
KADIKÖY

MALTEPE

KARTAL
ADALAR

PENDİK

SULTANBEYLİ

ÜSKÜDAR

ÜMRANİYE

ÇEKMEKÖY

BEYKOZ

SANCAKTEPE

ATAŞEHİR

BAHÇELİEVLER

BAĞCILAR

GÜNGÖREN

ZEYTİNBURNU

FATİH

ESENLER

GAZİOSMANPAŞA

SULTANGAZİ

ARNAVUTKÖY

KÜÇÜKÇEKMECE

AVCILAR

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE

SİLİVRİ

ÇATALCA

ESENYURT

BEŞİKTAŞ
ŞİŞLİ

KAĞITHANE

SARIYER

BEYOĞLU

BAŞAKŞEHİR

AVM

AVM

AVM

AVM

OKUL

OKUL

ANAOKULU

TAKSİ

TA
KS

İ

TAKSİ

TAKSİ

TAKSİ

TAKSİ

TAKSİ TAKSİ

TAKSİ

POLİS

POLİS

POLİS

POLİS

TAKSİ

ÜNİVERSİTE

ŞİLE

PO
Lİ

S

BAKIRKÖY

TUZLA

BAYRAMPAŞA

AMBULANS

EYÜP

AMBULANS AVM

PROJE
RAPORU
2022



“İstanbul Çocuklara Soruyor” Projesi

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
tarafından desteklenen,

Konsept, içerik ve uygulaması 
İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri  
tarafından gerçekleştirilen

bir
İstanbul Kent Konseyi Projesidir.



Bu Rapor, İstanbul Çocuklara Soruyor Proje çıktılarının yansıtılması ve değerlendirilmesi kapsamında 
hazırlanmıştır. Kaynak göstermek kaydı ile doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabilir.

Rapor Yazımı: İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Veri Analiz ve İstatistikler: İstanbul Planlama Ajansı (İPA) - İstanbul İstatistik Ofisi
Son Okuma: Fırat Kahyaoğlu
Grafik Tasarım: Kader Şahin, Büşra Çelikel



İÇİNDEKİLER

İSTANBUL KENT KONSEYİ BAŞKANI’NDAN... 6

İNFORMEL EĞİTİM-çocukistanbul’DAN…                   8

TEŞEKKÜR… 10

SUNUŞ 12

YÖNETİCİ ÖZETİ 14

PROJENİN HAREKET NOKTASI VE  18
MOTİVASYONU

YOL GÖSTEREN İLKELER OLARAK  20
KATILIMCILIK VE KAPSAYICILIK 

KATILIM BİR ÇOCUK HAKKIDIR  21
GENİŞ KATILIM VE KAPSAYICILIK  23

İÇERİK, METAFOR VE YÖNTEM  24

UYGULAMA MODELİ VE PROJE ADIMLARI             26
UYGULAMA MODELİ  27
UYGULAMA SÜRECİ 28

VERİ GİRİŞİ 30

UYGULAMA SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ 32

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 36

BENİM İÇİN İSTANBUL... 38

İSTANBUL’UN RENGİ – Mavi İstanbul,  40
Gri bir İstanbul ile Yarışıyor…  

İSTANBUL’UN SESİ – Trafik ve 42  
 Korna Sesleri Arasında Kaybolan Kuş Sesleri... 

İSTANBUL’UN KOKUSU – Kente Yayılan  44 
 Egzoz-Benzin Kokusu… 

İSTANBUL DEYİNCE – Çağrıştırdıkları ile 46  
 Çok Zengin Bir Şehir… 

İSTANBUL’UN MADALYALARI –  48
İstanbul’a Madalya Vermek Ne Kadar Zor...

      ''BENİM İÇİN İSTANBUL'' ÜZERİNE  50

SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE  52
“BAKIM TALİMATLARI”

 DOĞA VE ÇEVRE 58

ÇEVRE KORUMA – Çevresi, Havası, 67
Denizi ile Daha Temiz Bir İstanbul! 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ – Temizlik Polisleri Olsun!       68 
    

HAVA KİRLİLİĞİ – Havada Gezen 70  
 Mobil Hava Temizleme Cihazları… 

DENİZ KİRLİLİĞİ – Denize Çöp Atanların 72 
1 Ay Deniz Kenarına Gelmesi Yasaklansın! 

YEŞİL ALANLAR – İnşaatlarınızı Ağaçları 74  
 Keserek Değil, Boş Alanlara Yapın! 

KÜRESEL ISINMA – Daha Az Petrolle 77
Çalışan Araba Daha Çok Güneş Enerjisi!  

ORMAN YANGINLARI – Ormanlarda 78
Mangal ve Ateş Yakılmasına Son! 

ULAŞIM VE HAREKETLİLİK 80

  ARABALAR ve TRAFİK – Trafikten Bıktım! 88

  YAYALAR – Kaldırım Arıyorum! 91

  BİSİKLET KULLANIMI – Bisiklet Yolları 94 
  ve Parkları Artsa... 

  TOPLU TAŞIMA – Daha Çok… Daha Ucuz 95 
  Toplu Taşıma… 

KENT YAŞAMI 98
 
  YAPILAŞMA – Dışarı Çıktığımda Hep 106 

  Bina Görüyorum, Her Yer Gri... 

  GÜVENLİK – Kendimi Güvende                              109
      Hissetmiyorum. Sokakta, Parkta Tek Başımıza
       Oynayamıyoruz… 



      GÜRÜLTÜ – Bir Günde 3 Kere Korna 112 
  Çalma Hakkınız Var! 

  NÜFUS YOĞUNLUĞU –  115
      İstanbul Bizi Çok Yordu!

  ALT YAPI – Musluklardan Su İçebilsek... 118 
 

  DEPREM – Özel Betonlar, Sağlam Taşlar 120
  ve Güvenilir Mühendis…  

  TARIM ve SANAYİ – Fabrikalar Diğer 122 
  Kentlere Dağılmalı… 

TOPLUMSAL YAŞAM 124

  BİRLİKTE YAŞAMA – Ayrımcılık Olmasın…  132

  KADIN HAKLARI – Şiddet Uygulayanlar  135 
  Ülkeden Atılmalı!  

  ÇOCUK HAKLARI – Çocuklar 138
      Önemsenmelidir!

  ENGELLİLER – Engelliler İçin Hiçbir Şey Yok!  141

  KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER 144 
 

  ÇOCUK PARKLARI ve OYUN ALANLARI –  152
  Parklar Saray Gibi Olsun… Her Mahalleye
      Oyun Alanı! 

  SOSYALLEŞME – Bir Araya Gelebileceğimiz  155 
  Alanlar, Etkinlikler İstiyoruz… 

  KÜLTÜR ve SANAT – Daha Kolay 158
  Erişilebilecek, Daha Çeşitli Etkinlikler! 

  SPOR – Mahallemde Spor Yapmak  161
       İstiyorum...

SOKAK HAYVANLARI  164

  BAKIM – Satın Almak Değil Sahiplenmek...  171

  ŞİDDET – Hayvanlara Dönük Şiddete 174
  Son Verilmeli...

EKONOMİ 176

 EKONOMİK DURUM ve PAHALILIK – 184
 Yaşam Koşulları Ağır... 

 EKONOMİYE ve İŞGÜCÜNE KATKI – 187 
 İşsizliğe Acil Önlem! 

SAĞLIK VE ALIŞKANLIKLAR 190

 SAĞLIK – Daha Çok Devlet Hastahanesi… 197

 SİGARA ve ALKOL – Dumanı, Kokusu, İzmariti 198
 ile Daha Az Sigara...  Daha Az Alkol... 

EĞİTİM 200

 EĞİTİM – Eşitsizlik Giderilmeli ve 208  
 Eğitimin Kalitesi Arttırılmalı… 

 OKULLAR – Okul Sayısı Artsın ve  210
 Okullar İyileştirilsin...  

 OKUL İHTİYAÇLARI – Okul İhtiyaçlarımız ve 212
 Yemek Ücretsiz Olmalı… 

SONUÇ YERİNE… 214

EKLER 218

 EK 1: İnformel Eğitim-çocukistanbul Hakkında 220

 EK 2: Proje Paydaşları 221
   
 EK 3: Geri Bildirimler 222

 EK 4: Konu Başlıkları Yaş Grubu İstatistikleri  224
  



6

İSTANBUL
KENT KONSEYİ  
BAŞKANI’NDAN...
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Kent konseyleri şehirde yaşayan belli grupları oda-
ğına alan meclisler olmadan düşünülemez. İstanbul 
Kent Konseyi’nde de şu ana kadar kuruluşu ger-
çekleşmiş üç meclis bulunuyor, bunlardan biri de 
İstanbul Kent Konseyi Çocuk Meclisi. Çocuk Meclisi 
kurulurken düşüncemiz, çocukların İstanbul’da sür-
dürdükleri yaşam ve çevreleri üzerinde düşünmek 
üzere bir araya geleceği bir platform yaratmak ve 
düşündüklerini İBB yetkililerine iletebilmelerini, kar-
şılıklı görüşebilmelerini sağlamaktı. 

Her meclisin kuruluşunda olduğu gibi Çocuk Mecli-
si’nin kuruluşunda da bireyler arası rekabeti en aza 
indirmeye özen gösteriyorduk. Böylece “İstanbul’da 
yaşayan her çocuk Çocuk Meclisi’nin doğal üyesidir” 
diyerek Çocuk Meclisi Yönergesi’nin ilk maddesini 
yazdık. İlk maddeyi oluşturmak çok kolay oldu an-
cak gerisi ilk madde kadar kolay gelmiyordu. İstan-
bul çok büyük, mesafeler çok uzundu. Çocukların bir 
çoğu bu katılım alanına dahil olmak isterken gelip  
gidebilmek için bir yetişkin desteğine ihtiyaç duya-
cak, bir bağımlılık ilişkisine girmek zorunda kalabi-
lecekti. Oysa biz en uzaklardaki çocukların da bu 
meclise dahil olabilmesini, sesini duyurabilmesini 
istiyorduk. Nasıl yapacağımız bilemeden çocuklar 
konseye gelemiyorsa, konsey çocuklara gitsin diyor-
duk. Bir akşamüstü, bir masa etrafında İnformel 
Eğitim-çocukistanbul Eğitim Koordinatörü Sibel 
Çetingöz’ün de içinde olduğu küçük bir grupla otur-
muş çocuklarla konseyi nasıl buluşturabileceğimiz 
üzerine kafa yorarken, Sibel Hanım aniden “buldum 
buldum” diyerek yerinden sıçradı. (O an, fiziksel or-
tamın çevrimiçi ortamlardan çok daha verimli oldu-
ğunu, birlikte aynı ortamda bulunurken birbirimiz-
den nasıl ilham aldığımızı da ispatlayan bir andı.) 
Yapılandırılmış bir içerikle, İstanbul’un çocuk nüfu-
sundan ortak yaşam çevremiz ve ortak yaşamımız 
için iş birliği istediğimiz, onların da tüm samimiyet-
leriyle bize gözlemlerini, taleplerini ve önerilerini ak-
tardığı “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi böyle 
doğdu, 6601 çocuğun katılımı ile gerçekleşti. 

Çocukların uygulamalar sırasında gösterdikleri dik-
kat, içten ilgi kadar sosyal adalet duygularının ge-
lişmişliği, kendi ihtiyaçlarını veya olanaklarını çeşitli 
dezavantajlara sahip olabilecek yaşıtlarını düşüne-
rek sorgulamaları, katılıma dair yorumları gerçekten 
çok etkileyici idi. Gösterdikleri heyecanı bir mükafat, 
“madalya” olarak algıladık. Her birine teker teker ve 
ayrıca katılımlarını teşvik eden öğretmenlerine ve 
ailelerine teşekkür ediyoruz.

Çocuklar, İstanbul Çocuklara Soruyor aracılığı ile sa-
dece ihtiyaç bildirmek, öneri sunmakla kalmadılar, 
aynı zamanda bir kurum olarak belediye nedir, gün-

delik hayatımızdaki yeri nedir gibi konularda epey 
bilgi edinip haklara, demokrasiye dair de önemli 
tecrübeler kazandılar. Bugün çalışmaya katılan her-
hangi bir çocukla şehir-belediye ilişkisi üzerine soh-
bet etseniz ortalama bir yetişkinle yapacağınızdan 
daha bilgilendirici ve ilginç bir sohbet olacağına siz-
leri temin ederim.

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi’nin tanıtım top-
lantılarında en çok üzerinde durulan konu katılımın 
ve raporlamanın ardından neler olacağı, ortaya çı-
kan önerilerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği 
ve dahası bunların takibinin nasıl yapılacağı idi. Bu 
konu, sadece çocuk katılımı değil her katılım alanı 
için geçerli. İzleme, katılım sürecinin önemli ve ta-
mamlayıcı parçası. İstanbul Kent Konseyi kolay-
laştırıcılığı üstlenip İstanbul Kent Konseyi Çocuk 
Meclisi ve bu proje aracılığıyla oluşmuş olan Çocuk 
Danışma Kurulu ile izleme sürecini devam ettirecek. 
Nitekim izlemeye dair taleplerini ilerleyen sayfalar-
da okuyabileceğiniz gibi çocuklar da dile getirmişti.
Bu raporun yayınlanması bize tüm süreç boyunca 
yaşadıklarımızı ve katkıda bulunmuş olanları hatır-
lama, teşekkürlerimizi sunma fırsatı veriyor. İstan-
bul Çocuklara Soruyor Projesi, İBB Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı’nın desteği olmadan gerçekle-
şemezdi. Bu proje ile konsey-belediye işbirliklerinin 
güzel, çok nitelikli bir örneği ortaya kondu. İstanbul 
Çocuklara Soruyor Projesi’ne ilgi göstererek tanı-
tım toplantılarına katılan, görüşleri ile katkı sunan, 
uygulamaları gerçekleştiren tüm paydaş kurumlar 
ve eğitimciler olmadan da bu katılım mümkün ola-
mazdı. İstanbul Gönüllüleri “Dolaşıyor” uygulama-
sına heyecanla katıldılar, katılımın genişlemesine 
büyük katkı sundular. İPA İstatistik Ofisi, sonuçların 
değerlendirilmesi, analiz edilmesi, grafiklerle görsel-
leştirilmesini sağladı. İstanbul Kent Konseyi’nden ar-
kadaşlarımız iletişim, tasarım, organizasyon, malze-
me temini gibi tüm ihtiyaçları gidermek üzere emek 
verdiler. En başından tamamlanana kadar sürecin 
parçası olan herkese çok teşekkür ediyoruz.
İnformel Eğitim-çocukistanbul Ekibi büyük deneyim, 
yaratıcılık ve titizliklerine heyecanlarını da katarak 
bu projenin içeriğini tasarladılar, hayata geçirdiler. 
Ayrı bir teşekkürümüz de elbette onlar için.

Bu raporun okuyup inceleyenlere ilham vermesi-
ni, çocuklarla bir iletişim sürecini başlatmasını ve         
İstanbul Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin etkisini ha-
yal ettiğimiz şekilde artırmasını dileriz.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı
Tülin Hadi
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İNFORMEL EĞİTİM-
ÇOCUKİSTANBUL’DAN...
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Tamamlanmamış, hiç tamamlanmayacak bir öy-
künün içinde yaşıyoruz. Kâh içindekilerle birlikte kâh 
içindekilerden koparak acımasız bir büyüme girda-
bına kapılan kentlerin içinde soluk alıyoruz. Kentler, 
içindeki yaşamı, doğayı, çevreyi umursamayan obez 
bir iştahla metropollere dönüşüyor. İstanbul da öyle. 
Biz onu düşünmediğimiz zaman o bizi daha az dü-
şünüyor. Daha az dinliyor. Arabalara yol verirken 
kaldırımları kaybediyoruz. Gökdelenlere yol verirken 
rüzgârı, her santimini ev yaparken ağaçları, parkla-
rı kaybediyoruz. Ve içinde yaşadığımız bu kent, en 
çok da sesi az duyulan kesimleri, yaşlısını, çocukları-
nı, engellisini görmüyor, dinlemiyor. Dinlemeli oysa. 
Dinletmeliyiz.

Biz çocukları dinlemek, duymak ve anlamak istedik. 
Onların kendilerini özgür ve katılımcı bir ortamda 
yaratıcı bir şekilde ifade edebilmelerine, büyüdükleri 
bu kentin gelişimine aktif özneler olarak “müdaha-
le edebilmeleri” sürecine katkıda bulunmak, destek 
vermek istedik. Yaşadıkları kent üzerinde düşünme-
nin, taleplerini ifade etmenin ve gerçekleşmesinde 
söz sahibi olmalarının “hakları” olduğunun güçlü bir 
şekilde farkına varmaları için nitelikli bir ortam sağ-
lamaya, fırsat oluşturmaya çalıştık.

Uzun yıllardır çocuklarla çalışmamıza rağmen, on-
ların söyledikleri ve ürettiklerine şaşırmak, onlardan 
öğrenmeye devam etmek, paylaşmak, heyecanlan-
mak, merak etmek bu yoğun süreçte temel moti-
vasyonumuz oldu. Büyük bir keyif ve enerji ile başla-
mıştık, hiç yorulmadan aynı şekilde devam ettik ve 
sonuçlandırdık. 

Onlarla birlikte çalışırken, kentin inşası sürecinde 
“kentin en küçük hemşehrileri” olarak yer almaya ne 
kadar istekli ve hazır olduklarını ve bunu güçlü bir 
şekilde talep de ettiklerini gördük. Bu çalışmanın, bu 
sürece ve onlara destek vermesi en büyük dileğimiz. 
Çocukların bu sözlerinin bir monolog olarak kalma-
ması, karşılık bulması, bir diyaloğa dönüşmesi de…

Bu raporu eline alanlara da umarız bu duygumuzu, 
çocukların bu zenginliğini yansıtabiliriz.

İnformel Eğitim-çocukistanbul
Sibel Çetingöz - Erdoğan Kahyaoğlu
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TEŞEKKÜR...
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Projenin hayata geçirilmesini sağlayan Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı'na,

Birlikte yola çıktığımız ve projenin oluşturulmasında 
heyecanı, motivasyonu ve inancı ile güçlü bir destek 
veren İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi’ye, 
Genel Sekreteri Rasim Şişman’a,

Proje organizasyon ve iletişiminde destek ve katkı-
ları için İstanbul Kent Konseyi ekibine,

Çağrımıza cevap vererek katılan, proje ağının geniş-
leyip zenginleşerek İstanbul’un farklı bölgelerinden 
ve farklı kesimlerinden binlerce çocuk ile buluşması-
na katkı sağlayan, heyecanımızı paylaşan tüm proje 
paydaşlarımıza,

Eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir bütün olduğuna, 
öğrencilerinin her açıdan zenginleşmesine, güçlen-
mesine katkı sağlamanın önemine inanarak proje 
uygulamalarına öğrencileriyle birlikte katılan ve dü-
şüncelerini yansıtmalarına fırsat sağlayan okul yö-
neticileri ve öğretmenlerine,

İstatistiki analizlerini yapan, tablo ve grafiklerini ha-
zırlayan İPA İstanbul İstatistik Ofisi'nden, Cavit Can 
Pektezel, Fatma Nur Tanyeri, Bilge Kağan Özbay’a 

Bu proje ve rapor için her aşamada katkı ve emeğini 
veren   İnformel    Eğitim-çocukistanbul    ekibinden 
Nayime Şahin’e

Teşekkür ederiz…

Ve en büyük teşekkürümüz, büyük bir motivasyon, 
heyecan ve içtenlikle projeye katılarak, düşüncelerini 
paylaşan, sözlerini söyleyen çocuklara...
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SUNUŞ



İSTANBUL ÇOCUKLARA SORUYOR 13

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi, İstanbul Kent 
Konseyi’nin “İstanbul’da yaşayan her çocuk, Çocuk 
Meclisi’nin doğal bir üyesidir” yaklaşımı doğrultu-
sunda, çocukların kentin gelişim sürecine aktif ola-
rak katılımlarını sağlamak amacıyla İstanbul Kent 
Konseyi tarafından İnformel Eğitim-çocukistanbul 
iş birliği ile gerçekleştirilen büyük ölçekli bir “katılım-
cı demokrasi” projesidir. Proje, katılımın bir “Çocuk 
Hakkı” olduğu yaklaşımını temel almaktadır. 

Projenin ayırt edici özelliği; yetişkinlerin ve karar 
vericilerin çocuklar için “bir şeyler” yapmaya karar 
verdiklerinde, genel olarak yaptıkları gibi kendi be-
lirledikleri soruları sorup, onların “fikirlerini alma” 
yaklaşımını tersine çevirerek, çocukların aktif bir 
katılımla kendi gündemlerini doğrudan kendileri-
nin belirlemesi yaklaşımını temel almasıdır. Başka 
bir deyişle, yukarıdan aşağıya  “çocuklar için” değil, 
aşağıdan yukarıya “çocuklarla birlikte”... 

Projeye katılan 6-14 yaş grubu toplam 6.601 çocuk, 
İstanbul’u birer “İstanbul Uzmanı” ve “Bakım Usta-
sı” rolü üstlenerek masaya yatırdı, önce bir “fotoğ-
rafını” çekti ve ardından kendi bakış açıları ve çözüm 

önerileriyle ayrıntılı bir şekilde gözden geçirerek 
“bakıma aldı”. Bu bakım sürecinde, kendileri açısın-
dan kentte nelerden memnun olduklarını, nelerin iyi 
gittiğini ve işlediğini, buna karşın nelerin aksadığını, 
nelerin sorun olduğunu belirlediler. Bu sorunların iyi-
leştirilmesi, düzeltilmesi ve ortadan kaldırılmasına 
dönük beklenti, talep ve çözüm önerilerini oluştur-
dular. 

Bu Raporda ayrıntılı bir değerlendirme ile yansıtılan 
başlıklar, binlerce çocuğun herhangi bir yönlendirme 
yapılmaksızın, doğrudan kendi ifade ettikleri sorun-
ların yine onlarla birlikte gruplandırılması ile ortaya 
çıkmıştır. 

Proje sürecini, sonuçlarını ve değerlendirmesini içe-
ren bu Rapor, İstanbul’un tüm çocuklar için daha 
iyi bir kente dönüştürülmesine katkıda bulunmak 
amacıyla, başta İBB olmak üzere yerel yönetimlerin, 
çocukları ve çocukların kentteki varlıklarını dikkate 
alan, bu konu üzerinde çalışan tüm aktörlerin dikka-
tine sunulmaktadır.
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İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi, İstanbul Kent 
Konseyi’nin “İstanbul’da yaşayan her çocuk, Çocuk 
Meclisi’nin doğal bir üyesidir” yaklaşımı doğrultu-
sunda, çocukların kentin gelişim sürecine aktif ola-
rak katılımlarını sağlamak amacıyla İstanbul Kent 
Konseyi tarafından İnformel Eğitim-çocukistanbul  
iş birliği ile gerçekleştirilen büyük ölçekli bir “katılım-
cı demokrasi” projesidir.

Projenin amacı, sorunları ve imkânları ile yetişkinle-
rin perspektifinden tartıştığımız kentleri, çocukları 
da katarak duymak ve tartışmak, aynı zamanda 
katılımın bir “çocuk hakkı” olduğu yaklaşımını temel 
alarak henüz oy kullanmak gibi bir katılım aracın-
dan yoksun olan çocukların aktif olarak demokrasi-
yi deneyimlemelerine olanak sağlamaktır. Projenin 
ayrıca, yerel yönetimin çocuklara dönük strateji ve 
uygulama planlarının oluşturulması ve uygulanması 
sürecine aktif bir şekilde dahil edilmeleri için katkı-
da bulunması, bir model olarak yol gösterici olması 
hedeflenmiştir.

Projenin ayırt edici özelliği, genel olarak uygulandı-
ğı şekliyle yetişkinlerin önceden belirledikleri konular 
hakkında belirli bir grup çocuğun fikirlerini almaları 
yaklaşımını değil, çocukların aktif katılımları ile ken-
di gündemlerini doğrudan kendilerinin belirlemesi 
yaklaşımını temel almasıdır. Başka bir deyişle proje, 
yukarıdan aşağıya “çocuklar için” değil, aşağıdan 
yukarıya “çocuklarla birlikte” yaklaşımı ile yapılan-
dırılmıştır. “Konu Başlıkları” ve “Alt Başlıklar” önce-
den belirlenmemiş olup, proje sonunda çocukların 
ifade ettikleri sorunların gruplandırılması ile oluş-
muş ve ifade sıklığına göre sıralanmıştır.

Konsept, içerik, tüm materyallerin hazırlanması, 
proje paydaş ağının oluşturulması, eğitimci eğitim-
lerinin ardından uygulamalar 6-14 yaş grubu toplam 
6.601 çocuğun katılımı ile Aralık 2021 - Mart 2022 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İBB bölüm,  
birim ve iştirakleri, ilçe belediyeleri ve kent konseyle-
ri, eğitim kurumları, STK’lar, müzeler, kütüphaneler 
ve farklı alanlarda faaliyet gösteren informel eği-
tim aktörlerinin yer aldığı toplam 52 paydaşın aktif  
katılımı ile oluşan zengin ve yaygın bir paydaş ağı ile 
İstanbul’un her ilçesine, her kesimden çocuğa ulaşı-
labilmesi mümkün olabilmiştir.

Proje uygulaması, birbirini destekleyen 3 farklı mo-
del temelinde gerçekleştirilmiştir; Çocukların grup 
halinde katıldıkları yapılandırılmış “Atölye” uygula-
maları, bireysel olarak kentin çeşitli kamusal alanla-
rında erişebildikleri “Dolaşıyor” istasyon uygulama-
ları ve proje web sitesi üzerinden “On-line” katılım. 

Proje, bir metafor etrafında şekillendirildi. “Bakım 
metaforundan” hareketle, “Her şey bakım ister, ba-
kım şarttır, kendimizi de kentimizi de bakım yapa-
rak iyileştirir, geliştiririz” yaklaşımı ile çocuklar, birer 
“Bakım Ustası” rolü üstlendiler. Önce kendi “zihin 
vizörlerinden” rengi, sesi, kokusu, çağrıştırdıkları ile 
İstanbul’un bir fotoğrafını çektiler, ardından İstan-
bul’u masaya yatırdılar ve bir “İstanbul Uzmanı” 
olarak ayrıntılı bir şekilde gözden geçirerek “bakıma 
aldılar”. Bu rolleri ile İstanbul’un iyi işleyen yönlerini 
“madalyaları” ile ödüllendirdiler, aksayan, sorun ola-
rak gördükleri yönlerini belirlediler ve iyileştirilmesi, 
geliştirilmesi için çözüm önerilerini ve “bakım tali-
matlarını” oluşturdular.

Raporda, “Benim İçin İstanbul” başlığı altında yan-
sıtılan ve değerlendirilen İstanbul fotoğrafı, çocuk-
ların İstanbul algısının oldukça çelişkili ve karmaşık 
olduğunu gösteriyor. Çocuklar bir yandan rengi, 
sesi, kokusu ve güzellikleriyle yaşadıkları kentin gu-
rur verici doğasını öne çıkarıyor, diğer yandan yoğun 
bir şekilde kalabalığına, gürültüsüne, kendilerini ku-
şatan bina yığınlarına, trafiğine, egzoz ve duman 
kokusuna işaret ediyorlar. “Mavi” bir İstanbul, “Gri” 
bir İstanbul ile yarışıyor, kuş sesleri, trafik ve korna 
sesleri arasında kayboluyor, kente yayılan egzoz ve 
benzin kokusu baskın çıkıyor. 

İstanbul’un beğendikleri, gurur duydukları, önem 
verdikleri özelliklerine madalya verirken en çok ken-
tin tarihi ve mimari eserlerini, denizi ve sahillerini, 
Kız Kulesi-Galata Kulesi’ni, yeşil alanlarını ödüllen-
diriyorlar. Madalyaları ile aynı zamanda şehri yöne-
tenlere ve yetişkinlere de güçlü bir mesaj veriyorlar; 
“Bunlar bizim için değerli. İstanbul’un madalyalarını 
gözetin, koruyun ve zenginleştirin...”

Proje sonunda elde edilen verilerin analiz ve değer-
lendirmesi sonucunda çocukların kentin bakıma 
alınması, iyileştirilmesi gereken, eksik ve yetersiz 
gördükleri yönlerine dair ifadeleri ile, dokuz “Konu 
Başlığı” ve bunlarla bağlantılı “Alt Başlıklar” ortaya 
çıkmıştır.
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Çocukların ifadeleri ile belirlenen Konu Başlıkları, ifade sıklığına göre aşağıda gösterildiği şekilde sıralan-
maktadır. 

DOĞA ve ÇEVRE konu başlığı kapsamında orta-
ya çıkan alt başlıklar: “Çevre Kirliliği – Hava Kirlili-
ği – Deniz Kirliliği – Yeşil Alanlar – Küresel Isınma –         
Orman Yangınları” olmuştur.

Çocukların öncelikli olarak en fazla “sorun” ve        
“çözüm önerisi” yansıttıkları bu konuda endişeli ve 
hassas oldukları, her üç çocuktan en az birinin bu 
konu başlığı ile bağlantılı sorunlara işaret ettiği gö-
rülmektedir. 

İkinci öncelikleri olan ULAŞIM ve HAREKETLİLİK 
konu başlığı kapsamında ortaya çıkan alt başlıklar: 
“Arabalar ve Trafik – Yayalar – Bisklet Kullanımı – 
Toplu Taşıma” olmuştur.

Bu konuda işaret ettikleri sorunlar arasında “Araba-
lar ve Trafik” alt başlığının dikkat çekici bir biçimde 
öne çıktığı görülmekte ve çocukların arabalar ve 
trafik odaklı bir kent içinde ulaşımı, caddeleri ve so-
kakları algılama şekillerini ve bununla ne şekilde baş 
etmeye çalıştıklarını yansıtmaktadır.

Üçüncü önceliklerinin, ULAŞIM ve HAREKETLİ-
LİK konu başlığını yakın bir yoğunlukla takip eden 
KENT YAŞAMI olduğu görülüyor. Bu konu başlığı 
kapsamında ortaya çıkan alt başlıklar: “Yapılaşma 
–      Güvenlik – Gürültü – Nüfus Yoğunluğu – Alt Yapı 
– Deprem – Tarım ve Sanayi” olmuştur.

Bu konuda çocukların aşırı ve çarpık kentleşmeye 
vurgu yaptıkları, İstanbul’u binalar ile çevrelenmiş, 
kalabalık, gürültülü, kendilerini güvende hissetme-
dikleri bir kent olarak tanımladıkları görülmektedir. 

TOPLUMSAL YAŞAM konu başlığı kapsamında or-
taya çıkan alt başlıklar: “Birlikte Yaşama – Kadın 
Hakları – Çocuk Hakları – Engelliler” olmuştur.

Çocuklar, misafirperverliği, yardımseverliği, çok kül-
türlülüğü ile en fazla ödüllendirdikleri “Birlikte Yaşa-
ma” alt başlığını aynı zamanda yaşadıkları kentteki 
önemli sorun alanlarından biri olarak değerlendir-
dirmişlerdir. Bu konu başlığında çocukların “kadın 
haklarını”, “çocuk haklarından” daha öncelikli gör-
meleri ayrıca dikkat çekicidir.

KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER konu başlığı 
kapsamında ortaya çıkan alt başlıklar: “Çocuk Park-
ları ve Oyun Alanları – Sosyalleşme – Kültür ve Sanat 
– Spor” olmuştur.

DOĞA ve ÇEVRE’nin ardından çocuklar tarafından 
en çok madalya ile ödüllendirilen bu konu başlığı    
altında, “Oyun” ve “Sosyalleşme”nin çocuklar için 
temel bir sorun ve gündem olduğu görülmektedir.
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SOKAK HAYVANLARI konu başlığı kapsamında or-
taya çıkan alt başlıklar: “Bakım – Şiddet” olmuştur. 
Çocuklar, İstanbul’un simgelerinden olan sokak 
hayvanları konusunda duyarlılıklarını, sokak hay-
vanlarının bakımı, korunması ve şiddet görmemeleri 
üzerinde yoğunlaşarak yansıtmaktadır.

EKONOMİ konu başlığı kapsamında ortaya çıkan 
alt başlıklar: “Ekonomik Durum ve Pahalılık – Ekono-
miye ve İşgücüne Katkı” olmuştur.

Günlük yaşamlarının ve yaşam koşullarının içinde 
sıklıkla yüz yüze geldikleri ve etkilendikleri ekonomik 
sorunlar çocukların gündemlerinde pahalılık ve işsiz-
lik olarak yerini almıştır.

SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR konu başlığı kapsa-
mında ortaya çıkan alt başlıklar: “Sağlık – Sigara ve 
Alkol” olmuştur.

Bu konu başlığı altındaki sorunların önemli bir bö-
lümünü, çocukların yaşamlarını yoğun bir biçimde 
etkileyen ve güncel gündemleri olan "salgın" oluş-
turmaktadır

EĞİTİM konu başlığı kapsamında ortaya çıkan alt 
başlıklar: “Eğitim – Okullar – Okul İhtiyaçları” olmuş-
tur.

Bu başlık altında çocuklar ağırlıklı olarak eğitim sis-
temi ve eğitimde eşitsizliklerden kaynaklanan so-
runlara, okul ihtiyaçları ve okulda yemek konusunun 
pahalılığına işaret etmektedir.

Çocukların kendi gündemleri olarak belirledikleri bu 
Konu Başlıkları, içerdikleri Alt Başlıklarla birlikte Ra-
porda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve yansı-
tılmıştır.

Çocuklar özetle; 

 • Yüksek ve çok sayıda binanın arasında 
  kendilerini sıkışmış hissetmedikleri, 
 • Yeşil alanı bol, havası, denizi ve çevresi daha  
  temiz,
 • Daha az kalabalık, daha az gürültülü,
 • Arabaların işgalinde olmayan, toplu taşıma   
  olanaklarının daha yaygın olduğu, aynı 
  zamanda yürüyebildikleri, 
 • Erişebildikleri ve keyif aldıkları parklarında  
  oynayabildikleri, 
 • Yaşıtları ile zaman geçirmek üzere kamusal 
  alanlarında buluşabildikleri, ilgilerini, 
  yeteneklerini  geliştirebilecekleri ortam ve 
  fırsatlar bulabildikleri,
 • Kendilerini daha güvende hissettikleri, daha  
  eşitlikçi, daha adil, daha demokratik 

bir İstanbul isteklerini güçlü bir şekilde ortaya koyu-
yorlar... 

Yetişkinlerle yapılabilecek benzer bir çalışmada 
muhtemelen benzer konu başlıklarının ortaya çık-
ması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak gerek öncelik 
sıralamasına gerekse konuların Alt Başlıklarına, tes-
pit edilen sorun ve çözüm önerilerine somut olarak 
bakıldığında, bunların “kendilerine özgülüğü” yine 
net bir şekilde görülmektedir. Çocuklar “her şeyin” 
farkındalar ve “ne istediklerini” biliyorlar ve yansıtı-
yorlar… 
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Kent Konseyleri, demokratik katılımı kolaylaştırmak 
ve geliştirmek amacıyla kurulmuş kamusal katılım 
araçlarıdır. Kent gelişiminde aktif rol alan ve alabi-
lecek aktör ve paydaşların bir araya gelerek kente 
dair gündemlerin ele alınması, tartışılması ve bu 
konuda görüşler üretilmesi için özgür bir ortam ve 
araçlar sağlarlar. Yerel yönetim ile toplum kesimleri 
arasında yeni köprüler ve diyalog kanalları kurarak 
demokratik katılımı ve sivil toplumu güçlendirirler. 
Bu işlevi ile “çocuk katılımcılığının” sağlanabilmesi 
için de etkin ve güçlü yapılardır. 

İstanbul Kent Konseyi, bu doğrultuda bünyesinde 
yer alan Çocuk Meclisi’nin sınırlarını genişletmek, 
zenginleştirmek  ve  daha  işlevsel  bir  platforma 
dönüştürmek amacıyla, “İstanbul’da yaşayan her 
çocuk, Çocuk Meclisi’nin doğal bir üyesidir” yakla-
şımı ile geniş katılımlı bir proje başlatmayı hedefle-
miştir. 

Proje, bu bağlamda, “çocukları kent politikaların-
da nasıl daha görünür hale getirebiliriz?” sorusuna 
bir yanıt olarak geliştirilmiştir. İnformel Eğitim- 
çocukistanbul'un temel çalışma alanların-
dan biri olan "Çocuk ve Kent" konusunda ger-
çekleştirilen program ve çalışmaların birikimi
yanı sıra Viyana Belediyesi'nin 2020-2025 Çocuk
ve Genç Stratejisinin oluşturulması öncesinde
uyguladığı ve İnformel Eğitim-çocukistan-
bul tarafından yerinde görüp incelenen
uygulamadan ilham alınarak, geniş kapsamlı,
çok paydaşlı bir model olarak hayata geçirilmiştir.

6-14 yaş grubunu kapsayan İstanbul Çocuklara    
Soruyor Projesi ile çocukların;

 • Kentin şekillenmesi sürecinde, güçlü bir katılımla  
  aktif ve etkin rol almaları,
 • Kendileri ile ilgili politikalar belirlenirken ihtiyaç,
     beklenti ve önerilerinin daha görünür hale
     gelmesi,    
 • Yaşadıkları kent ile ilgili kendi gündemlerini  
  oluşturmaları hedeflenmiştir.

Projenin birincil amacı, çocukların herhangi bir yön-
lendirme yapılmaksızın yaşadıkları kenti doğrudan 
kendi algıları ve deneyimleri ile tanımlamaları, ken-
dilerini ilgilendiren ve etkileyen sorunları yine kendi-
lerinin ifade etmeleri ve kendi bakış açılarıyla çözüm 
önerileri geliştirebilmeleri için olanak ve ortam sun-
maktır. Projenin temel motivasyonu, çocuklar için 
değil, çocuklarla birlikte "yol haritasının" oluşturul-
masıdır.

Projede ortaya koyulan bu yol haritasının uygula-
maya yönelik bir stratejiye dönüştürülmesi; hem 
stratejinin belirlenmesi hem de hayata geçirilmesi 
sürecinde çocukların aktif katılım ve takibi proje-
nin ve çocukların temel bir beklentisidir. Projenin             
İstanbul Kent Konseyi’nin bir gündemi olması, bu 
açıdan en temel güvencedir. 
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KATILIM BİR ÇOCUK HAKKIDIR 

Birleşmiş Milletler’in Metropollerin Küresel Durumu 
(Global State of Metropolis 2020) Raporu'na göre, 
1950’de 751 milyon olan dünya kent nüfusu, 2021   
yılında 4,46 milyar oldu ve %56,6’ya ulaştı. 2050 yılı-
na gelindiğinde ise 6,68 milyara ulaşması bekleniyor, 
kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranının 
%66 olacağı öngörülüyor. (https://unhabitat.org/
sites/default/files/2020/09/gsm-population-da-
ta-booklet-2020_3.pdf)

TÜİK 2021 verilerine göre İstanbul’da 18 yaş altın-
da 4 milyona yakın çocuk ve genç yaşıyor ve bu sayı 
toplam nüfusun %25,5’ini oluşturuyor. Projenin 
hedeflediği yaş grubu kapsamında yer alan çocuk 
nüfusunun 2.232.429 olduğu dikkate alınırsa, İstan-
bul’da yaşayan her yedi kişiden birinin bu hedef yaş 
grubuna dahil olduğu görülüyor. 

“Yaşadığımız kentler kimin için var?” sorusunun     
cevabını vermek kolay gözükmüyor. “Herkes için” 
yanıtı doğal olmasına rağmen, özellikle metropol-
lerde sesi daha az az duyulan grupların kendine yer 
bulması ne yazık ki mümkün olamıyor. “Sesi daha 
az duyulan” grupların başında ise kent nüfuslarının 
azımsanamayacak bir kısmını oluşturan çocuklar 
yer alıyor. 

Oysa kentin bir öznesi olarak çocukların, kentteki 
varlık ve yaşamlarına, yaşam koşullarına, bir bütün 
olarak kente ilişkin kendi vizyonları ve söyleyecek 
sözleri var. Ölçeği giderek büyüyen kentlerde çocuk-
ların ihtiyaçları ve beklentilerinin görünür hale ge-
lebilmesi, kentin yapılandırılması ve gelişimine katı-
lımlarının sağlanması için desteğe ihtiyaçları var.

