBP’de Yüksek 
Lisansını, 2012’de İTÜ ŞBP’de doktorasını tamamlamıştır. 2013-
2014 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık 
Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmış ve 2014 Nisan’dan 
bugüne Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde öğre-
tim üyesidir. Mekânsal Ayrımlaşma, Uluslararası Göç, Çocuk ve 
Şehir mekânı ilişkisi ve Yerel Yönetimler alanında bir çok çalışması 
bulunmaktadır.

Zeynep Pınar Genç
2009 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 

mezun oldu. 2011 yılında Sheffield Üniversitesi Peyzaj Çalışmaları 
programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012-2015 yılla-
rı arasında Kastamonu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde 
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılından beri İTÜ Peyzaj Mi-
marlığı bölümünde doktora eğitimine devam etmekte ve 2015 yılı 
itibariyle Çerkezköy Belediyesi’nde çalışmaktadır.
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Dost Kentler
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1. Bölüm



“…Sağlıklı, demokratik bir toplu-
mun ve iyi yönetişimin öncelikli 
göstergesi çocukların refahıdır, 
çocuk dostu kentler, herkese 
dosttur….” Habitat II, 1996

Esenler’de Çocuk 
Dostu Olmak





Çocuk Gözüyle  
Esenler
Hatice Ayataç, Zeynep Pınar Genç (İTÜ)
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ÇOCUK GÖZÜYLE ESENLER
Hatice Ayataç, Zeynep Pınar Genç (İTÜ)

1. Giriş

Günümüz dünyasının öncelikle teknoloji eksenli hızlı değişimi 
ve sosyal, ekonomik ve mekânsal değişimleri göz önüne alındığın-
da; hızla değişen yaşam biçimleri, aile yapısı ve ebeveyn tutumları 
(Goldstein, 2012); özellikle elektronik medya araçları (Campbell, 
2013) ve dış mekânın güvensizleşmesi (Ridgers vd., 2012) vb. ne-
denlerle; çocuklar apartmanlarının kapı önlerine bile çıkamamak-
ta, dış çevreden uzaklaşmakta ve yaşadığı çevre ile bir bağ oluştur-
makta güçlük çekebilmektedir (DCSM, 2004). 

Fiziksel, bilişsel ve toplumsal-duygusal gelişiminin temelleri 
çocukluk döneminde atılmaktadır. Bu nedenle kentsel alanların 
çocuğun gereksinimleri, korunması ve güvenliği için tasarlanması, 
yaşadıkları çevre ile bağlarının güçlendirilmesi gerekir (Gür Öymen 
ve Zorlu, 2002).

1.1. Amaç ve Kapsam

 “Çocuk Gözüyle Esenler” çalışmasının temel amacı: İstanbul’un 
nüfus olarak kalabalık ve yapılaşma yoğunluğu en fazla olan ilçele-
rinden birisi Esenler ilçesinde yaşayan çocukların gözüyle Çocuk-
Oyun, Çocuk-Mekân, Oyun-Mekân ilişkisi içerisinde planlama ve 
tasarım ilkeleriyle değerlendirmektir (Şekil 1). 

 Araştırmanın alt hedefleri ise; 

• Esenlerde yaşayan kendi başına sokakta oynayabilen ve ma-
halle ölçeğinde yürüyerek bir yerden bir yere serbestçe gidebi-
len 10-14 yaş aralığında olan çocukların oyun için ilgi kurduk-
ları mekânları tespit etmek,

• Çocuk dostu bir yerleşmenin temel ilkeleriyle bulundukları 
çevreyi değerlendirmelerini sağlamak,

• Çocuklar için katılımcı yöntemlerden literatürde de yaygın 
olarak kullanılan 3 tanesini-Foto-ses ve foto-tanımlama/ 
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Odak Grup Toplantısı/Anketler karşılaştırmalı sonuçlar elde 
etmek amacıyla uygulamak,

• Çocukların gözünden elde edilen çıktılarla, yerel yönetimin 
uygulayabileceği politikalara, karar üretme sürecine katkıları-
nı somutlaştırmak olarak belirlenmiştir. 

1.2. Yöntem 

Çocukların kültürel farklılıklarına, etnik kökenlerine bağlı 
mekân algılarını anlamaya dönük çalışmalarda gözlem, anket, de-
rinlemesine görüşmeler, odak grup toplantıları ve fotoğraflama 
yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır (Loukaitou-Sideris, 2003). 

Şekil 1. Çalışmanın kapsamı 

Bu araştırmada da yukarıda izlenen dört adımdan birbirini 
destekleyen araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Birinci adımda 
Esenler ilçesinin mekânsal verileri üzerinden bir değerlendirme 
yapılmış, ilçenin demografik, sosyal verileriyle birlikte ilçe ve ma-
halle düzeyinde çocuk mekânları tanımlanmıştır. Çocuklarla bir-
likte ortak yapılan çalışmalarda katılımcı, araştırma ve sorgulama 
yöntemlerinden tercih edilen üç yöntem (Şekil 2) kullanılmıştır:
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9 Kız 11 Erkek Çocuk 
Katılımcının Mahalleleri ile
İlgili Görüşlerinin Tartışıldığı
ve Post-itlere Kaydedildiği
Katılım Çalışması

11 Bilgi Evinden 
38’i Kız 26’sı Erkek Çocuk
ve 18 Zabıta Görevlisi İle 
Anket Çalışması

1. Basamak

Esenlere’e Yönelik
Mekansal - Sosyal Analizler
Literatür Araştırması
Yöntem Araştırması

MASA ÇALIŞMASI
2. Basamak

10 Kız 9 Erkek Çocuk 
Katılımcı ile Tek Kullanımlık
Fotoğraf Makineleri
Kullanılarak Gerçekleştirilen
Analiz Çalışması

FOTO TANIMLAMA

3. Basamak
ODAK GRUP

4. Basamak
ANKET

Şekil 2. Araştırma adımları

Foto-ses (photo-voice) ve foto-tanımlama (photo-elicitation), 
fotoğrafın görsel bir araştırma metodu olarak kullanıldığı çalışma-
lardır. Foto ses marjinal, bir grubun kendi ya da topluluğu ile ilgili 
hikayesini fotoğraflayarak anlattığı katılımcı bir araştırma meto-
dudur (Poudrier & Mac-Lean, 2009). Foto tanımlama ise araştırma 
anketleri ya da mülakatlarına katılımcıların tanımlama yapması 
için fotoğrafik resimlerin yerleştirilmesidir (Lorenz & Kolb, 2009). 
Fotoğraf ile analiz değerlendirilen yaş grubundaki çocuklar için çi-
zim ya da maket gibi diğer sanat araçlarını içeren katılımcı yön-
temlere göre gerçekleri daha somut bir şekilde yansıtacak ölçümler 
yapabilmeye olanak tanır. Foto-ses yönteminde katılımcı grup be-
lirlenen soru ile ilgili çevrelerini fotoğraflamaktadır. Soruya karşı-
lık gösterilen fotoğrafların içeriklerinin tanımlanması ve konuları-
na göre gruplandırılması ise foto-tanımlamanın konusudur.
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Odak grup toplantısı (focus group meeting), belli bir konu 
hakkında bir moderatör eşliğinde 4-12 kişi arasında değişen bir 
grubun, tanımlanan bir konu hakkında fikirlerini tartıştığı çalışma 
yöntemidir (Experientia, ty.). Çocukların bir araya getirilerek belli 
konular üzerinde fikirlerini tartışması ve not (post-it) kağıtları kul-
lanılarak düşüncelerini kaydetmeleri amaçlanmıştır.

Anket (questionnaire), UNICEF’in çocuk dostu şehir uygula-
malarında kullandığı 3’lü ve 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmış, 
kapalı uçlu sorulardan oluşan 23 soruluk çocuk anketi ve yine 3’lü 
Likert ölçeğine göre hazırlanmış kapalı uçlu sorulardan oluşan 10 
soruluk zabıta birimi anketi uygulanması amaçlanmıştır.

Literatürde uygulamaları bulunan çocuklara özgü her araştırma 
üç yöntemiyle birlikte Esenler ilçesinde Bilgi Evlerindeki çocuklarla 
yürütülen çalışmanın karşılaştırmalı sonuçlarıyla Esenler ilçesinin 
çocuk dostu olması yönüyle değerlendirmeler yapılmış ve yerel yö-
netimin uygulamasına olanak veren çıkarımlar sunulmuştur. 

2. Çocuk Haklarında Arka Plan

Geçtiğimiz yüzyıl birçok konuda olduğu gibi çocuk hakları bağ-
lamında oldukça önemli uygulamaların yapıldığı bir yüzyıl olmuş, 
kentsel mekânların çocuk dostu bir şekilde tanımlanması adına 
çok sayıda sözleşmenin, kongrenin, manifestonun ve uygulamanın 
hayata geçirilmesinde itici güçlerin yaratılmasının önemi anlaşıl-
mıştır. Çocuğa yönelik yapılan tüm bu farkındalık uygulamaları 
çocuğun temel alınarak uygulandığı bugünkü mekânsal düzenle-
melerin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.

II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan olumsuzluklar sonucunda 
1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
25. ve 26. maddelerinde çocukluk döneminin yardım gerektiren 
bir dönem olduğuna ve tüm çocukların eğitim hakkının olduğu-
na değinilmiş ve çocukların korunması ve temel eğitim haklarının 
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sağlanması ilk kez güvence altına alınmıştır (UNICEF, 2004). Bu 
tarihten sonra çocuk hakları çocuğun her türlü istismara karşı ko-
runması adına üzerinde durulan bir konu haline gelmiş ve 1959 
yılında BM tarafından 10 maddelik Çocuk Hakları Bildirgesi hazır-
lanmıştır. 1979 yılı Uluslararası Çocuk Yılı ilan edilmiştir (UNICEF, 
2004). Bu yılda alınan kararlar çerçevesinde yapılan 10 yıllık çalış-
malar sonucunda 1989 yılında Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme imzalanmıştır (Francis & Lorenzo, 
2006; Kingston vd., 2007; Derr vd., 2013). Ardından 1994 yılında 
Bolonya Çocuk Kongresi düzenlenmiş ve burada İtalya’nın birçok 
bölgesinden gelen çocuklarla beraber katılımcı bir şekilde yapılan 
bir dizi çalışmanın ardından çocuklar kendi hakları çerçevesinde 
nasıl mekânlarda yaşamak istediklerine ve şehirlerin nasıl geri ka-
zanılabileceğine ilişkin bir manifesto hazırlamışlardır (Francis & 
Lorenzo, 2006). Özetle; çocuklar bu manifestoda “..bir araya gele-
bilecekleri, oyun ihtiyaçlarını gidermek için doğayla daha çok iletişim 
kurabilecekleri, tüm şehirde özgürce ve güvenli bir şekilde dolaşabile-
cekleri, güvende hissedebilecekleri, bol yeşil alanların olduğu, trafik-
ten korunan, rahatça bisiklete binebildikleri, daha çok toplu taşımın 
olduğu, ekip-biçmeye olanak tanıyan okul bahçelerinin olduğu… vb.” 
mekânsal uygulamalar istediklerini belirtmişlerdir (Francis & Lo-
renzo, 2006). 

1996 yılında hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak kentlerde 
meydana gelen olumsuz yaşam koşullarına dikkat çekmek adına 
BM İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat II düzenlenmiştir. Kon-
feransta genel anlamda herkesin hakkı olan evrensel kavramlara 
değinilmiş; ayrıca “Sağlıklı, demokratik bir toplumun ve iyi yönetişimin 
öncelikli göstergesi çocukların refahıdır, çocuk dostu kentler, herkese 
dosttur.” söylemi ile ilk kez çocuk dostu kent kavramının gündeme 
gelmesini sağlamıştır. 2000 yılına gelindiğinde UNICEF’in önder-
liğinde İtalya’da Çocuk Dostu Şehirler Girişimi Sekreterliği kurul-
muştur. Bu inisiyatif daha önce de belirtildiği gibi Habitat II’de ilk 
kez sözü edilen Çocuk Dostu Şehirler kavramını hayata geçirerek, 
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ÇHDS’nin kentlerde uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir. 
Daha net bir ifade ile konuya bakıldığında Çocuk Dostu Şehirler 
girişimi ÇHDS’nin tümüyle uygulanması görevini üstlenmiştir. 

Bu çerçevede artık kentsel uzmanlar çocuk için imar kararla-
rından ibaret olan standart ölçütlerde uygulamalar yerine mahalle 
ölçeğinden kent ölçeğine çocuk dostu mekânlar yaratmayı hedef al-
mıştır. Bir diğer anlamda çocuk için sadece bir park yapmak yerine, 
çocuğun oyun oynadığı sokakların ya da park alanına onu ulaştıran 
yolların da çocuğun oyun ihtiyacına göre düzenlendiği uygulamala-
ra yer verilmiştir.

2.1. Çocuk-oyun ilişkisi

Çocuğun fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişiminin sağ-
lıklı bir şekilde tamamlanmasındaki en önemli yardımcı oyundur. 
Çocuğun fiziksel ihtiyaçları: Hareket etme, tırmanma, kazma, yuvar-
lanma, koşma, zıplama, sürme, atlayarak geçme, dengede durma, asıl-
ma, sallanma, yukarı çekme, itme, çekme, aşağı düşme, taşıma, esneme, 
sürünme ve yakalama hareketleri ile giderilebilmektedir 

Özellikle dış mekânda oynanan oyunlar, çocukların fiziksel 
sağlıklarını geliştirirken motor becerilerini ve fiziksel dayanıklılık-
larını da arttırır (Goldstein, 2012). Çocuklar, sağlıklı bir şekilde bü-
yüyüp gelişebilmek için fiziksel aktiviteye ihtiyaç duymaktadırlar 
(Whitebread vd, 2012). Çocukluk dönemi obezite probleminin ve 
astım gibi hastalıkların aşılmasında aktif oyunun rolü çok büyük-
tür (Enns, ty.; Sanson, et al., 2012; Malone & Tranter, 2003; Gins-
burg, 2007; Camphell, 2013; Malone vd., 2014).

Çocuğun oyun ile karşılayabildiği bilişsel gereksinimleri, kendi 
oyun mekânları hakkında alınan kararlara katılım sağlama; çevrelerini 
tanımlama ve değerlendirme; çevrelerini inşa etme, yaratma, dönüş-
türme ve yeniden şekillendirme; sahiplilik ve ortaklık duygusu kazan-
ma; tercih yapma ve olasılıkları görme; gizlenme, gözetleme, planlama, 



24

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

saklanma, ortaya çıkma; evcilik gibi fantastik rollere girebildiği oyunlar 
oynama; çevresindeki dış dünyayı gözlemleme; keşfetme, ortaya çıkar-
ma ve ifade etme olarak tanımlanabilmektedir (Campbell, 2013). 

Oyun, çocuğun sosyal gelişiminde empati, merhamet ve pay-
laşım duygularını geliştirir, seçenekler ve seçimler yaratır, dışlayıcı 
değil kapsayıcı olmayı geliştirir, dikkati ve bağlılığı arttırır, paylaşı-
mı, sırasını beklemeyi ve karşısındaki bireyleri daha iyi anlamasına 
yardımcı olur; oyun ile çocuk kurallara uymayı, işbirliğini, ahlaklı 
ve etik davranmayı, kültürel kimlik, ben olma bilinci geliştirmeyi, 
aldıkları kararlar ve sorumlulukların sonuçlarını deneyimlemeyi 
öğrenir; duygusal anlamda korku, endişe ve stresi azaltır, mutlu-
luk, samimiyet ve özsaygı geliştirir; sakinlik, dayanıklılık ve uyumu 
arttırır, sürprizler ve değişimlerin üstesinden gelmeye yardımcı 
olur (De Vries, 2006; Goldstein, 2012; Campbell, 2013). 

2.2. Çocuk-Mekân İlişkisi ve Çocuk Dostu Şehirler

Yapılan çalışmalar geçtiğimiz 50 yılda özellikle Batı Dünyasın-
da çocukların başka çocuklarla beraber serbest bir şekilde oyun 
oynadığının azaldığını göstermektedir. Oyundan uzaklaşma ile pa-
ralel olarak çocuklar arasında endişe, depresyon, yardımlaşmama, 
narsisizm gibi olumsuz duyguların arttığı gözlemlenmiştir. Bu ne-
denle çocuğu dışarı çıkarıp oyun oynamasına olanak sağlayabilecek 
güvenli mekânlar yaratılması oldukça önemlidir (Chudacoff, 2007 
aktaran Goldstein, 2013).

Çocuğun gelişimindeki önemi doğrultusunda fiziksel çevrenin 
çocuk için daha yaşanılır hale getirilmesi başta Kuzey Avrupa ülke-
lerinde önem kazanmakta, bu ülkelerde çeşitli çalışmalar, projeler 
ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalardan en önem-
lisi Çocuk Dostu Kent girişimleridir (Tandoğan, 2011). Çocuk Dos-
tu Kent Girişimi, günlük hayatta çocuk haklarını yaşama geçirmeye 
özen gösteren herhangi bir kent veya yerel yönetişim sistemi ola-
rak da tanımlanabilir.
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UNICEF’in Çocuk Dostu Şehirler İnisiyatifi, çocuk dostu şehri 
şu şekilde tanımlamaktadır: “Çocuk haklarına dair sözleşmenin ha-
yata geçirilmesini sağlamak için uygulamalar yürüten belediyeler ya da 
yerel yönetimler çocuk dostudur. Bu yerel yönetimler çocukların sesleri-
ni, ihtiyaçlarını, önceliklerini ve haklarını kamu politikaları, program-
ları ve kararlarının bir parçası olarak ele alır ve uygulamalar üretirler.” 

UNICEF (2004)’in değerlendirmesiyle Çocuk Dostu Şehirlerin 
temel özelliklerinden birisi de “Sokaklarda güvenli bir şekilde yalnız 
başına yürüyebilme, arkadaşları ile buluşup oynayabilmeleri”dir. Şe-
hir ölçeğinden sokak ölçeğine kadar çocuk mekânlarının tasarım 
ilkeleri detaylandırılmaktadır. Çocuk dostu bir mahallede “Ulaşım 
ile desteklenen meydan ve yeşil alanların olması; ilköğretim birimine 
erişimde en fazla 1.5 km uzaklığın esas alınması; çeşitli oyun aktivitesi 
sağlamak amacıyla sert ve yumuşak zemin materyallerinin kullanılma-
sı” dikkat edilmesi istenen bazı konulardır (Enns, ty). 

Kuzey Avrupa ülkeleri basta olmak üzere birçok ülkede özel-
likle sokakların çocuklar için önemi fark edilerek, çocuklar için 
daha yaşanılır kılınması için farklı isimler altında bir takım dü-
zenlemelere gidilmekte olduğuda görülmektedir. Bu düzenlemeler 
“Woonerf ”, “HomeZone” farklı isimlerde adlandırılmış olsa da genel 
olarak sokak trafiğinin ya da trafik hızının azaltılmasıyla çocuklar 
için oyun mekânları geliştirilmekte, dinlenme, oturma mekânları 
oluşturulmaktadır.

Çocuk dostu bir sokakta çocuklar, emniyetli ve korunmalı olmalı, 
yürüyebilmeli, bisiklet kullanabilmeli, sokağı tüm genişliği ile kullanıla-
bilmeli, eğlenebilmeli, aktif bir şekilde oynayabilmelidir. Çocuk oyun 
alanlarının tasarımında da bu temel ilkelere uygun malzeme ve ta-
sarım, ihtiyaç saptaması yapılmalı ve geliştirilmelidir (Sanson, ve 
diğ., 2012). 
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3. Esenler’de Çocuk olmak ve Çocuk İlgi Mekânları 

Esenler ilçesi, 16 mahalleden oluşan 458.857 kişilik nüfusu 
(TÜİK, 2014) 5.227 hektarlık alanı ile İstanbul’un en kalabalık ve 
en yoğun yerleşim yerlerinden birisidir. Yapılaşma oranı yüksek ve 
konut niteliğinin düşük olduğu, yapılı bir çevreye sahip olan ilçenin 
İstanbul’da m2 başına düşen insan sayısının en yüksek olduğu yer-
leşme olduğu bilinmektedir (Esenler Belediyesi 2010-2014 Strate-
jik Plan, 2012).  

Şekil 3. Esenler ilçe ve ilçedeki çocuk nüfusu ve mahallerdeki çocuk oranları

Esenler’de yaşayan 19 yaş altı çocuk sayısı 163.576’dır (TÜİK, 2014). 
Bu sayı Esenler nüfusunun yaklaşık % 36’sı kadardır. Esenler’de 12’si özel 
13 anaokulu, 5’i özel toplam 35 ilköğretim okulu, 7’si özel 13 lise bulun-
maktadır. Bu okullarda 82 bin öğrenci eğitim görmektedir.
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Esenler ilçesinde yaşayan çocuk sayısı ve oranı düşünüldüğün-
de ve çalışmanın ana hedefleri doğrultusunda; ilçe bütünün çocuk-
la ilgi kuran, kısmen ilgi kuran ve ilgi kurmayan mekânlarının ön 
değerlendirmesi yapılmıştır (Şekil 4.1 ve 4.2). Esenler Belediyesi 
Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2008 yılı arazi kullanım verilerine 
bağlı olarak aşağıda detaylı lejandıyla verilen bu haritalama ça-
lışmasında ilgi kuran alanlar: Tüm kamusal nitelik taşıyan açık 
alanlar, okullar, kütüphaneler, kültür ve spor tesisleri, kreşler, 
Çocuk Sokağı ve diğer çocuğa özel mekânlar; kısmen ilgi kuran 
alanlar: ticaret alanları, pazarlar, AVM’ler ve metro istasyonları; 
ilgi kurmayan alanlar ise: Sanayi/küçük sanayi alanları, depo-
lar, çöküntü alanları, kentsel dönüşüm alanları, yüksek katlı yapı 
yoğunluklu alanlar olarak belirlenmiştir. Bu belirlemenin yapıl-
masındaki amaç temelde çocuk için güvenli ve güvensiz alanların 
mekânsal dağılımını vurgulamak, ayrıca çocukların yoğunlukla 
kullandığı mekânların bir arada olduğu alt çalışma alanını belirle-
mede yönlendirici olmasını sağlamaktır. 

Çocuklar ile ilgi kuran ve kurmayan alanların belirlenmesinin 
ardından, çocukların kullanımı için potansiyel mekânlar barındı-
ran, çocuk için belli başlı ulaşım noktalarına ve kent merkezine 
erişim mesafesinde olan, ayrıca yine Çocuk Sokağı’na yürüyerek 
erişim mesafesinde olan bir mahalle ve yakın çevresinin alt çalışma 
alanı olarak belirlenmiştir. Esenler Dörtyol Meydanı, Çocuk Soka-
ğını, metro istasyonlarına yakın kültür merkezini, park alanlarını, 
okul ve Bilgi Evlerini bünyesinde barındıran Nene Hatun mahallesi 
ve yakın çevresi öncelikli çalışma alanı olarak seçilmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 4-1. Esenler İlçesinde Çocuk İlgi Mekânları, (Ayataç ve diğ. 2015)
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Şekil 4-2. Esenler İlçesinde Çocuk İlgi Mekânları, (Ayataç ve diğ. 2015)
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Şekil 5. Esenler İlçesi, Nene Hatun Mahallesi, yeri ve çocuk ilgi mekânları,  
(Ayataç ve diğ., 2015)
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4. Çocuk Gözüyle Esenler

Çocuk gözüyle değerlendirme yapmak için Esenler ilçesi bütü-
nü ve Nene Hatun mahallesi özelinde katılımcı alt atölyeler düzen-
lenmiştir. Mahallemi Fotoğraflıyorum, odak grup ile mahallenin 
güçlü yönleri ve zayıflıkları, anket ile ideal oyun mekânlarının be-
lirlenmesi. Bu atölyelerde Çocuk Dostu çevre parametreleri “erişe-
bilirlik, sokak kullanımı, eğlence, sosyalleşme, güvenlik, fiziksel çevre, 
sağlık, çeşitlilik” kapsamında değerlendirme ve çıkarımlar yapılmış-
tır. 

4.1. Mahallemi Fotoğraflıyorum 

Foto ses ve foto tanımlama çalışması, Nene Hatun mahallesi 
sınırlarında yer alan Cahit Zarifoğlu Bilgi Evinde 10’u kız 9’u erkek 
toplam 19 adet çocuğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
aile izni ve çocuğun gönüllülüğü esas alınmıştır. Çocuklara Kodak 
Flash, 27 pozluk tek kullanımlık fotoğraf makineleri ve Nene Hatun 
mahallesini ve yakın çevresini gösteren, üzerinde sokak, cadde, mey-
dan, okul, park isimlerinin ve görevlerinin yazılı olduğu A3 ebadın-
daki haritalar dağıtılmıştır. Çocuklardan yaşadıkları mahallede gün-
delik yürüme rotaları üzerinde tespit ettikleri güçlü ve zayıf yönleri 
fotoğraflamaları, çektikleri fotoğrafların yerlerini fotoğraf sırasına 
göre haritalarına işaretlemeleri ve fotoğrafı niçin çektiklerini harita 
üzerindeki ilgili boşluğa not etmeleri istenmiştir. Çocuklara bu işlem 
için 3 gün süre verilmiş ve gezdikleri rotalarda karşılaştıkları durum-
ları kayıt etmeleri istenmiştir. 3. günün sonunda Cahit Zarifoğlu Bilgi 
Evinde düzenlenen atölyeye davet edilmişler ve fotoğraf makineleri 
ile tespitlerini kayıt ettikleri haritaları toplanmıştır. 
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Şekil 6. Atölye değerlendirme parametreleri (Ayataç ve diğ., 2015)
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Şekil 7. Mahallemi Fotoğraflıyorum Atölyesi

Çalışma sonucunda, 19 çocuğun çektiği toplam 325 fotoğrafın 
293 tanesi çalışma kapsamı ile ilgili bulunmuş ve değerlendirmeye 
alınmıştır (Fotoğraf 1-6). 293 fotoğraf numaralandırılmış ve ço-
cukların her fotoğraf için kullandıkları kendi tanımları korunarak 
Office Excel Programına aktarılmıştır. 

Ardından çocukların tanımları olumlu ve olumsuz yargılar olarak 
gruplandırılmış ve Çocuk Dostu Çevre Parametreleri (Şekil 6) altında 
toplanmaya çalışılmıştır. Sonuçta; bu yorumları grafik olarak görsel-
leştirilerek çocukların mahallelerini ne ölçüde çocuk dostu buldukları-
nın değerlendirilmiştir. 

Çevre Kirliliği

Sokak Hayvanlarını Gözetme

Sokak Etkinlikleri

Yüksek Katlı Yapılar

Mahalleli ile İlişki Kurma

Çeşitlilik ve Oyun

Fotoğraf 1-6. Çocukların mahalle fotoğrafları 
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4.2. “Mahallem Çocuk Dostu Mu?” Odak Grup 
Toplantısı

Ayrıca fotoğraflar ve tanımlarının çocuk dostu çevre para-
metrelerine ilişkin üst başlıkları GIS yardımıyla harita üzerine ak-
tarılmıştır. Böylelikle çocukların yaşadıkları çevrede çocuk dostu 
olduğunu düşündükleri (güçlü yanları) ve düşünmedikleri (zayıf-
lıkları) yerler mekânsal anlamda da ortaya konmaya çalışılmıştır 
(Fotoğraf 7-8).

Fotoğraf 7–8. Nene Hatun Mahallesi, Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi Odak Grup Çalışması, 
Haziran 2015

 

Çocukların mahallelerindeki çocuk dostu parametreleriyle güç-
lü gördükleri mekânlar çoğunlukla sosyalleşme imkanı bulabildik-
leri ve çocuk kullanımına olanak veren Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi, 
ilköğretim okulları ve Dörtyol Meydandır. Çocuklar oyun mekânı 
olarak evlerine en yakın sokağı kullanmaktadır. Erişebililik soru-
nunu evlerinden Dörtyol Meydana ulaşmada yaşarken, özellikle 
okul çevrelerini sosyal tehditler nedeniyle güvensiz bulduklarını 
sıklıkla belirtmişlerdir. Bu nedenle tercihleri kapalı ortamlardan 
yana olmuştur (Şekil 8-9) . 
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Şekil 9. Nene Hatun mahallesinin Çocuk Dostu parametrelere  
göre zayıf yanları

Şekil 8. Nene Hatun mahallesinin Çocuk Dostu parametrelere  
göre güçlü yanları
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Şekil 10. Esenler ilçesinde anket uygulanan Bilgi Evleri ve Kız Erkek çocuk dağılımı.
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4.3. Esenler İlçesi Çocuk Anketi

Esenler ilçesinde yer alan toplam 11 Bilgi Evinden 38’i kız, 
26’sı erkek, toplam 64 çocuk (Şekil 10) ile UNICEF’in Çocuk 
Dostu Şehirler Projesi¹ kapsamında uyguladığı anket sorularını 
da içeren 23 sorudan oluşan bir anket çalışması (Şekil 11) uygu-
lanmıştır.

Şekil 11. Uygulanan Anket soru örnekleri
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Anket kapsamında çocukların yaş, cinsiyet, kardeş sahipliliği, ki-
minle yaşadığı, ailede çalışanların varlığı ve sayısı, sıklıkla yaptıkları 
aktiviteler, aktivite mekânları, en çok oynadıkları oyunlar ve oyun 
mekânları, kiminle oynadığı, çocuk dostu kent olma parametreleri 
üzerinden sosyalleşmesi, erişimi, güvenliği, memnuniyeti ve tercih-
leri sorulmuştur. Sorularda 5’li likert ölçeği ile cevaplar derecelendi-
rilmiştir. Sunulan fotoğraflara ilişkin tercihlerini anlamak için çocuk-
ların duygularını ifade eden yüz resimleri   kullanılmıştır.1

5. Atölye Çıktılarının Değerlendirilmesi

Çocuk gözüyle Esenler araştırması üç farklı yöntemle, katılımcı 
bir süreçte çocuklarla yapılan çalışmanın ortak ve karşılaştırmalı yoru-
muyla değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmaların genel sonuçlarının ak-
tarılacağı bu bölüm “Çocuk Dostu Çevre Parametreleri” çerçevesinde 
ele alınmış ve elde edilen sonuçlar gruplandırılmıştır. Foto-ses, foto-
tanımlama, odak grup ve anket çalışmalarının sonuçları bu paramet-
relerin başlıkları altında toplanarak genel bir sonuç verilmiştir.

293 fotoğrafın yaklaşık % 43’ünün bu parametreler bağlamın-
da olumlu bulunduğu, yaklaşık % 57’sinin ise olumsuz bulunduğu 
görülmektedir.

Bu bağlamda çocukların gözüyle Nene Hatun mahallesi ve ya-
kın çevresinin; güvenlik, sosyalleşme, kaliteli fiziksel çevre, erişi-
lebilirlik, eğlenebilme, sokağı tüm genişliği ile kullanabilme, çeşit-
lilik gibi parametreler bağlamında yeterince çocuk dostu olmadığı  
(% 57,54) sokağı aktivite alanı olarak ve sosyalleşme amacıyla kul-
lanmada daha çocuk dostu olabildiğini (% 42,46) (Şekil 12-13) hem 
fotoğrafları ile hem de anket yorumlarıyla belirtmişlerdir.

1 IKEA ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin finansal desteği ile UNICEF Türkiye 
Ofisi tarafından uygulanan Çocuk Dostu Şehirler projesidir.  Çocukların ihtiyaç-
larına yönelik politikalar ve programlar tasarlamak ve bu süreci denetlemek 
amacıyla farklı kentsel alanlardaki çocukların ihtiyaçlarını belirlemek; Çocuk-
ların oyun ve gelişim haklarına erişimlerini sağlamak amacıyla kentsel alan-
larda çocuk dostu mekânlar yaratmayı amaçlar. Giresun, İzmir Bornova, Ma-
nisa Büyükşehir, Adana Yüreğir, Mersin Büyükşehir, Şanlıurfa Eyyübiye, Bitlis, 
Erzurum İspir, Kırklareli Lüleburgaz ve Ankara Mamak belediyeleri ile 2014 
yılından bu yana çalışılmaktadır. Toplam 3500 anket yapılmıştır.
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Şekil 12–13. Nene Hatun Mahallesini Foto-tanımlama ve odak grup toplantısı 
kapsamındaki “çocuk dostu olma” yönüyle değerlendirmesi.  
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5.1. Sosyalleşme

Çocukların katıldıkları günlük aktiviteleri tercih sıralarına 
göre öncelikle: Ev işlerine yardım, kitap okuma ve ev ödevleri iken, 
haftada bir ya da iki defa yaptıkları aktiviteler sırasıyla: Tiyatro, 
sinema gibi planlanmış aktivitelere katılım, TV izlemek ve müzik 
dinlemek, spor yapmak, kursa gitmek, ailelerine iş yerinde yardım 
etmek, tek başına vakit geçirmek, bilgisayar ya da tabletle oyna-
mak ve kardeşlerine bakmak (Şekil 14) olarak sıralanmıştır.

Çocukların öncelikli olarak beraber oyun oynamayı tercih ettiği 
kişilerin arkadaşları olduğu bunu kardeşleri ve aile bireylerinin ta-
kip ettiği (Şekil 15) görülmektedir.

Esenler’de yapılan çalıştayda çocukların en çok yapmak istedik-
leri etkinliklerin neler olduğu sorusuna çocukların açık uçlu olarak 
verdiği cevapların gruplandırılması sonucunda en yüksek oranda 
belirtilen etkinliğin sinemaya gitmek olduğu, onu paten ya da kay-
kay kayma, yüzmenin izlediği; ayrıca voleybol oynamak, bisiklete 
binmek, futbol oynamak, ata binmek, çok çeşitli oyunlar oynamak 
ve kitap okumanın yapılmak istenen tüm etkinlikler içerisinde 
yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir. Kızlar ve erkeklerin 
yapmak istedikleri etkinlikler incelendiğinde ise, kızların çoğunun 
en çok paten ya da kaykay kaymak, ebru sanatı yapmak ve kitap 
okumak istediği; ardından gitar çalma, oyun oynama, yüzme ve el 
işi gibi etkinlikleri en çok tercih ettiği görülmektedir. Erkek çocuk-
ların tercih ettiği aktiviteler sırasıyla: Sinemaya gitmek, yüzmek,  
futbol oynamak, bisiklet sürmektir (Şekil 16). 
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Şekil 14. Anket bulgularıyla “Çocukların aktiviteleri“

Şekil 15. Anket bulgularıyla “Çocukların oyun oynamada tercih ettiği kişiler “.
  

Çocukların Yaptığı Aktiviteler

Çocukların En Çok Kimlerle Oynadığı
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Şekil 16. Kız ve Erkek çocukların tercih ettiği aktiviteler

 5.2. Güvenlik 

Esenler ilçesi Bilgi Evlerinde ankete katılan çocuklar, güven-
liklerini tehdit eden etmenleri sırasıyla: Arabalar, sokaklardaki 
çukurlar, inşaat halindeki yapılar olarak belirlemişlerdir (Şekil 17). 
Yeterli aydınlatmanın olmaması, mevcut imalathaneler, yabancılar 
ve onların tehditleri aynı düzeyde önemle tanımlanmıştır. Sokak 
hayvanları ise onları rahatsız etmemektedir. 

Çevrelerinin güvenliği ile ilgili yorumları ise afetlere bağlı teh-
likelere ve internet kullanımına bağlı tehlikelere karşı daha duyarlı 
oldukları, öncelikle sokakta güvenli oyun konusunda ve onu izle-
yen güvenli bisiklet ve yürüme yolu taleplerinin olduğu tespit edil-
miştir (Şekil 18). 
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Şekil 17. Çocukların güvenliğini tehdit eden etmenler

 Şekil 18. Çevre güvenliği katılım düzeyleri 

Oyun Oynarken Güvenliği Tehdit Eden Etmenler

Çevrelerinin Güvenliği Hakkındaki Görüşleri
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Şekil 19. Odak grubun güvenli mekân tanımı  

Şekil 20. Odak grubun güvensiz mekân tanımı 

Odak grup toplantısında Nene Hatun mahallesi özelinde ço-
cukların yakın çevrelerindeki en güvenli yerlerin Dörtyol Meydan, 
Dijital Kütüphane gibi kamunun kullanımına ait olan yerler (Şekil 
19), Bilgi Evlerinin ve okulların kendileri için güvenli kapalı alanlar 
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olduğunu kendilerine verilen semboller ile tanımlamışlardır. Yanı 
sıra okul çevresindeki alanların, sokakların ve çocuk parklarının 
özellikle yalnız olarak bulunduklarında, yürüyerek erişimde güven-
siz alanlar (Şekil 20) olduğunu belirtmişlerdir. 

5.3. Çeşitlilik 

Esenlerde Nene Hatun mahallesi, Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi 
odak grup toplantısı kapsamında çocukların mekânsal çeşitlilik 
konusundaki tercihleri öncelikle Dörtyol Meydan, çocuk parkları, 
sokaklar ve Bilgi E vi olarak öne çıkmıştır (Şekil 21).

Şekil 21. Odak grubun mekânsal çeşitlilik tanımları

Anket yanıtlarında ve kız erkek çocukların mekânsal çeşitlilik 
tanımlamalarında ise kızların en çok park alanları istedikleri bunu 
sırası ile Dörtyol Meydanın, sokakların, okulların ve Bilgi Evlerinin 
izlediği görülmektedir. Erkeklerin ise Dörtyol Meydan ve sokak ter-
cihleri yapmışlardır. Grafik incelendiğinde (Şekil 22) parklar ve alış-
veriş merkezleri gibi bazı etkinlik mekânları kız çocuklar tarafından 
referans alırken, erkek çocukların sokak, Çocuk Sokağı, okul bahçesi 
gibi temel oyun alanlarına referans verdiği izlenmiştir. 
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Şekil 22. Ankete göre kız ve erkek çocukların mekânsal çeşitlilik tanımları

5.4. Erişebilirlik 

Esenler’de çocukların okul, park, Bilgi Evi, Çocuk Sokağı, dijital 
kütüphane, ESEV, kapalı spor tesisi ve Dörtyol Meydan gibi çocuk-
larla ilgili mekânlara nasıl ulaştıkları araştırıldığında; ankete katılan 
çocukların tüm bu mekânlara % 40’ın üzerinde bir oranda yürüyerek 
eriştiği görülmektedir. Bisiklet, araba ve toplu taşıma araçlarını kul-
lananlar ise % 30’un altında bir orana sahiptir (Şekil 23). 

