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B�z “Şehr�n Pusulası: Çocuklar” projes� �le çocukları şeh�rle
tanıştırmak, çocukların �ç�nde yaşadıkları şeh�r üzer�ne b�raz
olsun düşünmeler�n� ve özell�kle hayal etmeler�n� sağlamak ve
onların gözünden şehr� ve şeh�r kavramını yen�den d�zayn etmey�
hedefled�k. Düzenled�ğ�m�z atölyelerde çocukları şeh�rle tanış-
tırmadan önce onlara şehr�n tanımını sorduk. Onlar �ç�n şeh�r
kavramının ne �fade ett�ğ�n�, şeh�r dey�nce akıllarına neler gel-
d�ğ�n� ve yaşadıkları şeh�rde en sevd�kler� yerler� sorarak aslında
şeh�r kavramını z�h�nler�nde oluşturmaya çalıştık. Öncel�kl� he-
def�m�z �se, daha önce de muhakkak duymuş oldukları bu
kavram üzer�ne düşünmeler�n� sağlamak ve akıllarında can-
lanan �lk kel�meler� toplayarak z�h�n har�talarına ulaşmaktı. K�m�
çocuk şeh�r dey�nce “kalabalık” ded�, k�m�s� “�mkanlar” ded�,
k�m�s� �se “ışıklar” ded�. Aslında her çocuğun d�l�nden dökülen
kavram b�ze şeh�r bağlamında yaşadığı hayattan �puçlarını
taşıyordu. Çocukların d�le get�rd�ğ� her kel�me, her tanım, her
sıfat Ankara’yı farklı b�r pencereden tanımlarken b�zlere de
�lham olab�lecek yen�l�kç� yaklaşımlar get�r�yordu. Bununla
b�rl�kte, neredeyse bütün çocukların şeh�r den�ld�ğ�nde kend�
yaşadığı alanları esas alarak bu kavramı tanımladıklarını fark
ett�k.

Çocukların yaşadığı mahalleler�n ve z�h�nler�ndek� 'mahalle'
kavramının, çocukların şehre bakış açısını etk�leyen en öneml�
faktör olduğu sonucuna ulaştık. Merkez� b�r okulda eğ�t�m gören
ve o c�varda yaşayan çocukların şehre bakış açısıyla, b�rleş-
t�r�lm�ş sınıflarda köy okullarında eğ�t�m gören çocukların yakla-
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şımı b�rb�r�nden çok farklıydı. Görece merkezde veya büyük
�lçelerde yaşamakta olan çocukların, �ç�nde bulundukları şehre
daha hâk�m olduğunu ve şeh�r hakkında daha çok b�lg�ye sah�p
olduğunu özell�kle de daha spes�f�k ve somut örnekler vererek
şehr� tanımlayab�ld�kler�n� gözlemled�k. Öte yandan şeh�r mer-
kez�ne daha uzak alanlarda yaşayan çocukların şeh�r algısı;
mahalles� ve halk arasında yaygın olarak b�l�nen popüler des-
t�nasyonlar olduğu sonucuna ulaştık. Ortak b�r çıktı olarak şeh�r
den�nce çocukların aklına gelen kavramlardan öne çıkanlar �se
'büyük b�nalar', 'evler', 'yollar', 'arabalar' ve 'alışver�ş mer-
kezler�' oldu. Yanıtlar bel�rl� lokasyon adlarından daha z�yade
genel geçer kel�melerden oluşuyordu.

Proje kapsamında çocuklarla gerçekleşt�rd�ğ�m�z atölyeler ve
şeh�r gez�s�nden sonra �se, çocuklardan aynı soruya da�r daha
öznel cevaplar almaya başladık. Çalışmanın sonunda sıklıkla
d�le get�r�len kel�meler: kütüphane, müze, sosyal tes�s, eczane
vb. oldu. Çocukların şeh�r kavramına bakış açısının ufuklarına
nazaran gen�şlemes�n�n mümkün olduğunu da böylel�kle tey�t
etm�ş olduk.

Çocukların gezd�ğ�, gördüğü ve b�ld�ğ� yerler ölçüsünde şeh�r
kavramına yükled�kler� anlam, şehr�n kend� bakışlarıyla yan-
sıması ve �ç�ndek� yaşadıkları şehre yükled�kler� anlamın da
değ�şt�ğ� �lg�l� ger� b�ld�r�m metotlarıyla da ortaya konulmuştur.
Çocuklar, yet�şk�nlerden farklı olarak şehr�n sınırlarını b�ld�kler�
alanlar, gezd�kler� yerler ve oynadıkları sokaklarla çevrelenecek
şek�lde ç�z�p şeh�r kavramını daha somut ögelerle anlamlan-
dırmışlardır.
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Hempa Çocuk Derneğ�, l�se öğrenc�ler� tarafından 19 N�san 2016
tar�h�nde Ankara'da, s�v�l toplum alanında çalışmalar yapmak
�ç�n kurulmuştur. Hempa Çocuk Derneğ�, çocuklarla �lg�l� yapılan
her türlü çalışmada öncü olmayı hedeflemekte ve özell�kle
"çocuk hakları" konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar
yapmaktadır.   

