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ŞEHRİNİZDE POZİTİF
DEĞİŞİMİ TEŞVİK EDECEK
YENİ BİR BAKIŞ AÇISI MI
ARIYORSUNUZ?
Kentleri iyileştirmenin bir yolu da beş yaşın altındaki çocukların ihtiyaçlarına odaklanmaktan
geçiyor. Elinizdeki Kent95 Başlangıç Kiti, kent yöneticilerini; şehrin tasarımı, planlaması ve
yönetiminde küçük yaştaki çocuklar ile onlara bakım verenlerin ihtiyaçlarına odaklanmak
konusunda ikna etmeye yönelik bir dizi fikir sunuyor.
Kentsel hikaye anlatımından, daha temiz, daha yeşil ve daha güvenli kamusal alanlara; trafiği
yavaşlatma ve hava kalitesini iyileştirmenin yollarından, şehrin tamamını bir oyun alanına
dönüştürmeye kadar, tüm fikrler, hem bugün hem de gelecekte herkes için daha iyi bir kent
inşa etmeye yönelik.

KENT95 BAŞLANGIÇ KİTİ’Nİ KİMLER
KULLANMALI?
Bu, öncelikli olarak kent ve yerel yönetim lider ve yöneticileri, siyasetçiler ve ekiplerindeki
kent plancıları ve tasarımcılara yönelik olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte, küçük yaştaki
çocuklar ile onlara bakım verenler için daha iyi kentler inşa edilmesinde rol oynayan herkesin
ilgi alanına girebilir.

KENT95 BAŞLANGIÇ KİTİ NASIL
KULLANILMALI?
Kent95 Başlangıç Kiti, adından da anlaşılacağı gibi, her şeyi kendi başınıza yapmanızı
sağlayan eksiksiz bir rehberden ziyade, tartışma ve planlamayı tetikleyen ve neyin mümkün
olabileceğini ortaya koyan bir başlangıç noktası sunuyor.
Bunu, bir menü olarak görebilir, en iyi sonucu vereceğini düşündüğünüz birkaç fikri seçip
denedikten sonra daha karmaşık olanları kullanabilirsiniz. Dilerseniz, mevcut projeleriniz ile
bağlantılı kısımlarından başlayıp buradan devam edebilirsiniz. Ya da Bogota ve Recife’nin
Çocuk Öncelikli Alanlar konusunda yaptığı gibi, daha kapsamlı bir yaklaşım benimsemeyi de
değerlendirebilirsiniz.
Erken çocukluk dönemini, yaşadığınız kentin gündemine sokmanın birçok yolu bulunuyor.
İster meslektaşlarınız ile beş dakikalık bir görüşme olsun, isterse yarım günlük atölye çalışması
olsun, kitin kullanımına dair tavsiyeler için bu çalışmanın son bölümüne bakabilirsiniz.
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BİZE YARDIM EDEBİLİRSİNİZ!
Bu kit bir test sürümü. Bir sonraki sürümü iyileştirmek ve kent planlaması, tasarımı ve
politikası hakkındaki bilgilerimizi pekiştirmek için bu test sürümünden öğreneceğiz.
Kent95 Başlangıç Kiti’ni ne şekilde kullanmayı tercih etmiş olursanız olun, yapılmasını
istediğiniz değişiklikleri bize bildirmekten çekinmeyin. 2019 yılının başında yayınlanması
planlanan bir sonraki sürümde projenizin örnek olarak öne çıkartılmasını mı istiyorsunuz?
Halen üzerinde çalıştığınız, ama henüz olgunlaşmamış bir fikir mi var? Urban95@bvleerf.nl
adresinden bizimle temasa geçtiğiniz takdirde, size geri dönüş yapacağız.

BİZ DE SİZE YARDIM EDEBİLİRİZ!
Bu çerçeveye oturduğuna inandığınız bir fikriniz var, ama bunun erken çocukluk dönemi
bileşenini güçlendirmek mi istiyorsunuz? Kent95’i kimin, nasıl uyguladığı hakkında daha fazla
bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Bize, Urban95@bvleerf.nl adresinden ulaştığınız takdirde
sizinle temasa geçebiliriz.

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

/urban95cm

@Urban95cm
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NEDEN
KENT95?
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NEDEN KENT95?
Bernard van Leer Vakfı olarak, tüm çocukların hayata iyi bir başlangıç yapmasını sağlamanın
hem doğru bir şey hem de sağlıklı, müreffeh ve yaratıcı toplumlar inşa etmenin en iyi yolu
olduğuna inanıyoruz.
Sinirbilim, kamu sağlığı, eğitim ve ekonomi alanlarından elde edilen artan sayıda kanıt, net
şekilde ortaya koyuyor ki: deneyimler gelişmekte olan beyni şekillendirir. Hayatın ilk beş
yılında güvenli, sağlıklı bir çevre ve çocuklara bakım verenlerin sağladığı pozitif bakım; daha
iyi okula hazırlık, daha iyi yetişkin sağlığı sonuçları, daha yüksek öğrenme ve başkaları ile
çalışma becerisi, hatta boyu gelirin daha yüksek olması anlamına gelebiliyor.
Bugün, bir milyarın üzerinde çocuk kentlerde yaşıyor. Şehirler, büyümek için harika yerler
olabildiği gibi, sağlıklı çocuk gelişimi açısından, bir sonraki yetişkin kuşak üzerinde olumsuz
sonuçlar doğuracak ciddi zorluklar da teşkil edebilir. Kent95 girişimimiz, kent liderleri,
plancılar, tasarımcılar ve yöneticiler ile birlikte çalışarak onlara şu soruyu soruyor:

ŞAYET ŞEHRİ 95CM, YANİ
3 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN BOYUNDAN
DENEYİMLEYEBİLSEYDİNİZ, NELERİ
DEĞİŞTİRİRDİNİZ?
Kent95 kapsamında, kamusal alanlar, ulaşım, planlama, erken çocukluk dönemi hizmetleri,
arazi kullanım politikaları ve kent içindeki kuruluşlar arasında işbirliği ve veri yönetiminin
iyileştirilmesi yoluyla; küçük çocuklu ailelerin yaşama, oyun oynama, birbirini etkileme ve
kent içinde seyahat etme şekillerini değiştirmeye yönelik fikirleri belirleyip yaymak üzere
kentler ve kent girişimcileri ile birlikte çalışıyoruz.