Şekil 23. Erişimin Türü 

Erişim Türü Karşılaştırması
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 Şekil 24. Tek başına erişilebilen yerler

Çocukların aynı mekânlara erişimlerini yalnız başlarına yapıp 
yapamadıkları incelendiğinde ise en yüksek yüzde sırasıyla Bilgi 
Evleri, okul, ve park alanlarına tek başına gidebildikleri, yine sı-
rasıyla Dörtyol Meydan, ESEV, Çocuk Sokağı, kapalı spor tesisi ve 
dijital kütüphaneye yanlarında bir yetişkin ile ulaşabildikleri görül-
mektedir (Şekil 24).

5.5. Sokak Kullanımı

Esenler’de çocukların en çok oyun oynamayı tercih ettiği 
mekânlara bakıldığında her zaman, en çok oyun oynamayı istedik-
leri mekânın sokak olduğu görülmektedir.

Çocukların bazen oyun oynadıkları mekânlar ise sırası ile okul 
bahçesi, park, ev/oda, arkadaş evi, spor tesisi, büyük aile evidir. 
Bahçede oyun oynamanın ise hiçbir zaman gerçekleşmediği görül-
mektedir. Bu sonucun Esenler’in sıkışık dokusu içerisinde konutla-
rın bir bahçeye sahip olmadığından kaynaklandığı söylenebilmek-
tedir (Şekil 25) .

Erişimini Kendi Yapıp Yapamadığı
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Şekil 25. Çocukların en çok oyun oynadığı mekânlar 

5.6. Eğlenebilme

Esenler’de ankete katılan çocukların her zaman ve en çok oy-
nadığı oyunların top ile oynanan oyunlar olduğu görülmektedir. 
Çocukların bazen oynamayı tercih ettiği oyunların ise sırası ile 
yakartop, saklambaç, bilgisayar oyunları, kutu oyunları, bisiklete 
binmek, ip atlamak, sek sek, misket ve paten ya da kaykay kaymak 
olduğu görülmektedir. Anket sonucunda çocukların hiçbir zaman 
oynamadığı tek oyunun ise topaç olduğu ortaya çıkmıştır (Şekil 26). 

Şekil 26. Çocukların en çok oynadığı oyunlar 

Çocukların En Çok Oyun Oynadığı Mekânlar

Çocukların En Çok Oynadığı Oyunlar
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Esenler’de ankete katılan çocukların yaptığı sporlara bakıldığında 
çocukların sırası ile kısmen voleybol, basketbol, futbol, bisiklet, yüz-
me sporlarını yaptıkları; masa tenisi, tenis, judo gibi savunma sporları, 
dans ve eskrim gibi sporları yapmadıkları görülmektedir (Şekil 27).

Şekil 27. Çocukların yaptığı sporlar

5.7. Fiziksel Çevre 

Çocukların çektiği 293 fotoğrafın 39 tanesi fiziksel çevre ile ilgili 
olumsuzlukların belirtildiği fotoğraflar olmuştur. Buna göre Nene 
Hatun mahallesi ve yakın çevresinde çocukların en çok fotoğrafladı-
ğı fiziksel çevreye yönelik olumsuz yargılar sırasıyla görüntü kirliliği, 
ağaçsız yeşil olmayan bir çevre, yüksek katlı yapıların mevcudiyeti ve 
kaldırımların bozuk ve dar olmasıdır.  

Çocukların çektiği 293 fotoğrafın 17 tanesi fiziksel çevre ile ilgili 
olumlu görüşlerin belirtildiği fotoğraflar olmuştur. Buna göre çocukla-
rın Esenler’de en olumlu gördükleri şeyler ağaç ve bitkiler; ikinci olum-
lu gördükleri şeyler ise: Aydınlatma, yönlendirme levhaları, banklar, 
spor aletleri, pergolalar, oyun elemanları… vb. gibi çeşitli kent mobil-
yaları ve konstrüksiyon elemanlarının varlığı olmuştur. Bu durumda 
hem bitkisel hem de yapısal peyzaj öğelerinin varlığı çocukların fizik-
sel çevrelerinde öncelikli tercih ettiği öğeler olmaktadır. 

Çocukların Yaptığı Sporlar
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5.8. Sağlık 

Çocukların çektiği 293 fotoğrafın 36 tanesi çevrelerinin sağ-
lık durumu ile ilgili olumsuz görüşlerin belirtildiği fotoğraflar 
olmuştur. Buna göre çocukların Esenler’de en olumsuz gördüğü 
çevre sağlık sorunu çöplerdir. Çevre kirliliğini gürültü kirliliği ta-
kip etmektedir. Ayrıca çevredeki kötü kokular da sağlık açısından 
olumsuz değerlendirilmiştir. Bir diğer sağlıksız ve kirlilik oluşturan 
etmen olarak ‘bayat ekmeklerin apartman girişlerine asılması’ be-
lirtilmiştir. 

Şekil 28. Fotoğraflarda Çevre sağlığına yönelik olumsuz saptamalar 

Çocukların çektiği 293 fotoğrafın 4 tanesi sağlık açısından 
olumlu değerlendirilmiştir (Şekil 28). Belediyenin geri dönüşüme 
teşvik etmesi en olumlu etmen olarak değerlendirilmiştir. Çocuklar 
ayrıca hijyene önem veren yeme-içme yerlerinin ve yenileme çalış-
malarının sağlık bir çevre için önemli olduğunu belirtmişlerdir.
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5.9. Oyun Elemanları/Oyun alanı 
Çocukların hangi oyun ekipmanları ile oynamak istediklerinin 

tercih sıralamasına bakıldığında ise yine gösterilen tüm fotoğrafla-
rı yüksek oranda tercih ettikleri karşımıza çıkmaktadır. Çocukların 
en çok tercih ettiği fotoğraf, macera oyun alanlarının olduğu ve her 
türlü ekipmanın bir oyun aletine dönüştürülebileceği oyun alanı 
fotoğrafı olmuştur. Bunu grup oyunlarının oynanabileceği oyun 
alanı fotoğrafı, sallanma aktivitesini gerçekleştirebileceği ekip-
manlar, kaydıraklar, zeka oyunları ve tırmanma ekipmanlarının 
olduğu fotoğraflar takip etmiştir. Kum ile oyun diğer fotoğraflara 
nazaran daha az tercih edilmiştir (Şekil 29). (Tercih edilme sırası 
tercih edilme isteğine göre sıralanmıştır)

Şekil 29. Oynamak istediği oyun ekipmanı  

Çocukların mahallerindeki oyun alanları için tercihlerinin 
değerlendirildiği anket içerisindeki foto-tanımlama sorularının 
sonuçlarına bakıldığında; genel anlamda çocuklara gösterilen 
tüm fotoğrafların, çocuklar tarafından mahallelerinde görmek 
istedikleri oyun alanları için yüksek oranda tercih edildiği ortaya 
çıkmıştır. Çocuklar en çok çeşitli oyun elemanlarının olduğu fo-

Oynamak İstediği Oyun Ekipmanları
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toğrafı tercih ederken, Çocuk Sokağı gibi trafiğe kapalı bir sokağı 
ikinci olarak tercih etmişlerdir. Onu kurallı oyunların da oyna-
nabildiği oyun mekânları takip etmiştir. Ayrıca Bilgi Evi ve civar-
larının, çocukların oyun alanı mekân tercihlerinde yine yüksek 
bir ortalamada tercih edildiği görülmüştür (Şekil 30). Çocukların, 
kendi mahallelerinde yer alan oyun alanlarına benzer oyun alan-
ları hakkındaki tercihleri hakkında fikir sahibi olmadıkları görül-
müştür.

Şekil 30. Oyun alanları için öneriler 

Çocukların, Dörtyol Meydan ile ilgili tercihlerinin değerlendi-
rildiği foto tanımlama sorularının yanıtlarına göre; çocuklar önce-
likle bol ağaçlı, yeşil bir meydan tercih ederken, onu sırasıyla farklı 
sosyal etkinliklerin düzenli olarak gerçekleştirildiği, çevresinde 
yeme-içme yerleri ve kafelerin olduğu, su öğelerinin bulunduğu ve 
çocukların bu öğelerde özgürce oynayabildiği, yürüme alanlarına 
ve oturma/dinlenme alanlarına sahip bir meydan tercih ettikleri 
görülmüştür (Şekil 31).

Oyun Alanları İçin Öneriler
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Şekil 31. Dörtyol Meydan için öneriler 

Şekil 32. Sokaklar için öneriler 

Çocukların, sokaklar ile ilgili tercihlerinin değerlendirildiği foto 
tanımlama sorularına bakıldığında ise çocuklara gösterilen sokak 
fotoğrafı örneklerinden en fazla Çocuk Sokağı gibi olan sokak fotoğ-
raflarını tercih etmişlerdir. Onu sırasıyla bisiklet yollarının olduğu, 

Dörtyol Meydan İçin Öneriler

Sokaklar İçin Öneriler
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araca kapalı sokak fotoğrafları takip etmiştir. Çocuklar, ayrıca kendi 
evinin önünde, çocuklara ait olan ve boyama gibi etkinlikleri gerçekleş-
tirebilecekleri fotoğrafları yüksek oranda tercih etmişlerdir (Şekil 32).

6. Sonuç ve Öneriler

“Çocuk Gözüyle Esenler” çalışmasıyla İstanbul’un nüfus olarak 
kalabalık ve yapılaşma yoğunluğu en fazla ilçelerinden biri olan 
Esenler ilçesinde yaşayan çocukların gözüyle Çocuk-Oyun, Çocuk-
Mekân, Oyun-Mekân ilişkisini planlama ve tasarım ilkeleriyle de-
ğerlendirmek hedeflenmiştir. Literatürde uygulamaları bulunan 
çocuklara özgü üç araştırma yöntemiyle birlikte Esenler ilçesinde 
Bilgi Evlerindeki çocuklarla yürütülen çalışmanın karşılaştırmalı 
sonuçlarıyla Esenler ilçesinin çocuk dostu olması yönüyle değer-
lendirmeler yapılmıştır ve hem Esenler Belediyesi özelinde hem de 
yerel yönetimler genelinde somut öneriler sunulmuştur.

Bu bağlamda, özellikle atölye sürecinde paydaşımız olan çocuk-
ların değinimleriyle, Çocuk Dostu bir Esenler için; 

• Sokaklar erişilebilir ve yürünebilir olmalı,

• Bisiklet kullanılabilecek sokaklar olmalı,

• Özellikle sağlıklı ve engelli tüm bireylerin kullanabileceği yaya 
yolları olmalı, araçların park etmediği kaldırımlar sağlanmalı,

• Daha yeşil bir mahalle dokusu sağlanmalı ve ağaçlar olmalı,

• Elektrik direkleri ve yollardaki tehlikeli alanlar daha güvenli 
hale getirilmeli,

• Okul çevrelerindeki ve oyun alanı olan sokaklara cephe veren 
binalarda demir ve parmaklıklar kaldırılmalı,

• Çocukların en temel oyun hakkı sokaklarla örtüşmeli ve Çocuk 
Sokağı yaygınlaşmalı,

• Çocuk oyunlarına imkan veren oyun materyalleri, sokaklarda 
olmalı, bu konudaki en somut öneri olarak sokaklara top ku-
tuları yerleştirilmeli,
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• Mahallerde halı silkeleme, hayvanlara vermek amacıyla sokaklara 
ekmek asma gibi çevre temizliği ve kalitesini olumsuz etkileyen, 
kente dair olmayan davranış ve uygulamalardan vazgeçilmeli, 
özellikle sokak hayvanları için bu artık gıdaların toplanması ve bi-
riktirilmesinde belediyeler somut bir sistem tanımlayabilmelidir.

IKEA ve UNICEF Türkiye Milli Komitesinin finansal desteği ile 
UNICEF Türkiye Ofisi tarafından uygulanan Çocuk Dostu Şehirler 
Projesi halihazırda 11 kentimizin ilçelerinde 3500 çocuğun katı-
lımıyla sürmektedir. İstanbul kenti ve/veya herhangi bir ilçesinin 
henüz fiilen sürece dahil olmadığı bir aşamada bu atölyenin çıktı-
ları daha da önemli olmaktadır. Türkiye’de Çocuk Sokağı projesini 
uygulayan ilk belediye olarak Esenler Belediyesinin bu duyarlılığı 
ve atölyelere desteği diğer yerel yönetimler için çok önemli bir mo-
deldir. UNICEF’in uluslararası ve ulusal ölçekte uyguladığı anketin 
kapsam ve modelini esas aldığımız atölye, anket süreci tüm bu ça-
lışmalar içerisinde karşılaştırma olanağı da vermiştir. Sonuçları iti-
barıyle benzer öneri ve politikalara referans vermiştir. 

Atölye sürecine katılan çocukların % 85 gibi bir oranda çocuk hak-
ları konusunda bilgi sahibi olması ve % 50 oranında ise çocuk hakları 
sözleşmesinden haberdar olması Esenler ilçesi ve İstanbul kenti için 
önemli bir farkındalık olarak nitelendirilmiştir. Tabii ki yeterli değildir. 
Bu farkındalık için çocuk hedefli çalışma ve atölyeler arttırılmalıdır. 

Teşekkür

Çocuk Gözüyle Esenler Atölye çalışması ve alt atölyelerde aktif olarak süreçte 
yer alan stajyer öğrencimiz Ravza Kabaktepe’ye Mahallemi Fotoğraflıyorum 
çalışmasına katılan ve odak grup toplantısında aktif katılım gösteren Nene 
Hatun mahallesi, Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi sorumlusu Mustafa Eyvaz ve Bilgi 
evi öğrencilerinden Hatice Pektaş, Havvanur Dilek, Tuğba Yurdakul, Nefise 
Dönmez, Esmanur Güneş, Öznur Tayurak, Melike Göktaş, Zehra Arslan, Sü-
meyra Aydın, Hümeyra Özkan, Emirhan Taşkın, Eren Gerdan, Hamza Kafkas, 
Furkan Çıracı, Ethem Akkirmanlı, Yahya Yetkin, Abdulkadir Sevim, Mehmet 
Özdemir, Batuhan Gökal, Bünyamin Özdemir ve Emre Akgün’e ve Esenler 
Gençlik ve Bilgi Evleri genel sorumlusu Ömer Faruk Tunceroğlu’na çok teşek-
kür ediyorum.



56

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Kaynaklar

Campbell H. 2013. Landscape and Child Development: A Design Guide for Early 

Years- Kindergarten Play- Learning Environmets. TDSB & Evergreen: Toronto.

Chudacoff HP. 2007. Children at Play: An American History. University Press: 

New York.

DCSM. 2004. Getting Serious about Play: A Review of Children’s Play. Lon-

don, UK: Department for Culture, Sport and Media.

De Vries R. 2006. Games with Rules. Play from Birth to Twelve, D.P. From-

berg & D. Bergen (Eds). Abingdon, Oxon: Routledge.

Derr V, Chawla L, Mintzer M, Cushing DF & van Vliet W. 2013. A City for 

All Citizens: Integrating Children and Youth from Marginalized Populations 

into City Planning, Buildings. 3: 482-505.

Enns C. nd. Child and Youth Friendly Housing & Neighbourhood Design. The 

City of Abbotsford.

Experientia, nd. Participation Methods.

Francis M & Lorenzo R. 2006. Children and City Design: proactive process 

and the renewal of childhood. Children and Their Environmets: Learning, Using 

and Designing Spaces. C. Spancer & M. Blades (Eds). Cambridge University Press.

Ginsburg KR. 2007. The Importance of Play in Promotin Healthy Child Deve-

lopment and Maintaining Strong Parent- Child Bonds. Pediatrics. 119 (1): 182- 191.

Goldstein J. 2012. Play in children’s Development, Health and Well-being. Toy 

Industries of Europe (TIE): Brussels.

Gür Öymen Ş ve Zorlu T. 2002. Çocuk Mekânları, Yapı Endüstri Merkezi 

Yayınları: İstanbul.

Kingston B, Wridt P, Chawla L, van Vliet W & Brink L. 2007. Creating child 

friendly cities: the case of Denver, USA. Municipal Engineer 160. ME2: 97-102.

Lorenz, S., & Kolb, B. (2009). Involving the public through participatory vi-

sual research methods. Health Expectations, 12, 262-274.

Loukaitou-Sideris A. 2003. Children’s common grounds: A study of interg-

roup relations among children in public settings. Journal of the American Plan-

ning Association 69 (2): 130-43.



57

Herkes İçin Dost Kentler

Malone K & Tranter P. 2003. Children’s environmental Learning and Use, 

Design and Management of School Grounds, Children, Youth and Environments 

13 (2): Erişim [20 Ağustos 2015] http://www.colorado.edu/journals/cye/13_2/

Malone_Tranter/ChildrensEnvLearning.htm.

Malone K, Dimoulias K, Truong S & Ward K. 2014. Researching Children’s 

Designs for a Child Friendly Play Space at Rouse Hill Town Centre. Centre for Edu-

cational Research, University of Western Sydney.

Poudrier. J., & Mac-Lean, R. T. (2009). We’ve fallen through the cracks: 

Aboriginal women’s experiences with breast cancer through photovoice. Nur-

sing Inquiry, 16 (4), 306-317.

Ridgers ND, Knowles ZR & Sayers J. 2012. Encouraging play in the natural 

environment: a child-focused case study of Forest School. Children’s Geographi-

es. 10 (1): 49-65.

Sanson H. Carlsen J. & Newitt M. 2012. Shaping Neighbourhoods: Play and 

Informal Recreation-Supplementary Planning Guidance. Greater London Autho-

rity.

Tandoğan, O., (2011), İstanbul’da “Çocuk Dostu Kent için” Açık alanların 

Planlama, Tasarım ve Yönetim İlkelerinin Oluşturulması, İTÜ Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Programı, Basılmamış Doktora Tezi (Danışmanı, 

Prof. Dr. Nilgün Ergun)

UNICEF 2004. Dünya Çocuklarının Durumu 2005 Raporu. UNICEF Türkiye 

Temsilciliği Yayınları.

Whitebread D, Basilio M, Kuvalja M & Verma M. 2012. The Importance of 

Play: A Report on the Value of Children’s Play with a Series of Policy Recommendati-

ons. Toy Industries of Europe (TIE): Brussels.





Esenler, Evrensel 
Tasarım  
(Herkes İçin Tasarım) 
ve Çocuk Sokağı
Doç. Dr. A. Nilay Evcil,  
Beykent Üniversitesi



60

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

ESENLER, EVRENSEL TASARIM  
(HERKES İÇİN TASARIM) VE ÇOCUK SOKAĞI
Doç. Dr. A. Nilay Evcil, Beykent Üniversitesi

1. Giriş

İstanbul’da Bayrampaşa, Güngören, Zeytinburnu ve Bağcılar 
ilçeleriyle komşu, 1950’lere kadar Esenler ve Atışalanı köyleri ola-
rak bilinen yerleşmelerin yerinde bugün, bu köylerin oluşturduğu 
Esenler ilçesi yer almaktadır. 1970’de 33.025 kişi olan nüfus, 2010 
yılında 461.072 kişiye ulaşmıştır. Bu haliyle Esenler, Türkiye’nin 
54 il nüfusundan daha kalabalık bir ilçedir (Adıgüzel, 2012).

Fotoğraf 1 Esenler Cumhuriyet Meydanı (Dörtyol ve çevresi),  
Gözde Bekmezci arşivi, 2015

 Göç ile gelen nüfusun barınma ihtiyacı, Esenler ilçesinde 
1970-90 yıllarında plansız gelişen bir yapı stoğuna neden olmuş-
tur. Bu dönemdeki yapılaşma, düzen ve estetik, özel ve kamusal 
alan ilişkileri, ortak alanların düzenlenmesi gibi yaşam çevresinin 
planlanmasına yönelik konuların gözardı edilmesiyle sonuçlanmış-
tır. Taşçı’ya (2012) göre Esenler sözü edilen bu dönemde amorf bir 
mekân olarak büyümüştür. 

Oluşan düzensiz yaşam çevreleri Esenler halkının kentsel ya-
şam kalitesini düşürmüş, onların yaşadıkları çevreden hoşnutluk-
larını olumsuz etkilemiştir. Bu durumdan en çok etkilenen nüfus 
gruplarının başında çocuklar, yaşlılar ve engelliler gelmektedir. 

Evrensel tasarım veya herkes için tasarım, tasarlanan her öl-
çekte (kent, yapı, iç mekân) ve objede, yeryüzündeki kullanıcı 
kitlesini geniş tutmaya çalışan, hiç kimseyi herhangi bir nedenle 
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dışlamadan; aksine, herkesi tasarımın öznesi olarak kabul eden 
bir tasarım yaklaşımıdır. 1980’lerden beri özellikle ve öncelikle 
engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak, üretken ve mutlu birey-
ler olmalarını sağlamak anlayışının bir uzantısı olarak Amerika 
Birleşik Devletlerinde (ABD) gelişen evrensel tasarım, kısa sürede 
insanların eşit yaşam çevrelerinde, dışlanmadan, zorlanmadan ve 
ötekileştirilmeden yaşamalarının bir insanlık hakkı olarak kabul 
edilmesiyle dünya çapında benimsenmiştir. 

Bu yazıda, amorf bir kentsel çevrede büyümek zorunda kalan 
çocuklar ve dünyada bir öncü tasarım örneği olan Esenler Çocuk 
Sokağı incelenecek, evrensel tasarım (herkes için tasarım) açısın-
dan eksiklerine değinilerek, engelli çocukların da bu sokağın kulla-
nıcısı olabilmeleri için öneriler sunulacaktır.

2. Evrensel Tasarım-Herkes İçin Tasarım Nedir? 

“Tasarım karmaşık ilişkileri çözebilme becerisidir. Bu nedenle ta-

sarım ürünü, hangi tasarım disiplinine ait olursa olsun, pek çok 

parametresi olan, üzerinde defalarca düşünülen, geri beslemeli ve 

uzun soluklu bir süreci gerektirir. Bu süreç, tasarımcının bilgi ve 

becerisini ortaya koyduğu yaratıcı bir süreçtir. Herkes için tasarım-

da böyle bir süreci gerektirir. Hedefi, herkesin kullanabileceği, her 

bireyin bedensel farklılıklarına ve yeteneklerine uyumlu ürünler 

tasarlamaktır. Herkes için tasarım, tasarımda bir düşünce sistemi-

dir, ayrımcı olmayan aksine her kullanıcıyı kapsayan, bu nedenle 

en geniş ve maksimum düzeyde kullanılabilirliği önemseyen bir ta-

sarım anlayışıdır” (Evcil, 2014b, s.21). 

Evrensel tasarım, kullanıcı odaklı çağdaş bir yaklaşımdır. Aynı za-

manda sosyal sürdürülebilirliğe de katkıda bulunarak, toplumların 

sosyal uyum içinde gelişimlerine de destek vermektedir. Birey olma 

hakkının ve yaşama hakkının kullanıcı kimliğinde de devam ettiği, 

hiç kimsenin hiçbir neden öne sürülerek dışlanmayacağı ortamları 

ve ürünleri işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle, evrensel tasarım 
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insan eliyle oluşturulan her tür tasarımda (endüstriyel ürün tasa-

rımı, kentsel tasarım, mimari-iç mimari tasarım, peyzaj tasarımı, 

moda tasarımı, grafik tasarım vb.) yaşı, yeteneği, cinsiyeti, engel-

liliği, dili, dini, ırkı, ekonomik durumu, eğitim seviyesi vb. gibi sa-

yısız bireye özgü farklılıklardan kaynaklanan ayrımcılığa karşıdır. 

Fotoğraf 2. Evrensel Tasarım ve Erişilebilirlik Çalışması, Beykent Üniversitesi, 
Aygül Fırat arşivi, 2013

Başlangıçta sadece engellilerin toplumdan dışlanmalarına tepki 

olarak ortaya çıkan Engelsiz Tasarım ve Erişilebilir Tasarım yakla-

şımlarına yakın olarak anlaşılmasına rağmen, evrensel tasarımın 

aslında toplumdaki her bireyi katılımcı-kullanıcı yapma eğilimi, 

onu diğer tasarım anlayışlarından ayırmakta ve öne çıkarmaktadır. 

1980’lerde Ronald Mace tarafından ortaya atılan fikir, onun çalış-

ma arkadaşlarının da katılımıyla bugün tüm dünyaca kabul gören 

yedi ilkesi ile açıklanmaktadır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir: 

1. Eşit Kullanım

2. Kullanımda Esneklik

3. Basit ve Sezgisel Kullanım

4. Algılanabilir Bilgi

5. Hata Toleransı

6. Düşük Fiziksel Güç Kullanımı

7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Yeterli Alan
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3. Kamusal Alanlarda Evrensel Tasarım-Herkes İçin Tasa-
rım Yaklaşımının Gerekliliği

Kamusal alanlar, içinde yaşadığımız kentlerin ortak kullanım 

alanlarıdır. “Bireyin yaşamı kentin sunduğu olanaklarla zenginleşmek-

te, çeşitlenmekte ya da büsbütün daralmakta, kısıtların ve engellerin 

çokluğuyla birilerini toplu yaşamın dışına itmektedir. Dolayısıyla bire-

yin kendi iyiliği için oluşturulmuş bir yaşam biçimi ve yaşama mekânı 

olarak kentler, içinde yaşayan herkese aittir, herkese eşit olanaklar 

sunmalıdır ve herkesi kapsayıcı olmalıdır” (Evcil, 2014b, s.21). 

Toplumdaki 3-12 yaş arası nüfusun, yani çocuk nüfusun kamu-

sal alan olarak faydalanacağı mekânların başında açık alanlardaki 

çocuk oyun alanları gelmektedir. Günümüzde tüketimin yönlendir-

diği kapitalist düzende oyun çevreleri de metalaşmış, çocuğun oyun 

oynamak ve eğlenmek hakkının bile tüketime endekslendiği sıkça 

görülür olmuştur. Ancak kamusal alan anlayışı ve sunumunun te-

melinde herkesi kapsayan, maddi bir karşılık beklenmeyen, birey-

lerin birlikteliğinden oluşan ortak kullanımlar yer almaktadır. Bu-

radan hareketle bu yazıda çocuklara sunulan kamusal alanlar olan 

açık alanlardaki çocuk oyun mekânları ele alınacaktır. Kamusal ol-

maktan uzak tüketim odaklı¸ ekonomik getiriyi toplumsal getirinin 

önünde tutan oyun alanları (örneğin, tema oyun parkları, alışveriş 

merkezlerinin içindeki oyun parkları gibi) konu dışı bırakılmıştır. 

Önceki bölümlerde de anlatıldığı üzere evrensel tasarım/herkes 

için tasarım anlayışıyla düzenlenen kamusal alanlar toplumdaki her 

bireyi kapsamayı amaçlamaktadır. Çocuklara yönelik düzenlenen oyun 

parkları da aynı anlayışla düzenlenmelidir. Ancak genellikle fiziksel 

çevre ve oyun elemanları ile parktaki tüm donatılar (umumi tuvalet, 

restoran, araç parkları vb.) tüm çocukların kullanabilmesine, faydalan-

masına olanak vermemektir. Oysa, oyun ve oyun arkadaşlığı çocuğun 

sosyal bir varlık olarak sağlıklı büyüyebilmesinde tüm dünyaca kabul 

gören bir gerekliliktir (Moore, 1986, Corkery, 2004, Woolley, 2006). 

Yılmaz ve Bulut (2002) ve Berkin (2011) oyunu çocuğun gerçek dün-
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yada karşılaşabileceği durumların bir simulasyonu gibi görerek; öfkeyi 

yenmenin, kıskançlık ve korkuyla başedebilmenin ve rekabetin öğre-

nildiği ortamlar olarak ifade etmektedirler. Benzer biçimde, çocuk ken-

dinden farklı olan yaşıtlarını da görür ve tanırsa, engellilik ve farklılık 

kavramlarını anlayabilir, onların da toplumun bir bireyi olduğunu fark 

ederek davranması yani empati kurabilmesi mümkün olur. 

Bununla beraber, oyun türleri ve oyuncaklar toplumdan topluma 

değişim gösterebilirler. Bu bağlamda James (1993) ve Sormaz (2012) 

oyunun çocukluk dönemi kültürünü oluşturduğuna dikkat çekmekte-

dir. Günümüzün tüketim toplumu oyun türlerini, oyuncakları ve hat-

ta mekânlarını hızla tüketerek, başkalaştırmakta, pek çok geleneksel 

oyun artık hatırlanmamaktadır. 

Çocuk oyun alanlarında, çocuğun ruhsal gelişimi ve toplumla 

kaynaşmasının yanında beden sağlığı da olumlu etkilenmektedir. 

Dünyada artan obezite, tip 2 diyabet ve hareketsizlikten kaynaklanan 

hastalıklar çocuk yaşlarda bireyin yaşam biçimi ve aktivite düzeyiyle 

ilgili olarak artış göstermektedir. Veitch ve arkadaşları (2007) bu ha-

reketsiz yaşama mecbur bırakılan çocukların sözü edilen hastalıklara 

yakalanmamaları için, açık alanlardaki aktivitelerinin teşvik edilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

Günümüzün asosyal yetişkinleri kısa süre önce bilgisayar ve kit-

le iletişim araçlarının gölgesinde büyümüş, oyunu, oyun alanını ve 

oyun arkadaşlığını gerçek dünya dışında sanal ortamlarda bulmaya 

çalışmışlardır. Bu, aslında sadece o bireylerin anti-sosyal davranışları 

olarak sonuçlandırılamayacak kadar derin ve toplumsal etkileri olan 

büyük bir meseledir. Konumuzun sınırlarını aşmamak için bu yazıda 

çocuk oyun alanlarının bir kamusal faaliyet alanı olduğu kabulüyle, 

bu alanların tasarımında nelerin göz önünde bulundurulması ge-

rektiğinden söz edilecektir. 
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4. Tüm Çocukları Kapsayacak Bir Oyun Alanı Nasıl Olmalıdır?

Tüm çocukları kapsayacak, diğer bir ifadeyle evrensel tasarım-

herkes için tasarım ilkelerine göre düzenlenecek oyun alanlarının 

detayları Evcil’in Herkes İçin Tasarım-Evrensel Tasarım (2014b) 

isimli kitabında yer almaktadır. Aşağıda oradan alıntılanan özet 

bir bölüm yer almaktadır (bkz. sayfa;80-87): 
• Çocuk oyun alanları, çocukların konutlarından çıktıktan son-

ra en kolay ve kısa mesafede ulaşabilecekleri yerlerde konum-
lanmalıdır.

• Çocuk oyun alanlarında, çocuğun fiziksel zarar görmesini en-
gelleyici zemin malzemesi kullanılmalıdır 

• Tüm çocukların kullanabileceği özelliklere sahip yeterli sayıda 
tuvalet tasarlanmalı ve bu tuvaletlerin kolayca bulunabilmesi 
sağlanmalıdır.

• Çocukların kullanımlarından doğabilecek kazalar düşünülme-
li, karmaşık araçlar yerine alternatif kullanım olanakları da 
sağlayan ve çocuğun zihinsel becerisiyle şekillenen araçlar ve 
mekânlar tercih edilmelidir.

• Mümkün olduğunca 2-5 yaş grubu çocuklarla 6-12 yaş grubu 
çocukların oyun alanları ayrıştırılmalıdır. Bu ayrıştırma çocu-
ğun farklı bilinç ve motor becerilerinden kaynaklanan güven-
liğinin sağlanmasına yöneliktir.

• Oyun elemanlarının çocuk yaş gruplarına göre statik ve dina-
mik antropometrik ölçüleri göz önünde bulunduran tasarım-
ları olmalıdır. Aksi halde kullanılmayan veya tehlikeli olabile-
cek elemanlar ortaya çıkar. 

• Çocuk oyun elemanları erişilebilir olmalıdır ve tekerlekli sandal-
yeli veya görme engelli çocuklar için değil “çocuklar” için tasarlan-
malıdır. Biraz tasarım detayları üzerinde düşünülürse aynı oyun 
elemanını hem tekerlekli sandalyedeki hem görme engelli hem 
de normal çocuk kullanabilir. Önemli olan birlikte oynamanın 
tadına varmaları için çocuklara uygun ortamların sunulmasıdır. 

• Çocuk oyun alanı, katılımcı tasarımla, çocukların görüşü alı-
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narak tasarlanmalıdır.

• Çocuk oyun alanında tüm güvenlik tedbirleri düşünülmelidir.

• Her oyun grubunda mutlaka erişilebilirliği sağlanan en az bir 
eleman olmalıdır. 

• Oyun alanları çocuğun yaratıcılığını teşvik edici olmalıdır. 

Artık ülkemizde de engelli çocukların sağlıklı akranlarıyla oy-

naması için parklar düzenlenmekte (örneğin; İstanbul Büyük Şehir 

Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Karşıya-

ka Belediyesi, Çankırı Belediyesi vb.) ve bu alanlarda kullanılması 

için Türk ortaklı firmalar veya Türk tasarımcılar (örneğin, Ars Park 

AŞ., Metod Tasarım, Turkuaz vb.) çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Dünyada, evrensel tasarım/herkes için tasarım anlayışının 

1980’lerden beri benimsendiği tüm çocukları kapsayıcı oyun alan-

larına sayıca daha çok örnek bulunmaktadır. Aşağıda ABD’de bulu-

nan tüm çocukları kapsayıcı üç park örneklenmektedir:

I. Hadley’s Park, Potomac, Maryland, ABD: Tüm çocukla-

rın oynaması için tekrar düzenlenen bir parktır. Parkta oyun apa-

ratları da dahil olmak üzere çok sayıda rampa kullanılmıştır. Zemin 

darbe emici kauçuk bazlı bir malzeme ile kaplanmıştır. Beş nokta-

dan bağlanan kemerli salıncaklarda geniş oturma yerleri ve yumu-

şak sırt dayama noktaları ile çocukların düşmesi ve sakatlanması 

engellenmiştir. 

II. Roberto Clemente Park, Carolina, Puerto Rico, ABD: 
2008 Ekim ayında hizmete girmiştir. Örnek çocuk oyun eleman-
ları arasında; kaydırak (5/12 yaş arası tüm çocukların tırmanma 
ve kaymasına uygun) ve tekne salıncak (2-5 ve 5-12 yaştaki tüm 
çocuklara uygundur. Aynı zamanda tekerlekli sandalyeli çocuklar 

da kullanabilmektedir) sayılabilir.
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Fotoğraf 3. Hadley’s Park’tan Görüntüler  
www.familyfuninmdanbeyond.blogspot.com, ziyaret tarihi: 17.09.2013

Fotoğraf 4-5. Roberto Clemente Park’tan Görüntüler  
www.playsi.com/Explore-Product/Universally-Accessible-Playgrounds/Inclusive-stories/pages/
RobertoClementePark.aspx, ziyaret tarihi: 17.09.2013

III. Mallard Park Caldwell, ID, ABD: 5-12 yaş arası tüm ço-

cuklara hizmet veren bir parktır. Caldwell kentindeki ilk evrensel 

tasarım ilkeleriyle tasarlanmış parktır. Park içindeki rampalar eri-

şimi sağlamak için gerekli yerlerde ve oyun elemanlarında kullanıl-

mıştır.

Fotoğraf 6. Mallard Park, Caldwell’den bir görüntü,  
www.playworldsysytems.com/.../mallard_park, ziyaret tarihi: 17.09.2013
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5. Örnek Bir Kamusal Oyun Alanı: Esenler Çocuk Sokağı

Esenler belediye sınırlarında Menderes mahallesinde 330. soka-

ğın “Çocuk Sokağı” olarak düzenlenmek istenmesi halkın katılımıyla 

desteklenmiş örnek bir projedir. 2014 yılı içinde yapılan oylamada 218 

seçmenin 187’si evet oyunu kullanarak % 85,7 oranıyla 330. sokağın 

Çocuk Sokağına dönüştürülmesine destek vermiştir. 

Fotoğraf 7-8. Esenler Çocuk Sokağının Eski ve Yeni Görüntüleri, Meral Günal 
arşivi, 2015

Sanayi devriminden sonra otomobilin icadı, kentlerin tarihinde 

önemli bir dönemdir. Kentlerin, nüfuslarının artması ve alanda ya-

yılmaları ile yaya erişimi giderek azalmış, sokaklar yoğun taşıt tra-

fiğine maruz kalmıştır. Bu durumdan rahatsız olan kent halkı çoğu 

sivil inisiyatif ile ortak harekete geçmiş, sokağına “sahip olmaya” 

çalışmıştır. Dünyanın pek çok kentinde sokağın yayalar için olması 

gerektiği, çeşitli toplantılarda, akademik ortamlarda ve halkın yerel 

yönetimlerden talepleri arasında yer almıştır. Yaşanabilir Kentler 

(Livable Cities), Yaşayan Sokaklar (Livable Streets), Woonerf Payla-

şımlı Trafik Uygulaması (Woonerf Shared Traffic- İlk Uygulama Hol-

landa Delf’te gerçekleştirilmiştir), Komşuluk Ünitesi (Neighborhood 

Unit), Yavaş Şehir Hareketi (Cittaslow) ve Yürünebilir Kentler Hare-

keti (Walkable Cities Movement) bunlardan bazılarıdır. 

Otomobilin kentlerde yarattığı esaret ve sorunlar yumağı, 20. 

yüzyılın sonlarında artık tüm dünyada kabul edilir olmuştur. Tra-

fik günlük yaşamın kalitesini düşüren hatta insan ve çevre sağlığını 

tehdit eden bir unsurdur. Otomobile koşut çözümler, yeraltı ulaşım 
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sistemleri, daha çok yaya ve bisikletliye ayrılmış sokaklar bugün de 

pek çok kentte bireylerin trafikten en az etkilenmeleri için çözüm 

olmaya devam etmektedir. 

Modern çağın otomobili ön plana çıkartmasına karşın, kamusal 

alanların canlılığının orada bulunan yayalar tarafından sağlandığı 

da bilinmektedir. Sokak, tarih sahnesine çıktığı dönemlerden beri 

kamusal alandır, bireylerin biraraya geldiği, selamlaştığı, söyleşti-

ği, yazılı kuralları olmayan bir adabın yaşandığı, herkese aittir. Bu 

anlayışla birlikte dünyanın pek çok yerinde belli günlerde sokağın o 

sokak sakinlerince kullanılması biçiminde uygulamalar başlamıştır. 