Çocukların katılımı, sadece “ya-
rarlı” ve “istenen” bir şey değil, 
bunun ötesinde bir haktır. Bu 
hak BM Çocuk Hakları Evrensel 

Beyannamesinin 12.maddesinde ayrıca tanımlanmıştır. 

Madde 12: Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade 
etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşleri-
nin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir.   

Herkesin çocukları dinleme, onların fikirlerini öğren-
me ve onlara saygı gösterme sorumluluğu vardır.

Çocuk katılımcılığı, aşağıda vurgulanan gerekçelerle 
İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi'nin merkezinde 
yer almaktadır; 

 • Kentsel yaşamı ilgilendiren her karar onlarla  
  paylaşılmalı, görüşleri dikkate alınmalı,  
  gözetilmeli ve bilgilenmeleri sağlanmalıdır, 
 • Sorunları ve imkânları ile yetişkinlerin  
  perspektifinden tartıştığımız kentleri  
  çocukları da katarak duymak ve tartışmak,  
  aktif vatandaşlar olabilmelerini desteklemek ve  
  kendilerini mekân üzerinde karar verebilen   
  bireyler olarak görmelerini sağlamak açısından   
  da önemli ve değerlidir,
 • Kentin temel bir bileşeni olan çocuklar, kendi   
  sorun ve ihtiyaçları konusunda herkesten daha   
  “uzmandırlar”. Bu nedenle kendilerine yönelik  
  stratejilerin belirlenmesine doğrudan katkı  
  sağlayabilirler. Çocukların katılımı, aynı  
  zamanda yetişkinlerin çocukların vizyonunu  
  öğrenmeleri yoluyla kuşaklararası iletişimin  
  gelişiminde de güçlü bir kaldıraçtır,

TOPLAM 0-4 YAŞ 5-9 YAŞ 10-14 YAŞ 15-17 YAŞ Toplam 
Nüfusa Oranı

 3.941.598  1.079.718  1.133.528  1.098.901  629.451  %25,5

TÜİK, İllere ve Yaş Grubuna Göre Çocuk Nüfus, 2021
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 • Çocuklar oy kullanmak gibi demokratik bir  
  katılım aracından yoksundurlar ve katılım, aktif  
  olarak demokrasiyi deneyimlemelerine olanak  
  sağlar, 
 • Çocuklarda hem kendilerinin hem başkalarının   
  sorumlulukları konusunda farkındalık yaratır ve  
  politik bilinçlerinin gelişmesine katkı sağlar,
 • Ortak yaşam alanlarına ve genel olarak  
  yaşadıkları kente ilişkin aidiyet duygusunu  
  güçlendirir,
 • Katılım yoluyla fikirlerinin alınması ve fikirlerine   
  değer verilmesi, bir değişim başlatabileceklerine  
  ilişkin özgüven, umut ve motivasyonlarını 
  arttırır,

 • Karar vericilerin onlarla daha doğrudan temas   
  ve iletişim kurmalarına, finansal kaynakların  
  daha doğru ve ihtiyaçlara paralel bir şekilde  
  yönlendirilmesine katkı sağlar.

Son olarak vurgulamak isteriz ki, çocukların için-
de büyümek istediği bir kent ile yetişkinlerin içinde 
var olmaktan mutluluk duyacağı bir kent arasında 
büyük bir paralellik vardır ve bu gerçek, Raporun 
Bulgular ve Değerlendirme bölümünde somut 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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GENİŞ KATILIM VE KAPSAYICILIK 

Çocukların en geniş katılımı hedefi, uygulamaların 
yapıldığı dönemde devam eden pandemi koşulları 
nedeniyle okullarda ve okul dışı ortamlarda sosyal 
faaliyetlerin büyük oranda kısıtlanmasına rağmen, 
başta çocukların heyecan ve motivasyonla katılım-
ları ve paydaşların koşulları zorlayan aktif katılımı 
ile 6.601 çocuğa erişilerek gerçekleştirilmiştir. 

Atölye uygulamalarında İBB ve İlçe Belediyeleri'ne 
ait Çocuk Etkinlik Merkezleri, Gündüz Bakım Evleri 
ve Çocuk Gelişim Merkezleri’nin katılımıyla, projeye 
az sayıda da olsa (toplam 251) beş yaş grubu ço-
cuklar da dahil olmuştur.

Geniş katılımın sağlanabilmesi amacıyla, aşağıda 
yer alan kapsamda kurum ve kuruluşlarla doğrudan 
iletişime geçilmiş ve ayrıca sosyal medya kanalları 
üzerinden açık çağrı yapılmıştır. Çağrıya olumlu ya-
nıt veren kuruluşlarla “paydaş toplantıları” gerçek-
leştirilmiş ve ardından bire bir görüşmelerle projeye 
katılım şekilleri ve uygulama takvimi belirlenmiştir. 

Proje, aralarında; 

 • İBB Bölüm, Birim ve İştiraklerinin, 
 • İlçe Belediye ve Kent Konseylerinin, 
 • Okulların ve Eğitim Kurumlarının, 
 • Çocuklar ve Gençlerle Çalışan STK’ların, 
 • Müze ve Kütüphanelerin,
 • Farklı alanlarda faaliyet gösteren informel  
  eğitim aktörlerinin 

yer aldığı toplam 52 paydaşın katılım ve iş birliği ile 
zengin ve yaygın bir ağ olarak kentin her noktasında 
çocuklarla buluşmuştur. 

İlçeler düzeyinde bakıldığında, her ne kadar 39 ilçe-
nin tümünde katılım sağlanabilmiş olsa da katılım 
düzeyi farklılık göstermiştir. Katılımın en fazla ger-
çekleştiği ilk 10 ilçe, Kadıköy, Sarıyer, Ataşehir, Kar-
tal, Küçükçekmece, Üsküdar, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli 
ve Maltepe olmuştur.

Projenin temel amaç ve ana hedefi doğrultusunda 
farklı sosyo-ekonomik kesimlerden çocukların proje-
ye dahil edilmeleri özel olarak gözetilmiştir. Bu geniş 
yelpaze, devlet ve özel okul öğrencilerinin katılımı, 
dezavantajlı ve mülteci çocuklarla çalışan paydaş 
STK’ların uygulamaları, kamusal alan uygulamaları 
ve kentin çeperlerine ulaşan İBB ve İlçe Belediyele-
rinin bölüm ve birimlerinin katılımı ile mümkün ola-
bilmiştir.

Katılımları ile çocukların seslerinin bu ölçekte du-
yulmasını mümkün kılan Proje Paydaşlarının listesi 
EK’te yer almaktadır (EK 2).
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İÇERİK 
METAFOR VE 
YÖNTEM 
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İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi, özgün bir pe-
dagojik yaklaşımla, bir metafor üzerinden yapılan-
dırılmıştır. Çocuklar proje sürecinde, “bakım meta-
forundan” hareketle, “Her şey bakım ister, bakım 
şarttır. Kendimizi de kentimizi de bakım yaparak iyi-
leştirir, geliştiririz” yaklaşımı ile birer “Bakım Ustası” 
rolü üstlendiler. İstanbul’u masaya yatırdılar ve bir 
“İstanbul Uzmanı” olarak ayrıntılı bir şekilde gözden 
geçirip “bakıma aldılar”. Bu rolleri ile İstanbul’un iyi 
işleyen, aksayan yönlerini belirlediler ve iyileştirilme-
si, geliştirilmesi için önerilerini ve “bakım talimatla-
rını” oluşturdular.

Bu çerçevede önce Benim için İstanbul diyerek,       
İstanbul’un bir fotoğrafını çektiler ve ardından aşa-
ğıdaki sorulara cevap aradılar;

İstanbul’un;

1. Ödüllendireceğiniz yönleri neler? (Madalyalar)
2. İyileştirmek, geliştirmek ya da düzeltmek  
 isteyeceğiniz neler var? (Sorunlar)
3. İyileştirilmesi ve geliştirilmesi için fikirleriniz,  
 önerileriniz neler? (Çözüm Önerileri)
4. İstanbul için “Bakım Talimatlarınız” neler?  
 (Sembol Çizimler)

Çocuk dostu bir yaklaşımla bireysel ve grup çalış-
ması, tartışma, sözel ve yazılı ifade, çizim ve yaratı-
cılık gibi interaktif yöntemler temelinde tasarlanan 
Atölye Uygulaması, amacı aşağıda özetlenen adım-
ları içermektedir; 

• Görevlendirme: İstanbul Kent Konseyi  
 Başkanı'nın çocukları birer “bakım ustası” olarak   
 İstanbul’u mercek altına almaya davet etmesi ve  
 çocukların çalışmanın amacını, metaforu ve  
 rollerini anlayarak sahiplenmeleri için motive
   edilmesi,

• Benim İçin İstanbul: Çocukların İstanbul’un genel
   bir “fotoğrafını çekmeleri” ve çağrıştırdıkları
   üzerinde rengi, sesi ve kokusunu kendi
   gözlerinden yansıtmaları,

• İstanbul Mercek Altında: Projeye özel olarak  
 tasarlanmış bir İstanbul haritası üzerinde  
 İstanbul’a fiziksel yapısı, ilçeleri, sembolleri,  
 işleyişi, alt yapı sistemleri ile bütünsel olarak   
 bakmaları, daha yakından incelemeleri    
 ve atölyenin daha sonraki adımları için bir temel   
 oluşturulması, 

• İstanbul’un Madalyaları: Madalya formatında   
 kartları kullanarak verdikleri madalyalar ile  
 İstanbul’un olumlu buldukları, sevdikleri, işleyen,   
 gurur duydukları yönlerini ödüllendirerek  
 yansıtmaları, 

• Dikkat! İstanbul’un Sorunları: “Dikkat!” anlamına  
 gelen üçgen kartları kullanarak İstanbul’un  
 kendilerini rahatsız eden, eksik buldukları,  
 iyileştirilmesi, değiştirilmesi gerektiğini  
 düşündükleri yönlerini belirlemeleri, 

• Daha İyi Bir İstanbul İçin: Belirledikleri sorun  
 başlıkları üzerinde birlikte düşünerek, tartışarak   
 grup olarak çözüm önerileri oluşturmaları,

• İstanbul İçin Bakım Talimatları: Bireysel olarak,   
 daha iyi bir İstanbul için belirledikleri kuralları  
 sembollerle çizerek yansıtmaları ve bir tasarım   
 oluşturmaları…

Atölye programının belirtilen aşamalarının ayrıntılı 
bilgi ve yönergelerini içeren “Proje Uygulama Reh-
beri” ile birlikte, uygulama için gerekli malzemeleri 
İçeren bir “Bakım Kiti” oluşturulmuş ve tüm pay-
daşlara  gönderilmiştir. 
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UYGULAMA
MODELİ VE
PROJE 
ADIMLARI
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UYGULAMA MODELİ 

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesinin Uygulama 
Modeli, aşağıda belirtilen ana başlıklardan oluş-
maktadır;

• Atölye Uygulamaları: Akış, senaryo ve yapısı  
 “İçerik, Metafor ve Yöntem” başlığı altında  
 özetlenmiş olan, iki saat süren ve maksimum  
 25 çocuğun katılımı ile gerçekleştirilen grup   
 çalışmalarıdır. Atölyeler, okul grupları ile İnformel  
 Eğitim-çocukistanbul tarafından İstanbul Kent   
 Konseyi'nde ve paydaşlar tarafından kendi   
 kurumlarında gerçekleştirilmiştir. 

• İstanbul Çocuklara Soruyor - Dolaşıyor  
 Uygulamaları: Atölye senaryosuna paralel bir   
 yöntem ve aynı malzemelerin kullanıldığı  
 uygulama, çocukların gittikleri açık ve kapalı   
 kamusal alanlarda ve paydaşların ev sahipliği   
 yaptıkları mekânlarda kurulan “Proje  
 İstasyonlarında” gerçekleştirilmiştir. Çocuklar,   
 projeye bu istasyonlarda eğitmenler eşliğinde  
 “bireysel” olarak katılmışlardır. 

• On-line Katılım: Proje web sitesi üzerinden  
 gerçekleşmiştir.

Atölye Uygulamaları

İBB
Bölüm/Birim/İştirakler

İlçe Belediyeleri/
Konseyler

İBB
Bölüm/Birim/İştirakler

İlçe Belediyeleri ve Kent 
Konseyleri

Müzeler

Kütüphaneler

Kamusal Alanlar

Kent Konseyi

Okullar

Okullar

STK’lar

STK’lar

Kamusal
Alanlar

Müzeler

Dolaşıyor...

istanbulcocuklarasoruyor.org

On-line Uygulama
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UYGULAMA SÜRECİ

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi hazırlıkları 2021 
yılı Ekim ayında hız kazanmış, çalışmaların tamam-
lanmasının ardından paydaş ağı oluşturulmuş ve 

proje uygulamaları Aralık 2021 ve Mart 2022 döne-
minde gerçekleştirilmiştir. Süreç ve proje adımları 
aşağıda özetlenmiştir;

Konsept, Uygulama Modeli, İçerik
ve Senaryonun Oluşturulması.
Malzeme ve Materyal Tasarımı.

Uygulama Rehberi ve
“Bakım Kiti”nin Hazırlanması.

Pilot Uygulamalar.

HAZIRLIK
Eylül - Kasım 2021

PAYDAŞ AĞININ 
OLUŞTURULMASI ve

EĞİTİMCİ EĞİTİMİ
Kasım- Aralık 2021

Açıklama 1

VERİ GİRİŞLERİ ve ÖN ANALİZ
Mart - Nisan 2022

ANALİZ, DEĞERLENDİRME ve 
RAPORLAMA

Nisan 2022

UYGULAMA
Aralık 2021 - Mart 2022

Atölye, Dolaşıyor ve On-line 
Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi

ÇOCUK DANIŞMA KURULU
Nisan 2022
Açıklama 2
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Açıklamalar;

1. Proje Paydaş Ağının Oluşturulması 
Paydaşların, “Atölye” ve “Dolaşıyor” uygulama-
larını belirlenmiş içerik, yöntem ve standartlara                  
uygun bir şekilde hayata geçirebilmeleri amacıyla 
bir dizi Eğitimci Eğitimi programı gerçekleştirilmiş-
tir. Eğitim programlarına tüm paydaşların uygula-
yıcı ekipleri katılmış ve programın bir parçası olarak 
uygulama yöntemlerini pratik olarak da deneyimle-
mişlerdir. Paydaş uygulamaları, yerinde katılım ile 
de desteklenmiştir. 

2. Çocuk Danışma Kurulu Toplantısı
“Çocuk Danışma Kurulu”, proje yapılandırması kap-
samında, projenin bir adımı olarak planlanmış ve 
oluşturulmuştur. Proje verilerinin analizi sonrası ilk 
çıktıların çocuklarla paylaşılması ve birlikte değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır. 

Danışma Kurulu Toplantısı, atölye uygulamalarına 
katılan çocuklar arasından uygulayıcıların yönlen-
dirmeleri ile belirlenen toplam 117 çocuğun katılımı 
ve proje paydaşlarının gönüllü moderatör desteği 
ile tam günlük bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik iki temel bölüm olarak yapılandırılmış ve 
yürütülmüştür;

 • Projenin hedef ve yaklaşımı doğrultusunda  
  katılımcılığın anlam ve öneminin  
  somutlaştırılmasına yönelik uygulamalar, 
  etkinlik ve oyunlar, 
 • Verilerin analizi sonucu ortaya çıkan dokuz
  adet “Konu Başlığını” kapsayan İstasyonların,  
  yaş grubu dengeleri gözetilerek oluşturulan  
  gruplar tarafından moderatörler eşliğinde tek  
  tek dolaşılarak gözden geçirilmesi,  
  değerlendirilmesi ve yorumlanması.

Toplantı, çocukların ilave katkı, görüş ve yorumları 
ile proje çıktılarının zenginleştirilmesine büyük katkı 
sağlamıştır. 

Çocuk Danışma Kurulu'nun, projenin ilerleyen aşa-
malarında çocukların sürece etkin ve “sürdürülebilir” 
bir temelde katılımları için güçlü bir alt yapı olarak 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
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VERİ GİRİŞİ



İSTANBUL ÇOCUKLARA SORUYOR 31

Proje sonunda elde edilen verilerin tasnif, giriş, ana-
liz ve değerlendirmesi “Benim için İstanbul” ve “So-
runlar, Çözüm Önerileri ve Bakım Talimatları” ol-
mak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. Proje 
bütünlüğü içinde, Uygulama Modeli kapsamındaki 
tüm uygulamalarda aynı malzemelerin kullanımı ile 
veri tasnifinin sağlıklı bir şekilde yapılması mümkün 
hale getirilmiştir. 

• Her Atölye uygulaması sonunda uygulayıcılar,   
 çıktıları “Bakım Kiti” içinde yer alan ve bu amaçla  
 özel olarak tasarlanmış bir rapora kaydederek   
 iletmişlerdir. Çıktılar, bu raporlar temel alınarak   
 kayıt altına alınmıştır,
• Dolaşıyor uygulamalarında ise, tüm materyaller
    paydaşlar tarafından her çocuk için 
    gruplandırılarak iletilmiş ve kayıt altına alınmıştır. 

Tüm çıktılar önce Benim için İstanbul ve Sorunlar, 
Çözüm Önerileri ve Bakım Talimatları başlıkları al-
tında toplanmış ve her çocuk için Uygulama Modeli 
(Atölye, Dolaşıyor ve On-line), yaş grubu, cinsiyeti ve 
yaşadığı ilçe bilgilerini içerecek şekilde veri girişleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Veri girişleri ardından 

• Benim için İstanbul başlığı için, aynı ve benzer   
 ifadeler kendi içlerinde gruplanmış,
• Sorunlar önce çocuklar tarafından belirlenen   
 Konu Başlıkları ve Alt Başlıklara göre kodlanmış,  
• Çözüm Önerileri belirlenen Konu ve Alt Başlıklar
    ile ilişkilendirilmiş

ve analize hazır hale getirilmiştir.

Verilerin istatistiki analizi, tablo ve grafikler 
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstatistik Ofisi 
tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Bu Rapor, söz konusu istatistiki veriler, uygulama 
süreci boyunca uygulayıcılar tarafından yapılan ve 
kayıt altına alınan gözlemler ve çocukların yazılı,   
sözel geri bildirimleri temel alınarak hazırlanmıştır. 
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UYGULAMA 
SONUÇLARINA 
GENEL BAKIŞ
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Projeye toplam 6.601 çocuk katılmıştır. Katılımcıla-
rın yaş grubu ve cinsiyet dağılımları aşağıdaki gra-
fiklerde yer almaktadır. 

Kız çocukların katılımı görece daha fazla olmakla 
birlikte (%53) cinsiyet dağılımı dengelidir. Yaş gru-
bu dağılımı da her yaş grubundan çocukların tem-

sil edilmesi amacıyla uyumludur. Yaş gruplamaları, 
Atölye uygulamalarının yaş grubu özelliklerine göre 
farklı şekillerde yapılandırılması gereği gözetilerek 
belirlenmiştir. 

Grafik 1: Katılımcıların Yaş Grubu Dağılımı 
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Grafik 2: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Kız Çocukları Oğlan Çocukları

Atölye ve Dolaşıyor uygulamalarına katılım, hemen hemen eşit oranlarda gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Katılımın Uygulama Modeline Göre Dağılımı

Uygulama Modeli Sayı Yüzde Oranı

Atölye Çalışmaları 3.243 %49,1

Kamusal Alan Uygulamaları 3.330 %50,5

Online Veri Girişi 28 %0,4

Genel Toplam 6.601 %100
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Uygulamalarda çocuklar, bir ya da en çok iki “ma-
dalya”, “sorun” ve “çözüm önerisi” oluşturmuşlardır. 
Bu kapsamda İstanbul’a toplam 6.725 madalya 
verilmiş, 7.611 sorun ve 6.344 çözüm önerisi ifade 
edilmiştir. Sorun-çözüm önerisi adetlerinin bire bir 

örtüşmemesi, Atölye uygulamalarında sorunların 
bireysel olarak ifade edilmelerine karşın, çözüm 
önerilerinin grup çalışmaları ile belirlenmesinden 
kaynaklanmaktadır. 
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Grafik 3: İstanbul’un Madalyaları (ilk 15) - Sayısal

Aşağıdaki “İstanbul’un Madalyaları” grafiği sırasıyla, İstanbul’un çocuklar tarafından en fazla “ödüllendiri-
len” ilk on beşi göstermektedir.
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Grafik 4: Çocuklar Tarafından İfade Edilen Sorunların Konu Başlıklarına göre Dağılımı - Sayısal
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Grafik 5: Çocuklar Tarafından İfade Edilen Çözüm Önerilerinin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı - Sayısal
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Çocukların ifade ettiği “Sorunların” gruplandırılması ile ortaya çıkan Konu Başlıkları (Raporda “Konu  
Başlığı” veya “Sorun Başlığı” olarak yer almaktadır) ifade edildikleri sıklığa göre aşağıdaki grafikte göste-
rilmiştir.

Çocukların ifade ettikleri “çözüm önerileri”, yukarıda belirlenmiş Konu Başlıkları ile ilişkilendirilerek gruplan-
mıştır. Her başlık için ifade edildikleri sıklığa göre aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Benim İçin İstanbul

Sorunlar, Çözüm Önerileri ve 
''Bakım Talimatları''
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BENİM İÇİN
İSTANBUL
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İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi kapsamında, 
önce çocukların İstanbul’u nasıl algıladıklarını gör-
mek için İstanbul’un bir “fotoğrafını” çekmelerini 
istedik.

Fotoğrafçıların algılaması yüksektir. Fotoğraf ma-
kinesinin vizöründen bakmak, objektifin çerçevele-
diği görüntüleri görmek ve ayrıntılar fark edilip dek-
lanşöre basıldığında ortaya çıkan fotoğraf çok şey 
anlatır. 

“Fotoğraf çekmek insanın gözünü, aklını ve yüreği-
ni aynı hizaya getirmesidir” Henri Certier-Bresson 
(Fransız Fotoğrafçı)

Projeye katılan çocukların hepsi ellerinde fotoğraf 
makineleri olmaksızın, şehirdeki deneyimlerinden, 
gördüklerinden, duyduklarından, hissettiklerinden 
yola çıkarak zihinlerindeki İstanbul’un bir fotoğrafı-
nı çekti. Ancak bu, bildiğimiz fotoğraflardan farklı 
olarak renginin dışında, sesi ve kokusu da olan bir 
fotoğraftı. 

Çocuklar, “İstanbul” deyince akıllarına gelen;

 • Çağrışım yapan ilk “şeyi”
 • İlk “rengi” 
 • İlk “sesi” 
 • İlk “kokuyu” kısa bir süre düşünerek tek kelime
  ile ifade ettiler,

ardından İstanbul’a “madalya” vererek gurur duy-
dukları, beğendikleri, başarılı buldukları bir özelliğini, 
bir yönünü “ödüllendirdiler”. 

Projeye katılan 6.601 çocuğun “zihin vizöründen” İs-
tanbul’un fotoğrafı, fotoğraftaki her bir unsur için 
en fazla ifade edilen ilk 15 kavram olarak sıralandı 
ve bir bütün olarak ve yaş grubu temelinde analiz 
edildi.

İstanbul’un fotoğrafını siz de çekmek ister misiniz?

Çocukların gördüğü, duyduğu, algıladığı, sevdiği
İstanbul’un, sizin İstanbul’unuza benzeyip benzemediğini
merak ederseniz, Raporun takip eden bölümünde
çocukların çektiği fotoğrafı incelemeden önce, aynı sorulara 
vereceğiniz kendi yanıtlarınızı bir kenara not etmenizi öneririz… 
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İSTANBUL’UN RENGİ – 
Mavi İstanbul, Gri bir İstanbul ile Yarışıyor… 

6.490 adet yanıt alınan çocukların İstanbul’da en 
çok “gördükleri”, İstanbul ile özdeşleştirdikleri renk-
ler gruplandırıldığında ilk sırayı %28 ile Mavi alıyor. 
Çocukların gözünde mavi, gökyüzünü ve İstanbul’un 
denizini simgeliyor. 

İkinci sırada, çocukların binaları, cadde ve asfal-
tı, egzoz dumanını işaret ederek yansıttıkları Gri    
göze çarpıyor (%22) Buna, yine gri ile aynı şeyleri
 

simgelediğini ifade ettikleri ve her biri %6’lık oran-
larla yer alan kırmızı, siyah, beyaz ve %3’lük payla 
kahverengi eklendiğinde grinin sembolize ettiği gru-
bun, şehrin mavisi ile yarıştığı hatta bu yarışı “ka-
zandığı” görülüyor. %17 ile üçüncü sırada yer alan 
Yeşil ise, parkları, ormanları ve ağaçları simgeliyor.
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Grafik 6: “Benim için İstanbul” – İstanbul’un Rengi (ilk 15)
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“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu
birinciliği beyaza verdiler”

Özdemir Asaf

ŞeffafRengarenk
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Çocukların yansıttıkları bu renk skalasına “mavi, 
yeşil, mor, turkuaz, pembe, rengarenk” gibi renkler 
“Doğa Renkleri”, “gri, siyah, kahverengi, sarı, ten 
rengi” gibi renkler de “Kent Renkleri” olarak grup-
landırılarak bakıldığında, 6-8 ve 12-14 yaş grupla-
rında birbirinin tersi bir dağılım olduğu görülüyor. 

6-8 yaş grubunda %62 ile “Doğa Renkleri”, 12-14 yaş 
grubunda ise %61 ile “Kent Renkleri” öne çıkıyor.

Çocuklar, genel olarak İstanbul’un mavi ve yeşiline 
vurgu yaparken, özellikle 12-14 yaş grubunun İstan-
bul’u ağırlıklı olarak gri ile tanımlaması dikkat çekici-
dir. Bu tablo, küçük yaş grubunun daha çok istek ve 
dilekleri, hayal dünyaları ve pozitif bakışlarıyla hare-
ket ettiklerini, büyüdükçe daha “gerçekçi” ve somut 
bir yaklaşım sergilediklerini düşündürüyor.

Doğa/Soyut - Kentsel/Somut Renkler Ayrımı
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Kentsel/Somut (Gri, kırmızı, siyah, beyaz, kahverengi, sarı, turuncu, ten rengi vb.)

Grafik 6.1: Yaş Grubu Ayrımında “İstanbul’un Rengi”
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İSTANBUL’UN SESİ –
Trafik ve Korna Sesleri Arasında
Kaybolan Kuş Sesleri…

6.462 adet yanıt alınan ve çocukların İstanbul’da en 
çok duydukları, İstanbul ile özdeşleştirdikleri sesler 
analiz edilip gruplandırıldığında ilk sırayı “Trafik, 
Araba, Motor” sesinin aldığı görülüyor (%25). 

Buna “Korna” sesi de eklendiğinde (%14), her üç 
çocuktan birinin “İstanbul’un sesi trafik sesidir” de-
diği görülüyor (%39). Ardından %28 ile “Kuş, martı, 
hayvan, kedi ve köpek” sesi geliyor.

Grafik 7: “Benim için İstanbul” – İstanbul’un Sesi (ilk 15)

“İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı
Kuşlar geçiyor derken

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık...”
Orhan Veli Kanık 
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Çocukların ifadelerinde, Grafik 7'de gösterilen ilk 
15 ses arasında yer almayan ama oldukça “tanı-
dık” çok sayıda ses de yer alıyor: Siren, ambulans,         

helikopter, uçak, metro, okul zili, İstiklal Marşı, sey-
yar satıcı, simitçi, çay kaşığı, protesto, kaos, bağıran 
insanlar, ayak sesi, komşu sesi….

İstanbul’u tanımladıkları sesler farklı bir yaklaşımla 
“kuş, martı, kedi-köpek, hayvan, deniz, rüzgâr” gibi 
“Doğa Sesi” ve kentsel yaşamın kulaklarında iz bı-
rakan “gürültü, araba, motor, korna, inşaat, uğultu, 
insan sesi” gibi “Gürültü Kirliliği” adı altında topla-
nabilecek sesler ayrımında değerlendirildiğinde yaş 
grupları arasında belirgin farklılıklar göze çarpıyor.

Yaş arttıkça   “Doğa   Sesleri” nin   “Gürültü Kirliliği” 
ile yer değiştirdiği görülüyor. 6-8 yaş grubu çocuk-
ların %48’i İstanbul’u “Doğa Sesleri” ile, 12-14 yaş 
grubu çocukların %63’ü ise “Gürültü Kirliliği” ile öz-
deşleştiriyor.

Doğa Sesleri - Gürültü Kirliliği

Grafik 7.1: Yaş Grubu Ayrımında “İstanbul’un Sesi”
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İSTANBUL’UN KOKUSU – 
Kente Yayılan Egzoz-Benzin Kokusu…

Koku, en güçlü duyumuz ve kentin kimliğini tanımla-
yan önemli bir unsur. Çocuklar kentin kokusunu zor-
lanmadan ve güçlü bir şekilde yansıttılar. 

6.316 adet yanıt alınan çocukların İstanbul ile öz-
deşleştirdikleri kokular gruplandırıldığında ilk sırayı 
“Egzoz, Mazot, Benzin” kokusu alıyor (%26). Buna, 
sıklıkla  yine   egzoz  ile   özdeşleştirdikleri,  fabrika, 
soba dumanı olarak da  tanımladıkları “Kötü Koku-  

Duman Kokusu” kokusu da eklendiğinde (%6) yak-
laşık her üç çocuktan birinin “İstanbul egzoz ve 
duman kokuyor” (%32) dediği görülüyor. Ardından 
%26’lık bir oranla “ağaç, ot, çiçek” ve “doğa” kokusu 
geliyor.

Koku deyince deniz kokusunun %10 ile üçüncü sıra-
da yer aldığı görülüyor. Deniz, İstanbul’da çocuklar 
için rengi yanı sıra kokusu ile de varlığını hissettiriyor.

Grafik 8: “Benim için İstanbul” – İstanbul’un Kokusu (ilk 15)

“Taze odun fırını ekmeği kokar
Tuz kokar, gurbet kokar
Deniz kokar İstanbul…”

Serkan Ökçe 
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Çocukların İstanbul ile özdeşleştirdikleri kokular 
arasında yukarıdaki grafikte gösterilen ilk 15 ara-
sında yer almayan, toplamda %10 oranında görece 
küçük bir paya sahip çok sayıda başka koku da var: 

Simit, poğaça, ekmek, börek, kahve, patates kızart-
ması, döner, anne, kahvaltı, sabun, öğretmenimin 
kokusu, ıhlamur, erguvan, lavanta, biber gazı, tütün, 
kanalizasyon, çöp…

İstanbul’u tek bir koku ile nitelemek kuşkusuz güç 
bir uğraş. 

Çocukların yansıttıkları bu koku skalası içinde “ağaç, 
ot, çiçek, bahar, deniz, temiz hava, doğa ve yağmur 
kokusu” “Doğal/Olumlu” başlığı altında, yine kent-
sel yaşamın koku hafızalarında iz bırakan “çöp, eg-
zoz, kanalizasyon, duman gibi kokular” “Rahatsız 

Edici/Olumsuz” başlığı altında toplandığında yaş 
grupları arasında yine dikkat çekici farklılıklar göze 
çarpıyor. 

Yaş arttıkça “Doğal/Olumlu” kokuların kademeli bir 
şekilde yerini “Rahatsız Edici/Olumsuz” kokulara  
bıraktığı görülüyor. 

Doğal/Olumlu Kokular - Rahatsız Edici Kokular

Grafik 8.1: Yaş Grubu Ayrımında “İstanbul’un Kokusu”
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İstanbul, tarihi, kültürü, doğası, kalabalığı, güzellik-
leri, özgünlükleri ve sembolleri ile çok zengin bir şe-
hir. İstanbul’un hepimize çağrıştırdıkları birbirinden 
farklı, çeşitli...

Aynı şey çocuklar için de geçerli. 6.460 adet yanıt 
alınan “İstanbul Deyince”, çağrıştırdıkları ile geniş bir 
dağılım gösteriyor. 

Akıllarına ilk gelen 15 çağrışım toplam içinde %60 
ağırlığa sahip. Bunların arasında İstanbul’un sem-
bolleri olan “Galata Kulesi ve Kız Kulesi” (%9) ilk 
sırada yer alıyor ve hemen ardından %8 ve %7’lik 
oranlarla “Trafik” ve “Kalabalık” geliyor. Çocukların 
gözünde İstanbul’un bir “deniz kenti” olduğu burada 
da karşımıza çıkıyor. “Deniz” (%6) ve “Boğaz” (%2) 
birlikte ele alındığında %8 ile ilk üç sırada yer alıyor. 
Diğer çağrışımlar, %6 ile %2 arasında değişen ağır-
lıklara sahip.

Grafik 9: “Benim için İstanbul” – İstanbul’un Çağrıştırdıkları (ilk 15)

“İstanbul deyince aklıma bir masal gelir
Bir varmış, bir yokmuş...”

Bedri Rahmi Eyüboğlu 

İSTANBUL DEYİNCE – 
Çağrıştırdıkları ile Çok Zengin Bir Şehir…
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“İstanbul Deyince...” bunların dışında çok fazla   
çağrışım var: Yaşadığı yer, mahallesi, semti, okulu, 
öğretmeni, evi, arkadaşları, yoksulluk, adaletsizlik, 
kargaşa, mülteciler, kadına şiddet, özgürlük, mut-
luluk, inşaatlar, yollar, gökdelenler, oteller, binalar, 
deprem, restoranlar, parklar, eğlence merkezleri, 

alışveriş, Halk Ekmek, balık-ekmek, Türkiye’nin mer-
kezi, padişahlar, Mimar Sinan, Cumhuriyet, Atatürk 
bunlardan bazıları. “Diğer” olarak tasnif edilebile-
cek bu çeşitli çağrışımlar toplam içinde %40 gibi 
oldukça yüksek bir paya sahip. 

Böylesi zengin bir fotoğrafı kategorilere sığdırmak 
oldukça güç olsa da öne çıkan ilk 15 çağrışım temel 
alınarak; 

• “Galata Kulesi, Kız Kulesi, tarihi eserleri, tarihi,   
 denizi, boğazı, martıları, kuşları, ağaçları,  
 çiçekleri, doğası, güzelliği” ile olumlu çağrışım   
 yapan sabit varlık ve değerler “Varlıklar/Olumlu” 

• “Trafik, kalabalık, binalar, çarpık kentleşme,  
 çevre kirliliği” ile kentsel yaşam pratiğini  
 yansıtan ve olumsuz çağrışım yapan dinamik   
 unsurlar “Sorunlar/Olumsuz” 

başlıkları altında gruplandığında, yaş grupları ara-
sında yine kayda değer bir farklılık görülüyor. 6-8 
yaş grubunda her dört çocuktan üçü “Olumlu” çağ-
rışımlar yansıtırken, bu oran kademeli bir şekilde dü-
şerek 12-14 yaş grubunda her iki çocuktan biri olarak 
şekilleniyor.

Varlıklar/Olumlu- Sorunlar/Olumsuz Cevap Yaş Kırılımı

Grafik 9.1: İstanbul Deyince

Varlıklar/Olumlu (Tarihi Eserler, deniz, boğaz, köprüler, martılar-kuşlar, doğa vb.)

Sorunlar/Olumsuz (Kalabalık, çarpık kentleşme, trafik, çevre kirliliği vb.)
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İSTANBUL'UN MADALYALARI – 
İstanbul’a Madalya Vermek Ne Kadar Zor…

Çocuklar, İstanbul’un rengi, sesi ve kokusuyla bir fo-
toğrafını çektikten sonra, gurur duydukları, sevdikleri 
yönlerini de ödüllendirdiler, onlara madalya verdiler. 

Projeye katılan çocukların İstanbul’un olumlu bir 
yönüne odaklanarak yaşadıkları kentin değer ver-
dikleri, gurur duydukları bir yönüne madalya ver-
mekten çok hoşlandıkları gözlemlendi. 

Öte yandan, bazı çocukların İstanbul’a madalya 
vermekte zorlandığı görüldü. Bunu kimi zaman “Ma-
dalya almak o kadar kolay değil, bir madalyayı hak 
etmek için çok çalışmak, çaba gerekir”, kimi zaman 

da “Tam bir madalya verecekken, aklıma İstanbul’un 
bir zorluğu geliyor ve vazgeçiyorum” gibi ifadelerle 
yansıttılar. Bazıları ise, İstanbul’a verebilecekleri 
birden fazla madalya olduğunu ve bu nedenle 
zorlandıklarını belirttiler.  

6.725 adet yanıt alınan İstanbul’un Madalyaları 
içinde, İstanbul çocuklardan en çok madalyayı “Tarihi 
ve Mimari Eserleri” (%14), “Denizi ve Sahilleri” (%8), 
“Kız Kulesi-Galata Kulesi” (%6) ve “Yeşil Alanları” 
(%5) ile, ardından da köprüleri, müzeleri, tarihi, 
semtleri/ilçeleri ile aldı.  

Grafik 10: “Benim için İstanbul” – İstanbul’un Madalyaları (ilk 15)

“Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul’u.
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.“

Nazım Hikmet 
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Oyun parkları, camiler, toplu taşıma, teknolojisi, 
kültürel zenginlikleri, gezilecek yerleri, sivil toplum 
örgütleri, İstanbul Kent Konseyi, İstanbul Çocuklara 
Soruyor Projesi, Belediye Başkanı, simitçiler, balık-
çılar, çay içilecek mekânları, temizlik ve sağlık gö-
revlileri… ile İstanbul çok farklı ve çeşitli alanlardan 
300’e yakın madalya daha aldı
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Yukarıdaki veriler bir bütün olarak çocukların                
İstanbul algısının oldukça karmaşık olduğunu gös-
teriyor. Bu tabloda olumlu ve olumsuzluklar iç içe. 
Bir yandan sesi, kokusu, rengi ve güzellikleriyle yaşa-
dıkları kentin gurur verici doğasını öne çıkarıyor, di-
ğer yandan yoğun bir şekilde kalabalığına, gürültü-
süne, kendilerini kuşatan bina yığınlarına, trafiğine, 
egzoz ve duman kokusuna işaret ediyorlar. Verdik-
leri madalyalar, şehri yönetenler ve yetişkinler için 
aynı zamanda güçlü bir mesaj da içeriyor; “Bunlar 
bizim için değerli. İstanbul’un madalyalarını gözetin, 
koruyun ve zenginleştirin...” diyorlar.

Bu çelişik duygular, yaş grubu düzeyinde bakıldığın-
da daha net bir şekilde birbirinden ayrışmaya baş-
lıyor. Genel olarak “olumlu” olarak tanımlanabilecek 
çağrışımların 6-8 yaş grubunda, İstanbul’un kentsel 
pratiğini yansıtan, “olumsuz” olarak tanımlanabile-
cek çağrışımların ise 12-14 yaş grubunda belirgin bir 
şekilde gruplandığı görülüyor. Hayal kurma yaşında-
ki “pozitif” küçük yaş grubunun İstanbul fotoğrafı 
ile, kent pratiği ile daha fazla iç içe olan “gerçekçi” 
büyük yaş grubunun İstanbul fotoğrafı arasında 
önemli bir “ton farkı” var. 

''BENİM İÇİN İSTANBUL''
   ÜZERİNE...
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Siz kendi İstanbul fotoğrafınızı çekmiş miydiniz?
Bunlardan çok farklı mı?
Hangisine daha çok benziyor?
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SORUNLAR 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ve 
"BAKIM TALİMATLARI"
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“İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi kapsamında 
çocukların, önce sesi, rengi, kokusu, çağrıştırdıkları 
ve ödüllendirdikleri yönleri ile yaşadıkları kenti nasıl 
algıladıklarını görmek istemiştik. Ardından çocuklar, 
bu kentin en küçük hemşehrileri olarak yaşadıkları 
kentin bakıma alınması ve iyileştirilmesi gereken, 
eksik ve yetersiz gördükleri yönlerini kendilerine su-
nulan başlıklar üzerinden değil, tümüyle kendi özgür 
bakış açılarıyla irdelediler. Bunlar, 9 Konu Başlığına 
ve çeşitli alt başlıklara işaret etti.