bernardvanleer.org/urban95
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İRMA’NIN HİKAYESİ
Lima, Peru
İrma, Lima’da yaşayan 2 yaşında bir kız çocuğu. Ebeveynleri Carmen ve Pablo’dan biri onu her gün
iyi nitelikli bir çocuk yuvasına götürüyor. Buna rağmen, İrma yorgun ve hırçın görünüyor. Carmen,
şehrin diğer ucunda dadı olarak çalışıyor ve bu yüzden sabahları kızını çok erken kaldırıyor.
Evden çıktıklarında hava halen karanlık oluyor ve yaşadıkları yerde sokak ışıkları da yok. Carmen
ve çocukları, korkulukları olmayan, düzensiz, kum ile kaplı basamaklardan inmek zorundalar. İrma,
küçük vücuduyla aynı hizadan, gürültülü bir şekilde geçen araba ve otobüslerden çıkan egzoz gazı
dolu havayı soluyarak otobüs durağında bekliyor.
İrma sıklıkla solunum yolu enfeksiyonu veya ishal yüzünden eve gönderiliyor. Toplu taşımada
geçen 60 dakikalık eve dönüş yolculuğu sonrasında, hem İrma hem de (işini kaybetmekten korkan)
Carmen bitkin, stresli ve suskun oluyor.
İrma eve vardığında, kapıdan içeri girmek istemiyor; onun yerine 5 yaşındaki kız kardeşi Andrea ile
birlikte dışarı çıkıp etrafı keşfetmek istiyor. Ama, yakınlarda bunu yapabilecekleri güvenli bir yer
olmadığından, annesi akşam yemeğini hazırlarken iki kızını da televizyonun karşısına oturtuyor.
Bernard van Leer Vakfı Kıdemli Bölge Temsilcisi
Leonardo Yánez’in aktardığı bir hikayeden uyarlanmıştır.
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BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLARIN
NEDEN KENT95’E İHTİYACI VAR?
Küçük yaştaki bir çocuğun gelişiminde tam potansiyeline ulaşabilmesi için gerekli iki temel
ihtiyaç vardır; kendisini seven yetişkinlerle sık, sıcak ve karşılıklı etkileşimler kurmak ve
keşfedebileceği güvenli, ilham verici bir fiziki çevreye sahip olmak.
Ne var ki bir kentte söz konusu her iki ihtiyaç da nadiren karşılanır. Nüfusun yoğun olduğu
mahalleler, doğaya erişimin kısıtlı olması, ev ile iş arasındaki uzun, öngörülemez, hatta
tehlikeli seyahatler, sıkışık yapılaşma ve makul fiyatlı sağlık hizmeti ve çocuk bakımına
erişimin olmaması, çocukların etrafını güvenli şekilde keşfetmesini zorlaştırıyor. Bu durum,
bakım verenlerin çocuklarının sağlıklı gelişimlerini destekleyecek biçimlerde etkileşim
sağlamalarını da güçleştiriyor.
Çocuğun sağlıklı gelişiminin karşısındaki bu zorlukların yanı sıra, küçük yaştaki çocukların
mekansal ihtiyaçları da daha büyük çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarından farklıdır.
Bebekler ve küçük çocuklar:
•

dünyayı çok daha küçük bir ölçekte deneyimler ve tipik
bir kent sakininden çok daha kısa bir hareket menziline
sahiptirler.

•

hava ve gürültü kirliliğine karşı özellikle korunmasızdırlar.

•

sağlıklı bebek klinikleri ve çocuk bakımı gibi erken
çocukluk dönemi hizmetlerinin sunulduğu yerlere düzenli
olarak gidip gelmeleri gerekir.

•

her zaman onlara bakım verenler ile birliktedirler.

bernardvanleer.org/urban95
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ŞEHİRLER KENT95’TEN NEDEN
YARARLANIR?
Kent95 müdahaleleri sadece kentteki küçük çocukların tam potansiyellerine uygun şekilde
gelişmesine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda şehri herkes için daha iyi hale getirir.
Aslında, bebeklerin ve bakım verenlerinin refahının, canlı, müreffeh ve sağlıklı bir kentin en iyi
ölçüsü olduğunu söyleyebiliriz. Zira, kentin liderleri, kentin en genç sakinlerine yarar sağlayan
kararlar vererek, sadece üretken bir gelecek nesle yatırım yapmakla kalmaz, aynı zamanda
bugünü de olumlu etkileyecek kararlar almış olurlar.
Aşağıdakileri ele alalım:
•

Genç bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayan, yürünebilir, karışık kullanımlı mahalleler
herkes için çekicidir.

•

Eve yakın, canlı, yeşil kamusal alanlar, bakım verenlere imkan sunarken; küçük çocukların
da güvenli şekilde etrafını keşfetmesine olanak vererek, tüm kuşakları cezbetmenin yanı
sıra kent için daha yüksek ekonomik değer yaratabilir.

•

Küçük çocuklu ailelerin seyahat etmesini kolay, güvenilir, ekonomik ve keyifli hale getiren
güvenli ulaşım güzergahları ve toplu taşıma sistemlerinin yaşlı ve engelli kişilere fayda
sağlaması da daha olasıdır.

•

Hava kalitesi herkesin sağlığı için önemli olmanın yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki
şehirlerde büyük bir kamusal ve siyasi endişe kaynağı haline de geliyor.

Son olarak, küçük yaştaki çocuklar, geniş bir yelpazeye yayılan girişimler açısından siyasi
ve kamusal iradenin seferber edilmesi için güçlü, sade bir ‘dava’ olarak da görebilir.
Konuştuğumuz belediye başkanlarından birinin de söylediği gibi, ‘Çocuklar söz konusu
olduğunda, doğal olarak geniş bir seçmen kitlesinin desteğini kazanıyorsunuz.’
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KENT95’İN ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ
Erken çocukluk dönemine yapılan yatırım, hem kısa hem de uzun vadede faydalar sağlar.
Kısa vadede sağlanan faydalar arasında, bakım verenin stresinin azaltılması, maruz kalınan
kirliliğin azaltılması veya hem çocuklar hem de ailelerinin yaptığı fiziksel egzersizin
artırılması sayılabilir. Uzun vadede ise, erken çocukluk dönemine yapılan yatırımlar
dönüştürücü bir etki yapabilir. Örneğin, yüksek kaliteli erken çocukluk dönemi programları
hayatın ilerleyen dönemlerinde depresyon ve obezite düzeylerinde azalma, ilk ve orta
öğretimi tamamlama oranlarında yükselme ve yetişkinlikteki gelir düzeyinde %25’lik artış ile
ilişkilendiriliyor.
Uzun vadeli etkinin ölçümü, kısa vadede de yapılabilir. Araştırmalar, çocuklara bakım
verenlerin esenliği ve davranışlarının; hayatın ilerleyen dönemlerinde sağlık, eğitim, sosyal
yaşam ve kariyer konularında pek çok açıdan olumlu sonuçları olduğunu ortaya koyuyor. Biz
de çalışmamızda bu davranışlara odaklanıyoruz.
Aşağıdaki liste, global Kent95 fayda alanlarımızı sunsa da, bu liste her şehirde aynı
olmayacaktır, zira bağlam da uyarlama da önemli.

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

/urban95cm
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KENT95’İN TEMEL FAYDA ALANLARI
EN AZ DÖRT KEZ DOĞUM ÖNCESİ ZİYARETE KATILIM
Doğum öncesi ziyaretler, anne ve doğmamış çocuğunun sağlığı, esenliği ve gelişimini güvence
altına almaya yönelik bir önleyici tedbirdir. Aynı zamanda, annenin ve birinci dereceden
akrabalarının yeni doğan bir bebeğe hazırlanmak için ihtiyaç duyacağı bilgi ve destek ile
donatılmasını da sağlar.

İLK ALTI AYDA SADECE ANNE SÜTÜ İLE BESLENME
Anne sütü bebeklere sadece ihtiyaç duydukları tüm besin maddelerini sağlamakla kalmaz,
aynı zamanda anne sütü ile beslenme anne ile çocuk arasındaki duygusal bağı da güçlendirir.

BEBEKLİKTE SAĞLIKLI YİYECEK HAZIRLANMASI
Bebeklik döneminden itibaren, sağlıklı, dengeli beslenme, hem gelişimin önlenmesi hem
de obezite yaşanma riskini azaltır. Çocuklukta ve yetişkinliğe geçişte sağlıklı beslenme
alışkanlıklarının temelini atarak, hastalık vakalarını azaltıp, daha sağlıklı bir toplum yaratır.

HİKAYE ANLATIMI, ŞARKI SÖYLEME VE OKUMA SIKLIĞINDA ARTIŞ
Hikaye anlatımı, şarkı söyleme ve okuma, oyun oynama yöntemi olmanın yanı sıra,
dil kullanımını da teşvik eder ve çocuğun sosyo-duygusal gelişimini destekler.