Yılda bir kez de olsa Sokak Bizim, Sokakta Oynamak (Playing Out), 

Arabasız Gün (Jour Sans Voiture) sloganlarıyla bilinen uygulamalar 

başlamıştır. Bugünlerde halk, yönetimin de desteğini alarak sokağı 

trafiğe kapattırmakta ve kimi zaman bir sokakta, kimi zaman kentin 

daha büyük alanlarında cadde ve sokaklarda araba olmadan özgürce 

yürümekte, bisiklete binmekte ve hatta oyun oynamaktadır. Böylece 

bir zamanlar çocukların aslında oyun oynadıkları alanlar arasında 

yer alan sokaklar bir gün dahi olsa yine onlara sunulmakta, halk, 

genç-yaşlı sokakta yaşamanın, oynamanın, oturmanın keyfini çıkar-

maktadır. Ülkemizde de bu tür uygulamalar son 10-15 yılda Sokak 

Bizim Hareketi ile karşımıza çıkmaktadır. Önceden halk ve yerel 

yönetimce belirlenen günde sokağın bir günlük trafiğe kapatılması, 

sokakta çeşitli paylaşımların, aktivitelerin yapılması, çocukların oy-

naması biçiminde eğlenceli bir aktivite yaşanmaktadır. 
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Fotoğraf 9-10. Sokak Bizim Hareketi, İstanbul  
(kaynak: http://www.sokakbizim.org/wp-content/uploads/2013/09/IMG_3350.jpg) (ziyaret 
tarihi:11.11.2015)(solda), 27 Eylül 2015 Arabasız Paris Etkinliğinde Dağıtılan Broşür, N. Evcil arşivi (sağda), 
2015

Esenler Çocuk Sokağı ise yukarıda bahsedilen uygulamalardan 

farklı olarak, 330. sokağı 365 gün yayalara ve özellikle de çocuklara 

ayırmıştır. Dünyada sadece 1 günlük uygulamalar ile sokak yayanın 

kullanımına ait olabilirken, Esenler Çocuk Sokağı yayanın kullanı-

mını tüm yıla yayarak adeta bir ilke sahne olmaktadır. Hem soka-

ğın yayaya aidiyetinin vurgulanması hem de ilçede çocuk nüfusun 

önemsenmesi açısından dünyaya ve tüm yerel yönetimlere örnek 

olacak bir projedir. 

5.1.  Esenler Çocuk Sokağının Amaçları Nelerdir?

Esenler Çocuk Sokağı, betonlar arasında sıkışmış ve düzensiz 

gelişmiş bir çevrede, özellikle çocukları hedefleyen bir sosyal ya-

şam alanı, bir kamusal mekândır. Sokağın amaçları şöyle sıralana-

bilir (Günal, 2015): 

1. Çocukların trafikten arındırılmış bir alanda özgürce oynaya-
bileceği ve sokakta yer alan kameralar sayesinde ailelerin ço-
cuklarını internetten izleyebileceği güvenli ve temiz bir alan 
olması

2. Anne-Çocuk Kampüsüne üye çocukların bedensel gelişimi için 
Esenler Belediyesi Spor Tesislerinden gelen öğretmenlerin eş-
liğinde belirli saatlerde eğitimlerin verilmesi
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3. Unutulan sokak oyunlarının canlandırılması

4. Kütüphane ile çocukların boş vakitlerini kitap okuyarak değer-
lendirmesi sonrasında sokağa çıkıp oynayabilmesi

5. Anne-Çocuk Kampüsü ile sinema, tiyatro, kreş, anneler için el 
sanatları vb. aktiviteler yapılması

Bu amaçların tümü çocuğu bir kentli, bir birey olarak gören; 

çocuğun oynama-eğlenme hakkını benimseyen ve hatta bunun için 

bir kamusal alanı hizmete sunan doğru bir anlayışın sonucudur. 

5.2.  Evrensel Tasarım-Herkes İçin Tasarım ve Esenler 
Çocuk Sokağı

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (kısaca 

toplum içinde Engelliler Yasası diye bilinmektedir), tüm kamusal 

alanların herkesin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesini ve 

bunun kamunun (yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları 

vb.) sorumluluğunda olduğunu işaret etmektedir. Esenler Çocuk 

Sokağı da bir kamusal alan olması nedeniyle belirtilen şartları sağ-

lamak zorundadır. Bu açıdan Esenler Çocuk Sokağını aşağıdaki gibi 

evrensel tasarım-herkes için tasarım anlayışına göre değerlendir-

mek mümkündür (Tablo 1).

Yukarıda sözü edilen evrensel tasarım bakış açısına göre bir 
değerlendirme yapılacak olursa, Esenler Çocuk Sokağının tasarım 
aşamasında evrensel tasarım-herkes için tasarım anlayışı yönlen-
dirici olmamıştır. Sokağın kuruluş amaçları doğru ancak eksiktir. 
Sokak, daha ziyade sağlıklı çocuklar için düzenlenmiş ve kullanıma 
sunulmuştur. Oysa bu kadar özel ve yegane bir projeden faydalan-

mak ilçede ve mahallede yaşayan engelli çocukların da hakkıdır. 
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Tablo 1. Çocuk Oyun Alanları Tasarımında Evrensel Tasarım-Herkes İçin Tasarım 

İlkeleri
Evrensel  
Tasarım - 

Herkes İçin 
Tasarım İlkesi

İlke İle İlgili Açıklama Esenler Çocuk Sokağının 
Değerlendirilmesi

EŞ
İT

 K
U

LL
A

N
IM

Bütün çocukların oyun alanından eşit 
faydalanması sağlanmalı

Engelli çocukları da kapsayan dü-
zenlenmiş oyun alanları/elemanla-
rı bulunmamaktadır.

Oyun elemanlarının bazı eklemelerle 
(rampa konulması gibi) tüm çocuklara 
hitap etmesi

Sokağın tümünde iç mekânlar da 
dahil olmak üzere her noktaya her-
kesin erişimi sağlanmamıştır. Hat-
ta sokağa geliş-gidişte kullanılan 
toplu taşım araçlarında da herkesin 
erişebilirliği düşünülmeli ve arttı-
rılmalıdır. 

Her yaş grubu için güvenlik tedbirle-
rinin alınması

Yaş gruplarına göre düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Özellikle küçük yaş grupları için ebe-
veyn kontrolünün de sağlanması

Ebeveynlerin küçük yaş gruplarını 
kontrol etmesi için uygun tasarım 
yapılmıştır.

Oyun elemanları ve düzeneklerinde 
çocukların emniyetinin sağlanması

TSE’ye uygun oyun elemanları 
mevcuttur.

Oyun elemanları tüm çocuklara aynı 
çekicilikte, aynı hizmeti sunmalı, ay-
rım yapılmamalı

Engelli çocuklara sunulan olanak-
lar arttırılmalıdır.

Girişten oyun alanına kadar ve oyun 
alanının içinde de herkes için erişile-
bilir yollar yapılmalı

Sokak üzerindeki binalara 
erişim(çocuğun evinden sokağa 
erişimi)çeşitli zorluklar içerme-
ktedir.

KU
LL

A
N

IM
D

A
 E

SN
EK

Lİ
K

Oyun alanında çocuğun tercih yapma-
sına olanak vermeli

Oyun alanında tüm çocuklar kap-
sanmadığı için özellikle engelli 
çocukların tercih yapma olanağı 
yoktur.

Sağ ve sol elini kullananlara benzer 
erişim ve kullanım olanakları sunmalı

Sağ ve sol elini kullanma ve buna 
uygun erişim ve kullanım bulun-
mamaktadır.

Kullanıcı yaş grubunun antropomet-
rik verileri de düşünülerek, hareket 
hızı ve oyun elemanının uygunluğu 
sağlanmalı

Yaş gruplarına göre oyun elemanla-
rı düzenlenmediği için kullanıcıla-
rın antropometrik verileri, hareket 
hızları tasarıma aktarılmamıştır.
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B
A

Sİ
T 

V
E 

SE
ZG

İS
EL

  

KU
LL

A
N

IM
Oyun elemanları tasarımında basit 
ve kolay anlaşılabilirlik gözönünde 
bulundurulmalı, gereksiz karmaşıklık 
yaratılmamalı

Okuma yazma bilmeyen ve görme 
engelli çocuklar için bilgilendirme 
ve uygun oyun ortamları tasarlan-
mamıştır.

Oyun elemanları tasarlanırken kulla-
nıcı beklentileri ve sezgileri üzerinde 
yoğunlaşılmalı

Bilgilendirmelerde Braille alfabesi 
de kullanılmalıdır. 

Okuma-yazma bilmeyen çocuklar ve 
görme engelli çocuklar için braille al-
fabesi ve piktogramlar ile gerekli bilgi-
lendirme yapılmalı

Bilgilendirmelerde piktogramlar 
da kullanılmalıdır. 

A
LG

IL
A

N
A

B
İL

İR
 B

İL
G

İ

Oyun alanında her türlü bilgilendirme 
(çocuk veya ebeveyn için) farklı an-
latımlar ile (hem görsel, hem işitsel, 
hem dokunsal gibi) sağlanmalı (örne-
ğin tuvaletin yeri)

Görsel, işitsel ve dokunsal bilgilen-
dirme yeterli ve çeşitli değildir.

Bilginin algılanabilirliği kontrol edil-
meli

 Saha kontrolleri yapılmalıdır.

Algılanabilirliği arttırmak için renk 
kullanılması (ör: oyun elemanlarını 
yaş gruplarına göre ayırırken renkler 
kullanılabilir)

Mevcut kullanımda çocuğun 
algısını kuvvetlendirmek için renk 
bir araç olarak kullanılabilir.

H
AT

A
 T

O
LE

R
A

N
SI

Emniyet en üst seviyede düşünülmeli Tehlikeli olabilecek durumlar, kul-
lanımdan kaynaklanabilecek hata-
lar için yazılı veya piktogramlarla 
uyarı yapılmalıdır.

Oyun esnasında oluşabilecek tehlike-
lerin en aza indirgenmelidir. Özellikle 
uyarıcı grafik imge ve levhalar kulla-
nılmalı, ebeveynlerin de dikkati çekil-
melidir

Denetimin kameralarla yapılması 
olumludur.

Çocuklara olabildiğince zarar ver-
meyecek malzemeler kullanılmalıdır 
(statik elektrik oluşmaması için plas-
tikten kaçınılması gibi-özellikle işitme 
engelli çocuklara zarar verdiği için)

Oyun elemanlarının bulunduğu 
alanda zemin kaplama malzemesi 
olarak darbe emici malzemelerin 
kullanılması olumludur.

Tehlikeler ve yapılabilecek hatalar (ör: 
yağış sonrasında kayganlaşır, ..... yaş 
grubu çocuklara uygundur vb) konu-
sunda uyarılar yapılmalı

Her oyun elemanı için kullanıcı yaş 
grubu ve uyarılar belirtilmelidir.

Açık alanda oluşabilecek değişimleri 
(sıcaklık gibi) tolere eden malzemeler 
kullanılmalı. Pas ve korozyon için ön-
lem alınmalı

6 aylık periodlarla denetim ve 
bakım yapılması olumludur.
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H

AT
A

 T
O

LE
R

A
N

SI

Zemin kaplamaları çocuk düşse bile 
canını acıtmayan, oyuna devam etme 
şevkini azaltmayan malzemelerden 
(darbe emici) seçilmeli 

Çocuk oyun alanı zemini darbe 
emici malzeme kullanılarak 
tasarlanmıştır.

Tasarımda hata, arıza veya bozulmaya 
karşı oyun alanı sık sık denetlenmeli, 
arızalanmış, kopmuş, kırılmış, paslan-
mış oyun elemanları çocukların kulla-
nımına sunulmamalıdır

6 aylık periodlarla denetim ve 
bakım yapılması olumludur. 

D
Ü

ŞÜ
K

 

Fİ
Zİ

KS
EL

 G
Ü

Ç
 

KU
LL

A
N

IM
I Oyun alanlarında her çocuğun doğal 

vücut pozisyonunu bağımsız biçimde 
kullanması sağlanmalı (ör: tekerlekli 
sandalye kullanan çocuklara transfer 
için yer ayrılmalı)

Bazı engel grupları oyun alanların-
da hiç düşünülmediği için onların 
sokağı kullanımlarında ebeveynin 
fiziksel çabası gerekmektedir. 
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Yaş gruplarına göre uygun erişilebilir 
mesafeler kullanılmalı

Sokak özellikle bedensel engelli ço-
cuklar için erişilebilir durumdadır, 
diğer engel grupları için de benzer 
şartlar sağlanmalıdır. 
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Oyun aletlerinde oturan ve ayakta 
duran çocuğun rahatlıkla kullanımı 
sağlanmalı

Tüm oyun alanlarında yaklaşım 
ve kullanım için yeterli alan tüm 
çocukları düşünerek tekrar ele alın-
malıdır (yollar da dahil).

Zemin kaplamalarında hem tekerlek-
li sandalye kullanan çocuklar hem de 
görme engelli çocuklar düşünülmeli

Klavuz çizgiler, yönlendi-
rici dokunsal harita ve maketler 
kullanılmalıdır.

Oyun elemanlarının güvenlik alanları 
geniş tutulmalıdır

 Oyun elemanlarının güvenlik 
alanları tüm çocuklar düşünülerek 
(otistik olanlar, yardımcı araç 
ve tekerlekli sandalye kul-
lananlar, görme engelliler vb.) 
genişletilmelidir.

Kaynak: Kuzey Karolina Devlet Üniversitesi Herkes için Tasarım İlkelerinden (1997, 2. 
Versiyon) esinlenerek hazırlanmıştır ve ilk kez Karaköy Atölyesi 2013 isimli kitapta s.78-79 ya-
yınlanmıştır)

Buradan hareketle Esenler Çocuk Sokağının başka sokaklara 
da örnek olması ve kendi eksiklerini gidermesi için şu sonuçlara 
varılabilir (Tablo 2): 
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Tablo 2. Esenler Çocuk Sokağının Avantaj ve Dezavantajları
Avantajlar Dezavantajlar

Çocuğa değer verilmesi Yeterince erişilebilir olmayışı (tasarım sorunları)
Güvenli bir oyun alanı oluşturulması Toplu taşım araçları ile kolay gidip gelememek
Çocuğun gelişiminde oyunun önemi Çevre sakınleri için gürültülü oluşu
Akranlarla iletişim kurabilme olanağı Sadece sokak ve yakın civarında oturanlara 

hitap etmesi
Sosyalleşme için önemli bir fırsat İlkyardım birimi ihtiyacı
Psikolojik sorunların aza indirgenme-
si (içe kapanıklık, yalnızlık vb.) için 
olumlu bir fırsat

Yaratıcı oyun alanlarına olan ihtiyaç

Çocuklarda şişmanlık/obezite sorun-
ları ile başedebilme için bir fırsat

Özellikle iklimin soğuk günleri için kapalı ala-
nın yeterince düşünülmemiş olması

Çocuk ve gençleri zararlı alışkanlık-
lardan koruma

Engelli/engelsiz tüm çocukları kaynaştırma/
kapsama ve empati kurabilme olanaklarının 
yetersiz olması

Kültürümüzde unutulmakta olan 
oyunları hatırlatması ve oyuna uygun 
ortam hazırlaması

Esenler’deki engelli çocuklar için donatı, oyun 
elemanı vb. eksikliği

Çocukta çevre bilinci ve aidiyet duy-
gusunun oluşumuna pozitif katkı
Ebeveynlere de zamanı değerlendir-
me olanakları sunması

Esenler Çocuk Sokağında, çocuğa değer verildiği rahatça göz-
lenebilmektedir. Aynı zamanda onlar için güvenli bir ortam da 
oluşturulmuştur. Çocuğun sosyalleşmesine, toplumla kaynaş-
masına fırsat veren uygun bir zemin hazırlanmıştır. Bu tür oyun 
alanlarının çocuğun zihinsel ve bedensel gelişmesine de olumlu 
katkıları olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda çocuğun olumlu/
doğru aktivitelerle uğraşması sağlandığından toplumun sağlıklı 
büyümesi/gelişmesi için de doğru bir gelişmedir. Ancak yeterin-
ce erişilebilir olmayışı mekânın bir dezavantajıdır. Özellikle toplu 
taşım araçlarıyla sık sık ve tüm kullanıcıları (bebek arabalıları, te-
kerlekli sandalye kullanıcıları, yardımcı araç kullananları vb.) kap-
sayan ulaşım sağlanmalıdır. Mekân sadece yol boyu değil, alansal 
olarak da genişleyebilir bir mekânda bulunmadığı için yıllar içinde 
yayılması/büyütülmesi zor olacaktır. Bu durumda ilçenin toplam 
çocuk nüfusu da gözönünde tutularak tercihen ilçenin kuzeyinde 
de yeni bir Çocuk Sokağı tasarlanması düşünülmelidir. Mekânda 
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çocukların bulunduğu saatler boyunca daima bir ilk yardım birimi 
faaliyet göstermelidir. İklimin soğuk günleri için kapalı alan ihti-
yacı ve buralarda sunulacak oyun olanakları arttırılmalıdır. Bu çok 
özel mekânın en büyük eksiği toplumdaki tüm çocukları kapsaya-
mamış olması yani sadece sağlıklı çocuklara hitap ediyor olmasıdır. 
Bunun yanında yaş gruplarına göre bir düzenlemenin yapılması da 
olabilecek tehlikeleri aza indirmek ve aynı yaş grubundan çocukla-
rın benzer gereksinimlerine yanıt verebilmek için daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Sokakta erişebilirliği kısıtlayan tüm tasarım 
kaynaklı (yağmur olukları özellikle tekerlekli sandalye erişimini 
engellemektedir ve binalardan yağmur toplama suretiyle oluşan 
suyun doğrudan sokağa verilmesi de yanlış bir uygulamadır) hata-
lar da düzeltilmelidir. 

5.3.  Esenler Halkının Çocuk Oyun Alanlarında Evrensel 
Tasarım Herkes İçin Tasarım İle İlgili Görüşleri

Esenler Belediyesinin desteğiyle, Nisan-Mayıs 2015 tarihlerinde 
Nene Hatun mahallesindeki Cahit Zarifoğlu Gençlik ve Bilgi Evine 
gelen ailelerle görüşülerek, onların çocuk oyun alanları tasarımı ve 
evrensel tasarım hakkındaki görüşleri alınmıştır. Ankete 130 ebe-
veyn katılmıştır. Daha önce Gençlik ve Bilgi Evi Yetkilileri ile görüşül-
düğü ve anket tekniği anlatıldığı için titizlikle doldurulan anketler-
den fire verilmemiştir. Ankete katılan ebeveynlerden % 78,5’i Çocuk 
Sokağından haberdar iken % 21,5’i bilmediğini belirtmiştir. Ankete 
katılan ebeveynler çocuğunun engelli bir çocukla arkadaşlık etme-
sini uygun bulmaktadır. Soruya evet yanıtını verenler % 85,4 hayır 
yanıtını verenler % 4,6, bilmiyorum diyenler ise % 10’dur (Tablo 3). 
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Tablo 3. Anketlerden Elde Edilen Sonuçlar
Esenler Çocuk Sokağından Haberdar mısınız?

Evet, haberdarım Hayır, hiç duymadım

% 78,5 102 kişi % 21,5 28 kişi

Çocuğunuzun Engelli Bir Çocukla Arkadaşlık Etmesini Nasıl Karşılıyorsunuz?
Uygun karşılıyorum Uygun karşılamıyorum Bilmiyorum

% 85,4 111 kişi % 4,6 6 kişi % 10 13 kişi

Oyun alanında oyun oynarken çocuğunuzun yanında engelli bir çocuğun bulunma-
sını nasıl karşılarşınız?

Normal 

çocuklar 

hep birarada 

olmalıdır

Normal 

ama tecrü-

bem yok

Çocuğumun 

olumsuz 

etkilenmesinden 

korkarım

Fikrim yok, 

böyle bir 

tecrübem 

olmadı

İstemem
Biraz 

çekinirim

Diğer 

bilmiyo-

rum

% 51,6 % 9,2 % 3,8 % 22,3 % 1,5 % 0,8 % 10,8

67 kişi 12 kişi 5 kişi 29 kişi 2 kişi 1 kişi 14 kişi

Çocuk oyun parkında engelli çocukların da bulunması sizce uygun mudur?
Evet Hayır Bilmiyorum

% 73,9 96 kişi % 19,2 25 kişi % 6,9 9 kişi

Esenler Çocuk Sokağında Engelli Çocukların da Oyun Oynadığına Tanık Oldunuz 
Mu?
Evet Hayır

% 24,6 32 kişi % 75,4 98 kişi

Anketi yanıtlayan ebeveynler oyun alanlarında çocuğunun ya-
nında bir engelli çocuk bulunmasını ise % 51,6’lık çoğunlukla nor-
mal olarak değerlendirmişler, çocukların birarada oynamasının en 
doğal durum olduğunu ifade etmişlerdir (Tablo 3). Ancak çekinen 
ve çocuğunun olumsuz etkileneceğini düşenen (% 0,8 ve % 3,8) bir 
grup da vardır. Bu konuda fikri olmayan veya tecrübesi olmadığı 
için yanıt vermeyenler de bulunmaktadır. 

Ankete katılanlara aynı çocuk parkında engelli çocukların da 
bulunması sizce uygun mudur sorusu da sorulmuştur. Alınan ya-
nıtların dağılımı % 73,9’u evet, % 19,2’si hayır ve % 6,9’u bilmiyo-
rum biçimindedir (Tablo 3). 

Ebeveynlere, Esenler Çocuk Sokağında evrensel tasarım-her-
kes için tasarım uygulamaları konusunda da bir soru sorulmuş-
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tur. Ebeveynlerin sözü edilen tasarım anlayışına yeterince hakim 
olamayabilecekleri düşünülerek soru doğrudan Çocuk Sokağının 
uygulamalarına dönük sorulmuştur. Bu maksatla soru “Esenler 
Çocuk Sokağında engelli çocukların da oynadığına tanık oldunuz 
mu?” biçiminde sorulmuştur. Yanıtların dörtte üçü ( % 75,4) hayır 
olmuştur (Tablo 3).

Ankette toplam 11 soru sorulmasına rağmen zaman kısıtlılı-
ğı nedeniyle işlenebilen soru ve yanıtlar yukarıda paylaşıldığı gi-
bidir. Buna rağmen ebeveynlerin hem Esenler Çocuk Sokağı hem 
de engelli çocukları da kapsayabilecek evrensel tasarım hakkındaki 
görüşlerine yönelik bir fikir edinilmesi mümkün olmuştur. İstatis-
tik açıdan buradan çıkan sonuçlar genellenmesi uygun olmayan 
sonuçlar olmakla birlikte, anne-babaların fikirleri konusunda yol 
göstericidir. Ebeveynlerin, tüm çocukları eşit ve birarada görmek 
istemeleri, oyun arkadaşlığı için engelli-sağlıklı diye bir ayrım 
yapmamaları olumlu görülmektedir. Ancak toplumun engelliler 
hakkında bilgi eksiklikleri ve bundan kaynaklı çekinceleri olduğu 
da görülmektedir. Bu durumda ebeveynde koruma içgüdüsü geliş-
mekte ve çocuğunu engelli çocuktan sakınması gerektiğine inan-
maktadır. Hatta, engelli çocukların Esenler Çocuk Sokağında oyun 
oynadığına tanık olunmasının azlığı nedeniyle de ebeveynler önce 
fikren evet dedikleri engelli-sağlıklı çocukların birarada oyun oyna-
masına, sonra kendi çocuklarıyla ilgili değerlendirme istendiğinde 
biraz çekinceli yanıtlar vermişlerdir. Bu durum aslında dünyada 
hemen her ülkede yaşanan bir sonuçtur ve insanların birbirleri-
ni tanıma fırsatları arttırıldıkça çekincelerin ortadan kaldırılması 
mümkündür. Romanya’daki bir grup öğrenci ve öğretmenlerle ya-
pılan araştırma, toplumda engellilere yönelik açıkça ifade edilmese 
de bazı önyargılar olduğunu göstermekte, sağlıklı ve engelli çocuk-
ların birlikte bir eğitim alabilmelerinde hem öğretmenlerin hem 
de öğrencilerin engellilik konusundaki yetkinliklerinin deneyim-
lenerek pekiştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Lupu vd., 2011). 
Zaten evrensel tasarım anlayışının özünde de tasarımcının empati 
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kurabilmesi, kullanıcılarını anlayabilmesi ve herkese hitap eden çö-
zümler, tasarımlar yaratması vardır. 

6. Sonuç

Çocuklar, kendini seslendiremeyen dünya nüfusunun önemli 
ve kalabalık bir parçası olarak yetişkinlerin şekillendirdiği dünya-
da, onların bakış açısıyla algılamak ve yaşamak zorunda kalmak-
tadırlar (Gür ve Zorlu, 2002). Bazen yetişkinlerin farkında olma-
maları veya umursamamaları veya zaman ve para ayırmamaları 
nedeniyle en temel haklarından bile mahrum kalabilmektedirler. 
“Oysa, oyun oynamak tüm çocukların en doğal hakkı ve sağlıklı bi-
reyler olmaları için karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Bu açıdan 
oyunu rekreasyon ve spordan ayırmak gerekir”(Evcil, 2014a, s.75). 

Esenler’de yaşayan çocuklar, benzersiz bir uygulamanın kulla-
nıcısı olarak şanslıdırlar. Dünyada ve ülkemizde çoğunlukla sınır-
lı zamanlarda sokağın oyun alanı haline getirilmesine tanık olan 
çocuklar, Esenler’de 365 gün süren daimi bir evsahipliği yapmak-
tadırlar. Çocukların sahip olduğu bu kamusal alan diğer yerel yö-
netimlere örnek olması gereken bir uygulamadır. Ancak, bu örnek 
uygulamanın tüm çocukları kapsar olmayışı süratle düzeltilmelidir. 
Tüm çocuklar oyun oynama hakkına sahiptir ve gelişmiş ülkelerde 
bu hakkın çocuktan alınamayacağı fikri kabul edilmektedir. Böyle-
ce kamusal alanlardaki çocuk oyun mekânları tüm çocukları kapsa-
yıcı nitelikte tasarlanmaktadır. 

Ülkemizde, 2005 yılında yürürlüğe giren ve halk arasında En-
gelliler Yasası olarak bilinen 5378 sayılı yasa da sözü edilen ka-
musal alanların kapsayacılığının ve erişilebilirliğinin sağlanması-
nı yasa güvencesi altına almıştır. Özellikle kamusal alanlarda hiç 
kimsenin orada bulunmaktan, sunulan hizmetleri almaktan alıko-
namayacağı yasada belirtilmekte, herkese eşit kullanım ve erişim 
hakkı verildiği vurgulanmaktadır. 

İnsanoğlu dünyaya farklılıklarla gelir ve yaşantısı boyunca da 
farklılıklarını arttırır. Sözgelimi, cinsiyet, fiziksel ve duyusal özel-
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liklerle başlayan farklılıklarımız, zaman içinde eğitim, sosyal statü, 
ekonomik durum gibi özelliklerle artar. O halde tasarım da insanı 
çeşitliliği ve farklılığıyla görmeli, kapsayıcı olma yetisini insanın 
farklılığındaki zenginlikten almalıdır. Çocukların oyun alanları da 
tasarlanırken bu farklılığı mutlaka zenginliğe dönüştürebilmelidir. 
Araştırmalar, çocuk oyun alanında tüm çocukların birarada oldu-
ğu bir zenginliğin sağlanması için çok özellikli oyun elemanları 
dolayısıyla ekonomik anlamda oldukça pahalı arayışlara da gerek 
olmadığını göstermektedir. Çocuklar yaratıcıdırlar. Onlara sunula-
cak basit elemanlarla bile mutlu ve eğlenceli anlar yakalayabilirler 
(Ferre vd., 2006). Hatta çocuk oyun alanlarında fazlasıyla kalıplaş-
mış çevreler çocuğun kendine yetebilmesi, olanaklarını maksimum 
kullanabilmesi ve yaratıcı olmasına engel teşkil edebilmektedir. 
Burada önemle dikkat edilmesi gereken husus eşitlik ve birliktelik 
olmalıdır. Sağlıklı ve engelli çocukların yanyana aynı oyun parkın-
da olabildikleri artık dünyada pek çok yerde kanıtlanmıştır. 

Sonuç olarak, birçok ilk olma özelliği taşıyan Esenler Çocuk So-
kağının da çocukların çeşitliliğini/farklılığını gözönüne alması ve 
bazı tadilatlarla kapsayıcı bir oyun alanı olma özelliği kazanması ge-
rekir. Bu, hem çocukların hakkı hem de yerel yönetimin görevidir. 
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ÇOCUK DOSTU ESENLER VE YEREL YÖNETİM 
İLİŞKİSİ
Yasemin Çakırer Özservet, Semra Boz (MÜ)

1. Giriş

Birleşmiş Milletlerin raporlarında ve Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşmenin birinci maddesine göre, 0-18 yaş grubu arasında ka-
lan bireyler çocuk kabul edilirken, gelişim psikolojisinde çocukluk 
dönemi; bebeklik ile (0-3 yaş arası) ergenlik arasındaki dönem ola-
rak kabul edilebilmektedir. Bu dönemsel sınırlamalardan evrensel 
olarak geçerli olan 0-18 yaş grubu bu çalışmada çocuk nüfus değer-
lendirmesi açısından esas olarak ele alınmıştır. Türkiye’de yaklaşık 
24 milyon civarında 0-18 yaş grubunda çocuk nüfus yer almakta-
dır. Türkiye, AB üye ülkeleri ile kıyaslandığında en büyük çocuk nü-
fusuna sahip ülke konumundadır. Bugün, toplam ülke nüfusunun 
(77 695 904 kişi) % 93,3’ü belediye sınırlarında ikamet etmektedir. 
Bu da çocuk nüfusun bu noktada yerel yönetimlerin nezdinde öne-
mini daha da ortaya koymaktadır.

Geçmişten günümüze çocukların konumundaki gelişmeleri göz 
önüne alacak olursak; Ortaçağ’da çocuklar “küçük birer yetişkin” 
olarak görülmüş, bu nedenle çocuğun çalışıyor oluşu ya da genel 
olarak toplumda varlığı pek önemsenmemiş, bir çocuğun ölümü-
nün dahi çok üzerinde durulmamış hatta biri ölür bir diğeri doğar 
mantığı ile yaklaşılmıştır. 17. yüzyıldan sonra ise yepyeni bir görüş 
olan çocukluğun ve yetişkinliğin birbiriyle bağlantılı ama kesinlikle 
aynı olmadığı fikri ortaya atılmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte işçi 
olarak fabrikalara dökülen çocuklar, küresel sermayenin mihenk 
taşlarından biri hale gelmiştir; fakat gelişen konjonktürler ve tek-
nolojik gelişmeler ile birlikte çocukların fabrikalardan okul sırala-
rına geçişi bir zorunluluk haline gelmiştir. Çok daha fazla eğitimli 
bireye ihtiyaç görülmüştür. 20. yüzyılın başlarından itibaren ise, 
artan akademik çalışmalar ve iyileştirmelerle birlikte çocuk ve ço-
cukluk dönemi kavramlarının daha çok şuuruna varılmış, bu ken-
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dine has dönemin bazı psikolojik ve duygusal niteliklerinin olduğu 
gerçeği üzerinden, okulların ve tüm eğitim birimlerinin çocuğa kar-
şı yaklaşımları düzenlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çocuklar da her 
yetişkin insan gibi yaşama/barınma/katılma/seçme ve seçilme gibi 
birçok hakka sahip olarak ele alınmaya başlanmıştır (Gray, 2013).

 Çocuklar yaş itibariyle zihinsel ve bedensel gelişimlerini ta-
mamlayabilmek için bu yaş dönemini dilediği aktivitelerle doldu-
rarak eğlenme, oynama, öğrenme haklarına sahiptir. Bu hak ve 
sorumlulukların yerine en güzel biçimde gelebilmesi için oluştu-
rulacak olan devlet ve yerel yönetim politikalarının çocuk hak ve 
özgürlüklerine tam anlamıyla hizmet etmesi hatta bizzat çocukla-
rın elleriyle yapılması gerekmektedir. Bir yetişkin oturduğu yaşam 
alanına daha çok asfalt ve daha çok otopark istiyorsa, bir çocuk da 
bir o kadar yeşil alan ve park serbestiyeti istemekte özgür olmalı-
dır. Ve yönetimlerin ana gayesi, geleceğin yetişkinlerinin sağlıklı ve 
tüm yaşam koşullarına uygun, onların kişisel gelişimlerini ve ba-
şarılarını daha da arttırmaya teşvik eden bir hava sahasına sahip 
kentlerde yaşayabilmelerini sağlamak olmalıdır. 

 Çocuklar, sağlıklı bir beden-psikoloji ilişkisiyle gelişirler ise, 
hem etraflarındaki yetişkinleri hem de yaşam şartlarını gerek eleş-
tirerek, gerekse de yepyeni fikirler ortaya dökerek yeni ama bir o 
kadar da yaşanılabilir bir dünya tesis edebilirler. Onların daha mut-
lu, üretken ve erdemli bir yaşam sürebilmeleri için oyun oynama-
ları için uygun ortamların tasarlanması gerekmektedir. Çocukların 
ellerindeki en büyük fırsatları yaratıcı olma ya da tutkuyla keşif 
yapma fırsatıdır. Bu özelliklerin küçük yaşta keşfedilip üzerine gi-
dilmesi ile çocuğun gerçekten nefes alabildiği bir bölge kurabilme-
sine yardımcı olunmalıdır. 

Çocukların hayat tecrübesi edinebildiği tek gelişim fırsatları 
oyunlardır, kimi zaman strateji kurmayı (satranç gibi), kimi za-
man ekip ruhunu (9 taş), kimi zaman sorunlarla başa çıkabilme-
yi (küslükler, mızıkçılıklar), hatta zamanla yarışmayı (saklambaç) 
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da sokaklarda öğrenebilirler. Sokaklar ve oyun sahaları çocukların 
gelişimi için ciddi laboratuvarlardır. Çocuk kendini ne kadar özgür 
ne kadar iyi ve ne kadar mutlu hissederse, yaratıcı gücünü o kadar 
iyi kullanabilir. Sorunları görebilen, soru sorabilen, sorulara cevap 
arayan ve yaşadığı sorunları çözmeye en yakın olan ve engeller or-
taya çıkmadan önce onları tahmin edebilen çocuklara ihtiyaç var-
dır. Tüm bunlar yaratıcı düşünebilme yeteneğini gerektirir. Yaratıcı 
bir zihin esasen de oyuncu bir zihindir (Gray, 2013).

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalayan taraf devletler, bu 
sözleşmede tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her 
türlü yasal, idari ve diğer önlemleri almakla yükümlüdürler. Ekono-
mik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, taraf devletler eldeki 
kaynaklarını olabildiğince geniş tutarak, gerekirse uluslararası iş-
birliği çerçevesinde bu tür önlemler almalıdırlar. Çocuklar görüşle-
rini oluşturma yeteneğine sahiptirler ve kendisini ilgilendiren her 
konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkının tanınması gerek-
mektedir. Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; 
bu hak, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanat-
sal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber 
ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlü-
ğünü içerir. Çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma öz-
gürlüklerine ilişkin hakları da sözleşme içerisinde yer almaktadır. 

Çocuklar da yetişkin bireyler ile eşit haklara ve bazı durumlar-
da pozitif önceliğe sahiptir ve bu haklar uluslararası beyannameler, 
kongreler ve uygulamalı akademik çalışmalarla sürekli desteklen-
meye ihtiyaç duymaktadır. Her ülkeden bu beyannameye uygun 
yerel ve genel politikalarını üretmesi, güncel yaşamda da bu hak-
ların hayata geçirilmesine fırsat verecek türde çalışmalar yapması 
beklenmektedir. Türkiye toplumsal algı ve bilinçlenme ile kamu yö-
netimi anlayışının çocuk hakları odaklı değişimi anlamında henüz 
oldukça yetersiz bir durumdadır; atılması gereken çok fazla adım 
vardır (Çakırer-Özservet, 2015a).
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2. Çocuk ve Yaşadığı Çevre İle İlişkisi

Bugün kentsel yaşam; zamanla yarışan bir dengede kurul-
muş, her şeyin hızla birlikte ölçüldüğü, tanımlı ve ayrımlaşmış 
mekânların öne çıktığı, farklı toplumsal kesimlerin birbirleri ile 
karşılaşmalarının pek mümkün olmadığı, güvenlik odaklı, ken-
dinden başkasından korkan, herkesi yabancı gören yerleşim ada-
cıklarının çoğaldığı, yabancı ile karşılaşmaların anlık ve faydacı 
olduğu, yeşil alanların çok az olduğu, toprakla ilişkinin yadsın-
dığı ve yerleşimin sürekli dikey yönde geliştiği bir ortama doğru 
gitmektedir (Çakırer-Özservet, 2015e).

Günümüz kentleri, gelişen teknolojiyle ve yapılan çok katlı 
binalarla birlikte betonlaşmış ve çocuklara, engellilere, yaşlılara 
diğerleri denebilecek gruba alan açmayan bir yapıya doğru evril-
mektedir. Gerek doğal yaşamı katleden gerekse de bireylerin iç 
dünyasını olumsuz yönde etkileyen bu kentleşme furyası, çocuk-
ların dünyasında kalıcı hasarlara sebeb olabilmektedir. 

Kentli çocukların kentlerdeki sorun alanları, mevcutta yaşa-
dıkları yerlerle kurdukları aidiyet bağları, bizim çocukluğumuzla 
günümüz çocukların şartları arasında değişenlerin neler olduğu, 
yönetişim kavramlarını tartışırken bunu en küçükten yani çocuk-
tan başlayarak nasıl deneyimleyebileceğimiz, kentlerin çocuklar 
için güvenli ve adil şekilde yönetilmesi, planlaması konusun-
da ortaya konulmuş teorik ve pratik çalışmaları açığa çıkarmak 
önemli ve gereklidir (Çakırer-Özservet, 2015d).