Hempa Çocuk Derneğ� olarak amacımız sürdürüleb�l�r projelerle
çocukları geleceğe hazırlayarak yarının dünyasını daha yaşana-
b�l�r b�r hale get�rmekt�r. Tüzüğümüzde de yazdığı g�b� ırk, d�l,
d�n, c�ns�yet, c�nsel yönel�m, c�nsel k�ml�k, yaş, engell�l�k, top-
lumsal statü, s�yas� görüş g�b� ayrımcılıkların redded�ld�ğ� barış
ve huzur dolu b�r ülken�n �nşasında çocuklara toplumsal değer-
ler�m�z�n tohumlarını ekerek geleceğ�n dünyasını şek�llend�rmey�
ve herkes �ç�n daha yaşanılab�l�r b�r dünya �deal�ne katkı
sunmayı hedefl�yoruz. 

Projen�n Yürütücüsü



Hempa Çocuk Derneğ� olarak kurulduğumuz günden bugüne 6
ülkede 20’den fazla şeh�rde yaklaşık 200 etk�nl�k, çalışma ve
program gerçekleşt�rd�k. B�r yandan çalıştay, sempozyum, panel
g�b� akadem�k çalışmalar yaparken b�r yandan da yardımlaşma
ve dayanışma faal�yetler� yaptık. Hal�hazırda yardım faal�yetler�
�le çocuklar �ç�n düzenlenen çevr�m�ç� atölye çalışmalarının yanı
sıra mültec� çocuklar araştırma ek�b� akadem�k çalışmalarını ve
saha araştırmalarını sürdürüyor. 

AB S�v�l Düşün, AFAD, Ankara Büyükşeh�r Beled�yes�, Ankara
T�caret Odası, Ankara Kent Konsey�, Ankara Sosyal B�l�mler
Ün�vers�tes�, Ost�m Tekn�k Ün�vers�tes�, Ankara Hacı Bayram Vel�
Ün�vers�tes� başta olmak üzere farklı kurumlarla ve çok sayıda
s�v�l toplum kuruluşu �le b�rl�kte çalışmalar yürüttük. Ayrıca
Hempa Çocuk Derneğ�, Avrupa B�rl�ğ� Gönüllü H�zmet Kuruluşları
arasında da akred�ted�r. Sabancı Vakfı, CoffeeLab, Be�je g�b� özel
sektör �şb�rl�kler� de gerçekleşt�rmekted�r.



Derneğ�m�z� d�ğer kuruluşlardan ayıran en büyük
özell�k çocuk katılımının esas olmasıdır. Derneğ�m�z

2016'da çocuklar tarafından kurulmuştur.
Kurucularının yaşı �t�bar�yle çocuk derneğ� statüsünde

olan Hempa, Ankara'nın �lk çocuk derneğ�d�r. 



2004 yılında Avrupa B�rl�ğ�'ne uyum çalışmaları
çerçeves�nde 18 yaşından küçüklere dernek kurma hakkı

ver�lm�şt�r. 18 yaşından küçüklere ver�len bu hak �le
Ankara'da �lk kurulan ve tek olan çocuk derneğ�

Hempa'dır. 



Sabancı A�les�, Merhum Hacı Ömer Sabancı'nın “Bu topraklardan
kazandıklarımızı bu toprakların �nsanları �le paylaşmak” �lkes�n�
ben�mseyerek, bundan yaklaşık 50 yıl önce Sabancı Vakfı’nı
kurdu ve bu ülken�n �nsanlarının hayatında fark yaratarak,
toplumsal gel�şmeye katkı sağlamak amacıyla yola çıktı. 

Toplumsal gel�şmede en etk�l� yöntemler� Türk�ye’ye taşımak
�steyen Vakıf Türk�ye’de ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve
engell�lere yönel�k projeler yürüten s�v�l toplum kuruluşlarını
desteklemek üzere H�be Programları’nı hayata geç�rd�. 2007
yılında başlayan H�be Programları kapsamında bugüne kadar
toplamda 56 m�lyon TL’y� aşkın h�be �le desteklenen 218 proje,
76 �lde çalışmalar yaptı. 16 yıldır devam eden Sabancı Vakfı H�be
Programları kapsamında desteklenen s�v�l toplum kuruluşları
madd� desteğ�n yanı sıra; görünürlük, �let�ş�m, kapas�te gel�ş-
t�rme, uzmanlarla buluşma, �zleme ve değerlend�rme, kaynak
gel�şt�rme g�b� �ht�yaç duydukları konularda tekn�k destekler de
alma �mkânına sah�p oluyor.