BAKIM VEREN-BEBEK OYUN OYNAMA SIKLIĞINDA ARTIŞ
Bakım verenler bebeğin verdiği sinyallere hassasiyetle yaklaşıp uygun şekilde cevap
verdiklerinde, istikrarlı ve duyarlı ilişkiler inşa edilir. Bunun, beyin gelişimi, sağlık, davranış ve
sosyal etkileşimler üzerinde uzun vadeli olumlu etkileri vardır.
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BAKIM VERENLERDE STRES VE YALNIZLIK HİSSİNDE AZALMA
Bakım verme davranışı, bireysel bakım verenin sosyo-duygusal esenliğinden etkilenir. Sosyal veya
toplumsal destek ağları ile günlük işlerinin pürüzsüz şekilde ilerlemesini sağlamak, zihin sağlıkları
üzerinde ciddi bir etki yaptığı gibi, çocukları ile olumlu etkileşimleri besler.

BAKIM VERENLERIN BELİRTTİĞİ KENDİ KENDİNE YETME HİSSİNDE ARTIŞ
Çocuğu destekleme ve ihtiyaçlarını karşılama becerisinden emin olmak, bakım verenin akıl
sağlığı, motivasyon ve genel pozitif esenliğinin iyileşmesini sağlar.

ŞİDDET İÇERMEYEN, POZİTİF DİSİPLİN YAKLAŞIMLARININ KULLANIMI
Pozitif disiplinin kullanımı, bakım veren ile çocuk arasında iletişimin kalitesini, anlayışı ve güveni
güçlendirir. Bunun ise, çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimi üzerinde uzun vadeli etkileri olur.

BAKIM VERENLER İLE ÇOCUKLARIN DIŞARIDA BİRLİKTE GEÇİRDİĞİ
ZAMANDA ARTIŞ
Dışarıda oyun oynayarak ve dinlenerek geçirilen zaman, bakım verenlerin akıl sağlığı üzerinde
olumlu etki yaparak çocukların keşfetmesine imkan verir. Aynı zamanda, mahalleler içinde
potansiyel sosyal etkileşimleri de artırır.

KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLAR İLE BİRLİKTE YÜRÜYEN VEYA BİSİKLET KULLANAN
BAKIM VEREN SAYISINDA ARTIŞ
Aktif hareketlilik biçimleri sadece daha sağlıklı alışkanlıkları teşvik ederek çocukluk çağı
obezitesinin azaltılmasına ve doğa ile daha fazla iç içe olmalarına katkıda bulunmakla kalmaz,
aynı zamanda mahalle içinde daha sık ve düzenli sosyal etkileşimler kurulmasına da imkan verir.

bernardvanleer.org/urban95
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KENT95
BAŞLANGIÇ KİTİ

Harekete geciren
. fikirler
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BAŞLANGIÇ KİTİ’NDE NELER VAR?
Dört kategori ve kapsamlı bir paket içinde 29 fikir: Çocuk Öncelikli Alan

VERİYE DAYALI
YÖNETİM

KAMUSAL ALAN

ÇOCUK ÖNCELİKLİ ALAN

ERKEN ÇOCUKLUK
DÖNEMİ HİZMETLERİ

HAREKETLİLİK

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

/urban95cm

@Urban95cm | 13

HER BİR KATEGORİ ŞUNLARI İÇERİR
•

ne tür performans ölçümlerini dikkate alabileceğiniz konusunda fikir veren
bir dizi çözüm örneği.

•

en basitinden en karmaşığına uzanan bir pratik fikirler listesi.

HER BİR FİKİR ŞUNLARI İÇERİR
•

bir tanım ve bazı uygulama örnekleri

•

maliyetler, ilgili belediye daireleri, asgari alan, bakım ve mevcut uygulama
düzeyi hakkında göstergeler. Deneyimlerimize dayanarak hazırlanan bu
göstergelerin çoğrafi çeşitliliğe sahip olmasına dikkat edilmiştir.

Kitteki fikirler, kanıt ve uygulama düzeyleri bakımından farklılık gösterir.
Test edilip onaylanmış müdahaleler değil, umut vaat eden bir dizi fikir
olarak sunulmalıdırlar.
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KENT95 BAŞLANGIÇ KİTİ
İÇİNDEKİLER
Her bir kategoride, fikirler basitten karmaşığa doğru sıralanmaktadır. Nereden başlayacaksınız?

Sayfa 16

KAMUSAL ALAN

HAREKETLİLİK

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ
HİZMETLERİ

Sayfa 43

VERİYE DAYALI
YÖNETİM

Sayfa 71

Sayfa 60

1 Portatif oyun

2 Kent hikayeleri

3 Kamusal alanda
güvenli emzirme

Davranış
yönlendirmeleri

4

Geçici oyun
caddeleri / sokakları

Kamu tesislerinin
mesai saatleri
dışında açık olması

6

7 Kamusal alanda

8 Oyun için tasarım

9 Doğaya açılma

10 Her bebeğe bir

Yeşil alanlar ile
oyun alanlarının
birleştirilmesi

11

12 Hava kalitesinde

Oyun çalışanları
ve serbest oyun

13

1 Daha güvenli yaya
geçitleri

İndirimli toplu
taşıma

3 Çocuk

güzergahları

Güvenli, ilginç ve
oyunlu ulaşım

4

Yayalara yönelik
iyileştirmeler

5

Trafiğin
yavaşlatılması

6

7 Korumalı bisiklet

8 Her şey yakında

1 Küçük çocuklu

2 Erken çocukluk

3 BİT-destekli

4 Sağlık hizmetleri

5 Entegre erken

1 Belediye çalışanları 2 Çocuk gelişimi

3 Veri kontrol

çocukluk dönemi
hizmetleri

hikaye anlatımı

hedefli iyileştirmeler

ailelere öncelikli
erişim

için veri okuryazarlığı
eğitimi

ÇOCUK ÖNCELİKLİ
ALAN

Sayfa 78

bernardvanleer.org/urban95

dönemi hizmetleri
için mahalle
rehberleri

müdürü

rehberlik

5

ağaç

2

yolları

ile bir araya getirilen
ebeveyn rehberliği

panelleri

Erken dönem çocukluk hizmetleri, kamusal alan, hareketlilik ve kuruluşlar
arası veriye dayalı yönetimi kapsayan, mekan temelli bir paket. Erken
çocukluk dönemine dair kent politikalarının yaygınlaştırılmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmış olup halen test ediliyor.
@urban95cm

/urban95cm
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KAMUSAL ALAN
ÇOCUK-BAKIM VEREN ETKİLEŞİMLERİNİ VE BAKIM
VERENLERİN ESENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK ÜZERE
MEKANSAL DÜZEYDE NELER YAPABİLİRİZ?

Fikirler..
1 Portatif oyun

3 Kamusal alanda 4 Davranış

Geçici oyun
caddeleri

6 Kamu tesislerinin 7 Kamusal alanda
mesai saatleri
dışında açılması

hikaye anlatımı

8 Oyun için tasarım 9 Doğaya açılma

10 Her bebeğe bir

11

12 Hava

Oyun çalışanları
ve serbest oyun

Yeşil alanlar ile
oyun alanlarının
birleştirilmesi

2 Kent hikayeleri

kalitesinde hedefli
iyileştirmeler

güvenli emzirme

5

ağaç

13

Bu kategori kentlerin, mekansal deneyim
sırasında küçük çocuklar ile bakım verenler
arasındaki pozitif etkileşimleri nasıl
maksimize edebileceğine odaklanır. Fiziki
tasarım veya programlamaya odaklanır
ve şehrin Planlama ve Park-Bahçeler
müdürlükleri ile daha güçlü bir ilişkisi vardır.
Küçük çocuklar için mekan deneyimi;
duyusal, fiziki, bilişsel, sosyal ve duygusal
gelişim seviyelerine çok bağlı olup, son
derece yerel bir ölçek ile sınırlı olmaya
meyillidir. Dolayısıyla, fikirler ya çok yerel
müdahalelerdir ya da küçük çocukların en
çok zaman geçirdiği mekanları etkileyen
genel çevresel etkenler hakkındadır.
Bu düzeyde, etki sadece bakım veren
davranışları ve bakım veren esenliği
üzerinden değil, aynı zamanda kamusal
yaşam ve çevresel etkenlerin canlılığı
göstergeleri ile de ölçümlenebiliyor.