Sokaklarda oynaması gereken, çevresini tanıyıp bilen ve öz-
gürce hareket etmek isteyen çocuk; araç trafiğinden dolayı olduk-
ça güvensiz ve bir o kadar özgünlükten ve yaratıcılığı teşvikten 
uzak yapay alanlar arasında sıkışıp kalmıştır. Yeşil olarak sade-
ce varsa evinin balkonundaki saksılarda yetişen çiçekleri gören 
çocuklar; hareketsiz kaldıkları için obez, enerjilerini atamayarak 
yeşil alan kısıtlılığından dolayı da daha hırçın, agresif ve bir o 
kadar da mutsuz bir çocukluk geçirmektedir. İçerisinde toprağa 
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basarak atması gereken enerjiyi atamayan çocuk, doğallıktan git-
gide uzaklaşan bu kentlerde acil politika üretilmesi gereken birey 
olarak karşımızda durmaktadır. Gerek güncel yaşamın tehlikeleri 
gerekse de modernleşmenin getirdiği bireyselleşmenin de etki-
siyle, çocuklar güvenle sokağa çıkıp, arkadaşlarıyla oyunlar ku-
rup, içerisindeki enerjiyi dökememektedir. Çocuklar komşuluk 
ilişkilerinin de zayıflamasıyla sokağı tanımamakta, sokaktaki di-
ğer çocukları bilmemektedir. Oyun kuracağı arkadaşları bulama-
yan, edinemeyen çocuk evde bireysel olarak sadece sanal ortam-
larda oyunları oynamayı becerebilmektedir. Bu da insani ilişkileri 
öğrenmesi gerektiği yaşta öğrenemeyen bencil bir nesil anlamına 
da gelmektedir. Bugün insani olmayan kent tasarımlarından do-
layı, daha makineleşmiş, daha agresif, psikolojik sorunlarla baş 
etmeye çalışan bir nesil karşımızda durmaktadır. Aileler için de 
bu durum travmatik bir hal almaktadır. Komşusuna, çevreye hat-
ta kendi arkadaşlık ilişkilerine dahi güvensiz olan aile, çocuğu 
sürekli göz hapsine tutarak büyütmeye çalışmaktadır. Bu durum 
çocuğun hem yaratıcılığını hem özgüven duygusunu zedelemek-
tedir. 

Çocukların şehirde ihtiyaç duydukları fiziksel mekânlar, bu-
gün sağladığımızın çok ötesinde keşif duygusu verecek, merakı 
harekete geçiren bir karmaşıklık ve doğallıktır. Şehrin sokak-
larında inmeye, tırmanmaya, mevsimleri algılamaya, sıcağı ve 
soğuğu tanımaya, ışığa ve gölgeye ve hepsinden önemlisi akıp 
giden zamanın yavaş yavaş bıraktığı izleri okumaya gereksinim 
duymaktadır (Barre, 1984). Şehirleri yönetenler ve tasarlayan 
ekipler olarak biz, bu bilincin ne kadarını yaşayabiliyor ve yaşa-
tabiliyoruz sorusunu sormak gerekmektedir (Çakırer-Özservet, 
2015b).

Bireyler doğdukları andan öldükleri ana kadar çevresiyle ile-
tişim halindedir, bebeklik ve çocukluk döneminin sağlıklı geç-
mesi için çevrenin bireye hizmet etmesi gerekir. Betonlaşmadan 
doğallaşmaya doğru evrilen insani bir çevre konjonktürünün 
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oluşması gereklidir. Kent birey hayatının başlangıcından sonucu-
na kadar hizmet verecek şekilde planlanmalıdır. Ama günümüz 
kent örneğini incelediğimizde karşımıza çıkan sadece yetişkin-
lere hatta sadece iş hayatına ve robotlaşmaya zemin hazırlayan 
bir yapıdır. Özellikle İstanbul örneği üzerinden bakacak olursak; 
yüksek, daha da yüksek katlı yapılar, siteler, ağaçsız park ve bah-
çeler, yoğun araç ve birey trafiği, asfaltlamalar ile doğal hayat ne-
redeyse tamamen yok edilmek üzeredir. İşte bu kıyımın önüne 
geçmek adına ve daha sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için yerel 
yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Belediyeler ve alt 
birimleri insan odaklı bir biçimde çalışmalı, kentin tasarımının, 
kurgusunun çocuğa yani insana dost olmasını amaçlamalıdır. 
Çocukla dost olan, çocuğun dünyasına ve doğallığına hitap eden 
kentlerin oluşabilmesi için de konuyla ilgili ulusal/uluslararası 
örnekler incelenebilir ve buna uygun politika gerekli uyarlamalar 
yapılıp, bunlar hayata geçirilmelidir. Bir kent çocuğa göre tasarla-
nırsa o kentte herkes huzur içinde yaşayabilir. Çocuklara en çok 
zarar veren şey, onlar için hayati önem taşıyan oyun oynayacak 
alan konusunda yaşadıkları mekân sıkıntısıdır. Çocuklar, ağaçsız 
büyümekte, doğal yaşama dair izleri mekânda okuyamamaktadır. 

Çocuk dostu bir yerleşim için İtalya’da 90’lı yılların sonla-
rında şekillenmeye başlayan Çocuk Dostu Kent hareketine de-
ğinmek gerekmektedir. İtalyan kentlerinde, çocukların çocukluk 
dönemini kaliteli geçirmesine de özel uğraş verilmektedir. Bele-
diyeleri, Çocuk Dostu Şehir oluşumuna yönelik, adapte etmeye 
çalışmakta ve yerel yönetim programlarını buna göre teşvik et-
mektedirler (Pallucchi, 2010). Çocuk Dostu Kentler hareketinin 
ortaya çıktığı ülke olan İtalya, 1997 yılında onayladığı ‘Çocuklar 
ve Gençler için Eylem Planı’ ile Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni res-
men uygulamaya başlamıştır (Çakırer, Özservet, 2014c). Aynı yıl 
içinde çıkarılan bir diğer yasa ile ülke çapında bir eylem planının 
desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu plan, çocuklara yönelik yerel 
projelerin desteklenmesi için ulusal bir fonun oluşturulmasını 
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öngörmekte ve Çocuk Dostu Kent insiyatifinin iki temel ögesi-
ni hayata geçirmektedir: Çocuklar ve kentler için yeni politika-
lar ve bu politikaların hayata geçirilmesi için gerekli kurumsal 
dönüşüm sağlanmıştır. Bugün İtalyan kentleri çocuk dostu kent 
insiyatifinin önemli örneklerini oluşturmaktadır. Proje değer-
lendirmelerine göre beklenildiği derecede kurumsal ve kültürel 
bir dönüşüm sağlanamasa da İtalyan örneği, çocukları odak alan 
sosyal politikaları öncelikli hale getirmesi ve politikaları hayata 
geçirecek yasal zemini ve kurumsal altyapıları oluşturması açı-
sından önemli bir örnektir. 

Yerel yönetimler, merkezi hükümetler, uluslararası örgüt-
ler, sivil toplum örgütleri, medya, akademik kurumlar, çocuk ve 
gençlik örgütleri bu insiyatifin parçası olmuştur. Çocuk dostu 
politikaları ile öne çıkan belediye başkanlarının katıldığı küresel 
toplantılar, çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin artırılması-
nın ve çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım yapılmasının 
önünü açılmıştır. 2000 yılında sekreteryası oluşturulan Çocuk 
Dostu Kent insiyatifi hareketi dünyada birçok kente de yayılmış-
tır. İtalya’nın Floransa kentinde bulunan UNICEF Çocuk Dostu 
Kentler Sekreteryası, Çocuk Dostu Şehrin tanımı ve geliştirilmesi 
ile ilgili bir çerçeve belge hazırlamıştır. Bu belge, çocuk haklarını 
yaşama geçirme kararlılığında bir yerel yönetişim sistemi oluştu-
rulmasına yönelik adımları belirlemektedir. Çerçeve belge, Çocuk 
Dostu Kent için gerekli olan “temel taşları” dokuz ana başlık ile 
belirlemektedir: 

1. Çocukların katılımı

2. Çocuk dostu hukuksal çerçeve

3. Kent ölçeğinde Çocuk Hakları Stratejisi

4. Çocuk Hakları Birimi veya eşgüdüm mekânizması

5. Çocuk üzerindeki etkinin ölçümü ve değerlendirmesi
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6. Çocuk bütçesi

7. Düzenli yayınlanan “Kentteki Çocukların Durumu Raporu”

8. Çocuk haklarının bilinmesinin sağlanması

9. Çocuklar adına bağımsız tanıtım-savunudur.

Türkiye’de bu proje ortakları olan belediyeler ise şu şekilde-
dir: Adana-Yüreğir, Ankara-Mamak, Bitlis, Erzurum-İspir, Gire-
sun, İzmir-Bornova, Kırklareli–Lüleburgaz, Manisa, Mersin, Şan-
lıurfa-Eyyübiye şeklindedir. 

Ülkemizde, 2013 yılında hazırlanan ve 2014 yılında yürür-
lüğe giren bir «Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı» bulunmaktadır. Bu eylem planı 2013-2017 yılları arasını 
kapsamaktadır. Bu belgede, malesef yerel yönetimlere çok az rol 
verilmiştir. Yine aynı şekilde Beş Yıllık Kalkınma Planlarına ba-
kıldığında, bu sefer de çocuk konusuna oldukça az yer verildiği 
görülmektedir. Ulusal Çocuk Strateji Belgemiz yeni oluşmaya 
başlasa da, paralel şekilde Yerel Çocuk Strateji Belgelerinin de 
acilen oluşturulması gerekmektedir. Çocuğun durumu bu şe-
kilde yerelde de daha kapsamlı ele alınabilir (Çakırer-Özservet, 
2015a). Bu noktada 17-18 Eylül 2015 tarihlerinde Marmara Üni-
versitesi Yerel Yönetimler Bölümü ev sahipliğinde yapılan «Yerel 
Yönetimler için Çocuk Stratejileri Çalıştayı» konuya önemli bir 
katkı sağlamış ve konuyu yerel yönetimler gündemine taşımak 
için büyük bir adımdır. Söz konusu çalıştay, İstanbul ölçeğinde 
1 Büyükşehir Belediyesi, 39 İlçe Belediyesine çağrıda bulunarak, 
orta ve üst düzey yöneticilerin yerel çocuk stratejileri oluşturma-
larına yönelik bir çabanın ürünüdür. Çalıştaya 32 belediyeden 
katılım göstereceklerine dair yazışma cevabı gelmesine rağmen 
malesef sadece 12 belediye katılım göstermiştir. Katılım göste-
ren belediyelerin beyan ettikleri fikirler oldukça değerlidir. Yakın 
zamanda çalıştayın tüm ürünleri bir kitap halinde basılacaktır.
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3. Esenler Alan Çalışması

İstanbul üzerinden Esenler İlçe Belediyesi bu çalışmada özel 
olarak irdelenmektedir. Esenler, İstanbul’un iç göçle yoğun ve bek-
lenmedik şekilde karşılaşan ilçelerinden birisidir ve çarpık yapı-
laşmanın ciddi örneklerini de içerisinde barındırmaktadır. İnsani 
ölçekte planlama için gereken zaman ve plan aşamasının, yoğun 
göç akımı nedeniyle yaşanamadığı ilçede yapılaşmanın getirdiği 
yaşamı zorlaştıran sokaklar, yoğun çok katlı binalar ve yol izleri 
bulunmaktadır. 2013 rakamlarına göre İstanbul’da 1 kilometre-
karelik alanda 13 bin 300 kişi yaşarken, Esenler’de bu sayı 68 bin 
kişiye çıkmaktadır. İlçe yerleşimi, sıra sıra çoğunlukla bitişik ni-
zamda apartmanlaşmış, ağaç ve doğa ihtiyacını karşılayamayacak 
bir halde görünmektedir. İlçede 30 bine yakın bina bulunmaktadır 
(Url 1). Çocuk sayısının ve genel olarak nüfusun yüksek olduğu bu 
ilçede, çocuğa dostça atılacak her adım oldukça değerlidir. Çocuk 
oyun alanları olarak yapılı çocuk parkları yeni yeni oluşturulmakta 
ve ihtiyaca halen cevap veremediği gibi çocukların birçoğu da so-
kaklarda oynamayı her türlü tehlikeye rağmen tercih etmektedir. 

Fotoğraf 1. Esenler İlçesi Genel Görünüm (Kaynak: Url 2)
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İlçenin 2014 yılı nüfusu 458.857 kişidir. İlçedeki 0-19 yaş ara-
sı çocuk sayısı 2008 yılında 178.245 çocukken, bu sayı 2014 yılında 
163.576 çocuğa düşmüştür. Ancak çocuk sayısının resmi kayıtlara 
girmeyen Suriyeli göçmen çocuklarla birlikte yine eski sayıya yaklaş-
tığı söylenebilir. 2008 yılı için çocuk sayısının nüfusa oranı % 38’dir. 
2014 yılı rakamı ise, % 36 olarak görünmektedir. Bu oran 2014 yılı 
Türkiye ortalaması toplam nüfus içerisinde çocuk sayısı oranı olan % 
33’ten yüksektir. Bu nedenle ilçede çocuk üzerine yapılacak politika-
lar daha ciddiyetle ele alınmalı ve bu çocuk potansiyelinden yararla-
nacak projeler acilen geliştirilmelidir. 

İlçede hemşerilik bağları çok gelişmiş durumdadır. Nüfus bakı-
mından ilk sırada Malatyalılar, İstanbul ve Kastamonu doğumlular 
ağırlıktadır. İlçede 82.000 çocuk okullarda eğitim görmektedir. Lise 
döneminde eğitimden uzaklaşma oranı yüksek ve suça eğilim duru-
mu da böylece artmaktadır. İlçede lise mezunu oranı % 18.7’dir. 

Belediyenin 2010-2014 ve 2015-2019 yılları arasında stratejik 
planları incelendiğinde; eğitim konusunda stratejik planlarda ihti-
yaç sahibi, yetim ve öksüz öğrencilerin sosyal kültürel ve eğitim ih-
tiyaçlarının karşılanması için eğitim öğretim yardımlarının yapılma-
sı planlandığı belirtilmiştir. Bilgi Evleri ve gençlik merkezi yapmak 
hedefler arasındadır. Spor okullarının açılması, gençlik kampları ve 
izcilik programları düzenlenmesi ile 12 adet park yapılarak hizmete 
açılması hedefi de stratejik planlarda yer almaktadır. 

3.1. Çalıştay Notları

Belediye bünyesinde ilk olarak, belediye içerisinde kurum-
sal olarak çocuklarla ilgili çeşitli faaliyetleri ve hizmetleri 
olan birimlerin sorumlularıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiş-
tir. Esenler ilçesi kapsamında çocuklara yönelik yapılan, yapıl-
makta olan faaliyetlerin değerlendirilmesi, yerelde çocuk dostu 
faaliyetlerin neler olması gerektiği ve birimler arası koordinasyon 
konusunda fikir tartışması bu çalıştay kapsamında yapılmıştır. Bu 
kapsamda konuşulanlar şu şekilde gerçekleşmiştir:
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	 Fotoğraf 2. Belediye birimleri sorumlularına yönelik çalıştay

İlk olarak katılımcılara, ulusal çocuk politikası oluşum süreci, 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme metninin kısa değerlendirilmesi 
hakkında bilgiler verilmiştir. 

Ardından tek tek katılımcı birim sorumluların çocuklara yöne-
lik yaptıkları faaliyetler dinlenilmiştir. 

Kültür Müdürlüğünden sorumlu kişinin sunumuna göre: 
İlçede çocuklara yönelik her yıl ramazan ayında ‘çocuk iftarları’ 
yapılmaktadır. Çocuk okuma grupları oluşturularak kitap okuma 
sevgisi aşılanmaya çalışıyordur. İlçede belirli mekânlarda tiyatro ve 
sinema gösterimleri yapılmaktadır. Yapılan kültürel faaliyetlere ço-
cukların katılımını sağlamaya çalışmak esas tutulmaktadır. Esen-
ler Bilim Parkı Projesi ile hem deneysel çalışmaların yapıldığı hem 
de öğrencilerin oyunlar oynayarak bilim yapabildikleri bir proje 
hazırlandığı da belirtilmiştir. ESGEV’ler (Esenler Gençlik ve Bilgi 
Evleri) aracılığıyla kültürel programları Kültür Müdürlüğüyle koor-
dineli şekilde hayata geçirdiklerinden bahsetmiştir. ESGEV, ilçede 
yaşayan gençlerin iş ve okul saatleri dışında zamanlarını kaliteli 
bir biçimde değerlendirebilecekleri bir ortama duydukları gerek-
siniminden hareketle 2010 yılında hayata geçirilmiştir. İlk olarak 
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Havaalanı ve Çiftehavuzlar bölgesinde başlatılmıştır. Şimdi ESGEV 
sayısı 8’e çıkmıştır. Ancak İlçede 16 mahalle bulunmaktadır ve 
ESGEV’ler ilçe bünyesinde bazı mahallelere oldukça uzak konum-
da yer almaktadırlar. Sayılarının artırılması gerektiği kendilerine 
iletilmiştir.

Birkaç senedir ilçe sınırlarında bulunan Yıldız Teknik Üni-
versitesi Davutpaşa kampüsü ile irtibat içerisinde ve üniversite 
mekânlarında, yaz dönemlerinde Çocuk Üniversitesi yaptıkların-
dan bahsedilmiştir. Bu sene ise İstanbul Üniversitesi işbirliğinde 
yapılmıştır.

İlçe bünyesinde bir sokağın yayalaştırılarak oluşturulduğu 
Çocuk Sokağı’ndan da bahsedilmiştir. Çocuk Sokağı’nın açılışında 
Belediye Başkanı “Çocuğa sunulacak en güzel şeylerden birinin gü-
ven içinde oynayabileceği bir sokak olduğunu söylemiştir.” Bu söze 
katılmamak mümkün değildir. İlçede çocuklar için oyun alanları 
imkânının çok kısıtlı olduğu ise bir diğer gerçektir. Çocuklar, sade-
ce bir sokağın yayalaştırılması ve o sokağın hazır, yapılandırılmış 
bir formata (bir fima bünyesinde bu işin yapılmasını) ihtiyaca ye-
terince cevap vermeyen bir şey olarak görmektedirler. Acilen daha 
fazla sokağın taşıt trafiğinden arındırılması talep edilmektedir. 
Stratejik planlarda her mahalleye Çocuk Sokağı kurulması gibi bir 
hedef yer almaktadır. Bunun gerçekleşmesi en büyük temennidir. 
Çocuk Sokağının başında bir Anne Çocuk Oyun Kampüsü adı veri-
len bir yapı inşa edilmiştir. Bu yapıda çocuk oyun alanları, sinema 
salonu gibi çeşitli birimler yer almaktadır. 

Birim sorumluları, belediyenin stratejik planlarının irdelenerek 
ne Çocuk Üniversitesi’nin ne de Çocuk Sokağı’nın hiç yer almadığı 
bahsedildiğinde, stratejik planı hazırlayan birimle tüm birimlerin 

daha ciddi iletişimi gerektiğini farketmişlerdir. Bu çalışmaların 

özellikle ilk stratejik plan döneminde henüz hayata geçirilmediği 

için faaliyet raporuna-stratejik detayının da planlara yansıyamadı-

ğını belirtmişlerdir. 
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Çocuk Sokağı yapılırken, sokak boyanacaksa bile çocukların 

katılımı sağlanarak bu yapılsaydı, ya da sokağın seçimi çocuklara 

sorularak yapılsaydı denilmiş ve çocuk katılımının önemine de vur-

gu yapılmıştır. 

Birim çalışanları genel olarak, Çocuk Sokağının her türlü eksik-

lerine rağmen çocuklar tarafından çok sevildiğini belirtmişlerdir. 

Çocuk Sokağı’na, Kasımpaşa’da Turabibaba Kütüphanesi bünyesin-

de Yasemin Çakırer-Özservet tarafından organize edilen “Yaşadığı-

mız Kent Çocuk Dostu Olsun” atölyesinden çocuklar ve Suriyeli mi-

safir arkadaşları görmek üzere bir gezi düzenlenmiştir. Bu sokakta 

en çok kullanılan yerin kapalı alan olan Anne Çocuk Kampüsü bi-

nası olduğu kullanıcılar tarafından vurgulanmaktadır. 2014 yılı Be-

lediyenin Faaliyet raporunda bu oyun kampüsü ve Çocuk Sokağın-

dan bahsederken, ilçe sınırları içerinde yaşayan çocukların ve çevre 

ilçelerden gelen çocukların oyun moderatörleri eşliğinde Çocuk 

Sokağından yararlanabildiği belirtilmektedir. Oysa çocuk doğası, 

yapılı, kurgulanmış alanlardan ve oyunlardan kaçmaya meyillidir. 

Oyun, çocuk için yetişkinlerin işe gitmesi gibi önemli ve ciddi bir 

iştir. Bunu çocuklar, kendi özerkliği, kendi yönetimi içerisinde ya-

pılmasını arzu etmektedir. Çocukların kendi başlarına oyun üret-

melerini teşvik edici çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Çocuk Sokağı’nın kullanımında en önemli neden çocukların ço-

ğunun açık alanlara çıkma imkânlarının olmamasıdır. Yaşadığı so-

kağa her gün çıkan çocuklar oyun kurma becerisini edinmektedir. 

Ancak bugün sokaklar taşıtlara ayrılmış ve çocuklar için tehlikeli 

alanlara dönüşmüş durumdadır.

Çocukların, sadece Çocuk Sokağını değil yapılı birçok park ala-

nını tahrip ettiklerinden bahsedilmiştir. Bunun en iyi çözümünün 

çocukları o alanların kurulumuna katmak olduğu ve sorumluluk 

bilincini gönüllü işler yaptırtarak sağlamak gerekmektedir. Çocuk-

lara mesela ESGEV’lerde bir eğitim alırken o eğitimi, gönüllü bir 
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hizmeti karşılığı vermek bu bilince hizmet edebilir. Gönüllü ESGEV 

binasının temizliğini üstlenmeleri olabilir. Başka çözümler de geliş-

tirilebilir. 

Sağlık İşleri Müdürlüğü senede bir kez belirli sayıda başvu-

ru alarak 2 yaş ve üzeri çocukların özel hastanelerde sünnetlerinin 

yapıldığından bahsetmiştir. Giysileri ve gereken yardımların da bu 

sırada yapıldığından bahsetmiştir. İlçe bünyesinde çeşitli dönem-

lerde sağlık taramaları yapıldığından da bahsedilmiştir. Ağız ve diş 

taramaları da yapılmaktadır. 2009’dan bu yana sünnet ettirilen ço-

cuklar için bir sünnet şöleni gerçekleşmektedir ve her yıl 900 ün 

üzerinde çocuk sünnet ettirilmektedir. Stratejik planlarda ve faali-

yet raporlarında bu sayı 500 olarak gözükmektedir.

İlçenin sosyolojik yapısından kısaca bahsedilmiştir ve burada 

bazı toplumsal gruplarca çocuk parkı alanlarını başka geleneksel faa-

liyetler için kullandığından yakınılmıştır. Mesela bazı kadınların yün 
yıkayıp bunları park alanında kurutmaya çalışması örneği verilmiş-
tir. Bu tür geleneksel ihtiyaçlara da imkân ölçüsünde cevap vermek 
yaşanacak mekân-toplum çelişkilerini en aza indirecektir. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgilisi ile kentin kimin için 
tasarlanacağı sorusu sorulmuş ve çocuklar için tasarlandığında 
aslında engelli, yaşlı herkesi kapsayan bir planlama gerçekleşeceği 
fikri paylaşılmıştır. Birim sorumluları, ilçe içi yerleşim alanlarında-
ki yeşil alanlara çoğu zaman otoban kenarlarında yapılan yeşillen-
dirmeden daha az önem verilmesinden yakınmışlardır. Bina odaklı 
bir şehirleşme algılarının olduğunu ve bu algının üst yöneticiler 
nezdinde değiştirilmesi durumunda daha insani bir yerleşime ula-
şılacağını söylemişlerdir. Çocuklara yönelik yapılan oyun parkları-
nın nicelik olarak eskiye oranla arttığından ancak nitelik olarak çok 
sıkıntıların olduğundan bahsetmişlerdir. Başkanın, trafiğe kapalı 
yollar şeklinde bir projesinin olduğunu ama hayata geçirilemedi-
ğinden bahsedilmiştir. Mahalle muhtarları yeşil alan, çocuk ve aile 
kavramlarının öncelikli gündem olması gerektiğini farketmişlerdir.
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İlçede sokak temsilciliği, gönüllüsü kıvamında bir örgütlenme-
ye imkân tanınırsa belki ailelere, insana dost yerleşime yönelik çe-
şitli bilgilendirmeler, yönlendirmeler yapılabilir.

	
Fotoğraf 3. Muhtarlar Çalıştayı

İkinci olarak, belediye sınırları dâhilindeki mahallelerin muh-

tarlarıyla yerel çocuk faaliyetleri hakkında bir çalıştay yapılmıştır. 

Toplam 8 mahalle muhtarı çalıştaya katılım göstermiştir. Muh-

tarlarla birlikte; mahalle, çocuk, çocukla ilgili oyun alanları, çocuk 

eğitimi, Bilgi Evleri, Çocuk Sokağı, çocuklarla ilgili olarak ailenin 

bilinçlendirilmesi ve sokak güvenliği konuları değerlendirilmiştir. 

Muhtarlar, genel anlamda halkın çoğu konuda bilgisizliğinden 

şikâyetçi olmuşlardır. Kendilerinin mahalle sakinlerini ve sorunla-

rını dinlediğini ve istenilenleri genelde yaptıklarını, yine de halkın 

bu yapılanlara güzel bir karşılık vermediğini söylemişlerdir. Örne-

ğin Çocuk Sokağında olduğu gibi, sokağın oldukça kötü kullanıldı-

ğını belirtmişlerdir. 

Bazı muhtarlar “Dünya kadar sorun varken siz gelip bize çocuk, 

çocuk meclisi mi diyorsunuz?” diyerek serzenişte bulunmuştur. 
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Muhtarlar nezdinde, çocuklara dair ve çocuk katılımına dair genel 

olarak yapılanlar, okulları ziyaret etme–çeşitli yardımlarda bulun-

ma şeklindedir. “İhtiyacı olan çocuklara burs veriyoruz, yetmiyor 

mu?” diyenler de olmuştur. Bir de Çocuk Sokağının her mahallede 

olmasını istemektedirler, bu yönde öğretmenlerden de kendilerine 

talep geldiğini belirtmişlerdir.

	 Fotoğraf 4. Çocuk Çalıştayı, 2015

Belediyenin ESGEV’lerde kurslara katılan çocuklardan belir-

lediği bir grup çocukla (13 çocuk) da üçüncü ve son çalıştay olan 

Çocuk Çalıştayı yapılmıştır. Çocukların büyük bir kısmı mahal-

lesinin muhtarının kim olduğu bilmemektedir. Muhtarını tanıyan 

çocuklar sadece muhtar yakın, tanıdık ise, akraba ise bunu bilmek-

tedir. Burada çocuklara belediyenin yaptığı projeler hakkında bilgi 

sorulmuştur. Ve en sevdikleri ve en düzenli kullandıkları projelerin 

ESGEV’ler ile Çocuk Sokağı olduğunu belirtmişlerdir. Çocuklardan 

biri; “Madem Çocuk Sokağı yapılıyor, neden evler de çocuk evleri ola-

rak düzenlenmiyor? Orada yaşayan insanlar da bize kızıyor bazen, o 

sokaktaki evler de çocuk evi olsa, her evde oyuncaklar olsa, biz dile-
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diğimiz gibi oynasak oralarda olmaz mı? Sokak tam bir Çocuk Sokağı 

olsun yani. Yeni oyuncaklar gelsin, parkı çok küçük, mesela büyük 

olsun o park. Çok çocuk gelince biz binemiyoruz. Bir de mesela akülü 

araba olsa keşke, ben hiç görmedim akülü arabayı.” demiştir. Ya da 

“ESGEV’lerin geniş, faaliyetleri etkinlikleri çok olsun, spor aletleri 

olsun, eğlence merkezine gittiğimizde gördüğümüz gibi oyuncaklar 

olsun, her zaman görmediğimiz yerler olsun, renkli olsun ve oyun 

oynayacak alanlar büyük olsun.” demişlerdir. “Bunun gibi bir sokağı 

kendiniz tasarlayıp yapmak ister miydiniz?” sorusunu “Tabii ki hem 

de çok isterdik.” diye yanıtlamışlardır. Sokağın daha geniş olmasını, 

duvarlara çizilen resimleri beğenmediklerini, kendilerinin bir şeyler 

çizmiş olmasını arzuladıklarını belirtmişlerdir. 

Çocuklar aslında yetişkinlerin bakamadığı baksa da göremediği 

ayrıntılar ile kendileri için capcanlı bir yaşam alanı hayali ortaya 

koyabilmektedirler. Yetişkinlerden ise hayallerinin gerçekleşmesi 

için ön ayak olmalarını beklemektedirler. 

ESGEV’ler konusunda çocuklar “Sadece temel okul dersleri var, 

daha farklı dersler/branşlar açılsa daha iyi olur. Bizim Bilgi Evleri-

mizde ağaçlarımız olsun mesela, biz ekelim onları ya da biz büyü-

telim. Sadece ders çalışmayalım, ortamımız da olsun o evlerimizde. 

Mesela bu Esenler Şehir Düşünce Merkezinin binası (Çocuk çalış-

tayının yapıldığı yer) keşke Bilgi Evi binası olsa da bu bahçeler de 

bizim olsa, burada hep oynasak keşke. Biz binaların içerisinde kal-

mayalım, şu an burada sizinle nasıl sohbet ediyorsak açık havada, 

keşke hocalarımızla da böyle rahat rahat konuşup ders çalışsak. Biz 

şikâyet etmiyoruz sadece daha iyisini istiyoruz, bu imkânları bu-

lamayanlarda var, mesela göçmen çocuklar.” şeklinde konuşmuş-

lardır.

Yetişkinler, çocukların çevrelerinde ne olup bittiğini anlama-

dıklarını sanmaktadırlar, fakat aslında onlar şaşırtıcı bir eleştiri ye-

teneğine sahip durumdadırlar. “Bazı okullarda bahçelerde çimenlik 
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var ama o çimenlikleri kullanmak yani oturmak–dinlenmek yasak, 

e parkı/bahçeyi benim için yaptılarsa neden benim kullanmamı 

yasaklıyorlar? Bize sadece betonların arasında yürüyün/dolaşın di-

yorlar.” diyerek okul ve bahçe tasarımı ve uygulamasını eleştirebil-

mektedirler. Çocuklar okul temizliğinde ağır kimyasalların kulla-

nılmasından da rahatsızlar ve bazen nefes bile alamayacak düzeyde 

olduğundan yakınmaktadırlar.

Parklar ve bahçeler etrafı çitlenerek bir yasak kavramı olmak-

tan öteye gitmiyor çocuklar için. Çocuklar özgürlük istiyor, ailele-

rinin sokağa güvenmesini (onları göz hapsine alarak takip etmeyi 

artık bırakmalarını) ve araçların sokakları işgal etmemesini isti-

yorlar. Çocuklar ailelerinin görüş alanı içerisinde oynamaktan ol-

dukça şikâyetçidirler, “Annem beni her sokakta göremediği an kalp 

krizi geçirecek hale geliyor.” diye serzenişleri olan çocuklar vardır. 

Sorun sadece sokağın güvenli olmaması değil, mahalleyi ailelerin 

güvenli bulmaması daha ön plandadır ve bu nedenle çocukların 

sokakta oynamasına izin verilmemektedir. Çocuklar bu durumdan 

“Okula gidip eve geri dönüp sadece evde yaşamamız bekleniyor.” 

şeklinde söyleyerek yakınmışlardır. “Büyükler küçüklerin sözleri-

ni pek dinlemiyorlar, büyüklerin hep bir bahanesi var hep sen kü-

çüksün sus diyorlar, büyükler kararları alıyor biz çocuklardan da 

itaat etmemizi bekliyorlar.” diyerek, çocuklar söylediklerinin aci-

len dikkate alınmasını arzu etmektedirler. Çocuklar, Çocuk Hak-

ları Sözleşmesi’nden doğan haklarından haberdar değiller. Çocuk 

Meclisine katılma, çocuk derneği kurma haklarını bilmemekte-

dirler. Belediyeden çocuk meclisi kurulmasını talep edebilecekleri 

söylendiğinde “Kurulsa bile nasıl katılacağız, ailemiz izin vermez 

ki.” demişlerdir. Annelerinin çocukların sokağa çıkmasından dolayı 

çok endişeli olduğunu ve hayatın bu nedenle kendileri için çok zor 

olduğunu söylemişlerdir. “Sokaklar çok kalabalık, sürekli araç ge-

çiyor ve annem korkudan ölüyor.” demektedirler. Ayrıca, “Benim 
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tek eğlencem paten kaymak, ama paten kayarken bile annemsiz çı-

kamıyorum. Çünkü annem parklarda ya da sokaklarda bana zarar 

verebilecek kötü insanların olduğunu söylüyor. Bu beni de korku-

tuyor, çünkü birkaç kez bana kötü bakan adamlar gördüm, böyle 

gözümün içine içine bakıp üzerime yürüyen ya da kovalamaya çalı-

şıp beni düşürmek isteyen insanlar oldu. Annem de bunları hisse-

dercesine beni tek çıkarmak istemiyor. Ben de güvenmiyorum ister 

istemez. Okullarımız ve eğitim kalitemiz eskiye oranla çok ilerledi 

ama ya sokak güvenliği? Sokaklar gerçekten çocuk yaşamı için kali-

teli ve güvenli mi?” şeklinde ifadelerde de bulunmuşlardır.

Bu çalıştaylar dışında Esenler’de yaşayan ve çocukluktan yeni 

çıkmış üniversite okuyan gençlerden birisi Esenler’de özgürce geçen 

çocukluğuna dair şunları söylemiştir. “Bence ben böyle bir mahalle-

de doğabilecek en şanslı çocuklardandım. Endişe-güven-muhafaza 

etme terazisini iyi ayarlayabilen bir ailede doğmuştum çünkü. Tabi 

bu yine de ‘mahalle’ kültürünü iliklerime kadar hissetmeme engel 

olamadı. İşin en güzel yanı da bu zaten, sen sınırsızca iyi kötü yan-

lış doğru herşeyi yaşadığını zannederken, birilerinin çaktırmadan 

aralarda kötü ve yanlışları cımbızla çekmeye çalışması bahsettiğim. 

Güvenin tam da üzerine oturtulmuş bir hayatta, mahallenin envai 

çesit oyunlarını ve arkadaşlıklarını yaşayarak büyüdüm. Bir kız ço-

cuğu olarak erkeklerin mahalle maçlarına bile katılmışlığım var. O 

zamanlar forvette de iyi olduğum söylenirdi. Tüm bunlara rağmen 

yine de en kutsal yasak iki mahalle öteye geçememekti. Büyük ve 

kötü çocukların korkusu icimizdeydi hep. Benim en sevdiğim ama 

ev sahiplerinin muhtemelen sinir olduğu birşey vardı, o da oyun-

larda susayınca en yakın evden su istemek.”

3.2. Yapılan Anket Çalışmasının Sonuçları

Turgut Reis ESGEV, Oruç Reis ESGEV, Fatih ESGEV ve Birlik ES-

GEV olmak üzere toplam 4 ESGEV hizmet binasında eğitim gören 

65 çocukla kısa bir anket gerçekleştirilmiştir. Bu ankette, çocukların 
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cinsiyetlerine göre değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılmıştır. Çocukla-

rın oturdukları yer bilgisi ve oturdukları yerle ilgili düşünceleri sorul-

muştur. Oturdukları yerde oyun alanı olarak nereleri kullanıyorlar, 

rahatlıkla oyun alanı bulabiliyorlar mı gibi sorular da yöneltilmiştir. 

Varsa bu oyun alanları hakkındaki düşünceleri de istenmiştir. Ço-

cukların ayrıca ilçe bünyesinde yer alan ‘Çocuk Sokağı’ndan haberdar 

olup olmadıkları ve gidip gitmedikleri de sorulmuştur. Eğer gittiyse 

orayı nasıl bulduğu da sorulmuştur. Tüm bu soruların cevapları de-

ğerlendirilmiştir.
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Tablo 1. Esenler İlçesi’nde ESGEV’lere giden çocuklarla yapılan görüşme sonuç-
ları, 2015

Turgut Reis Oruç Reis Fatih Birlik Toplam

Cinsiyet
Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek

5 5 17 10 3 7 9 9 34 31

Öğrenim 
yılı

5-7. sınıf 8. sınıf 5-7. sınıf 6-8. sınıf 5-8. sınıf

Oturdu-
ğu yer 
hakkında 
düşünce-
leri

Geliştirilmesi 
gerektiğini 
düşünüyorlar.

Kötü ve 
güvensiz 
buluyorlar.

Çocuklar için 
alanlar yeter-
siz ve kötü bir 
yerleşim.

Geliştirilmesi 
gerekiyor ve 
iyi bir yerleşim 
değil.

Genel olarak 
çocuklar 
yaşadıkları yeri 
güvensiz ve 
kötü buluyorlar, 
geliştirilmesini 
arzu ediyorlar.

Oyun 
oynaya-
bildikleri 
yerler

Sadece 1 çocuk 
site bahçesinde 
oyun oynayabi-
liyor, diğerleri 
oyun oynayacak 
yer bulamadık-
larını söylüyor.

Çoğu oyun 
alanı olmadı-
ğını söylüyor 
ancak var 
olduğu söyle-
yenler de ol-
dukça yetersiz 
buluyorlar.

Yeterince 
oyun alanı 
olmadığından 
bahsediyorlar 
var olan oyun 
alanları ise 
çok uzak ve 
erişilemeyen 
yerlerde 
olduğu için 
gitmiyorlar.

Yeterince 
oyun alanı 
olmadığından 
bahsediyorlar 
var olan oyun 
alanları ise 
çok uzak ve 
erişilemeyen 
yerlerde olduğu 
için gitmiyor-
lar.

Bölgede genel 
olarak çocuk 
oyun alanları 
yetersiz ve 
çocuklar bunun 
farkındalar.

Çocuk 
Soka-
ğından 
haberdar 
olma

Sadece 2 
çocuk gitmiş, 
bunlardan biri 
güzel buluyor.

Hepsi gitmiş, 
çok eğlenceli 
ve güzel 
buluyorlar.

Sadece 
3 çocuk 
gitmemiş 
gidenler 
de yetersiz 
buluyorlar.

Sadece 5 çocuk 
hiç gitmemiş, 
gidenler 
genelde çok 
beğenmişler.