Destekç� Kuruluş:
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje Ortakları

2014 yılı yazında kurulmuş olan merkez, Türk�ye'de b�r tar�h
bölümünde kurulan �lk kent araştırmaları merkez�d�r. D�s�pl�nler-
arası b�r yaklaşım �le üç sened�r her bahar farklı d�s�pl�nler� b�r
araya get�rerek düzenled�ğ� Ankara Atölyeler�, kent �le �lg�l� b�r-
çok projen�n kuluçka merkez� olmuştur. 

Merkez, d�s�pl�nler arası yaklaşım �le sağlıklı, kal�tel� ve mutlu b�r
kent yaşamı �ç�n gerekl� kapas�teler� ve er�ş�leb�l�rl�ğ� arttıran
projelere �mza atmak üzere ve f�z�k� kaynakları çevreye saygıyla
kullanan, farklılıkları zeng�nl�ğe katık eden akt�f b�reyler �le b�l�m
dünyası ve kentl� arasında köprüler kurmak üzere çalışmalarını
sürdürmekted�r.

Kent Konseyler�; s�v�l toplum örgütler�n�, akadem� dünyasını ve
kentl� aktörler� b�r araya get�rerek kent�n geleceğ�n� bel�rleyen ve
kentsel problemlere çözümler gel�şt�rmey� hedefleyen organ�-
zasyonlardır. Ankara Kent Konsey� (AKK), güçlü b�r kent �ç�n
kentl�l�k b�l�nc�n�n gerekt�ğ�n� b�lmekte ve bunun da �lkel� ve şef-
faf çalışan b�r ortak tems�l mekan�zmasıyla mümkün olduğunu
savunmaktadır. Aynı kent�n sokaklarını adımlayan herkes�n bu
kent�n yönet�m�nde eş�t düzeyde söz sah�b� olduğunu b�len AKK,
ortak aklın, ortak faydayı get�receğ�ne olan �nancı doğrul-
tusunda, her kes�m�n tems�l�yet�n� önemsemekte ve üret�me
dâh�l etmekted�r. Kentl�l�k b�l�nc�n�n ve kente duyulan a�d�yet�n,
ortak paydaların hak ett�ğ� değer� görmes�yle artacağını b�len
AKK, Ankara’nın asırlık tar�h�n� ve kültürel m�rasını yaşatarak,
gelecek kuşaklara aktarmak adına faal�yetler yürütmekted�r.
Projede AKK'yı tems�len ANKADER yer almıştır. 
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İnsanlar, hayatlarını daha rahat �dame ett�rmek, daha �y� eğ�t�m
almak ve �ş �mkanlarından kolaylıkla yararlanmak �ç�n kırsal-
lardan şeh�rlere göç etmekted�r. Şehr�n, gençlere ve yet�şk�nlere,
sosyal ve ekonom�k anlamda sağladığı pek çok fırsat mevcuttur.
Fakat büyüyen ve gel�şen şeh�rler sadece b�zlere güzel �mkanlar
sunmakla kalmaz, bunlarla b�rl�kte bazı sorunları da beraber�nde
get�r�r. Şeh�rler�n nüfusunun artmasıyla yerleş�m yerler� çoğal-
makta, büyüyen şeh�rlerde araba kullanımı b�r �ht�yaç hal�ne
gelmekted�r. G�derek yayılan yerleş�m yerler� b�rçok tarım ara-
z�s�n� yok ederken, artan araba kullanımı, şeh�rlerde yoğun b�r
şek�lde faal�yet gösteren toplu taşıma araçları ve şeh�r merkez-
ler�ne kadar g�rm�ş olan sanay� bölgeler� etrafa yaydığı karbon
salınımı sebeb�yle �nsanları tem�z havadan mahrum bırak-
maktadır. Yaşanılan bu sorunlardan en çok etk�lenen kes�m �se,
özell�kle toplumun en temel taşlarından olan, çocuklar olmak-
tadır. İht�yaçlara uygun planlanmış, düzenl� b�r kentte yaşayan
çocuklar, ps�koloj�k ve f�z�ksel anlamda olumlu gel�şmeler
göster�r ve bu sayede güvenl�, sağlıklı ve huzurlu b�reyler olarak
topluma katılırlar.