yönlendirmeleri

ÖRNEK ÇIKTILAR...
•

İlk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme

•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda
birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Doğada geçirilen zamanda artış

•

Hikaye anlatımı, şarkı söyleme ve okuma
sıklığında artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde
azalma

•

Farklı ailelerden bakım verenler ile
çocuklar arasındaki bağ ve güvende artış

•

Egzersizde artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve
verimliliğinde artış

•

Güvenlik hissinde artış

•

Suçta azalma

•

Hava kalitesinde iyileşme

•

Ağaçlık alanlarda artış

•

Yerel işletmelerin karında artış
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KAMUSAL ALAN

Fikir 1

PORTATİF OYUN

Küçük çocuklara yönelik kitap, oyuncak
ve oyunların yanı sıra taşınabilir sıra
ve sandalyelerin de yer aldığı mobil
konteynerler bisiklet veya otomobil ile
kolaylıkla çekilebilir.
Kamusal alanlara hayat vererek toplum
üyelerinin katılımını sağlayan bu girişim, daimi
altyapı kurulumuna yönelik fikirleri test etmenin
de etkili bir yoludur. Ebeveyn ve çocuklara,
sosyalleşebildikleri anlar sağlayabildiği gibi,
streslerinin azaltılmasına da katkıdabulunabilir.
Dünya genelinde yaygın olarak kullanılsa da,
en küçük çocukların da dahil olduğu daha fazla
deneyimin geliştirilmesine ihtiyaç var.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Birkaç metrekare

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

3

/urban95cm

2
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KAMUSAL ALAN

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Doğada geçirilen zamanda artış

•

Farklı ailelerden bakım verenler ile çocuklar arasındaki bağ ve güvende artış

•

Egzersizde artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Güvenlik hissinde artış

•

Yerel işletmelerin karında artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Avustralya’nın başkenti Canberra’da, Garema Place’de gerçekleştirilen sekiz günlük portatif
park deneyimi, kamusal alanlarda zaman geçiren çocuk ve ailelerin sayısının altı kat
artmasını sağladı.

•

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Cultureghem’s PlayBox, güvenli ve cezbedici bir oyun
ortamı yaratmak üzere, şehrin en yoksul mahallesindeki küçük çocukların ihtiyaçlarının
sığdığı bir oyuncak kutusu fikrini uyarlıyor.

•

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da, belediye, düşük gelirli bir mahallede duvar resimleri
ve sokağın kapatılması ile bir araya gelen bir portatif oyun girişimini hayata geçirdi. Genç
yerel sanatçılar, yaptıkları duvar resmi ile sokaklarda oynadıklarını hatırladıkları oyunları
tasvir ederek erken çocukluk dönemlerini yad ettiler. Bu, belediyenin yavaş yavaş daha
kalıcı müdahaleler yapmayı planladığı daha uzun soluklu bir sürecin ilk adımı.

•

Imagination Playground, her açık alana kolaylıkla yerleştirilebilen ve çocukların yaratıcı
şekilde kendi oyun alanlarını oluşturmasına imkan veren bir mobil blok tabanlı oyun
sistemi. ABD’de geliştirilen sistem, Türkiye, Vietnam, Avustralya ve Rusya’da da kullanıldı.

•

Ürdün’ün başkenti Amman’da, iki mimarın kolay monte edilebilen, modüler bir ahşap
sokak mobilyası sistemi olarak tasarladığı Stackable Playscapes, şehirlerdeki ve mülteci
kamplarındaki kamusal alanlara uygun malyetli oyun öğeleri katmayı amaçlıyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER

KAYNAKLAR

Kent hikayeleri

•

Playbox - Brüksel’de taşınabilir oyun alanı

Geçici oyun caddeleri / sokakları

•

KaBOOM’dan, Play Everywhere Playbook

Yeşil alanlar ile oyun alanlarının
birleştirilmesi
Oyun çalışanları ve serbest oyun
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
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KAMUSAL ALAN

Fikir 2

KENT HİKAYELERİ

Hikayeler, duvar resimleri, sanat
enstalasyonları ve heykeller biçiminde kent
ortamının geneline yayılabilir.
Güzelleştirme etkisinin yanı sıra, küçük
çocuklarda öğrenmeyi ve merakı tetikleme
etkisine sahip olan bu unsurlar, bakım verenler
ile çocuklar arasındaki etkileşimi teşvik etmekte
kullanılabilir.
Her yerin kendi hikayeleri olduğundan, toplumun
güçlendirilmesine de katkıda bulunur ve her
bağlama uyarlanabilir.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Birkaç metrekare

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

3

/urban95cm

2
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KAMUSAL ALAN

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Güvenlik hissinde artış

•

Yerel işletmelerin karında artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Avustralya’nın Melbourne kentinde, cadde boyunca duvar resmi olarak resmedilen, Aborjin
toplumundan bir hikaye ile ilişkili bir dizi resim, kolaylıkla çocuklar tarafından yorumlanıp
takip edilebilmesinin yanı sıra, bakım verenler ile çocuklar arasındaki hikaye anlatım
etkileşimleri için destek olarak da kullanılabiliyor.

•

Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki Ciudad Bolivar’da, Crezco con mi barrio adı verilen
ve belediye ile işbirliği içinde yürütülen yerel bir mahalle iyileştirme projesi diğer
müdahalelerin yanı sıra, mahalle sakinleri tarafından yapılan 95 cm yüksekliğindeki bir
duvar resmi ile sonuçlandı. Bu, yerel hikayeler ile ilişkili olduğu gibi, 3 yaşında bir çocuğun
boyunu fiziki olarak göstererek trafikte ne kadar savunmasız olduklarını hatırlatıyor.

•

Gana’nın Accra kentinde, Mmofra Vakfı’nın Afrika ekibi, üç yaşından küçük çocuklar için
parkta bir keşif gezisi düzenliyor. Oyun öğelerinden bazılarında; yerel enstrümanlar,
oyun ve tasarım modelleri gibi yerel hikaye anlatım özellikleri kullanılıyor. Doğal yapıya
dayanan, kuşaklar arası bir yer olan oyun alanı, aynı zamanda sosyal becerileri geliştirerek
farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gelen çocukların etkileşim kurması için eşsiz bir fırsat
sunuyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER

KAYNAKLAR

Davranış yönlendirmeleri

•

Playbox - Brüksel’de taşınabilir oyun alanı

Oyun için tasarım

•

KaBOOM’dan, Play Everywhere Playbook

Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
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KAMUSAL ALAN

Fikir 3

KAMUSAL ALANDA GÜVENLİ
EMZİRME

Hayatın, özellikle ilk altı ayında alınan anne
sütü, çocukların sağlık ve beslenmesini
ve anneleri ile bağ kurma deneyimlerini
iyileştirebilir.
Uzun süreli çalışmalarda, anne sütü ile
beslenmenin gelişim ile ilgili birçok çıktı
üzerinde uzun vadeli etkisi olduğu görülmüştür.
Kamusal alanlarda emzirme, sadece kadınların
kendilerini güvende hissedecekleri daha güvenli
ortamlar (aydınlatma, kaldırımlar, kent mobilyası)
sağlanarak değil, aynı zamanda destekleyici
altyapı, politika ve kampanyalar yoluyla da teşvik
edilebilir. Kendini bebeğini emzirecek kadar
güvende ve rahat hissetmesi annenin stresini de
azaltabilir.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Deneme aşamasında

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

3

/urban95cm

2
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KAMUSAL ALAN

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

İlk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Güvenlik hissinde artış

•

Yerel işletmelerin karında artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

ABD’nin New York şehrinde, belediye en yoksul mahallelerdeki sağlık tesislerinde kurduğu
‘emzirme kabinleri ile, emzirmeye teşvik etmek üzere, güvenli bir alan sunarak genç
annelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

•

Yeni Zelanda’da, Emzirmeye Müsait Alanlar Akreditasyonu, emzirmeyi normalleştirme
amacıyla emzirmeye müsait ortamları yaratıp sürdüren bir girişim. Toi Te Ora Kamu Sağlığı
adlı kuruluşun emzirme destekçisi ekibi, işyerleri, erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri,
kafeler ve sağlık hizmeti tedarikçileri ile temasa geçiyor. Alanlara, emzirme politikasının
geliştirilmesi, personel eğitimi, emzirme levhaları ve anneler için konforlu alanların nasıl
yaratılacağı konusunda eğitim desteği sağlıyor.