Çocuk Sokağını 
daha önce duy-
mayan çocuklar 
olduğu gibi, 
duyup da hiç 
gitmeyenler de 
bulunmaktadır. 
Giden çocuklar 
genel olarak 
beğeniyorlar.

Toplam 
Sayı

10 27 10 18
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Çocuklar ESGEV’lere severek gelmektedir, bu yerler sayesin-
de yeni hobiler kazandılarını, bu eğitimlerin derslerine yardımcı-
olduğunu da belirtmişlerdir. Ama sadece derslerine yardımcı olan 
eğitimler ya da aktivite olarak sadece satranç oynamanın yani sıra 
biraz daha farklı ve her zaman ulaşamayacakları aktivitelerin de 
buralarda olmasını istemektedirler. Bilimsel çalışmalar yapabi-
lecekleri bilim parklarının olmasını, kitaplarda okudukları teorik 
bilgilerin pratiğe döküldüğü alanları görmek istediklerini de belirt-
mişlerdir.

4. Çocuk Dostu Esenler İçin Sonuç ve Değerlendirme

Kent yaşamında çocuk odaklı bir yapının oluşumu oldukça 
önemlidir. Çocuk için ve kesinlikle çocukla birlikte, aileyi yadsı-
mayan projelere ve uygulamalara çok ihtiyacımız bulunmaktadır. 
Çocuğun katılımcı olduğu bir kent yaşamı nüfusunun üçte birini 
de içine kattığı için, çok katmanlı ve adil yönetilen bir kent yaşa-
mı demektir (Çakırer-Özservet, 2015d). Çocuklar, kentlerde soka-
ğa çıkabilen, kenti rahatlıkla kullanabilen toplumsal kesimlerden 
olmak durumundadır. Çocuk ve gençler kamusal alanı özelleşmiş, 
sadece kendilerine ayrılmış alanlar olarak görmek istemediklerini, 
bu alanlarda istedikleri gibi yaratıcılıklarını geliştiremediklerini be-
lirtmektedirler (Percy-Smith,2004). 

Günümüzde, çocuklar farklı mimari eserleri tanımadan, kültür 
ve sanattan uzak bir yaşam sürmektedirler. Çocuklar mekân algıla-
rını ve mekânla ilişkilerini bu kısır ortamlarda oluşturmak zorun-
dadır. Çocukların yetişmesindeki bu kısırlık tehlike sinyallerini bir 
müddettir vermektedir (Çakırer-Özservet, 2015b). Esenler ilçesi 
örneğindenden de görüleceği üzere, sadece beton yığınları arasın-
da yaşayan ve açık alanlardan uzaklaşan çocukların, kendi başla-
rına oyun kuramayan, açık alanda neler yapabileceği konusunda 
endişe taşıyan hale gelmesi oldukça düşündürücüdür. Çocukların 
kapalı alanlarda (ESGEV gibi) eğitim almalarının yanında onların 
yerleşimlerinin hemen yakınında, sokaklarında güvenle oyun oy-
nayabilecekleri, yaşadıkları çevreyi keşfedebilecekleri mekânlara 
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ihtiyaçları bulunmaktadır. Çocukların sözlerini, seslerini duyurabi-
lecekleri platformlara ihtiyaçları vardır. Sürekli bastırılmak ve sus-
turulmak istemediklerini ifade etmişlerdir. Belediye bünyesinde 
acilen bir çocuk meclisinin kurulması ve çocuk meclisi oluşumunun 
da adilane mahalle bazlı dağılıma önem veren şekilde kurulması 
gerektiği üzerinde konuşulmuştur. Çalıştaylar sırasında aktif olma-
yan çocuk meclisinin daha sonra belediye yetkililerince aktifleşti-
rildiği belirtilmiştir. Çocuklar ayrıca diğer çocuklarla iletişimde de 
güçlük çekmektedirler. Engelliler, göçmen çocuklar gibi bu diğerleri 
grubuyla çocukların her yerde karşılaşabileceği ortamları kurmak 
gerekmektedir. Çocuk katılımının yerel düzeyde nasıl sağlanaca-
ğına ve mevcutta belediyelerin hangi aşamada olduğuna katılım 
merdiveni üzerinden bakmak gerekmektedir (Çakırer-Özservet, 
2014b). Böylece çocuk katılımının hangi aşamasında olduğumuz 
da ortaya çıkacaktır. Çocukların düşüncelerini açıkça söylemesinin 
koşulları da böylece oluşturulmalıdır. Çocukların oyun alanları ev-
lerine yakın olmalıdır. Bu noktada, yaşayan sokaklar oluşturmak, 
sokakları oynanabilir kılmak önemlidir (Çakırer-Özservet, 2015c).

Çocuklar, belediyelerin sorumluluk alanlarında nüfusun 
önemli bir dilimini oluşturmaktadırlar. Sosyal hizmetler politika-
sının içerisinde, yerel yönetimlerin, yardım hizmetlerinin hemen 
akabinde çocuk ve aile refahı hizmetleri konularında sorumluluk-
ları bulunmaktadır (SHGM, 1968:364). Dünyada gelişmiş ülke ör-
neklerinde de görüleceği üzere, yerele yönelik hizmetlerin karsılan-
masında, belediyelerin merkezi idareye göre daha etkin olması bir 
zorunluluktur (Çakırer-Özservet, 2015c). 

Çocuklar üzerine oldukça çok projeler üreten bir ülke olan 
Finlandiya’da çocukların eğitimi konusu da dahil bir çok konuyu, 
yerel yönetimler tamamen üstlenmiş durumdadırlar (Çakırer-Öz-
servet, 2014a). Bu konuda Esenler ilçesi yerel yönetimi, çocuklar 
üzerine oldukça çeşitli farklı alanlarda faaliyet ve hizmetler yü-
rütmektedir. Yerel yönetim bünyesinde çocukla ilgilenen birimleri 
bir araya getiren çalıştay sonucunda da görülmüştür ki, birimlerin 
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çocuk üzerine yaptıklarından birbirlerinin haberi olmamaktadır. 
Birimler arası yeterince koordinasyonun bulunmadığı anlaşılmış-
tır. Birimler, bu çalıştayın oldukça verimli geçtiğini ve bu tarz bir-
likte çocuk üzerine fikir üretme faaliyetlerinin artmasını temenni 
etmişlerdir. Belediyenin, çocukla ilgili belki bir üst birim kurması 
bu nedenle oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca, stratejik planlarla be-
lediyenin yaptığı uygulamaların tanıtımı ve hedeflerin ortaya ko-
nulması arasında ciddi boşluklar bulunmaktadır. Stratejik planlar 
bir belediyenin önemli bir vizyon çerçevesini oluşturmaktadır. Ve 
bu planlar hazırlanırken her birimden mevcutta yapılan faaliyetler 
ve hedef faaliyetler bilgisi ciddi şekilde edinilmelidir ki buna göre 
faaliyetlere bütçeden yer ayrılabilsin. Esenler ilçesi stratejik planla-
rı üzerinde yapılan incelemede iki stratejik planda da çocuk meclisi 
oluşumu için bütçeden pay ayrıldığı görülmüştür. 

Esenler ilçesinin, çocuk dostu olabilmesinin ilk şartı çocuk-
ları bütün yerel çocuk faaliyetleri sürecine dâhil edilmesidir. Yani 
çocuk katılımı boyutudur. Çocukların ırk, renk, dil ayırt etmeden 
adil, eşit düzeyde katılımını sağlamak ise ikinci adımdır. Yani göç-
men çocukların da sürece katılımı ve faaliyetlerden yararlanan 
olması gerekmektedir. Ardından çocukların açık alan taleplerinin 
yapılı çevre formatında değil, doğal formda oluşturulması ve ke-
sinlikle yetişkinlerle ortak kullanımı olan, keşfi duygusu verebile-
cek mekânların çocuklarla birlikte üretilmesi gerekmektedir. Açık 
alanların belirli mahalle ya da bölgelerde yoğunlaşması yerine adi-
lane şekilde en yakın sokaklarda bulunacak şekilde ele alınması ise 
bir zorunluluktur. 
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YAYA DOSTU KENTİN SOKAK DEDEKTİFLERİ
Kevser Üstündağ, Arzu Erturan (MSGSÜ)

1. Giriş

Sokaklar kentteki hareketliliği sağlayan en küçük birimlerdir. 
İnsanı merkeze alan ve herkes için eşit erişim hakkı sağlayan bir 
sokak ağı, kenti daha yaşanabilir kılmaktadır. Güvenli ve erişilebilir 
bir sokak ağı ise kentsel yaşam kalitesini yükseltmektedir. Bugün 
gelişmiş birçok kent, vizyonunu, bisiklet ve yaya önceliğine sahip, 
sosyal etkileşime olanak sağlayan, güvenli sokaklar üzerinden kur-
gulamaktadır. Bir sokağın fiziksel ve sosyal kalitesini arttıran fak-
törlerin neler olduğu, tasarım öğelerinin ne şekilde belirleneceği, 
iyileştirme hamleleri için nasıl yöntem izleneceği yerel yönetimle-
rin gündemini meşgul eden önemli bir konudur. Günümüzde oto-
mobil odaklı ulaşımın uygulamaları nedeniyle kentlerde otomobil 
dışındaki ulaşım biçimleri yok sayılmaktadır. Bu nedenle kentlerde 
yaya, engelli veya bisikletli olarak var olmak tehlikeye girmekte-
dir. Her gün meydana gelen trafik kazaları, yollardaki altyapının 
yetersizliğinden doğan problemler bu durumun aciliyetine dikkat 
çekmektedir.  

“Yaya Dostu Kent” araştırması, kentlerimizde yaya, engelli, 
genç, yaşlı, bisikletli, kısacası her gruptan kentlinin güvenli ve kon-
forlu bir şekilde erişimini amaçlamaktadır. Araştırma, sokak sakin-
lerinde farkındalık yaratma ve erişilebilir mahalle yaratmaya yöne-
lik katılımcı araştırma süreci yürütmeyi hedeflemektedir.  Bu amaç 
doğrultusunda Esenler’de Sokak Denetimi yöntemi uygulanmış ve 
elde edilen sonuçlar değerlendirilerek öneriler geliştirilmiştir. 

2. Yaya Dostu Kent Nedir?

Yaya Dostu Kent kavramının pek çok niteliği bulunmaktadır. 
Bir kentin yaya dostu olabilmesi için yayaların güvenli ve konforlu 
yürüyebildiği alanlar sunması gerekmektedir. Bu amaçla kaldırımla-
rın, yayalaştırılmış sokakların güvenli ve konforlu hale gelmesi en 
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temel kriterlerdendir. Yaya dostu bir kent, ulaşımda yayalara öncelik 
veren, aynı zamanda ulaşım türleri arasında bir denge kuran bir sis-
teme sahiptir. Bir başka deyişle, kent içi ulaşım sisteminde yayalar 
öncelikli hedef grup olmakta, bunu sırasıyla bisiklet, toplu taşıma ve 
en son özel araç takip etmektedir. Yaya dostu bir kentin en belirgin 
özelliklerinden birisi ise yürünebilir ve erişilebilir olmasıdır. Herkes 
için erişim kriterlerine uyan, engelli, çocuk, yaşlı pek çok insanın eri-
şimine elverişli bir sistem kuran, yürünebilir bir kent planı oluşturan 
kentler yaya dostu olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda yaya öl-
çeğinde tasarımlar ve planlama çalışmaları gerçekleştiren kentler de 
yaya dostu kentler grubuna dahil olmaktadır. 

Şekil 1.Yaya Dostu Kent Kriterleri
Kaynak: Çalışma kapsamında yazarlar tarafından üretilmiştir. 
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Yaya Dostu Kent, kavramı bu çalışmada Organik Ulaşım kav-
ramı kapsamında ele alınmıştır. Kentlerdeki ulaşım problemlerine 
alternatif bir yaklaşım olarak geliştirilen organik ulaşım; insan ha-
reketliliğini merkeze alan, bedene dayalı yürüme, bisiklete binme 
gibi ulaşım türlerine öncelik veren, bunlarla birlikte toplu taşıma 
ve otomobil kullanımını birlikte ve uyum içinde düşünen bir ula-
şım sistemidir. Sürdürülebilir toplum yaratmada bir araç olan or-
ganik ulaşım, trafikte sadece fiziksel değil toplumsal değişimi de 
sağlayarak sürdürülebilirliği hedeflemektedir.  

Sürdürülebilir ve insan merkezli ulaşım yaklaşımlarına sırtını 
dayayan organik ulaşım, sürdürülebilir ulaşımın çevreye duyarlı 
olma, sosyal boyutu dahil etme ve ekonomik olma ilkelerini benim-
semekte, bunlara ek olarak insan merkezli ulaşımının ana ilkesi 
olan insan hareketliliğini de temel almaktadır. Bu iki yaklaşımdan 
farklı olarak mevcut sistemde oluşan organik yapıya odaklanan 
organik ulaşım, teori ve ilkelerin bir adım ötesine geçerek mevcut 
kentsel yapıda vücut bulmaktadır. Kentlerin sahip olduğu organik 
yapıyı korumayı ve bundan hareketle her kentin ihtiyaçları doğrul-
tusunda çözümler üretmeyi hedeflemektedir. 

Organik ulaşım, kentsel dokunun sosyal ve fiziksel bileşenleri-
nin değerlerini koruyarak kentleri sağlıklı yaşam alanlarına dönüş-
türmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle kentsel ulaşım sisteminde 
insan hareketlerini ve yolculuklarını erişilebilirliğin temeli olarak 
almaktadır. Organik ulaşım, bedene dayalı erişim olanaklarının 
yaygınlaştırılması ile toplum sağlığına destek verirken, yaya ve bi-
sikleti kentsel ulaşımın çözümünde sisteme dahil ederek, kentsel 
kamusal alanın paylaşımını arttırmaktadır. Kentlerin doğal, tarihi 
ve kültürel dokularının geleceğe tahrip olmadan aktarılmasını sağ-
lamayı hedeflemektedir. 

Organik ulaşım, hem fiziksel düzenleme ve teknik altyapının 
çözümlerini, hem de şekil 1’de görüldüğü gibi ulaşımın sosyo-kültürel 
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boyutunu, işletme ve yönetim boyutunu, kurumsal düzenlemeleri-
ni, uygulama ve karar süreçlerinde takip ve eğitim programlarının 
gerçekleşmesini de içeren çok boyutlu ve çok disiplinli bir süreci 
kapsamaktadır.   

Şekil 2. Organik Ulaşım Politikalarının Bileşenleri
Kaynak: Üstündağ, K., 2011.

Organik ulaşım yaklaşımıyla yaya dostu bir kent yaratmak için, 
organik ulaşımın tüm bileşenlerini sürecin içine dahil etmek gerek-
mektedir. Yaya erişilebilirliği için geliştirilen Sokak Denetimi gibi 
katılımcı analiz yöntemlerinin karar vericiler, kentte yaşayanlar, 
STK’lar gibi farklı aktörlerin ortaklığında yapılması önem arz et-
mektedir. Bu grupları, yaya dostu kent için çözüm sürecinin parçası 
haline getirmek ve yöntemi uygulamalarını sağlamak için kurum 
içi eğitimler vermek ilk adımı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 
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Esenler’de pilot bir uygulama gerçekleştirilmiş, Sokak Denetimi 
kurum içi eğitimi ve uygulaması bu çalışma kapsamında gerçekleş-
tirilmiştir. 

3. Sokak Denetimi Yöntemi Nedir?

“Yaya Dostu Kent” için erişilebilir sokak kriterleri üzerinden 
ilerleyen araştırmada ilk adım, sokaklardaki durumu tespit etme-
ye yönelik uygulanan ‘Sokak Denetimi–Street Audit’ yöntemidir. 
‘‘Sokak Denetimi’’ çalışması, kentte yaşayanların sorunların tespi-
ti sürecine aktif bir şekilde katılmalarını sağlar. Sokaktaki durum 
sosyal etkileşim, kamusal alan, yaya ve bisiklet güvenliği, yeşil alan, 
sinyalizasyon ve tasarım gibi ölçütler üzerinden yerel yönetim, 
STK’lar, muhtarlar, mahalle sakinlerinden oluşan gönüllü bir ekip 
tarafından tespit edilir. Belirlenen rotada gönüllü grubun bir gün 
boyunca dolaşarak tespitlerde bulunduğu bu yöntem daha sonra 
araştırma ekibi ile birlikte değerlendirilir. 

‘Sokak Denetimi’’ çalışması şunları sağlamaktadır:

• Bilimsel yönteme dayalı bir değerlendirme sistemi 

• Daha yürünebilir bir çevre 

• Yaya ve bisiklet için güvenli sokaklar 

• Yaşam kalitesi daha yüksek bir kent 

• Herkes için erişilebilir sokaklar 

• Sosyal etkileşime olanak yaratan alanlar 

• Katılımcı araştırma ve öneri süreci 

• Stratejik ve fiziksel öneriler 

• Bütüncül bir bakış açısının sağlanması



121

Herkes İçin Dost Kentler

4. Yaya Dostu Esenler İçin Sokak Denetimi

Yukarıda belirtilen Sokak Denetimi Yöntemi, kurum içi eğitim-
lerden başlanarak Organik Ulaşım’ın bileşenlerinden olan takip ve 
eğitim programları kapsamında Esenler’de Sokak Denetimi yönte-
mi Şehir Düşünce Merkezi ve Esenler Belediyesi ile koordinasyon 
halinde uygulanmıştır. Belediyeye bağlı Halkla İlişkiler Birimi ve 
birime bağlı çalışan ESTİM ekibi çalışmanın merkezini oluştur-
muştur. ESTİM ekibine Sokak Denetimi’ne dair uygulanan eğitim 
ve uygulama ile kurum içi kapasitenin arttırılması sağlanmıştır. 
ESTİM ekibi ile yapılan kurum içi eğitimin ardından ekip sahaya 
çıkarak Bilgi Evleri ile işbirliği içerisinde 35 farklı kullanıcıya bu 
çalışmayı uygulatmıştır. Bu sayede belediyedeki ESTİM, ‘Sokak 
Dedektifleri’ adıyla kentin yaya dostu olması adına bu yöntemi uy-
gulayabilecek duyarlı mahallelilerle sürecin ilk aşamasını gerçekleş-
tirmiştir. Fatih, Nene Hatun, Menderes, Fevzi Çakmak, Havaalanı, 
Oruç Reis, Turgut Reis, Kazım Karabekir ve Kemer mahallelerinde-
ki farklı sokaklarda uygulanan sokak denetimi ile elde edilen veri-
ler bu çalışma kapsamında frekans analizi ile değerlendirilmiştir. 

Fotoğraf 1. Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler ESTİM birimine verilen Sokak Denetimi 
Eğitimi, 2015. 
Kaynak: Çalışma kapsamında yazarlar tarafından çekilmiştir. 
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Sokak Denetimi yönteminde kullanılan denetim formunda soka-
ğın yaya dostu olup olmadığını ölçmeyi amaçlayan yedi kategori ve bu 
kategorilere ait alt sorular bulunmaktadır. Erişim, bağlantılar ve bilgi-
lendirme; rahatlık ve görsellik; sosyal nitelikler ve güvenlik; karşıdan 
karşıya güvenli geçiş, araba sürücülerinin tutumu, çocuklarla yürüyüş 
ve yürüyüşün hoşluğu/kalitesine dair sorulan alt sorulara denetçiler 1-5 
arasında puan vererek katılma durumlarını belirtmişlerdir. Bu doğrultu-
da elde edilen veriler incelendiğinde çıkan sonuçlar şu şekildedir:

Fotoğraf 2. Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler ESTİM birimi ile alanda uygulamalı 
Sokak Denetimi Eğitimi, 2015.
Kaynak: Çalışma kapsamında yazarlar tarafından çekilmiştir. 

Erişim, bağlantılar ve bilgilendirme başlığı altında yapılan tes-
pitlerde: Esenler’de yayaların alanda kolaylıkla yürüyebilme durumuna 
katılımcıların 1/3’ü katıldığını, 1/3’ü katılmadığını, 1/3’ü ise kararsız ol-
duğunu belirtmiştir. Yayaların kolaylıkla yürüyüp yürüyemediğine dair 
net bir sonuç çıkarmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Yürüme al-
gısının farklılığından kaynaklandığı düşünülen bu durum daha detaylı 
ele alınmalıdır. % 40 oranında karşıdan karşıya geçişlerin iyi işaretlenme-
diğine dair görüş belirtilmişken, karşıdan karşıya geçişlerin süresi ve me-
safesi katılımcıların % 50’si tarafından yeterli bulunmuştur. Katılımcıla-
rın yarısından fazlası durakları bulmanın ve erişiminin kolay olduğunu 
belirtmiştir. Otomobillerin, yayaların varlığına engel olduğunu belirten 
katılımcıların oranı % 70’tir. Konum, harita, levha gibi bilgilendirme-
lerin bulunup bulunmadığına dair kararsız bir durum söz konusudur. 
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Fotoğraf 3. Esenler’de Sokak Denetimi Yöntemi ile yapılan tespitler aynı zamanda 
fotoğraflanmaktadır
Kaynak: Çalışma kapsamında yazarlar tarafından çekilmiştir. 

Rahatlık ve görsellik başlığı altında yapılan tespitlerde: Ka-
tılımcılar uygulamanın yapıldığı sokakların çekici ve çevresiyle 
uyumlu olduğunu, fakat sokak elemanlarının iyi konumlandırılmış 
ve tasarlanmış olmadığını düşünmektedirler. Sokaktaki oturma ele-
manlarının yetersiz olduğu, kullanışlı ve iyi tasarlanmadığını belir-
ten katılımcılar; diğer kent mobilyalarının yeterli ve kullanışlı olması 
konusunda ise kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların 
yarısından fazlası, kaldırımların genişliğinin yeterli olduğunu fakat 
yürüyüş sürekliliğine dair fikirleri olmadığını belirtmişlerdir. Dikkat 
çekici noktalardan biri katılımcıların 2/3’sinden fazlasının kaldırım-
lara arabaların park ettiğini belirtmesidir. Sokağın ışıklandırmasını, 
katılımcıların yarısında fazlası yeterli bulurken, sokağın malzemesi-
nin kaliteli olup olmadığına dair kararsız oldukları tespit edilmiştir. 
Sokağın engelli erişimine ve rampaların bulunmasına dair ise % 70 
oranında olumsuz cevap verilmiş olması da oldukça dikkat çekicidir. 
Katılımcılar, uygulama yapılan sokakların yeterince yeşil olmadığını 
düşünmekte, temizlik ve çöp açısından da kararsızlar çok olmakla 
birlikte, temizlik açısından yetersiz olduğunu düşünenler de çoğun-
luktadır. Sokakta yürüme hızına dair ise sorunun anlaşılamaması 
nedeniyle sağlıklı bir cevap alınamamıştır.
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Sosyal nitelikler ve güvenlik başlığı altında yapılan tespit-
lerde: Katılımcıların yarısından fazlası sokağın asayiş açısından 
güvenli olmadığı düşünmektedir. % 50’den fazla oranda sokakta 
trafik kazalarının olduğunu söyleyen katılımcılar, sokaktaki hız ya-
vaşlatıcıların da yetersiz olduğunu belirtmiştir. Yaya ve arabaların 
kesişim noktalarının yaya öncelikli ve güvenli olmadığını düşünen 
katılımcılar, denetledikleri sokakların yürüme isteği oluşturmadı-
ğını düşünmektedir. Katılımcılar, sokakta çocukların oyun oyna-
dıklarını belirtmiştir. Sokağın farklı aktiviteler yapmaya ve sosyal-
leşmeye imkan vermediğini düşünen katılımcılar, bununla birlikte 
sokak sakinlerinin birbiriyle sohbet edebildiğini tespit etmiştir. 

Karşıdan karşıya geçişlerin güvenli olup olmadığına dair 
ise: yol genişliğinin yeterli olup olmadığında dair kararsızların ço-
ğunlukta olduğu, trafik ışıklarını çok beklemediklerini ve karşıdan 
karşıya geçme süresinin yeterli olduğunu düşünmektedirler. Karşı-
dan karşıya geçerken park etmiş araçların görüşlerini engellediğini 
belirten katılımcılar, ağaçların görüşü engellemediğini belirtmiştir. 
Katılımcılar karşıdan karşıya geçişlerde rampaların bulunmadığı 
veya bozuk olduğunu söylemiştir.

Araba sürücülerinin tutumu başlığı altında yapılan tespit-
lerde: Katılımcılar, arabaların karşıdan karşıya geçerken yol verip 
vermediğine dair kararsız bir görüş sergilemiştir. Sürücülerin araç-
ları insanların üstüne sürmediğini ve hızlı araba kullanmadıklarını 
düşünmektedirler. Araçların, trafik ışıklarını geçmek için hızlanıp 
hızlanmadıkları konusunda kararsız olan katılımcılar sürücülerin 
insanlara dikkat ettiklerini düşünüyorlar.

Çocuklarla sokakta yürüyüş başlığı altında yapılan tespitlerde: 
Katılımcıların yarısından fazlası çocuklarla yolda veya ışıklarda karşıdan 
karşıya geçmekte zorlanmadığını, her zaman sola-sağa-tekrar sola bak-
ma kuralını uyguladıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların yarısından 
fazlası çocuklarıyla kaldırımda rahatlıkla yürüyebildiklerini söylemiştir. 



125

Herkes İçin Dost Kentler

Yürüyüşlerini değerlendirmeleri istenen son başlıkta ise: 
Katılımcıların % 95’i uygulama yaptıkları sokakların daha fazla 
yeşillik, ağaç ve çiçeğe ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Sokakta 
korkutucu durum yaratan herhangi bir unsurla karşılaşmadıklarını 
belirten katılımcılar, ışıklandırmanın yeterli olduğunu, sokakların 
temiz olduğunu belirtmektedir. Buna karşılık otomobiller yüzün-
den havanın kirli olduğunu düşünmektedirler. 

5. Sonuç Yerine:

Esenler yaya güvenliğinin ve yolculuklarının arttırılması ama-
cıyla yapılan bu pilot çalışmada, Sokak Denetimi yöntemi beledi-
yede çalışanlarına kurum içi eğitimlerle aktarılmıştır. Bu denetim 
yöntemi, Esenler’in yaya dostu kent haline gelebilmesinin ilk adı-
mıdır. Belediye bünyesindeki ESTİM’i odağa yerleştiren uygula-
mada, birim çalışanlarının, yöntemi Esenler sakinleri ile birlikte 
uygulamış olması, sürecin devamlılığını ve takibini sağlayacaktır. 
Sokak denetimi ile sürece dahil olan Esenler sakinleri, belediye ile 
işbirliği içerisinde uzun dönemde mevcut bulunan problemlerin 
çözülmesi ve koşulların iyileştirilmesi amacıyla çalışmayı sürdür-
mesi beklenmektedir. Yayalar için güvenli ve sürekli güzergahların 
oluşabilmesi için bu pilot proje; muhtarlar, STK’lar, esnaf , yerel yö-
netim gibi pek çok paydaşın bir arada çözüm ortağı olduğu modele 
dönüşmelidir. Uzun dönemde tüm Esenler’i kapsayan güvenli yol 
ağının oluşması için bu yöntem ile ilk adım atılmış bulunmaktadır. 
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KADIN VE ÇEVRE: EKOFEMİNİZMİN ÇEVREYE 
İLİŞKİN TÜKETİME UYGULANMASI
Cemile Tiftik, Behnaz Akrami (İTÜ)

1. Giriş

Dünya herkes için özgün bir yapıya sahiptir ama genel olarak 
bakacak olursak kadınların yaşamları, cinsiyetle ilişkili sosyalleşme 
modellerinden dolayı erkeklere göre değişkenlik göstermektedir. 
Çevresel açıdan, tüm dünyada kadınlar ormanlarda, kurak alanlar-
da, sulak alanlarda ve zirai alanlara bitki ve hayvanların yönetimi; 
suyun, yakıtın ve gıdanın evsel kullanım için toplanması ve gelir 
elde edilmesi; ve kara ve su kaynaklarının denetlenmesi konula-
rında belirgin bir rol oynamaktadır. Bu şekilde de kadınlar zaman, 
beceri, enerji ve kişisel öngörü konularında aile ve kamu gelişimi-
ne katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, kadınların kapsamlı de-
neyimleri onları bilginin değerli bir kaynağı ve çevre yönetimi ve 
uygun eylem konularında uzman yapmaktadır. 

Tüketim davranışlarına olan ilgi 1970’lerde yani endüstrileşmiş 
milletlerin tüketim alışkanlıklarının kirlenmiş bir dünya yaratmasıy-
la belirgin hale geldi. 1970’li yıllarda, piyasa yoklaması çevreyle ilgili 
tüketicinin karakterinin belirlenmesi ve tüketim alışkanlarının (daha 
az güvenli ürünlerden çevre dostu ürünlere geçiş) değiştirebilecek 
stratejilerin değerlendirilmesiyle bu akımı doğurdu. 90’lar kirlilik, atık 
bertarafı ve ozon tabakasının incelmesi gibi çevresel problemlere bir 
dönüş ile hareketlendi. Günümüzde popüler medya, yeşil pazarlama 
ve yeşil tüketim konularıyla çok yakından ilgilenmektedir. Çevresel 
hareketteki son trend ise bireysel hane halkı ölçeğinde atık azaltma-
nın sağlanması konusunda yapılan vurgudur. Çevre dostu ürünler 
süpermarketlerdeki raflarda yerini almaya başlamakta ve tüketiciler 
giderek artan oranda bu ürünleri tercih etmektedirler. Bu konuda ya-
pılan anketlerden biri gösteriyor ki: Çevre dostu ürün tercih edenler  
% 14 oranındayken bu oran 1988’de % 42’ye çıkmıştır. Başka bir anket 
sonuçlarına göre katılımcıların % 80’i çevresel problemler hakkında 
genellikle endişeli olduklarını ifade etmişlerdir (Burnside, 1990).
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2. Çevreye İlişkin Tüketim-Çit (Erc) Nedir?
İleride ÇİT olarak gündeme gelen çevreye ilişkin yani ERC- 

environmentally-related kavramı, piyasada tüketiciler tarafından 
yapılan aktivitelerle çevresel sorumluluğun sergilenmesi olarak ta-
nımlanmaktadır. Bu aktiviteler (Petkus, JR. 1991): 

1. Satın alırken çevre açısından güvenli sayılan ürünleri ter-
cih etmek,

2. Çevresel açıdan sağlıksız ve güvenli olmayan ürünleri satın 
almamak,

3. Ürün tasarufu yapmak gibi konuları kapsamaktadır.
Tüketicilerin % 80’ininden fazlası genellikle çevre konusunda 

endişeli olduğu tespit edilmiştir ve bu da ÇİT’ in piyasada güçlü bir 
etkisinin olabileceğini göstermektedir (Burnside, 1990). Çevresel 
bilinç konusunda hedeflenmiş malların tüketiminin yaygınlaşması 
tüketicilere birçok seçenek sunmaktadır; fakat bu seçenekler ara-
sında seçim yapmak bilgi eksikliği, önyargılı bilgi, şüpheli paket 
etiketleme ve karmaşık tanıtımdan dolayı genellikle zordur.

2.1. Çevre Dostu Teknolojiler
Çevreye zarar veren atık bırakmadan, hatta hiç yeni atık üret-

meden, doğa ve doğadaki canlılara, hatta doğal çevre ve tarihsel 
dokuya zarar vermeden, zehirli atık ve zehir üretmeden, gelecek 
kuşakları ve doğanın diğer unsurlarını da düşünerek, doğal kay-
nakları tüketmeden yararlanarak, doğa ile birlikte çalışarak yapı-
lan üretim çevre dostu üretimdir. Üretim teknolojisi çevreye zarar 
verme ihtimali olan atık bırakmadan, üretim sürecinde en az doğal 
madde tüketerek, en az enerji ile istenen ürünü en yüksek verimle 
üretecek şekilde olursa ideale yakın “çevre dostu üretim” gerçekleş-
miş olur. 

İşletmelerin günlük faaliyetlerinin, çevre konularıyla bütün-
leştirilebilmesi için ilk aşamada çevreye duyarlı üretim tanımının 
anlaşılması gerekmektedir. Gupta ve Sharma (1996), çevresel iş-
lemler yönetimini, girdilerin ürünlere dönüştürülmesine ilişkin 
karar verme süreci ile çevre yönetim ilkelerinin bütünleştirilmesi 
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olarak tanımlamışlardır. Melynk ve Handfield (1999), tarafından 
da çevreye duyarlı üretimin temel amacının, kaynak etkinliğini ar-
tırırken, atıkların çevreye olan etkilerinin azaltmak olduğunu be-
lirtmiştir. Bu amaca ulaşmak için de atık akışının, ürün ve süreç 
tasarımı aşaması ve üretim planlama ve kontrol aşaması süresince 
tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.

2.2. Çevresel Aktiveler

Çevresel Sürdürülebilir Tüketim

Sürdürülebilir tüketim davranışı, sürdürülebilirliğe ilişkin üç te-
mel amaç olan kaynak kullanımını, atıkları ve kirliliği azaltmaya hiz-
met eden davranışlar olarak tanımlanabilir (Williams ve Dair, 2007). 
Sürdürülebilir tüketim, ürünler ve yaşam biçimleri olmak üzere bir-
biriyle ilişkili olan iki boyuta ilişkin tanımlanabilir (Hertwich, 2002). 
Ürün boyutuna göre sürdürülebilir tüketim; geliştirilen ürünlerin, 
daha az doğal kaynak ve enerji kullanılarak, daha az atık oluştura-
cak, büyük ölçüde geri dönüşebilecek veya geridönüşmese de atıkları 
çevreye zararlı olmayacak, kullanımında en az doğal kaynak tüketimi 
gerektirecek, dayanıklı ve onarılabilecek biçimde üretilen ürünlerin 
tüketimidir. Sürdürülebilir yaşam biçimi ise, çevreyi öbür yaşam bi-
çimlerine oranla daha az incitecek davranışları sergileyen ve toplum-
sal eşitsizliklere daha az bağlı olacak biçimde tüketim davranışları-
nın sergilenmesi sonucu oluşmaktadır (Hertwich, 2002). 

I. Geri dönüşüm

Çevre dostu olmanın belki de tek ve en önemli yolu geri dönü-
şümü sağlayabilmektir. Geri dönüşüm çevreye faydalı olmaya gi-
den en kestirme yollarında biridir fakat geri dönüşüm sadece atık-
larınız ayırmak için kullanacağınız bir geri dönüşüm çöp kutusu 
değildir. Geri dönüşümün pek çok yolu vardır. Bahçenizdeki gübre 
veya hala birinin işine yarayabilecek ve kullanılabilir bir eşyanızı 
çöpe atmamak da bir geri dönüşüm yoludur.
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II. Enerji Tasaruffu

Karbon yayılmasını azaltarak çevreye yardımcı olmanın bir başka 
yolu da enerji tasarrufudur. Elektrikli cihazlarınızı “stand by” konumun-
dan “kapalı” konumuna getirmek tasarruf yollarından yalnızca biridir. 
Enerji tüketiminizi izlemek için enerji monitörü de alabilirsiniz.

III. Atık Azaltma

Atıkları azaltmak da bir başka çevre koruma yollarından bi-
risidir. Elektrik tasarrufu için gerçekten de ihtiyaç duymadığımız 
cihazları almamanın yanında, eşyaları atmak yerine geri dönüştür-
mek de bir çözümdür.

IV. Çevre Dostu Ürünleri Alınması

Aldığımız pek çok eşyanın çevre dostu olanı da vardır. Nere-
deyse her şeyin, çevre dostu arabalardan çevre dostu su ısıtıcılara 
kadar her şeyin çevre dostu olanı mevcuttur. Enerjiden tasarruf 
eden alternatifler arayın ve alternatiften ziyade daha az enerji ge-
rektiren maddeleri seçmeye çalışın.

V. Doğal Yöntemlerin Denenmesi

Pek çok sorunun doğal çözüm yolları da vardır. Kimyasal te-
mizleyiciler yerine doğal temizlik malzemeleri tercih edin. Giysileri 
kurutma makinesinde kurutmak yerine asarak kurutmaya geri dö-
nün. Doğal yöntemler yeterli olduğu kadar az masraflıdır.

3. Çevrede Kadının Rolü
Tüketici araştırmalarında kadınlar ve çevre arasında nasıl bir 

bağlantı vardır? İstatistikler gösteriyor ki: Ev ihtiyaçlarının % 80’i 
kadınlar tarafından karşılanıyor (Berk, 1988). Bu nedenle çevreyle 
ilişkili satın alma davranışları artık kadın tüketicilere bırakılmış-
tır. “…Doğada çözünemeyen plastik çocuk bezleri mi yoksa su kaybına 
neden olan yeniden kullanılailir olanları mı seçmesi konusunda zorlu 
bir karar vermek zorundadır. Etiketlerin yanıltıcı ya da sahte olması ko-
nusunda haberdar olması gerekmektedir. Kadın tüketicilerin omuzuna 
çevresel krize katılmaları konusunda büyük bir yük yüklendi. Kadınlar 
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toplumun büyük bölümünün birincil bakıcısı olmak gibi bir role sahip ol-
malarının yanında gezegenin de bakıcısı olmak gibi ek bir görev üstlen-
diler…” (Dobscha 1993). Bu nedenle ekofeminizm kadın tüketiciler 
ile doğa arasındaki bağlantının iç yüzünün anlaşılmasına olanak 
tanıyan bir yaklaşımdır. 

3.1. Ekofeminzim
Ekoloji ve feminizm kelimelerinin birleşimi ile oluşan ekofemi-

nizm kavramı, kadının ve doğanın ezilmişliğini sorgulamayı amaç-
lamak üzere ortaya çıkmış bir akımdır. Feminizm, kadın erkek ara-
sındaki siyasal, ekonomik ve sosyal eşitlik akımı ya da düşüncesi 
olarak tanımlanabilir. Ekoloji ise insan grupları ve onların fiziksel 
ve sosyal çevreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir.

