
 

 “İSTANBUL ÇOCUKLARA SORUYOR”, kentin en küçük 

sakinleri ve temel bir bileşeni olan çocukların istek, ihtiyaç, 

talep ve çözüm önerilerini yansıtabilmeleri ve böylelikle 

kentin şekillenmesine doğrudan bir özne olarak katılımlarını 

sağmak amacıyla gerçekleşen bir katılımcı demokrasi 

projesi… 
 

 

“İstanbul'u kemana benzetiyorum. Güzel kullanıldığında insanı mest eder, kendine hayran bırakır, 

kötü değerlendirildiğinde insanı kendinden soğutur” (8.sınıf Öğrencisi) 

 

İstanbul’da 18 yaş altında yaklaşık 4 milyona yakın çocuk ve genç yaşıyor. Çocukların yaşadığımız kent 

ile ilgili söyleyecek çok sözleri olduğunu biliyoruz. Ancak çocuklar oy veremiyor, karar verme 

süreçlerine doğrudan katılamıyor ve seslerini duyurma fırsatını yeterince bulamıyorlar. Bu yönü ile 

kentin “dezavantajlı” kesimlerinin büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Oysa, kendi sorunları, endişeleri, 

ihtiyaçları ve ne istedikleri konusunda asıl uzman olanlar da onlar. Yaşadıkları kentin şekillenmesine 

çocukların doğrudan ve aktif katılımı olmaksızın, “herkes için adil, eşit ve daha yaşanır” bir kent ortamı 

oluşturmak mümkün değil. Bu aynı zamanda, Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesinde de yerini bulan 

bir hak!   

İstanbul Kent Konseyi, “katılımcı demokrasi” yaklaşımı çerçevesinde “İstanbul’da yaşayan her çocuk 

Çocuk Meclisinin doğal bir üyesidir” ilkesi ile yetişkinlerin ve karar vericilerin “çocuklar için ve çocuklar 

adına” bir şeyler yapılması yaklaşımını tersine çevirerek, her çocuk için adil ve eşit bir kent 

oluşturulmasına öncülük edebilecek bir yol haritasını oluşturulması, şekillendirilmesi için “çocuklar için 

değil, çocuklarla birlikte” çalışarak, İstanbul Çocuklara Soruyor” dedi!  

6-14 yaş grubu çocukları kapsayan “İstanbul Çocuklara Soruyor” Projesi ile çocukların; 

 Kentin şekillenmesi sürecinde, güçlü bir katılımla daha aktif ve etkin bir rol alması,  

 İhtiyaç ve çözüm önerilerinin, kendileri ile ilgili politikaların belirlenmesinde daha görünür hale 

gelmesi ve dikkate alınması, 

 Yaşadıkları kent ile ilgili kendi gündemlerini oluşturması ve takipçisi olması hedefleniyor. 

 

Proje, bir “bakım metaforu” üzerinden yapılandırılarak oluşturuldu. “Her şey bakım ister, bakım şarttır. 

Kendimize, kentimize bakım yaparak iyileştirir, geliştiririz” noktasından hareketle çocuklar, bir “bakım 

ustası” rolü üstlenerek İstanbul’u masaya yatırıyor, bu şehirde yaşayan “İstanbul uzmanları” olarak 

istek, ihtiyaç ve çözüm önerilerini oluşturuyor, kendi bakış açıları ile ayrıntılı bir şekilde gözden 

geçirerek “bakıma alıyorlar” 

 

 

 

 



 

 

Konsept, içerik ve tasarım, uygulama modelleri yapılandırılması İnformel Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri (İnformel Eğitim-çocukistanbul) iş birliği ile hazırlanan Proje, İstanbul’un her bölgesinden 

6-14 yaş grubu çocukların geniş katılımı ile çok paydaşlı bir proje olarak yürütülüyor.  

Atölyeler, kamusal alan buluşmaları ve on-line katılım şeklinde çocukların büyük bir ilgi, heyecan ve 

motivasyonla sahiplenerek katıldığı ve İstanbul’u bir “Atölyeler Kentine” dönüştüren Proje,  

 İBB bölüm, birim ve iştirakleri,  

 ilçe belediyeleri ve ilçe kent konseyleri,  

 eğitim kurumları,  

 çocuklar ve gençlerle çalışan STK’lar,  

 müzeler, kütüphaneler ve farklı alanlardan informel eğitim aktörlerinin  

katılım ve işbirliği temelinde, çok paydaşlı bir ağ olarak kentin her noktasında çocuklarla buluşuyor. 

Çocuklarla geçtiğimiz Aralık ayında buluşan ve Mart ayı ilk yarısına kadar devam edecek uygulama 

döneminde yaklaşık 6.000 çocuğa ulaşmış olacağı öngörülüyor.    

Uygulama sonuçları, çalışmalardan elde edilecek tüm verilerin bir araya getirilerek analiz edilmesi ve 

değerlendirilmesi ile bir rapor halinde İBB ile paylaşılacak. Projenin ilerleyen adımlarında, ortaya çıkan 

sonuçların sadece “görünür” olmasını değil, gerçekleştirilmesi için yine çocuklarla birlikte katılım ve 

izleme mekanizmalarının oluşturulması da hedefleniyor. 

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve güncel gelişmelere www.istanbulcocuklarasoruyor.org web sitesinden 

ulaşılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istanbulcocuklarasoruyor.org/