•

Hırvatistan’ın kuzeyinde bulunan Hum na Sutli adlı kasaba, bir ilkokulun hemen yanında
bulunan bir parkta, bir emzirme bankını hizmete sundu. Bankta, tabelalar ve anneler için
gölgelik bulunuyor. Şehrin desteği ve mali kaynakları ile, bir grup vatandaşın önderliğinde
hayata geçirilen inisiyatif, kamuya açık alanlarda emzirmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Kamusal alanda hikaye anlatımı
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Erken çocukluk dönemi hizmetleri için
mahalle rehberleri
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KAMUSAL ALAN

Fikir 4

DAVRANIŞ YÖNLENDİRMELERİ

Süpermarketten otobüs durağına kadar,
çocukların ebeveynleri ile birlikte dolaştığı
her yer bir öğrenme mekanı olabilir.
Teşvik edilecek bir dizi kilit mesaj ve bakım
veren davranışı tespit edilerek, fiziki ortamda
(duvarlarda, marketlerde, reklam panolarında,
ürün ambalajlarında) bulunan davranış
yönlendirmeleri yoluyla yayılabilir.
Bunların etkisini artırmak için, bu mesajlar cep
telefonları ve çevrimiçi kanallar üzerinden ya
da sağlık çalışanları, öğretmenler, işverenler,
berberler, imamlar, otobüs sürücüleri gibi,
ebeveynlerin hayatındaki diğer insanlardan gelen
tutarlı mesajlar yoluyla güçlendirilebilir.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Birkaç metrekare

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

3

/urban95cm

2
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KAMUSAL ALAN

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Egzersizde artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Yerel işletmelerin karında artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde, 0-3 yaş grubu çocuklar ile konuşmanın, şarkı söylemenin
ve oyun oynamanın önemine dair kilit mesajlar oluşturan belediye, bunları kentin dört bir
yanındaki dijital reklam panoları yoluyla yayıyor.

•

ABD’nin Tulsa şehrinde, süpermarketlerin süt ürünleri ve meyve-sebze bölümlerine, bakım
verenleri çocuklar ile sohbet etmeye teşvik eden küçük levhalar yerleştirildi. Örneğin, bir
yönlendirme, bakım verenleri çocuğa ‘sütün nereden geldiğini’ sormaya teşvik ediyordu.
Bunun sonucunda, konuşmaların sayısı %33 oranında arttı. Güney Afrika’nın Duncan Village
şehrinde gerçekleştirilen bir projede de benzer sonuçlar elde edildi.

•

ABD’nin Boston şehrinde, Harvard Üniversitesi’nin Başar Uçurumu Girişimi’nden bir ekip,
beş bakım verme ilkesi (‘temel ilkeler’) geliştirerek bunları günlük çalışmalarında –bizzat
ve medya yoluyla—sunmak üzere 40’ın üzerinde yerel kuruluşun personeline eğitim verdi.
Bu girişim, beş bakım verme ilkesi konusunda bilinçte ciddi bir artış sağladı.

•

Hollanda’nın başkent Amsterdam’da, sağlıklı çocuk bakımını (emzirme, gıda seçimleri,
küçük çocukların bisikletlere yerleştirilmesi, aile olarak yemek yeme) destekleyen bir
İlk 1.000 Gün stratejisi geliştirilerek yayıldı. Strateji her ne kadar sağlık sektörünün
öncülüğünde hayata geçirilmişse de, eğitim ve spor gibi diğer sektörlerin yanı sıra, kilit
mesajların çevrimiçi ve çevrimdışında verilmesi için özel kuruluşlar ile ortaklıklardan da
yararlanıldı.

•

Gana’da, MAP (Pazar, Anneler & Parklar) girişimi, kentsel toplum için iki kilit mekan
olan pazaryeri ile park arasında bir ortaklık inşa ederek küçük çocuklara yönelik edebi
ve bilişsel çıktıları iyileştirmeyi hedefliyor. Bunu ise, kısmen pazara kolaylıkla oyunla
öğrenmede kullanılabilecek kasıtlı olarak tasarlanmış kalemler yerleştirerek yapıyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Kent hikayeleri
Oyun için tasarım
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
BİT-destekli rehberlik
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KAMUSAL ALAN

Fikir 5

GEÇİCİ OYUN CADDELERİ

Belirli caddelerin düzenli aralıklar ile
kapatılması, her yaştan insana, oyun
oynayabileceği, buluşabileceği ve aktif
olabileceği güvenli bir kamusal alana sahip
olma imkanını verir.
Geçici kapamalar, önce vatandaşların desteğini
almaksızın uygulanması zor olabilecek kalıcı
çözümlere doğru atılmış bir adımdır. Geçici
kapamalar aynı zamanda herkese daha temiz
hava soluma şansı da vererek daha fazla düzenli
kapamaya yönelik motivasyonu yükseltir.
Bu etkinlikler, ebeveynlerin güvenlik algısını
güçlendirip streslerini azaltarak çocukların dışarıda
daha uzun süre oynamasına ve komşuların daha
fazla sosyalleşmesine imkan verir.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Cadde

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

3

/urban95cm

2
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Doğada geçirilen zamanda artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Farklı ailelerden bakım verenler ile çocuklar arasındaki bağ ve güvende artış

•

Egzersizde artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Güvenlik hissinde artış

•

Suçta azalma

•

Hava kalitesinde iyileşme

•

Yerel işletmelerin karında artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Meksiko’da, LabCDMX dışarıda oynama fırsatları sağlamak üzere en yoksul mahallelerin
bazılarındaki okulların önünde düzenli olarak caddeleri kapatıyor.

•

Gabon’un başkenti Libreville’de, Çocukların Oynaması için Caddeleri Kapatmak girişimi,
dışarıda oyun alanlarının bulunmadığı yerlerde çocukların oynayabileceği güvenli bir alan
yaratıyor. Bu aynı zamanda, düğünler gibi sosyal etkinliklerin sokaklarda gerçekleştirildiği
yaygın geleneğe de uygun.

•

ABD’nin New York şehrinde, oyun bahçesi olmayan okulların yanından geçen caddelerin
teneffüslerde kapatıldığı bir program hayata geçirildi. Öğretmenlerin gözetiminde ve trafik
işaretlerinin yardımı ile, caddeler oyun alanı olarak kullanılıyor.

•

Brezilya’da, Manaus şehri günün belirli saatlerinde caddelerin kapatılarak oyun alanına
dönüştürüldüğü bir program yarattı.

•

Şili’nin başkenti Santiago’nun merkezinde bulunan kalabalık bir cadde, Paseo Bandera
projesi ile ziyaretçilerin dinlenme, buluşma ve yerel sanatçıların renkli eserlerinin tadını
çıkarabileceği imkanlar ile trafiğe kapalı bir geçiş yolu haline getirildi. Burada yeşil alanlar
da bulunuyor. Bu taktiksel şehircilik müdahaleleri, geçici idi ve yerel işletme sahipleri
tarafından finanse edildi (550.000 ABD Doları).