Ruetherin anlatımı gösteriyor ki bir çok unsur ekofeminizm-
den oluşmaktadır. İlk olarak doğa yabancı, öteki olarak dominant 
kültür tarafından tasarlanmış ve insanoğlundan ayrılmıştır. Bu iki 
kavram ayrıldığında ve analiz için kullanıldığında feministler bu 
insan doğa ayrımını bir dualizm olarak adlandırdı. Feministlerin 
eklediği doğa ve insan olarak ayrılmış bu ikili düşünce kavramı 
hiyerarşik biçimlere sahiptir ve her zaman bunlardan biri diğeri-
ne göre daha yüksek bir statüye sahiptir. Bu kapsamda bakacak 
olursak insan her zaman doğaya egemen olmuştur. İkinci olarak, 
Ruether’in söylemi göstermektedir ki sembollerin tanımlanmasın-
da ve terminolijide kadın ve doğa geleneksel olarak yabancılaştırıl-
mıştır. Popüler medya bunu ‘Toprak Ananı Sev” sloganıyla ortaya 
koymuştur. Diğer örneklerse “Toprağın ırzına geçme” ve “Bakire kay-
nakla” dır. Üçüncü ve son olarak, kadınlar yerel halk hareketlerinde 
ön plandadır. Bu nedenle kadınlar Ruetherin öngörüsü ile çevre 
hareketinde ana role sahiptir, yani çevreye duyarlı tüketici rolünü 
oynar. 

Ekofeminizmin birincil inancı, kadının egemenliği doğanın 
egemenliği ile parallelik göstermektedir ve bu ortak egemenlik ata-
erkil toplumun kontrolü ile çevrenin tahribatına neden olmakta-
dır. Bu felsefe dört ilkeye dayanmaktadır (1990 Warren): 
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1. Kadınlara ve doğaya olan zulüm arasında önemli bağlar 
bulunmaktadır. 

2. Bu bağların anlaşılması bu zulmün iki unsurunun anlaşıl-
ması açısından gereklidir.

3. Feminist kuram ekolojik bir bakış açısını içermelidir. 
4. Ekolojik sorunlar bir feminist perspektif içermelidir. 
Ekofeminizm hem kadın hem de çevrenin egemenliğini savun-

makta ve böylece birbirine daha bağli bir dünya görünüşüne gerek-
sinimi vurgulamaktadır. Ekofeministler tüm canlıların gezegenin 
refahı açısından önemli olduğuna ve insanoğlunun onlardan ayrı 
ya da üstün olmadığına inanmaktadır. Eğer bu dünya görüşü ÇİT 
(ERC)’de uygulanırsa, araştırma gündemi tamamen farklı olacaktır.

4. Esenler ve Kadınlar

İstanbul’un ilçelerinden biri olan Esenler, toplam 5227 hektar-
lık bir alana sahiptir. Güngören, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bayram-
paşa ilçeleriyle komşudur. Ancak Esenler’i çevresindeki ilçelerden 
farklı kılan, Esenler’in sanayi merkezi olmaktan çok, konut yerleş-
kesinden oluşmasıdır ki bu durum Esenler’deki nüfus yoğunluğu-
nu hakkında ipucu veriyor. 2014 genel nüfus sayımı verilerine göre 
Esenler’in nüfusu 458.857 olarak arşivlenmiştir. 

Şekil 1.Cinsiyete göre nüfus dağılımı bağlamında Esenler ilçesi ile anket katılımcıları 
karşılaştırmalı grafiği.

Esenler, yoğun göç alan bir bölge olması sebebiyle adeta bir 
Anadolu yansımasıdır. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere neredey-
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se eşit kadın–erkek oranı ve Türkiye ortalamasına yakın bir yaş da-
ğılımına sahiptir.

4.1. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi 

Sanayi sektörü, bir yandan daha çok üreterek, ekonomik gelişme-
yi ve kalkınmayı sağlarken, diğer yandan, üretim sonucu ortaya çıkan 
atıkları azaltmak için çare bulmak; başka bir deyişle gelişmeyi çevre ile 
uyumlu sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştirmek durumundadır. 

Dolasıyla, bu araştırmada çevreye ilişkin tüketim-ÇİT (ERC) konusun-
da ekofeminist yaklaşımını ortaya koymak amaçlanmaktadır. İlk olarak 
araştırma programı olarak bilinen ekofeminizm tarif edilmektedir. Bunun 
ardından, bu çalışmada geleneksel yaklaşımdan doğan bazı problemlerin 
üstesinden gelmek amacıyla bir ekofeminist gündemi geliştirilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında, öncelikle literatür taraması ile birlik-
te çalışmaya konu olan Esenler kadını ve çevreyle ilişkileri, temizlik 
ürünleri hakkındaki bilgileri dikkate alınmıştır. Daha sonra, alanda 
bir anket çalışması uygulanmıştır.

4.2. Anket Çalışması

Anket çalışması, Esenler Belediyesinin Bilgi Evlerini ve Gençlik 
Merkezini kullanan öğrencilerin anneleri ve velileri kadınlar ile ya-
pılmıştır. Esenler kadınlarının çevre ile ilişkisi, yerel yönetim-çevre 
dostu ürünleri hakkındaki bilgileri öğrenilmek istenmiştir. 

Şekil 2. Yaşa göre nüfus dağılımı bağlamında Esenler ilçesi ile anket katılımcıları 
karşılaştırmalı grafiği.
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Katılımcıların yaş dağılımı, Esenler’de yaşayan insanların yaşa 
göre nüfus dağılımı ile paralellik göstermektedir (Şekil 2).

Anketin ilk 5 sorusunda katılımcıların demografik yapısı, te-
mizlik ürünlerinde önem verdikleri faktörler ve ürünler hakkında-
ki bilgi kaynakları öğrenilmek istenmiştir. Anketin diğer bölümün-
de 12 adet soru bulunmaktadır. İlk 6 soru, Esenler kadınlarının 
kimyasal temizlik ürünlerinden memnun olup olmadığına, yerine 
çevre dostu ürünleri kullanmak ve çevre dostu ürünlerin ile ilgili 
genel görüşü hakkında bilgi edinmek amacıyla hazırlanmıştır. Di-
ğer 6 soru ise Esenler kadını gözünden, Esenler Belediyesinin mev-
cut hizmetleri ve halkın belediyeden beklentileri hakkında bilgi 
edinmek için sorulmuştur. 

4.3. Anket Sonuçları

Soru 1, Kimyasal temizlik ürünü kullandığınıza ne kadar katılırsınız?

  
Soru 2, Kullandığınız temizlik ürünlerinden memnun olduğu-

nuza ne kadar katılırsınız?
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1. ve 2. sorulardan çıkarılan sonuç: Esenler kadınları büyük 
çoğunluğunun temizlik ürünleri kullanıp ve kullandıkları temizlik 
ürünlerden memnun ve razı olduklarını gösteriyor. 

Soru 3, Temizlik ürünü seçerken Doğa/Çevre Dostu olması 
konusunda ne kadar katılırsınız? 

3. soruya anket katılımcılarının büyük çoğunluğunun olumlu ce-
vaplar verdiği görünmektedir. Bu durum, Esenler’de kadınların temizlik 
ürünü seçerken çevre dostu olmasına önem verdiğini göstermektedir. 

Bu, amaçlarımız doğrultusunda kadınların yavaş yavaş kimya-
sal temizlik ürünlerinden uzaklaşıp, doğa dostu ürünlerine öncelik 
vermeleri ve hem çevreye ve hem kendilerine yardımcı olmalarını 
gösteriyor.

Soru 4, Ev yapımı temizlik ürünleri hakkında bilginiz olduğuna 
ne kadar katılırsınız? 
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Soru 5, Kimyasal temizlik ürünleri yerine ev yapımı ürünleri 
(limon, sirke, karbonat vb.) kullanmaya ne kadar katılırsınız? 

5. Soruya anket katılımcılarının % 67’i 4 ve 5 cevabını verdiği 
görünmektedir. Bu durumda Esenler kadınlarının ev yapım temiz-
lik ürünleri kullanmaya hevesli olduğu ve kimyasal temizlik ürünü 
ve ev yapım temizlik ürünü arasında farkı görüp, yaşam kalitelerini 
yükseltmek istedikleri görülmektedir.

Soru 6, Doğa dostu temizlik ürünleri bilginizin varolduğuna ne 
kadar katılırsınız? 

Doğa dostu temizlik ürünleri bilginizin varolduğuna ne kadar ka-
tılırsınız diye sorduğumuz soruya ise, eğitim durumu lise, üniversite 
ve lisansüstü olanların % 52,5 ü 4 ve 5 olarak cevap verirken; eğitim 
durumu ilkokul ve ortaokul olanların % 32.8’ü 4 ve 5 olarak cevapladı. 

Elde ettimiz sonuca göre: Yeni nesil doğa dostu ürünlere daha 
çok ilgi gösterip, çevreyle ilişkin tüketime yardımcı olmakta bilgi-
lenmeye açıktırlar. Ama ilkokul ve ortaokul diplomalılarında ço-
ğunlukla bilgilenme amaçlı olduklarını söyleyebiliriz.
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Soru 7, Esenler Belediyesinin atık yağ toplama hizmeti yaptığı 
bilgisine ne kadar katılırsınız? 

7. soru da halkın Esenler Belediyesinin atık yağ toplama hizmeti 
yaptığı bilgisini ölçen sorudur. Esenler Belediyesinin atık yağ topla-
ma hizmetlerinde bir çok çabada bulunmasına rağmen, halk anketle-
rin cevabından da anlaşıldığı gibi yeterli bilgiye sahip değildir. 

Soru 8, Esenler Belediyesinin kağıt atık toplama hizmeti yaptı-
ğı bilgisine ne kadar katılırsınız?

Soru 9, Esenler Belediyesinin cam atık toplama hizmeti yaptığı 
bilgisine ne kadar katılırsınız?
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Soru 10, Esenler Belediyesinin plastık atık toplama hizmeti 
yaptığı bilgisine ne kadar katılırsınız?

Soru 11, Esenler Belediyesinin Çevre Dostu hakkında bilgilen-
dirme program/etkinliği düzenleme kararına ne kadar katılırsınız? 

8, 9, 10, 11. sorular Esenler Belediyesinin mevcut durumunu 
katılımcıların değerlendirdiği sorulardır. Bunlardan 8, 9, 10. soru 
Esenler Belediyesinin kağıt, cam ve plastik toplama hizmetlerine, 
katılımcılar tarafından olumlu yaklaşılıp ve belediyenin yaptığı ça-
lışmaların olumlu değerlendirildiği anlaşılmıştır. Esenler halkının 
verdiği cevaplar doğrultusunda, belediyenin bu konuda yapmış ol-
duğu çalışmaları yeterli seviyededir. 

11. soruda, katılımcıların cevaplarından Esenler Belediyesinin 
Çevre Dostu bilgilendirme etkinlikleri/programları yapmasını iste-
diği görülmektedir. 



142

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Soru 12, Ekip olarak evlerine gelip, Çevre Dostlu ürünlerin ta-
nıtılmasına ve kullanarak/uygulanarak anlatılmasına ne kadar ka-
tılırsınız?

12. soruya verilen cevaplara göre ekipler halinde Esenler’de 
konutlara gidilip çevre dostu ürünlerin uygulanarak anlatılması/
anıtılmasına verilen olumlu ve olumsuz cevaplar eşit ağırlıkta-
dır. Kadınları bilgilendirme alanında Esenler Belediyesinin çaba 
göstermesi talep edilmektedir. Bu çabalardan biri de çevre dostu 
ürünler ile ilgili firmaları çağırarak ve ekiplerine uzmanlar dahil 
ederek, Esenler kadınlarını çevre dostu ürünlerinde bilgilendirme-
leri olabilir. Ayrıca, ekiplerin evlerine gitmelerini kabul etmeyen 
katılımcılar için, Esenler Belediyesinin onlarıda bilgilendirmek için 
bazı kamusal alanlarda program yapıp ya da dergi çıkartıp evlere 
dağıtarak yapabilir.

5. Sonuç

Kadınlar, biyolojik/fizyolojik özellikleri, toplumdaki beklenen 
rolleri nedeniyle toplumun ve ailenin yaşamını sağlıklı bir şekilde 
sürdürebilmesi için hem ev içinde hem de dış ortamda ağır yü-
kümlülükler üstlendiğinden çevresel faktörlerden daha çok etki-
lenmektedirler ki çevresel konusu 40 yıldan fazladır önemli olan bir 
konudur ve özellikle günümüz de sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre 
yaratılması konusunda daha bir önem kazanmıştır. 

Bu araştırmada kişilerin çevre dostu ürünler için daha fazla öde-
me istekleri üzerine etkili olan etmenleri incelemektedir. Açıkçası, 
dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin büyük bir çoğu çevre dostu 
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ürünler satın alarak ya da atıklarının bertaraf ederken gösterdikleri 
sorumluluk duygularıyla çevreyi önemsediklerini göstermektedirler. 
Hepimizin de bildiği gibi, bütün dünyada görülen hızlı nüfus artışı, 
çevresel kaynakların tüketiminin artmasına neden olmaktadır. Yok-
sul bölgelerde yaşayan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
kadınların da aile ekonomisine katkıda bulunmaları gerekmektedir. 
Kadınlar, bilgi oluşturma ve çevresel eğitimin bütün düzeylerinde 
karar almalı ve yönetime etkin bir biçimde katılmalıdırlar. 

Ayrıca, kadınlar ailelerin bakıcılığını üstlendiği gibi çevre dostu 
ürünler kullanma konusunda erkeklere göre daha fazla ilgili oldukla-
rı için, alışverişte aldıkları sorumluklar ile çevrenin korunması konu-
sunda büyük öneme sahiptir. Bu konuyla ilişki olarak bu çalışmada, 
kadının neden önemli bir rol oynadığı ve nasıl çevreyle ilişkin tüketi-
me yardımcı olabildiklerine vurgu yapılmıştır. 

Sonuç olarak: Kadınlar olarak, bizim çabamız tıpkı çoçuklarımızı 
besleyıp korumak gibi, yaşadımız yer ve çevremize özen gösterip ve 
korumak için elimizden geleni yapmaktır. Temiz bir çevre ve gelecek 
için sadece temiz üretimi özendirmek değil, tüketicileri bu konuda 
bilinçlendirerek ve çevre dostu ürünleri tanıtabilmeliyiz. Hızla geli-
şen teknoloji ve değişen dünya koşullarında çevrenin korunmasında 
ve çevreye dost ürünler oluşturmada bizlere önemli görevler düş-
mektedir. Bulunan sonuçlar farklı tüketim grupları arasında özellik-
le kadınları, bugün ve gelecek nesiller için sağlıklı çevreler yaratma 
amacı ile çevre dostu ürünleri tercih etmeye yönlendirmek için eği-
tim stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Sağlıklı ve iyi bir yaşam hepimizin hakkıdır, bu hakkı korumak için 
birlikte yürüyelim.
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YAŞLILARIN KENTSEL YAŞAMA KATILIMINDA 
KENTSEL TASARIMIN ETKİSİ: ESENLER ÖRNEĞİ
Neşe Köse, Nilgün Çolpan Erkan (YTÜ)

1. Giriş

Ülkemizde ve dünyada hayat standartlarının artışı, geriatri bi-
limindeki gelişmeler ve ölüm oranlarının azalması ile yaşlı nüfus 
sayısı artmıştır. Yaşlılık projeksiyonları yaşlıların gelecekte top-
lumun en etkin gruplarından biri olacağını göstermektedir. Hızla 
ortaya çıkan demografik değişimler, devletlerin sosyal güvenlik ya-
pısında, bakım hizmetlerinde, sağlık politikalarında ve hatta yasal 
düzenlemelerinde köklü değişikliklere neden olduğu için yaşlılar 
bir “sorun” olarak görülmeye başlamıştır.

Birey ve toplum açısından yaşlılığın bir sorun olarak düşünülme-
si, toplumun yaşlılara sunduğu olanaklarla doğrudan ilintilidir. Bu 
bağlamda “Sorunu oluşturan yaşlılar mı?” sorusunun iyi irdelenmesi 
gerekmektedir. Çünkü yaşlılığı bir “sorun” olarak görüp onunla sa-
vaşmak yerine, yaşam süresi ve kalitesini arttırmaya yönelik çalış-
malar yapılması daha akılcı ve sürdürülebilir bir çözümdür.

Kamusal açık kent mekânlarının sürdürülebilir kullanımı 
mekânların kalitesi, güvenliği, erişilebilirliği ve tüm kullanıcılara 
hitap edebilirliği ile mümkündür. Bu mekânların tasarım ve düzen-
lemeleri yaşlı bireylerin kullanımına diğer bir deyişle evrensel ta-
sarım ölçütlerine uygun hale getirildiğinde tüm kullanıcı tiplerine 
de uygun olacağı için, herkesin bu alanları birlikte kullanmasına, 
doğal olarak “kent hakkı”nın eşit dağılmasına olanak sağlayacak-
tır. Kentte yaşayan tüm bireylerin kamusal açık mekânları birlikte 
kullanmaları ise bu mekânların herkes tarafında sahiplenilmesine, 
kent kimliğinin korunmasına ve daha sağlıklı bir sosyal çevrenin 
oluşmasına katkı sağlayacaktır. 
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1.1. Amaç ve Kapsam

Çalışmanın amacı, yaşlılıkta meydana gelen değişimlere bağlı 
konut alanı ve çevresinin tasarım ölçütlerini ortaya koymak, yaşlı-
ların kentsel tasarım memnuniyetlerinin kentsel mekâna katılımına 
etkilerini sorgulamaktır. Bu çalışma için İstanbul ve yaşlılık sorun-
ları ile Türkiye’den önce yüzleşmiş, çözüm projeleri geliştirilen, AB 
standartlarına sahip Avusturya’nın Viyana kenti karşılaştırılmıştır. 
Böylece yaşlılık ve kamusal mekân durumu karşılaştırılarak elde edi-
len çıkarımlar ile yaşlıları gözeten daha yaşanabilir bir İstanbul için, 
kentsel tasarım ölçütlerinin saptanması hedeflenmektedir.

Anket çalışmasının Viyana ve İstanbul kentlerinde yapılması-
nın nedeni, İstanbul’un 2006 yılında DSÖ tarafından hazırlanan 
“Yaşlı Dostu Partner Şehirler Projesi”nde yer alması, Viyana’nın 
yaşlılıkla ilgili birçok projeye (GemmaRaus! Projesi, Generationen-
Aktiv-Park® Projesi, SALTO Pilot Projesi, PASEO Projesi vd.) uzun 
yıllardır ev sahipliği yapıyor olmasıdır. Bu bağlamda yaşlılık sorun-
salıyla önceden yüzleşip projeler üreten Viyana ile gelecekte yaşlı 
dostu olması düşünülen İstanbul’un karşılaştırılması düşünülmüş-
tür. Bu kentlerin belirlenmesinde aynı zamanda aşağıdaki ölçütler 
de göz önünde bulundurulmuştur:

• Her iki kentin metropol özellikte olması, 

• Bulundukları ülkenin en aktif ekonomik faaliyetlerinin bu 
kentlerde gerçekleşiyor olması, 

• Sürekli yerli ve yabancı göç almaları,

• Yaşlı nüfus oranının ülke ortalamasının üstünde bulunması ve 
gelecekte artacağının öngörülmesi, 

• Viyana’nın Orta Avrupa’nın merkezi, İstanbul’un ise Doğu 
Avrupa’nın merkezi olma nitelikleri, 

• Giderek büyüyen kentleşme oranları ile rant merkezi odağı ol-
malarıdır.
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1.2. Yöntem

Araştırma konusu ile ilgili literatür taraması yapılarak yaşlılık 
tanımları ortaya konmuştur. Dünyadaki ve ülkemizdeki demografik 
değişimler incelenmiş, araştırmanın yapılacağı bölgelerdeki fiziksel 
ve demografik özellikler karşılaştırılmıştır. Araştırma alanlarında 30 
erkek ve 30 kadın yaşlı üzerinde, 10 sorudan oluşan kamusal alan 
memnuniyetini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur.

2. Yaşlılık Kavramı

Neolitik dönemdeki yaşam koşullarının güçlüğü nedeniyle, ilk 
insan olarak kabul edilen homo sapiensler ile günümüz sanayileş-
miş ülkelerindeki yaşam süreleri kıyaslandığında ortalama ömür 
uzunluğunun zaman içinde oldukça yükseldiği görülmekte; yaşlılık 
kavramının göreceli olduğu yani zamana ve çevresel koşullara göre 
yaşlının belirlendiği anlaşılmaktadır. 

Yaşlılık algısındaki değişim yalnızca tarihsel süreç ile değiş-
memiştir. Günümüzde Uzak Doğu, Orta Asya, Avrupa ve Batı top-
lumlarında yaşlılık algısı kültür, ekonomi, nüfus yapısı gibi çeşitli 
nedenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir.

2.1. Yaşlılık Tanımı

Genel bir ifadeyle, insan varlığının biyolojik bir evresi olarak 
tanımlanan yaşlılık, insan bedeninin değişimlerine paralel olarak 
toplumsal ilişkiler bütününden etkilenen ve bu ilişkileri etkileyen 
bir nitelik taşımaktadır. Yaşlılık, tıpkı diğer evreler gibi bedenin, 
biyolojik gereksinimlerinin ve toplumsal ilişkiler düzeyindeki ya-
şam biçimine ilişkin gereksinimlerinin değiştiği bir evre olarak da 
tanımlanabilir (Şenol vd., 2006).

Yaşlık kavramı çeşitli disiplinlerle bağlantılı olduğu için biyolojik 
yaşlanma, hücresel yaşlanma, doku ve organ yaşlanması, ekonomik yaşlan-
ma, fizyolojik yaşlanma, kronolojik yaşlanma, sosyolojik yaşlanma, bireysel 
yaşlanma, toplumsal yaşlanma, demografik yaşlanma, psikolojik yaşlanma 
ve aktif yaşlanma gibi çok farklı tanımları da bulunmaktadır.
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DSÖ tarafından (WHO) 1983 yılında gerçekleştirilen, “Yaşlı 
Sağlığının Korunması” adlı seminerde hücre ve dokulardaki yıpran-
malara bakılarak yaşlılık dönemleri 3’e ayrılmıştır. Buna göre yaşlı-
lık, “65 yaş ve üzeri” olarak tanımlamaktadır. Bu yaş sınıflamaları 
için 65-74 yaş arası yaşlılık, 75-84 yaş arası orta yaşlılık, 85 ve üzeri 
ileri yaşlılık olarak kabul edilmektedir (WHO, 2002). Ülkemizde de 
“65 ve üzeri” yaş grubundaki nüfus “yaşlı nüfus” olarak tanımlan-
makta ve ekonomik anlamda “bağımlı nüfus” (TÜİK, 2009) olarak 
kabul edilmektedir.

DSÖ’nün belirlediği 65 yaş, yaşlılık için her ne kadar kronolo-
jik bir belirteç olsa da yaşlılığın kesin sınırı bulunmamaktadır. Asıl 
önemli olan “kişinin algıladığı yaşlılık” dönemidir. Yaşlılık döne-
minde kişiler sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve psikolojik bir-
çok konuda evrim geçirmektedir. Ancak tüm bu evrimlerin toplam 
eşiği yaşlılık döneminin başlangıcını belirleyebilir.

Kişilerin ve toplumların yaşlılığa yükledikleri anlam ve değer 
de birbirinden farklılık göstermekte bu durum yaşlılığın kesin bir 
tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Yaşlılığın bir fenomen 
olarak algılanmasının sebebi, yaşlılık hakkında çeşitli tanımlar ve 
kuramlar ortaya atılsa da bunun göreceli bir durum olmasıdır. 

Yaşlılıkta meydana gelen değişimler fizyolojik, psikolojik ve 
sosyoekonomik olmak üzere üç başlıkta incelenebilir. Çalışma ko-
nusu gereği yaşanan fizyolojik problemlere değinilecek olursa; 70 
yaşındaki bir bireyin fiziksel gücü ve dayanıklılığı 20 yaşındaki bir 
bireye göre yarı yarıya düşmektedir. Erkeklerin de kadınlardan 2 
kat fazla fiziksel gücü olduğu göz önünde bulundurulduğunda 70 
yaşındaki bir kadın 20 yaşındaki bir erkekten 4 kat zayıftır. Erkek-
lerde en sık karşılaşılan problem, duyma yetisinin kaybıdır. (Bur-
ton ve Mitchell, 2006). 
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2.2. Dünyadaki Demografik Değişim

DSÖ’nün raporuna göre (WHO, 2007) 2005 yılında gelişmekte olan 
ülkelerde % 60 olan yaşlı nüfus oranın, 2050’de % 80’e çıkması beklen-
mektedir. Nüfus projeksiyonlarında da yaşlı nüfus oranındaki artışın, 
dünyadaki toplam nüfus içinde bir “şişme”ye neden olacağı (Bloom 
vd., 2008) öngörülmektedir. Aslında bu durum gelişmiş bazı ülkelerde 
1998’den beri görülmekle birlikte, 2045 yılında dünya tarihinde ilk defa 
yaşlı nüfusun genç nüfusu aşması (UN, 2010) beklenmektedir.

Gelişmiş ülkelerde yaşlıların büyük bir kısmı kentsel bölgelerde, ge-
lişmekte olan ülkelerde ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Demografik 
tahminler, 2025 yılına kadar gelişmiş ülke nüfuslarının % 82’sinin, ge-
lişmekte olan ülke nüfuslarının ise neredeyse yarısının kentsel alanda 
yaşayacağını göstermektedir (Koçoğlu ve Bilir, 2002). 

Dünya’daki yaşlı nüfusun kıtalara göre dağılımı incelendiğinde 
Avrupa’nın günümüzde en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olduğu ve 
gelecekte de sahip olacağı görülmektedir. Ancak bu zaman dilimi için-
de yaşlı nüfus oranın en fazla değişim göstereceği kıtalar Asya ve Latin 
Amerika’dır (Şekil 1). Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranının fazla olması, 
yaşam kalitesinin yaşam süresini arttırmadaki rolü ile doğrudan ilintilidir. 

Şekil 1. Kıtalara göre dünya nüfusu 2006-2050 (WHO, 2007)
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Yaşlıların birlikte yaşadıkları kişiler bakımından da gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli farklar bulunmakta-
dır. Gelişmekte olan ülkelerde yaşlıların büyük bir kısmı, birden 
çok kuşağın bulunduğu evlerde yaşamaktadır (TÜİK, 2010). An-
cak genç nüfus oranındaki azalmalardan da görülebildiği gibi, yaş-
lıların yanlarında yaşayabilecekleri nüfus kuşağının azalmasının 
yanı sıra yaşayış biçimlerindeki değişimler, kültürlerin dejenere 
olması gibi bir takım sosyolojik faktörler de yaşlıların gelecekte 
yalnız yaşayacağının göstergesidir. Özellikle ülkemizde sosyal gü-
vencesi olmayan yaşlılar için yalnız yaşama ve kent dinamiğine 
adapte olmaya çalışma süreci yaşlı bireylerde fiziksel, sosyo-eko-
nomik ve psikolojik birçok sorunu içinde barındırmaktadır.

Avrupa Birliği, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Entegrasyon 2002 
Raporu’nda da yaşlılık, kentlerdeki yalnız yaşlı bireylerin sayısı-
nın artması nedeniyle, toplumu tehdit eden risk faktörleri ara-
sında gösterilmektedir (Tufan, 2007). Bu bağlamda yaşlı bireyler 
için düşünülen kentsel tasarımların, plânlama yaklaşımlarının ve 
düzenlemelerin bu problem çerçevesinde geliştirilmesi konuya 
daha gerçekçi bir bakış açısı kazandıracaktır.

Ülkemizde 1935’ten sonra yaşanan demografik değişimlere 
kısaca bakacak olursak: savaştan çıkmış bir toplum olarak 1930’lu 
yıllarda Türkiye’nin en büyük problemlerinden birinin nüfus me-
selesi olduğu 1930’dan 60’lı yıllara kadar nüfus arttırıcı politi-
kaların sürdüğü bilinmektedir. Ancak bu denli bir artışla nüfus 
patlaması yaşanmış ve bu nüfusu kaldıracak güç olmadığından 
iktisadi, sosyal, tıbbi ve hukuki problemler ortaya çıkmaya başla-
mıştır. Nüfus planlaması için atılan ilk adımlar 1961 Anayasası ile 
“Kalkınma Plânları”nın hazırlanması, 1960’ta Devlet Plânlama 
Teşkilatı’nın kurulması ile olmuştur. 1965’te Nüfus Plânlaması 
Kanunu kabul edilmiş, 1982 Anayasasıyla da plânlı kalkınma ve 
plânların devlet tarafından hazırlanması hükme bağlanmıştır 
(DPT, 2010).
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Ülkemiz 2014 verilerine göre yaşlı nüfusun en yoğun olduğu 
iller Sinop (% 17.56), Kastamonu (% 16.48) ve Çankırı (% 15.30) 
iken en düşük olduğu iller Hakkari (% 2.94), Şırnak (% 3.02) ve Van 
(% 3.41)’dır. Yaşlı nüfusunun en yoğun yaşadığı bölgeler Karadeniz 
ve Marmara, en düşük yaşadığı bölge ise Güneydoğu Anadolu böl-
gesidir. Bu bağlamda, ekonomik düzeyinin yanı sıra yaşam kalite-
sinin yaşlı nüfus oranını etkilediği açıkça görülmektedir (Harita 1).

Harita 1. Türkiye 65+ yaş nüfus oranı-2014 (Referans: TÜİK, 2015)

İleriye dönük tahminler, yaşlı nüfusun hem sayısal olarak hem 
de oransal olarak artmaya devam edeceğini ortaya koymaktadır. 
TÜİK raporlarına göre ülkemizde doğuştan beklenen yaşam süre-
sinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde % 2 artış olması beklenmek-
tedir (TÜİK, 2010). Avusturya Bilimler Akademisi’nin hazırladığı 
raporda yaşlı nüfusunun artacağı ve buna bağlı olarak nüfus oran-
larında değişim olacağı tespiti yapılmıştır. Bu sürecin de önümüz-
deki 20 yıl içinde nüfus piramidi tabanlarında daralmaya yol açaca-
ğı açıkça görülmektedir (ÖAW, 2012). Bu bilgilere ek olarak OECD 
nüfus projeksiyonlarında önümüzdeki 35 yıl içinde araştırma alan-
ları olan Türkiye ve Avusturya ülkeleri nüfus piramitleri tabanında 
da daralma olacağı öngörülmektedir (Şekil 2).
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Şekil 2. 2000-2050 yılları arasında Türkiye’de ve Avusturya’daki tüm yaş gruplarının 
toplam nüfusa göre oranı (OECD, 2015a)

Avrupa genelinde ise İspanya, İsveç, İtalya ve Fransa’dan 
sonra doğumdan beklenen yaşam oranının en fazla olduğu ülke 
Avusturya’dır. Avusturya, ekonomik problemlerini aşmış, üretim 
ve büyüme değerleri dünyada OECD ülkeleri kapsamında Kore ve 
İrlanda’dan sonra en fazla olan ülkedir. Kişi başı gelir düzeyi en 
yüksek olan ülkeler arasında 9. sıradadır (OECD, 2015a). Eğitim 
ve sağlık hizmetlerinin kalitesi yönünden de oldukça ilerleme kay-



156

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

detmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen yaşlı intiharlarının en fazla 
görüldüğü ülkelerden biridir (Fidaner ve Fidaner, 1992).

Avusturya’da 2014 yılı en yoğun yaşlı nüfusa sahip eyaletler Bur-
genland ve Kärnten iken en düşük yaşlı nüfus oranına sahip eyalet-
ler Tirol ve Vorarlberg’dir (Harita 2). 2010 yılı verilerine göre ülkede 
en yüksek yaşlı nüfus oranı % 22’lerde iken bu oran % 20’nin altına 
inmiştir (Köse, 2012). 2010’dan günümüze yaşlı nüfus oranı % 22’in 
altında kalan 3 eyalet varken bu oran tüm ülke bazına indirilmiştir. Bu 
durumun oluşmasında doğum oranındaki artışların ve yurt dışından 
gelen göçlerin rolü büyüktür. Özellikle Viyana’da 2004’ten beri doğum 
oranları ölüm oranlarından yüksektir. Hatta 2014 yılında Viyana’daki 
doğum oranları 1968’de yaşanan nüfus patlamasındaki (babyboom) 
doğum oralarından bile yüksek çıkmıştır (wien.gv.at, 2015).

Harita 2. Avusturya 65+ yaş nüfus oranı-2014 (Referans: Statistik Austria, 2015) 

Nüfus projeksiyonları Viyana’nın 2015 yılında ülkenin en 
genç nüfusuna sahip olacağını göstermektedir (wien.gv.at, 2015). 
Avusturya’nın başkenti olan Viyana, nüfus arttırıcı politikalar ve 
göçler sayesinde yaşlı nüfus oranını azaltarak ekonomik anlamda 
büyük bir ivme kaydetmiştir.

Tüm bu veriler ışığında yaşam doyumu için ekonomik güç, 
sağlık ve diğer sosyal hizmetler konusunda gelişmiş bir ülkede 
kültürün yaşam kalitesinin ne kadar hayati önem taşıdığı görül-



157

Herkes İçin Dost Kentler

mektedir. Avusturya’da yaşlı yaşam kalitesi arttırmak amacıyla son 
yıllarda onları sokağa çıkarmaya, hareket etmeye, spor yapmaya 
ve sosyalleşmeye teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler (“Dışarıya 
Çık!”[Gemmaraus] Projesi, Aktif Nesil Parkı [Generationen-Aktiv-
Park®] Projesi, Pilot Proje–SALTO, PASEO Projesi) gerçekleştiril-
mektedir. Bu projelerle “aktif ve sağlıklı yaşlanma” prensibini ha-
yata geçiren Avusturya, diğer ülkelere de örnek olmaktadır. 

2.3. 65 Yaş Üstü Gereksinimlerine Bağlı Kentsel  
Tasarım Ölçütleri

Konut iç mekânları yani özel mekânlar, kişilerin istek, gereksinim, 
estetik zevk, ekonomik gelir gibi çeşitli durumlara göre sınırsız tasa-
rımlar sunabilir. Ancak tüm kullanıcı tiplerinin birlikte kullanmak zo-
runda olduğu kamusal mekânlar sınırlı ölçüde kontrol edilebilir.

Kamusal mekânlar yapılardan arta kalan alanlar değil, tüm 
kullanıcı tiplerine hitap edebilen, erişilebilir, kent kimliğine uygun 
ve fiziksel yönden kaliteli olması gereken mekânlardır. Kamusal 
mekânların yapıları ve diğer kamusal açık mekânları fiziksel yön-
den olduğu kadar kullanım biçimi nedeni ile toplumları da sosyal 
yönden birbirine bağlayıcı niteliği vardır. Çünkü kamu olmadan ya 
da kamunun bütünü olmadan kamusal mekânlar var olamaz. Ka-
musal mekânlara özellikle yalnız yaşayan kentli yaşlılar açısından 
bakıldığında yaşlıları sosyal hayata kazandırmaya yönelik büyük 
bir etkilerinin olduğu görülecektir.

Yaşlılık dönemi bedensel performansın düştüğü bir dönemi ta-
rif eder. Kas ve iskelet sisteminin zayıflamasının yanı sıra görme 
ve işitme kayıpları da bu dönemde söz konusu olabilir. Bu nedenle 
kamusal mekânlarda gerçekleştirilecek her türlü düzenlemede yaş-
lılık handikapları da gözetilerek evrensel tasarım ilkeleri doğrultu-
sunda uygulama yapılmalıdır. Sağlıklı yetişkinler için uygun olan 
ölçütler yaşlı ve çocuk nüfus için uygun olmayabilir ancak yaşlılara 
ve çocuklara uygun gerçekleştirilen tasarımlar sağlıklı yetişkinlerin 
kullanımına hiçbir kısıt getirmez. 



158

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Bu bağlamda yaşlıları gözeten tasarım uygulamaları ‘harekette 
kolaylık sağlayan’ ve ‘görmede kolaylık sağlayan’ uygulamalar baş-
lıkları altında gruplanabilir. Harekette kolaylık sağlayan uygulama-
lardan bazıları:

Daha rahat harekete olanak veren zemin döşemeleri başta 
olmak üzere yürümede yardımcı araç ve tekerlekli sandalye kul-
lanımının gözetildiği düzenlemeler (örn. kaldırım iniş eğimi % 6) 
büyük önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak kot farklılıklarında 
standartlara uygun rampa eğimi ve uzunluğu, basamak rıht yük-
sekliği (14-17 cm), genişliği (30-38 cm) ve adedi, korkuluk tasarı-
mı, dinlenme sahanlıkları ve kaldırım yüksekliklerinde (10-14 cm) 
evrensel tasarım standartları olan ölçüler gözetilmelidir. Benzer 
şekilde tüm toplu taşıma durakları ve taşıtlarının da (Belir, 2009) 
sözü edilen standartlara uygunluğuna, zemindeki ızgaraların yola 
45-600 lik açıyla yerleştirilmesine de dikkat edilmelidir (FSV.at, 
2015).

Görmede kolaylık sağlayan zeminde kavşak, durak, basamak 
başlangıcı gibi mekân değişikliklerini ifade eden sarı renkli kılavuz 
döşemelerin uygulanması, basamakların kolay görülebilir fosfor-
lu malzemeler ile algılanmasının kolaylaştırılması büyük önem ta-
şımaktadır. Çöp kutusu, tabela gibi sabit donatıların yaya yürüyüş 
yolu hattı dışında konumlandırılmaları ve parlak renklerle daha ko-
lay görülebilir hale getirilmeleri de belirli görme yetisine sahip olan 
bireylerin de fark edebilmesi sağlanmalıdır. Aynı şekilde istenmeyen 
durumların önüne geçebilmek için sarkık formlu kent mobilyala-
rı kullanılırken yeterli yükseklikte uygulanmalı, ağaç dalları için de 
yükseklik gözetilerek periyodik bakım ve budama işlemleri gerçek-
leştirilmelidir (UN, 2015). Yukarıdakiler gibi pek çok ölçüt yaşlıların 
yanı sıra tüm kullanıcıların rahat ve güvenli hareketini de sağlayan 
uygulamalardır. 
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3. Landstraße ve Esenler İlçelerinde Yaşayan 65+ Nüfusun 
Kentsel Tasarım Memnuniyetleri

İstanbul ve Viyana kentlerinin bulundukları ülke içindeki du-
rumları, yaşlı nüfusun yoğunluğu, bölgenin kent içindeki fiziki, 
ekonomik ve sosyolojik durumu, gibi ölçütler göz önünde bulundu-
rularak benzer özelliklere sahip iki mahallesi belirlenmiştir.