Bununla yetinmediler, sorunların çözümüne ilişkin 
kendi perspektiflerini, çözüm önerilerini ortaya koy-
dular ve İstanbul için bir dizi “Bakım Talimatı” oluş-
turdular ve tasarladılar. 

İfade ettikleri sorunlar temelinde oluşan Konu Baş-
lıkları ve yüzde payları öncelik sıralaması ile aşağı-
daki grafikte görülmektedir.

Grafik 11: İstanbul’un Konu Başlıkları Temelinde Sorunları
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SOKAK HAYVANLARI
Bakım - Şiddet

EKONOMİ
Ekonomik Durum ve Pahallılık 
Ekonomiye ve İşgücüne Katkı

SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR
Sağlık - Sigara ve Alkol

EĞİTİM
Eğitim - Okullar - Okul İhtiyaçları

DOĞA ve ÇEVRE
Çevre Kirliliği - Hava Kirliliği - Deniz Kirliliği 
Yeşil Alanlar - Küresel Isınma - Orman Yangınları

ULAŞIM ve HAREKETLİLİK
Arabalar ve Trafik - Yayalar 
Bisiklet Kullanımı - Toplu Taşıma

KENT YAŞAMI
Yapılaşma - Güvenlik - Gürültü - Nüfus Yoğunluğu
Alt Yapı - Tarım ve Sanayi

TOPLUMSAL YAŞAM
Birlikte Yaşamak - Kadın Hakları
Çocuk Hakları - Engelliler

KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER
Çocuk Parkları ve Oyun Alanları - Sosyalleşme
Kültür ve Sanat - Spor

KONU BAŞLIKLARI ve ALT BAŞLIKLAR
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Çocukların ifade ettikleri her sorun ile ilintili Çözüm Önerileri, ortaya çıkan Konu Başlıkları ile ilişkilendiri-
lerek gruplanmıştır. Çözüm önerilerinin ilişkili oldukları Konu Başlıkları ve yüzde payları aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir.

Ortaya çıkan tablonun değerlendirilmesi önce-
sinde çocukların sorun olarak belirttikleri alanlar-
da İstanbul’u ne şekilde ve ölçüde ödüllendirdik-
lerine bakmanın anlamlı olacağını düşünüyoruz.  

Bu amaçla, çocukların İstanbul’a verdikleri madal-
yalar arasından sadece belirlenmiş olan 9 Konu 
Başlığı ile doğrudan ilintili olanlar dikkate alınarak 
ikinci bir analiz daha yapılmıştır. 

Bu analiz sonucu ortaya çıkan ve “Sorun Bağlantılı Madalyalar” olarak tanımlanan madalyaların dağılımı 
aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Grafik 12: İstanbul için Konu Başlıkları Temelinde Çözüm Önerileri 
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Grafik 13: İstanbul’un Sorun Bağlantılı Madalyaları
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Madalyaların dikkat çekici bir oranla “Doğa ve   
Çevre” (%48) konu başlığı altında, İstanbul’un yeşil 
alanlarına, doğasına, denizine, ağaçlarına, çiçekle-
rine verildiği görülüyor. Çocuklar, İstanbul’da kendi-
leri için sorun olarak belirledikleri başlıklar arasında 
da “Doğa ve Çevre”yi yine en üst sıraya yerleştirmiş 
olmaları dikkat çekicidir (%35,7). Bu sonuç, çocuk-
ların yaşadıkları kentin doğasını ödüllendirirken 
aynı zamanda güçlü bir şekilde “koruyun” mesajı 
verdiklerini düşündürüyor. Madalya sıralamasın-
da ikinci sırada yine çok önemsedikleri “Kültürel ve 
Sosyal Etkinlikler” (%23,5) konu başlığı yer alıyor.  
Bir yandan varlığı ile müzeleri, park ve oyun alanla-

rını, kültürel ve sosyal etkinlikleri, spor olanaklarını 
ödüllendirirken, diğer yandan bunların yeterliliğini ve 
erişim olanaklarını sorguluyorlar. 
 
Bu iki konu başlığı dışında, genel olarak madalyala-
rın ilgili oldukları konu başlıklarına ilişkin ifade edi-
len sorunlardan daha düşük oranlarda pay aldığı 
görülüyor. Bir anlamda, “daha çok sorun, daha az 
madalya…”
 
Konu Başlıkları, öncelik sıralaması ile ayrıntılı olarak 
değerlendirilmiştir. 
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BU BÖLÜMÜ OKUMA KLAVUZU…

Konu Başlıkları içinde yer alan Alt Başlıklara çocukların kendi sözleri eşlik etmektedir. 

Yer verilen görsellerde, YEŞİL RENKLİ ÜÇGENLER çocukların ifade ettikleri “Sorunları”,
TURUNCU RENKLİ DAİRELER İstanbul’a verdikleri “Madalyaları”, 
KONUŞMA BALONLARI çocukların “Görüş ve Önerilerini” yansıtmaktadır.
ÇİZİMLER ise, çocukların daha iyi bir İstanbul için koydukları kurallar, yasaklar ya da
önerilerinden oluşan “Bakım Talimatı” tasarımlarıdır. Sadece ad ve yaş bilgisine yer verilmiştir.”



DOĞA
ve 

ÇEVRE



Çevre Kirliliği
Hava Kirliliği
Deniz Kirliliği
Yeşil Alanlar
Küresel Isınma
Orman Yangınları
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Çocuklar tarafından ifade edilen tüm sorunlar içinde 
bu Konu Başlığının payı, karşılaştırmalı olarak aşağı-
daki yüzdesel grafikte görülmektedir. Bu Konu Baş-
lığına çocukların verdikleri madalya ve ifade ettikleri 
sorun ve çözümler sayısal olarak üçlü grafikte ayrıca 
gösterilmiştir.

Dairesel grafikler ise bu Konu Başlığı ile ilintili madal-
ya, sorun ve çözüm önerilerinin kendi içinde alt baş-
lıklara göre dağılımını göstermektedir.

Alt Başlıklar: Çevre Koruma (Çevre / Hava / Deniz) – Yeşil Alan – Orman Yangınları – Küresel Isınma

Grafik 14: Konu Başlıkları içinde DOĞA ve ÇEVRE

Grafik 14.1: DOĞA ve ÇEVRE
Madalya, Sorun ve Çözüm Önerileri Dağılımı (Sayısal)
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Grafik 14.3: DOĞA ve ÇEVRE
Sorunların Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 14.4: DOĞA ve ÇEVRE
Çözüm Önerilerinin Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 14.2: DOĞA ve ÇEVRE
Madalyaların Alt Başlıklara Göre Dağılımı
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Doğa, çocukların gelişim süreçlerinde bedensel,       
zihinsel, duygusal, sosyal gereksinimlerini karşıla-
yan, gelişimlerini destekleyen “dev” bir öğrenme or-
tamıdır. Bu ortam, keşfetmek, yaratıcılık, problem 
çözmek, araştırmak, risk almak, güven kazanmak, 
kendini serbestçe ifade etmek, rahatlamak, sakin-
leşmek, diğer çocuklarla bir araya gelmek, yetişkin-
lerin yakın gözetimi olmaksızın oynamak, aktif ve 
sağlıklı olmak için çocuklara sayısız fırsatlar sağlar. 

Günümüz çocuklarının yaşamları ağırlıklı olarak dış 
ortamlarda, doğada değil iç mekânlarda geçiyor. 
Çocuklar doğa ile düzenli iletişimden yoksunlar. Do-
layısıyla temel bir çocukluk deneyiminden uzak kal-
mış oluyorlar. Ancak bunun çok farkındalar.

Yanı sıra, gelecekte giderek öne çıkan “çevre sorunu” 
konusunda da hassaslar ve kimi zaman yetişkinler-
den daha duyarlı yaklaşımları var. Günlük yaşam 
ortamlarına özen gösterilmesini önemsiyor, kentle-
rinin havası, suyu, çevresi ile temiz olmasını istiyor-
lar. Bunu, madalya ve sorun sıralamaları ile net bir 
şekilde yansıtıyorlar.  

“DOĞA ve ÇEVRE”, çocukların tüm konu başlıkları 
arasında (%48,3) “madalya” ile en fazla ödüllen-
dirdikleri konu başlığı olarak öne çıkıyor (Grafik 14). 
Madalyaların kendi içinde dağılımına bakıldığında, 
%93’ünün “Denizler” (%48) ve “Yeşil Alanlar” (%45) 
arasında dağıldığı, “Hava” dahil “Çevre Temizliği-
ne” sadece %7 oranında madalya verildiği, “Küre-
sel Isınma” ve “Orman Yangınlarına” karşı duyarlılık 
konusunda ise hiç madalya verilmediği görülüyor 
(Grafik 14.2).

DOĞA ve ÇEVRE aynı zamanda çocukların en fazla 
soruna işaret ettikleri ve buna paralel olarak en faz-
la “çözüm önerisi” geliştirdikleri başlık olarak da ilk 
sırada yer alıyor. “İstanbul’da bakıma alınması, iyi-
leştirilmesi gereken, sorun olarak gördüğünüz şeyler 
nelerdir” diye sorulduğunda, her üç çocuktan en az 
biri (%35,7) DOĞA ve ÇEVRE bağlantılı sorunlara 
işaret ediyor. 

Tablo 2: DOĞA ve ÇEVRE – Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı (Detaylı bilgi için Ek 4)

DOĞA ve ÇEVRE 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel Toplam

Madalya %52,7 %51,2 %34,7 %48,3

Sorun %38,2 %38,9 %27,6 %35,7

Çözüm %28,7 %38,7 %27,4 %35,7

Aşağıdaki tablo, bu olgunun tüm yaş grupları için geçerli olduğunu gösteriyor. 6-8 ve 9-11 yaş gruplarında 
%38’i aşan bir oran ile her üç çocuktan, 12-14 yaş grubundaysa en az her dört çocuktan (%28) birinin gün-
deminin DOĞA ve ÇEVRE olduğu görülüyor. 
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Kendi içinde değerlendirildiğinde çocukların DOĞA 
ve ÇEVRE başlığı altında işaret ettikleri sorunların 
%44’ünün, en fazla madalya ile ödüllendirdikleri 
“Denizler” ve “Yeşil Alanlar” ile ilişkili olduğu görü-
lüyor. “Çevre Temizliği” (%31) ve “Hava Kirliliğine” 
(%22) ilişkin endişeler de bu tabloyu tamamlıyor. 
Çocuklar başlıca sorunlar olarak; yeşil alanların ye-
tersizliğine ve korunmamasına, kirliliğe, çöplerin ay-
rıştırılmamasına, temizlik hizmetinin yetersizliğine, 
denize dökülen zararlı atık ve çöplere, fabrika ve eg-
zoz dumanına işaret ediyorlar (Grafik 14.3).

Çocukların DOĞA ve ÇEVREYİ hem en çok madalya 
ile ödüllendirmeleri, hem de sorun sıralamasında bir 
numaraya yerleştirmelerinin birbiri ile çelişmediği 
söylenebilir. Çocuklar, İstanbul’un denizlerine, yeşil 
alanlarına, ormanlarına, özetle “doğasına” büyük 
bir değer verirken, aynı zamanda üzerine titriyor ve 
yitirilmemesine, çoğaltılmasına, daha fazla erişile-
bilir olmasına dönük binlerce uyarı, talep ve çözüm 
önerisi sıralıyorlar.

DOĞA ve ÇEVRE başlığının tüm yaş gruplarının bi-
rinci gündem maddesi olduğu görülürken, konuya 
yaklaşımlarında yaş grupları arasında kayda değer 
farklılıklar olduğuna da işaret etmek gerekir. “Be-
nim için İstanbul” bölümünde, “İstanbul’un Rengi ve 

Kokusu” başlıkları altında yansıtılan bulgular, bu ko-
nuda oldukça net bir ipucu veriyor. 

“Benim için İstanbul” bölümünde 6-8 yaş grubunun 
İstanbul’un “rengini” %62 oranında başta mavi ve 
yeşil olmak üzere “doğa renkleri” ile tanımladıkla-
rı görülmüştü. Bu oran, 12-14 yaş grubunda %39’a 
düşmüş ve yerine başta gri olmak üzere, kentsel di-
namikleri yansıtan renkler öne çıkmıştı (Grafik 6.1). 
Aynı şey, “koku” tanımlamalarında da gözleniyor. 
6-8 yaş grubunda “ağaç, ot, çiçek, doğa, deniz” ko-
kusu %56 gibi bir oranla öne çıkarken, bu oran 12-14 
yaş grubunda %23’e düşerek yerini egzoz, çöp, du-
man, kanalizasyon gibi “olumsuz” kokulara bırak-
mıştır (%64) (Grafik 8.1). Bu bulgular çocukların yaş 
arttıkça DOĞA ve ÇEVRE konusundaki endişelerinin 
dikkat çekici bir şekilde arttığını desteklemektedir. 

Çocuklar DOĞA ve ÇEVRE başlığını öne çıkarmakla, 
çevresi, denizi, havası ile daha temiz, yeşilin koruna-
rak kentin içine ve mahallelerine yayıldığı bir İstan-
bul’u ne denli önemsediklerini güçlü bir şekilde yan-
sıtıyor, yaratıcı ve zengin önerileri ile bu sürecin aktif 
bir parçası olma konusunda yine güçlü bir irade ser-
giliyorlar. Yeşil alanları kentin önemli ve değerli bir 
varlığı olarak görüyor, var olan kadarını koruyor ve 
daha fazlasını talep ediyorlar.
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Çocukların DOĞA ve ÇEVRE konusunda ortaya 
koyduğu sorun ve çözüm önerileri daha ayrıntılı bir 
değerlendirme amacıyla;

• Çevre Koruma 
 - Çevre
 - Hava 
 - Deniz 
• Yeşil Alan
• Orman Yangınları 
• Küresel Isınma
olmak üzere altı “Alt Başlık” altında toplanmıştır. 

Aşağıdaki grafik, DOĞA ve ÇEVRE konu başlığı altında yer alan Alt Başlıkları, madalya, sorun ve çözüm 
ayrımında karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

Alt Başlıklara ait grafik ve tablolar, ilgili bölümlerde kendi içlerinde ayrıca gösterilmiştir.

Grafik 14-5: DOĞA ve ÇEVRE
Alt Başlıkların Dağılımı (Sayısal)

DOĞA ve ÇEVRE Alt Başlık Analizi
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“Çevre, Hava ve Deniz Kirliliği”ne ilişkin sorun ve çö-
züm önerileri bu başlık altında birlikte ele alınmıştır. 
Yukarıda, DOĞA ve ÇEVRE konu başlığının genel 
değerlendirilmesi yapılırken belirtildiği gibi madalya 
sıralamasında İstanbul, “Denizleri” %48 ile ilk sırayı 
alırken, “Havası ve Temizliği” birlikte sadece %7 ora-
nında ödüllendirilmiştir. (Grafik 14.2)

Bu konuda toplam 1704 sorun ve 1388 çözüm dile 
getirilmiştir. Böylelikle genel olarak DOĞA ve ÇEV-
RE'ye ilişkin sorunlar birlikte ele alındıklarında tüm 
sorunlar arasında ilk sıraya oturuyor. (Grafik 14.3)

“Çevre, Hava ve Deniz Kirliliği” birlikte değerlendi-
rildiğinde yine bir sorun olarak 6-8 ve 9-11 yaş grup-
larında ilk sırada yer alıyor. Her iki yaş grubunda 
yaklaşık her dört çocuktan birinin “Çevre, Hava ve 
Deniz Kirliliği”ni en önemli sorun olarak algıladığı 
görülüyor. İstanbul’un sorunlarını görece daha geniş 
bir skala içinde (Toplumsal Yaşam, Ekonomi, Eğitim 
gibi alanlar bu yaş grubu tarafından daha fazla ifa-
de edilmektedir) değerlendirdiği görülen 12-14 yaş 
grubu çocuklar arasında da “Çevre, Hava ve Deniz 
Kirliliği” sorunu “Trafik” sorununun hemen ardından 
ikinci sırada yer alıyor. 

ÇEVRE KORUMA
Çevresi, Havası, Denizi ile Daha Temiz Bir İstanbul!

Aşağıdaki tablo, belirtilen sorunların yaş grupları içinde ne oranda önceliklendirilmiş olduğunu göstermek-
tedir. 

Tablo 3: Çevre Koruma – Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı (Detaylı bilgi için Ek 4)

KONU ALT BAŞLIK 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Çevre Koruma

Çevre %14,7 %10,6 %7,7 %11,0

Hava %5,3 %9,9 %6,0 %7,6

Deniz %4,2 %4,4 %2,7 %3,9

TOPLAM %24,2 %24,9 %16,4 %22,5
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Bu alanda ifade edilen sorunlar arasında %79 ora-
nında “Kirlilik ve Çöp” öne çıkarken, “Ayrıştırma Ya-
pılmaması” (%12) ve “Temizlik Hizmetlerinin Yeter-
sizliği” (%9) bu sorunu takip ediyor.

Bu alanda ifade edilen sorunlar;

 • Aşırı kentleşme ve nüfus yoğunluğu ile de  
  bağlantılı olarak yeşil alanların ve sokakların  
  kirliliği, toplama hizmetlerinin ve çöp kutularının  
  yetersizliği ve bakımsızlığı, kapaklarının   
  açık olması, kokması, temizlik görevlisi sayısının  
  yetersizliği, çöplerin düzenli ve doğru saatlerde   
  toplanmaması, 
 • Çöplerin ayrıştırılmaması ve kamusal alanlarda  
  ve sokaklarda geri dönüşüm kutularının   
  olmaması, insanların geri dönüşüm konusunda   
  bilinçsiz olması, geri dönüşümün hiçbir şekilde   
  özendirilmemesi, kural ve yaptırıma  
  bağlanmamış olması, cezaya tabi olmaması…

Çözüm önerileri de bu sorunlara odaklanmakta ve 
başta “Çöp Atılmaması ve Temizlik Önerileri” olmak 
üzere (%38) bir dizi talep yanı sıra ilham verici öne-
riler de içeriyor; 

 • Çöp kutularının sayılarının arttırılması, çöp  
  toplama hizmetinin düzenli ve belli saatlerde   
  yapılması, temizlik görevlisi sayısının arttırılması  
  ve belediyelerin kentin temizliği konusunda daha  
  çok çalışması,
 • Çöp kutularının tasarımlarının daha cazip hale   
  getirilmesi için yenilikçi ve teknolojinin de   
  kullanıldığı yaratıcı önerilerin hayata geçirilmesi,
 • Çöp ayrıştırmak için her sokağa geri dönüşüm   
  kutuları konulması ve geri dönüşümün zorunlu   
  hale getirilmesi, geri dönüşüm için motivasyonu  
  arttıracak, teşvik edecek uygulamalar,
 • Çevre kirliliği konusunda bilinçlendirme, 
  kampanya (tabela, video, dergi, reklam) ve  
  etkinlikler yapılması…

ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Kirlilik ve
Çöpler;

%79

ÇEVRE KİRLİLİĞİ 
Temizlik Polisleri Olsun…

Ayrıştırma
Yapılmaması ;

%12

Temizlik
Hizmetlerinin
Yetersizliği; 

%9
Bilinçlendirme ve

Kampanyalar;
%17

Temizlik Hizmetlerinin
Arttırılması;

%20

Çöp Atılmaması ve
Temizleme
Önerileri;

%38

Ayrıştırma ve
Geri Dönüşüm;

%17

Uyarı ve Cezalar;
%8

Madalya

Sorun

Çözüm

69

834

767

ÇEVRE KİRLİLİĞİ - Sorunlar ÇEVRE KİRLİLİĞİ - Çözüm Önerileri
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Çöp kutularının kapağı 
açılınca parfüm sıkan 

makine olsun.

Pazar alanlarında 
kompost çalışmaları 

yapılabilir, böylece 
daha az çöp çıkar.

Ayda belli bir 
miktar çöp toplayanın 

kirasından belli bir
oranda düşülebilir.

Geri dönüşüm 
kamyonları okullarda 
sokaklarda gezmeli.

Yerlere çöp atanlara 
çekirdek kabuklarını  

toplatma cezası  
verilebilir.

Çöpleri attıkça 
akbilinizi 

dolduracağınız 
bir sistem...

Çöp atanlara 1 gün 
sokağa çıkma yasağı 

getirilmeli.

Çöp kutuları 
çocukların çizdikleri 

resimlerle
tasarlanabilir.

“Çevre” konulu dersler verilmeli. 

Deren, 9 yaş

Çöp toplayan makineler. - 11 yaş

Çöp kelebeği çöpleri alıp yuvasına götürüyor. - 5 yaş 
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“Çevre Kirliliği” ardından “Hava Kirliliği”, bu grup 
içinde ikinci önemli alt başlık olarak öne çıkıyor.       
İstanbul’un hava temizliğine çocukların verdiği ma-
dalya sayısı yok denecek kadar az olduğu görülüyor. 

Aşırı kentleşme, yeşil alanların yok edilmesi ve mo-
torlu taşıt yoğunluğuna bağlı olarak kentin ve ken-
dilerinin “nefes alamaması”, egzoz, kentin içine da-
ğılmış fabrikaların saldığı dumanlar hava kirliliğinin 
başlıca nedenleri olarak görülüyor. Bu bağlamda 
“Egzoz” %62 ile ilk sırada yer alıyor. Sorunun çö-
zümünde de başta “Egzoz Gazının Azaltılmasına” 
(%50) dönük önlemler olmak üzere, “Fabrikalara” 
(%33), “Bilinçlendirme Çalışmalarına” (%11) ve “Ye-
şil Alanların Arttırılmasına” (%6) dönük talep ve çö-
züm önerileri öne çıkıyor;

 • Egzozlu arabaların yasaklanması ve elektrikli  
  arabaların fiyatlarının düşürülerek teşvik  
  edilmesi, 
 • Araba sayısının daha fazla toplu taşıma ile   
  azaltılması, bisiklet yollarının arttırılması ve kısa  
  mesafelerde bisiklet kullanılması,  
 • Arabalara egzoz muayenesi ve filtre takılma   
  zorunluluğu getirilmesi, 
 • Fabrika dumanı ve egzoz için yeni teknolojiler   
  geliştirilmesi, filtre kullanmayan fabrikaların  
  kapatılması, fabrikaların şehir dışına taşınması,  
  tarım alanları yakınında sanayi tesislerine izin  
  verilmemesi, sigara içilen yerlerin kısıtlanması,
 • Temiz enerji kaynakları kullanılması, 
 • Daha fazla ağaç dikilerek oksijenin çoğaltılması,  
  inşaatların ağaç keserek değil boş alanlara   
  yapılması, doğaya zarar verenlerin  
  cezalandırılması…

HAVA KİRLİLİĞİ
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

HAVA KİRLİLİĞİ
Havada Gezen Mobil Hava Temizleme Cihazları…

Madalya

Sorun

Çözüm

29

580

471

Bilinçlendirme ve
Diğer Önlemler;

%11

Daha Fazla
Yeşillendirme;

%6

Daha Az Egzoz;
%50

Fabrikalarla İlgili
Önlemler;

Yeşil Alanların
Azalması;

%33
%7

Egzoz;
%62

Fabrika
Dumanları;

%31

HAVA KİRLİLİĞİ - Sorunlar HAVA KİRLİLİĞİ - Çözüm Önerileri
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Arabaların bir an
önce elektrikli 
olması lazım!

Temiz hava veren
robotlar olmalı.

Elektrikli olmayan  
arabalara para  

cezası veya Arapça  
gibi zor bir dili öğrenme 

cezası verilsin.

Belediye elektrikli araç 
kullanımına öncülük 

etmeli.
Araba yerine elektrikli araba ya da

toplu taşıma kullanmalıyız. - Ege, 7 yaş 

Elektrikli arabalar kullanılmalı. - Rüya, 14 yaş 

Sürekli fabrikalar havamızı kirletiyor. 
Artık bunlara son!!! - Güneş, 9 yaş 

Kömür hava kirliliğine sebep olduğu için kömür
yerine rüzgar türbinlerini kullanılmalı. - Robin, 14 yaş
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Çocukların gururla yüksek oranda madalya ile ödül-
lendirdikleri İstanbul’un denizleri ile ilgili işaret ettik-
leri en önemli sorun, denizlerdeki “Çöpler ve Kirlilik” 
(%83) olarak öne çıkıyor. Fabrikaların zararlı ve kirli 
“Atıkları” (%11) yanı sıra güncel “Müsilaj” sorununa 
(%6) ilişkin endişeleri dikkat çekiyor.;

Bu alanda ifade edilen sorunlar;

 • Denize insanlar tarafından ve gemilerden çöp   
  atılması ve bu konuda kontrol, denetim ve  
  kuralların olmaması, 
 • Deniz kenarlarında çöp kutularının yetersiz   
  olması, kirlilik nedeniyle yüzülememesi, 
  balıkların yaşayamaması,
 • Pis ve zehirli fabrika atıklarının denize atılması,  
  kanalizasyonların denize karışması, fabrikaların  
  şehrin içinde olması, arıtma yapılmaması, 
  kontrol denetim ve cezalandırma eksikliği, 
 • Marmara Denizindeki müsilaj sorunu

olarak özetlenebilir. 

Çözüm önerileri arasında, “Denizlere Atık ve Çöp 
Atılmasının Önlenmesi” ve “Temizlik Çalışmaları” 
(%79) öncelik taşıyor. Bunları “Bilinçlendirme ve 

Kampanyalar” (%13), “Uyarı ve Yasaklar” (%8) 
takip ediyor. Bu alanda çok sayıda yaratıcı çözüm 
önerisi geliştirmiş oldukları görülüyor;

 • Sanayi atıklarının filtrelenmesi, fabrikaların  
  sahillerden uzaklaştırılması, kanalizasyonların  
  denize akmaması, 
 • Sahillerde daha fazla çöp ve geri dönüşüm  
  kutuları bulundurulması, belediyenin denizlerin  
  temizlenmesi için daha çok çalışması, yağmur  
  suları ve kanalizasyonun ayrılması, 
 • Deniz temizliği çalışmalarında yolcu 
  vapurlarının ve ticari gemilerin olağan seyirleri
  sırasında temizlik çalışmalarına katkıda 
  bulunması,
 • Özel deniz temizlik polisleri olması, denizleri ve   
  çevreyi korumak için vakıf ve kurumlar 
  kurulması, hafta sonu gönüllü olarak çevre 
  temizliği kampanyaları, sahillerde çöp toplama  
  etkinlikleri düzenlenmesi, 
 • Çöp atanların kameralarla izlenerek hapis veya  
  para cezası verilmesi, sahilde mangal yapmanın  
  yasaklanması, deniz kenarında sigara 
  içilmemesi, alkol ve uyuşturucu satılmasının   
  engellenmesi…

DENİZLER
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

DENİZ KİRLİLİĞİ - Sorunlar DENİZ KİRLİLİĞİ - Çözüm Önerileri

DENİZ KİRLİLİĞİ
Denize Çöp Atanların 1 Ay Deniz Kenarına Gelmesi Yasaklansın!

Kirlilik ve
Çöpler;

%83

Madalya

Sorun

Çözüm

678

294

241

Uyarı ve Yasaklar;
%8

Bilinçlendirme ve
Kampanyalar;

%13

Temizlik
Çalışmaları;

%40

Atıklar;
%11

Müsilaj;
%6

Atık ve Çöp
Atılmaması;

%39
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Denizlerimizin  
müsilaj olması beni çok 
üzüyor. Balıklar için çok 

üzülüyorum.

Deniz  
taşıtlarının altına  

fileler takılarak çöpler  
toplanabilir.

Denizi 
kirletenlere 5 hafta 

yüzme yasağı getirilsin.

Denizleri korumak 
için deniz bekçileri 

olmalı.

Belediyelerin
denizlerin temizlenmesi 
için daha çok çalışması 

gerekir.

Doğa, 8 yaş

9 yaş 
Denize çöp atılmasın diye deniz başında 

güvenlikler bekliyor. - İpek 

Fabrikalardaki atık maddeler denize 
“atılmamalı.” - Ela, 14 yaş 

Denize çöp atarsak deniz canlıları ölür. 
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Çocuklar DOĞA ve ÇEVRE konu başlığı içinde İstan-
bul’un “Yeşil Alanlarını” ağaçları, çiçekleri, parkları, 
ormanları ve doğası ile denizlerin hemen ardından 
ikinci sırada ödüllendirirken (%45) (Grafik 14.2), 
sorun ve çözüm önerileri sıralamasında ilk sıraya 
yerleştiriyorlar (%33) (Grafik 14.3). Çok değer ver-
dikleri bu konu ile ilgili endişelerini, ortaya koydukları 
1.600’e yakın sorun ve çözüm önerisi ile açık bir şe-
kilde yansıtıyorlar. 

“Yeşil Alanlar” ile ilgili ifade edilen sorunlar arasında, 
“Yeşil Alanların Yetersizliği” (%79) ve “Korunmama-
sı” (%21) başlıca sorunlar olarak öne çıkıyor. Bu so-
runların çözümüne dönük talep ve önerileri de “Yeşil 
Alanların Çoğaltılması” (%63), “Ağaçların   Kesilme-

mesi ve Korunması” (%32) ve bu konuda “Bilinçlen-
dirme” ve insanların aktive edilmesine dönük kam-
panyalar (%5) başlıkları altında toplanıyor.

Çocuklar sorunları dile getirirken en fazla aşağıdaki 
noktalara dikkat çekiyorlar;

 • Ormanların, parkların, piknik alanlarının, yeşil   
  alanların yetersizliği yanı sıra giderek 
  daha da yok edilmesi, 
 • Ağaçların beton binalar, inşaatlar, aşırı 
  kentleşme için kesilmesi, parkların, evlerin, 
  sokakların arasında hiç ağaç olmaması, 
  bakımsızlıkları, ağaçlara kötü davranılması…

YEŞİL ALANLAR
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

YEŞİL ALAN - Sorunlar YEŞİL ALAN - Çözüm Önerileri

YEŞİL ALANLAR
İnşaatlarınızı Ağaçları Keserek Değil, Boş Alanlara Yapın!

Madalya

Sorun

Çözüm

678

294

241

Yetersiz;
%79

Korunmaması;
%21

Bilinçlendirme ve
Kampanyalar;

%5

Ağaçların
Kesilmemesi ve

Korunması;
%32

Yeşil Alanların
Arttırılması;

%63



İSTANBUL ÇOCUKLARA SORUYOR 75

•  Parkların, evler ve binalar arasındaki boşlukların,   
 spor alanlarının, okul bahçelerinin ve çevresinin,   
 kaldırım kenarlarının, otobüs duraklarının  
 ağaçlandırılması, 
•  Rastgele ağaç kesiminin önlenmesi için  
 belediyenin tedbirler alması, ağaçlık alanların  
 kamera ile izlenmesi, izinsiz ağaç kesilmesinin  
 yasaklanması ve kesenlere ağır para cezası  
 uygulanması, 
•  Evlere bahçe zorunluluğu getirilmesi ve çatılara   
 sera yapımının teşvik edilmesi, 

•  Her bina ve site için mutlaka belli oranda yeşil   
 alan ayrılması, 
•  Fabrikaların kapatılıp yeşil alana dönüştürülmesi, 
•  Sahillerin otellere değil yeşil alanlara ayrılması, 
•  Yeşil alanların sadece kentin dış kısımlarında değil  
 iç kısımlarında da olması, 
•  Aşırı kentleşmeye son verilmesi, 
•  İnternet siteleri ve gazeteler gibi kaynaklardan   
 yararlanılarak insanların uyarılması,  
 bilinçlendirilmeleri…

Her yaş grubundan çocukların Yeşil Alanları, Çevre, Deniz ve Hava Kirliliğine göre daha fazla bir oranda 
(%11,6) sorun olarak ifade ettikleri görülüyor.  (Detaylı bilgi için Ek 4)

Çözüm önerileri, doğrudan ifade ettikleri sorunların giderilmesini hedefliyor;

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Doğa ve Çevre Yeşil Alanlar %10,4 %12,9 %10,5 %11,6
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Doğum günlerimizde 
doğum günü hediyesi 
olarak belediye benim 
adıma 20 ağaç diksin.

İnşaat yaparken 
neden ağaçlar  

kesiliyor?

Parkların,  
evlerin, sokakların  
arasında hiç ağaç 

yok!

İstanbul’da  
çocuklara verilen yeşil 

alanın 
metrekaresi çok az. 

 İnsanlar çok ağaç diksin, az bina yapsın.
- Doruk, 8 yaş

Bir bina
yapıldığında

20 ağaç dikilecek.

Sahiller, oteller 
yerine yeşil alanlara 

bırakılmalı.

İstanbul, 
kenarlarında 

ormanlar olan bir 
çöplük gibi...

Her 10 evin arasında 1 ağaç değil, her 4 evde bir 
ağaç olmalı. - İdil, 8 yaş

Binaları yıkın tohum ekin. - 8 yaş
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KÜRESEL ISINMA ve ORMAN YANGINLARI

“Küresel Isınma” sorununa ve “Orman Yangınları-
na” karşı duyarlılığın, çocuklar tarafından madalya 
ile hiç ödüllendirilmediği görülüyor. Her iki konu da 
sorun sıralamasında çok düşük düzeyde yer aldığın-
dan sadece çözüm önerileri dikkate alınmıştır. 

Bu fotoğrafın, bir yönüyle özellikle Küresel Isınma 
konusunda farkındalığın tüm yaş gruplarında dik-
kat çekici bir şekilde düşük olduğunu, diğer yönüyle 
çocukların gündelik yaşamlarında çok daha fazla 

deneyimledikleri, çevre, deniz ve hava kirliliği ve yeşil 
alanlar ile ilgili sorunlara daha fazla odaklandıkları-
nı yansıttığı düşünülebilir. Her durumda, önümüzde 
“Küresel Isınma” konusunda çocuklarda farkındalık 
yaratmak gibi önemli bir görevin durduğu açıktır.

KÜRESEL ISINMA
Daha Az Petrolle Çalışan Araba Daha Çok Güneş Enerjisi!

KÜRESEL ISINMA - Çözüm Önerileri
Çocuklar, bu konuda sorunu genel olarak “İklim 
Değişikliği” veya “Küresel Isınma” kavramı ile ifa-
de ediyorlar. 

Küresel Isınma sorununun çözümüne dönük ara-
yışları, yine sınırlı sayıda ifade edilen “Alternatif 
Enerji Kaynakları Kullanımı”, “Diğer” başlığı altın-
da yer alan, tasarruf tedbirleri ve küresel ısınmayı 
tetikleyen tüketim alışkanlıklarına yönelik önlem-
ler ve “Bilinçlendirme ve Kampanyalara” odaklı; 
 
•  Belediyelerin rüzgâr ve güneş enerjisi 
 kullanması ve tüm otobüslerin elektrikle 
 çalışması, 
•  Elektrikli otomobillerin teşvik edilmesi, 
•  Su tüketiminin azaltılması, 
•  Belediyelerin küresel ısınma ile ilgili çocuklara  
 hitap eden bilgilendirme çalışmaları yapması,
•  Çevreci grupların çoğalması… 

Diğer;
%44

Bilinçlendirme ve
Kampanyalar;

Alternatif Enerji
Kaynakları
Kullanımı;

%32

%24
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Orman yangınlarının, özellikle yaz aylarında ulaştığı 
ürkütücü boyutu ile çocukların gündeminde de belli 
bir yer aldığı görülüyor. 

Orman yangınlarının önlenmesine ilişkin öncelikli 
talepleri, ormanlarda “Ateş ve Mangalın Yasaklan-
ması” (%64) odaklı. Ardından, yangınlara karşı daha 
etkin müdahaleye dönük “Önlemler” de sıralıyorlar 
(%36); 
 
 •  AVM'lere girerken yapıldığı gibi ormanlara 
  girerken de yangınla ilgili eşya kontrolü 
  yapılması, 
 •  Tüm yeşil alanlara uyarı tabelaları konulması, 
 •  İtfaiye araçlarının çoğaltılması, yangın  
  helikopterleri alınması, ormanların güvenlik için  
  insansız hava araçları ile izlenmesi, orman   
  bekçi ve görevli sayısının arttırılması, 
 •  Çok sayıda noktaya, sokaklara yangın 
  söndürme cihazları konulması …

ORMAN YANGINLARI
Ormanlarda Mangal ve Ateş Yakılmasına Son!

ORMAN YANGINLARI - Çözüm Önerileri

Önlemler;
%36

Ateş ve Mangalın
Yasaklanması;

%64
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Ağaçlar kesilmemeli, yeşillik çoğalmalı. 
- Utku, 10 yaş

Ormanlar biraz çok olmalı ve ateş yakılmamalı.
 - Mustafa, 9 yaş

Belediye, rüzgar ve 
güneş enerjisi

kullansın.

Ormanlarımız
yanmasın.

Elektrikli araç kullanılmalıdır. Ceza: 50 TL - 10 yaş 

Çok fazla egzoz gazı, sera gazı var. İstanbul’un 
doğal bir yer olması için çabalanmalı.

- Kerem, 11 yaş 

Hava kirliliğini azaltmak için benzinli araçlar yerine
benzinsiz araçlar kullanılmalı. - Emre, 11 yaş

Doğal enerji kullanılsın. 
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ULAŞIM
ve 

HAREKETLİLİK
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Arabalar ve Trafik
Yayalar
Bisiklet Kullanımı
Toplu Taşıma
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Çocuklar tarafından ifade edilen tüm sorunlar içinde 
bu Konu Başlığının payı, karşılaştırmalı olarak aşağı-
daki yüzdesel grafikte görülmektedir. Bu Konu Baş-
lığına çocukların verdikleri madalya ve ifade ettikleri 
sorun ve çözümler sayısal olarak üçlü grafikte ayrıca 
gösterilmiştir.

Dairesel grafikler ise bu Konu Başlığı ile ilintili ma-
dalya, sorun ve çözüm önerilerinin kendi içinde alt 
başlıklara göre dağılımını göstermektedir.

Alt Başlıklar: Arabalar ve Trafik – Yaya Ulaşımı – Bisiklet Kullanımı – Toplu Taşıma

Grafik 15: Konu Başlıkları içinde ULAŞIM ve HAREKETLİLİK

Grafik 15.1: ULAŞIM ve HAREKETLİLİK 
Madalya, Sorun ve Çözüm Önerileri Dağılımı (Sayısal)

Madalya

Sorun

Çözüm

187

    1592

1396

%35,7

%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40

%20,9

Doğa ve Çevre

ULAŞIM ve 
HAREKETLİLİK

Kent Yaşamı

Toplumsal Yaşam

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler

Sokak Hayvanları

Ekonomi

Sağlık ve Alışkanlıklar

Eğitim

%35,7

%20,9

%16,6

%5,8

%5,7

%5,4

%5,0

%3,0

%1,8
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Grafik 15.3: ULAŞIM ve HAREKETLİLİK 
Sorunların Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 15.4: ULAŞIM ve HAREKETLİLİK
Çözüm Önerilerinin Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 15.2: ULAŞIM ve HAREKETLİLİK 
Madalyaların Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Arabalar ve 
Trafik; 
%80

Arabalar ve 
Trafik; 
%84

Bisiklet Kullanımı;
%5

Yayalar;
%7

Toplu Taşıma;
%4

Yayalar;
%8

Bisiklet Kullanımı;
%4

Bisiklet Kullanımı
%3

Arabalar ve Trafik;
%20Toplu Taşıma;

%77

Toplu Taşıma;
%8



86

Çocuklar, bulundukları mekânları içinde hareket 
ederek algılar, deneyimler ve keşfederler. Bu “hare-
ketlilik” keşif sürecinin önemli bir yapı taşıdır. Algı-
lamaları ve keşfetmeleri de ancak kendi hızlarında 
hareket edebildiklerinde, onlara bu keşif için zaman 
tanındığında mümkün olabilir. Bu, yaşadıkları kent-
ler için de geçerlidir. 