İLİŞKİLİ FİKİRLER

KAYNAKLAR

Portatif oyun

•

KaBOOM’dan, Play Everywhere Playbook

Kamu tesislerinin mesai saatleri
dışında açık olması

•

Playing Out, Birleşik Krallık

•

The Play Street alet çantası

Kamusal alanda hikaye anlatımı
Oyun için tasarım
Hava kalitesinde hedefli iyileştirmeler
Çocuk güzergahları
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Trafiğin yavaşlatılması
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Fikir 6

KAMU TESİSLERİNİN MESAİ
SAATLERİ DIŞINDA AÇIK OLMASI

Okul veya sağlık ocakları gibi var olan kamu
tesisleri için oyun imkanları yerleştirilmesi,
özen ve bakımı bir dereceye kadar güvence
altına alır.
Ardından, mesai saatleri dışında toplumun
kullanımına açılarak küçük çocuklar ile bakım
verenlerinin yakındaki bir oyun alanına erişimi
artırılabilir.
Genellikle bakım verenlerin güvendiği bu yerlerin
daha uzun süre açık tutulması, mesai sonrası bir
araya gelme fırsatlarını artırarak oyun zaman
ve mekanlarının sınırlı olmasının ebeveynlerde
yarattığı stresi azaltır.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Deneme aşamasında

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

3

/urban95cm
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Farklı ailelerden bakım verenler ile çocuklar arasındaki bağ ve güvende artış

•

Egzersizde artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Güvenlik hissinde artış

•

Yerel işletmelerin karında artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

ABD’nin New York şehrinde, okulların otoparklarının oyun alanına dönüştürülmesine
yönelik bir program hayata geçirildi. Tasarım ve inşaat, toplumun ve çocukların yardımıyla
gerçekleştirildi. Bunlar, okul saatlerinin ardından toplumun kullanımına açık tutuluyor.

•

Bangladeş’te, yerel yönetim çocuklar için oyun alanları sağlamak ve ilköğretimi daha canlı
hale getirmek amacıyla bir projeyi hayata geçirdi. Oyun alanları okulların içinde olmakla
birlikte, okul saatlerinden sonra da toplumun kullanımına açık tutuluyor. Sonuçlar, okula
devamın %10 arttığını gösteriyor. Oyun oynamak için okula daha erkenden gelmeye
başlayan çocuklar, dersler başladığında daha mutlu, daha huzurlu ve sınıfta daha dikkatli.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Oyun için tasarım
Her şey yakında
Erken çocukluk dönemi hizmetleri için mahalle rehberleri
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Fikir 7

KAMUSAL ALANDA HİKAYE
ANLATIMI

Hikaye anlatımı, dil gelişimini iyileştirmenin
ve çocukları okuma ve yazma öğrenmeye
hazırlamanın en iyi yollarından biridir.
Bu aynı zamanda, bakım verenler ile çocuklar
arasında kurulan sosyal ve duygusal bağları
daha da iyileştirmeye yönelik bir ortamdır. Bakım
verenin esenliğine katkıda bulunarak stresi azaltır.
Her toplumun hikayeleri olduğundan, kolaylıkla
yerel kaynaklardan yararlanabilir.
Küçük çocuklar için hikaye anlatım faaliyetleri
yaratmak, dil gelişiminin çocuklar konuşmaya
başlamadan çok daha önce başladığı ve basit
tekniklerin erken beyin gelişimi üzerinde pozitif
etki yapabileceği fikrini güçlendiriyor.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Birkaç metrekare

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

3

/urban95cm
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Hikaye anlatımı, şarkı söyleme ve okuma sıklığında artış

•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Farklı ailelerden bakım verenler ile çocuklar arasındaki bağ ve güvende artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

İsrail’in Tel Aviv şehri, yakın zamanda parktaki hikaye anlatımını küçük çocuklara
odaklanacak şekilde uyarladı ve bunu ev ortamındaki çocuk-bakım veren etkileşiminin
daha canlı hale gelmesini teşvik etmek üzere, çocuklara en iyi nasıl hikaye anlatılabileceği
yönündeki bilgi ile birleştirdi.

•

Hindistan’ın Bengaluru şehrinde, Kagakka Gubakka girişimi, Kannada dilindeki
efsaneleri aktarmak üzere hikaye anlatımını kullanıyor. Böylece yerel kimliğin çocuklara
aktarılmasına, sosyal ve kültürel uyumun teşvik edilmesine ve en küçüklerde sağlıklı beyin
gelişimine katkıda bulunuyor. Seanslar, kamusal alanlarda yapılıyor ve dışarıda oynanan
oyunlarda geleneksel oyunların benimsenmesini teşvik ediyor.

•

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da, 38 Çocuk Dostu Entegre Kamusal Alan (RPTRA
programı) yöneticisi, 2016’da okula hazırlığı iyileştirme yöntemi olarak küçük çocuklar
için hikaye anlatımını kullanmak üzere eğitildi. Bu alanlar, 2014 yılından bu yana nüfusun
yoğun olduğu bölgelerde, bir sosyal ve yeşil altyapı ağı oluşturuyor. Herkese açık olmakla
birlikte, programlama, oyun alanları, personel ve tasarım ile çocukların ihtiyaçlarına
odaklanıyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Portatif oyun
Kent hikayeleri
Geçici oyun caddeleri / sokakları
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Fikir 8

OYUN İÇİN TASARIM

Oyun alanları, yani belirlenmiş oyun
mekanları, alan olarak sınırlı ve eşit olarak
dağılmamıştır. Mümkün olduğunda, şehrin
tamamını bir oyun alanı olarak düşünmek
daha iyidir.
Cadde boyunca yürürken, otobüs durağında,
meydanlarda ve bekleme alanlarında oyun
oynamayı teşvik etmek üzere davranış
yönlendirmeleri ve tasarımdan yararlanın. Bunlar
gibi oyun alanı olarak belirlenmemiş mekanlar
küçük çocuklar için ek oyun fırsatları ve daha
yüksek çeşitlilik içeren bir öğrenme ortamı sunar.
Banklar ve insanların durup dinlenebileceği diğer
alanları eklemeyi de unutmayın, zira küçük çocuk
ve bakım verenler yol boyunca mola vermeye
özellikle meyillidir.
Kimi bağlamlarda, ebeveynlerin dışarıda
oynama konusundaki olumsuz davranışları bir
sıkıntı olmaya devam ediyor. Ebeveyn ve bakım
verenlerin güvenlik algısının iyileştirilmesi daha
fazla oyunu teşvik edecek, stres düzeylerinin
azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

bernardvanleer.org/urban95

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Birkaç metrekare

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

@urban95cm
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Farklı ailelerden bakım verenler ile çocuklar arasındaki bağ ve güvende artış

•

Egzersizde artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Güvenlik hissinde artış

•

Suçta azalma

•

Yerel işletmelerin karında artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

ABD’nin Richmond şehri, yol boyunca oyun oynamak için, kaldırımlara ücretsiz geri
çekilebilir atlama ipleri yerleştirmek üzere KaBOOM! İle birlikte çalışıyor.

•

ABD’nin Nashville ve San Francisco şehirlerinde, ksilofonlar gibi taşınabilir duvar
enstrümanları veya duvarlardaki renkli oyun talimatları çocukları kamusal alanda fiziki ve
yaratıcı egzersiz yapmaya teşvik ediyor. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, trambolin
kaldırımlar tüm yaş grupları için oyun ve fiziki aktiviteyi teşvik ediyor.