Küresel olarak UNICEF tarafından yürütülen Çocuk Dostu Şeh�rler
G�r�ş�m� (ÇDŞG), beled�ye yönet�mler�n�n BM Çocuk Haklarına
Da�r Sözleşmes�n� esas alarak, yerel düzeyde çocuk haklarının
hayata geç�r�lmes�ne destek olur. 1996 yılında başlatılan bu
g�r�ş�m, bugün dünya genel�ne yayılmıştır. ÇDŞG, B�rleşm�ş
M�lletler'�n Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedefler�n�n 11. hedef�yle
uyumlu olarak sürdürüleb�l�r kılınması hedeflenen b�r g�r�ş�md�r.
S�v�l toplum kuruluşlarının destekler�yle, çocuklara hakları
öğret�lerek nasıl b�r şeh�rde yaşamaları gerekt�ğ� onlara anlatılır.

 Çocuk Dostu Şeh�r nedir? "
 "
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Günümüzde, artan hızlı ve yoğun kentleşmen�n de etk�s�yle, artık
çocuklar kapı önler�nde, sokak aralarında ve mahalleler�nde b�le
rahatça oynayamamaktadır. Çocuklar, şeh�rler�n onlara sun-
duğu veya sunması gereken �mkanlardan uzak kaldıkları �ç�n,
sosyal, kültürel ve z�h�nsel anlamda kend�ler�n� gel�şt�reme-
mekted�rler. Bu açıdan, kentler�n tasarlanırken çocukların
yaşam alanlarına uygun olarak düzenlenmes�, çocukların çev-
reler�yle bağ kurmaları açısından öneml�d�r. “Çocuk Dostu
Şeh�r”, B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları B�ld�r�s�’nde bel�rt�len
haklar doğrultusunda, çocukların şeh�rdek� yaşamını �y�leşt�rmek
anlamına gelmekted�r. Başka b�r �fade �le; şeh�r �le �lg�l� stra-
tej�ler�n, pol�t�kaların ve kararların, çocuk hakları �le b�rl�kte
çocukların söylemler�n�n de d�kkate alınarak hazırlanması ve
uygulanması demekt�r.

Çocukların günlük hayatını etk�leyen b�rçok h�zmet� sunan bele-
d�yelere, kentler�n çocuk haklarına uygunluğu açısından öneml�
görevler düşmekted�r. “Çocuk Dostu Kent”, çocuğun gelecekte
yaşadığı kentte söz sah�b� olduğu ve kend�s�n�n f�z�ksel ve sosyal
gel�ş�m�n� destekleyeb�len özell�klere sah�p olan kentt�r. Kent�n;
f�z�ksel anlamda çocukların hoşlanacakları, kend�ler�n� güvende
h�ssedeb�lecekler� ve oyun eylemler�ne olanak sağlayan b�r yer
olması gerekmekted�r.

19



Çocukların hayata kal�tel� b�r başlangıç yapması ve sağlıklı büyü-
mes� �ç�n doğdukları çevre, yan� şeh�rler çok öneml�d�r. Çocuklar,
arkadaşlarıyla buluşup sosyal akt�v�te �ç�nde bulunab�leceğ� yeş�l
alanlara sah�p olduğu takd�rde, topluma ve sosyal yaşama ka-
tılarak kend�n� daha özgür ve akt�f h�ssedecekt�r. İnsanlar, sosyal
becer�ler�n�n ve hob�ler�n�n b�rçoğunu çocuk yaşta elde ett�ğ� tecrü-
belerden ed�n�r. Çocuklara kend�ler�n� keşfedeb�lecekler� b�r şeh�r
ortamı sunulması, kal�tel� b�r hayata sah�p olmak �ç�n adım atmış
gençler� yet�şt�rmey� sağlar.