Günümüz çocukları ağırlıklı olarak motorlu araç-
ların varlığı ve hakimiyeti ile şekillenen şehirlerde 
büyüyorlar. Kentin yolları, sokakları, hatta kaldı-
rımları dahi arabalara ayrılmış durumda. Çocuklar 
hareketlilik konusunda yetişkinlere bağımlı bir grup 
olarak bu sorunlardan farklı şekillerde ve fazlasıyla 
etkileniyorlar. Daha fazla yol, daha fazla park yeri, 
daha fazla araba, daha fazla trafik, çocukların çev-
releriyle kurdukları iletişim düzeyini olumsuz etkili-
yor. Yürüme hızından daha yüksek hızlarda hareket 
edildiğinde, görme ve görüleni anlama şansı da 
azalıyor. 

Motorlu taşıtların ağırlıklı ve öncelikli olması hava 
kirliliği yanı sıra fiziksel aktivite eksikliğini de bera-
berinde getiriyor. Kısaca, çocukların kenti motorlu 
taşıt araçları ile deneyimlemeleri, kentle kurdukları 
ilişkinin niteliğini de derinden etkiliyor. 

Çocuklar yaşadıkları kentin ulaşımını madalyala-
rı ile görece oldukça düşük oranda ödüllendiriyor, 
“madalya sıralamasında” %6,4 ile dördüncü sırada 
yer veriyorlar. (Grafik 13) Buna karşın “ULAŞIM ve 
HAREKETLİLİK”, çocukların yoğun biçimde, öncelikli 
olarak ele aldıkları ve gündeme getirdikleri bir konu 
başlığı olarak öne çıkıyor. Vurguladıkları sorunların, 
yetişkinlerin karşı karşıya oldukları sorunlardan çok 
farklı olmadığı ve oldukça radikal çözümler ürettik-
leri görülüyor. ULAŞIM ve HAREKETLİLİK, belirlenen 
tüm konu başlıkları içinde çocukların en fazla sorun 
ifade ettikleri DOĞA ve ÇEVRE’nin ardından %20,9 
ile ikinci sırada yer alıyor. (Grafik 15)

Kendi içinde değerlendirildiğinde madalyaları ile 
büyük bir oranda (%77) şehrin metrolarını, metro 
inşaatlarını, otobüslerini, “Toplu Taşımayı” ödüllen-
diriyorlar. Bunu “Arabalar ve Trafik” başlığı altında 
toplanan yollar, tüneller izlerken (%20), “Bisiklet 
Kullanımının” sadece %3 oranında ödüllendirildiği 
görülüyor. Kentteki “Yaya Ulaşımının” ise, çocuklar 
tarafından madalyaya değer görülmediği dikkat 
çekiyor. (Grafik 15.2)

Yaş grubu ayırımına bakıldığında, bu konu başlığının 
yaş gruplarının tümü için benzer oranlarda öncelikli 
bir sorun ve çözüm alanı olduğu göze çarpıyor. 

Bu başlık içinde en büyük sorun olarak belirgin bir bi-
çimde “Arabalar ve Trafik” (%84) öne çıkıyor. Bunun 
dışındaki sorunların görece daha düşük oranlarda 
ifade edildiği görülüyor: “Yaya Ulaşımı” (%7), “Bisik-
let Kullanımı” (%5) ve “Toplu Taşıma” (%4). Başta 
özel araçlar olmak üzere aşırı yoğun araç trafiği, 
yaya geçitlerinin yetersizliği ve düzensizliği, yürüyüş 
ve bisiklet yollarının yetersizliği ve güvensizliği dile 
getirdikleri sorunlar arasında yer alıyor. (Grafik 15.3)

Bu konudaki çözüm önerileri de doğal olarak büyük 
oranda “Arabalar ve Trafik” sorununun çözümüne 
odaklanıyor (%80). Diğer çözüm önerileri ortaya 
koydukları sorunların çözümü ile paralel olarak, “Ya-
yalar” ve “Bisiklet Kullanımını” içeren mikro hare-
ketliliğe (%12) ve “Toplu Taşımanın” daha etkin hale 
dönüştürülmesine yönelik (%8). (Grafik 15.4)

İşaret ettikleri sorunlar ve çözüm önerileri, araba-
lar ve trafik odaklı bir kent içinde çocukların ulaşımı, 
caddeleri ve sokakları algılama şekillerini ve bununla 
ne şekilde baş etmeye çalıştıklarını yansıtıyor.

Tablo 4: ULAŞIM ve HAREKETLİLİK – Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı (Detaylı bilgi için Ek 4)

ULAŞIM ve 
HAREKETLİLİK 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel Toplam

Madalya %5,8 %4,8 %10,7 %6,4

Sorun %23,2 %19,1 %21,7 %20,9

Çözüm %24,5 %20,2 %22,5 %22

Aşağıdaki tablo, projeye katılan tüm çocuklar arasında her yaş grubu için, bu başlığa verilen madalya, 
ifade edilen sorun ve çözüm önerilerinin ne oranda bir paya sahip olduğunu gösteriyor.  
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Çocukların ULAŞIM ve HAREKETLİLİK konu baş-
lığında ifade ettikleri toplam 1592 sorun ve 1396  
çözüm önerisi daha ayrıntılı bir değerlendirme 
amacıyla; 

• Arabalar ve Trafik 
• Yayalar
• Bisiklet Kullanımı 
• Toplu Taşıma

olmak üzere dört “Alt Başlık” altında toplanmıştır. 

Aşağıdaki grafik, bu konu başlığı altında yer alan alt başlıkları “madalya”, “sorun” ve “çözüm” ayırımında 
karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

ULAŞIM ve HAREKETLİLİK Alt Başlık Analizi

Alt Başlıklara ait grafik ve tablolar ilgili bölümlerde yer almaktadır.

Grafik 15-5: ULAŞIM ve HAREKETLİLİK 
Alt Başlıkların Dağılımı (Sayısal)
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ARABALAR ve TRAFİK
Trafikten Bıktım!

ULAŞIM ve HAREKETLİLİK konu başlığı içinde “Ara-
balar ve Trafik” düşük oranda madalya ile ödüllen-
dirilirken, bu alt başlık en fazla sorun (%84) ve yine 
en fazla çözüm önerisi (%80) ifade edilen alt başlık 
olarak öne çıkıyor (Grafikler 15.3 ve 15.4). Çocuklar, 
“Arabalar ve Trafik” alanında kentte madalyaya 
değer neredeyse hiçbir şey olmadığını söylüyor, az 
sayıdaki madalyalarını da kentin otoyollarına,
tünellerine veriyorlar. Bu konuya ilişkin ifade ettik-
leri sorunlar ise çok çeşitli;

 • Araç ve Trafik Yoğunluğu” (%80) 
  Kentte gürültü yapan, havayı kirleten, kimi  
  zaman tehlike yaratan araçların çokluğu ve  
  bunların yarattığı trafik sıkışıklığı, 
 • “Kurallara Uymama ve Kazalar” (%11)
  Kırmızı ışıkta durmayan arabalar, araba  
  kullanırken telefonda konuşulması, trafikteki  
  kazalar ve kavgalar, motosikletlerin kaldırımları  
  yol olarak kullanması,

 • “Bozuk ve Yetersiz Yollar” (%5,8) 
  Yol çalışmalarının düzensizliği, uzun sürmesi,   
  kapanmayan çukurlar, sokakların darlığı, çıkmaz  
  sokak uyarısı ve yön işaretlerinin bulunmaması,  
  kar yağdığında yolların açık tutulamaması, 
 • “Otopark Sorunu” (%1,8)
  Otoparkların az olması, sokakların ve  
  kaldırımların arabalar tarafından işgal edilmesi, 
 • “Okula Ulaşım Sorunu” (%1,5) 
  Trafik sıkışıklığı nedeniyle servislerin gecikmesi,
  okula ve eve zamanında ulaşamamak, 
  arabaların okulların önünde yarattığı tehlikeler…

ARABALAR ve TRAFİK
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

ARABALAR ve TRAFİK - Sorunlar ARABALAR ve TRAFİK - Çözüm Önerileri

Araç ve Trafik 
Yoğunluğu; 

%79,8

Daha Çok Yol
ve Yol Bakımı; 

%19,5

Okula Ulaşım Sorunu; 
%1,5

Bozuk ve 
Yetersiz 
Yollar; 
%5,8

Kurallara Uymama 
ve Kazalar; 

%11,1

Otopark Sorunu; 
%1,8

Toplu Taşımanın 
Arttırılması; 

%20,2
Alternatif Ulaşım 

Olanakları; 
%11

Trafik Kurallarına 
Uyma; 
%12,5

Nüfus Yoğunluğunun 
Azaltılması; 

%0,7

Otoparkların 
Arttırılması; 

%2,2

Elektrikli Araç 
Kullanımı; 

%3,9

Araç Sayısının 
Azaltılması; 

Trafik Düzeninin 
Sağlanması; 

%8,8

%21,1

Madalya

Sorun

Çözüm

1340

1122

38
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Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Ulaşım ve 
Hareketlilik

Arabalar ve 
Trafik %19,4 %16,5 %17,6 %17,6

Çocuklar bu büyük sorununla baş edebilmek için 
zengin bir “çözüm paketi” geliştiriyorlar; 

 • “Trafik Düzeninin Sağlanması” ve “Trafik  
  Kurallarına Uyulması” (%33,6) Trafik polisi, 
  trafik ışığı ve uyarı levhalarının sayısının 
  arttırılması, EDS sisteminin yaygınlaştırılması,
  kent içinde hız sınırlaması uygulanması, trafik   
  ışıklarının sensörlü olması, iş saatlerinin 
  dönüşümlü olarak ayarlanması, okul saatlerinde  
  okul civarındaki yolların trafiğe kapatılması,   
  insanların kurallara uyma konusunda 
  bilinçlendirilmesi, uymayanlar için ağır para   
  cezaları uygulanması,
 • “Toplu Taşımanın Arttırılması” ve “Alternatif  
  Ulaşım Olanakları” Oluşturulması (%31,2)
  Toplu taşımanın yaygınlaştırılması, motorlu   
  taşıt araçlarının yerine bisiklet ve scooter 
  kullanımı, kısa mesafelerin yürünmesi,

 • “Daha Çok Yol ve Bakım Çalışması” (%19,5)
  Alt ve üst geçitlerin çoğaltılması, yeni yollar, çift  
  katlı yollar ve köprüler yapılması, bozuk yolların   
  gecikmeden onarılması, yol bakımlarının   
  iş günü ve saatlerinin dışında yapılması,  
  ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan  
  araçlara ayrı yollar yapılması,
 • “Araç Sayısının Azaltılması” (%8,8) Tek-çift   
  plaka uygulaması, her ailenin en fazla bir 
  arabasının olması, zorunlu hizmetler dışında   
  trafiğe dönüşümlü olarak belli saatlerde  
  çıkılabilmesi, insanların araba içinde tek kişi  
  olarak yolculuk etmemeleri, 
 • “Elektrikli Araç Kullanımı” (%3,9)
 • “Otoparkların Arttırılması” (%2,2) Her binanın
  kendi otoparkının bulunması zorunluluğu, 
  ücretsiz otoparkların arttırılması, çok katlı 
  otoparklar,
 • Şehirde daha az bina yapılması ve daha az
  insan yaşaması için “Nüfus Yoğunluğunun 
  Azaltılması” (%0,7)

Tüm yaş gruplarında “Trafik” sorununun çok önemli bir gündem olduğu görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)
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Yollar güzelleştirilsin. 6 yaş

Hızlıca karşıdan karşıya geçmek için üstten geçit ve 
alttan geçişler daha çok olmalı. - Güneş, 7 yaş

Arabalar çok olmasın ve çocuklar parka gidebilsin. 
- Sipan, 8 yaş 

Kazılar 3 günden fazla süremez.
Sebebi: yol tıkamak.

Arabaları 
yok etmek 

lazım!

Yol çalışmalarının
hepsinin bir kerede 

yapılması gerek.

Kuryelere her  
3 ayda bir ehliyet 

sınavı yapılsın.

Yıllık araba satışı
%35 ile 

sınırlandırılsın.

Sürekli gezmeye 
gitmemek lazım.

O zaman trafik azalır.

Bazı binaların otoparkı 
var arabaları yok,  

bazılarının ise otoparkı 
yok. Otoparklar ortak 

kullanılabilir.

Kısa
mesafeleri 

yürüyebiliriz...

DİKKAT! 
Çok fazla 
kazı var.

Trafiğe çıkış saatleri
kısıtlansın, dönüşümlü 
olsun, mecbur kalanlar 

para ödesinler.

Polisler sadece 
önemli biri geldiğinde 

değil, her zaman 
trafiği düzenlemeli.
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Çocukların, kentte yürüyerek ulaşım konusunda 
madalyaya değer bir şey bulamamış olmaları an-
lamlıdır. Bu, motorlu taşıt araçları ile ulaşımın yay-
gınlığı nedeni ile yürümenin günlük yaşam pratik-
lerinde neredeyse hiç yerinin olmaması ya da var 
olduğu kadarı ile bu deneyimlerinin olumsuz olduğu 
şeklinde yorumlanabilir.

ULAŞIM ve HAREKETLİLİK konu başlığı içinde “Ya-
yalar”, “Araba ve Trafik” sorununun ardından ço-
cukların öncelikli gördüğü sorunlar arasında %7 ile 
ikinci sırada yer alıyor. (Grafik 15.3) Çözüm önerileri 
arasında da paralel bir pay (%8) alıyor. (Grafik 15.4) 

Bu alt başlık kendi içinde değerlendirildiğinde ise 
“Kaldırım” ve “Yaya Geçidi” sorunlarının öne çıktığı 
görülüyor. Kaldırımlar ve yaya geçitleri güvenli bir 
yaya ağının temel bileşenleridir. Hem yürümek hem 
dinlenmek için kaldırımların kesintisiz, güvenli ve 
erişilebilir olması, yaya geçitlerinin sık aralıklarla ve 
belirgin olması yaya ulaşımının vazgeçilmez unsur-
larıdır. 

Çocukların tam da bu temel sorunlara işaret ettik-
leri görülüyor;

 • “Kaldırımlar” (%36,6)
  Her yerde kaldırım olmaması, arabaların  
  kaldırımlara park etmeleri, kaldırımların dar ve   
  düzensiz olması, motor, bisiklet ve scooterların  
  kaldırımları kullanmaları ve kaldırımların 
  bakımsızlığı,
 • “Yaya Geçitleri” (%32,1)
  Yaya geçitlerinin yetersizliği, yayalara yol  
  verilmemesi ve okul çevrelerinde yaya geçidi  
  olmaması,
 • “Yürüme Yollarının Yetersizliği” (%23,5) 
  Araç ve yaya ayırımının belirgin olmaması  
  nedeniyle yürüme yollarının güvensizliği,  
  çamur ve çukurlar nedeniyle niteliksiz olması…

YAYALAR
Kaldırım Arıyorum!

YAYALAR
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

YAYALAR - Sorunlar YAYALAR - Çözüm Önerileri

Kaldırım 
Sorunu; 
%36,6

Diğer; 
%8,0

Diğer; %7,1
Yaya Geçidi 

Sorunu; 
%32,1

Yürüme Yolları 
Yetersiz; 

%23,2

Kaldırımların 
İyileştirilmesi; 

%49,6

Yaya Geçidi 
Düzenlemeleri; 

%43,4

Madalya

Sorun

Çözüm

112

113

0
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Aşağıdaki tabloda kentte Yayalar ile ilgili sorun ve endişenin yaş küçüldükçe daha fazla ifade edildiği 
görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Ulaşım ve 
Hareketlilik

Yayalar %2,2 %1,3 %1 %1,5

Çocuklar, kaldırımlar ile ilgili ifade ettikleri sorun-
lardan daha fazlasını iyileştirilmesi için üretiyorlar. 
Bu, ihtiyaçlarının ne kadar çok ve somut olduğuna 
işaret ediyor. Çocukların kentte yaya öncelikli dü-
zenlenmelere ilişkin talep ve önerileri de başta kal-
dırımlar olmak üzere yoğun olarak öne çıkardıkları 
bu sorunlara odaklanıyor;

 • “Kaldırımların İyileştirilmesi” (%49,6) 
  Kaldırımların genişletilmesi, her yerde kaldırım   
  olması, daha özenli yapılması, araçların  
  kaldırımlara park etmesinin ve kafelerin  
  kaldırımları işgal etmesinin ağır para cezaları ile  
  engellenmesi, ev, market gibi yerlerin kapılarının  
  kaldırıma doğru açılmaması, 

 • “Yaya Geçidi Düzenlemeleri” (%43,4) 
  Okulların bulunduğu bölgelere daha çok yaya  
  geçidi ve üst geçit yapılması, yaya geçitlerinin  
  dikkat çekmesi için 3 boyutlu yaya geçitleri gibi  
  özel tasarımlar yapılması, trafik ışıklarının geçiş  
  sürelerinin yayalar için daha uzun olması, 
 • Diğer (%7,1) 
  Yaya yollarının güvenlik için aydınlatılması,  
  yürüme mesafelerinin azaltılması için ara  
  yürüyüş yollarının çoğaltılması…
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Araba yolu çok,
yürüme yolu az.

Kaldırımlar bebek 
arabaları için uygun 

değil.

Parka gitmek için 
bir anayol geçmem 

gerekiyor.

Kaldırımlar dar
ve bakımsız.

Yürüyemiyoruz.

Kaldırımlar genişletildi ve bebek arabaları için
uygun oldu. 

Kaldırımlara park etmeyiniz. - 12 yaş 

Konuşan yaya geçidi. - Ege, 9 yaş 
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Çocuklar bisikleti eğlencenin yanı sıra şehirde alter-
natif bir ulaşım aracı olarak da değerlendiriyorlar. 
Bu konuda İstanbul’a verdikleri madalya sayısının 
yok denecek kadar az olduğu görülüyor.

“Bisiklet Kullanımı” ile ilgili temel sorunu, bisiklet 
yollarının ve park alanlarının yetersizliği ve var olan 
bisiklet yollarının motorların kullanımı nedeniyle gü-
vensiz olması şeklinde yansıtıyorlar. 

Bu sorunun çözümüne dönük önerileri arasında, 
ağırlıklı olarak;
   • “Bisiklet Yollarının Arttırılması” (%78,9)
     Var olan bisiklet yollarının genişletilmesi ve
     sadece sahillerde değil, kent içinde de yer
     verilmesi, bisiklet yollarının kesintisiz hale
     dönüştürülmesi,
 • “Bisiklet Kullanımının Teşvik Edilmesi” (%21,1) 
  Belediyenin ihtiyacı olan çocuklara bisiklet  
  sağlaması, okullarda bisiklet kullanımının  
  öğretilmesi, eski bisikletin yerine yenisinin  
  alınabileceği yerlerin oluşturulması, bisiklet  
  fiyatlarının ucuzlatılması 

yer alıyor.

BİSİKLET KULLANIMI
Bisiklet Yolları ve Parkları Artsa...

BİSİKLET KULLANIMI
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

71

57

5

BİSİKLET KULLANIMI - Çözüm Önerileri

Bisikletlerin sadece sahilde değil normal şehrin 
içinde de olması önemlidir.-  Ege, 14 yaş

Ücretsiz bisiklet 
bakım onarım 

yerleri kurulsun.

Okullarda çocuklara 
bisiklet kullanmayı 

öğretebilirler.

 %21,1

Bisikletin Teşvik
Edilmesi; 

Bisiklet Yollarının
Arttırılması;

%78,9 

ULAŞIM ve HAREKETLİLİK konu başlığı altında ço-
cukların yoğun değerlendirmeleri, onların sokakları 
ve caddeleri sakınılması gereken tehlikeli yerler ola-
rak algıladıklarını, dışarıda kendilerini bir yetişkine 
bağımlı hissettiklerini gösteriyor. Bunu değiştirmek 
ve dönüştürmek için başta bireysel araba kullanı-
mının azaltılması ve toplu taşımanın arttırılması 
olmak üzere, yaya ulaşımını destekleyen kaldırım ve 
yaya geçitlerinin iyileştirilmesi ve bisiklet kullanımı-
nın yaygınlaştırılmasının altını çiziyorlar. 
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Madalya

Sorun

Çözüm

69

104

144

Çocukların “Toplu Taşıma” konusuna büyük önem 
verdikleri ve pek çok sorunun çözümü için anah-
tar bir rol yükledikleri görülüyor. “Toplu Taşımanın” 
ULAŞIM ve HAREKETLİLİK konu başlığı içinde en 
çok madalya alan başlık olması da (%77) bunu pe-
kiştiriyor. (Grafik 15.2)

Çocuklar, hava kirliliğinden, şehirdeki trafik sorunu-
nun çözümüne kadar pek çok sorunun çözümünde 
“Toplu Taşımanın” geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasını vurguluyorlar. Bu konuda işaret 
ettikleri sorunlar arasında;

 • “Toplu Taşımanın Yetersizliği” (%70)
  Deniz yolu ulaşımının azlığı, toplu taşıma  
  sisteminin yeterince çeşitli ve bağlantılı  
  olmaması, metro sisteminin semtlerin içine  
  girmemesi, toplu taşıma ile uzak yerlere 
  ulaşımın güçlüğü, otobüslerin kalabalık olması,   
  durak sayılarının azlığı, 
 • “Toplu Taşmanın Pahalılığı” (%8,2) 
 • “Diğer” (%21,3) 
  Metro inşaatlarının her yeri delik deşik etmesi,  
  çocuklara öncelik verilmemesi, taksilerin  
  durmaması

yer alıyor. 

TOPLU TAŞIMA
Daha Çok… Daha Ucuz Toplu Taşıma…

TOPLU TAŞIMA
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

TOPLU TAŞIMA - Sorunlar TOPLU TAŞIMA - Çözüm Önerileri

Diğer;
%21,3

Diğer;
%6,7

Kullanımın
Kolaylaştırılması;

%40,4

Daha Çok
Toplu Taşıma;

%52,9

Pahalı;
%8,2

Yetersiz;
%70,5
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12-14 yaş grubunun toplu taşımayı görece daha fazla kullandıkları dikkate alındığında bu konuda daha yük-
sek oranda sorun yansıtmış olmaları anlaşılabilir. (Detaylı bilgi için EK 4)

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Ulaşım ve 
Hareketlilik

Toplu Taşıma %0,7 %0,4 %2,1 %0,9

Toplu Taşımaya yönelik çözüm önerileri arasında; 

 • “Toplu Taşımanın Arttırılması” (%52,9)
  Deniz ve demiryolu ulaşımının arttırılması, 
  metro çalışmalarının hızla bitirilmesi ve var olan
  metro ağının genişletilmesi, metronun 
  semtlerin içine girmesi, özel araba ve toplu
  taşıma yollarının ayrılması, metro, otobüs, 
  vapur seferlerinin birbirleriyle entegre olması,   
  vagon sayılarının ve duraklarının arttırılması,   
  yoğun saatlere dönük özel bir planlama 
  yapılması, otobüs duraklarının çoğaltılması,

 • “Kullanımın Kolaylaştırılması ve Teşvik Edilmesi”  
  (%40,4)
  Toplu taşıma ücretlerinin indirilmesi, yoksullar   
  ve öğrenciler için ücretsiz olması, toplu taşımanın  
  teşvik edilmesi için afiş, film, haber programları  
  ve kampanyalar yapılması, özel araç sahiplerine  
  toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla  
  indirim sağlanması, sadece öğrencilerin 
  yararlanacağı seferler konulması,
 • “Diğer” (%6,7)
  Otobüslerde trafik sıkışıklığında çocukların  
  eğlenmesi için oyunlar olması, çocuklara öncelik  
  verilmesi, ulaşımın “havadan” sağlanması

gibi çok sayıda istek ve öneri yer alıyor. 
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Eğer bir otobüs 100 kişi alıyorsa otobüse binebiliriz. 
Ama kendi arabalarımızla çıkarsak çok fazla egzoz 
çıkar ve hava kirliliğine sebep oluruz. - Beliz, 10 yaş

İstanbul’da çok fazla trafik var. Bunu azaltmak için
deniz yolunu arttırmalıyız. İnsanlar deniz yolunu 

daha çok, kara yolunu daha az tercih etmeli!
- Zeynep, 10 yaş

Arabalar kullanılırsa egzoz çıkar, 
metro kullanılırsa egzoz çıkmaz. - Kuzey, 8 yaş

Toplu taşıma 
araçlarında  

çocuklara öncelik 
verilmiyor.

Metrolar her
yeri delik deşik

etti.

Toplu taşıma 
15 yaş altına 

ücretsiz olmalı.

1005 kişi arabaya 
binerse 1005 araba 

olur. 1005 kişi bir
vapura binerse 1 vapur 

olur.Bu kadar!
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KENT
YAŞAMI
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Yapılaşma
Güvenlik
Gürültü
Nüfus Yoğunluğu
Alt Yapı
Deprem
Tarım ve Sanayi
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Çocuklar tarafından ifade edilen tüm sorunlar içinde 
bu Konu Başlığının payı, karşılaştırmalı olarak aşağı-
daki yüzdesel grafikte görülmektedir. Bu Konu Baş-
lığına çocukların verdikleri madalya ve ifade ettikleri 
sorun ve çözümler sayısal olarak üçlü grafikte ayrıca 
gösterilmiştir.

Dairesel grafikler ise bu Konu Başlığı ile ilintili madal-
ya, sorun ve çözüm önerilerinin kendi içinde alt baş-
lıklara göre dağılımını göstermektedir.

Alt Başlıklar: Yapılaşma – Güvenlik – Gürültü –- Nüfus Yoğunluğu – Alt Yapı - Deprem – Tarım ve Sanayi 

Grafik 16: Konu Başlıkları içinde KENT YAŞAMI

Grafik 16.1: KENT YAŞAMI
Madalya, Sorun ve Çözüm Önerileri Dağılımı (Sayısal)

Madalya

Sorun

Çözüm

259

1266

917

%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40

%16,6KENT YAŞAMI

Doğa ve Çevre

Ulaşım ve Hareketlilik

KENT YAŞAMI

Toplumsal Yaşam

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler

Sokak Hayvanları

Ekonomi

Sağlık ve Alışkanlıklar

Eğitim

%35,7

%20,9

%5,8

%5,7

%5,4

%5,0

%3,0

%1,8



Grafik 16.3: KENT YAŞAMI 
Sorunların Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 16.4: KENT YAŞAMI 
Çözüm Önerilerinin Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 16.2: KENT YAŞAMI
Madalyaların Alt Başlıklara Göre Dağılımı
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Yapılaşma;
%37

Alt Yapı;
%14

Deprem;
%1

Güvenlik;
%5

Nüfus Yoğunluğu;
%31

Tarım ve Sanayi;
%12

Yapılaşma;
%36

Alt Yapı;
%4

Güvenlik;
%24

Gürültü;
%21

Deprem;
%1

Tarım ve Sanayi;
%1

Nüfus Yoğunluğu;
%13

Yapılaşma;
%29

Alt Yapı;
%5

Güvenlik;
%25

Gürültü;
%21

Deprem;
%5 Nüfus Yoğunluğu;

%14

Tarım ve Sanayi;
%1
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“Önce biz binaları şekillendiririz, sonra da onlar bizi 
şekillendirir.” W. Churchill’in bu sözünü şehirlere de 
uyarlayabiliriz: “Önce biz kentlerimizi biçimlendiririz, 
sonra da onlar bizi”. Kentin çocuklar tarafından so-
mut olarak gözlemlenen ve günlük yaşamları içinde 
deneyimledikleri özellikleri, çocukların kent içindeki 
yaşamlarını da şekillendirmektedir. Çocuklar özel-
likle gelişim yıllarında çevrelerinden önemli ölçüde 
etkilenirler. İçinde bulundukları fiziksel çevrenin ge-
lişimlerini, zenginleşmelerini, öğrenmelerini teşvik 
etmesi önemlidir. 

Henüz “biçimlenmelerinin” tamamlanmadığı bir 
dönemlerinde çocukların kente yetişkinlerden daha 
çıplak ve daha “taze” bir gözle baktıklarını, kentin 
“mevcut halini” içselleştirmeden değerlendirdiklerini 
ve yalın bir şekilde yansıttıklarını görüyoruz.

“KENT YAŞAMI”, İstanbul’a sorunlar ile bağlantılı 
olarak verilmiş madalyaların sıralamasında “DOĞA 
ve ÇEVRE” ve “KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİK-
LER” başlıklarından hemen sonra %8,8’lik bir oranla 
üçüncü sırada yer alıyor. (Grafik 13) Bu başlığın, ken-
di içindeki madalya dağılımına bakıldığında görüle-
ceği gibi çocuklar, en çok yaşadıkları kentin modern 
binaları, mimarisi, gökdelenleri, güzel evleri (%37), 

16 milyonluk nüfusu (%31) ile gurur duyuyorlar. Ma-
dalyaları ile en az ödüllendirilen başlıklar ise, özel-
likle çocuklar söz konusu olduğunda göz ardı edi-
lemeyecek olan “Güvenlik Konusu” (%5) ve şehrin 
“Depreme Hazırlıklı Oluşu” (%1).

KENT YAŞAMI, aynı zamanda çocukların en çok so-
run (%16,8) ve çözüm önerisi (%14,5) oluşturdukla-
rı konu başlıkları arasında üçüncü sırada yer alıyor 
(Grafik 16). Çocuklar İstanbul’a yapılaşması, nüfus 
yoğunluğu, gürültüsü, güvenliği, alt yapısı, sanayi 
ve ticareti, deprem riski ile bir bütün olarak baktı-
lar, bunların arasında gurur duydukları, beğendikleri 
yönleri ödüllendirdiler, yaşamlarını zorlaştıran so-
runları belirlediler ve bunların çözümlenebilmesi için 
çok sayıda fikir ürettiler. Bu anlamda bu konu baş-
lığı önemli çaba gösterdikleri bir konu başlığı olarak 
karşımıza çıkıyor.

KENT YAŞAMI, tüm yaş gruplarında sorun sırala-
masında gündemlerinin üçüncü sırasında yer alıyor. 
Yaş arttıkça ve buna bağlı olarak kent yaşamında 
daha bağımsız ve karmaşık ilişkiler geliştirdikçe ço-
cukların KENT YAŞAMINA ilişkin görece daha fazla 
sorun ve çözüm önerileri ifade ettikleri görülüyor.

KENT YAŞAMI’na ilişkin ifade edilen sorunlara kendi 
içinde baktığımızda ise, “Yapılaşmanın” (%29) ço-
cukların en çok vurguladıkları sorun olduğu, bunu 
“Güvenlik” (%25), “Gürültü” (%21) ve “Nüfus Yoğun-
luğunun” (%14) izlediği görülüyor. (Grafik 16.3) Talep 
ve çözüm önerileri de başta “Yapılaşmaya” dönük 
olmak üzere aynı sıralamayı takip ediyor. (Grafik 
16.4)

Çocuklar İstanbul’u, binalar ile çevrelenmiş, kalaba-
lık, gürültülü, kendilerini güvende hissetmedikleri bir 
kent olarak tanımlıyor, sorunlarını ve çözüm önerile-
rini yansıtırken kendi bakış açıları ile önümüze yep-
yeni bir şehir planlaması ve kent yaşamı tasarımı 
koyuyorlar.

Tablo 5: “KENT YAŞAMI” – Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı (Detaylı bilgi için EK4)

KENT YAŞAMI 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel Toplam

Madalya %6,2 %9,0 %13,0 %8,8

Sorun %15 %16,8 %18 %16,6

Çözüm %13,4 %14,2 %16,1 %14,5
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Çocukların KENT YAŞAMI konusunda ortaya koydu-
ğu toplam 1.266 sorun ve 917 çözüm önerisi daha 
ayrıntılı bir değerlendirme amacıyla;

 • Yapılaşma 
 • Güvenlik
 • Gürültü
 • Nüfus Yoğunluğu
 • Alt Yapı
 • Deprem
 • Tarım ve Sanayi
olmak üzere yedi “Alt Başlık” altında toplanmıştır. 

Aşağıdaki grafik, bu konu başlığı altında yer alan alt başlıkları, “madalya”, “sorun” ve “çözüm” ayırımında 
karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

KENT YAŞAMI Alt Başlık Analizi

Alt Başlıklara ait grafik ve tablolar ilgili bölümlerde yer almaktadır.

Grafik 16-5: KENT YAŞAMI
Alt Başlıkların Dağılımı (Sayısal)
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YAPILAŞMA
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

106

YAPILAŞMA
Dışarı Çıktığımda Hep Bina Görüyorum, Her Yer Gri...

Çocukların mekân ve kent ile ilgili algılarının oluşu-
munda bulundukları fiziksel çevre, bu çevrenin ni-
teliği, ölçeği, zenginliği önemli kriterlerdir. Binaların 
yoğunluğu, ölçekleri, tasarımlarının, çocukların ha-
reketliliğinden başlayarak bağımsızlıklarına, bilişsel 
gelişimlerine dek yansıyan etkileri söz konusudur. 

Kendi bakış açıları ile KENT YAŞAMINI değerlendi-
rirken çocukların en çok “Yapılaşma” alt başlığına 
odaklandıklarını, en çok madalyanın, en çok sorun 
ve çözümün bu başlık altında yer aldığını görüyoruz. 
“Yapılaşma” ile ilgili  madalyalarını,  kentin  modern

binalarına, güzel evlerine ve gökdelenlerine (%37) 
verirken (Grafik 16.2), bina sayısının çokluğu, yoğun-
luğu, yüksekliği, çarpık kentleşme ve sürgit inşaatla-
ra vurgu yaparak (%29) bu konudaki kaygılarını da 
dile getiriyorlar. (Grafik 16.3).

Kendi içinde değerlendirildiğinde bu alt başlık için-
de en fazla vurguladıkları “Bina Yoğunluğu ve Yük-
sek Binalar”, bu yapıların arasında kaybolmuşluk 
hissini yansıtıyor. Ardından “kargaşa” ve “karmaşa” 
sözcükleri ile ifade ettikleri düzensizliği eleştiriyor, 
“Çarpık ve Aşırı Kentleşmeye” vurgu yapıyor ve inşa-
atların yarattığı sorunlara değiniyorlar.

Çok ve
Yüksek
Binalar; 
%69,1

Çarpık Kentleşme; 
%22,0

Çok Katlı Bina
Sınırlandırması; 

%12,5

Yeniden Yapılanma 
ve Denetim; 

%16,4

Nüfus Yoğunluğunun 
Azaltılması; 

%2,6

Yeni ve Sağlam 
Binalar; 

%5,9

İnşaatlar; 
%7,8

Kanal İstanbul; 
%1,1

Daha Çok Ağaç 
ve Daha Az Ev;

%62,2

YAPILAŞMA - Sorunlar YAPILAŞMA - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

97

372

305
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Yaş grubu düzeyinde bakıldığında “Yapılaşma” sorununun tüm yaş grupları için benzer oranlarda önemli bir 
gündem maddesi olduğu görülüyor. (Detaylı bilgi için EK4)

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Kent Yaşamı Yapılaşma %4,1 %4,8 %5,8 %4,9

Bu yoğun yapılaşma ile baş etmek, iyileştirmek ve 
kimi zaman engellemek için ortaya koydukları çok 
sayıda öneri arasında en temel mesajlarının bina 
sayısının azaltılması ve daha çok ağaç ve yeşil alan 
olduğu görülüyor. Sadece bina sayısını azaltmakla 
yetinmiyor, binaların ne şekilde ve nasıl yapılması 
gerektiğine dair kısıtlamalar, denetimler ve çeşit-
li öneriler ile bu mesajlarını destekliyorlar. Kentteki 
nüfus yoğunluğu ile bina yoğunluğu arasındaki ilişki 
kurarak, kalabalığın azaltılmasını da çözümleri ara-
sına ekliyorlar;

• “Daha Çok Ağaç Daha Az Ev” (%62,5) 
 Gereksiz yapıların yıkılarak bu alanların yeşil  
 alana dönüştürülmesi, yeni inşaat yapımının  
 sınırlandırılması, yeni yapılan evler için bahçe   
 zorunluluğu, aşırı gösterişli binaların yapımının  
 yasaklanması, her yapılan bina için belirli sayıda  
 ağaç dikme şartı, 

• “Yeniden Yapılanma ve Denetim” (%16,4)
 Dere yataklarına bina yapılmaması, sanayinin  
 şehir dışına çıkarılması, kentsel dönüşümün  
 hızlandırılması, tarihi dokuların ve sahillerin  
 yapılaşmanın yasaklanması, hatta İstanbul’un  
 yeni baştan planlanması,
• “Çok Katlı Binaların Sınırlandırılması” (%12,5) 
 En çok 4 ya da 5 katlı bina yapımına
   izin verilmesi,
• Yeni ve Sağlam Binalar (%5,9)
 Eski ve iç içe binaların yarattığı görüntü
   kirliliğinin azaltılması ve eski binaların
   yıkılarak ya  da onarılarak deprem güvenliğinin
   sağlanması,
• “Nüfus Yoğunluğunun Azaltılması” (%2,6) 
  Göçün engellenmesi ya da sınırlandırılması…

Bu kapsamda ifade edilen sorunlar arasında;

 • “Çok ve Yüksek Binalar” (%69,1)
  Ağaçların kesilerek ev yapılması, yeşil alanların   
  binalar nedeniyle azalması, evlerin bitişik   
  düzende olması, etraflarını kuşatan yüksek   
  binalar nedeniyle gökyüzünü dahi 
  görememeleri, her yerin beton olması, binalar
  nedeniyle renksiz ve gri bir kent,

 

• “Çarpık Kentleşme” (%22) 
  Aşırı yapılaşmanın şehrin dokusuna zarar  
  vermesi, binaların manzaraları yok etmesi, bazı  
  büyük projelerin sahillerden yararlanmayı  
  engellemesi, ormanlık alanlara evler yapılması,   
  plansızlık, 
 • “İnşaatlar” (%7,8) 
  Çok sayıda inşaat olması, hafriyat çalışmaları,   
  bunların yarattığı kirlilik ve karmaşa, yarım 
  kalan inşaatlar 

yer alıyor.
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Deniz kıyılarının çoğu özel mülke ait ve girip 
yararlanamıyoruz. Denizler hepimizin! Binalar 

denize sıfır bile olsa 300 metre uzaklıkta olmalı. 
Deniz ile bina arasında bir park olmalı ve halk da 

yararlanmalı.  
- Nisagül, 14 yaş

İstanbul’da gereksiz bina sayısı çok bunun 
yüzünden ihtiyacımızdan daha az ağaç var. 

Gereksiz binalar yıkılmalı, yıkılan binalar yerine 
ağaç dikilmeli. - Taha, 10 yaş 

Gerekmediği zaman 5 kattan fazla yükseklikte
bina yapılmamalı! Mercan, - 11 yaş 

Galataport çocuklara 
göre değil. Çocukların 

girebildiği oyun
parkları olmalı,
ücretsiz olmalı.

Aşırı 
gösterişli binalar

niye yapılıyor?

Nüfus yoğunluğunu 
azaltmak için 
“taşınabiliriz”.

Birileri inşaat
yapanları 

durdursun artık!

Sahillerden 
yararlanamıyoruz.

Gökdelen yapılırken 
çevrede yaşayan 
insanlardan izin

alınmalı.

Binaları azaltalım, 
böylece yağmur yağar

ve çimenler büyür.

Çok bina olduğu için parklar bulunamıyor.
- Alya, 8 yaş
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Çocukların korunmaları, kendilerini güvende hisset-
meleri gelişimleri açısından temel bir konu olduğu 
gibi aynı zamanda bir çocuk hakkıdır. Kendini gü-
vende hissetmek, güvenilir, sevgi dolu ilişkilere, or-
tamlara ve kentin de beslemesi gereken bir aidiyet 
duygusuna bağlıdır. 

KENT YAŞAMI konu başlığı içinde “Güvenlik Sorunu”, 
bu anlamda çocuklar açısından önemli ve temel bir 
başlık olarak yer alıyor. Madalya sıralamasında en 
altta kalan “Güvenlik” (%5), sorun sıralamasında 
“Yapılaşmanın” hemen ardından %25 ile ikinci sıra-
da yer alıyor. (Grafik 16.3)

Çocuklar “Şiddet Olayları ve Cinayetlere” (%40,8), 
ardından “Kavga ve Küfür” gibi saldırgan davranış-
lara (28,8),  “Hırsızlık” (%17,5) ve  “Yetersiz Güvenlik 

Önlemlerine” (%10,7) işaret ediyor, kentte kendileri-
ni yeterince güvende hissetmediklerini güçlü bir bi-
çimde vurguluyorlar. Kendilerini güvende hissettik-
lerini ifade edenler ise, daha çok dışarıda ebeveyn 
ile birlikte olmanın verdiği güvenden söz ediyorlar. 