•

Güney Kore’nin Gwangju şehrinde, mimari firması MVRDV, caddeyi cam, kum, su özellikleri
ve trambolinlerin de bulunduğu çeşitli dokular ile kaldırım üzerinde ‘Sevgi’ sözcüğünün
hecelendiği bir yaya bölgesi olarak yeniden tasarladı. Bölgedeki çocuklar ile ailelerinin
beğenisini kazanan, toplanıp oyun oynamaya imkan veren bu müdahale, şehrin dört bir
yanında tekrarlanıyor.

•

Hindistan’ın genelinde, Anthill Creations adlı STK, beş günlük bir Kendin Yap
metodolojisinin ardından, kamusal alanlardaki oyun alanlarını birlikte tasarlayarak
topluluklara destek veriyor. 2015 yılında Kharagpur’daki ilk pilot projelerinden bu yana,
10.000 çocuğa ulaştılar.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Geçici oyun caddeleri / sokakları

KAYNAKLAR
•

KaBOOM’dan, Play Everywhere Playbook

Yeşil alanlar ile oyun alanlarının
birleştirilmesi
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Trafiğin yavaşlatılması
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Fikir 9

DOĞAYA AÇILMA

Kullanılmayan ve köhne altyapıların; hobi
bahçeleri, küçük parklar veya doğal oyun
alanlarına dönüştürülmesi, çocukların
oynayabileceği ve ailelerin buluşabileceği
alanları da artırdı.
Bu, 0-3 yaş grubu çocuklara doğaya erişim
sağlayarak daha güçlü bir toplumsallık bilinci
yaratır ve çevre bilincini iyileştirir. Aynı zamanda,
çocukların öz-yeterliliğini, yani başarı duygusunu,
sebep-sonuç hissini ve beslenmesi ile yiyeceklerin
nereden geldiğine dair anlayışını da iyileştirir.
Düzenli olarak doğaya açılmanın hem çocukların
hem de bakım verenlerin zihin sağlığı üzerinde
olumlu bir etkisi olduğu gibi, çocuklarda
otokontrol becerilerine ve fiziki gelişime de
katkıda bulunur.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Birkaç metrekare

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı
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@urban95cm
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Doğada geçirilen zamanda artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Farklı ailelerden bakım verenler ile çocuklar arasındaki bağ ve güvende artış

•

Egzersizde artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Hava kalitesinde iyileşme

•

Ağaçlık alanlarda artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Belçika’nın Anvers şehrinde, Kind en Samenleving, evlerin önündeki küçük, verimsiz toprak
parçalarını küçük çocukların oyun oynayıp bahçe işlerini öğrenebileceği yeşil alanlara
dönüştürüyor.

•

Brezilya’nın Recife şehrinde hayata geçirilen, çatıda kent çiftlikleri projesi Comunidade
dos Pequenos Profetas, sağlıklı yiyecekler üreterek yerel gençlere istihdam sağlıyor. Yerel
aileler üzerinde eğitim, mesleki ve beslenme açılarından etkisi olan proje, 400 metrekare
yeşil alan sağlıyor.

•

Avustralya’nın Sydney şehrinde, Waverley belediye meclisinin Kentsel Müdahaleler
programı, otopark alanlarının portatif parklara dönüştürüldüğü, mini park projesi ile ‘en iyi
planlama fikri’ ödülüne layık görüldü. Bu fikir, ABD’nin San Francisco şehrindeki doğuşundan
bu yana yayılarak, bugün batıdaki birçok ülkede yaygın bir görüntü haline geldi.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Oyun için tasarım
Her bebeğe bir ağaç
Yeşil alanlar ile oyun alanlarının
birleştirilmesi
Hava kalitesinde hedefli iyileştirmeler
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Fikir 10

HER BEBEĞE BİR AĞAÇ

Ağaçlık alanları artırmanın bir yolu da, her
yeni doğan için bir ağaç dikerek çocuğun
doğduğu mahalleye öncelik verilmesidir.
Bir iletişim ayağı ile birlikte yapıldığında, bu
girişim, hava kalitesi, doğa ve çocuk gelişimi
konularını birbiri ile ilişkilendirmek için bir fırsat
da sağlar.
Ağaç örtüsü, yerel hava kalitesini iyileştirip
çocukların içinde oynayacağı doğal alanlar
sağlayabilir. Yeşil alanların artması aynı zamanda
herkesin akıl sağlığının iyileştirilmesi ile de
ilişkilendiriliyor.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Doğada geçirilen zamanda artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Hava kalitesinde iyileşme

•

Ağaçlık alanlarda artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Birleşik Krallık’ın Galler bölgesinde, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun önerisi üzerine, bir
yeniden ağaçlandırma stratejisi uygulamaya kondu. Galler’de doğan veya evlat edinilen her
bebek için bir ağaç dikilerek çocuğa kendi ağacının tam yeri hakkında bilgi gönderiliyor.
Ağaçların dikimi, yerel okullarda okuyan çocuklar tarafından gerçekleştirilirken bu
program aynı zamanda çocuklara bahçıvanlık öğretmekte de kullanılıyor.

•

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde, ebeveynler bebeklerinin doğumunun ardından bir ağacı
‘evlat edinebiliyor’, yani para ödüyor. Program sonucunda, her 100 yeni doğan için bir, ya da
yılda ortalama 800 ağaç dikiliyor.

•

Birleşik Krallık’ın Cambridge şehrinde, ebeveynler çocuklarının doğumu için belediyeden
ücretsiz bir ağaç talep edebiliyorlar. Ağaçların, yerel türlerden olması ve şehir sınırları
içindeki özel bir alana (bahçe, fidanlık, okul, ofis) dikilmesi gerekiyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Doğaya açılma
Yeşil alanlar ile oyun alanlarının
birleştirilmesi

DAHA FAZLA BİLGİ
•

Kentlerdeki ağaçlar hakkında
The Nature Conservancy

Hava kalitesinde hedefli iyileştirmeler
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YEŞİL ALANLAR İLE OYUN
ALANLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ

Doğal öğeler baz alınarak oyun veya oyun
alanı tasarımını entegre eden park tasarımı,
küçük çocuklarda daha iyi gelişimi teşvik eder.
Bu, hem motor becerilerini hem de yaratıcılık ve
doğa ile temaslarını da artırıyor. Düzenli olarak
doğa ile iç içe olmanın akıl sağlığı, otokontrol ve
fiziki gelişim üzerinde de olumlu bir etkisi vardır.
Parktaki inişli çıkışlı tepecikler, herhangi belirli
bir oyun öğesi entegre edilmeden oyun fırsatları
sunarken, oyun alanına 1 metre yüksekliğinde
eğrelti otlarının yerleştirilmesi, bitmek bilmeyen
eğlenceli saklambaç seanslarının da önünü açabilir.
Aynı zamanda, doğa ile daha yoğun bağ kurmanın
akıl sağlığıüzerinde sağladığı faydaları da alabilen
bakım verenler için hoş bir deneyim sağlar.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Birkaç metrekare

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Doğada geçirilen zamanda artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Egzersizde artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Hava kalitesinde iyileşme

•

Ağaçlık alanlarda artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı’ndaki Tumbling
Bay oyun alanı, hem malzeme hem de oyun özellikleri açısından tamamen doğal öğeler
tasarlandı. Geleneksel tırmanma ağları ve salıncaklardan ayrı olarak, manzara, kum,
yüksek eğrelti otları, tepeler ve çalılar arasından akan sular ile oyun fırsatları sunuyor.

•

Hindistan’ın Bhubaneşvar şehrinde, çocuk dostu bir akıllı park inşa ediliyor. Şehrin okulların
yoğun olduğu merkezi bir bölgesinde bulunan noktasında bulunan park, aralarında oyun
alanları, hobi bahçeleri, kelebek bahçeleri, ebeveynler için oturma alanları, birey ve
gruplar için sosyal mekanlar, portatif tiyatrolar ve su parklarının da aralarında bulunduğu
erişilebilir, kreatif ve etkileşimli alanları da içine alacak.