Çocuklar gerçek hayatla alakalı b�rçok b�lg�ye, �nsanlarla �let�ş�m
kurma becer�s�ne, �ler� yaşlarında �ht�yaç duyacakları sosyal yete-
neklere, oyun kurarak ve bu oyunları oynayarak sah�p olmaktadırlar.
Bu bağlamda çocukların en çok �ht�yaç duyduğu nokta, sağlıklı ve
güvenl� alanlarda oyun oynamaktır. Çocukların, şeh�rde en sık b�r
araya geld�ğ� parklar özell�kle çok öneml�d�r. Çocuk parklarında
bulunan k�rl�l�k, onların sağlığını olumsuz etk�lemekted�r. Parklarda
bulunan çöpler ve tehl�ke yaratan cam ş�şe parçaları çocukların
güvenl� b�r alanda oynayamadığını göstermekted�r. Çocuk dostu
şeh�rler sayes�nde çocuklara güvenl�, sağlıklı ve çocukların oyun
alanlarına uygun şeh�rler tasarlanması hedeflenmekted�r.
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Eğ�t�m her b�rey �ç�n önem arz etmekted�r. B�rey�n aldığı eğ�t�m,
hayatını olumlu veya olumsuz yönde şek�llend�rmekted�r. Bu yüzden
b�rey�n almış olduğu eğ�t�m kadar, o eğ�t�m� aldığı ortamın kal�tes� de
çok öneml�d�r. Her çocuğun eğ�t�m alma hakkı vardır; ancak çocuk-
ların n�tel�kl�, kapsamlı, katılımcı b�r eğ�t�me sah�p olma şansları da
göz ardı ed�lmemel�d�r. Aldığı kal�tel� eğ�t�m sayes�nde kend�s�yle �lg�l�
konularda f�k�r �ler� süreb�len b�r nes�l yet�şmes� amaçlanmaktadır.
Çocuk dostu şeh�r düzenlemes� yapılırken, çocukların, okula güvenl�
ve rahat b�r şek�lde ulaşımını sağlamak �ç�n kaldırımından traf�k
lambasına, yaya geç�d�nden okul parkına kadar b�rçok ayrıntının
düşünülmes� gerekmekted�r. Okulların çevres� ne kadar güvenl�
olursa çocukların topluma faydalı olma olanağı da o kadar fazla olur.



B�r şeh�r tasarımı düşünülürken, toplumda var olan tüm b�reyler
düşünülmel�d�r. Çocuk dostu şeh�rler sayes�nde engell� ve en-
gels�z çocukların faydalanab�leceğ� çocuk dostu alanlar tasar-
lanıp �nşa ed�lmekted�r. Çocuk Dostu Şeh�r Projes�’n�n amacı,
temel�n� çocukların oluşturduğu ve onlara m�ras olarak bıra-
kacağımız bu dünyayı, çocuklarımızın �ht�yaç ve talepler�n� göz
önünde bulundurarak, daha er�ş�leb�l�r b�r hale get�rmekt�r.
Tasarlanan çocuk dostu kentler, çocuğu kentten soyutlayarak,
çocuğa özel b�r kent oluşturmayı değ�l, var olan hal� hazırdak�
kent� çocuk yaşamına uygun b�r hale get�rmey� hedefler.
Örneğ�n, otobüslerde ayakta g�den çocukların boylarına uygun
tutacak b�r yer yoktur veya halka açık tuvaletlerde çocukların
boyuna uygun lavabolara rastlamak pek de mümkün değ�ld�r.
Genell�kle yet�şk�nler düşünülerek tasarlanmış bu alanlar, çocuk
dostu şeh�r sayes�nde çocukların yaşamına uygun olarak
entegre ed�lmes�n� hedefler.

UNICEF’e göre çocuk dostu kentler, çocukların, sömürü, ş�ddet,
tac�z ve ayrımcılıktan korunduğu; güvenl� ve yeş�l b�r ortamda,
kal�tel� eğ�t�m ve sağlık g�b� toplumsal h�zmetlere er�şeb�ld�ğ�;
arkadaşlarıyla oynayab�ld�kler�, sosyalleşeb�ld�kler� ve düşünce-
ler�n� söyley�p, kend�ler�n� �fade edeb�ld�kler� yerlerd�r. Kente,
ancak çocuğun gözünden bakıldığı takd�rde var olan sorunlar
gözle görülüp çözümler bulunab�lmekted�r. Geleceğ�m�z�n m�-
marı çocuklarımıza daha güzel ve başarı dolu b�r gelecek
bırakmak, onların yaşadığı kentler� güzelleşt�rmekle başlar. 

Çocuk dostu kent projes� �le, çocuklarımız �ç�n 
hem bugünümüzü hem de yarınımızı 

daha kal�tel� b�r hale get�rmek b�zler�n el�nde...
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"Şeh�r"dey�nce... 

Binalar

Ulaşım

Hayvancılık

Okul

Y a ş a mGezmek

Ağaç

Müze

İmkan,
Olanak

Sosyoloji

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN

Nüfus

Eğitim



Şeh�r, son yüzyılda sıklıkla tartışılan b�r kavram olup bu kavramı
�çer�s�nde barındırdığı bütün unsurlarla b�rl�kte ele almak büyük
önem arz etmekted�r. Bu bakımdan herkes �ç�n yaşanılab�l�r b�r
şeh�r �nşa etmen�n yolu da sadece genel geçer yaklaşımı
ben�msemek değ�l çocukların, gençler�n, yaşlıların, kadınların,
engell�ler�n katılımı �le şeh�r kavramını ele almaktan başla-
yacaktır. B�z, çocuklar �ç�n yaşanılab�l�r b�r şehr�n herkes �ç�n
yaşanılab�l�r olacağını düşünerek şeh�r kavramını çocukların
bakış açısıyla ele alıyoruz.