Sokaklarda karşılaştıkları kavgalar, küfürlü tartış-
malar, silahlı saldırılar, cinayet haberleri, yolların 
yetersiz ışıklandırılması, güvenlik görevlisi sayısının 
yetersizliği ve ilgisiz olarak tanımladıkları tavır ve 
yaklaşımları, kameraların yetersizliği ve suç işleyen-
lerin serbest bırakılması, çocukların kendilerini yaşa-
dıkları şehirde güvende hissetmemelerinin başlıca 
gerekçeleri arasında yer alıyor.

GÜVENLİK
Kendimi Güvende Hissetmiyorum. Sokakta, Parkta 
Tek Başımıza Oynayamıyoruz…

GÜVENLİK
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

GÜVENLİK - Sorunlar GÜVENLİK - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

310

209

12

Şiddet ve 
Cinayetler; 

%40,8

Hırsızlık; 
%17,5

Yetersiz Güvenlik 
Önlemleri;Kavga ve Küfür;

%28,8
%10,7

Cezaların 
Arttırılması; 

%20,6

Eğitim ve
Bilinçlendirme; 

%31,6
Kendini Güvende 

Hissetmeme; 
%2,3 Güvenlik 

Önlemlerinin 
Arttırılması; 

%47,8
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Yaş grubu ayrımında bakıldığında, güvenlik sorununun tüm yaş gruplarının gündeminde olduğu görülüyor. 
(Detaylı bilgi için EK 4)

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Kent Yaşamı Güvenlik %3,4 %4,2 %4,6 %4,1

Çocukların bu soruna ilişkin talep ve önerileri hem 
somut güvenlik önlemlerini hem eğitim ve bilinç-
lendirme çalışmalarını içeren üç ana başlık altında 
toplanıyor;

 • “Güvenlik Önlemlerinin Arttırılması” (%47,8)
  Güvenlik kameralarının ve güvenlik görevlilerinin  
  sayısının arttırılması, kendilerini güvende  
  hissetmedikleri durum ve ortamlarda hemen  
  başvurabilecekleri şiddet butonları gibi  
  düzenlemelerin yapılması, güvenlik görevlilerinin  
  tutum ve davranışlarının daha dostça olması,  
  bunun için güvenlik görevlisi seçimlerinin daha  
  doğru yapılması ve bu konuda eğitim almaları,  
  silahların yasaklanması, yolların, sokakların   
  daha çok ışıklandırılması, evlere alarm 
  takılması,

  •  “Eğitim ve Bilinçlendirme” (%31,6)
     Şiddet eğilimi olan kişilere psikolojik destek  
     verilmesi, öfke kontrolü eğitimleri düzenlenmesi, 
       afiş ve filmlerle şiddet konusunda bilinçlendirme  
     çalışmalarının yapılması, insanların morallerini  
     yükselten birlikte katılabilecekleri ve hoş vakit  
     geçirebilecekleri aktiviteler düzenlenmesi,
  •  “Cezaların Arttırılması” (%20,6) 
     Şiddet uygulayanlara daha ağır cezalar verilmesi,  
     şiddet nedeniyle tutuklananların serbest  
     bırakılmaması, küfredenlerin de  
     cezalandırılmaları…
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Hırsızlara karşı dikenli teller. - 5 yaş

Hırsızlığın olmaması
için yoksulluğun
bitmesi gerekir.

Erkeklerin saat
22.00 den sonra dışarı 

çıkması engellenirse 
daha güvende

oluruz.

Günde 3 kez her  
sokakta güvenlik

kontrolü yapılmalı.

Daha çok 
aydınlatma!

Psikolojik şiddet
uygulayanlar uyguladıkları 
kişinin tedavi masraflarını

ödemeli ve en az 20 yıl
hapis cezası almalı.

Hastane, okul ve
işyerlerindeki duvarlara 

şiddetle ilgili afişler
yapıştırılmalı.

Kadın cinayetleri,
soygunlar, ne derseniz 
var. Kendimi güvende 

hissetmiyorum.
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GÜRÜLTÜ
Bir Günde 3 Kere Korna Çalma Hakkınız Var!

Gürültü kirliliğine uzun süre maruz kalmak psikolo-
jik ve bilişsel bir dizi soruna yol açabilir. Bu veriler, 
gürültünün çocukların kent yaşamında baş etmeye 
çalıştıkları temel sorunlardan biri olduğunu, kentin 
kalabalığından, yapılaşma yoğunluğu ve araç tra-
fiğinden kaynaklanan gürültünün onları doğrudan 
etkilediğini net bir şekilde gösteriyor. 

KENT YAŞAMI konu başlığı içinde “Gürültü Sorunu” 
%21 ile “Yapılaşma” ve “Güvenlik” sorununun hemen 
ardından üçüncü sırada yer alıyor. (Grafik 16.3)

Bu raporun “Benim için İstanbul” bölümünde yer 
alan “İstanbul’un Sesi” başlığı altında araba moto-
ru, trafik, korna, uğultu ve insan sesleri ile tanımla-
nan “Gürültü Kirliliğinin” diğer tüm sesleri bastırdığı 
ve İstanbul’un sembolü olan kuş ve martı seslerinin 
bunların arasında kaybolduğu hatırlanacaktır. 

Aynı fotoğraf burada da karşımıza çıkıyor. Çocuklar 
kentteki gürültü sorununu başta “Trafik” (%42,7) ve 
“Korna” sesleri (%29,6) olmak üzere “İnsan ve Ba-
ğırma” sesleri (%16,1) ve “İnşaat Gürültüsü” (%9,4) 
ile tanımlıyorlar.

GÜRÜLTÜ
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

GÜRÜLTÜ - Sorunlar GÜRÜLTÜ - Çözüm Önerileri

İnsanların 
Uyarılması 

Bilinçlendirme;
%32,4

İnşaat Gürültüsü 
Önlemleri;

%5,2

İnşaat Gürültüsü;
%9,4

İnsan
Sesi Bağırma;

%16,1

Trafik Gürültüsü;
%42,7

Korna
Sınırlandırması;

%22
Korna;
%29,6

Diğer;
%2,2 Trafik Gürültüsü 

Önlemleri;

Ses Yalıtımı;

%37

%3,5

Madalya

Sorun

Çözüm

268

178

1
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Yaş grubu ayrımında bakıldığında “Gürültü” sorununun, başta küçük yaş grupları olmak üzere tüm yaş 
grupları için önemli bir sorun olduğunu görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Kent Yaşamı Gürültü %4,4 %3,8 %2,1 %3,5

Çocuklar bu soruna ilişkin çözüm arayışlarında pek 
çok sorunun çözümünde işaret ettikleri “Toplu Ta-
şımayı” burada da vurguluyor, ayrıca kentte yoğun 
yapılaşma ile bağlantılı inşaat gürültüsü ve kalaba-
lığın yarattığı insan sesi ve uğultunun önlenmesine 
yönelik önerilere de yer veriyorlar; 

 • “Trafik Gürültüsü ve Korna Sınırlandırması”   
  (%59) 
  Toplu taşımanın arttırılması, yürümenin  
  yaygınlaştırılması, bisiklet ve scooter gibi  
  alternatif ulaşım araçlarının kullanılması, 
  yollarda hız engelleyicilere yer verilmesi, araç
  egzozlarının kontrol edilmesi, kornanın ancak
  çok gerekli olduğu durumlarda kullanılması ve
  acil durumlar dışında kullanımının    
  cezalandırılması, kornasız araba üretilmesi, bir
  gün içinde korna çalma sayısının sınırlanması, 

 • “İnsanların Bilinçlendirilmesi” (%32,4) 
  Sokaklara alçak sesle konuşma, bağırmama  
  uyarılarının yer aldığı tabelalar yerleştirilmesi,   
  telefon seslerinin kısılması, telefonla daha az  
  konuşulması, akşam belirli bir saatten sonra  
  apartmanlarda, sokaklarda gürültünün  
  yasaklanması,

 • “İnşaat Gürültüsü Önlemleri” (%5,2) 
  Daha az inşaat yapılması, daha çok işçinin  
  çalıştırılması ile inşaatların daha kısa sürede  
  tamamlanması, inşaat ve tadilatlar için belirli   
  gün ve saatler oluşturulması, binaların   
  farklı yerlerde yapılıp daha sonra şehre 
  getirilerek monte edilmesi, 

 • “Ses Yalıtımı” (%3,5)
  Evlere, okullara, iş yerlerine ses yalıtımlı camlar  
  takılması, duvar kalınlıklarının arttırılması…
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Batu 

Araçlar sadece 3 kez korna çalsın. - Bilgisu, 8 yaş 

Binalar farklı yerde 
yapılıp sonra şehre 

getirilsin böylece inşaat 
gürültüsü olmaz.

Arabalara korna 
takılmasın.

Okularda ses
geçirmeyen

duvarlar olsa...

Her yere 
“Susar mısınız?”
posterleri asılsın.

Dışarıya motor sesi 
geçirmeyen 

arabalar olsa.
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NÜFUS YOĞUNLUĞU
İstanbul Bizi Çok Yordu!

İstanbul’un 16 milyonluk nüfusu çocuklar için bir 
yandan madalya ile ödüllendirerek yansıttıkları bir 
gurur kaynağı olurken, aynı zamanda kent yaşamı 
içinde onları en çok zorlayan olgulardan biri olarak 
karşımıza çıkıyor.

KENT YAŞAMI konu başlığı içinde “Nüfus Yoğunlu-
ğu” sorunu %14 ile dördüncü sırada yer alıyor. Ço-
cuklar bunu en çok “kalabalık, sıkışıklık” kelimeleri ile 
ifade ediyorlar (Grafik 16.3).

NÜFUS YOĞUNLUĞU
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

NÜFUS YOĞUNLUĞU - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

175

113

81

Göçün
Engellenmesi;

%25,9

Kalabalığın 
Azaltılması 
Önlemleri;

%13,4

Başka Şehirlere 
Dağılım;

%42

Kalabalığın Daha Az 
Hissedilmesi;

%18,8
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Yaş grubu ayrımında bakıldığında “Nüfus Yoğunluğu” sorununun, “kalabalığa daha fazla karışan” 12-14 yaş 
grubu tarafından daha fazla ifade edildiği görülüyor (Detaylı bilgi için EK 4).

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Kent Yaşamı Nüfus  
Yoğunluğu %1,7 %1,9 %3,6 %2,3

Bu sorunla ilgili çözüm önerilerinin büyük bir bölü-
mü, diğer kentlerin, yaşamak ve çalışmak açısından 
daha cazip hale dönüştürülmesi ile tersine göç or-
tamının oluşturulmasını içeriyor. Atölye uygulama-
sına katılan bir çocuğun ifadesi ile;

“İstanbul’a yapılan yatırım başka şehirlere de yapı-
lırsa insanlar o şehirlere de yerleşirler. İstanbul gibi 
iller başka yerlerde de olmalı…”

“Nüfus Yoğunluğu” sorununun çözümüne ilişkin çö-
züm önerileri arasında daha iyi göçmen politikaları, 
İstanbul’a yerleşmek için bazı kural ve kriterler ko-
nulması ve her durumda kalabalığa daha az maruz 
kalmak ve daha az hissetmek için pratik öneriler de 
yer alıyor; 

 • “Nüfusun Başka Şehirlere Dağılımı” (%42)
  Diğer şehirlerin de geliştirilmesi, yatırım  
  yapılması, iş olanakları yaratılması, sanayi ve  
  turizm açısından desteklenmesi, 
 • “Göçün Engellenmesi” (%25,9) 
  Mülteci girişlerinin kontrollü olması, göçmen  
  sayısının azaltılması, 
 • “Kalabalığın Azaltılması İçin Önlemler” (%13,4) 
  Sadece işi olan insanların İstanbul’da oturması,  
  çocuk sayısına sınırlama getirilmesi, şehir   
  dışından gelenler için ev sahibi olma koşullarının  
  ağırlaştırılması,
 • “Kalabalığın Daha Az Hissedilmesi” (%18,8) 
  Gerekli olmadığı zaman sokağa çıkılmaması,  
  iş için dışarıya çıkış saatleri için düzenlemeler  
  yapılması, AVM’lerde aynı anda bulunacak
  insan sayısının sınırlandırılması ve özellikle 
  kalabalık yerlere gitmekten kaçınılması …
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 Yeterince kalabalığız geri gidin. - Aslıhan 

 İşsiz insanları sadece İstanbul’a değil, yüz 
ölçümü daha büyük yerlerde iş yaratıp oraya 

yerleştirmeliyiz. Ali,12 yaş 

Her tarafta nüfusun eşit bir şekilde dağıldığı için 
herkes mutlu. 

Mahallenin iki tarafına 
geçemeyecek duvar 

yapılırsa herkes kendi 
tarafında kalabilir, böylece 

daha az kalabalık olur.

İstanbul’un girişindeki 
nüfus tabelasına
bir limit konsun.

Kalabalığı 
azaltmak için insanları 

tatile gönderirim.

İstanbul’da 
havalimanları 

kapatılırsa dışarıdan 
yabancılar gelmez.

İnsanların dışarı çıkması 
için bir saat ayarlaması 
yapılsın, herkes istediği 

zaman dışarı çıkamasın.

Bence 
İstanbul’un 

kapasitesi doldu.

İşi olmayan 
İstanbul’da 
yaşamasın!
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ALT YAPI
Musluklardan Su İçebilsek...

Çocuklar KENT YAŞAMINI sadece yapılaşma, nü-
fus yoğunluğu, güvenlik gibi görünen yüzü ile değil, 
bir bütün olarak alt yapısı ile birlikte ele alarak de-
ğerlendiriyorlar. Kentin elektrik ve su sistemine, in-
ternet alt yapısına, belediye hizmetlerine verdikleri 
madalyaların yanı sıra bu hizmetlerle ilgili yetersiz 
buldukları, iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken yön-
lerine de işaret ediyorlar.

“Alt Yapı” başlığı altında “Su ve Kanalizasyon Sis-
temi Sorunları” ilk sırada yer alıyor (%45,8). Bu alt 
başlığa ilişkin olarak suyun satın alınmak zorunda 
kalınmasına, yağmurda cadde ve sokakların su dol-
masına, kanalizasyon taşmalarına işaret ediyorlar. 
Ayrıca, günlük yaşamlarında önemli bir yer tutan 
internet kullanımına ilişkin “İnternet Alt Yapısı ve 
Ücretsiz Erişimin” (%35,6) ve zaman zaman yaşa-
nan “Elektrik Kesintilerinin” (%18,6) öne çıktığı gö-
rülüyor.

Çözüm önerileri de bu sorunlar paralelinde oluşuyor; 

 • “Su ve Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi”   
  (71,4)
  Musluklardan su içilebilmesi, şehirde su 
  tasarrufu yapılması, yağmur suyu ve 
  kanalizasyon  sisteminin ayrılması, rögar 
  kapaklarının iyileştirilmesi, 
 • “İnternet Erişiminin Güçlendirilmesi” (%17,1) 
  İnternet kullanımının öğrenciler için ücretsiz  
  olması ve hemen birçok sorunun çözümünde  
  anahtarlardan biri olduğunu düşündükleri  
  kalabalığın azaltılması… 
 • “Elektrik Sistemini İyileştirilmesi” (%11,4) 
  Elektrik direklerinin kutunun içine alınarak  
  korunması, elektrik kablolarının toplanarak yer   
  altına alınması, şehrin elektrik sisteminin 
  düzenli olarak kontrol edilmesi,

ALT YAPI 
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

ALT YAPI - Sorunlar ALT YAPI - Çözüm Önerileri

Su ve 
Kanalizasyon

Sisteminin 
İyileştirilmesi;

%71,4

Madalya

Sorun

Çözüm

59

35

36

Su ve
Kanalizasyon;

%45,8

İnternet Alt Yapısı;
%35,6

İnternet
Erişiminin

Güçlendirilmesi;
%17,1

Elektrik
Sisteminin

İyileştirilmesi;
%11,4

Elektrik Kesintileri;
%18,6
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Musluklardan akan su, borulardan arıtılarak bir 
tencerenin içine doluyor ve içme suyu olarak 

kullanılıyor. - 11 yaş 

Yağmur suları depoda toplanıyor ve
sular kesilince az az kullanılıyor. - Derin, 8 yaş

Rögar kapaklarının
açık olduğu yerlere uyarı 

tabelaları konmalı.

Evimizde neden
musluktan su 
içemiyoruz?

Yağmur ve kar suları 
toplanıp sifonlarda 

kullanılabilir.



120

DEPREM
Özel Betonlar, Sağlam Taşlar ve Güvenilir Mühendis… 

İstanbul’un en önemli gündem maddelerinin başın-
da gelen “Deprem Riski”, çocukların da gündeminde 
kendisine yer buluyor (%5). (Grafik 16.3) Çocukların 
deprem güvenliği konusunda İstanbul’a hemen hiç 
madalya vermedikleri görülüyor.

Deprem konusundaki endişeleri çok belirgin bir bi-
çimde, “Sağlam Olmayan Binalar” (%85,9) başlığı 
altında toplanan, eski, dayanıksız ve yüksek bina-
lardan kaynaklanıyor. Bir diğer sorun, denetimin ol-
maması, bilinçlendirme çalışmalarının yapılmaması, 
toplanma alanlarının yetersizliğini içeren “Deprem 
Hazırlıklarının Yetersizliği” (%14,1). 

DEPREM
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

DEPREM - Sorunlar DEPREM - Çözüm Önerileri

Sağlam 
Olmayan Binalar; 

%85,9

Hazırlıkların 
Yetersizliği; 

%14,1

Eğitim ve
Bilinçlendirme; 

%13,8

Yapıların 
Sağlamlığı ve 

Güçlendirilmesi; 
%86,2

Madalya

Sorun

Çözüm

64

9

2
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Deprem konusunda tüm yaş gruplarının endişeli olduğu görülüyor. 

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Kent Yaşamı Deprem %0,6 %0,8 %1,2 %0,8

Depremle ilgili çözüm önerileri, temel endişelerine 
paralel olarak yapısal önlemlerle birlikte insanların 
bilinçlendirilmelerini kapsıyor;

 • “Yapıların Sağlamlığı ve Güçlendirilmesi”(%86,2) 
  Zaman geçirmeden eski binaların yenilenmesi,   
  güçlendirme çalışmaları yapılması, kentsel  
  dönüşümün binaların depreme dayanıklılığını   
  öncelemesi, ruhsatsız bina sahiplerinin  
  cezalandırılması, inşaat alanı seçimlerinde 
  doğal afetlere uygun alanların seçilmesi, az katlı
  binalar yapılması, sadece binaların değil aynı 
  zamanda yolların da depreme göre 
  tasarlanması,

 • “Eğitim ve Bilinçlendirme” (%13,8) 
  Herkesin deprem konusunda eğitim alması,  
  deprem tatbikatları yapılması, deprem  
  çantalarının ücretsiz olarak sağlanması,  
  depremde zarar görenler için ekonomik yardım  
  ve psikolojik destek paketlerinin hazırlanması… 

Görkem, 10 yaş 

Depremde binaların yıkılıp insanlara zarar         
vermemesi için sağlam binalar yapmalıyız.

- Beren, 13 yaş 
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TARIM ve SANAYİ
Fabrikalar Diğer Kentlere Dağılmalı…

Çocuklar yaşadıkları şehrin sanayi ve ticaret açısın-
dan gelişmişliği ve yarattığı iş olanakları ile gurur 
duyuyor ve onu ödüllendiriyorlar. Öte yandan fab-
rikaların yoğunluğundan, fabrika bacalarının yarat-
tığı hava kirliliğinden ve atıkların oluşturduğu çevre 
kirliliğinden rahatsızlar (%38,9). 

Dikkat çekici bir biçimde “Tarım Alanlarının Yeter-
sizliğine” (%61,1) işaret ediyorlar. Tarlaların azalma-
sı, yediğimiz her şeyin kent dışından getirilmesi, köy-
lerinin azalması ifade ettikleri sorunlardan bazıları

Çözüm önerileri arasında;

 • Tarımın Geliştirilmesi” (%54,5)
   İstanbul’un tarım alanlarının genişletilmesi, özel  
  tarım müdürlükleri kurulması, çiftçiliğin teşvik  
  edilmesi, kentte yaşayanların kendi meyve ve  
  sebzesini üretebileceği sistemler kurulması,
 • “Fabrikaların Şehir Dışına Taşınması” (%45,5)
  Fabrikaların İstanbul dışına taşınması, bunun   
  yaratabileceği boşluğun tarımın yanı sıra,  
  kente daha çok turist çekilerek kapatılması

yer alıyor.

TARIM ve SANAYİ 
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

TARIM ve SANAYİ - Sorunlar TARIM ve SANAYİ - Çözüm Önerileri

Fabrika 
Yoğunluğu; 

%38,9

Madalya

Sorun

Çözüm

18

12

30

Tarım Alanlarının 
Yetersizliği; 

%61,1 Tarımın
Geliştirilmesi; 

%54,5

Fabrikaların 
Taşınması; 

%45,5
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TOPLUMSAL 
YAŞAM 



Birlikte Yaşama
Kadın Hakları
Çocuk Hakları
Engelliler
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%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40

Çocuklar tarafından ifade edilen tüm sorunlar içinde 
bu Konu Başlığının payı, karşılaştırmalı olarak aşağı-
daki yüzdesel grafikte görülmektedir. Bu Konu Baş-
lığına çocukların verdikleri madalya ve ifade ettikleri 
sorun ve çözümler sayısal olarak üçlü grafikte ayrıca 
gösterilmiştir.

Dairesel grafikler ise bu Konu Başlığı ile ilintili madal-
ya, sorun ve çözüm önerilerinin kendi içinde alt baş-
lıklara göre dağılımını göstermektedir. 

Alt Başlıklar: Birlikte Yaşama – Kadın Hakları – Çocuk Hakları – Engelliler 

Grafik 17: Konu Başlıkları içinde TOPLUMSAL YAŞAM

Grafik 17.1: TOPLUMSAL YAŞAM
Madalya, Sorun ve Çözüm Önerileri Dağılımı (Sayısal)

Madalya

Sorun

Çözüm

89

441

384

%5,8

Doğa ve Çevre

Ulaşım ve Hareketlilik

Kent Yaşamı

TOPLUMSAL YAŞAM

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler

Sokak Hayvanları

Ekonomi

Sağlık ve Alışkanlıklar

Eğitim

%35,7

%20,9

%16,6

%5,7

%5,4

%5,0

%3,0

%1,8
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Grafik 17.3: TOPLUMSAL YAŞAM
Sorunların Alt Başlıklara Göre Dağılımı 

Grafik 17.4: TOPLUMSAL YAŞAM 
Çözüm Önerilerinin Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 17.2: TOPLUMSAL YAŞAM
Madalyaların Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Çocuk Hakları; 
%20

Çocuk Hakları; 
%20

Çocuk Hakları; 
%8

Engelliler; 
%15

Engelliler; 
%4

Engelliler; 
%13

Kadın Hakları; 
%27

Kadın Hakları; 
%30

Birlikte Yaşama; 
%40

Birlikte Yaşama; 
%88

Birlikte Yaşama; 
%35
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Bir çocuğun gelişimdeki etki söz konusu olduğunda 
genellikle en önemli rolün ebeveyne ait olduğu ifade 
edilir. Ebeveyn, çocuğu toplumun nasıl etkileyece-
ğini belirleyen en önemli filtrelerden biridir. Ancak 
bu filtre rolünün tek başına yeterli olduğu söylene-
mez. Bir Afrika atasözü, “Bir çocuğu büyütmek için 
bir köye ihtiyaç vardır” der. Bugünün dünyasında, bu 
konudaki sorumluluğu sadece aileye vermek müm-
kün gözükmüyor. “Bir çocuğu yetiştirmek için koca 
bir toplum gerekir” diyebiliriz. Bir çocuğun gelişimini 
pek çok şey etkiler ve büyüme ve gelişmesinde en 
önemli yapı taşlarından olan ailenin yanı sıra top-
lum, gelişiminde son derece önemli bir rol oynar.

Çocuk, içinde bulunduğu toplumu çok sayıda ve bir-
biri ile bağlantılı uyaranların etkisiyle algılar ve de-
ğerlendirir. Güven duygusu ve sosyal beceriler kaza-
nır, geliştirir ve kendini ait hisseder ya da bunun tersi 
olur. Bu nedenle çocuğun doğru değerlerin var oldu-
ğu sağlıklı bir ortamda büyümesi, kendini güvende 
ve ait hissetmesi çok önemlidir. 

“TOPLUMSAL YAŞAM” konu başlığı, madalyalar sı-
ralamasında “EĞİTİM” konu başlığının hemen altın-
da %3 ile altınca sırada yer alıyor (Grafik 13). Veri-
len madalyaların ayrıntısına bakıldığında çocukların 
bu başlık altında belirgin bir biçimde kentte “Bir-
likte Yaşama”yı ödüllendirdikleri görülüyor (%88).        
Çocukların verdikleri madalyalar kadar vermedikleri 
de çarpıcı bir mesaj içeriyor. “Çocuk Hakları” ve “En-
gelliler” sadece %12 düzeyinde madalya ile ödüllen-
dirilirken, “Kadın Haklarına” hiç madalya verilmediği 
görülüyor.

İnsanların birbirleriyle ilişkisini, çocuk, kadın, yaşlı, 
engelliler gibi toplumun farklı kesimlerine ve kat-
manlarına karşı tutum ve yaklaşımları kapsayan bu 
konu başlığı, çocukların duyarlı oldukları ve sorun 
olarak işaret ettikleri diğer konu başlıkları arasında 
%5,8 ile dördüncü sırada yer alıyor (Grafik 17).

Aşağıdaki tablo, bu konunun 12-14 yaş grubu çocuklar arasında daha fazla dikkat çektiğini gösteriyor. Yaş 
arttıkça, “toplum içinde yer alma ve toplumla ilişki” düzeyi ve duyarlılık artıyor, sorunlar daha görünür hale 
geliyor.

TOPLUMSAL YAŞAM konu başlığına kendi içinde 
bakıldığında başta “mülteciler” ve “ayrımcılık” ol-
mak üzere yine en önemli sorun alanı olarak “Bir-
likte Yaşama” konusunu işaret ediyorlar (%40). 
Oldukça düşük oranda ödüllendirdikleri ya da hiç 
ödüllendirmedikleri “Kadın Hakları” (%27), “Çocuk 
Hakları” (%20) ve “Engelli Hakları” (%13) ile bu kez 
kayda değer oranlarda bir sorun ve duyarlılık alanı 
olarak öne çıkıyor. Çocukların sorun başlıkları ara-

sında, “Kadın Haklarını”, “Çocuk Haklarından” daha 
öncelikli görmeleri dikkat çekiyor. Çözüm önerileri 
de hemen aynı oranlarla aynı sorunlara yönelik. 

Çocuklar daha barışık, sakin, hoşgörülü, duyarlı ve 
eşitlikçi bir toplumsal ortam ve kent istiyorlar ve bu 
amaçla çok sayıda somut talep ve çözüm önerisi 
dile getiriyorlar.

Tablo 6: TOPLUMSAL YAŞAM – Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı (Detaylı bilgi için EK 4)

TOPLUMSAL YAŞAM 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel Toplam

Madalya %1,5 %3,3 %5,0 %3,0

Sorun %2,9 %5,2 %10 %5,8

Çözüm %3 %6,2 %9 %6,1
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Çocukların TOPLUMSAL YAŞAM konu başlığında 
ortaya koyduğu sorun ve çözüm önerileri daha ay-
rıntılı bir değerlendirme amacıyla;

 • Birlikte Yaşama
 • Kadın Hakları
 • Çocuk Hakları
 • Engelliler
 
olmak üzere dört “Alt Başlık” altında toplanmıştır. 

TOPLUMSAL YAŞAM Alt Başlık Analizi

Alt Başlıklara ait grafik ve tablolar ilgili bölümlerde yer almaktadır.

Grafik 17.5: TOPLUMSAL YAŞAM
Alt Başlıklar Dağılımı (Sayısal)

Aşağıdaki grafik, TOPLUMSAL YAŞAM konu başlığı altındaki yer alan başlıklar madalya, sorun ve çözüm 
ayrımında karşılaştırmalı olarak göstermektedir. 
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“Birlikte Yaşama” alt başlığı, %88 ile TOPLUMSAL 
YAŞAM konu başlığı içinde en çok “ödüllendirilen” 
alt başlık olarak öne çıkıyor. (Grafik 17.2) Çocuklar 
bu başlık ile ilgili, en fazla çok kültürlülük, farklı 
dillerin kullanılması, misafirperverlik, iyi insanlar, 
yardımseverlik gibi değerlere gönderme yapıyorlar. 
“Birlikte Yaşama” aynı zamanda sorun (%40) ve 
çözüm önerileri (%35) içinde de yine ilk sırayı alıyor. 
(Grafik 17.3 ve 17.4)

Bu alt başlık içinde ifade edilen sorunlara yakından 
bakıldığında ilk sırayı “Mülteciler ve Yabancıların” 
aldığı görülüyor (%34,5). Bunu, “Kaba ve Saygısız” 
olarak tanımladıkları insanlar (%26,4), “Ayrımcılık, 
Eşitsizlik ve Duyarsızlıklar” (%28,7), azalan 
“Arkadaşlık ve Komşuluk İlişkileri” (%5,2) ve “Diğer” 
başlığı altında sıklıkla ifade edilen farklı dinler 
için yeterince ibadet yeri olmaması, düşünce ve 
konuşma özgürlüğü konusunda hoşgörüsüzlük 
takip ediyor.

“Birlikte Yaşamaya” ilişkin çocukların başlıca 
endişeleri ve ifade ettikleri sorunlar;

 • Şehir yaşamının göç, yabancılar, mültecilerle
  şekillenen bu yeni formu ile bağlantılı olarak,
  çok fazla yabancı ve mültecinin olması, bundan
  kaynaklandıklarını düşündükleri güvenlik sorunu,
  mülteci çocukların eğitim imkânlarının kısıtlılığı,   
  ırkçılık ve ayrımcılık, 
 • Kaba ve saygısız insanlar, nezaket, anlayış ve
  uzlaşmacı davranış eksikliği, saldırgan kavgacı,
  sinirli, üzgün ve mutsuz insanlar, duyarsızlık
  ve empati yoksunluğu, yaşlılara yeterince saygı
  duyulmaması, ayrımcılık ve şehirde var olduğunu
  düşündükleri eşitsizlikler

olarak öne çıkıyor. 

BİRLİKTE YAŞAMA
Ayrımcılık Olmasın… 

BİRLİKTE YAŞAMA - Sorunlar BİRLİKTE YAŞAMA - Çözüm Önerileri

BİRLİKTE YAŞAMA
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

78

176

133

Mülteciler ve 
Yabancılar; 

%34,5
Arkadaşlık ve 

Komşuluk; 
%5,2

Ayrımcılık ve 
Eşitsizlik; 

%17,2

Kaba ve Saygısız 
İnsanlar; 

%26,4 

Ayrımcılık
Yapılmaması ve 

Eşitlik; 
%20

Göçün
Engellenmesi; 

%47

Duyarsızlık; 
%11,5

Diğer; 
%5,2

Duyarlılık ve Olumlu 
Yaklaşım; 

%34
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Bu konudaki çözüm önerilerine bakıldığında;

En önemli sorun olarak gördükleri “Mülteciler ve 
Yabancılar” sorunu, çocukların aynı zamanda 
“Göçün Önlenmesi” (%47) başlığı altında en fazla 
talep ve çözüm önerisi ifade ettikleri alan olarak 
karşımıza çıkıyor. Kafalarının bu konuda karışık 
olduğu ve bu sorunla karmaşık duygular içinde baş 
etmeye çalıştıkları görülüyor.

Bir yandan;

 • Sınır duvarlarının yükseltilmesi ve mülteci   
  girişlerinin engellenmesi,
 • Sadece belirli bir süre kalmalarına izin verilmesi
  ve oy kullanma hakkı verilmemesi,
 • Göç nedenleri ortadan kalkınca geri
  gönderilmeleri
 
yönünde talepler sıralarken aynı zamanda mülte-
cilerin hakları konusunda da duyarlılıklarını  yansı-
tıyorlar; 

 • Uyumlarının kolaylaştırılması ve Türkçe   
  öğrenmelerinin desteklenmesi,
 • Meslek edindirilmeleri ve var olan meslekleri ile   
  çalışmalarının kolaylaştırılması,
 • Mülteci çocukların dışlanmaması ve onlara
  destek olunması,
 • Irkçılığa karşı uyarı ve bilinçlendirme
  kampanyaları yapılması, videolar hazırlanması
  ve medyanın konuya duyarlı yaklaşması,
 • Kamusal alanlarda farklı dillerde tabela ve uyarı  
  panolarına yer verilmesi…

“Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik” (%20) 
konusundaki duyarlılıkları sadece mültecileri değil, 
aynı zamanda herkese daha eşit davranılmasını, 
eşit iş olanaklarını, eşit gelir dağılımını ve cinsiyet 
eşitliğini de kapsıyor. 

Kentte gözlemledikleri kabalık, saygısızlık ve 
duyarsızlıklarla ilgili talep ve önerileri de azım-
sanmayacak boyutta (%34). Çocuklar büyük 
oranda kaba, saldırgan, nezaketsiz olarak tanım-
ladıkları insanları daha duyarlı olmaya davet ediyor, 
yaşlılara daha saygılı ve yardımsever olunmasını 
ve insanların birbirleri ile iyi ilişkiler kurmasını 
önemsiyor, insanların daha mutlu olması, daha 
çok gülümsemesi için kentte halka açık moral 
yükseltici etkinlikler düzenlenmesini öneriyorlar.
 

Yaş grubu ayrımında bakıldığında birlikte yaşamaya ilişkin sorun ve endişelerin en fazla 12-14 yaş grubu 
çocuklar tarafından dile getirildiği görülüyor. Toplumsal yaşama daha aktif katılım gösteren bu yaş grubu 
için konunun daha önemli bir gündem olmasının doğal olduğu düşünülebilir. (Detaylı bilgi için EK 4) 

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Toplumsal 
Yaşam

Birlikte 
Yaşama %0,9 %1,9 %4,6 %2,3
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Düşünce özgürlüğü birinde kısıtlanmış, 
birinde kısıtlanmamıştır. - Reyhan, 13 yaş

İnsanlar kavga etmesin. - Çağan, 7 yaş

Umut, 10 yaş

 Siraç, 13 yaş  

İnsanların
toplayıp fikirlerini 
sormak gerekir.

Şehirde moral 
yükseltici ücretsiz

halka açık 
etkinlikler olmalı.

Futbolu kızlar da 
erkekler gibi 

sevebilir, saygı 
duymak lazım.

İnsanlar 
düşünmeden savaşıp 

sonra da barışıyor.

Mülteciler
sel gibi geliyor.

Arkadaşlar mülteci 
çocuklarla oyun 

oynamak istemeli.
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KADIN HAKLARI
Şiddet Uygulayanlar Ülkeden Atılmalı! 

KADIN HAKLARI - Sorunlar KADIN HAKLARI - Çözüm Önerileri

KADIN HAKLARI 
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

0

117

114

Çocukların kadına yönelik şiddet konusunda çok 
duyarlı ve endişeli oldukları, anneleri, ablaları, kız 
kardeşleri üzerinden diğer kadınlarla güçlü bir 
empati kurdukları gözleniyor. Çalışma adımlarından 
biri olan İstanbul için “Bakım Talimatları” arasında, 
çocukların kadına şiddet temasına odaklı çok 
sayıda çizim tasarımlarının yer alması bu gözlemi 
doğruluyor.

“Kadın Hakları”, TOPLUMSA YAŞAM konu başlığı 
içinde, çocuklar tarafından hiç “ödüllendirilmeyen” 
bir başlık olarak dikkat çekiyor. Bir başka dikkat 
çekici gösterge, bu kapsamda ifade edilen 
sorunların toplam %93 gibi çok yüksek bir oranla, 
“Şiddet ve Taciz” (%76) ile “Kadın Cinayetleri”ne 
(%17) odaklanmış olmasıdır. Bu anlamda, 
kadınlara yapılan haksızlıklar, kadın erkek eşitliğinin 
olmaması, kadınların haklarını kullanamaması 
(%6,8) gibi sorunların çocuklar tarafından, şiddet 
ve cinayet sorununa kıyasla “ikincil” bir sorun olarak 
değerlendirildiği söylenebilir. 

Madalya

Sorun

Çözüm

Şiddet ve Taciz; 
%76,1

Kadın
Cinayetleri; 

%17,1

Caydırıcı
Önlemler; 

%65,8

Cezalandırma; 
%16,7

Eğitim ve
Bilinçlendirme; 

%17,5

Kadın Hakları 
Sorunu; 

%6,8
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Çözüm önerileri de neredeyse tümüyle kadına 
yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik. Bunlar 
arasında en yüksek payı “Caydırıcı Önlemler” 
alıyor (%65,8), ardından “Eğitim ve Bilinçlendirme” 
(%17,5) ve “Cezalandırma” (%16,7) önerileri geliyor. 
Çocukların önleyici ve caydırıcı önlemlere büyük 
ağırlık verdiği, eğitim ve bilinçlendirmeye de en az 
cezalandırma kadar önem verdikleri görülüyor.

Önerdikleri önlemler, özgün fikirler de içeriyor;

 • Kadınlara savunma sporları öğretilmesi, kendini  
  koruyacakları malzemeler dağıtılması, 
 • Polis sayısının arttırılması, şiddet konusunda   
  şikayet gelen evlerin kamera ile izlenmesi, 
 • Kadınlar için koruyucu kıyafetler tasarlanması,
 • Boşanan kadınlar için otellerde oda ayrılması, 
 • Ağır hapis cezaları, sınırdışı etme, 
 • Cinsiyet ayrımcılığının olmaması için ailelerin   
  bilinçlendirilmesi, 
 • Daha fazla kadın sığınma evinin açılması,
  bunlarla ilgili daha çok bilgilendirme yapılması...

Kadınlara ve Kadın Haklarına ilişkin sorunların, çocuklar arasında yaş arttıkça daha önemli bir gündem 
maddesi olarak öne çıktığı görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Toplumsal 
Yaşam

Kadın Hakları %0,6 %1,3 %3,0 %1,5
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Şiddet gören anneler, çocuklar ve kadınlar
sığınma evlerine gidebilmelidir. - Doğa, 12 yaş

Arka sokaklarda kendini güvensiz hisseden
kadınlar için bir adet panik butonu konulması.

- Miray, 14 yaş

Kadına şiddet artık durmalı. Her kadın korunmalı 
ve eşinden “sevgi” olmasa da “saygı” görmeli. Bu 
devirde erkek olmayan erkekler bunu ne anlıyo ne 

anlatıyooo…. - Melek, 12 yaş

Kadınlar 
sevilmeli.

Şiddet görenler 
için polisle bağlantılı 

özel bir kalem 
geliştirilsin.

TV’lerde ürün 
reklamı yerine 

şiddetin ne kadar kötü 
olduğunu anlatan 

videolar olmalı.

Erkeklerin 
uyarılıp akıllanmaları

gerek.

İnsanların çok 
bulunduğu yerlere
kadınlara şiddetin

engellenmesi ile ilgili 
tabelalar konabilir.
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ÇOCUK HAKLARI
Çocuklar Önemsenmelidir!

ÇOCUK HAKLARI - Sorunlar ÇOCUK HAKLARI - Çözüm Önerileri

ÇOCUK HAKLARI
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

7

89

78

Çocukların düşüncelerine değer verilmesi, fikirlerinin 
önemsenmesi ve kendilerine saygı duyulması 
ifadeleriyle ödüllendirdikleri “Çocuk Hakları” alt 
başlığının, TOPLUMSAL YAŞAM başlığı içinde 
madalyalar arasında %8 gibi düşük bir pay aldığı 
görülüyor. Buna karşın ifade ettikleri sorunlar, 
bu konu başlığı içinde %20 oranında yer buluyor. 
(Grafik 17.3) “Çocuğa Karşı Şiddet ve Taciz” (%57), 
“Çocukların Dikkate Alınmaması” (%23,3) ve “Çocuk 
İşçiliği” (%19,8) en fazla vurgu yapılan sorunlar. 

