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DÜNYA TÜRKİYE



REKREASYON ALANI NEDİR, NERELERİ İÇERİR?

Rekreasyon – yeniden yapılanma, yenilenme (re-create)

Eğlence, dinlenme, spor ve piknik gibi ihtiyaçlarının karşılanabileceği

açık ve yeşil alanlar

- Park

- Bahçe

- Oyun parkı

- Piknik alanı

- Meydanlar

Boş zaman etkinlikleri: paten kaymak, oyun
oynamak,  koşmak, bahçecilik,  spor yapmak gibi

Alan tipolojisi

- Açık/kapalı
- Bireysel/ortak



REKREASYON ALANI NEDİR, NERELERİ İÇERİR?

- Konut, ticaret, lojman, otel ve resmi kurum

yapıları yapılamaz

- Yeşil ve açık alan ihtiyacına yönelik…

- İmar planı kararı ile belirlenmiş eğlence, dinlenme, piknik

ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay

bahçesi, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme gibi her tür sportif

faaliyetlerin yer alabildiği alanlar



Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989):

“Devlet kurumları çocukların farklı gelişim dönemlerini (yaşlarını) 

gözeterek, onların dinlenme ve eğlenme, oyun ve rekreatif

etkinliklerde yer alma haklarını gözetmeli … ve çocuklar için uygun

ve eşit rekreatif ve eğlenme olanaklarını sağlamalıdır” (Madde

38:2)

REKREASYON ALANI: 

ÖNEMİ VE ALINAN ULUSLARARASI ÖNLEMLER

Eğlence

Öğrenme
Fiziksel gelişim

Psikolojik gelişim

Zihinsel gelişim

Sosyalleşme

Güncelden kaçış
Yaratıcılık



• 7-8 yaş arası 10 çocukdan sadece biri

okula tek başına gidiyor (İngiltere)

• Çocukların

arkadaşlarını/akrabalarını/mağazayı tek

başlarına ziyaret edebildiği ortalama yaş 10 

(ve bu yaş yıllar içinde artmakta)

• Aileler çocuklarına bakmak için bugün daha

fazla zaman harcıyor (99 dk/gün) (İngiltere)

• Amerika’da bazı eyeletlerden çocukların

okula bisikletle gitmeleri yasak ve cezai

yaptırımlar mevcut

• İngiltere, Amerika ve Avustralya’da kimi

şehirlerde çocukların “tehlikeli” oyunları

oynaması yasak.

KOŞMA! YÜRÜ

(Bir doğal parkta bulunan

çocukları uyarıcı afiş)

ÇOCUKLARIN HAREKET KABİLİYETİ: 

GENEL EĞİLİMLER, GÜNCEL SORUNLAR 



Kirlilik

Vandalizm

Duvar yazıları

Duvar yazıları

Evsizler

Çeteler

…

Loukaitou-Sideris, A. (2003) Children’s common grounds: A study of intergroup relations among children
in public settings. JAPA 69(2): 130-143.



Artan araç trafiği

Genişleyen bulvarlar, küçülen

rekreasyon alanları

Nüfus artışı - yabancılaşma

Tüketime dayalı yaşam biçimi

(güvenlik açısından çocuk –

tüketici ilişkisi)

Artan suç oranları

ŞEHİRLER KİMİN GÜVENLİĞİNİ 
GÖZETİYOR?

ÇOCUK ŞEHRİN NERESİNDE?

Yetişkinlere yönelik kullanımlar-mekanlar

Araziden en fazla kar elde etme

amacı rekreasyon alanlarının

konumunu-ölçeğini-kalitesini belirliyor

Yaygınlaşan korku kültürü – medyanın rolü



1. Çocuğu korumacı yaklaşım

2. Çocuktan korunmacı yaklaşım

- Çocuklar dezavantajlıdır

- Çocuklar tehlikelidir

REKREASYON ALANLARI - ÇOCUK GÜVENLİ İLİŞKİSİ: 

ÜÇ YAKLAŞIM 

3. Tehlikenin çocuklar için önemini vurgulayan yaklaşım



Love Park, Philadelphia

ÇOCUKTAN KORUNMACI YAKLAŞIM

Nemeth, J. (2006) Conflict, exclusion, relocation: Skateboarding and public space. Urban Design
11(3): 297-318.