B�r yet�şk�n�n şeh�r algısıyla b�r çocuğun şeh�r algısı arasında
c�dd� farklılıklar olduğu su götürmez b�r gerçek. Yet�şk�n b�r b�rey
şehr� eks� ve artı yönler�yle, olumlu ve olumsuz yanlarıyla b�r
bütün hal�nde değerlend�r�rken b�r çocuk �se şehr� oyun oynadığı
sokaklardan, altında koşuşturduğu ağaçlardan belk� de sadece
�ç�nde yaşadığı mahalleden ya da g�tt�ğ� b�r alışver�ş merke-
z�nden �baret zanned�p gördüğü kadarıyla tanır. Yet�şk�nler
şeh�rler�n sınırlarını soyut olarak ç�zeb�l�rken b�r çocuğun şehr�n
sınırlarının nerede başlayıp nerede b�tt�ğ�n� kavrayab�lmes� h�ç
kolay değ�ld�r. Üstel�k çocukların bu tarz sınırları ç�zmek g�b� de
b�r derd� yoktur. Çünkü çocuğun sınırları anne/babasının g�tme-
s�ne �z�n verd�ğ� yerlerde başlar, gözüyle göreb�ld�ğ� belk� g�den
b�r başkasından d�nley�p sadece adını duyduğu yerlerde �se b�ter.

Çocukların                  
Kavramına Bakış Açısı

"Şeh�r"

24



"Şeh�r"dey�nce... 

Köyüm

Miras

Bayburt

Memleket

T o p l u m ,
T o p l u l u k

İnsan

Kalabalık

Trafik

Sanat,
Tarih

Çöp

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN

Az yeş�ll�k Gelişmiş





"Şeh�r"dey�nce... 

Sağlık

Eğlence

Faaliyetler
i

Belediye

Yollar

G ü v e n l i kAVM

Sanayi

Başkent

Meclis

Halk

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN

Büyüklük

Teknoloji



Ankara'da
en sevd�ğ�n�z yer?

Mavi Göl

Gençlik 
Parkı

Harikalar 
Diyarı

Anıtkab�r

1 9  M a y ı s
S t a d y u m uAltınköy

AquaVega
Akvaryum

Sincan

Beypazarı

Ankamall

Ankara
Kalesi

Ankara'yı çok
gezmediğim için

bilmiyorum

Hamamönü



Milli
Kütüphane

KIZILAY

Ahmetad�l
Köyü

A l i  K u ş ç u
G ö k b i l i m

M e r k e z i

Lunaparkla
r

Ankara
Fen
Lisesi

Millet
Kütüphanesi

Atakule
Ankara

Üniversitesi

Bayrak
lı

Parkı

Camiler

M�ll�

Park

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN

Her yer�n�
sev�yorum



Doğuştan gelen b�r �ht�yaç olan a�d�yet, temel b�r �nsan
gereks�n�m� olarak kavramsallaştırılmıştır. İnsanın kend�s�n� b�r
s�stem�n vazgeç�lmez ve tamamlayıcı parçası olarak h�sset-
mes�ne kadar uzanan boyutta b�r çevre veya s�stemle bağlantı
kurma deney�m� olarak tanımlanmıştır. Hem yet�şk�nlerde hem
de çocuklarda huzurlu mutlu üretken ve yapıcı b�r hayat sürdür-
mek �ç�n çok öneml� olan a�d�yet duygusu varlığı �le b�r toplumun
hayat kal�tes�n� artırırken yokluğu ya da eks�kl�ğ� �le de b�rtakım
sorunlar yaratab�l�r. B�r toplumun geleceğ� �ç�n çocuklar her
yönüyle çok müh�m olduğu �ç�n çocukların a�d�yet duygusunu
gel�şt�rmek ve korumak son derece öneml� ve �hmal ed�lmemes�
gereken b�r konudur.