3.1. Çalışma Alanlarının Özellikleri

Viyana’da 65+ nüfus genel anlamda kent merkezinde ve kent 
çeperlerinde oturmaktadır. Kent merkezi ile kent çeperi arasındaki 
zonda ise diğer yaş grupları çoğunlukta bulunmaktadır. Bu bağlam-
da homojen bir dağılımın olmadığı görülmektedir (Harita 3).

Harita 3. Viyana 65 + nüfus oranı-2014 (Referans: Statistik Austria, 2015)

Kentsel yapı stoğu olarak farklı örneklerini birlikte barındır-
ması (gemeindebau, genossenschaftsbau (kooperatif konutları) 
vb.), geleneksel (Belvedere Sarayı ve çevresi) ve modern mimari 
örneklerinin (Hundertwasser Village vb.) bulunması, hem çok katlı 
hem az katlı yapı stokunun bulunması ve merkeze yakın olması ba-
kımından Viyana’da 3. bölge-Landstraße seçilmiştir. 
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65+ nüfus Viyana’da olduğu gibi İstanbul’da da kent merkezin-
de ve kent çeperlerinde oturmaktadır. Kent merkezi ile kent çeperi 
arasındaki zonda diğer yaş grupları çoğunlukta olduğundan homo-
jen bir dağılımdan söz etmek mümkün değildir (Harita 4). Araş-
tırmanın yapılması düşülen Esenler ilçesi İstanbul’da 65 yaş üstü 
nüfusun en düşük olduğu 7. bölgedir. Altbölge hem çok katlı hem 
az katlı yapı stokunu bulundurmakta, düşük gelir ve eğitim grubu-
nu barındırmaktadır. Her iki çalışma alanı da mevcut ve potansiyel 
kentsel gelişim alanlarının odağında bulunmaktadır.

Harita 4. İstanbul 65+ nüfus oranı-2014 (Referans: TÜİK, 2015)

3.1.1. Esenler Bölgesi Genel Özellikleri

Esenler, 29.12.1993 tarih ve 21803 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak yürürlüğe giren 3949 sayılı Kanun ile Güngören İlçe-
sinden ayrılarak İstanbul ili’nin 32. ilçesi olarak kurulmuş ve 1994 
yılından itibaren İlçe Belediyesi olarak idare edilmektedir. İlçede 16 
mahalle bulunmakta olup, yüzölçümü toplam 5.227 hektardır.

Çarpık yapılaşmanın ve konut niteliğinin düşük olduğu bir 
fizikî durum arz eden Esenler, İstanbul’da m² başına düşen insan 
sayısının en yüksek olduğu ilçedir (Maden, 2012). Bu bağlamda ka-
labalık ve hareketli bir yaşam döngüsüne sahip Esenler bölgesinde 
yaşlı nüfus oranın % 3.4 olması (Harita 4) oldukça olağan bir du-
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rumdur. 2015 yılı nüfus verilerine göre Esenler, İstanbul’da yaşlı 
nüfus oranın en düşük olduğu 7. ilçedir.

Esenler İlçesi, 1980 sonrası İstanbul’un dışına çıkan sanayi 
alanlarında istihdam edilen nüfusun, barınma bölgesi olarak or-
taya çıkmıştır. Bu nedenle 1980’li yıllarda Bakırköy İlçesinin ma-
halleleri niteliğindeki Atışalanı ve Esenler bölgesi, plansız ve kaçak 
yapılaşmanın yanı sıra bazı bölgelerinde oluşan gecekondu alanları 
nedeniyle ön plana çıkmıştır. 1994 yılından itibaren, Esenler ilçe 
statüsüne kavuştuktan sonra dahi nüfus artışı hızla devam etmiş-
tir. Bunun nedenleri ise ilk olarak Büyük İstanbul Otogarı’nın bu-
lunmuş olması, Giyim-kent ve Tekstil-kent projelerinin bölgede yer 
seçmesi ve daha sonra ise Başakşehir Toplu Konut alanının oluştu-
rulması olmuştur (Aydın, 2013).

İstanbul’daki 39 ilçe arasında yapılan 2011 yaşam kalitesi araş-
tırmasında Esenler ilçesi yaşam kalitesinin en düşük olduğu ilçe 
olmuştur. Bu araştırmada ilçe ayrıca eğitim durumu ve çevresel 
durum anlamında da İstanbul’daki en kötü durumda olan ilçeler 
arasında bulunmaktadır.1

İstanbul’da, kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık 3 met-
rekare iken, Esenler’de bu rakam 0.75-1.0 m²civarındadır. Dünya 
genelinde kabul gören kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise 8-12 
metrekare aralığında olduğu düşünüldüğünde rekreasyon alanı 
bağlamında ilçedeki yaşam kalitesinin oldukça düşük olduğu anla-
şılmaktadır (Esenler Belediyesi Hizmet Almanağı, 2015). Yaşlıların 
en çok ihtiyaç duydukları ve en çok sosyalleştikleri alan olan kamu-

1 Yrd. Doç. Dr. Murat Şeker, İstanbul Yaşam Kalitesi Araştırması, İstanbul Ticaret 
Odası Yayınları Yayın No 2010-103, s.58.; 

 Aylık olarak toplam aile gelirine bakıldığında nüfusunun % 40’ının 1.000 TL’nin 
altında, % 33,8’inin 1001-1500, % 26,2’sinin ise 1.550 TL üzerinde gelire sahip ol-
dukları bilinmektedir. Esenler’in demografik yapısında en önemli karakteristik un-
sur; genç, vasıfsız, işsiz ve kalabalık nüfus yapısına sahip olmasıdır (Maden, 2012). 
Eğitimsiz kitlenin yoğunlukta olduğu bir yapı bulunmaktadır. Nüfusun yaklaşık 
% 10’u okuma-yazma bilmemekte; nüfusun % 53.4’ ü ilkokul mezunu ya da okul 
bitirmemiş, % 24.3’ ü ilköğretim/ortaokul mezunu, % 18.7’ si lise mezunu, % 3.6 
üniversite mezunudur (Esenler Belediyesi, 2015). 
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sal açık mekân miktarının az olmasının buradaki yaşlı nüfusu da 
etkilemiş olduğu açıktır. Bu bağlamda İstanbul içindeki en düşük 
yaşlı nüfus oranına (% 3.4) sahip ilçelerden biri olması yaşlıların 
Esenler’in fiziksel niteliklerinden oldukça etkilendiğini göstermek-
tedir. 

Esenler kentsel dokusu, çok katlı apartmanlardan oluşmakta-
dır. Alana direk ulaşım türü otobüs, minibüs ve metro ile sınırlı-
dır. Metrobüs de çok yakın bir güzergâhtan geçmektedir. Kamusal 
mekânlar incelendiğinde ise 4 adet meydan, 54 adet park ve 46 
adet dini yapının bulunduğu tespit edilmiştir. Kentsel donatılar 
açısından alanda 123 adet market, 44 adet banka ve ATM, 6 adet 
kültür merkezi bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri açısından ise 5 
adet hastane, 58 adet sağlık ocağı/poliklinik ve 86 adet eczane bu-
lunmaktadır (Tablo 1).

Esenler’de sanayi bölgesi olmadığından, çoğunlukla konut altın-
da faaliyet gösteren işyerleri mevcuttur. Son yapılan istatistik kayıt-
larına göre sosyal güvenlik açısından Esenler’de nüfusun % 58.9’u 
sosyal güvenlik kurumlarından yararlanmakta, % 24.4’ünün de 
sosyal güvencesi bulunmamaktadır (Maden, 2012).

2013 yılında Esenler’de sırasıyla en çok altyapı, eksik kamu-
sal hizmet, cadde ve sokakların temizlenmesi/yıkanması, böcek 
ve haşerelere karşı ilaçlama ile özel mülkiyet ve kaldırımların işgal 
edilmesine yönelik şikâyet ve taleplerde bulunulmuştur. Ayrıca gü-
rültü kirliliği, sokak hayvanları ile ilgilenilmesi, park düzenlemesi, 
ulaşım, güvenlik, komşulardan duyulan rahatsızlık, iş yerlerinden 
duyulan rahatsızlık gibi konularda da belediyeye şikâyetler ve ta-
lepler bildirilmiştir (Güloğlu, 2013). Bu talepler incelendiğinde 
Esenler halkının en çok fiziksel mekânların düzenlenmesi, korun-
ması, temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi konusundaki istek-
lerini bildirdikleri görülmektedir.
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Tablo 1. Esenler çalışma alanı fiziksel durumu-2015

Kentsel Dokusu ve  

Konut Tipolojisi 
Çok katlı apartmanlar

Ulaşım Biçimleri

Otobüs hatları: 132F, 33, 33B, 33E, 33ES, 33M, 33TE, 
33TM, 33Y, 85T, 98G, 98Y.

Minibüs: Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Otogar, Edirne-
kapı-Bayrampaşa, Topkapı, Yenibosna-Tekstilkent, 
Şirinevler-Tekstilkent

Metro: M1a, M1b

Kamusal Mekânlar

Meydanlar: Üçyüzlü, Keleşim, Dörtyol ve Köyiçi

Parklar: 54

Dini yapı: 46 adet

Diğer: İkincibahar Kıraathanesi, Dede-Torun Merkezi

Kentsel Donatı Alanları

Bakkal, market, süpermarket: 123 adet

Banka: 44 adet

Kültür merkezi: 6 adet

Sağlık Hizmetleri

Eczane: 86 adet

Hastane: 5 adet

Poliklinik, sağlık ocağı, tıp merkezi: 58 adet

3.1.2. Landstraße Bölgesi Genel Özellikleri

1850 yılında Erdberg, Landstraße ve Weissgerber bölgeleri 
Landstraße adı altında birleşmiş ve Viyana’nın 3. bölgesi olarak 
tanımlanmıştır. 19 yy. Fasanvirtel bölgesinin katılmasıyla bugün-
kü sınırlarına ulaşmıştır. Günümüzde 4 mahalleden oluşmaktadır, 
toplam yüz ölçümü 7.42 km²dir.

I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra ihtiyaç doğrultusunda Viyana’da-
ki en büyük ve kapsamlı sosyal konutlar bu bölgeye yapılmıştır. Bun-
dan dolayı daha çok işçi kesimine hitap eden bir ilçe olarak tarihindeki 
yerini almıştır. Bu bakımdan Esenler ile oldukça benzerlik göstermek-
tedir. Bugünkü Reisnerstrasse bölgesine yerleşen birçok yabancı elçi-
likler sayesinde orta ve üst tabaka için ideal bir yerleşim alanı olmaya 
başlamıştır. Günümüzde Landstraße demir perde ülkelerinin dışa açıl-
masıyla doğu-batı arasında köprü görevi görmektedir. 
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Tablo 2. Landstraße çalışma alanı fiziksel durumu-2012

Kentsel Dokusu ve Konut 
Tipolojisi 

Gemeinde konutları (sosyal konutlar), kooperatif 
konutları, apartman blokları

Ulaşım Biçimleri

Hızlı metro: S1, S2, S3, S7, S15
Otobüs: 74A, 4A, 69A, 13A
Metro: U3,U4
Tramvay: 0, 71, 6

Kamusal Mekânlar

Meydanlar: Rochusmarkt, Ziehrerplatz, Sebastian-
platz, Kardinal NaglPlatz, Karl BorromäusPlatz, 
St. NikolausPlatz, Franz Hauerplatz, Anton-von-
WebernPlatz, Emmerich-Teuber-Platz
Parklar: 4 adet
Dini yapı: 25 adet

Kentsel Donatı Alanları
Market: 5 adet
Banka: 26 adet
Kültür merkezi, müze, sanat galerisi: 20

Sağlık Hizmetleri
Huzur evi: 3 adet
Hastane: 3 adet
Eczane: 15 adet

Esenler gibi Landstraße de ulaşım türlerinin kesişme noktası-
dır. Merkezi otobüs terminalinin bu semtlerde bulunması onların 
ulaşım merkezi olma özelliğini pekiştirmektedir. Landstraße aynı 
zamanda banliyö treni ana durağına da sahiptir.

Landstraße’de kentsel dokusu farklı tipte yapıları bünyesinde 
bulundurmaktadır. Hızlı metro, otobüs, metro ve tramvay gibi çok 
çeşitli ulaşım tiplerinin görüldüğü bir alandır. Kamusal mekânlar 
incelendiğinde ise 9 adet meydan, 4 adet park ve 25 adet dini yapı-
nın bulunduğu tespit edilmiştir. Kentsel donatılar açısından alan-
da 5 adet market, 26 adet banka ve ATM, 20 adet kültür merkezi 
bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri açısından ise 3 adet huzurevi ile 
hastane, 15 adet eczane bulunmaktadır (Tablo 2).
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3.2. Landstraße ve Esenler’de Yaşayan Yaşlı Nüfusun Anket 
Değerlendirmesi

Yaşlı kullanıcılar için kentin fiziksel kullanım düzeyini ve ko-
nut alanı ile kent memnuniyetini ölçmek amacıyla İstanbul-Esen-
ler çalışma alanında 01 Temmuz-31 Temmuz 2015 tarihleri ara-
sında; Viyana-Landstraße’de ise 08 Haziran 2011-16 Haziran 2011 
tarihleri arasında 15 kadın ve 15 erkek yaşlı kullanıcı üzerinde 10 
sorudan oluşan bir anket çalışması yapılmıştır.

Landstraße’de yapılan anket çalışması Viyana Teknik Üniver-
sitesi, Mimarlık ve Planlama Fakültesi izniyle, Esenler ilçesinde 
yapılan anket çalışması Esenler Belediyesinin desteğiyle gerçekleş-
miştir. Esenler’de gerçekleşen toplamda 70 adet anket çalışmasın-
dan 29 tanesi 65 yaşının altında olduğundan dolayı, 11 tanesi de 
cevapların yeterli şekilde doldurulmadığından dolayı değerlendir-
meye alınamamıştır.

Esenler ilçesinde ankete katılan yaşlıların genel yaş ortalaması 
% 71.76, kadınların yaş ortalaması % 71.66, erkeklerin yaş orta-
laması ise % 71.86’dır. Landstraße’de ise ankete katılan yaşlıların 
genel yaş ortalaması % 76,0 kadınların yaş ortalaması % 76,6 ve 
erkeklerin yaş ortalaması % 75,4’dir.

3.2.1. Yaşlıların Fizyolojik ve Sosyo-Kültürel 
Değerlendirmesi

Esenler’de ankete katılan kadınların % 93’ünün, erkeklerin de 
% 80’inin sosyal güvencesi vardır. Landstraße’de ankete katılan 28 
erkek ve kadının sosyal güvencesi vardır, 2’sinin ise sosyal güvence-
si yoktur. Sosyal güvencesi olmayan kullanıcılar Türk’tür ve geçim-
lerini çocukları aracılığı ile sağlamaktadırlar (Şekil 3).
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Şekil 3. Sosyal güvenlik durumu Esenler (Solda) ve Landstraße (Sağda)

Esenler’de ankete katılan kadınların 10’u okuryazar değilken; 
erkeklerin de 9’u ancak ilkokul mezunudur (Şekil 4). Eğitim seviye-
sindeki bu durum ülkemizde eğitime verilen önemin ve gelişmişlik 
seviyesinin de bir göstergesidir. 

Avusturya’daki eğitim sistemi Türkiye’deki eğitim sistemi ile 
karşılaştırıldığında Volksschule ilkokul, Hauptschule ortaokul, All-
gemeinbildendehöhere Schule Gymnasium lise, Berufsbildendehö-
here/Mitlere Schule meslek lisesi, Berufsschule/Lehre ise meslek 
okuluna karşılık gelmektedir. Landstraße’de ankete katılan kulla-
nıcıların % 20’si üniversite, aynı oranlarda meslek okulu ve meslek 
lisesi mezunudur. Okuma yazması olmayan 2 kişi de Türk köken-
lidir (Şekil 4).

Esenler’de dul ya da boşanmış 10 kadın ve 4 erkek kullanıcı yal-
nız yaşamakta, kadınlarda 5 kişi erkeklerde ise 10 kişi evli olup eşi 
ya da çocukları ile birlikte yaşamaktadır. Kadınların yalnız yaşama 
oranının yüksek olması yaşlılığın Türkiye’de bir kadın problemi ol-
duğunu da göstermektedir. Landstraße’de yaşlılar yurdunda ya da 
bakıcı ile kalan 2 kadın kullanıcı bulunmaktadır (Şekil 4). Esenler 
bölgesinde huzurevi kullanıcısının olmaması, huzurevi ya da yaşlı 
bakımevi olmamasından kaynaklanmaktadır.

Her iki alanda da yalnız yaşayan kadın sayısı erkeklere göre 
daha fazladır. Landstraße’de engellilik oranı Esenler’de ise sosyal 
güvenlik durumu dikkate alındığında Türkiye ve Avusturya’da yaş-
lılığın bir kadın problemi olduğu ortaya çıkmaktadır. Fiziksel ve 
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sosyal anlamdaki bu problemler ileride yaşlı nüfusun artması ile 
birlikte daha büyük sorunların oluşabileceğine işaret etmektedir.

Şekil 4. Sosyokültürel durum analizi Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)

Esenler’de 7 erkek ve 5 kadında hareket problemi saptanmış, 
toplamda 12 kişi yardımcı bir aletle yürüyebildiğini dile getirmiştir 
(Şekil 5). 

Esenler’de 4 kişinin obezite probleminin olması da beslenme 
alışkanlıklarının gözden geçirilerek daha sağlıklı ve “aktif yaşlan-
ma” prensibinin hayata geçirilmesi ve toplumsal düzeyde yayın-
laştırılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Esenler’de yardımcı 
alet kullanmayan 18, Landstraße’de ise 21 kişi bulunmaktadır. 
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Yaş ortalamasının Landstraße’de daha yüksek olmasına rağmen, 
Esenler’de de yardımcı alet kullanım oranının yüksek çıkması, ül-
kemizdeki yaşlıların daha erken fiziksel çöküntüye uğradığının ve 
hareket problemi yaşadığının göstergesidir. 

Şekil 5. Fizyolojik durum Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)

OECD istatistikleri kapsamında elde edilen en güncel (2013) 
verilere göre Amerika % 28.2 ile en fazla obez nüfusa sahip ülkedir. 
Bu oranlar Avusturya’da % 12.7, Türkiye % 20.09’dur. OECD orta-
laması ise % 15.2’dir. Obez nüfusun en az yaşadığı ülke ise % 1.9 
oranı ile Kore’dir (Şekil 6).2

2  OECD obez nüfus verileri içinde Japonya, Lüksemburg, Meksika, Yeni Zellanda ve 
İngiltere oranları bulunmamaktadır (OECD, 2015b).
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Ankete katılan Esenler’deki yaşlıların obezite konusunda 
şikâyetçi olduğu göz önünde bulundurulduğunda sağlıklı yaşlan-
mak adına OECD ortalamasının üstünde obez nüfusa sahip olan 
ülkemiz için daha doğru beslenme biçimleri hayata geçirilmeli ve 
daha fazla hareket alanı yaratılmalıdır. Bu bağlamda yerel yönetim-
lerin kamusal açık alan miktarını artırarak tüm kullanıcı tiplerini 
harekete teşvik edecek kentsel donatıları ve bunları kullanmaya 
yönelik organizasyonları çoğaltması gerekmektedir.

Şekil 6. OECD Ülkeleri obez nüfus 2013 (OECD, 2015b)

3.2.2. Konut ve Yakın Çevresinin Değerlendirmesi

Esenler’deki yaşlıların % 73’ü konut girişlerinden genel olarak 
memnundur. Görüşülen yaşlıların ancak yarısı bir rampaya sahiptir. 
Rampası olanların % 66’sı rampanın fiziksel yeterliliğinden mem-
nun değildir. Yaşlı konutlarının % 66’sında asansör bulunmamak-
tadır. Asansörü bulunan 10 yaşlıdan ancak 6’sı asansörün fiziksel 
yeterliliğinden memnundur. Merdiven kullanan yaşlıların % 30’u 
merdivenlerin fiziksel yeterliliğinden memnun değildir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Konut erişim memnuniyeti Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)

Bu veriler çalışma alanındaki konutların, yaşlılarla birlikte, di-
ğer kullanıcı tiplerinin de erişilebilirliğinde yeterli olmadığını gös-
termektedir. Çalışma alanındaki konut tipinin büyük çoğunluğu-
nun apartmanlardan oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda bu 
eksiklikler önemli bir sorun teşkil etmektedir.

Esenler’de yaşlıların % 73’ü araç yolundan, % 76’sı kaldırımdan 
ve aydınlatmadan, % 50’si yeşil alanlardan memnundur. Yeşil alan 
miktarının az olduğu Esenler ilçesinde yaşlıların yarısının olumlu 
cevap vermesi aslında bu alanları kullan(a)madıklarından kaynak-
lanmaktadır. Keza bu eksikliği kamusal alan kullanımı için yapılan 
öneriler kısmında dile getirmişlerdir (Şekil 8).
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Landstraße bölgesinde ise araç yolu, ışıklandırma ve yeşil alan-
lar yaşlıların tamamı tarafından olumlu yorumlar almıştır. Kaldı-
rım kalitesi ise yaşlıların % 93’ü tarafından olumlu olarak değer-
lendirilmiştir (Şekil 8). Kaldırımları olumsuz olarak değerlendiren 
1 kadın kullanıcı tekerlekli sandalye, erkek kullanıcı ise yürüme 
arabası kullanmaktadır. Fotoğraf 1’de de görüldüğü gibi yaşlıların 
en fazla kullandığı park alanı, Landstraße’nin ortasında konum-
lanmasından, yeşil alan tasarımının iyi olmasından ve ulaşımının 
kolay olmasından dolayı Arenbergpark’tır.

Şekil 8. Kamusal dış mekân memnuniyeti Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)

60 yaş üstü insanlar 20 yaşındaki bir bireye göre 3 ya da 5 kata 
kadar daha fazla ışığa ihtiyaç duyar (Burton ve Mitchell, 2006). Bu 
bağlamda yaşlıların ışıklandırma konusuna verdiği cevaplar, görme 
zorluğu çekmediklerini göstermektedir.
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Fotoğraf 1. Arenbergpark’ta yaşlı kullanıcılar ve yeşil alan tasarımı (Köse, 2011)

Esenler’de çöp kutusu, levha vb. gibi sabit donatılar için yaşlı-
ların % 47’si, Landstraße’de ise yaşlıların % 86’sı olumlu cevap ver-
miştir. Bu oran Esenler’deki yaşlıların tamamının bu soruya cevap 
vermemesinden de anlaşılacağı gibi sabit donatılara dikkat etme-
diklerinden kaynaklanmaktadır. Esenler ve Landstraße’de oturma 
elemanlarının olumsuz olması, yeterli sayıda bankın bulunmaması, 
mevcut bankların büyük çoğunluğunun ise sadece park alanları içine 
yerleştirilmiş olmasıyla ilgilidir. Duraklar her iki çalışma alanında da 
olumlu sonuç almıştır (Şekil 10).

Şekil 10.Kamusal Dış Mekân Memnuniyeti Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)
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Esenler’de otopark alanları memnuniyeti % 60’dır. Landstra-
ße’de otopark alanlarının olumsuz cevap alması hızlı kentleşme ile 
birlikte araç kullanımındaki artışın getirdiği park yeri bulma güç-
lüğüdür (Şekil 10). 2010 verilerine göre Avusturya’daki motorlu 
araç kullanımı (% 57.4) Avrupa ortalaması (% 51.3) üzerindedir 
(BMVIT, 2010).

Oturma alanlarının eksikliği Landstraße’de oldukça hissedil-
mektedir. Rennweg Caddesi’nde Oberzellergasse durağında ayak-
ta otobüs bekleyen yaşlı kullanıcılar görülmektedir. Aynı durum 
Esenler’de de benzer görüntülerin yaşanmasına neden olmaktadır. 
Esenler Merkez Cami karşısında bulunan meydanda yaşlı kullanıcı-
lar namaz saatini ayakta beklemektedir (Fotoğraf 2). Hareket prob-
lemi olan yaşlıların birçoğu 10 dakikadan fazla yürüyememekte ve 
dinlenme ihtiyacı hissetmektedir (Burton ve Mitchell, 2006). Bu 
bağlamda oturma elemanları yaşlıların kamusal alan kullanım ihti-
yaçları arasında önemli yer tutmaktadır.

Fotoğraf 2. Rennweg Caddesi (Köse, 2011) ve Esenler Merkez Camii karşısı (Can, 2012)

Kamusal dış mekânlar için Esenler’deki yaşlıların % 66’sı güven-
lik, % 80’i temizlik, % 86’sı sosyal destek ve % 80’i saygı konusunda 
olumlu yorum yapmıştır. Bu oranlar Landstraße’deki yaşlılarda daha 
yüksek olup güvenlik için % 90, temizlik için % 96,7, sosyal destek 
için % 100 ve saygı % 90 olumlu cevap verilmiştir (Şekil 12). 

Yaman (2012)’nın yaptığı araştırmada Esenler halkının Esen-ler’i 
özellikle geceleri güvenli bulmadığı ortaya konmuştur. Ayrıca bir 
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diğer çalışmasında (Yaman, 2013) özellikle Nene Hatun mahalle-
sinde suça eğilimin gençler arasında yüksek olduğundan söz et-
mektedir. Dünyadaki suç oranları incelendiğinde 2015 yıl ortasın-
daki verilere göre Türkiye’deki suç oranı % 37.17, Avusturya’da % 
26.28’dir (Numbeo, 2015). Bu veriler ışığında da ülkemizdeki suç 
oranları ile anket sonuçlarında çıkan güvenlik problemi paralellik 
göstermektedir.

Ülkemizde yaşlılara saygı ve aile bağlarının geçmişe göre azal-
mış olduğu düşünüldüğünde; aile kültürünün ne kadar dejenere 
olduğu ve etkilerinin özellikle küresel kentlerde büyük sorunlara 
sebep olduğu açıkça görülmektedir. Yalnız yaşayan, sosyal güvence-
si olmayan ve fiziksel engeli bulunan yaşlılar için bu durum oldukça 
iç karartıcıdır. 

Şekil 12. Kamusal Dış Mekân Memnuniyeti Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)
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3.2.3. Kent Kullanım Biçimin Değerlendirilmesi

Kent kullanım biçimi değerlendirilirken öncelikle kullanıcıla-
rın günde kaç saat ve ne sıklıkla kamusal mekânları kullandıkları 
sorulmuştur. Daha sonra ulaşım memnuniyetleri ölçülmüş ve neler 
yapılabileceği tartışılmıştır.

Şekil 13. Kamusal Dış Mekâna Çıkma Sıklığı Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)

Esenler’de erkeklerin % 60’ı, kadınların % 13’ü kamusal 
mekânlara her gün çıktığını dile getirirken bu oran Landstraße’deki 
yaşlıların tamamı için % 93,4’tür. Landstraße’de erkeklerin tama-
mı her gün kamusal mekânlara çıktığını belirtirken, Esenler’de 
kadınların neredeyse yarısı 4 saatten az kamusal dış mekânlarda 
bulunduklarını belirtmişlerdir (Şekil 13). Landstraße’deki bu ora-
nın Esenler’den daha fazla olması eğitim seviyesiyle; kadınların 
erkeklere göre kamusal mekânları daha az kullanmaları ise her iki 
ilçede de kadınların fiziksel engellerinin daha fazla olmasıyla doğru 
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orantılıdır. Landstraße’de kadınlar daha uzun süreli dışarıda vakit 
geçirmektedir. Çünkü yalnız yaşama oranı kadınlarda daha yüksek-
tir. Buna bağlı olarak kadınlar her işini kendisi halletmek zorunda 
olduğundan kamusal mekânları daha fazla kullanmaktadır.

Landstraße’deki yaşlıların kamusal mekânda bulunma saatle-
ri oldukça farklılık gösterse de Esenler’de yaşlılar genellikle günün 
10:00-18:00 saatlerini tercih etmektedir. (Şekil 14).

Şekil 14. Kamusal Mekâna Çıkma Saatleri Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)

Ulaşım memnuniyeti bölümünde yaşlıların kullandığı ulaşım 
araçlarına cevap vermeleri istenmiştir. Esenler’deki yaşlılara göre 
toplu taşıma kullanan yaşlılar içinde en rahat toplu taşıma türleri 
otobüs (% 86), metro (% 83) ve metrobüs (% 100)’tür. En sevilme-
yen ulaşım türleri ise minibüs (% 85) ve finiküler (% 70) dir (Şekil 
15). 
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Yaşlıların büyük çoğunluğu Landstraße’deki ulaşım türlerinin 
tamamı için olumlu cevaplar vermiştir. Bu da Viyana’daki toplu 
ulaşım sisteminin kalitesini ortaya koymaktadır. Landstraße’deki 
yaşlıların % 66’sı otobüsleri, % 63’ü tramvayları, % 86’sı metroyu, 
% 63’ü hızlı metroyu çok iyi olarak değerlendirmiştir (Şekil 15). 
Tramvay ve hızlı metronun bazı yaşlılar tarafından çok kötü ola-
rak değerlendirilmesindeki sebep, ulaşım aracındaki basamakların 
yüksek ve dar olarak nitelendirilmesidir.

Şekil 15. Ulaşım Memnuniyeti - Toplu Taşıma Esenler (Solda) ve Landstraße (Sağda)

“Kamusal alanlarda gerçekleştirilen” anket çalışmasına yaya 
ulaşımı için Esenler’de 6 kullanıcı cevap vermemiştir. Cevap veren-
ler içinde yaya ulaşımını % 91 oranında olumlu yorumlanmıştır. 
Ancak yaşlılar içinde 16 kişide yürüme zorluğu ile obezite gibi fi-
ziksel problemlerin olduğu; hatta öneriler bölümünde kaldırım 
eksikliğinin vurgulanması bu sonuca tezat oluşturacak niteliktedir 
(Şekil 16).
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Şekil 16. Ulaşım Memnuniyeti- Özel Kullanım Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)

 Esenler’de en beğenilen kişisel ulaşım türleri özel araç (% 71) ve 
taksi (% 80)’dir. Landstraße’de ise yaşlıların % 90’ı yaya ulaşımını çok 
iyi bulmaktadır. Yaşlıların % 30’u bisiklet kullanmakta, bisiklet kulla-
nan yaşlıların % 77’si bisiklet ulaşımının çok iyi olduğunu düşünmek-
tedir. Özel araç kullanımı yaşlılar genelinde % 63,3’tür. Sadece taksi (% 
13) ve özel araç (% 10) kullanımı olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 
Esenler’den farklı olarak Viyana’da 1 yaşlı kullanıcı ise scooter kullanı-
mını çok iyi olarak değerlendirmektedir (Şekil 16).

Landstraße’de yaya kullanım biçiminin ve kaldırımların olumlu 
değerlendirilmesinin nedeni kaldırım ve yaya yollarının standart-
lara uygun olarak düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır (Fotoğ-
raf 3). Viyana’daki çalışma alanında yaya erişimine uygun olmayan 
yapı girişi ve kaldırım genişliklerinin varlığı da gözlenmiştir. Ancak 
bu örnekler alan genelinin fiziksel kalitesi göz önünde bulundurul-
duğunda oldukça sınırlıdır.



179

Herkes İçin Dost Kentler

Esenler’de ankete katılan yaşlıların % 56’sı kamusal mekânlara 
yalnız çıktıklarında bir korkularının olmadığını belirtirken, % 16’sı 
düşme ve güvenlik , % 13’ü başıboş hayvan tarafından ısırılma, % 10’u 
kaybolma ve % 6’sı saygı görememe endişesi yaşamaktadır. Güven-
lik endişesinin kadın yaşlılarda yüksek olması (% 33) eğitim seviye-
si ve engellilik durumu ile doğru orantılıdır (Şekil 18).

Fotoğraf 3. Yaya yolu tasarımı Fasanplatz ve Weyregasse (Köse, 2011)

Landstraße’de ankete katılan yaşlıların % 46,6’sı kamusal 
mekânlara yalnız çıktıklarında bir korkularının olmadığını belirtir-
ken % 23,3’ü düşme, % 16,6’sı saygı görememe endişesi duyduğu-
nu dile getirmiştir (Şekil 18).

Şekil 18. Kamusal Alanda Korkular / Endişeler Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)
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Esenler’de 4 kişi önerilerinde daha fazla yeşil alan, 1 kişi daha 
az trafik yoğunluğu, 1 kişi daha fazla oturma alanı, 2 kişi daha 
geniş kaldırımlar ve 1 kişi spor sahası talebinde bulunmuştur. 
Landstraße’de de ise 1 kişi tüm yapı girişlerinin düzenlemesi gerek-
tiğini, 4 kişi toplu taşıma araçlarının iyileştirilmesini, 1 kişi ücret-
siz yaşlı bakım hizmeti, 3 kişi uygun iş olanağı istemiştir (Şekil 19).

Şekil 19. Öneriler Esenler (Üstte) ve Landstraße (Altta)

Daha sürdürülebilir kamusal dış mekânlar için her iki alanda 
da yaşlıların büyük çoğunluğu politik ve yönetimsel (kamu hizme-
tine dayalı) önerilerde bulunmuştur. Bu da yerel yönetimlerden 
başlayarak ülkenin, yaşlılık konusuyla ilgili daha etkin çalışmalar 
yapması gerektiğini göstermektedir.
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4. Sonuçlar

Araştırma alanları olan Esenler ve Landstraße bölgelerinin 
yaşlılar için fiziksel yeterlilikleri karşılaştırıldıktan sonra anket de-
ğerlendirmeleri yapılıp yerel yönetimlere öncü fikirler oluşturması 
adına yapıcı öneriler ortaya konmaya çalışılmıştır.

Her iki semt de farklı yoğunlukta yaşlı nüfus barınmaktadır. 
Bununla beraber her iki alan da bitişik düzende yapılaşma görül-
mektedir. Ancak Esenler’deki yapılar çarpık kentleşme örneği ser-
gilemekte bu bağlamda birçok kentsel dönüşüm projesinin de oda-
ğında bulunmaktadır (Fotoğraf 4).

Fotoğraf 4. Esenler’in genel görünümü ve yapıların yenilendiği bir sokak (Can, 2012) 
(üstte), Kentsel dönüşüm ofisleri ve çarpık kentleşme örneği (Köse, 2015) (altta)  

Esenler’in sokakları bugünkü haliyle yayalar için gelip geçilen 
bir yer, araç ulaşımı ve park amaçlı bir mekân olmanın ötesine geç-
memektedir. Bu durumda sokaklar kullanıcı için konforlu ve ka-
liteli kamusal mekân oluşturmaktan uzaktır. Yeşil alan açısından 
da araştırma alanı İstanbul’un en dezavantajlı ilçesidir. Doğal yapı 
öğelerinin azlığı kent için sağlıksız yaşam koşullarını oluşturması-
nın yanı sıra mevsimlerin algılanamadığı, estetik olmaktan uzak, 
betonlaşmış bir kentsel ortam yaratmaktadır (Can, 2012).
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Çalışma konu olarak değerlendirildiğinde Esenler Belediye-
si yaşlı bakım hizmetleri kapsamında birçok sosyal hizmete imza 
atmıştır. “Evde Kuaför Hizmeti”nin verilmesi, kadın ve erkeklerin 
birlikte kullanabildiği “İkinci Bahar Kıraathanesi”, kimsesiz yaşlı-
ların evlerine “Temizlik Hizmeti” verilmesi, “Hayat Butonu”nun 
koyulması, ihtiyaç sahiplerine “Ücretsiz Yemek Dağıtılması” gibi 
projeler hayata geçirilmiştir (Fotoğraf 5).

Fotoğraf 5. Esenler Belediyesi yaşlı bakım hizmetleri (Esenler Belediyesi Hizmet 
Almanağı, 2015)

Sosyal hizmetlerin yeterli olmasına karşın halen ilçenin fiziksel 
yapısında, sokak dokusunda, alan kullanımında ve sosyal yaşamdaki 
güvenlik olgusunda bazı eksiklikler görülmektedir. Ağustos ayı boyun-
ca yapılan alan araştırmaları sonucunda ulaşım mekânları ile ilgili pek 
çok sorun saptanmıştır. Bunların başında kaldırım genişliklerinin kon-
forlu harekete uygun olmadığı, sabit donatıların ve park etmiş araçla-
rın zaten dar olan kaldırımları daha fazla daralttığı görülmüştür. Ana 
caddelerde dahi durakların fiziksel kalitesinin yeterli olmadığı, buna 
ek olarak rampa eğimlerinin ve merdiven genişliklerinin uygun olma-
dığı da belirlenmiştir. Birçok konut girişinin merdivenli olduğu, çarpık 
kentleşmeyle beraber sokak dokularının bozulduğu, bazı sokaklarda 
aydınlatmaların yetersiz kaldığı ve güvenlik korkusu yarattığı gibi çe-
şitli konuda fiziksel eksiklikler saptanmıştır. (Fotoğraf 6).
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Fotoğraf 6. Esenler ilçesi fiziksel kent yeterliliği (Köse, 2015)

Tüm veriler ışığında Esenler’in fiziksel yapısındaki eksiklikler 
nedeni ile kentin kamusal açık mekânlarının yeniden ele alması, 
kaldırım ve sokak dokusundaki yanlışlıkların düzeltilmesi, çarpık 
yapılaşmanın önüne geçecek tedbirlerin alınması adına güçlü yasal 
düzenlemelerin oluşturması, bütçe ayrılarak bu konudaki kararla-
rın uygulamaya konması gerekmektedir.

Esenler ilçesinde 06.09.2015 tarihinde İkincibahar Kıraatha-
nesi’ndeki yaşlılarla yapılan mülakatlar sonucunda yaşlıların “sos-
yal belediyecilik” hizmetlerinden memnun oldukları ancak kentin 
fiziksel kalitesini diğer ilçelerle karşılaştıramadıklarından dolayı 
“yeterli” olarak değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Sadece kendi 
ilçelerindeki kamusal alanlarda bulunduklarından sadece “Geçmiş-
teki Esenler” ve “Bugünkü Esenler”i karşılaştırma yeteneğine sa-
hiptirler. Ancak yapılan inceleme sonucunda, ulusal ve uluslararası 
standartlar söz konusu olduğunda, kentin fiziksel kalitesinin yaşlı 
ve engelliler için uygun olmadığı da açıkça ortaya konmuştur.