En fazla ifade edilen “Şiddet ve Taciz” sorunu (%57) 
kapsamında genel olarak, şiddet, zorbalık, tacizin 
yanı sıra, çocuk cinayetleri, çocuk istismarı ve 
okullarda şiddete vurgu yapılıyor.

Çocuklara öncelik verilmemesi, fikirlerinin alınma-
ması, önemsenmemeleri şeklinde ifade ettikleri 
sorunlar, “Çocukların Dikkate Alınmaması” (%23,3) 
başlığı altında gruplanıyor. Katıldıkları İstanbul 
Çocuklara Soruyor Projesi sürecinde çocuklar, 
fikirlerini özgürce ifade etme, istek ve ihtiyaçlarını 
doğrudan yansıtma ortam ve olanağı bulmuş 
olmalarına verdikleri değeri sıklıkla vurguladılar. 
Bu tür ifadelerin, yansıttıkları “dikkate alınmama” 
sorunu ile güçlü bir bağlantısı olduğu söylenebilir. 

Yine güçlü bir şekilde vurgulanan “Çocuk İşçiliği” 
(%19) sorunu, ağırlıklı olarak yoksulluk nedeniyle 
çalışmak zorunda kalan çocuklar ve istekleri dışında 
dilendirilen çocuklar ile ilgili duyarlılıklarını yansıtıyor.

Madalya

Sorun

Çözüm

Çocuk İşçiliği; 
%19,8

Koruma; 
%36,4

Cezalandırma; 
%18,2

Eğitim ve
Bilinçlendirme; 

%13

Güvenlik 
Önlemleri; 

%32,5

Çocuğa Şiddet
ve Taciz;

%57

Çocukların Dikkate 
Alınmaması; 

%23,3
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Bu konudaki çözüm önerileri, “Koruma” (%36,4), 
“Güvenlik Önlemleri” (%32,5) ve “Cezalandırma” 
(18,2) başlıkları altında ifade ettikleri talep ve 
önerilerden oluşuyor; 

 • Çocukların gerekli olduğu durumlarda evlerinde 
  veya bakım evleri ve yurtlarda korunmaya
  alınmaları,
 • Çocuklara özel polis merkezleri kurulması, 
 • Meydan ve parklarda kameraların arttırılması, 
 • Çocukların şiddete maruz kaldıklarında   
  arayabilecekleri danışma hattının kurulması, 
 • Güvenlik görevlilerin sayısının arttırılması,
 • Çocuğa şiddetin ağır hapis ile cezalandırılması…

Ailelere şiddet konusunda eğitim verilmesi, 
sosyal medya ve internet ortamında yetişkinlerin 
bilgilendirmeleri gibi “Eğitim ve Bilinçlendirmeye” 
dönük (%13) öneriler de destekleyici çözümler 
olarak ifade ediliyor. 

“Çocuk Hakları”nın, tüm yaş gruplarında benzer oranlarda ifade edilen bir sorun alanı olduğu görülüyor. 
(Detaylı bilgi için EK 4)

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Toplumsal 
Yaşam

Çocuk Hakları % 0,9 % 1,3 % 1,2 % 1,2
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9 yaş 

 İnsanlara şiddet olmamalı. Küçük büyük
herkese saygı. - İlkin,9 yaş 

Çocukların düşüncelerini de alın. Bu onların
hakkıdır. İlk önce çocukların düşüncelerini alın!

- Melike, 11 yaş

Çocuklara kimse zarar vermesin. - 6 yaş

Belediye çocuklara
ücretsiz akıllı saat versin. 
Akıllı saatlerde güvenlik 

uyarı butonu olsun.

Polisler çocukları, 
anneleri dikkate 

alsın.

Çocuklarla ayda 
bir konsey ya da toplantı 

yapılabilir ve fikirleri 
raporlanıp gereken 
işlemler yapılabilir.

Sokak çocukları 
özel posta kutuları

ile sorunlarını 
iletebilmeli.

Çocukları
dinleyelim!

Çocuklar 
yoksulluktan 

etkilenmemeli.

Çocuk hakları 
konusunda para cezası 

yazsınlar, yetişkinler 
sadece paradan

anlıyor!
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ENGELLİLER
Engelliler İçin Hiçbir Şey Yok! 

ENGELLİLER - Sorunlar ENGELLİLER - Çözüm Önerileri

ENGELLİLER
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

4

59

59

TOPLUMSAL YAŞAM konu başlığı altında yer alan 
“Engelliler” alt başlığı, çocuklar tarafından yok 
denecek kadar az madalya ile ödüllendirilmiştir. 
Buna karşın, bu konu başlığı altında ifade edilen 
sorunlar içinde aldığı %13'lük (Grafik 17.3) ve çözüm 
önerileri içinde aldığı %15'lik pay (Grafik 17.4) 
dikkate alındığında, Engelliler konusunun çocuklar 
tarafından dikkatle gözlendiği ve duyarlılıkla 
yaklaşıldığı görülüyor. 

Çocukların gözünden engellilerin en temel sorunu 
“İhtiyaçlarının Karşılanmaması” (%78);

 • Engelli yolları, rampalar, toplu taşıma
  araçlarında düzenekler olmaması, 
 • Kaldırımlar ve engelli yollarına park eden
  arabalar nedeni ile yaşadıkları zorluklar, 
 • İhtiyaç duydukları eğitimleri alamamaları, 
 • Bakım ihtiyaçlarının yeterli ölçüde veya hiç   
  karşılanmaması...

Diğer sorun grubunu oluşturan “Yaklaşım Sorunu” 
(%22) ile ise, engellilere saygı gösterilmemesi, 
yeterli ilgi olmaması, umursanmamaları ve “yok 
sayılmalarına” işaret ediyorlar.

Yaklaşım Sorunu; 
%22

İhtiyaçların
Karşılanmaması; 

%78

İhtiyaçların
Karşılanmaması; 

%78
Olumlu Yaklaşım

ve Destek; 
%22
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Çocukların bu konudaki çözüm önerileri öncelikli 
olarak “İhtiyaçlarının Karşılanması” (%78) konusuna 
odaklı ve oldukça somut ve net; 

 •Engelli yolları yapımı ve rampaların eğimlerinin iyi
  ayarlanması,
 •Toplu taşıtların engelliler için uyarlanması, 
 • Engellilere özel trafik ışığı düzenlemeleri, 
 • Elektrikli engelli arabaların sağlanması ve engelli 
  park yerine park edenlerin trafikten men
  edilmeleri,
 • Engellilerin düzenli doktor kontrolünden
  geçmelerinin sağlanması…

“Olumlu Yaklaşım ve Destek” (%22) çözümleri 
arasında ise ağırlıklı olarak; 

 • Engellilerin toplum tarafından kabul görmelerinin,
  görünürlüklerini gözeten çeşitli yöntemlerle
  desteklenmesi, 
 • Güvenlik görevlilerin engelliler konusunda daha
  yardımsever olması, 
 • İhtiyaçlarının karşılanabilmesi için etkinlikler,   
  kampanyalar düzenlenmesi

 yer alıyor.

Yaş grubu ayrımında bakıldığında arada anlamlı farklar görülmemesine karşın, konunun sorun olarak 12-14 
yaş grubunda görece daha fazla dikkat çektiğini söylemek mümkündür. (Detaylı bilgi için EK 4)

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Toplumsal 
Yaşam

Engelliler % 0,5 % 0,7 % 1,2 % 0,8
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Engellilerin yerini engellememeliyiz çünkü 
Onlar da bizim gibi engelsiz yaşamalı.

- Zehra, 13 yaş

Doğuştan sorunu olan bir bireyi aşağılayıp 
onları küçümsememeliyiz.

- İlkim, 12 yaş 

Banklar engelliler
dikkate alınarak

tasarlanmalı.

Parklarda 
engelli çocuklar için 

de salıncaklar 
olmalı.

Engellilerin hayatının 
kolaylaştırılması için belirli 

noktalarda ihtiyaç duyacak-
ları malzemeleri bulundur-
mak ve ödünç almalarını 

sağlamak lazım.

Kaldırımlarda
tırtıklı yollar
arttırılsın.



KÜLTÜREL
ve

SOSYAL 
ETKİNLİKLER



Çocuk Parkları ve Oyun Alanları
Sosyalleşme
Kültür ve Sanat
Spor
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%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40

Madalya

Sorun

Çözüm

689

433

386

Çocuklar tarafından ifade edilen tüm sorunlar içinde 
bu Konu Başlığının payı, karşılaştırmalı olarak aşağı-
daki yüzdesel grafikte görülmektedir. Bu Konu Baş-
lığına çocukların verdikleri madalya ve ifade ettikleri 
sorun ve çözümler sayısal olarak üçlü grafikte ayrıca 
gösterilmiştir.

Dairesel grafikler ise bu Konu Başlığı ile ilintili madal-
ya, sorun ve çözüm önerilerinin kendi içinde alt baş-
lıklara göre dağılımını göstermektedir. 

Alt Başlıklar: Çocuk Parkları ve Oyun Alanları – Sosyalleşme – Kültür ve Sanat Etkinlikleri – Spor

 
Grafik 18: Konu Başlıkları içinde KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER

Grafik 18.1: KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER
Madalya, Sorun ve Çözüm Önerileri Dağılımı (Sayısal)

%5,7

Doğa ve Çevre

Ulaşım ve Hareketlilik

Kent Yaşamı

Toplumsal Yaşam

KÜLTÜREL VE SOSYAL
ETKİNLİKLER

Sokak Hayvanları

Ekonomi

Sağlık ve Alışkanlıklar

Eğitim

%35,7

%20,9

%16,6

%5,8

%5,4

%5,0

%3,0

%1,8
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Grafik 18.3: KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER
Sorunların Alt Başlıklara Göre Dağılımı 

Grafik 18.4: KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER 
Çözüm Önerilerinin Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 18.2: KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER
Madalyaların Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Çocuk Parkları ve
Oyun Alanları; 

%34

Çocuk Parkları ve
Oyun Alanları; 

%57

Spor; 
%10

Spor; 
%12

Sosyalleşme; 
%19Sosyalleşme; 

%18

Kültür ve Sanat; 
%11Kültür ve Sanat; 

%13

Kültür ve Sanat; 
%46

Sosyalleşme; 
%6

Spor; 
%14

Çocuk Parkları ve
Oyun Alanları; 

%60
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Bu konu başlığında en fazla ödüllendirilen alt baş-
lık “Kültür ve Sanat” (%46) olarak karşımıza çıkıyor. 
Bunu “Çocuk Parkları ve Oyun Alanları” (%34) izli-
yor, ardından “Spor Olanakları” (%14) ve son olarak 
“Sosyalleşme” fırsat ve ortamları (%6) geliyor. Ço-
cukların kentteki sosyalleşme fırsat ve ortamlarını 
madalyaları ile çok az ödüllendirmiş olmaları dikkat 
çekiyor. (Grafik 18.2)

Sorun başlıkları açısından bakıldığında, “Çocuk 
Parkları ve Oyun Alanlarının” madalya sıralamasın-
daki üst konumuna karşın sorun sıralamasında %57 
ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bunu, “Sosyalleş-

me” (%18) ile “Kültür Sanat” (%13) ve “Spor” (%12) 
etkinliklerine ilişkin sorunlar takip ediyor. (Grafik 
18.3)

Çocukların talep ve çözüm arayışları da ifade ettik-
leri sorunlar ile paralellik taşıyor ve “Çocuk Parkları 
ve Oyun Alanları” çözüm arayışında ilk sırada yer 
alıyor (%60). (Grafik 18.4)

Bu sonuçlar, kentte oyun ve sosyalleşmenin çocuklar 
için temel bir sorun ve gündem olduğunu belirgin bir 
şekilde yansıtıyor.

Tablo 7: KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER – Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı

KÜLTÜREL ve
SOSYAL 
ETKİNLİKLER

6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel Toplam

Madalya % 25,8 % 21,7 % 23,5 % 23,5

Sorun % 6,7 % 4,8 % 6,2 % 5,7

Çözüm % 6,6 % 5,5 % 6,6 % 6,1

Her çocuk gıdaya ve barınmaya olduğu kadar, oyun 
oynamaya, keyif almaya, spor yapmaya, kültürel 
faaliyetlere, sosyal yaşama katılmaya ve başkala-
rıyla sağlıklı ilişkiler kurmaya ihtiyaç duyar. Bunlar 
aynı zamanda bir çocuk hakkıdır. 

Çocuklar için “büyümek”, bedensel ve fiziksel olarak 
olduğu kadar, bilişsel ve sosyal olarak da beslenme-
leri ve desteklenmeleri ile mümkündür. Yaşıtları ile 
birlikte olabilmelerini, ilgi alanlarını geliştirebilme-
lerini, sosyalleşebilmelerini, birbirleri ve toplumla 
etkileşimlerini sağlayan tüm aktör ve ortamlar, ço-
cukların kendilerini geliştirmelerine, sağlıklı büyü-
melerine ve zenginleşmelerine destek olur. Kültürel 
ve sosyal etkinlikler, kentte insanlar arasındaki her 
tür teması kapsar ve başka insanların varlığını ge-
rektirir. Bir araya gelinebilecek ortamlar, fırsatlar ve 
etkinlikler varsa kentte sosyal etkileşim de güçlenir. 
Yaşadıkları kent, sunduğu olanaklar ile çocuklar için 

makro düzeyde temel bir platformdur. 

Çocukların kendi gündelik deneyimlerinden yola çı-
karak yansıttıkları “KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİN-
LİKLER”, “DOĞA ve ÇEVRE”nin ardından %23,5 ile 
en çok madalya ile ödüllendirilen ikinci konu başlığı 
olarak öne çıkıyor. (Grafik 13) Sorunlar genel sırala-
masında ise %5,7 ile “TOPLUMSAL YAŞAM” konu 
başlığının hemen ardından beşinci sırada yer alıyor. 
(Grafik 18)

Aşağıdaki tablo, projeye katılan tüm çocuklar ara-
sında her yaş grubu için, bu başlığa verilen madalya, 
ifade edilen sorun ve çözüm önerilerinin ne oranda 
bir paya sahip olduğunu göstermektedir. KÜLTÜ-
REL ve SOSYAL ETKİNLİKLER konu başlığının, tüm 
yaş gruplarının gündeminde benzer oranlarda yer 
aldığı görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)
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Grafik 18.5: KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER
Alt Başlıklar Dağılımı (Sayısal)

Çocukların KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER 
konu başlığında ortaya koyduğu sorun ve çözüm 
önerileri daha ayrıntılı bir değerlendirme amacıyla;

 • Çocuk Parkları ve Oyun Alanları
 • Sosyalleşme
 • Kültür ve Sanat Etkinlikleri
 • Spor

olmak üzere dört “Alt Başlık” altında toplanmıştır. 

KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER Alt Başlık Analizi

Aşağıdaki grafik, bu konu başlığı altında yer alan alt başlıkları “madalya”, “sorun” ve “çözüm” ayrımında 
karşılaştırmalı olarak göstermektedir. 

Alt Başlıklara ait grafik ve tablolar ilgili bölümlerde yer almaktadır.
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Kentte çocuklara ait mekânlar dendiğinde, akla 
genellikle “çocuk parkları” gelir. Oysa çocukların ken-
tin bütünü ile ilişki kurabilmeleri çerçevesinde ele 
alındığında bu bakış açısı eksik ve yetersizdir. Bu 
düzeyde ele alındığında dahi, çocukların sıkış-
tırıldıkları bu fiziksel mekânlar ve parklarla ilgili 
söyleyecekleri çok sözleri olduğu görülüyor. 

KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER konu baş-
lığında, en fazla madalyayı “Kültür ve Sanat”ın 
ardından “Çocuk Parkları ve Oyun Alanlarına” (%34) 
vermelerine karşın, yaklaşık her iki çocuktan biri 
kentteki “Çocuk Parkları ve Oyun Alanlarını” yetersiz 
buluyor (Grafik 18.3). Bu alt başlık kendi içinde 
değerlendirildiğinde ise çocuklar, çocuk parkları ve 
oyun alanlarının yetersizliğini en büyük sorun olarak 
öne çıkartıyorlar (%72,8). Çocuklar ayrıca, parkların 
tek tip olmasını eleştirerek, nitelikli çocuk parklarının 
çok temel bir özelliği olan “çeşitliliğe” dikkat çekiyor 
ve bu alanların “Bakım” ve “Güvenlik” sorunlarına 
vurgu yapıyorlar. 

Bu başlıklar altında ifade ettikleri sorunlar;

 • “Parkların Yetersizliği” (72,8) 
  Park sayısının azlığı, var olanların uzak olması   
  nedeniyle yaşanan erişim sorunu, parkların küçük   
  olmalarından kaynaklanan kabalık, 
 • “Çeşitliliğin Olmaması” (%7,8)  Parklardaki   
  oyun ünitelerinin yaş grubuna uygun olarak   
  tasarlanmamış olması, hep aynı oyun  
  ünitelerinin yer alması, parklarda yeşilin,
  doğanın yer almaması,
 • “Bakımsızlık” (%8,6)
  Bozulan oyun ünitelerinin tamir edilmemesi,
  parkların yeterince temiz ve bakımlı olmaması,
 • “Güvenlik Sorunu” (%5,3) 
  Parklarda sarhoş ve güven duymadıkları   
  insanların bulunması, bozulan oyun ünitelerinin
  yarattığı tehlike,
 • “Diğer” (%5,3) 
  Sigara içilmesi, başıboş köpekler vb. 
  olarak öne çıkıyor. 

ÇOCUK PARKLARI ve OYUN ALANLARI
Parklar Saray Gibi Olsun… Her Mahalleye Oyun Alanı!

ÇOCUK PARKLARI ve OYUN ALANLARI - Sorunlar ÇOCUK PARKLARI ve OYUN ALANLARI - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

234

247

231

ÇOCUK PARKLARI ve OYUN ALANLARI 
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Yetersiz; 
%72,8

Bakımsızlık; 
%8,6

Bakım ve Temizlik; 
%11,3

Diğer; 
%5,3

Güvenlik Sorunu; 
%5,3

Güvenlik; 
%7,8

Çeşitliliğin
Olmaması; 

%7,8
Parkların 

Arttırılması ve 
Erişilebilirlik; 

%51,7

Çeşitlilik ve 
Etkinlikler; 

%29,1
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Çözüm önerilerine bakıldığında “Çocuk Parkları” ko-
nusundaki çözüm önerileri, KÜLTÜREL ve SOSYAL 
ETKİNLİKLER konu başlığında üretilen çözüm öne-
rileri arasında da ilk sırada yer alıyor (%60). (Grafik 
18.4)

Bu konudaki talep ve önerileri çok net. Çocuklar, 
park sayısının arttırılması ve daha kolay erişebilme 
taleplerinin ötesinde, daha iyi düzenlenmiş, yaratıcı 
mekânsal müdahalelerle keşfetmeye ve hayal gü-
cünü geliştirmeye olanak sağlayacak düzenlemeler 
yapıyor, parkların daha bakımlı, temiz ve güvenli 
olmasını istiyorlar.  

Çözümleri arasında çok sayıda ve ilham verici talep 
ve fikirleri yer alıyor;

• “Parkların Arttırılması ve Erişilebilirlik” (%51,7) 
 Mevcut boş alanların ve gereksiz binaların   
 yıkılması ile ortaya çıkacak yeni boş alanların   
 park yapımı için kullanılması, yeni parkların   
 yapımı için imza toplanması, belediyelerin daha
 çok park yapabilmesi için ailelerden maddi katkı
 talep etmesi, parkların okulların hemen yanına,
 mahallelerin içlerine, yürüme mesafesine   
 konumlandırılması,

• “Çeşitlilik ve Etkinlikler” (%29,1) 
 Parkların ağaç ve çimen dolu olması, ormanlık  
 alanlara zarar vermeyen parklar yapılması,
 parkların salıncak ve kaydıraktan ibaret
 olmayan, üst üste koyabilecekleri, yaratıcılıklarını
 kullanabilecekleri mobil malzemelerle    
 zenginleştirilmesi, yer oyunları, bisiklet ve paten   
 sürme alanlarına yer verilmesi, programlı etkinlik   
 ve aktiviteler düzenlenmesi, bebekler için özel   
 alanların oluşturulması, 
• “Bakım ve Temizlik” (%11,3)
 Bozulan ünitelerin vakit geçirmeden onarılması,   
 bozuk ünitelere uyarı tabelası konulması, daha   
 az plastik kullanılması, yetişkinler için de banklar,  
 oturma ve dinlenme alanları olması ve daha çok   
 çöp kutusu bulundurulması, 
• “Güvenli Parklar” (%7,8)
 Parkların sınırlarının güvenli bir şekilde 
 belirlenmesi, güvenlik kameraları konulması 
 veya gezici güvenlik ekiplerinin olması, 
 parkların daha iyi aydınlatılması…             

Çocuk parklarının en yoğun kullanıcıları olarak 6-8 yaş grubu çocukların diğer yaş gruplarına göre daha 
fazla sorun dile getirdikleri görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Kültürel ve 
Sosyal
Etkinlikler

Çocuk Parkları %5,3 %2,8 %1,8 %3,2
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Her mahalleye küçük küçük park alanı
yapılmalı. Bunu arz ederim. - Beyjan, 10 yaş

Çocuk parkları kaydırak ve salıncaktan
ibaret olmasın. - Asya, 8 yaş 

Belediye park yaparsa çocukların daha çok 
oyun alanı olur. Her yer bina dolu! 

Parkta film izlensin ve bisiklet yolu
genişletilsin. - Nisanur, 9 yaş  

Az bina yap, çok park yap, yeşilini koru.
- Ege, 8 yaş

Parklar ikiye ayrılsın,
bir tarafı çocuklar için,

diğer tarafı büyük 
çocuklar için.

Parklar emekle
yapılsın.

Bebek parkları 
çoğalsın.

Parklar bozulunca 
hemen tamirci

gelsin.

Her ilçede ağaç
dolu en az 

7 park olsun.

Parklar 
çok zevksiz.

Parklarda haftalık 
etkinlikler düzenlense, 

bu işsizliğe de katkı 
sağlar.
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Sosyalleşme, yaşam boyu devam eden bir süreçtir 
ve çocuklar kendilerini bir birey olarak gördükleri 
andan itibaren sosyalleşme ihtiyaçlarını yansıtır 
ve peşine düşerler. Çocukların bu ihtiyaçları 
birincil olarak aile, mahalle ve okul ortamı gibi 
yakın çevrelerinde karşılanır ancak bunun yeterli 
olduğu söylenemez. İçinde yaşadıkları kentin 
onların sosyalleşebilme, serbest hareket edebilme, 
yaşıtları ile bir araya gelebilme, toplumla etkileşim 
içine girebilme ve sosyal bağlantılar kurabilme 
ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri mekânlar, 
olanaklar ve deneyimler sunması önemlidir. 

KÜLTÜREL ve SOSYAL ETKİNLİKLER konu başlığı 
altında çocuklar tarafından en az ödüllendirilen alt 
başlığın “Sosyalleşme” olduğu (%6), buna paralel 
olarak sorun sıralamasında çocuk parklarından 
sonra ikinci sırada yer aldığı görülüyor (%18). (Grafik 
18.3) Çocuklar, kentte sosyalleşebilecekleri ortam ve 
fırsatların yeterli olmamasına vurgu yapıyorlar. 

Kendi içinde değerlendirildiğinde bu konuda ifade 
edilen sorunlar birbirine yakın oranlarla iki ana 
başlık altında toplanıyor; 

 • “Yetersiz Sosyal Etkinlikler” (%56,2) 
  Kendi yaş gruplarına uygun sosyal aktivitelerin  
  azlığı, ilgi alanlarını geliştirebilecekleri merkezlerin
  olmaması, etkinliklerin az ve pahalı olması, okul  
  gezilerinin çok az olması ya da hiç yapılmaması,
 • “Yetersiz Sosyalleşme Alanları” (%43,8) 
  Bir araya gelebilecekleri, özgürce ve güvenli bir
  şekilde vakit geçirebilecekleri ve ücretsiz olarak
  yararlanabilecekleri, her yaştan insanın bir arada
  bulunup eğlenerek vakit geçireceği alanların   
  olmaması…

SOSYALLEŞME
Bir Araya Gelebileceğimiz Alanlar, Etkinlikler İstiyoruz…

SOSYALLEŞME - Sorunlar SOSYALLEŞME - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

39

80

73

SOSYALLEŞME 
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Yetersiz
Sosyalleşme 

Alanları; 
%43,8 Yetersiz Sosyal

Etkinlikler; 
%56,2

Okul Ortamında 
Sosyalleşme; 

%12,3

Mekânsal
Çözümler; 

%31,5

Etkinlik Önerileri; 
%56,2
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Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Kültürel ve 
Sosyal
Etkinlikler

Sosyalleşme %0,3 %0,7 %2,4 %1,1

Çocukların sosyalleşme sorunları ile ilgili yine iki ana 
başlık altında gruplanan çözüm öneri ve taleplerinin 
yarısından fazlasını sosyalleşebilmek için önemli 
buldukları etkinlik önerileri oluşturuyor. Bunu 
kentin sokaklarını, meydanlarını, yeşil alanlarını da 
kapsayan mekânsal çözüm önerileri takip ediyor. 
Günlük yaşamlarında çok önemli bir yeri olan okul 
ortamını da sosyalleşmeyi destekleyen doğal bir 
ortam olarak ele alıyor ve çözüm önerilerinin bir 
parçası olarak değerlendiriyorlar. 

Zengin çözüm önerileri arasında; 

• “Etkinlik Önerileri” (%56,2)
Konserler, belediyenin düzenlediği kültür ve İstanbul 
gezileri, şenlikler, festivaller, yarışmalar, bilim, sanat, 
el becerisi aktivite ve atölyeleri ve bunların ücretsiz 
olması,

 • “Mekânsal Çözüm Önerileri” (%31,5)
  Park ve meydanların, her ilçede mevcut boş
  alanların sosyal etkinlik alanlarına, boş
  binaların atölye mekânlarına dönüştürülmesi, 
  bu tür alanlarda gezici bilim etkinlikleri ve
  oyunlar düzenlenmesi, sahillerin ve kent
  ormanlarının ücretsiz yararlanıp sohbet
  edebilecekleri ve eğlenebilecekleri alanlara
  dönüştürülmesi, 
 •  “Okul Ortamında Sosyalleşme” (%12,3)
  Daha çok gezi düzenlenmesi, resim, müzik,
  bilim gibi aktivitelere daha çok yer verilmesi,
  belediyelerin, okulların bu tür aktiviteler
  düzenlemelerini kolaylaştırmak üzere ücretsiz
  ulaşım olanağı sağlaması, okulların ders saatleri
  sonrası ve hafta sonlarında halka açılması, aileler
  ve yaşıtları tarafından bir buluşma mekânı
  olarak değerlendirilmesi,

yer alıyor.

Sosyalleşme konusunun 12-14 yaş grubu çocuklar için diğer yaş gruplarına kıyasla daha önemli bir gündem 
olduğu görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)
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Herkes matematik yapmak zorunda değildir. 
Öğrencilerin bir sürü yeteneği ve ilgi alanı olabilir. 

Bu yüzden okullarımızda, çıkışta yeteneğimizi 
geliştirmemiz için kurslar olmalı. - Azra, 14 yaş  

Kültür ve sanat merkezleri açılsın. - Zeynep, 10 yaş 

Buluşmak için daha çok ortak alan yapılmalı. - Naz

Boş dükkanlar sosyal eğitim merkezi olabilir
 - Ernavur, 8 yaş 

Belediye desteği ile 
her ay ormanlara
gezi düzenlensin.

Boş binalar atölye 
mekânlarına 

dönüşemez mi?

Çadırlarda da 
etkinlikler 
yapılabilir. 

Deniz kenarlarında 
ücretsiz vakit 

geçirebileceğimiz 
alanlar olsa...
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KÜLTÜR ve SANAT
Daha Kolay Erişilebilecek, Daha Çeşitli Etkinlikler!

KÜLTÜR ve SANAT - Sorunlar KÜLTÜR ve SANAT - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

315

55

44

KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ 
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

“Kültür ve Sanat” alt başlığı, KÜLTÜREL ve SOSYAL 
ETKİNLİKLER konu başlığı içinde çocukların en çok 
madalya ile ödüllendirdikleri (%46) (Grafik 18.2) ve 
“Spor” ile birlikte en az sorun yansıttıkları (%13) 
(Grafik 18.3) bir alt başlık olarak dikkat çekiyor. 
Madalyalar ağırlıklı olarak, şehrin müzelerine, boğaz 
turuna, balık tutmaya, çay bahçelerine, sinemalara, 
kafelere, kültür sanat merkezlerine, İstanbul’un bir 
kültür sanat kenti olmasına veriliyor. 

Kendi içinde değerlendirildiğinde “Kültür ve Sanat”la 
ilişkilendirilen sorunlar arasında “Yetersiz Müze, 
Tiyatro ve Sinema” öne çıkıyor (%38,2). Çocukların 
İstanbul’u madalyaları ile ödüllendirirken müzelere 
6.sırada yer vermiş oldukları hatırlanacak olursa, 
bu konuda ortaya koydukları müze, sinema ve 

tiyatroların yetersizliğinin dikkat çekici olduğu 
düşünülebilir. Bu sorun temelinde yoğun bir şekilde 
işaret ettikleri, “müzeleri az gezebiliyoruz”, “müze 
gezileri pahalı” ifadeleri asıl sorunun, müzelerin 
sayısal olarak azlığı ile değil, erişim ile ilgili olduğunu 
ortaya koyuyor. Müzeleri yetersiz bulmalarının bir 
diğer nedeninin, “Yetersiz Bilim Etkinlikleri” (%9,1) 
olarak gruplanan, bilim temalı müzelerin, bilim 
merkezlerinin olmaması ile de bağlantılı olduğu 
görülüyor. 

Çocuklar ayrıca “Kütüphaneler Yetersiz” diyor 
(%30,9), kentteki “Tarihi Eserlerin Korunmaması” ile 
zarar verilmesine, nitelikli şekilde restore edilmeme-
lerine ve bakımsızlıklarına işaret ediyorlar (%21,8). 

158

Yetersiz
Kütüphane Sayısı; 

%30,9

Yetersiz Bilim 
Etkinlikleri; 

%9,1

Tarihi Eserlerin 
Korunmaması; 

%21,8

Daha Çok
Kütüphane; 

%20,5

Kültür ve Tarihin 
Korunması; 

%13,6

Etkinliklerin
Arttırılması; 

%65,9

Yetersiz
Müze/Tiyatro/

Sinema; 
%38,2
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“Kültür ve Sanat” alanında çocukların talep ve 
çözüm önerileri arasında en büyük payı, bu alandaki 
“Etkinliklerin Arttırılması” ve erişimin kolaylaştırıl-
ması oluşturuyor. Ayrıca, daha çok kütüphane açıl-
masını talep ediyorlar. İstanbul’a madalya ve-
rirken ilk sırada yer verdikleri “Tarihi Eserlerin 
Korunmasına” ilişkin hassasiyetlerini vurguluyorlar. 

• “Kültür Sanat Etkinliklerinin Arttırılması” (%65,9)
 Etkinliklerin, müze ve tiyatroların ücretsiz olması
 ya da öğrenciler için desteklenerek daha ucuz
 hale dönüştürülmesi, kendilerine yakın yerlerde,
 semtlerinde, mahallelerinde etkinlikler
 düzenlenmesi ve bunların bilim etkinlikleri ile
 zenginleştirilmesi, konser alanlarının ve tiyatroların
 arttırılması,

• “Daha Fazla Kütüphane Açılması” (%20,5)
 Her okulda kütüphane kurulması, okul    
 kütüphanelerinin daha zengin ve nitelikli olması, 
• “Kültür ve Tarihin Korunması” (%13,6) 
 Tarihi binaların restorasyonunun daha özenli   
 gerçekleştirilmesi, yeni yapılanmalar vb. ile  
 görüntülerinin kapatılmaması, gerekirse    
 kameralar ile korunması …

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Kültürel ve 
Sosyal
Etkinlikler

Kültür Sanat %0,4 %0,8 %1 %0,7

Aşağıdaki tabloda, “Kültür ve Sanat Etkinlikleri” alt başlığının yaş arttıkça görece daha fazla sorun ifade 
edilmekle birlikte her grubunun hassasiyet gösterdiği bir konu olduğu görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)
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Her yaş için, sosyalleşme amacı ile yapılmıştır. 
Turistlere de İstanbul’u tanıtır. - Zeynep, 10 yaş

Müzeler paralı olmamalı, bedava olmalı.
- Elif, 11 yaş

Tarihi eserlere zarar verme! - Yaren, 11 yaş 

Tarihi eserler bizden 
uzak olduğu için 
belediye ücretsiz 

ulaşım sağlayabilir.

Okulun karşısında bir 
sanat merkezi olsa, 

okuldan çıkınca 
gidebilsek.

Bilim müzesi yok, 
bilim merkezleri yok, 
bilim atölyeleri yok...

Kültür 
sanat var ama 

para yok!

Müzelerin içinde 
çocuklar için 

aktiviteler olsun.

Müze giriş biletleri 
daha ucuz olsun.
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SPOR
Mahallemde Spor Yapmak İstiyorum... 

SPOR - Sorunlar SPOR - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

101

51

38

SPOR
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Spor, çocukların yaşamında sadece hareket etme, 
egzersiz yapma ve fiziksel gelişim açısından değil, 
aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olarak da 
önemli bir yer tutar. 

“Spor” alt başlığı, KÜLTÜREL ve SOSYAL                        
ETKİNLİKLER konu başlığı içinde madalya 
sıralamasında %14 ile üçüncü sırada yer alıyor. 
(Grafik 18.2) İfade edilen sorunların (%12) ve çözüm 
önerilerinin (%10) de benzer bir oranda pay aldığı 
görülüyor. (Grafik 18.3 ve 18.4)

Çocuklar spor alanında madalyalarının çoğunu, 
yakınlarındaki spor tesislerine, futbol sahalarına, 
büyük futbol takımlarına ve gelenekselleşen koşu 
yarışlarına veriyorlar. 

Kendi içinde değerlendirildiğinde her iki çocuktan 
biri spor alanlarının çeşitliliği dahil “Yetersizliğini” 
temel bir sorun olarak ifade ediyorlar (%56,2). 
Bu konuda en fazla dile getirilen sıkıntılar, spor 
alanlarının sayısal olarak yetersiz olması, farklı 
spor dallarını yeterince kapsamaması, yakında 
spor tesisi olmaması, ücretsiz spor salonları imkânı 
bulunmaması ve daha spesifik olarak, futbol 
sahalarının, yüzme olanaklarının ve paten kayma 
alanlarının yetersizliği. 

Yetersiz Spor 
Alanları; 

%56

Yetersiz Futbol 
Sahaları; 

%14
Yakında Spor 

Tesisi; 
%21,1

Spor Olanaklarının 
Arttırılması; 

%78,9

Yetersiz Yüzme 
Olanakları; 

%16

Yetersiz
Paten/Kayma 

Alanları; 
%14
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İfade edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin 
başında öncelikli olarak “Spor Olanaklarının Arttırıl-
ması” (%78,9) ve bunu destekler şekilde “Yakında 
Spor Tesisi” (%21,1) talebi geliyor;

• Park ve sahillere, mahallelere futbol ve basketbol
 sahaları yapılması, paten ve kaykay için alanların
 oluşturulması, 
• Okulların diğer bazı başlıklarda olduğu gibi
 bu sorunun çözümünde de devreye girmesi ve
 okullarda mutlaka spor salonu olması, mevcutların
 iyileştirilmesi, 

• Kızlar için futbol kulüpleri açılması, 
• Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyelerin bu konuda   
 iş birliği yapması,
• Muhtarların bu konuyla ilgilenmesi…

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Kültürel ve 
Sosyal  
Etkinlikler

Spor %0,6 %0,5 %1,1 %0,7

Yaş grubu düzeyinde bakıldığında “Spor” alt başlığının her yaş grubunda birbirine yakın oranlarda gündem 
oluşturduğu söylenebilir. (Detaylı bilgi için EK 4)
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Mahallemde böyle bir spor tesisi olmasını
istiyorum.

Arda, 9 yaş

Mahallemde 
spor yapabileceğim 

hiç yer yok.

İşçiler çağırıp 
mahalleye basket 
sahası yaptırırım.

Okulların hepsinde 
spor salonları olsa 

yakınımızda 
olur.

Kızlar için de futbol 
kulüpleri açılabilir.



SOKAK 
HAYVANLARI



Bakım
Şiddet
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Madalya

Sorun

Çözüm

57

414

420

Çocuklar tarafından ifade edilen tüm sorunlar içinde 
bu Konu Başlığının payı, karşılaştırmalı olarak aşağı-
daki yüzdesel grafikte görülmektedir. Bu Konu Baş-
lığına çocukların verdikleri madalya ve ifade ettikleri 
sorun ve çözümler sayısal olarak üçlü grafikte ayrıca 
gösterilmiştir.

Dairesel grafikler ise bu Konu Başlığı ile ilintili madal-
ya, sorun ve çözüm önerilerinin kendi içinde alt baş-
lıklara göre dağılımını göstermektedir. 

Alt Başlıklar: Bakım – Şiddet

 
Grafik 19: Konu Başlıkları içinde SOKAK HAYVANLARI

Grafik 19.1: SOKAK HAYVANLARI
Madalya, Sorun ve Çözüm Önerileri Dağılımı (Sayısal) 
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Sokak hayvanları, İstanbul’da günlük yaşamlarımı-
zın doğal bir parçası olarak varlıklarını sürdürüyor ve 
kentin sembolleri olarak algılanıyorlar. Hayvanlarla 
etkileşimin çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri 
açısından önemi biliniyor. Günlük yaşamlarında so-
mut olarak kurdukları bağlar paralelinde sokak hay-
vanlarına ilişkin duyarlılıkları yüksek ve onlar için özel 
bir önem taşıyor.

İstanbul’a verilen madalyalar arasında “SOKAK 
HAYVANLARI” toplamda 57 madalya ve %1,6’lık 
bir oranla sonuncu sırada yer alıyor (Grafik 13) ve 

çocuklar bu madalyaları ile, sokak hayvanlarının 
bakımını yapan hayvan severleri, hayvanların bes-
lenmesini, korunmasını, barınakları ve veterinerleri 
ödüllendiriyorlar. 

Çocukların SOKAK HAYVANLARI konu başlığında 
öne çıkardıkları iki temel sorun, “Sokak Hayvanları-
nın Bakımı” (%64) (Grafik 19.2) ve “Şiddet” (%36) 
(Grafik 19.3). Çözüm önerileri de yine “Bakım” (%76) 
ve “Şiddet Konusundaki Önlemler” (%24) üzerine 
odaklanıyor.

Çocukların hayvanların yeterince korunmamaları, 
iyi bakılmamaları, kötü muamele ve şiddete uğra-

maları konusunda hassas ve endişeli oldukları gö-
rülüyor. 

Grafik 19.2: SOKAK HAYVANLARI 
  Sorunların Alt Başlıklara Göre Dağılımı     

Grafik 19.3: SOKAK HAYVANLARI
Çözüm Önerilerinin Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Tablo 8: SOKAK HAYVANLARI - Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı (Detaylı bilgi için EK 4)

SOKAK HAYVANLARI 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel Toplam

Madalya %1,8 %1,2 %1,9 %1,6

Sorun %6 %4,9 %5,8 %5,4

Çözüm %6,7 %5,8 %7,9 %6,6

Yaş grubu düzeyinde bakıldığında, SOKAK HAYVANLARI ile ilgili olarak tüm yaş gruplarının birbirine yakın 
oranlarda sorun ve çözüm önerdiği görülüyor.

Bakım; 
%64

Bakım; 
%76

Şiddet; 
%36

Şiddet; 
%24
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Çocukların SOKAK HAYVANLARI konusunda ortaya 
koyduğu sorun ve çözüm önerileri daha ayrıntılı bir 
değerlendirme amacıyla

 • Bakım ve
 • Şiddet
 
olmak üzere iki “Alt Başlık” altında toplanmıştır. 