“Şehr�n Pusulası: Çocuklar” projes�nde çocukların a�d�yet duy-
gularını oluşturmak ve bu duyguları gel�şt�rmey� hedefled�k. Bu
amaç doğrultusunda çocuklara kend� şeh�rler�n� daha �y� tanı-
malarına olanak sağlayacak gez�ler düzenled�k. Türlü oyun ve
etk�nl�klerle çocukların şeh�r hakkındak� f�k�rler�n� ve duygularını,
şehr�n geleceğ� �ç�n ne �sted�kler�n� neler�n onları mutlu ede-
ceğ�n� konuştuk ve onlara şehr�n gel�ş�m�nde küçük de olsa b�r
rol vermek �ç�n bu görüşler�n� şehr�n yetk�l�ler�ne b�re b�r ulaştır-
malarını sağladık. Proje sürec�nde �lg�l� metotlar �le çocuklardan
aldığımız sonuçlara dayanarak çocukların a�d�yet duygularını
yaşadıkları bölgeye göre farklı kavramlara yükled�kler�n� gördük.

ve A�d�yet"Şeh�r"
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Akyurt, Çubuk g�b� kırsal bölgelerde yaşayan çocukların kend�-
ler�n� yaşadıkları mahalleye daha a�t h�ssett�kler�n�;  merkeze ve
akt�f şeh�r hayatına yakın olan çocukların Ankara’dak� daha
merkez� konumlara örneğ�n; alışver�ş merkezler�, Kızılay, Ulus
g�b� bölgelere daha a�t h�ssett�kler�n� gözlemled�k. Taşrada
yaşayan çocukların merkez konumlarına ulaşmaları sosyal ve
ekonom�k şartlardan dolayı daha zor olduğu �ç�n çocukların
kend� yaşadıkları bölge veya köyler� sah�plenmey� terc�h ederken
şehre daha yakın yaşayan grupların kend� yaşadıkları bölgey�
çok sah�plenmed�kler� d�kkat�m�z� çekt�. Gez�ler�n sonundak�
atölyelerden aldığımız dönütler sonucu taşrada yaşayan çocuk-
ların şehr�n ger� kalanını da n�speten tanıması ve o bölgeler�
görüp oralarda vak�t geç�rmes� sonucunda şehr�n kalanı �ç�n h�s-
sett�kler� a�d�yet duygusu artmış, z�h�n har�talarında şehr�n ger�
kalanı �le yaşadıkları bölgeler� �l�şk�lend�reb�lm�ş b�r duruma
gelm�şlerd�r. 
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A�d�yet duygusu �nsanların yaşadıkları bölgelere ve çevres�ne
duyarlı olması �ç�n çok öneml� b�r unsurdur. İnsan kend�n� a�t
h�ssett�ğ� çevredek� �nsanlara hayvanlara doğaya ve topluma
daha yapıcı daha sah�plen�c� ve daha faydalı olmak �ster. B�z�m
bu atölyelerde seçt�ğ�m�z bölgeler maalesef suç oranı yüksek,
güvenl�k açıkları olan sosyal ve ekonom�k düzey�n ortalamanın
altında olan bölgeler dolayısıyla burada yaşayan ve büyüyen
çocukların şeh�rler�ne olan a�d�yet duygularını gel�şt�rmek onları
çevreler�ne sevg� ve saygı dolu b�r b�rey hal�ne get�rmek bölgen�n
gelecek refahı huzuru ve mutluluğu �ç�n öneml�d�r. B�z bu
çocuklara yen� b�r ufuk açmak onların hayatlarında ufak da olsa
umut dolu b�r dokunuş yapmak �sted�k. Atölyeler sonunda 
 çocukların gözler�ndek� mutluluktan yola çıkarak bu amaçta
başarılı olduğumuz düşünces�yle sev�nç duyuyoruz. 



B�r şehr�                  yapan ned�r? şeh�r

Nüfus

Büyüklüğü

Yer
Şekilleri

AVM'ler

İ k l i m  Ş a r t l a r ı ,
H a v a  K o ş u l l a r ı

Gelişmesi Çok 
Araba

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN



nasıl olur?Daha �y� b�r şeh�r

Yenilemek,

onarmak

Çevre
kirliliğini

önleyerek

Ülken�n
Gel�şmes�

İnsan
sevmedikçe

güzelleştiremez

Daha yeşil
olması

Çocukalanlarınıgeliştirerek

Devlethizmetleriningelişmesiyle(Kütüphane, opera v.b)

Topluluğun,
m�llet�n

gel�şmes�yle

Gezip görülecek
yerlerin çok
olmasıyla

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN





                       12 yaşında elektr�kl� sandalye �le hayatını
sürdüren yürüme engell� b�r b�rey. Şah�ka'nın şeh�rde
yaşarken karşılaştığı bazı olumlu ve olumsuz durumlar var. 

Şah�ka ,

S�zce bu olumlu durumlar neler olab�l�r?