Denver, Colorado Kaykay Parkı



ÇOCUĞU KORUMACI YAKLAŞIM

Helsinki’de çocukları trafik kuralları ve sokak
kültürü konusunda eğiten bir park



OYUN SOKAĞI

Fotoğraf: www.pedestrianliberation.org



OYUN SOKAĞI

Trafik yavaşlatma, korunaklı ve tanımlanmış oyun ve dinlenme alanları, 

sokak yeşillendirnme, engelli-dostu

ÇANKAYA BELEDİYESİ



HOME ZONE (EV BÖLGESİ)

Hız sınırlaması (20 km/saat)

Ortak kullanım alanı

Dar yollar, kıvrılan yollar

Hem zemin yol/kaldırım fakat farklı
döşeme dokusu/renk



WOONERF



WOONERF



ÇOCUK DOSTU SOKAKLAR

Güvenli

Eğlenceli

Dahil edici

İlgi çekici



ÇOCUK DOSTU SOKAKLAR



ÇOCUK DOSTU SOKAKLAR

MAMAK BELEDİYESİ



OYUN PARKI

Prag’da bir oyun parkı



Ankara Gültepe’de bir oyun parkı



1960 ÖNCESİ OYUN PARKLARI

“Sallanan tahta” “Cadı şapkası”

Fotoğraflar: Mike Stokes



1970 SONRASI OYUN PARKLARI

- 1970li yıllarda İngiltere’de Standartlar Ensitüsü oyun parklarına üç
alanda güvenlik standardı getiriyor (fakat uygulamada zorlama yok):

- Oyun aletlerinin tasarımı
- Oyun aletlerinin kurumu
- Oyun alanlarının bakımı

Oyun parklarının zemininde elastik
malzeme kullanımı

- Medya (BBC gibi kuruluşlar) oyun parklarının güvenliği konusunda
kampanya başlatıyor:
“OYUN PARKLARI GÜVENLİ YERLER DEĞİLDİR!”



New York’da bir oyun parkı
Fotoğraf: Nils Norman

David Ball – İngiltere için son 15 yılda oyun parklarında yaralanan veya
ölen çocuk sayısını araştırmış: 

- Bir çocuğun oyun parkında oyun aletlerinden dolayı ölme şansı 30 milyonda bir.

- Bu oran çocuklara yapmaları için tavsiye edilen pek çok sporda veya çocukların evde
karşılaşılabileceği güvenlik/sağlık sorunlarının oranından düşük

- Zeminde elastik malzeme kullanımı ölüm oranlarını büyük ölçüde etkilemiyor

New Jersey’de bir oyun parkı
Fotoğraf: www.newyork.com



Güvenlik önlemi

algı daha fazla risk 
alma eğilimi

Artan sağlık sorunları



TÜRKİYE’DE Kİ OYUN PARKI UYGULAMALARINDA ZEMİN KONUSUNDA BİR 
STANDART YOK

Nevşehir TOKİ, sert zemin

Ankara Gültepe TOKİ, kum zeminAnkara Yatıkmusluk TOKİ, yapay çim zemin



Avrupa Standartlar Komitesi (European Committee for Standardization)
oyun alanı standartları: 

* Çocukların oyun alanlarının haftalık hatta günlük denetimi

* Çocuk oyun alanlarının en az ne kadar küçüklükte olması gerektiği

İngiltere Oyun Alanları Derneği (The National Playing Field Association):

* Her birim alanda ne kadar oyun aleti olması gerektiği

* Oyun alanlarının köpeklerden koruyucu çitlerle çevrilmesi gerekliliği

* Oyun alanlarını diğer bölgelerden tampon yüzeylerle (örneğin yeşil
alan) ayrıştırılması gerekliliği

Avrupa’da Oyun Alanlarına İlişkin Getirilen Diğer Standartlar



Çitler araç trafiği ile
oyun parkını
ayırıyor

Yeşil tamponun başlangıcı: çocukların çıkardığı
gürültüyü ortadan kaldırmayı hedefliyor

New York’da bir park

Fotoğraf: www.centralparknyc.org



Berlin’de bir park

Çitler oyun parkına
dışarıdan fiziksel
müdahaleyi
engelliyor

Yeşil tampon oyun
parkını duyusal
olarak çevreden
ayırıyor



Türkiye’de Durum

- Oyun parklarının bir kısmı dışarıdan fiziki müdahaleye (köpek girişi) açık

- Oyun parklından çıkan/giren çocukların yola atlamasını engelleyen
önlemler yok



- Mesire alanları, mahalle parkları
oyun (ve spor) aletlerinin
konması için en uygun yerler
olarak görülüyor

- Bu alanların çocuklarca güvenli
ve hızlı (fiziksel) erişilebilirliği
sorun

- Bu alanların görsel erişilebilirliği
sorun (özellikle büyük
şehirlerde / suç oranlarının
yüksek olduğu mahallelerde)



- Mesire alanları çocuklar
tarafından eğlenceli fakat
güvenlik açısından sorunlu
bulunuyor





OYUN ALETLERİ VE ÇOCUK GÜVENLİĞİ

2000li yıllarda başta Avrupa ve Amerika’da oyun aletlerine standartlar
getiriliyor

2003 yılında Texas’da yasaklanan 11 oyun aletinden bir kaçı:

Havada asılı çemberler Tahtirevalli Dikey tırmanma çubukları



Connecticut, Amerika ve Bristol, İngiltere’de yasaklanan bir
başka oyun aleti



Austin, Texas’da bir oyun parkı

Fotoğraf: www.pacesetterhomestexas.com/



Bristol, İngiltere’de bir oyun parkı

Fotoğraf: http://www.goplacestoplay.org.uk/







Kopenhag’da bir oyun parkı

Fotoğraf: http://thetravellingtot.blogspot.com.tr/2012/08/monstrum-inspiring-playground-design.html

“Standartlaşma kötüdür!”