SOKAK HAYVANLARI Alt Başlık Analizi

Grafik 19.4: SOKAK HAYVANLARI 
Alt Başlıklar Dağılımı (Sayısal)

Aşağıdaki grafik, bu konu başlığı altında yer alan alt başlıkları “madalya”, “sorun” ve “çözüm” ayırımında 
karşılaştırmalı olarak göstermektedir. 

Alt Başlıklara ait grafik ve tablolar ilgili bölümlerde yer almaktadır.
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BAKIM
Satın Almak Değil Sahiplenmek...  

Madalya

Sorun

Çözüm

57

264

321

BAKIM 
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

BAKIM - Sorunlar BAKIM - Çözüm Önerileri

SOKAK HAYVANLARI konu başlığının kendi içinde 
dağılımında “Bakım” alt başlığı, ifade edilen so-
runların %64’ünü, çözüm önerilerinin ise %76’sını 
kapsıyor.  

Çocuklar “Bakım” başlığı altında sokak hayvanlarına 
bakım verenleri, barınakları, veterinerleri madalyaları
ile ödüllendirirken, “Beslenme, Sağlık ve Bakım 
Sorunu” (%37,3) ve “Yetersiz Hayvan Barınaklarını” 
(%33,8) öncelikli sorun olarak görüyorlar. Ayrıca, 
hayvan satışını, kafese konulma ve hayvanlara 
dönük çeşitli yasakları “Hayvan Hakları İhlali” 
(%15,8) olarak değerlendiriyor ve “Sahipsiz Köpek 
Tehdidi” (%8,3) sorununu dile getiriyorlar.

Bu kapsamda çocukların, sorunlara ve hayvan 
haklarına ilişkin en fazla; 

 • Sokak hayvanlarının aç bırakılması, duyarsızlık, 
 • Barınakların yetersiz ve sağlıksız olması,
 • Bakmak üzere alınan hayvanların sokağa
  atılması, 
 • Hayvan hastanesi sayısının ve veterinerlik
  hizmetlerinin yetersizliği,
 • Hayvanların kafese konulması, pet shop’lar,
  hayvanat bahçeleri, 
 • Hayvan satışı,
 • Bazı yerlerde rastlanan köpeklerin içeri
  alınmaması vb. yasaklara

vurgu yapıyorlar. 

Diğer; 
%4,8

Sahipsiz Köpek Tehdidi; 
%8,3

Sahiplenme ve Korunma; 
%14,1

Başıboş Köpek 
Önlemleri; 

%2,2

Hayvan Haklarının 
İhlali; 
%15,8 Hayvan Haklarının 

Korunması; 
%11,9

Barınakların 
Arttırılması ve 
İyileştirilmesi; 

%33,5

Su ve Beslenme 
İhtiyaçlarının 
Karşılanması; 

%25,4

Sağlık ve Yaşam 
Koşullarının 

iyileştirilmesi; 
%12,9

Yetersiz Hayvan 
Barınağı 
%33,8

Beslenme, Sağlık 
ve Bakım Sorunu; 

%37,3
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Çocukların işaret ettikleri sorunlara ilişkin çok 
çeşitli önerileri var. Bu kapsamda, “Barınakların 
Arttırılması ve İyileştirilmesi” (%33,5) ile “Su ve 
Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması” (%254) 
öncelikli görülüyor ve hemen ardından sırasıyla 
“Sahiplenme ve Koruma” (%14,1), “Sağlık ve Yaşam 
Koşullarının iyileştirilmesi” (%12,9) ve “Hayvan 
Haklarının Korunması” (%11,9) ile ilgili talep ve 
önerileri geliyor. 

Çok sayıda önerileri arasında;

 • Barınaklarda profesyonel kişilerin çalıştırılması,   
  barınakların daha temiz olması, sayılarının   
  arttırılması, daha sağlıklı ve yeterli büyüklükte   
  olmaları,
 • Belediyelerin sokak hayvanlarının beslenmeleri   
  konusunu ele almaları, hayvanlar için beslenme  
  noktaları ve kulübeler yapılması, mama
  fiyatlarının ucuzlatılması, 

 • Aşılamalarının düzenli yapılması, ücretsiz
  veteriner bakımı sağlanması, 
 • Kedi köpek parklarının çoğaltılması, eğitirken   
  canlarının yakılmaması, 
 • Hayvan satışının yasaklanması, hayvanat
  bahçelerinin kapatılması, hayvanlar üzerinde
  deneylere son verilmesi, 
 • Hayvan dövüştürülmesinin yasaklanması, 
 •Hayvan Hakları Kanunu’nun çıkarılması, 
 •Sahipsiz hayvanları sahiplenenlere maddi destek
  verilmesi, 
 •Ormanlarda, sokaklardaki başı boş hayvanların
  belediye tarafından sahiplendirilmesi

yer alıyor.



İSTANBUL ÇOCUKLARA SORUYOR 173

Hayvanları para ile satın almamalıyız ve bu 
yasaklanmalı. - Aybike, 10 yaş 

Hayvan barınaklarının daha fazla olmasını
istiyorum. - Reyyan, 9 yaş 

Hayvanlar üzerinde 
deney yapılmasın.

Sokaklara “kedi köpek 
çıkabilir” yazılı 

tabelalar ve sesli 
anonslar konulsun.

Barınak müdürleri 
hayvansever olmalı.

Hayvan yiyecekleri 
arabaların park ettiği 
yerlere konulmamalı.

Hayvanlar için de 
sosyalleşme alanları 

sağlanmalı.

Hayvanlara duyarlılık
için duygularımızı 

yazdığımız panolar ve 
pano altlarına kulübe
ve barınaklar yapılsın.
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ŞİDDET
Hayvanlara Dönük Şiddete Son Verilmeli... 

ŞİDDET - Sorunlar ŞİDDET - Çözüm Önerileri

ŞİDDET 
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

SOKAK HAYVANLARI konu başlığının kendi içindeki 
dağılımında “Şiddet” konusu ifade edilen sorunların 
%36’sını, çözüm önerilerinin ise %24’ünü kapsıyor. 

Hayvanların öldürülmesi, eziyet edilmesi, kötü 
davranılması, evden atılmaları, “Şiddet ve Kötü 
Davranışlar” (%92,7) başlığı altında en büyük sorun 
grubunu oluşturuyor. Buna kıyasla düşük bir oranda 
olmakla birlikte hayvanların insanlara saldırması, 
sahipsiz hayvanların denetimsiz dolaşması, bazı 
köpek cinslerinin saldırgan özellikleri konusunda da 
endişe ifade ediyorlar (Diğer %7). 

Hayvanlara uygulanan şiddete yönelik çözüm 
önerileri iki temel başlıkta gruplanıyor; “Cezalan-
dırma ve Önlemler” (%60) ve “Bilinçlendirme ve 
Olumlu Yaklaşımlar” (%40,4).

Çözüm önerileri arasında; 

 •Hapis ve para cezaları, ev hapis cezaları,   
  kameralarla şiddet uygulayanların izlenmesi,   
  hayvanlara iyi davrananların ödüllendirilmesi, 
  şiddet uygulayanlara hayvanlara bakım
  konusunda sorumluluk verilmesi,
 • Şiddet uygulayanların eğitilmeleri, medya
  aracılığı ile yayınlanacak filmler, afişler vb. ile
  bilinçlendirme çalışmaları yapılması, hayvanları
  koruma kanunu çıkarılması

yer alıyor.

Şiddet ve Kötü 
Davranışlar; 

%92,7
Diğer; 
%7,3 Cezalandırma ve

Diğer Önlemler; 
%59,6

Bilinçlendirme ve 
Olumlu Yaklaşım; 

%40,4

Madalya

Sorun

Çözüm

0

150

99
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Hayvanlara zarar 
verenlere her gün 

mama alma cezası 
verilsin.

Şiddet uygulayanlara 
yastık verirdim, şiddeti 

ona uygulasınlar.

Kedilere şiddet göstermeyelim - Kübra, 8.5 yaş 

Hayvanlara şiddet 
uygulayanların sosyal 

hayata katılması mesela 
merkete girip alış veriş
yapmaları yasaklansın.



EKONOMİ



Ekonomik Durum ve Pahalılık
Ekonomiye ve İşgücüne Katkı
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Çocuklar tarafından ifade edilen tüm sorunlar içinde 
bu Konu Başlığının payı, karşılaştırmalı olarak aşağı-
daki yüzdesel grafikte görülmektedir. Bu Konu Baş-
lığına çocukların verdikleri madalya ve ifade ettikleri 
sorun ve çözümler sayısal olarak üçlü grafikte ayrıca 
gösterilmiştir.

Dairesel grafikler ise bu Konu Başlığı ile ilintili madal-
ya, sorun ve çözüm önerilerinin kendi içinde alt baş-
lıklara göre dağılımını göstermektedir. 

Alt Başlıklar: Ekonomik Durum ve Pahalılık – Ekonomi ve İşgücüne katkı

 
Grafik 20: Konu Başlıkları içinde EKONOMİ

Grafik 20.1: EKONOMİ
Madalya, Sorun ve Çözüm Önerileri Dağılımı (Sayısal) 
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Grafik 20.3: EKONOMİ 
Sorunların Alt Başlıklara Göre Dağılımı    

Grafik 20.4: EKONOMİ
Çözüm Önerilerinin Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 20.2: EKONOMİ
Madalyaların Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Ekonomi ve 
İşgücüne Katkı; 

%59

Ekonomi ve 
İşgücüne Katkı; 

%8

Ekonomi ve 
İşgücüne Katkı; 

%17

Ekonomik Durum 
ve Pahalılık; 

%41

Ekonomik Durum 
ve Pahalılık; 

%92

Ekonomik Durum 
ve Pahalılık; 

%83

Çocuklar hem kendileri birer tüketici olarak hem aile 
ve yakın çevreleriyle birlikte ekonomik aktivitenin 
içindeler. Kaçınılmaz olarak yaşamlarında ekono-
minin doğrudan ve dolaylı etkisini hissediyorlar. Bu 
anlamda, makro ekonomik koşulların gündelik ya-
şamlarında oluşturduğu ağır baskı nedeniyle ekono-
mi konusu da belirledikleri sorun başlıkları arasında 
kendisine yer buluyor.

“EKONOMİ” konu başlığı, madalya sıralamasında 
%1,7 ile sekizinci sırada yer alıyor (Grafik 13). Çocuk-
ların bu madalyaları ile İstanbul’u üretkenliği, eko-
nomiye ve işgücüne katkısı ve iş olanakları ile ödül-
lendirdikleri görülüyor. 

Sorun sıralamasında ise %5 oranında bir pay ile ye-
dinci sırada yer alıyor (Grafik 20). Kendi içinde de-
ğerlendirildiğinde çocukların EKONOMİ konu başlığı 
altında öne çıkardıkları en önemli sorunun %92 gibi 
yüksek bir oranla “Ekonomik Durum ve Pahalılık” ol-
duğu ve bunu %8 ile “İşsizlik” sorununun takip ettiği 
görülüyor.

Çocukların, ifade ettikleri sorunlar arasında, doğru-
dan kendi kişisel ihtiyaçları ve isteklerine dair talep-
lerinin bulunmaması, konuya bir “yetişkin sorumlu-
luğu” ile yaklaşmaları ve soruna ilişkin somut fikirler 
geliştirme çabası içinde olmaları dikkat çekiyor.
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Bu soruna ilişkin üretilen çözümler de yine benzer 
oranlarla “Pahalılık” (%83) ve “İşsizliğe” (%17) yöne-
lik. Çocukların, giderlerin aile bütçesinde giderek ar-
tan yükünün farkında oldukları ve yardıma ihtiyacı 

olanların dikkate alınmasını, destek olunmasını, bu 
konuda düzenlemeler yapılmasını ve somut çözüm-
ler üretilmesini istedikleri görülüyor.

Tablo 9: EKONOMİ – Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı (Detaylı bilgi için EK 4)

EKONOMİ 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel Toplam

Madalya %0,2 %1,6 %4,7 %1,7

Sorun %3,0 %5,3 %6,6 %5

Çözüm %2,8 %5,3 %6,5 %4,9

Yaş grubu ayrımında bakıldığında, yaş arttıkça konuya ilişkin sorun ve çözüm önerilerinin daha fazla dile 
getirildiği söylenebilir. 



İSTANBUL ÇOCUKLARA SORUYOR 183

Çocukların EKONOMİ konu başlığında ortaya 
koyduğu sorun ve çözüm önerileri daha ayrıntılı bir 
değerlendirme amacıyla;

 • Ekonomik Durum ve Pahalılık
 • Ekonomiye ve İşgücüne Katkı
 
olmak üzere iki “Alt Başlık” altında toplanmıştır. 

Aşağıdaki grafik, bu konu başlığı altında yer alan alt başlıkları madalya, sorun ve çözüm ayrımında karşı-
laştırmalı olarak göstermektedir. 

Alt Başlıklara ait grafik ve tablolar ilgili bölümlerde yer almaktadır.

EKONOMİ Alt Başlık Analizi

Grafik 20.5: EKONOMİ
Alt Başlıklar Dağılımı (Sayısal)
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EKONOMİK DURUM ve PAHALILIK
Yaşam Koşulları Ağır...                                                                                                

EKONOMİ DURUM ve PAHALILIK
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm 259

352

21

Ekonomik Durum ve Pahalılık, çocukların EKONOMİ 
konu başlığı içinde en fazla sorun dile getirdikleri 
(%92) alt başlık olarak öne çıkıyor. (Grafik 20.3) 
Bu alt başlık kapsamında, öncelikle “Pahalılık” 
(%81) sorununa işaret ediyorlar. Özellikle kiraların 
yüksekliğine vurgu yaparak temel bir hak olan 
barınma sorununu gündeme taşıyor, gündelik 
yaşamlarında yüz yüze oldukları elektrik, su 
ve doğalgazın, temel gıda ürünleri gibi günlük 
temel ihtiyaçlarının ve ulaşımın pahalılığına ilişkin 
endişelerini ifade ediyorlar. Genel olarak “geçim 

sıkıntısı” konusunda endişeli oldukları ve günlük 
masraflarla ilgili kaygılarının yüksek olduğu 
görülüyor.

İfade ettikleri diğer bir sorun; yoksulluk, gelir 
adaletsizliği, emekli maaşlarının yetersizliği, 
bilinçsiz ve aşırı tüketim yapanlar, gelecek kaygısı ve 
geçim sıkıntısı nedeniyle çocukların elinden alınan 
eğitim hakkı olarak ifade ettikleri “Eşitsizlikler ve 
Adaletsizlik” (%19)

EKONOMİ DURUM ve PAHALILIK - Sorunlar EKONOMİ DURUM ve PAHALILIK - Çözüm Önerileri

Pahalılık; 
%81

Yoksulluk ve 
Adaletsizlik; 

%19

Sosyal Yardımların 
Arttırılması; 

%17,8

Ekonomik Önlem
ve Destekler; 

%14

Pahalılığın
Azaltılması; 

%64,2

Diğer; 
%4
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Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Ekonomi
Ekonomik 
Durum ve 
Pahalılık

%3 %5,2 %5,4 %4,6

Çözüm önerileri, başlıca üç başlık altında toplanıyor;

 • “Pahalılığı Azaltılması” (%64,2) 
  Elektrik/Su/Doğalgaz faturalarının azaltılması,  
  dolar kurunun düşürülmesi, fiyatlar konusunda
  denetimin arttırılması, ekmek ve su gibi temel  
  ihtiyaçların çok düşük bir bedelle karşılanabilmesi,
 • “Sosyal Yardımların Arttırılması” (17,8) 
  Belediyenin ihtiyacı olanlara yiyecek desteği   
  sağlaması, konut yardımı yapması, geçim sıkıntısı
  olan kişiler için özel konut projeleri geliştirmesi,   
  ucuz satış yapılan market ve restoranlar açması,
  bebek bakım desteği yapması ve yardım
  çağrılarına hızla ve etkin bir şekilde cevap
  vermesi, iş adamlarının da desteğe ihtiyacı olan
  kişi ve aileler için bağışta bulunması, 

 • “Ekonomik Önlem ve Destekler” (%14)
  Daha fazla üretim ve daha az ithalat
  yapılması, belediyenin gereksiz büyük yatırım ve
  harcamalardan kaçınması, 18 yaş altındaki
  çocuklara aylık maddi destek yapması, boş
  arazilerin tarım için değerlendirilmesi ve
  üreticilerin desteklenmesi, işsizlerin meslek
  edinmesinin sağlanması, küçük yaşta tüketici   
  bilinci kazandırılması, ekonomi yönetiminin 
  düzeltilmesi…

Yaş grubu düzeyinde değerlendirildiğinde ekonomik durum ve pahalılığın, en küçük yaş grubu dahil tüm 
çocukların gündeminde belirgin bir şekilde yer aldığı görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)
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Pahalı şehir!

Belediyenin  
ucuz marketleri  

olsun.

Evlerin daha ucuz, 90,10 kuruş olmasını 
istiyorum. - Furkan, 8 yaş 

Zenginler yasak. - Gözde, 8 yaş 300 TL fatura geldi,
her şeyi 

kapatmak lazım...

İnsanlar bir 
çırpıda gerekenleri 

satın alabilmeli.

Belediyenin açacağı
restoranlara insanlar
yoksullar için yemek 

ve yemek parası 
bırakabilsin.

Belediye gereksiz  
büyük yatırımlardan ve 

gereksiz harcamalardan 
kaçınmalı.

Geceleri ücretsiz
çorba dağıtılsın.
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EKONOMİYE ve İŞGÜCÜNE KATKI
İşsizliğe Acil Önlem!

EKONOMİ konu başlığı altında İstanbul’a verilen 
madalyaların yarısından fazlasının (yaklaşık %60) 
bu alt başlığa verildiği görülüyor. Çocuklar bunun 
temel gerekçesini, “gelişmişliği” ile iş gücüne katkısı 
olarak ifade ediyorlar. (Grafik 20.2)

Çocuk Danışma Kurulu toplantısında gerçekleştirilen 
uygulamalar arasında yer alan “Barometre” 
etkinliğinde, çocuklardan “İstanbul’u Seviyorum” 
ifadesini “evet, hayır ve kararsızım” şeklinde 

derecelendirmeleri ve gerekçelerini ifade etmeleri 
istenmişti. “Evet” yanıtı veren çocukların gerekçeleri 
arasında dikkate değer oranda kentin gelişmişliğinin 
ve yarattığı iş olanaklarının yer alması çocukların bu 
yaklaşımını destekliyor. 

“İşsizlik sorunu”, EKONOMİ konu başlığı altında 
pahalılığın ardından ifade edilen ikinci sorun 
grubunu oluşturuyor (%8). (Grafik 20.3)

EKONOMİYE ve İŞGÜCÜNE KATKI
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

29

30

52

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Ekonomi İş gücü %0 %0,1 %1,2 %0,4

Çocukların daha çok 12-14 yaş grubu tarafından 
ifade edilen çözüm öneri ve talepleri, birbirine yakın 
oranlarla “Ekonomik Önlem ve Destekler” (%52) ve 
“İş Imkânlarının Artırılması” (%48) olmak üzere iki 
başlık altında toplanıyor;

 • İstanbul’da tarım üretimine öncelik verilmesi ve   
  desteklenmesi,
 • Teknolojiye daha çok yatırım yapılması ve kentte  
  turizm gelirlerinin arttırılması, 
 • Bilim insanlarının daha çok desteklenmesi, 
 • İş olanaklarının arttırılması ve bu konuda
  kadınlara öncelik verilmesi, 
 • Yeni iş kuranların çeşitli teşviklerle desteklenmesi,
 • İşten çıkartmaların önlenmesi...

en fazla dile getirilen talep ve çözüm önerileri 
arasında yer alıyor.

Pahalılığın tersine işsizliğin küçük yaş gruplarının gündeminde yer almadığı, buna karşın 12-14 yaş grubu 
çocuklarda bu konuda kaygının arttığı görülüyor.

EKONOMİYE ve İŞGÜCÜNE KATKI - Çözüm Önerileri

Ekonomik Önlem
ve Destekler; 

%52

İş Imkânlarının 
Arttırılması; 

%48
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Emekli maaşı artsın. 

Belediye durumu olmayan insanlara 2 kat daha 
fazla para versin. - İhsan, 13 yaş 

EŞİTLİK OLMALI.
Az çalışıp çok para 
alınmaz, çok çalışıp 
az para alınmaz. 
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SAĞLIK
ve 

ALIŞKANLIKLAR



Sağlık
Sigara
Alkol
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Madalya

Sorun

Çözüm

47

229

161

Çocuklar tarafından ifade edilen tüm sorunlar içinde 
bu Konu Başlığının payı, karşılaştırmalı olarak aşağı-
daki yüzdesel grafikte görülmektedir. Bu Konu Baş-
lığına çocukların verdikleri madalya ve ifade ettikleri 
sorun ve çözümler sayısal olarak üçlü grafikte ayrıca 
gösterilmiştir.

Dairesel grafikler ise bu Konu Başlığı ile ilintili madal-
ya, sorun ve çözüm önerilerinin kendi içinde alt baş-
lıklara göre dağılımını göstermektedir. 

Alt Başlıklar: Sağlık – Sigara – Alkol 

Grafik 21: Konu Başlıkları içinde SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR

Grafik 21.1: SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR
Madalya, Sorun ve Çözüm Önerileri Dağılımı (Sayısal) 

%3,0

Doğa ve Çevre

Ulaşım ve Hareketlilik

Kent Yaşamı

Kültürel ve Sosyal 
Etkinlikler

Toplumsal Yaşam

Sokak Hayvanları

Ekonomi

SAĞLIK VE 
ALIŞKANLIKLAR

Eğitim

%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40

%5,0

%35,7

%20,9

%16,6

%5,7

%5,8

%5,4

%1,8
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Grafik 21.2: SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR
Sorunların Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 21.3: SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR
Çözüm Önerilerinin Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Çocukların sağlığı, uzun vadede toplumun sağlığı-
nın da temelini oluşturur. Bu nedenle onların sağlıklı 
bir çevrede yetişmelerinin sağlanması, bunun için 
doğru çevre ve koşulların oluşturulması toplumsal 
açıdan önemli bir konudur. BM Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’nde yer alan “Her çocuğun sağlık hizmet-
lerinden yararlanma hakkı vardır. Hastalıklardan 
korunması devletin ve toplumun güvencesi altında 
olup çocukların beslenmesine, aşılanmasına, çev-
renin temizliğine ve diğer sağlık koşullarına dikkat 
edilir. Hastalanan çocuklar tedavi edilir” maddesi 
bu noktayı vurgulamaktadır (Madde 24).

“SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR” konu başlığının yan-
sıttığı sonuçlarla ilgili önemle vurgulanması gereken 
bir nokta, Covid 19 salgın sürecinin çocuklar açısın-

dan yarattığı makro etkilerin bu konu başlığına bü-
yük oranda yansımış olması ve çocukların “sağlık” 
konusuna ağırlıklı olarak salgını hastalığın yarattığı 
koşullar çerçevesinde ele almış olmalarıdır. 
Madalya sıralamasında bu konu başlığı, %1,7 ile en 
alt sıralarda yer alıyor. (Grafik 13) Çocuklar madal-
yaları ile en fazla hastaneleri, doktorları, sağlık çalı-
şanlarını ve ambulans görevlilerini ödüllendiriyorlar. 

İfade edilen sorunların yarısı (%50) yine “Sağlık” 
olarak tanımlanan alt başlık altında salgın hastalık, 
sağlık imkânları ve hastanelerle bağlantılı, diğer ya-
rısı ise büyük oranda (%44) “Sigara” ve buna kıyasla 
çok daha düşük bir oranda (%6) “Alkol” sorununa 
işaret ediyor.

Tablo 10: SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR– Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı (Detaylı bilgi için EK 4)

SAĞLIK ve 
ALIŞKANLIKLAR 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel Toplam

Madalya %0,2 %1.6 %4,7 %1,7

Sorun %3,7 %3,5 %1,4 %3,0

Çözüm %3,1 %2,8 %1,4 %2,5

Yaş grubu ayrımında bakıldığında, SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR başlığı ile ilişkili olarak verilen madalyaların 
yaşla birlikte arttığı, sorun düzeyinde bakıldığında ise tersi bir eğilim olduğu ve yaş küçüldükçe yine salgın ile 
bağlantılı olmak üzere daha fazla sorun dile getirildiği görülüyor. 

Sağlık; 
%50 Sağlık; 

%42

Sigara; 
%44

Sigara; 
%50

Alkol; 
%6

Alkol; 
%8
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Grafik 21.4: SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR
Alt Başlıklar Dağılımı (Sayısal)

Çocukların SAĞLIK VE ALIŞKANLIKLAR konu 
başlığında ortaya koyduğu sorun ve çözüm önerileri 
daha ayrıntılı bir değerlendirme amacıyla;

 • Sağlık
 • Sigara
 • Alkol
 
olmak üzere üç “Alt Başlık” altında toplanmıştır. 

SAĞLIK ve ALIŞKANLIKLAR Alt Başlık Analizi

Aşağıdaki grafik, bu konu başlığı altında yer alan alt başlıkları madalya, sorun ve çözüm ayrımında 
karşılaştırmalı olarak göstermektedir. 

Alt Başlıklara ait grafik ve tablolar ilgili bölümlerde yer almaktadır.
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SAĞLIK
Daha Çok Devlet Hastahanesi…

Madalya

Sorun

Çözüm

47

114

68

SAĞLIK
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

SAĞLIK - Sorunlar SAĞLIK - Çözüm Önerileri

Diğer; 
%7

Salgın Hastalık; 
%85

Yetersiz
Hastane

Sayısı; 
%8 Salgın

Tedbirlerinin
Dikkate Alınması; 

%62

Sağlık Hizmetlerinin
İyileştirilmesi; 

%38

Çocukların “Sağlık” başlığı altında en sık vurgu-
ladıkları sorun, uzun süredir yaşamlarını her açıdan 
etkileyen, onları okullarından uzaklaştıran “Salgın 
Hastalık” sorunu olarak öne çıkıyor (%85). Bunu, 
daha düşük oranlarla “Yetersiz Hastane ve Doktor” 
sayısı (%8), sağlık hizmetlerine ilişkin sorunlar, 
doktorların hastalara tavrı, hastaların doktorlara 
“saldırgan” yaklaşımları gibi “Diğer” sorunlar (%7) 
takip ediyor. 

Bu bağlamda ifade ettikleri sorunlar arasında;

 • Salgınla ilgili olarak maske takılmaması,    
  sosyalleşememe, salgın sürecinin iyi
  yönetilememesi, yetersiz hastane sayısı,   
  hastanelerin uzak olması, mahallelerdeki sağlık   
  ocaklarının yetersizliği ya da olmaması, randevu  
  için bekleme sürelerinin uzun olması, ilaç fiyatları,
 • Doktorların güvende olmaması, doktorların  
  hastalara karşı tutum ve davranışları gibi
  hasta-doktor ilişkisini işaret eden sorunlar

öne çıkıyor.

Çocukların bu konudaki çözüm önerileri ise yine 
bağlantılı biçimde, “Salgın Tedbirleri” (%62) ve 
“Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi” (%38) olarak iki 
temel başlıkta gruplanıyor; 

 • Aşının teşvik edilmesi, maskenin herkes
  tarafından kullanılması için ücretsiz dağıtılması,
  evde çalışma sisteminin desteklenmesi,
 • Devlet hastanesi sayısının arttırılması, daha
  kolay randevu alınabilmesi, çocuklara ve tüm   
  hastalara sağlık kurumlarında daha iyi
  davranılması, çocuk dostu doktorların ve sağlık
     ekiplerinin artması, sağlık konusunda farkındalık
     çalışmaları yapılması, belediyelerin takip ve
     tedavi sürecinde destek olması, ilaç fiyatlarının
     denetlenmesi ve ambulans sayısının
     arttırılması...



198

Çocuklar için “Sigara” konusunun önemli bir sorun 
olduğu ve pek çok açıdan onları rahatsız ettiği 
görülüyor. Bu konunun hem sigaranın yarattığı 
kirlilik hem sağlık açısından önemsendiği, alkol 
sorununa ise daha düşük bir oranda işaret edildiği 
görülüyor.

Çocukların “Sigara Sorununa” yönelik çözüm öneri 
ve talepleri “Sigaranın Yasaklanması” (%69) ve 
“Sigara İçilmemesi” (%22) ne odaklanıyor. Ardından 
da “İzmaritlerin Toplanması” (%9) ile bağlantılı 
talep ve önerileri geliyor. 

Sigaranın kullanımını azaltmak ya da ortadan 
kaldırmak, içilmesi durumunda da olumsuz etkilerini 
azaltmak için;

 • Sigara satışının yasaklanması, yasağa    
  uymayanlara hapis ve para cezası uygulanması, 
  bu mümkün olamıyorsa kamusal alanlarda
   satışına kısıtlamalar getirilmesi ve sadece belirli  
  alanlarda satışına izin verilmesi, 
 • Kapalı alanlarda olduğu gibi açık alanlarda   
  da sigara içilmesine kısıtlamalar getirilmesi ve   
  akşamları parklarda içilmesinin yasaklanması, 
 • Sigara içilmemesi için eğitim ve tedavilerin 
  yaygınlaştırılması, özendirici her tür    
  uygulamaya kısıtlama getirilmesi,
 • Sigara izmaritlerinin normal çöp kutularına
  değil, özel tasarlanmış çöp kutularına atılması, 
 • Sigara içilmesinin yasak olduğunu belirtmek için  
  özel uyarı tabelalarının yaygınlaştırılması, 
 • Alkolün bakkallarda satılmaması, açık alanlarda  
  alkol tüketiminin yasaklanması 

yönünde talep ve önerileri yer alıyor.

Madalya

Sorun

Çözüm

0

101

80

Madalya

Sorun

Çözüm

0

14

13

SİGARA ve ALKOL
Dumanı, Kokusu, İzmariti ile Daha Az Sigara... Daha Az Alkol...

SİGARA
Madalya – Sorun – Çözüm Önerileri

ALKOL
Madalya – Sorun – Çözüm Önerileri

Sigaranın
Yasaklanması; 

%69 Sigara
İçilmemesi; 

%22

İzmaritlerin 
Toplanması; 

%9

SİGARA - Çözüm Önerileri
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Korona olmuş ve bu çocuk eve koşuyor.

Belediye  hasta çocukları 
takip etmeli, hastayken

onlara meyve sebze
göndermeli.

Hastanelerden 
randevu olmak 
kolaylaşmalı.

Çocuklara iyi davranan, 
evlere yakın tıp 

merkezleri olmalı.

Özel hastaneler belli 
günlerde devlet 

hastanesi olarak halka 
hizmet verebilir.

Korona nedeniyle 
sosyalleşemiyoruz.

Doktorların
güvenliği yok.

Çocuklar da
aşı olmalı.

Sigara içme ve sigarayı ormana atma. 



EĞİTİM



Eğitim
Okullar
Okul İhtiyaçları
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Madalya

Sorun

Çözüm

136

135

103

Çocuklar tarafından ifade edilen tüm sorunlar içinde 
bu Konu Başlığının payı, karşılaştırmalı olarak aşağı-
daki yüzdesel grafikte görülmektedir. Bu Konu Baş-
lığına çocukların verdikleri madalya ve ifade ettikleri 
sorun ve çözümler sayısal olarak üçlü grafikte ayrıca 
gösterilmiştir.

Dairesel grafikler ise bu Konu Başlığı ile ilintili madal-
ya, sorun ve çözüm önerilerinin kendi içinde alt baş-
lıklara göre dağılımını göstermektedir. 

Alt Başlıklar: Eğitim – Okullar – Okul İhtiyaçları 

 
Grafik 22: Konu Başlıkları içinde EĞİTİM

Grafik 22.1: EĞİTİM 
Madalya, Sorun ve Çözüm Önerileri Dağılımı (Sayısal) 
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Sokak Hayvanları

Ekonomi
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Grafik 22.3: EĞİTİM 
Sorunların Alt Başlıklara Göre Dağılımı      

Grafik 22.4: EĞİTİM
Çözüm Önerilerinin Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Grafik 22.2: EĞİTİM
Madalyaların Alt Başlıklara Göre Dağılımı

Okullar; 
%33

Okullar; 
%65

Okullar; 
%28

Eğitim; 
%55

Eğitim; 
%33

Eğitim; 
%50

Okul İhtiyaçları; 
%12

Okul İhtiyaçları; 
%2

Okul İhtiyaçları; 
%22
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Eğitim ve okulların, çocukların toplumsal yaşam 
deneyimi, sosyalleşme, öğrenme ve gelişme açısın-
dan yaşamlarındaki yeri ve önemi yadsınamaz. BM 
Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi de eğitimi her 
çocuk için eşit bir temelde erişilebilmesi gereken 
temel bir hak olarak tanımlamaktadır: “Eğitim her 
çocuğun hakkıdır. Kız ve erkek çocuklar için fırsat 
eşitliği temelinde ücretsiz ve herkese açık olmalıdır”

Çocukların “EĞİTİM” konu başlığını %4,6’lık bir 
oranla beşinci sırada ödüllendirdikleri (Grafik 13) ve 
madalyaların çoğunun eğitim imkânlarına, üniversi-
telere, kitaplara kolay ulaşılmasına, okullarına, öğ-
retmenlerine verildiği görülüyor.

Kendi içinde değerlendirildiğinde, en fazla “Okulla-
rı” (%65), ardından ağırlıklı olarak eğitim sistemini 
içeren “Eğitim” alt başlığını (%33) ve çok düşük bir 
oranda “Okul İhtiyaçlarını” ödüllendiriyorlar. 

Çocukların ifade ettikleri sorunlar içinde ise EĞİTİM 
konu başlığı, 1,8’le son sırada yer alıyor. (Grafik 22) 
Bu kuşkusuz çocukların eğitim konusunu “önemse-
medikleri” ve bu alanda kayda değer sorunları ol-
madığı anlamına gelmiyor. Bu sonucun, çocukların 
İstanbul’da gündelik yaşamlarında pratik olarak yüz 
yüze geldikleri en önemli bir ya da iki sorunu ifade 
ederken yaptıkları öncelik sıralamasından kaynak-
landığı söylenebilir. 

Çocukların EĞİTİM konu başlığı altında öncelikle 
kendilerini doğrudan etkilendiklerini düşündükleri 
daha “genel” ve “yapısal” sorunlara odaklandıkları 
görülüyor. Bu kapsamda ifade edilen sorunlar, yine 
bir alt başlık olarak “Eğitim” adı altında gruplan-
mıştır. Eğitim alt başlığı, bu konu başlığı altında ifa-
de edilen sorunların yarıdan fazlasını içeriyor (%55). 
Bu sorunu, okulların ortam ve olanaklar açısından 
yetersizliklerine vurgu yaptıkları “Okullar” (%33) ve 

ihtiyaçlarını karşılamakta çektikleri sıkıntılara işaret 
etikleri “Okul İhtiyaçları” (%12) takip ediyor. Çözüm 
önerileri de sorunlara paralel bir sıralama yansıtıyor.

EĞİTİM konu başlığı altında kendi deneyimlerinden 
hareketle işaret ettikleri talep ve çözüm önerileri, 
temel bir çocuk hakkı olan eğitimin “fırsat eşitliği 
temelinde ücretsiz ve herkese açık” olması ilkesi ile 
doğrudan örtüşüyor. 

Tablo 11: EĞİTİM – Madalya, Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yaş Grupları Dağılımı (Detaylı bilgi için EK 4)

EĞİTİM 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel Toplam

Madalya %4,7 %4,6 %4,7 %4,6

Sorun %1,3 %1,5 %2,8 %1,8

Çözüm %1,2 %1,4 %2,5 %1,6

Yaş grupları düzeyinde bakıldığında, EĞİTİM konu başlığının 12-14 yaş grubu tarafından görece daha fazla 
ifade edildiği görülüyor. 
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Çocukların EĞİTİM konu başlığı altında ifade ettik-
leri sorun ve çözüm önerileri daha ayrıntılı bir değer-
lendirme amacıyla;

 • Eğitim 
 • Okullar 
 • Okul İhtiyaçları 

olmak üzere üç “Alt Başlık” altında toplanmıştır. 

Aşağıdaki grafik, bu konu başlığı altında yer alan alt başlıkları madalya, sorun ve çözüm ayrımında karşı-
laştırmalı olarak göstermektedir. 

Alt Başlıklara ait grafik ve tablolar ilgili bölümlerde yer almaktadır.

Grafik 22.5:  EĞİTİM
 Alt Başlıklar Dağılımı (Sayısal)

EĞİTİM Alt Başlık Analizi
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Genel olarak “eğitim” konusuna ilişkin ifade edilen 
sorunları kapsayan bu alt başlık, EĞİTİM konu baş-
lığı altında en fazla sorun (%55) ve çözüm önerisi 
(%50) dile getirilen alt başlık olarak öne çıkıyor. 
(Grafik 22.3 ve 22.4) 

Kendi içinde değerlendirildiğinde sorunların, “Eği-
tim Siteminin Yapısı” (%45,8), “Yetersiz Okul Sayısı” 
(%16,7), “Eğitimde Eşitsizlik” (%13,9) ve toplumdaki 
eğitim düzeyi, kitap okuma eksikliği, “cahillik” ola-
rak ifade edilen “Diğer” (%23,6) başlıkları etrafında 
toplandığı görülüyor.

Bu alt başlık içinde en fazla vurgu yapılan ve Eğitim 
Sisteminin yapısına ilişkin İfade edilen sorunlar aşa-
ğıda özetlenmiştir;

 • Eğitimin sınavlar üzerine kurulu olması ve   
  yaşadıkları sınav stresi,
 • Baskı yapılması, çok ödev verilmesi,
 • LGS hazırlığı için yeterince destek verilmemesi,
 • Eğtim sisteminin ezbere dayalı olması, çağın   
  gereklerine uygun olmaması, yeterince nitelikli   
  olmayan eğitim,
 • Okul sayısının yetersiz olmasından dolayı   
  kalabalık sınıflar,
 • Eğitime eşit erişim olmaması, okullar arası
  eşitsizlik, özel-devlet okulu ayırımı…

EĞİTİM
Eşitsizlik Giderilmeli ve Eğitimin Kalitesi Arttırılmalı…

EĞİTİM
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm 51

74

45

Eğitim Sorunu; 
%45,8

Eğitimde Eşitsizlik; 
%19,9

Diğer; 
%23,6

Yetersiz Okul 
Sayısı; 
%16,7

Eğitimde Eşitlik; 
%12

Daha Çok Okul; 
%14

Eğitimde Sistemin 
İyileştirilmesi; 

%56

Öğrencilerin 
Desteklenmesi; 

%18

EĞİTİM - Çözüm ÖnerileriEĞİTİM - Sorunlar
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Çocukların görüş, talep ve önerileri hem farklı bir 
bakış açısını yansıtıyor hem oldukça somut;

 • “Eğitim Sisteminin İyileştirilmesi” (%56)
  Daha nitelikli, katılımcı ve yenilikçi öğretim
  yöntemlerinin uygulanması, eğitime daha çok
  bütçe ayrılması, eğitimin daha eğlenceli hale
  dönüştürülmesi, bilime daha çok yer verilmesi,
  okul saatlerinin yeniden düzenlenmesi, kendi
  yetenek ve ilgilerini geliştirecekleri olanaklar
  sağlanması,
 • “Öğrencilerin Desteklenmesi” (%18)
  Öğrencilere psikolojik destek sağlanması,
  okullarda sorun toplantıları yapılması, test
  kitaplarının ucuzlatılması, ücretsiz kursların
  arttırılması,

 • Okul Sayısının Arttırılması (%14)
  Daha fazla devlet okulu ve daha iyi Anadolu
  Liseleri açılması,
 • “Eğitimde Eşitlik” (%12)
  Eğitimin eşit ve ücretsiz olması, devlet okullarının
  daha çok desteklenerek özel okullardan
  farklarının kalmaması, sınav siteminde eşitlik
  sağlanabilmesi için çözümler üretilmesi…

Konu Başlığı Alt Başlık 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel Toplam

Eğitim Eğitim %0,3 %0,7 %2,2 %1,0

Yaş grubu ayrımında bakıldığunda, Eğitim alt başlığına en fazla değinmenin 12-14 yaş grubundan geldiği 
görülüyor. (Detaylı bilgi için EK 4)

Devlet okulları çok olsun. - Mehmet, 9 yaş 

Öğrencilerin sorunlarını 
tespit etmek için
okullarda sorun

toplantıları yapılsın.