İnsanların
birbirine

bağırmaması
ve birbiriyle
tartışmaması

Çiçek ve
yeşillik ağaç

görmeli

Kuşcıvıltısıduymalı

 Sokak
hayvanlarına
yardım etmek

Temiz kokualmal ı

Tekerlekl�
sandalyes� �ç�n

okul, market ve
b�na g�r�şler�nde
rampalar olmalı



S�zce bu olumsuz durumlar neler olab�l�r?

ÇOCUKLARA SORDUK...

Üst geç�tlerde
asansörler

bozuk olmamalı

Çöp kokusualmamalı

İnşaat sesi

duymamalı

Y o l l a r  b o z u k  
o l m a m a l ı

Traf�k ışıklarının
süres�n�n kısa

olması



                  Ankara’da yaşıyor. 13 yaşında 7. Sınıfa g�den
yüzmey� seven, çalışkan ve dersler�nde başarılı b�r çocuktur.
Sude Ankara’da olumlu ve olumsuz durumlarla karşı karşıya
kalıyor.

Sude ,  

S�zce bu olumlu durumlar neler olab�l�r?

Kuş ve 
su sesi

Çiçek 
kokusu

Çörek
kokusu Meyve

yemek

Ağaç 
görmek

Güneş 
görmek

Temiz
hava

Hayvan
görmek ve

sevmek
Parkta

oynamak

Arkadaşı
nın

olması



S�zce bu olumsuz durumlar neler olab�l�r?

ÇOCUKLARA SORDUK...

Egzoz 
dumanları

Bina 

yığınlarıÇevre
kirliliği

İ n ş a a t
 s e s l e r i

Araba 
kazasI

Çöp 
kokusu

Sokakların
karanlık 
olması

İnsanlara 
kaba 

davranmak

Evde 
yüksek

 ses

Hayvanların
ölmesi

Yolların
bozuk 

olması

Arkadaşının
olmaması

Yaşadığı

yerde yüzme

havuzunun

olmaması



                                   14 yaşında ve 40 k�lo. Yaşadığı şeh�rde
bazı olumlu ve olumsuz durumlar mevcut.
M�raç Enes ,

S�zce bu olumlu durumlar neler olab�l�r?

Sabah k
alkıp

elini yıka
malı

Spor 
yapmak

Sabah kuşsesiduymalı Spor 
yapmak

Sabah uyandığında
annesini görmeli

Sabah 
kurab�ye 
kokusu 
almalı

Abur
cubur

yememelı
Sabah 

kelle paça

yemeli

Güvenli
alanlarda
yaşamak



S�zce bu olumsuz durumlar neler olab�l�r?

ÇOCUKLARA SORDUK...

Her yerde

�nşaat 

görmes�

Egzoz
kokusu

Kanalizasyon 

kokusu

S p o r  a l a n l a r ı n ı n
o l m a m a s ı

Her gün
a�len�n �ç�nde 
kavga olması

Okula giderken
her yerde
köpeklerin

olması



Parklarda �lk yardım malzemeler�n�n de olduğu 
küçük sağlık merkezler�n�n bulunması
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BELEDİYELERE  
ÇOCUKLARDAN

Kaldırım boylarının daha kısa olması

Kütüphane ve sosyal alanlarda halı kullanılması 
(Ses yalıtımı ve ev h�ss�)

 

Kütüphane ve sosyal alanlarda hayvan sevme, 
kış bahçes� g�b� alanlar tasarlanması

Bahçe ve parklarda güvenl�k sayısının artırılması

Kaldırımların aydınlatmalı olması
"geceler� yolumuzu göreb�lel�m"

Parklarda ücrets�z �nternet olması

Çöp kutusu sayısının artırılması

Umum� alanlara h�jyen dolapları konulması
(h�jyen�k ped, d�ş fırçası vs.)



Oyun parklarında arıtılmış 
su çeşmeler�n�n konulması

  ÖNERİLER
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Çocuk dostu b�r  şeh�r  �ç �n. . .  

Engell� dostu çocuk parkı tasarlanması
 

Çocukların müz�kle buluşması �ç�n yaşlarına uygun, 
kurs da alab�lecekler� mekanların oluşturulması

 

Okullarda rampaların yer alması (Engell� öğrenc�ler �ç�n)
 

Traf�k ışıklarının süreler�n�n uzatılması
 

Müze ya da tar�h� mekanların açık hava
gez�s� �ç�n de olanak sağlaması

Çocukların yürüyeb�leceğ� yerlerde kütüphane olması

Köy alanlarında ortak ç�fl�k ve kümesler�n olması

 Bütün çocukların havuza g�reb�lmes� �ç�n havuz sayısının artırılması







 

GOP Mahalles�, Ankara Caddes�
No:64 Gölbaşı/Ankara

 
hempacocuk@gma�l.com
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