İsveç’de Malmö şehrinde belediye’nin Park ve Oyun Alanlarından
sorumlu biriminden biriyle yapılan söyleşi:

“Bizler bu konuda Avrupa Standartlarını benimsiyoruz
ve oyun alanlarını haftada bir kontrol ediyoruz. 
Belediyemiz oyun parklarındaki oyun aletlerinin iyi
durumda olmasından sorumludur. Birisi bize parkda
bir güvenlik sorununu haberdar etmisse, ve biz bir şey
yapmamıssak, bir sorun çıkması durumunda suç-
sorumluluk belediyemize aittir. Fakat biri kolunu veya
bacağını kırmıssa, elbette ki bu tür kazalar meydana
her zaman her yerde gelebilir. Bu durum tabi bizi üzer
ancak oyun oynadığınız anda, bedeninizi hareket
ettirdiğiniz anda zaten bir risk almış olursunuz. Bu 
sizin almış olduğunuz bir risktir.”



Malmö, İsveç’de bir oyun parkı



Tuzla Belediyesi’nin yaptırdığı bir oyun parkı

Referans: http://www.tuzla.bel.tr/

Türkiye’de Durum





Kırık oyun
aletleri olan
parklar



TEHLİKENİN ÖNEMİNİ 

VURGULAYAN YAKLAŞIM

- “Oyun alanı hizmetini sağlayan kurumlar riskler (tehlikeler) ve yararlar
arasında bir denge gözetmelidir”

- Kazalar ve yaralanmalar çocuk olmanın vazgeçilmez bir parçasıdır ve
çocukların gelişiminde önemli bir yeri vardır

- Çocuklar ilk defa bir tehlike ile karşılaştıklarında zarar görebilirler. 
Bir sonraki sefer aynı tehlike ile karşılaşan çocuk nasıl tepki vermesi
gerektiğini bilir

- Çocuklar bir rekreasyon alanına girdikleri ve bir etkinlikle temas ettikleri
anda bir riskle karşı karşıya gelirler. Bu bazı durumlarda şiddetli sağlık
sebepleri de doğurabilir. Bu doğaldır ve insanlar bu tür sorunları her   
zaman her yerde yaşayabilirler

- Çocuklara zarar verdiği düşünülen bir şeyi yasaklamanın getirisi uzun
süreli vadede daha büyük sorunlar oluşturabilir



MACERA OYUN PARKLARI  (ADVENTURE PLAYGROUNDS)

Özgür, esnek bir oyun/rekreasyon alanı çocuklar için önemlidir

Çocuklar bu yerlerde mekanı istedikleri gibi şekillendirerek açık, esnek oyun
oynama imkanı bulurlar. 

“Riskli/tehlikeli oyun,” “doğal oyun” ve “ciddi oyun” oynamaya imkan sağlar

Oyun ve oyun alanı çocuklar tarafından şekil bulur…

İngiltere’de 1940larda başlayan bir akım

Yetişkin gözetimi çok az veya hiç yoktur (genellikle bir oyun uzmanı
Çocuklara göz kulak olur)

Standart oyun parklarına karşı alınmış bir tavır



Yer (The Land): Bir Macera Oyun Parkı

Çamura inen halatlar

Macera oyun parkları neler içerir:

Ahşap boyama ve tasarla-yap

Ve pek çok oyun malzemesi ve
eğlence!

Fotoğraflar: 
http://www.npr.org/blogs/ed/2014/08/04/334
896321/where-the-wild-things-play



İzle: http://playfreemovie.com/trailer/ 
http://www.theatlantic.com/features/archive/2014/03/hey-parents-leave-those-kids-
alone/358631/

- Galler’de bulunur (yaklaşık büyüklük 4000 m2)
- 2012 yılında açıldı
- İçinde atılmış malzemeler (kayık, araba lastikleri, kırık masalar,   eski

yataklar,  kola tenekeleri, vs.). Tepeler ve çamur alanlar içerir.
- İçinde çocukların ateş yakacakları, müzik dinleuecekleri, atlayıp

zıplayacakları yerler mevcuttur

Yer (The Land): Bir Macera Oyun Parkı