Eğitim eğlenceli
hale getirilsin.

Bilime daha çok 
katkı yapılsın.

Sınava girecek 
öğrenciler için toplu 

eğlenceler
düzenlenmeli.
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OKULLAR
Okul Sayısı Artsın ve Okullar İyileştirilsin... 

OKULLAR
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

45

89

29

OKULLAR - Çözüm ÖnerileriOKULLAR - Sorunlar

Eksiklik ve 
Yetersizlikler; 

%40

İyileştirme ve 
Geliştirmeler; 

%62,1

Ekonomik 
Sorunlar; 

%8,9 Yetersiz 
Okul Sayısı; 

%51,1
Daha Çok Okul; 

%37,9

EĞİTİM konu başlığı içinde en fazla madalya ile 
ödüllendirilmesine karşın (%65) “Okullar” alt başlığı, 
her üç çocuktan birinin rahatsızlık dile getirdiği bir 
alan. (Grafik 22.3) 

Kendi içinde değerlendirildiğinde çocuklar, “Okullar” 
konusunda en önemli sorun olarak “Okul Sayısının 
Yetersizliğini” vurguluyor (%51) ve hemen ardından 
%40 gibi yüksek bir oranla var olanların “Eksiklik ve 
Yetersizliklerine” işaret ediyorlar. Bunları, ekonomik 
nedenlerle çocuklarını okula gönderemeyen, forma
alamayan, kitap ve diğer ihtiyaçlarını karşıla-
yamayan aileler olarak ifade edilen “Ekonomik 
Sorunlar” (%8,9) takip ediyor.  

Bu kapsamda;
 • Okulların yetersizliği, eski olmaları ve kalabalık
  sınıflar,
 • Anaokulu sayısının ve yaygınlığının yetersizliği,
 • Okullarda kütüphane, spor salonu, tiyatro salonu
  gibi destekleyici mekânların olmaması ya da var
  olanların yetersizliği, 
 • Okul bahçelerinin beton olması,
 • Okulların temiz olmaması ve bakımsızlığı,
 • Güvenlik eksikliği

çocukların sıraladıkları sorunlar arasında öne çıkıyor.

Çözüm önerileri doğrudan sorunlar ile bağlantılı: 
Büyük bir bölümü, “İyileştirme ve Geliştirmeye” 
(%62) ve “Daha Çok Okul Açılmasına” (%38) 
yönelik. Daha iyi donatılmış okul binaları, sınıflar, 
dinlenme, rahatlama ve eğlenme alanlarına yönelik 
geliştirdikleri çok sayıda öneri arasında;

 • Kütüphanesiz okul kalmaması ve kütüphanelerin
  çok sayıda kitaba sahip olması, 
 • Tiyatro salonu olması, 
 • Yüzme olanakları yaratılması, 
 • Bahçelerin büyük olması, yeşil alana
  dönüştürülmesi ve bir bölümünün oyun alanı ve
  çocuk bahçesi olarak düzenlenmesi, 
 • Okullarda malzeme eksikliği konusunda
  belediyelerin destek olması, belediyeler ve Milli 
  Eğitim'in ihtiyaç duyulan alanlarda iş birlikleri   
  yapması

yer alıyor.

“Daha Çok Okul” başlığı altında okul sayısının 
arttırılması, okulların evlere yakın olması, sınıfların 
kalabalık olmaması talepleri öne çıkıyor.
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Okullar hafta sonu açık olmalı. - Melek, 13 yaş 

Bence İstanbul’daki tüm okulların bahçesinde park 
olmalı. Çocuklar özgürce oynamalı.

- Muhammed, 10 yaş 

Okullarda kurslar var
ama sadece derslere 

yönelik. Kişisel yetenek-
lerimizi keşfedeceğimiz

kurslar olmalı.

Okullar evlere
yakın olmalı.

Daha çok 
okul olursa sınıflar 
kalabalık olmaz.

Okullarda oyun
bahçeleri olmalı.

Okul
bahçeleri beton!

Okullar 
sürekli açık

olmalı.
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OKUL İHTİYAÇLARI
Okul İhtiyaçlarımız ve Yemek Ücretsiz Olmalı…

OKUL İHTİYAÇLARI
Madalya - Sorun - Çözüm Önerileri

Madalya

Sorun

Çözüm

16

2

23

“Okul İhtiyaçları”, EĞİTİM konu başlığı altında en 
düşük oranda ödüllendirilen ancak dikkat çekici 
oranlarda sorun (%12) ve özellikle çözüm önerisi 
(%22) dile getirilen bir alt başlık olarak öne çıkıyor. 
(Grafik 22.3 ve 22.4) 

Çocukların “Okul İhtiyaçları” başlığı altında ifade 
ettikleri sorunlar iki temel başlık altında toplanıyor; 

 • “Pahalı Kitap ve Malzemeler” (%62,5) 
  Kursların, test kitaplarının, ders kitaplarının
  pahalı olması,
 • “Pahalı Yemek” (%37,5)
  Okul kantinlerinin pahalı olması, okulda ücretsiz  
  öğle yemeği olmaması gibi temel bir “çocuk
  hakkı” olan beslenme konusu...

Talep ve çözüm önerilerinin de aynı şekilde açık 
ve net olduğu görülüyor: “Eğitim Malzemelerinin 
Ücretsiz Olması” (%74) ve okulda “Ucuz ya da 
Ücretsiz Yemek Sağlanması” (%26) 

OKUL İHTİYAÇLARI - Çözüm ÖnerileriOKUL İHTİYAÇLARI - Sorunlar

Pahalı Kitap ve 
Malzemeler; 

%62,5

Pahalı Yemek; 
%37,5

Ucuz Yemek 
Sağlanması; 

%26,1

Ücretsiz Eğitim 
Malzemeleri; 

%73,9
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Kantinlerde zam olmamalı, her şey 1 liradan fazla 
olmamalı. - Rozerin, 10 yaş

8.ve 12 sınıf 
öğrencilerine sınavlara 

hazırlanırken 
kullanmaları için test  
kitapları dağıtılabilir.

Kurslar
pahalı.

Kantin 
çok pahalı.

Belediye her ay
okullara kitap

dağıtabilir.
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SONUÇ
YERİNE...
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İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi, çocukların yaşa-
dıkları kent ile ilgili söyleyecek çok sözleri olduğunu 
ve bu sözlerin, sadece “çocuklardan beklenebilecek” 
parklar, oyun alanları, eğitim ortamları gibi sınırlı 
alanları kapsamadığını, doğa ve çevreden ulaşıma, 
toplumsal ve sosyal yaşamdan kent yaşamının te-
mel unsurlarına kadar pek çok makro konuda göz-
lem, talep ve önerileri içerdiğini gösterdi. 

Kısaca, şehrin küçük hemşehrileri, mega kentin 
makro konularını tartıştılar. Herhangi bir yönlendir-
me olmaksızın, kendi ifadeleri ile kendi gündemlerini 
yine kendileri belirlediler ve bunlar, bu raporda bir 
araya getirilip değerlendirilen dokuz “makro başlı-
ğa” dönüştü.

Çocuklar, kendi bakış açıları ile yetişkinlerden daha 
farklı deneyimledikleri kenti, daha “taze” ve önyar-
gısız bir bakış açısı ile “muayene” ederek kendi kent 
pratiklerini yansıttılar. İstanbul, proje süresince ço-
cukların kentleri ile ilgili algı ve düşüncelerini, hayal 
ve isteklerini farklı ortamlarda yansıttıkları bir labo-
ratuvara dönüştü ve çok sayıda değerli görsel ve ya-
zılı, niteliksel ve niceliksel sonuçlar ortaya çıktı. 

Bütün bunların bir araya gelmesi ile Proje sonuçları, 
çocukların yaşamak istedikleri İstanbul ile ilgili çok 
net bir tablo çizdi. Bu tabloda İstanbul, bir yandan 
çocukların gurur duydukları zengin tarihi, kültürel 
varlıkları, doğası, yeşili, denizi, büyüklüğünün getir-
diği “ihtişamı” ile yer alırken, aynı zamanda çocuk-
ları kuşatan kalabalığı, trafiği, beton yığınları ve gü-
rültüsü ile yer aldı... 

Çocuklar, “Yüksek ve çok sayıda binanın arasında 
kendilerini sıkışmış hissetmedikleri, yeşil alanı bol, 
daha az kalabalık, arabaların işgalinde olmayan, 
yürüyebildikleri, erişebildikleri ve keyif aldıkları park-
larında oynayabildikleri, yaşıtları ile zaman geçir-
mek üzere kamusal alanlarında buluşabildikleri, 
ilgilerini, yeteneklerini geliştirebilecekleri ortam ve 
fırsatlar bulabildikleri, daha az gürültülü, kendilerini 
daha güvende hissettikleri, daha eşitlikçi, daha adil, 
daha demokratik bir İstanbul” dediler... 

Açık, net, samimi, zengin ve “sansürsüz” sözler   
bunlar...

Projenin ortaya koyduğu sonuçlar, UNICEF tarafın-
dan yayımlanan “Çocuk Dostu Kentler için Eylem 
Çerçevesi” içinde yer alan çocuk dostu kentlerin   
sahip olması gereken nitelikler ile de büyük bir pa-
ralellik taşıyor. 

Çocuk Dostu Kentler, çocukların temel haklarının 
gözetildiği ve

  • Sosyal hayata katılım sağlayabildikleri,
 • Nasıl bir kent istedikleri konusunda fikirlerini dile  
  getirebildikleri, 
 • Barınma, sağlık, eğitim gibi temel hizmetlere
 ulaşabildikleri,
 • Temiz su içebildikleri,
 • Şiddet, sömürü ve istismara karşı korundukları, 
 • Kendi başlarına özgürce yürüyebildikleri, 
 • Yeterli yeşil alanlara sahip olabildikleri,
 • Temiz bir çevrede yaşadıkları, 
 • Kütürel ve sosyal etkinliklere katılabildikleri bir   
 kent olarak tanımlanmaktadır.
  (UNICEF, 2004 https://www.unicef-irc.org/
 publications/pdf/cfc-framework-eng.pdf)

Çocukların İstanbul ile ilgili öneri ve talepleri arasın-
da ilham alınacak çok şey var. Bu projenin ve rapo-
run, kenti çocukların gözünden görmemizi sağlaya-
rak bu konudaki tartışmalara değer katmasını, kent 
planlamacılarına, tasarımcılara, araştırmacılara ve 
yerel demokrasi çalışmalarına güçlü bir kaynak ola-
rak katkıda bulunmasını diliyoruz. 

Çalışmanın, özellikle yerel yönetimlerce katılımcılı-
ğın önemine daha fazla vurgu yapılması ve yayılma-
sı, kentsel gelişim politikalarında çocuklara öncelik 
verilmesi, çocuklarla iletişim kurulması ve onlara 
dönük strateji ve uygulama planlarının oluşturul-
ması ve uygulanması sürecine aktif bir şekilde dahil 
edilmeleri konularında ilham vermesini ve yol gös-
termesini umuyoruz.

Ancak bu şekilde çocukların katılımcılığı sadece “sö-
zünü söylemek” düzeyinde kalmaz ve tam bir katı-
lımcı demokrasi tablosuna dönüşebilir.
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 BİZDEN “SON SÖZ” …ÇOCUKLARDAN “SON SÖZ” …

Evet oy hakkımız yok ama biz de 
İstanbul’da yaşıyoruz ve bizim de söz 
hakkımız var. Bu yüzden İstanbul’daki 
çocukların sesi olduğu için bu projeyi 
yapma fikrini geliştirenlere, yapanlara 
teşekkür ediyorum.

(Azra, 13 yaş)

Büyüklerimiz diyor ki siz anlamazsınız. 
Ama biz onların anladığından fazlasını 
anlıyoruz. Bizim hayal gücümüzle onların 
zihinleri, akılları birleşirse bence bu şehir 
acayip güzel bir yer olabilir. Ben bu projeyi 
sonuna kadar destekliyorum ve sonsuza 
kadar da bu proje için çalışmaya yemin 
ediyorum.

(Rüzgar, 9 yaş)

Bu projeyle bu şehirde sadece yetişkinler 
değil çocuklar da şehrin bir parçası oldu. 

(Ayaz, 11 yaş)

Fikirlerimizi söyledik ve Belediyeye 
çözümlerimizle ışık olduk. Belediyenin 
söylediklerimizden en azından 
yapabileceklerini yerine getirmesini 
ve bizlere daha çok imkân vermesini 
istiyorum.

(Emrecan 11 yaş)

Çocuklar yukarıdaki sözleri ile, Fransız sosyolog        
M. Certeau’nun “sözü ele geçirmek” kavramını 
“ödünç alarak” söyleyecek olursak evet, kent ile ilgili 
“sözü ele geçirdiler” ve güçlü bir çağrı oluşturdular. 
Söz ele geçtiği ve ortaya güçlü bir ses çıktığı zaman 
da, bu ses yokmuş gibi davranılamaz.

Çocuklar ele geçirdikleri sözlerinin takipçisi olmaya 
büyük bir motivasyonla hazırlar ve bekliyorlar… 

“

“

“
“
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EKLER



İnformel Eğitim-çocukistanbul Hakkında
Proje Paydaşları
Geri Bildirimler
İstatistikler
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İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri              
(İnformel Eğitim-çocukistanbul), okul öncesinden 
lise düzeyine kadar her yaş grubu ve her kesimden 
çocukların;

 • Formel eğitim alanı dışında ve yanı sıra,
  akranlarıyla birlikte eşit ve paylaşımcı bir
  ortamda eğlenerek öğrenmeleri, 
 • Sosyal, kültürel ve bilimsel sermayelerini
  geliştirip zenginleştirmeleri, 
 • Bugünlerini ve geleceklerini etkileyen sorunlara
  ilişkin farkındalıklarını geliştirmeleri ve seslerini
  duyurabilmeleri için

nitelikli ortam ve fırsatlar oluşturmak amacıyla 
2011 yılında yola çıkan bir informel eğitim aktörüdür. 

İnformel Eğitim-çocukistanbul’un temel ilgi ve fa-
aliyet alanları; “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir-
lik”, Bilim Sermayesinin gelişimine katkı ekseninde 
“Bilim” ve çocukların yaşadıkları kent ile ilgili far-
kındalık, istek ve ihtiyaçlarının ifade edebilmelerine 
fırsat veren “Çocuk ve Kent” başlıkları olarak belir-
lenmiştir. Bu öncelikli alanlarda farklı yaş grupları ile 
eğitim programları ve etkinlikler gerçekleştirmenin 

yanı sıra, uluslararası proje ve etkinlikler, kamu ve 
özel kurumlar için çocuklar ve gençlere yönelik prog-
ram ve etkinlik tasarım ve uygulamaları, eğitimci 
eğitimleri diğer faaliyetleri arasında yer almaktadır. 

2014 yılından bu yana sürdürülen özgün içerik-
li ve kapsamlı “Çocuk ve Kent” Programları, aynı                 
zamanda Vienna University Children’s Office, 
ZOOM Kindermuseum-Vienna ve Wereldmuseum 
Rotterdam partnerlikleri ile hayata geçirilen ortak 
projeler ile uluslararası bir boyut da kazanmıştır. 
İstanbul Çocuklara Soruyor projesi de “Çocuk ve 
Kent” programının bir parçası ve devamı niteliğin-
dedir. 

İnformel Eğitim-çocukistanbul, 
Hands On! International-Association of Children 
in Museums Türkiye temsilcisi ve EUCU.Net - 
European Children Universities Net üyesidir. 
Hollanda merkezli ve özellikle “sürüdürülebilirlik” 
konusunda çocukların tasarım odaklı düşünme 
ve fikir geliştirmelerine dönük uluslararası 
organizasyonlar gerçekleştiren Designathon Works 
ağının partneridir.  

EK 1: İnformel Eğitim-çocukistanbul Hakkında
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• Arkki Türkiye
• Ataşehir Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi
• Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri   
 Müdürlüğü
• Beşiktaş Belediyesi Kadın Dayanışma ve Yaşam   
 Merkezi - Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Birimi
• Binali Yıldırım İlkokulu
• Boğaziçi Yönetim A.Ş. - Kemerburgaz Kent Ormanı
• BoMoVu
• Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
• ÇYDD Ferhat Şenatalar Eğitim Evi
• Darüşşafaka Eğitim Kurumları
• Denizatı Okulları
• Derin Yoksulluk Ağı
• Emlak Kredi Bankası Ortaokulu
• Esenyurt Belesiyesi Kadın ve Aile Hizmetleri   
 Müdürlüğü
• Esenyurt Kent Konseyi
• Esayan Ermeni İlk ve Ortaokulu
• Feriköy Ermeni İlk ve Ortaokulu
• FMV Ayazağa Işık Okulları
• Gen Koleji
• İBB Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü
• İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı - İSADEM  
 (İstanbul Aile ve Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) 
• İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı - 
 Mahalle Evleri
• İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı - 
 Yuvamız İstanbul
• İBB Müze Gazhane
• İBB Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü - Zemin istanbul
• İNSEV (İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı)
• İstanbul Gönüllüleri
• İstanbul Oyuncak Müzesi
• İstek Acıbadem Okulları
• Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri 
 Müdürlüğü
• Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü
• KidZania İstanbul
• Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar 
 Akademisi
• KÜLTÜR A.Ş. (Miniatürk - Panorama 1453 Tarih   
 Müzesi - Kültür Merkezleri - İstanbul Kitapçısı)
• Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı
• Maltepe Belediyesi Sosyal Politikalar ve Eşitlik 
 Birimi

• MEÇ Okulları
• METRO A.Ş.
• Mülteciler Derneği
• Ovayenice Örfi Çetinkaya Ortaokulu
• ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı)
• Pangaltı Ermeni Okulu
• Pera Müzesi
• Rahmi M. Koç Müzesi
• Sakıp Sabancı Müzesi
• Sarıyer Belediyesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve 
 Çocuk Gündüz Bakımevleri
• Sıfır Ayrımcılık Derneği
• Small Projects İstanbul
• Spor İstanbul
• Superpool
• TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)
• Türkiye Tasarım Vakfı

EK 2: Proje Paydaşları (Alfabetik sırayla) 
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Öğrenci Geri Bildirimlerinden...

Öğrenci Değerlendirme Formu Sorularından;
“Yaşadığın şehirle ilgili fikrinin sorulması, görüş ve 
düşüncelerini söylemek, önerilerini iletmek sana neler 
hissettirdi?” ve “Daha iyi bir İstanbul oluşturulması 
konusunda İstanbul’u yönetenlere, karar vericilere 
neler söylemek istersin?” 

 • Bu projede İstanbul ile konuşmuş gibi oldum.
  (3.Sınıf)
 • Bir çocuğun İstanbul hakkında görüşlerinin
  alınması çok güzel bir karar. Çünkü İstanbul’u
  değiştiren belki biz çocuklar olacağız. (7.Sınıf)
 • Bu çalışma beni çok heyecanlandırdı. Şimdiye
  kadar bana bu şehirle ilgili fikrim hiç sorulmamıştı.
  (3.Sınıf)
 • İstanbul’da çocuklar da var, unutmayın! (6.Sınıf)
 • İstanbul için fikrimin sorulması iyi hissettirdi, 
  sanki İstanbul’u iyileştirdim gibi hissettim. 
  (3. Sınıf)
 • Henüz 13 yaşındayız oy kullanamıyoruz ama
  burada görüşlerimizi sunduk. Bu fırsat her
  zaman ayağımıza gelmez. (8.Sınıf)
 • Kendimi çok değerli hissettim ve benim de
  haklarım olduğunu hissettim. (3. Sınıf )
 • Yaptığımız bu projeden çok mutluyum.
  Çocukları sevdiğiniz için teşekkürler... (4.Sınıf )
 • İstanbul için yapılan iyiliklerden hoşlanırım.
  Neden biliyor musunuz, İstanbul’a iyilik yapılınca
  kendimi mutlu hissediyorum. (3.Sınıf)
 • Sorunları, bizzat yaşayanlardan dinlemek ve
  çözümü birlikte üretmek çok iyi fikir. (8.Sınıf)
 • İstanbul’u sanki yeniden öğrendim ve bu çok
  hoşuma gitti. (3.Sınıf)
 • Bunun gibi projeler insanların fikirlerini aldığı için
  insanlara özgüven geliyor ve bu çok önemli.
  (6.Sınıf)
 • Umarım fikirlerimizi değerlendirirsiniz. (4. Sınıf)
 • Kimsenin bizim fikirlerimizi küçük olduğumuz
  için sormayıp, İstanbul Kent Konseyi’nin sorması
  çok hoşuma gitti. (6.Sınıf)
 • Bizim fikirlerimiz de alındığı için İstanbul’un bir
  üyesi olduğumu anladım. (7.Sınıfi)
 • 18 yaş altında olduğumuz için oy veremiyoruz.
  Ama bu program sayesinde kendimi toplumun
  bir parçası gibi hissettim. Bu da değerli hissettirdi.
  (8.Sınıf)
 

   • Bu programda kendimi “çocuklar ülkesinde” 
      gibi hissettim. Düşündüğüm her şeyi
      söyleyebildim. (5.Sınıf)
 • Senin Şehrin, Senin Fikrin diye bir proje
  başlattılar ve artık çocukların da fikirleri alınıyor.
  Çok gururluyum. Bütün çocukların fikirleri alınsın.
  (3.Sınıf)
 • Sadece böyle çalışmalarda konuşabiliyoruz.   
  Bence böyle projeler artmalı ve bizim sözümüz
  daha çok dinlenmeli. (4.Sınıf)
 • Hep büyüklerin fikrini alıyorlar bize sıra gelmesi
  iyi oldu. (5. Sınıf)
 • İstanbul’a ait fikrimizin sorulması ile çocukların
  da hakları azıcık da olsa çoğaldı. (7.Sınıf)
 • Yaşadığım ortamın daha düne kadar değişmesini
  isterdim ama imkânsız olduğunu düşünürdüm.   
  Bu, bana yeni bir umut oldu. (8.Sınıf)
 • Önemsiz ve şehre katkısı olmayan bir kişi
  olmadığımı anladım. Şehre nasıl katkıda
  bulunabileceğimi özgürce açıkladım. (6.Sınıf)
 • 7 yıl beklemek zorunda kalmadım, fikirlerimi
  şimdi belirttim. (7.sınıf)
 • İstanbul’un çok eksiği olmasından hoşlanmadım.
  Çünkü beni çok düşündürdü ve yordu. (3.Sınıf)
 • İstanbul sorunları çok... Sorunlar beni acıktırdı ve
  yordu. (2.Sınıf)
 • Yöneticilere iyi şanslar dilerim. (3.Sınıf)
 • Bu proje, hem kendimi hem de yaşadığım şehri
  fark etmemi sağladı ve beni çok mutlu etti.   
  (6.Sınıf)
 • Kendi düşüncelerimi söylemek bana belediyenin
  bir parçası olduğumu hissettirdi. (6.Sınıf)
 • Belirli bir yaşa gelmeden oy kullanamıyoruz bu
  yüzden düşüncelerimi ortaya koyamıyordum. 
  Bu ülkede ben de yaşıyorum, benim de
  kararlarım, duygularım var. (7.Sınıfi)
 • Benim de fikrimin alındığını hissettim ve önemli
  olduğumu bildim. (3. Sınıf)
 • İstanbul’da çalışmalar ve yenilikler yaparken
  sadece kendi düşüncelerinizi değil, tüm
  çocukların düşüncelerini almanız ne güzel.   
  (7.Sınıf)
 • Birazcık çocukların gözünden bakmayı
  öğrenmeliler! (5.Sınıf)
 • Çocukları önemsedikleri için çok mutluyum.
  (3.Sınıf)
 

EK 3: Geri Bildirimler

Öğrenci geri bildirimleri, Atölye Uygulamalarına katılan çocukların, uygulama sonrası değerlendirme formun-
da yer alan sorulara verdikleri açık uçlu yanıtlardan, öğretmen ve paydaş geri bildirimleri ise uygulamalar 
sonrası proje ile ilgili görüş, yorum ve önerilerini yansıtan ifadelerinden alınmıştır.
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• İstanbul’u yönetenlere söylemek istediklerim:
  Karar verdiğinizde önceliğiniz ekonomi değil,
 çocuklar olsun. Kararlarınızı verirken çocuklar
 için en iyisi olsun. (8.Sınıf)
• İstanbul’u beraber onarabiliriz. Bunu dikkate
 alarak lütfen bizim fikirlerimizi önemseyin.
 İstanbul’u çocuklara emanet edince göreceksiniz
 ki daha güzel bir şehir olacak. (8.Sınıf)
• İstanbul’u bizim gibi iyileştirin. Çünkü İstanbul
 sizin düşündüğünüz kadar iyi değil. (2.Sınıf)
• İstanbul’u yönetenlere, İstanbul’da yaşayan
 çocuklarla iletişim içinde olmalarını söylemek
 isterim. (6.Sınıf)
• Bu şehirde yaşayan herkes için İstanbul’u
 yönetenlere pes etmemelerini söylemek isterdim.
 (5.Sınıf)
• Yaptığım önerilerin hepsini olmasa bile bazılarının
 kullanılmasını isterim. Çünkü bazı önerilerimiz
 İstanbul’a, yani bize lazım. (6.Sınıf)

Öğretmen ve Paydaş Geri Bildirimlerinden...

• Çocuklar ilk kez, yaşadıkları şehir üzerinde bu kadar 
 çok düşünüp fikirlerini açıkça söyleme şansına   
 sahip oldular. 
• Farkındalık anlamında çok önemli bir başlangıç.   
 Çocuklara kendilerini şehrin edilgen bir parçası   
 olarak değil, şehri tamamlayan önemli bir birey   
 oldukları duygusunun verilmesi çok değerli. 
• Proje tamamen çocukların öğrencilerin fikirlerini  
 önemseyen bir temelde hazırlandığından katılımcı,
 dolayısı ile demokratik bir zemin, deneyim ve anı   
 niteliği taşıyor.
• Bu proje ile Çocuk Meclisi dar kalıptan çıkarak   
 daha çok çocuğa ulaşmış oluyor.
• Çocuklar ve gençlerin en büyük ihtiyacı görüşlerini  
 özgürce ortaya koyabilecekleri ortamlar. Bu proje  
 onu sağlamış oluyor. Özgüvenleri açısından da   
 katkısı çok büyük.
• Yönetime katıldıklarının, fikirlerinin bu kadar   
 önemsendiğinin farkında oldukları için yaşam boyu
 hatırlayacakları bir deneyim yaşadılar.
• Tüm küçük insanlara söz hakkı verildiğinde ve   
 değerli bir birey olgusu tüm şehre yayıldığında daha
 sağlıklı ve faydalı bireyler yetiştirilmesi sağlanabilir.
• Kent yaşamı ve kentin geleceği için çocukların   
 katılımı çok değerli.
• İstanbul’a çocuk gözü ile bakılması, çocukların 
 yaratıcı fikirlerinden yararlanılmak istenmesi çok
 güzel bir düşünce.

• Imkân verildiğinde çocukların harikalar
 yaratabileceğini bir kez daha gördüm. Çocuklar
 İstanbullu olduklarını hissettiler, İstanbul’un bir
 üyesi olduklarının farkına vardılar. Ve hepsi çok
 mutlu. İstanbul için çözüm üretmek onları çok
 heyecanlandırdı.
• “Çocuk için değil, çocuk ile birlikte” anlayışı  
 yetişkinlere anlatılmalı ve içselleştirilmeli.
• Çocuklar bu kentin büyük bir kısmını oluşturuyorlar
 ve bizler kadar onların da seslerini duyurup bu
 şehrin bir parçası olduklarını ve ne kadar değerli
 olduklarını görmeleri için çok güzel ve önemli bir
 adım.
• Çocuk Meclisi’ne katılmış olmakla çocuklar
 demokratik sürece bizzat katılmış ve söz sahibi
 olmuş oldular, bu açıdan önemli bir tecrübe.
• İstanbul’a “madalya vermek” nefis bir fikir.
• Şehirde çocuğun yaşadığını hissettirebilmek, söz
 verebilmek, fikrini söyleyebilmesi için yol açmak
 çok değerli. 
• Suriyeli çocuk katılımcılardan oluşan atölye
 çıktılarında göreceğiniz gibi cevaplar Türk çocuk
 katılımcılardan çok farklı. Suriyeli çocukların
 verdikleri cevaplar yaşadıkları şehri nasıl
 gördüklerine dair önemli bir veri sunuyor.
• Farklılıkları bir araya getiren bir proje oldu. Ulaştığı 
 alan itibarıyla etki alanı geniş, verimli bir proje.
• Çocukların gözünden İstanbul’u dinlemiş ve
 görmüş olmak çok değerli.
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EK 4: Konu Başlıkları Yaş Grubu İstatistikleri

İSTANBUL’UN MADALYALARI (SORUN/ÇÖZÜM BAĞLANTILI) – Başlık Kodu İstatistikleri 

Konu Başlık Kodu Madalya Sayısı Yüzde

Doğa ve Çevre 1414 %48,30

Kültürel ve Sosyal 
Etkinlikler

689 %23,50

Kent Yaşamı 259 %8,80

Ulaşım ve Hareketlilik 187 %6,40

Eğitim 136 %4,60

Toplumsal Yaşam 89 %3,00

Sokak Hayvanları 57 %1,90

Ekonomi 51 %1,70

Sağlık ve Alışkanlıklar 47 %1,60

Genel Toplam 2928 %100,0

İSTANBUL’UN MADALYALARI (SORUN/ÇÖZÜM BAĞLANTILI) –
Başlık Kodu Yaş Kırılımı İstatistikleri (Sütun Yüzdeleri)

Konu Başlık Kodu 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel 
Toplam

Doğa ve Çevre %52,7 %51,2 %34,7 %48,3

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler %25,8 %21,7 %23,5 %23,5

Kent Yaşamı %6,2 %9,0 %13,0 %8,8

Ulaşım ve Hareketlilik %5,8 %4,8 %10,7 %6,4

Eğitim %4,7 %4,6 %4,7 %4,6

Toplumsal Yaşam %1,5 %3,3 %5,0 %3,0

Ekonomi %1,3 %2,6 %1,8 %1,9

Sağlık ve Alışkanlıklar %0,2 %1,6 %4,7 %1,7

Sokak Hayvanları %1,8 %1,2 %1,9 %1,6

Genel Toplam %100,0 %100,0 %100,0 %100,0
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SORUNLAR – Yaş Kırılımı İstatistikleri (Sütun Yüzdeleri)

SORUNLAR – Yaş Kırılımı İstatistikleri (Satır Yüzdeleri)

KONU BAŞLIKLARI 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel 
Toplam

Doğa ve Çevre %29,5 %50,2 %20,3 %100,0

Ulaşım ve Hareketlilik %30,7 %42,1 %27,3 %100,0

Kent Yaşamı %24,9 %46,7 %28,4 %100,0

Toplumsal Yaşam %13,6 %41,3 %45,1 %100,0

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler %32,6 %39,0 %28,4 %100,0

Sokak Hayvanları %30,4 %41,8 %27,8 %100,0

Ekonomi %16,5 %49,1 %34,4 %100,0

Sağlık ve Alışkanlıklar %34,1 %54,1 %11,8 %100,0

Eğitim %20,7 %37,8 %41,5 %100,0

Genel Toplam %27,6 %46,2 %26,2 %100,0

KONU BAŞLIKLARI 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 Yaş Genel 
Toplam

Doğa ve Çevre %38,2 %38,9 %27,6 %35,7

Ulaşım ve Hareketlilik %23,2 %19,1 %21,7 %20,9

Kent Yaşamı %15,0 %16,8 %18,0 %16,6

Toplumsal Yaşam %2,9 %5,2 %10,0 %5,8

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler %6,7 %4,8 %6,2 %5,7

Sokak Hayvanları %6,0 %4,9 %5,8 %5,4

Ekonomi %3,0 %5,3 %6,6 %5,0

Sağlık ve Alışkanlıklar %3,7 %3,5 %1,4 %3,0

Eğitim %1,3 %1,5 %2,8 %1,8

Genel Toplam %100,0 %100,0 %100,0 %100
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SORUNLAR – Alt Başlıklar Yaş Kırılımı İstatistikleri

KONU BAŞLIKLARI ALT BAŞLIK 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 
Yaş

Genel 
Toplam

Doğa ve Çevre

Deniz %4,2 %4,4 %2,7 %3,9

Hava %5,3 %9,9 %6,0 %7,6

Çevre %14,7 %10,6 %7,7 %11,0

Yeşil Alan %10,4 %12,9 %10,5 %11,6

Küresel Isınma %0,8 %0,9 %0,8 %0,8

Orman Yangını %2,7 %0,3 %0,1 %0,9

Eğitim

Eğitim %0,3 %0,7 %2,2 %1,0

Okullar %0,9 %0,6 %0,3 %0,6

Okul İhtiyaçları %0,2 %0,2 %0,3 %0,2

Ekonomi
Ekonomik Durum %3,0 %5,2 %5,4 %4,6

İşgücü %0,0 %0,1 %1,2 %0,4

Kültürel ve 
Sosyal
Etkinlikler

Sosyalleşme %0,3 %0,7 %2,4 %1,1

Kültür Sanat %0,4 %0,8 %1,0 %0,7

Spor %0,6 %0,5 %1,1 %0,7

Çocuk Parkları %5,3 %2,8 %1,8 %3,2

Kent Yaşamı

Yapılaşma %4,1 %4,8 %5,8 %4,9

Deprem %0,6 %0,8 %1,2 %0,8

Nüfus Yoğunluğu %1,7 %1,9 %3,6 %2,3

 Gürültü %4,4 %3,8 %2,1 %3,5

 Güvenlik %3,4 %4,2 %4,6 %4,1

 Tarım ve Sanayi %0,1 %0,2 %0,4 %0,2

Alt Yapı %0,6 %1,0 %0,5 %0,8

Sağlık ve Alışkanlıklar

Sağlık %2,1 %1,6 %0,7 %1,5

Sigara %1,6 %1,7 %0,4 %1,3

Alkol %0,0 %0,2 %0,3 %0,2

Sokak Hayvanları
Bakım %4,0 %2,8 %4,0 %3,5

Şiddet %2,0 %2,1 %1,8 %2,0

Toplumsal Yaşam

Birlikte Yaşama %0,9 %1,9 %4,6 %2,3

Çocuk Hakları %0,9 %1,3 %1,2 %1,2

Kadın Hakları %0,6 %1,3 %3,0 %1,5

Engelliler %0,5 %0,7 %1,2 %0,8

Ulaşım ve Hareketlilik

Toplu Taşıma %0,7 %0,4 %2,1 %0,9

Arabalar ve Trafik %19,4 %16,5 %17,6 %17,6

Yayalar %2,2 %1,3 %1,0 %1,5

 Bisiklet Kullanımı %0,9 %0,8 %1,2 %0,9

Genel Toplam %100,00 %100,0 %100,0 %100,0
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ – Yaş Kırılımı İstatistikleri (Satır Yüzdeleri)

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ – Yaş Kırılımı İstatistikleri (Sütun Yüzdeleri)

KONU BAŞLIĞI 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel 
Toplam

Doğa ve Çevre %29,8 %50,0 %20,3 %100,0

Ulaşım ve Hareketlilik %30,6 %42,4 %27,0 %100,0

Kent Yaşamı %25,4 %45,3 %29,3 %100,0

Sokak Hayvanları %27,9 %40,5 %31,7 %100,0

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler %29,8 %41,7 %28,5 %100,0

Toplumsal Yaşam %13,5 %47,1 %39,3 %100,0

Ekonomi %15,8 %49,5 %34,7 %100,0

Sağlık ve Alışkanlıklar %33,5 %51,6 %14,9 %100,0

Eğitim %20,4 %38,8 %40,8 %100,0

Genel Toplam %27,5 %46,2 %26,4 %100,0

KONU BAŞLIĞI 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 yaş Genel 
Toplam

Doğa ve Çevre %38,7 %38,7 %27,4 %35,7

Ulaşım ve Hareketlilik %24,5 %20,2 %22,5 %22,0

Kent Yaşamı %13,4 %14,2 %16,1 %14,5

Sokak Hayvanları %6,7 %5,8 %7,9 %6,6

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler %6,6 %5,5 %6,6 %6,1

Toplumsal Yaşam %3,0 %6,2 %9,0 %6,1

Ekonomi %2,8 %5,3 %6,5 %4,9

Sağlık ve Alışkanlıklar %3,1 %2,8 %1,4 %2,5

Eğitim %1,2 %1,4 %2,5 %1,6

Genel Toplam %100,0 %100,0 %100,0 %100,0
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SORUNLAR – Alt Başlıklar Yaş Kırılımı İstatistikleri

KONU BAŞLIKLARI ALT BAŞLIK 6-8 yaş 9-11 yaş 12-14 
Yaş

Genel 
Toplam

Doğa ve Çevre

Deniz %4,3 %4,0 %3,0 %3,8

Hava %5,0 %9,7 %6,0 %7,4

Çevre %15,6 %11,9 %8,8 %12,1

Yeşil Alan %10,8 %11,8 %8,5 %10,7

Küresel Isınma %0,6 %0,6 %0,8 %0,7

Orman Yangını %2,4 %0,7 %0,4 %1,1

Eğitim

Eğitim %0,3 %0,6 %1,7 %0,8

Okullar %0,6 %0,4 %0,3 %0,5

Okul İhtiyaçları %0,3 %0,3 %0,5 %0,4

Ekonomi
Ekonomik Durum %2,6 %4,6 %4,7 %4,1

İşgücü %0,2 %0,6 %1,8 %0,8

Kültürel ve 
Sosyal
Etkinlikler

Sosyalleşme %0,1 %0,8 %2,9 %1,2

Kültür Sanat %0,3 %0,7 %1,0 %0,7

Spor %0,5 %0,4 %1,0 %0,6

Çocuk Parkları %5,6 %3,6 %1,7 %3,6

Kent Yaşamı

Yapılaşma %3,7 %4,9 %5,8 %4,8

Deprem %0,9 %0,9 %1,3 %1,0

Nüfus Yoğunluğu %1,0 %1,6 %2,9 %1,8

Gürültü %3,9 %2,7 %1,9 %2,8

Güvenlik %3,0 %3,3 %3,5 %3,3

Tarım ve Sanayi %0,1 %0,2 %0,2 %0,2

Alt Yapı %0,8 %0,5 %0,4 %0,6

Sağlık ve Alışkanlıklar

Sağlık %1,5 %1,0 %0,7 %1,1

Sigara %1,5 %1,5 %0,5 %1,3

Alkol %0,1 %0,3 %0,2 %0,2

Sokak Hayvanları
Bakım %5,3 %4,5 %5,7 %5,1

Şiddet %1,4 %1,3 %2,3 %1,6

Toplumsal Yaşam

Birlikte Yaşama %1,0 %2,0 %3,5 %2,1

Çocuk Hakları %0,7 %1,4 %1,4 %1,2

Kadın Hakları %0,7 %1,6 %3,2 %1,8

Engelliler %0,6 %1,1 %1,0 %0,9

Ulaşım ve Hareketlilik

Toplu Taşıma %1,3 %1,0 %3,1 %1,6

Arabalar ve Trafik %19,9 %16,7 %17,1 %17,7

Yayalar %2,4 %1,8 %1,2 %1,8

Bisiklet Kullanımı %1,0 %0,7 %1,1 %0,9

Genel Toplam %100,00 %100,0 %100,0 %100,0









www.istanbulcocuklarasoruyor.org
www.istanbulkentkonseyi.org.tr 
www.cocukistanbul.org

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi,
İstanbul Kent Konseyi’nin “İstanbul’da yaşayan
her çocuk, Çocuk Meclisi’nin doğal bir üyesidir” 

yaklaşımı doğrultusunda, çocukların kentin gelişim 
sürecine aktif olarak katılımlarını sağlamak

amacıyla gerçekleştirilen büyük ölçekli
bir “katılımcı demokrasi” projesidir.