Anket sonuçları incelediğinde Esenler’de sosyal güvencesi ol-
mayan yaşlıların bulunması, gelecekte oranı artacak olan yaşlıların 
mağdur olmamaları adına ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin 
yeniden düzenlenmesi ve yasal dayanaklarının hazırlanması gerek-
tiğini göstermektedir. Yine anket sonuçlarına göre her iki alanda da 
yalnız yaşayan kadın sayısı erkeklere göre daha fazla olduğundan 
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Türkiye ve Avusturya’da yaşlılıkta yalnızlığın bir kadın problemine 
dönüştüğü söylenebilir. Bu problemler ileride yaşlı nüfusun artması 
ile birlikte daha büyük sorunların oluşabileceğine işaret etmektedir.

Esenler’de de hareket problemi yaşayan ve yardımcı alet kulla-
nan yaşlıların, yaş ortalaması daha yüksek olan Landstraße’ye göre 
fazla olması, ülkemizdeki yaşlıların daha erken fiziksel çöküntüye 
uğradığının göstergesidir. Esenler’de 4 kişinin obezite probleminin 
olması da beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilerek daha “ak-
tif yaşlanma” prensibinin hayata geçirilmesi ve toplumsal düzeyde 
yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

İki örnek arasındaki çarpıcı farklılıklardan biri de kamusal dış 
mekânlara çıkma sıklığıdır. Landstraße’den farklı olarak Esenler’deki 
yaşlıların 4’ü sadece “önemli durumlarda” dışarıya çıktıklarını belirt-
miştir. Bu durum kamusal açık mekânların yetersizliğine ek olarak 
güvenlik endişesinden de kaynaklanmaktadır. Kamusal alanlarda 
bulunma süresi de Esenler’de Landstraße’ye oldukça düşüktür. Ay-
rıca Landstraße’de her gün dışarıya çıktığını belirten 28 kişi olmuş-
ken, Esenler’de bu durum 11 kişi ile sınırlıdır. Bu sonuçlar ışığında 
yaşlıları daha fazla dışarıya çıkmaya, hareket etmeye ve sosyalleşme-
ye teşvik edecek projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Kentin yaşlılar için geliştirilmesi adına sundukları öneri-
lerin büyük çoğunluğunda yönetimsel eksikliklere değinmiş-
lerdir. Esenler’de daha fazla kaldırım ve yeşil alan istenirken; 
Landstraße’de toplu taşımanın iyileştirilmesi ve yaşlılara uygun 
iş olanaklarının sağlanması istenmiştir. Bunun nedeni ekonomik 
gelir elde etmekten çok sosyal çevreden kopuk yaşayan yaşlıların 
sosyal ortama katılabilme arzusudur. Bu bağlamda yaşlıların daha 
sürdürülebilir bir kentsel ortamda kaliteli yaşam standardına eriş-
meleri adına yerel yönetimdekilere büyük roller düşmektedir.

Araştırmadan çıkan bulgular ışığında kentsel ölçekte yaşanan 
yaşlı problemlerinin sadece belli bir kesimi ilgilendirdiği düşünülme-
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meli kamusal alanların herkesin ortak malı olduğu için onların istek 
ve arzularının bir zaman sonra bizim istek ve arzularımıza dönüşe-
ceği gerçeği unutulmamalıdır. Yaşlıların gereksinimlerini belirleyip 
bunlar doğrultusunda şimdiden önlemler almak, daha sağlıklı bir 
fiziksel ve sosyal çevrenin yaratılmasına katkı sağlayacaktır.

Yaşlıların kentlerdeki fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının yaşam bi-
çimleri ile birlikte değişmesi kentlerin tasarımının yeniden ele alın-
masını ve kentlerin stratejik bir planlama yaklaşımıyla düzenlen-
mesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda yapılacak düzenlemelerin 
sürdürülebilir olmasında kamusal açık mekânların doğru ve etkin 
tasarlanması, farklı yaş gruplarının karşılaşmasına ve sosyalleşme-
sine olanak sağlaması ve bunun için erişilebilir olması gibi faktör-
lerin önemi büyüktür. 

İnsanların mekânları, mekânların insanları şekillendireceği 
felsefesi ile kaliteli kamusal mekânların yaratılması toplumun ya-
şayış biçimini de değiştirerek güncel birçok soruna çözüm olacak-
tır. Bu bağlamda yaşlıları sokağa çıkmaya teşvik edici kentsel tasa-
rım projelerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Yaşlıya verilen değer arttıkça insanlığın ve toplumun değeri 
de buna paralel olarak artacaktır. Yaşlı bireyler toplumun çoğalan 
bir parçası olduğu için, bu kesimin isteklerini ve yaşam kalitesini 
görmezden gelip yükselmeyi beklemek düşünülemez. Yaşlılığı bir 
sorun olarak algılanmaktan çıkıp, yaşamın keyif alınan başka bir 
dönemi hâline dönüştürmek geleceğin muhtemel yaşlıları olacak 
olan bizlerin elindedir.

Bu sorunsala yerel yönetim stratejileri açısından bakıldığında 
yaşlıların daha iyi ortamlarda yaşaması adına fiziksel ve sosyo-kül-
türel bağlamda oldukça köklü değişiklikler yapılması gerekmekte-
dir. Ancak bu değişikliklerin tüm kent kullanıcılarının refahı adına 
kent kimliğini, hafızasını ve kent algısını değiştirmeden yapmak 
mutlak esas olmalıdır. 
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ESENLER VE SOKAK HAYVANLARI: SOKAK HAYVAN-
LARININ KENT KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
Cemile Tiftik, Ataullah Dilsiz, Ahmet Türel (İTÜ)

1. Giriş

Sokak yalnızca bir ulaşım aracı olması dışında bir yaşama 
mekânı olarak bazı canlılar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, 
hayvanlar ve bitkiler. Etkileşim mekânı olarak sokak kent kimliğini 
yansıtan bir olguyu da beraberinde getirmektedir. Fakat sokaklar 
modernleşirken getirdiği sosyo kültürel farklılıklar ile kullanıcıla-
rına yabancılaşmaktadırlar. Ayrıca, kent sokaklarının kullanıcılar 
için güven siz ve tanımsız hale gelmesi, kaldırım üstlerine park edil-
miş, sıkışmış bir trafik ve bozuk yollarda son model ve çok pahalı 
otomobillerin varlığı, ülkemizdeki denetim dışı kentleşmenin so-
kaklara yansıyan görüntüsü olarak ortaya çıkmaktadır. Sokakları 
yaşama mekânı olarak kullanan bu canlılar, sokaklarda yaşanan 
değişim ile birlikte doğal yaşamları dışında muhtaç bir hale gel-
mektedirler. İstanbul ölçeğinde yaşanan hızlı kültürel mekânsal 
değişimler ile birlikte sokak tanımlarının ve değerlerinin de hızla 
değiştiğini söyleyebiliriz. Bu değişim ile eskiden tanımını yaptığı-
mız sokaklar ile şu anda kullandığımız tanımsız hale gelmiş sokak-
lar hem kentlinin yaşamına olumsuz bir etki yapmaktadır, hem de 
sokakların barınıcıları için yaşam şartlarını zorlaştırmaktadır. Hız-
la gelen değişimler ile sokak insanlar ve sokak hayvanları arasın-
daki iyimser etkileşim de olumsuz bir duruma sürüklenmektedir. 
“Bununla beraber hızla kimliksizleşen -modernleşen ancak insana 
yabancılaşan- sokakların ve çevresindeki kentsel mekân öğelerin 
yeniden ele alınarak, değişen kültürel yaşamla birlikte “yeni kim-
likler ve imgeler” kazandırmaya yönelik uygulamalara geçilmelidir” 
(Ulu and Karakoç, 2004).

Sokağı yalnızca iki yanında evler olan, üzerinde ulaşımın sağ-
landığı bir yol olarak ifade etmek yerine içinde barındırdığı ilişkiler 
ile ele alabiliriz. Sokağı temas, iletişim, etkileşim ve karşılıklı ilişki-
yi barındıran bir karşılaşma mekânı olduğunu belirtebiliriz. Sosyal 
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açıdan sokağın kullanıcılarını belirtmek istersek, insanlar -ki in-
sanlar tarafından oluşturulan fiziksel ortam olan sokak- hayvanlar 
-sokağı evleri olarak gören hem insanlar hem de birbirleri içerisin-
de etkileşimi olan sosyalleşebilen grup- ve bitkileri ifade edebiliriz. 

2. Kent Kültürü

Kent, insanın yaşamını düzenlemek üzere oluşturduğu ve ya-
şamını çerçeveleyen en önemli ve en büyük fiziki yapıdır (Koçak, 

2011). Kent, insanlar arasındaki ilişkilere ve insanların diğer canlı-
larla kurduğu ilişkileri kapsayan bir bütün olarak ele alınabilir. Bu 
bütüncül içinde düşünüldüğünde, kent etkileşim kurma platformu 
olarak da adlandırılabilir. Yalnızca içinde barındırdığı fiziksel öge-
ler değil, kültürel ve toplumsal, sosyal ilişkilerin barındırıldığı yapı-
lar bütünü ile bunları birbirine bağlayan ulaşım ağları bütünüdür. 
Bu bağlantıları sağlayan en küçük ulaşım birimini ise sokaklar ola-
rak adlandırabiliriz. Sokak; yalnızca bir bağlantı ögesi değil, için-
de barındırdığı yaşam ile bir yaşama mekânıdır. Bir başka deyişle, 
kent sadece yolların, binaların insanların toplu bir şekilde bir ara-
da bulunduğu mekânlar değil; herkesin rolünü oynadığı, rollerin 
ve oyuncuların dinamizm içinde değişiklik gösterdiği kendine has 
kültür birikimine sahip bir tiyatro sahnesidir.

Gelişmekte olan dünya nüfusunun 1950’lerden günümüze ka-
dar gelen süreçte kentsel alanlarda yaşayan kesimin arttığı görül-
mektedir. 1950’lerde kentsel kesimlerde yaşayan nüfusun yaklaşık 
dünya nüfusunun 5’te 1’ine denk gelirken, bu oran günümüzde 
neredeyse eşitlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yaşanan 
plansız göçler sonucunda oluşan hareketlilik gelişmekte olan ül-
kelerin sağlıklı kent yaşamını olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de 
de bu göçlerin en çok etkilediği il olan İstanbul’un yaşanılabilirliği 
sürekli sorgulanmaktadır. Gerek kentliler için gerekse kentlilerle 
birlikte yaşayan sokak hayvanları için sağlıksız ve mutsuz kentler 
ortaya çıkarmaktadır. Kent mekânları, kentlinin ve kentlinin etki-
leşim kurduğu diğer canlılarla birlikte ömrünü geçirdiği mekânsal 
düzenlemeleri içeren yerlerdir. Bu mekânlar kent kültürü kavramı-



194

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

nın içeriğini oluşturmaktadır. Kentsel yaşam biçiminin zenginliği-
ni, çeşitliliğini göstermektedir.

Sokak yalnızca bir ulaşım aracı olması dışında bir yaşama 
mekânı olarak bazı canlılar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin 
hayvanlar, bitkiler. Etkileşim mekânı olarak sokak kent kimliğini 
yansıtan bir olguyu da beraberinde getirmektedir. Fakat sokaklar 
modernleşirken getirdiği sosyo kültürel farklılıklar ile kullanıcıla-
rına yabancılaşmaktadırlar. Ayrıca, kent sokaklarının kullanıcılar 
için güven siz ve tanımsız hale gelmesi, kaldırım üstlerine park edil-
miş, sıkışmış bir trafik ve bozuk yollarda son model ve çok pahalı 
otomobillerin varlığı, ülkemizdeki denetim dışı kentleşmenin so-
kaklara yansıyan görüntüsü olarak ortaya çıkmaktadır. Sokakları 
yaşama mekânı olarak kullanan bu canlılar, sokaklarda yaşanan 
değişim ile birlikte doğal yaşamları dışında muhtaç bir hale gel-
mektedirler. İstanbul ölçeğinde yaşanan hızlı kültürel mekânsal 
değişimler ile birlikte sokak tanımlarının ve değerlerinin de hızla 
değiştiğini söyleyebiliriz. Bu değişim ile eskiden tanımını yaptığı-
mız sokaklar ile şu anda kullandığımız tanımsız hale gelmiş sokak-
lar hem kentlinin yaşamına olumsuz bir etki yapmaktadır, hem de 
sokakların barınıcıları için yaşam şartlarını zorlaştırmaktadır. Hız-
la gelen değişimler ile sokak insanlar ve sokak hayvanları arasın-
daki iyimser etkileşim de olumsuz bir duruma sürüklenmektedir. 
“Bununla beraber hızla kimliksizleşen -modernleşen ancak insana 
yabancılaşan- sokakların ve çevresindeki kentsel mekân öğelerin 
yeniden ele alınarak, değişen kültürel yaşamla birlikte “yeni kim-
likler ve imgeler” kazandırmaya yönelik uygulamalara geçilmelidir” 
(Ulu and Karakoç, 2004).

Sokağı yalnızca iki yanında evler olan, üzerinde ulaşımın sağ-
landığı bir yol olarak ifade etmek yerine, içinde sosyal temas ve 
iletişim, sosyal etkileşim ve karşılıklı ilişkiyi barındıran bir sosyal 
mekân olarak tanımlamak sokağın tüm canlılar için karşılaşma 
mekânı olduğunu belirtebiliriz. Sosyal açıdan sokağın kullanıcıları-
nı belirtmek istersek, insanlar -ki insanlar tarafından oluşturulan 
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fiziksel ortam olan sokak- hayvanlar -sokağı evleri olarak gören 
hem insanlar hem de birbirleri içerisinde etkileşimi olan sosyalle-
şebilen grup- ve bitkileri ifade edebiliriz. 

Araştırmacılar ve tasarımcılar günümüzde kentleri insan mer-
kezcil bir yaklaşımla irdelemektedirler. Fakat bir kent yaşamı-
nı düşündüğümüzde, ekosistem içinde yer alan diğer canlılar ve 
doğa olmadan düşünülemez. Hayvanlar da insanlar kadar sosyal 
bir gruptur hatta insanlarla zorluklar yaşayan bir sosyal gruptur. 
Tuan’ın, Dominance and Affection (1984) adlı denemesinde, hay-
vanların insanlar tarafından saygı ve tiksinti, şefkat ve kontrol, 
faydacılık ve ilgisizlik arasında salınan bir kavramsallaştırmadan 
bahsetmektedir. Hayvanları bir sosyal grup olarak düşündüğümüz-
de, insanlar tarafından yaşamaları için yapılan kafesler, yerleşim 
alanları ve bakir topraklara karşı bir direniş göstermeleri sosyal 
grup olarak hayvanları düşünmeye iter. 

Sokaklarda yaşanan değişim -makineleşme, betonlaşma, vb.- 
yerel türlerin yani hayvanların ve bitkilerin habitatlarını azaltmak-
tadır. Bu modernleşme ile gelen insan merkezcil davranışlar ile 
sokaklardaki bu değişim küçük ölçekli kararlar olarak görülse de, 
zamanla ve yerinden eden uygulamalarla, bizleri birlikte yaşadığı-
mız canlılarla karşı karşıya getirmektedir.

3. Hayvan Hakları

3.1. Yaşam Hakkı

Yeryüzünde yaşayan her canlının en temel ve vazgeçilemez 
hakkı yaşam hakkıdır. Yaşam hakkı insanlar ve hayvanlar dahil her 
türe eşit uzaklıktadır. Yaşayan hiç bir tür diğer bir türden daha faz-
la yaşam hakkına sahip değildir (Næss, 1993). Bu hakka sahip ol-
mak için insan olmak tek başına yeterli değildir (Singer and Doğan, 

2005). Evrensel olarak kabul görmüş bu hakkı koruyan kanunlar 
vardır ancak bu hakkın kanunlar tarafından korunmaya ihtiyacı 
yoktur; genel ahlak bize bu hakkı korumamız gerektiğini emreder. 
Burada insana düşen görev, düşünme ve mantık kurma yetisine sa-
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hip olduğu bilinciyle, yaşayan herkes ve her şeyin hakkı olan yaşam 
hakkını savunmaktır.

Bu konuda 1545 yılında Saint-Julien köyünde yaşanmış bir 
olay oldukça ilgi çekicidir. Köylülerin ekinlerini tüketen haşerelere 
karşı açtığı davada piskoposluk yargıcı tarafından haşereler suçsuz 
bulunmuştur. Haşereleri piskoposluk yargıcı tarafından atanan 
bir avukat savunmuştur. Savunmada dikkat çekilecek kısım ise 
şöyledir: Tanrı tarafından yaratılmış olan böcekler, bitkileri yeme 
konusunda gene tanrı tarafından yaratılmış insanlarla aynı ve eşit 
haklara sahiptir (Ferry and Ilgaz, 2000).

3.2. Barınma Hakkı

Barınma hakkı, yaşam hakkını destekleyici niteliktedir; yaşa-
mak için barınma zorunluluğunun varlığı yadsınamazdır. ‘Yaşayan 
her canlının sahip olduğu yaşama hakkı vardır’ düşüncesi bizi, ya-
şayan her canlının barınma hakkı vardır söylemine ulaştırır.

Üzerinde yaşadığımız dünya, herhangi bir canlı türüne ait de-
ğildir. Üzerinde yaşayan canlı türleri, yeryüzünden yaşamlarını 
devam ettirmek için faydalanmakta eşit haklara sahipler. Bu bağ-
lamda, barınmak da yaşamı sürdürmek için gerekli bir eylem olarak 
yaşayan her türün hakkıdır.

Hayvanlar biyolojik gereksinimlerine göre barınacakları yeri 
içgüdüsel olarak seçerler. İnsanların hayvanlara barınacakları yeri 
göstermesi, sınır çekerek özgürlüklerini kısıtlaması hak olarak ka-
bul edilemez.

İnsanlar sosyal yaşamın gereği olarak köyler, kasabalar ve şe-
hirlerde birlikte yaşarlar. Şehirler fiziksel olarak basitçe binalar, 
yollar ve geriye kalan tasarlanmış veya atıl arazilerden oluşur. İn-
sanlar barındıkları yerler olan evleri haricindeki diğer mekânlarda 
-hukuksal olarak olmasa da- ahlak değerler bağlamında diğer canlı 
türlerle eşit haklara sahiptirler. İnsanlar evlerinin önündeki sokak 
için orada yaşayan hayvanlardan daha fazla hakka sahip değildirler. 
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Hatta o sokaklar insanlar için geçiş güzergahları olsa da hayvanla-
rın habitatlarıdır.

3.3. Dünya ve Türkiye’de Hayvan Hakları

Dünyaca kabul görmüş ‘Hayvan Hakları Evrensel Beyanname-
si’ 15 Ekim 1978 tarihinde Paris’teki UNESCO (Bileşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından ilan edilmiştir.

Bildiride dikkat çekici bazı maddeler şu şekildedir:

• Tüm hayvanlar eşit doğar ve eşit yaşama hakkına sahiptir,

• Hiçbir hayvana zalimce davranılamaz. Bir hayvanın öldürül-
mesi zorunluysa bu bir anda ve acı vermeden yapılmalıdır.

• Vahşi hayvanlar kendi doğal habitatlarında yaşama ve çoğal-
ma hakkına sahiptir. Eğitim için bile olsa hayvanlar özgürlük-
lerinden mahrum bırakılamaz.

• Hayvanlara fiziksel veya psikolojik acı çektiren deney yapıla-
maz.

• Zorunlu olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi, yaşama karşı 
işlenmiş bir suçtur.

Yukarıda da görüldüğü üzere, Hayvan Hakları Evrensel Beyan-
namesi, hakların kendi içlerinde eşit olduğu gibi yaşam, barınma 
gibi konularda insanlarla da eşit olduğunu söyler. Keyfi olarak 
yapılan avların ya da psikopatça işlenen hayvan cinayetlerinin ise 
yaşama karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyler. Bu beyanname ışı-
ğında birçok Avrupa ülkesi yasalarında hayvanları eşyadan ayıran 
düzenlemeler yapmıştır.

Ortaçağ Avrupa’sında, veba hastalarının yer altında yaşamaya 
zorlandığı, insanların kölelik yaptığı, üst sınıfın alt sınıfı sömür-
düğü zamanlarda, bu topraklardaki hayvan sevgisi dahi Avrupalı-
lar tarafından alay konusu olacak kadar yoğundu. İnançları gereği 
insanlar sadece hayvana değil ‘yaratılmış’ her şeye saygı duyuyor-
lardı. “Kültürlerin üretildiği ve dünya tarihinin yazıldığı bu uygar 



198

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

beldelerde, doğadan koparak gelen hayvanların sahipli olsun veya 
olmasın insanlarla çatışma yaşamamaları olanaksızdır. Bu çatışma-
lar kentte yaşanır ama çözülebileceği tek yer yine kentlerdir. Kent-
leşme; çok sayıda insanın bir arada yaşamasına olanak sağlayan bir 
kültürdür. Kent kültürüne sahip olmak; kendilerinden farklı kültü-
rel birikime sahip kişi ve canlıları sindirmek ya da ortadan kaldır-
mak yerine, onların varlıklarını ve haklarını kabul etmeyi gerek-
tirir. Gerekirse konu ile ilgili yasal düzenlemeler yapılması yoluna 
gidilebilir. Sonuçta kent kültürü; kentte yaşayan hayvanları kabul 
ederek onlara değer veren, haklar tanıyan ve onlarla birlikte hem-
şerilik anlayışı içinde uyumlu bir yaşam için koşulları zorlayan bir 
kültürdür” (Armutak, 2012).

Şimdilerde ise hayvan hakları yasalarla korunmaktadır. Yasa-
ların yeterliliği bir başka tartışma konusu olmakla beraber amacı 
şu şekildedir: “Hayvanların rahat yaşamalarını, hayvanlara iyi ve 
uygun muamele edinmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap 
ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmaları, her türlü 
mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak” (Resmi Gazete, 2004).

Ülkemizde uygulanan 5199 sayılı “Hayvanları Koruma 
Kanunu”nun “Birinci Kısım”ının “ilkeler” başlıklı 4. maddesinde 
yer alan aşağıdaki üç madde sokak hayvanları ile ilgili doğrudan 
koruma amaçlı oluşturulmuş hükümlerdir:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçeve-
sinde yaşama hakkına sahiptir.

d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sade-
ce insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş 
hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen 
koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda 
eşgüdüm sağlanması esastır.

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, 
sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan ba-
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kımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini 
sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

Daha sonra yürürlüğe giren “Hayvanların Korunmasına Dair 
Uygulama Yönetmeliği” nde bulunan sahipsiz hayvanlarla ilgili kı-
sımlarda, İl Müdürlüklerinin, İl Hayvan Koruma Kurulunun ve be-
lediyelerin alacağı tedbirler belirtilmiştir. Belediyelerle 7. maddede 
geçen hükümlerden bazıları şöyledir.

Belediyeler,

a. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısır-

laştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması 

ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendi-

rilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,

b. Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahip-

siz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına al-

makla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanma-

sını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, 

geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için ye-

rel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği 

yapmakla,

c. Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendiril-

mesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı 

ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,

d. Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak 

üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, 

işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısır-

laştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendi-

rilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gön-

derilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma 

görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekim-

lerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
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e. Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulu-

nan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi 

halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan besle-

meye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla,

İlgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

Ne yazık ki bu çerçevede hayvanlara kötü muamele etmek, vü-
cut bütünlüğünü bozacak fiillerde bulunmak, işkence etmek suç 
değil, kabahattir. Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, hayvanlara 
kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, 
dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırak-
mak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek, 
gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak 300 TL para cezasına 
tabidir. Öldürmek ise 600 TL para cezasına tabidir.

Bu bağlamda hayvanları koruma kanunumuzun ne kadar ye-
tersiz olduğu görülebilir. Ancak hayvanları sahip olunan bir mal 
konumundan çıkarıp, onların çıkarlarını gözettiğimiz zaman; ah-
laki değer seviyemiz, hayvanların yaşama hakkı olduğunu kabul 
etmemize müsaade edecektir.

3.4. Dinlerde Hayvanlar

Yeryüzünde inananı çok olan tek tanrılı dinler, hayvan hakları 
bağlamında kronolojik bir sırayla incelenecek olursa, ilk başta en 
eski kitap olan Tevrat’a bakmak gerekir.

Tevrat’ın Tekvin bölümünde, yaratılış anlatılırken, önce hayvan-
ların yaratıldığı, sonra insanların yaratılıp hayvanlara egemen kılın-
dığı ve daha sonra da insanlar ve hayvanların beslenmesi için sebze-
lerin ve meyvelerin yaratıldığı yazar. Bu durumda henüz hayvanların 
insanların besin zincirine dahil edilmemiş olduğu anlaşılıyor.

Daha sonra indirilen İncil ise, Tevrat’a göre daha antroposent-
rik bir yaklaşım içindedir. İncil’de, insanların bütün doğal kaynak-
ları –hayvanlar da dahil- kendi çıkarlarımız doğrultusunda kullan-
dığı yazar. Hristiyan din adamlarına göre hayvanların düşünme 
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yetisi yoktur dolayısıyla hayvanlar insanlara göre bir alt sınıftadır-
lar. Bu Hristiyan dünyasınca kabul görmüş bir düşüncedir.

“İslâm, evrensel bir dindir. Dolayısıyla İslâm’ın “haklar” mesele-
sine verdiği ehemmiyet ve bakış açısı, sadece insanları değil, bütün 
varlığı kuşatıcı mahiyettedir. Evet İslâm, bütün “haklar”ı koruma 
altına almıştır. Onun “haklar” mevzuundaki bu geniş perspektifin-
de hayvan hakları da önemli bir yer işgal eder” (Elmalı, 2012).

4. Esenler ve Sokak Hayvanları

İstanbul’un ilçelerinden biri olan Esenler, toplam 5.227 hek-
tarlık bir alana sahiptir. Güngören, Zeytinbunru, Bağcılar ve Bay-
rampaşa ilçeleriyle komşudur. Ancak Esenler’i çevresindeki ilçe-
lerden farklı kılan, Esenler’in sanayi merkezi olmaktan çok, konut 
yerleşkesinden oluşmasıdır ki bu durum Esenler’deki nüfus yoğun-
luğunu hakkında ipucu veriyor. 2014 genel nüfus sayımı verilerine 
göre Esenler’in nüfusu 458.857 olarak arşivlenmiştir. 

Esenler yoğun göç alan bir bölge olması sebebiyle adeta bir 
Anadolu yansımasıdır. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere neredey-
se eşit kadın–erkek oranı ve Türkiye ortalamasına yakın bir yaş da-
ğılımına sahiptir.

4.1. Çalışmanın Amacı

Gelişmekte olan ülkelerde, kırsaldan kente yoğun göçler sonu-
cunda kent dokusunda meydana gelen sıkışmalar içinde insanlar 
ve hayvanlar bir arada yaşamak zorundalar. Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu bu ülkelerde meydana gelen sıkışma ile birlikte yaşa-
maya alıştığımız hayvanların habitatlarına bilinçsiz bir şekilde 
müdahale edilmektedir. Son 50 yılda yaşanan göçlerle Türkiye’de 
İstanbul’un bu bozulmayı en çok yaşayan il olduğunu ve Esenler 
ilçesinin yeşil alan yoğunluğu en az ilçelerden biri olduğunu söyle-
yebiliriz. Burada, Esenler ilçesindeki insan-sokak hayvanı ve yerel 
yönetim-sokak hayvanı ilişkisi incelenerek bir kamuoyu oluştur-
mak amaçlanmıştır. 
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4.2. Çalışmanın Yöntemi

Bu çalışma kapsamında, öncelikle literatür taraması ile birlik-
te çalışmaya konu olan kent, kentli ve sokak hayvanları hakkında 
bilgi sahibi olunmuştur. Daha sonra, alanda bir anket çalışması uy-
gulanmıştır.

4.3. Anket

Grafik 1. Cinsiyete göre nüfus dağılımı bağlamında Esenler ilçesi ile anket katılımcıları 
karşılaştırmalı grafiği.

Hazırlanan anket çalışması Esenler’in demografik yapısıyla pa-
ralellik gösterecek şekilde 51 erkek ve 49 kadın toplam 100 katılım-
cı ile yürütülmüştür (Grafik 1).

Katılımcıların yaş dağılımı, Esenler’de yaşayan insanların yaşa 
göre nüfus dağılımı ile paralellik göstermektedir (Grafik 2).
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Grafik 2. Yaşa göre nüfus dağılımı bağlamında Esenler ilçesi ile anket katılımcıları 
karşılaştırmalı grafiği.

Anket çalışması, Esenler sınırları içerisinde yer alan ve halk ta-
rafından en çok kullanılan caddelerden biri olan Davutpaşa Cadde-
si (Kapalı Yol) üzerinde yapılmıştır. Anket çalışması ile elde edilen 
veriler ile insan-sokak hayvanı ilişkisi ve yerel yönetim-sokak hay-
vanı ilişkisine dair bilgiler elde edilmiştir.

Anketin ilk 6 sorusu katılımcıların demografik yapısı, 
Esenler’de ikamet süresi ve evcil hayvan besleyip beslemediklerine 
dair sorular ile başlıyor. Anketin diğer bölümünde 14 adet soru bu-
lunmaktadır. İlk 7 soru, Esenler halkının sokak hayvanları ile ilgili 
genel görüşü hakkında bilgi edinmek amacıyla hazırlanmıştır. Di-
ğer 7 soru ise Esenler halkı gözünden Esenler Belediyesinin mevcut 
hizmetleri ve halkın belediyeden beklentileri hakkında bilgi edin-
mek için sorumuştur.
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4.4. Anket Sonuçları

Soru 1, Sokak hayvanlarının insan sağlığını tehdit ettiğini dü-
şünüyorum.

Soru 2, Sokak hayvanlarının çevre kirliliğine sebep olduğunu 
düşünüyorum.

1. ve 2. Sorulardan çıkarılan sonuç: Esenler halkının büyük ço-
ğunluğunun sokak hayvanlarını gerek sağlık, gerekse çevre kirliliği 
açısından tehdit olarak görmediğidir. Bu durum halkın sokak hay-
vanları konusunda genel kültür seviyesinin iyi olduğunu gösteriyor.

Soru 3, Sokak hayvanlarına yiyecek, su veriririm.

3. soruya anket katılımcılarının % 81’i 4 ve 5 cevabını verdiği 
görünmektedir. Bu durum, Esenler halkının genelinin sokak hay-
vanlarına karşı beslediği şefkat duygusunu göz önüne sermektedir. 
Bu, amaçlarımız doğrultusunda sokak hayvanlarının kendi habi-
tatları olan sokaklarda yaşaması için atacağımız adımlarda bizlere 
gerekli sosyal bilinçlilik alt yapısının hazır olduğunu gösteriyor.
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Soru 4, Çevremdeki insanların sokak hayvanlarına karşı tutu-
munu olumlu buluyorum.

4. soruya verilen cevaplar, 3. sorudaki sosyal bilinç düzeyinin 
eyleme dökülemediğini gösteriyor.

Soru 5, Sokak hayvanlarının arasında terkedilmiş ev hayvan-
larının da olduğunu biliyorum.

5. soru şunun için oldukça önemlidir; bu soruya evcil hayvan 
besleyen veya beslemiş olanların % 74,2’si 4 ve 5 olarak cevap verir-
ken; hiç evcil hayvan beslemeyenlerin % 76,8’i 4 ve 5 olarak cevap 
vermiştir. Bu durum bize evcil hayvan beslemenin sokak hayvanla-
rı ile ilgili bilgi düzeyini değiştirmediğini gösteriyor.

Soru 6, Sokak hayvanlarının bakımı, korunması ve beslenmesi 
hakkında hazırlanacak bir bülteni takip ederim.

Sokak hayvanları hakkında hazırlanacak bir bülteni takip eder 
misiniz? diye sorduğumuz soruya ise, eğitim durumu lise, üniver-
site ve lisansüstü olanların % 45,1; 4 ve 5 olarak cevap verirken; 
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eğitim durumu ilkokul ve ortaokul olanların % 41,4’ü 4 ve 5 ola-
rak cevapladı. Ancak böyle bir bülten yayınlayıp, okuyucu kitlesini 
kimlerin oluşturduğunu ölçemediğimiz için bu konudaki bilgimiz 
anketten elde ettiğimiz verilerle sınırlıdır.

Soru 8, Sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamaktan memnunum.

İnsanların memnuniyet durumunu ölçtüğümüz diğer bir soru 
da bu 8. sorudur. Katılımcıların büyük bir bölümü sokak hayvanla-
rıyla birlikte yaşamaktan memnun olduklarını söylüyor.

Soru 9, Esenler Belediyesinin sokak hayvanları için yaptığı ku-
lübeleri yeterli buluyorum.

Soru 10, Esenler Belediyesinin sokak hayvanları için yaptığı 
kulübelerin konumunu doğru buluyorum.
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Soru 11, Esenler Belediyesinin hayvan barınakları hakkında 
yeterli bilgiye sahibim.

11. soruya katılımcıların vermiş olduğu cevaplar bize halkın 
hayvan barınakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını 
gösteriyor. Bu konuda, hayvanların korunmasına dair uygulama 
yönetmeliğinde bulunan 7. maddenin c bendinde belirtildiği gibi 
belediye, ilan panolarını, interaktif ortamı ve basın yayın organ-
larını kullanarak halkı bilinçlendirme konusunda çalışmalar ya-
pabilir.

Soru 13, Esenler Belediyesinin sokak hayvanların yaşam hak-
larını destekleyen çalışmalarını olumlu buluyorum.

13. soru da ise halkın, Esenler Belediyesinin sokak hayvanlarının 
yaşama hakkını destekleyen çalışmalarını değerlendiren sorudur.
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Soru 14, Esenler Belediyesi, Veteriner Müdürlüğü hizmetleri-
ni yeterli buluyorum.

14. soru da halkın Esenler Belediyesinin veterinerlik hizmet-
lerinden memnuniyet seviyesini ölçen sorudur. Verilen olumlu ve 
olumsuz cevaplar eşit ağırlıktadır.

9, 10, 11, 13, 14. sorular Esenler Belediyesinin mevcut duru-
munu katılımcıların değerlendirdiği sorulardır. Bunlardan 9 ve 10. 
soru Esenler Belediyesinin sokak hayvanlarının sokakta yaşamını 
kolaylaştırmak için yaptığı çalışmaların katılımcılar tarafından de-
ğerlendirildiği çalışmalardır.

Esenler halkının verdiği cevaplar doğrultusunda, belediyenin 
bu konuda yapmış olduğu çalışmaların yeterli seviyede olmadığı 
anlaşılmaktadır. Esenler Belediyesinin bu konuda bir öz eleştiri 
yapması, sokak hayvanlarının kendi habitatları olan sokaklarda 
yaşamlarını kolaylaştırmak açısından olumlu bir gelişme olacaktır.

Soru 7, Esenler Belediyesinin kendi bütçesinden sokak hay-
vanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamasını desteklerim.
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Soru 12, Esenler Belediyesinin sokak hayvanları hakkında bil-
gilendirme programı/etkinliği düzenlemesini isterim.

Esenler Belediyesinin sokak hayvanları için yapabilecekle-
ri konusunda halkın isteklerini ortaya koyan sorular ise 7. ve 12. 
sorularladır. 7. soru en yüksek puanı alan sorudur. 12. soruda da 
katılımcıların büyük bir çoğunluğu sokak hayvanları hakkında bil-
gilendirme programları ya da etkinliklerinin yapılmasını olumlu 
karşılıyor.

5. Sonuç

İnsan tarihi boyunca sürekli başka türlerle iletişim içinde ol-
muştur. Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanlar ile geçmişten gelen 
bir kültür birikimi vardır. Bu kültürel etkileşim ile ortaya çıkan 
kırsaldaki ilişkiler, günümüzde kentlerde modernleşme ile bera-
ber tek taraflı çıkar ilişkisine dönmüştür. Hızla gelişen ve büyüyen 
kentlerde her şeye rağmen çeşitli türlerin bir arada yaşaması kaçı-
nılmazdır. Sıkışık kentlerdeki insan-hayvan birlikteliği kent ekosis-
teminin bir ürünüdür.

Bu çalışma kapsamında, gerek halkla, gerekse belediye ve dü-
şünce merkeziyle kurduğumuz ilişkiler bize sokak hayvanları için 
yapılan çalışmaların yadsınamaz olduğunu gösterdi. Öncelikle bu-
nun için emeği geçen herkese kendi adımıza ve sokak hayvanları 
adına teşekkür ediyoruz.

Ancak, bu kadar hızlı büyüyen günümüz şehirlerinde, hele ki 
İstanbul metropolünün Esenler gibi kalabalık bir ilçesinde elbette 
ki ihmaller söz konusu olacaktır. İnsanın olduğu her yerde hatalar, 
ihmaller olması mümkündür.
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Bizim çabamız, sokak hayvanlarını da kentin bir parçası oldu-
ğunu, birer kentli olarak bu durumu algılayabileceğimiz gerçeğini 
herkese duyurmaktır. Nasıl bir yerde doğan, büyüyen, yaşayan bir 
insan oralıysa; sokakta doğan ve doyan hayvanlar da sokağa aittir. 
Eğer sokak hayvanlarını birer kentli olarak görebilirsek ve onları 
sevmeyi öğrenebilirsek söz konusu hatalar ve ihtimalleri minimu-
ma indirebiliriz. Böylece sokak hayvanlarının sokaklarda yaşama-
sını kolaylaştırmak adına etkili olabiliriz.
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21. yüzyıldaki gündemde kentsel yaşanabilir-
lik genel başlığında çevre koşulları, ekolojik 
dengeler, demokratik, eşitlikçi ve sürdürülebi-
lir toplumsal yarar ve tasarım tartışılmaktadır. 
Günümüzdeki bu tartışmaların omurgası ise 
“evrensel tasarım” olgusu üzerinde gelişmekte-
dir. Evrensel tasarım tüm insanlar tarafından 
kullanılabilen ürün ve çevrenin tasarımıdır. 
Evrensel tasarımı diğer tasarım terminolojile-
rinden ayrıştıran “fiziksel olduğu kadar sosyal 
yapıya da odaklanması” ve “bir ürünü binayla 
ya da şehirle bütünleştiren ve herkes için kulla-
nılır olmasını hede�eyen bir tasarım” olması-
dır. Evrensel tasarım kavramında konu edilen 
sadece engelli insanlar değil, tüm insanlar 
basitçe “herkes”dir. 
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