•

Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki Simon Bolivar parkında, küçük çocuklu ailelerin bir
araya gelmesi ve çocukların oynamasına uygun, küçük tepeler ile tasarlanmış bir bölge
bulunuyor. Park, kuşaklararası kullanım için tasarlandı. Büyük çocuklar düz kısımda futbol
oynarken, küçükler de tepeleri keşfediyor. Arazinin biçimi, parkın bu kısmının futbolun
hakimiyeti altına girmesini engelleyerek, kullanımda çeşitliliği sağlıyor.

•

Gana’da, MAP (Pazar, Anneler & Parklar) girişimi, kentsel toplum için iki kilit mekan olan
pazaryeri ile park arasında bir ortaklık inşa ederek küçük çocuklar için edebi ve bilişsel
çıktıları iyileştirmeyi hedefliyor. Park, farklı sosyal çevrelerden çocukların birlikte oyun
oynayabileceği birkaç yerden biri. Bitki seçimi ve tasarıma küçük müdahaleler yoluyla,
parkın oyunla öğrenme için dikkatli tasarımını gerektiriyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Kamu tesislerinin mesai saatleri
dışında açık olması

DAHA FAZLA BİLGİ
•

Studio Ludo’dan Londra Oyun Alanları
Çalışması

Oyun için tasarım
Doğaya açılma
Her bebeğe bir ağaç
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HAVA KALİTESİNDE HEDEFLİ
İYİLEŞTİRMELER

Hava kalitesi son derece yerel bir konu: her ne
kadar global bir sorun olsa da, kısa mesafeler
bir fark yaratabiliyor.
Hamile kadınlar, küçük çocuklar ve bakım
verenlerin en yoğun zaman geçirdiği yerler
civarındaki hedefli müdahaleler, ciddi potansiyele
sahip. Bununla birlikte, her ne kadar kirliliğin
hamile kadın, 0-3 yaş grubu çocuklar üzerindeki
etkisi kanıtlanmışsa da, hedefli iyileştirmeler
konusunda daha az deney yapıldı ve çocuklara
odaklanan müdahalelerin çoğu, bebekler ile
alakası olmayan okullar etrafında yoğunlaşıyor.
Daha fazla teste ihtiyaç var.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Birkaç metrekare

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

bernardvanleer.org/urban95

@urban95cm

3

/urban95cm

2
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KAMUSAL ALAN

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Egzersizde artış

•

Kamusal alan kullanım sıklığı ve verimliliğinde artış

•

Güvenlik hissinde artış

•

Hava kalitesinde iyileşme

•

Ağaçlık alanlarda artış

•

Yerel işletmelerin karında artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Rölantide bekleyen araçlar havayı kirletiyor. ABD’nin Arizona eyaleti, okul servislerinin
aktif hava girişlerinden en az 30 metre uzağa park edilmesini ve okula varan şoförlerin
motoru kapatmasını zorunlu kılan boşta araç çalıştırmama politikasını test etmek üzere
okullar ile birlikte çalışıyor.

•

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da, çocukların araçların salımlarına daha az maruz
kalmasını sağlamak için, 2017 yılında okulların etrafında trafiği yavaşlatmaya yönelik bazı
tedbirleri hayata geçirmeye başladı. Sonuçlar henüz yayınlanmadı.

•

ABD’de, Kaliforniya’nın Kuzey Richmond şehrinde, dizel motorlu kamyonlar yerel yolları
kullanıyor ve havayı kirletiyordu. Şehir, trafik sinyalleri ve cezalar yoluyla kamyonların
güzergahını değiştirerek yerel ilkokul ve yerleşim bölgelerinden uzaklaştırmak için
çalışıyor.

•

•
Çocuk bakım merkezleri, okullar, sağlık klinikleri ve oyun alanlarının yeşillendirilmesi,
hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Gelecekte bunu yapmanın eşsiz
yollarından biri de, Almanya’da Green City Solutions tarafından geliştirilen Şehir Ağacı gibi
teknolojilerin hayata geçirilmesi olabilir. 275 ağacın emici gücünü, %99 daha az alanda
sunan hava temizleyici bitki duvarı, Londra, Oslo, Paris, Amsterdam ve Hong Kong’da
sokaklardaki bankların tasarımına entegre edildi.

•

İtalya’nın Torino şehrinde, Che aria Respiro adlı vatandaş kuruluşu, daha iyi bisikletli
ulaşım altyapısı için çalışarak çocuk yuvalarına giden güzergahlar gibi, çocukların her gün
kullandığı alanlarda kirliliği ölçmenin yollarını geliştiriyor. Nihai hedef ise, daha iyi hava
kalitesine yönelik belediye politikasını etkilemek.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Geçici oyun caddeleri / sokakları
Doğaya açılma

Yeşil alanlar ile oyun alanlarının
birleştirilmesi

Her bebeğe bir ağaç

Trafiğin yavaşlatılması
BİT-destekli rehberlik
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OYUN İŞÇİLERİ VE SERBEST OYUN

Serbest oyun, çocukların riski değerlendirmeyi
ve risk ile başa çıkmayı öğrenmesini
sağladığından, öğrenme ve beyin gelişimi
için hayati önemdedir. Aynı zamanda,
yaratıcılıklarını ve motor ve sosyal becerilerini
geliştirmelerine de yardımcı olur.
Serbest oyun, çocuklar ebeveynlerinin gözetimi
veya kısıtlamaları altında olmadıklarında meydana
gelir. Oyun işçileri, yani eğitimli oyun personeli ve
macera oyun alanları, küçük çocukları tehlikeye
sokmadan bunun yapılmasına imkan verir.
Oyun işçileri, ihtiyaç duyulduğunda çocuğa yardım
etmek üzere hazır bulunsalar da, çocukların kendi
oyunlarını yönetmesine imkan vermek üzere
mümkün olduğunca göze çarpmamak için çalışırlar.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

bernardvanleer.org/urban95

KAMUSAL ALAN

Fikir 13

@urban95cm

3

/urban95cm

2
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KAMUSAL ALAN

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verenler ile çocukların dışarıda birlikte geçirdiği zamanda artış

•

Doğada geçirilen zamanda artış

•

Farklı ailelerden bakım verenler ile çocuklar arasındaki bağ ve güvende artış

•

Egzersizde artış

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Birleşik Krallık’ta, macera oyun alanları, çocukların ebeveynlerinin gözetiminden
uzak olduğu ve zamanlarını mutlak serbest oyun ile geçirdiği yerler. Çocuklar, oyun
oynamalarını engellemeksizin güvenliklerini sağlayan oyun işçileri, yani eğitimli oyun
personeli, tarafından teşvik ediliyor ve destekleniyor.

•

Birleşik Krallık’ta, oyun korucuları, park ve kamusal alanları ziyaret ederek çocukların bu
alanların keyfini oyun oynayarak sürmesine yardımcı olan yerel yönetim çalışanları. Bunlar,
park korucuları ile oyun işçilerinin bir bileşimi olarak görülebilir.

•

Almanya’daki Waldkindergarten, yani orman anaokulları, anaokulu müfredatı kapsamında
ağaçlık alanlar ve ormanlık bölgelerde oyunlardan yararlanıyor. Çocuklar, zamanlarının
çoğunu doğada geçirirken serbest oyunları da eğitimli personel tarafından destekleniyor.
Ülke genelinde bu anaokullarından yaklaşık 2.000 tane bulunuyor. Aslında Danimarka’da
doğan bu fikir, bugün yayılırken, tüm Güney Koreli anaokulu öğrencilerinin yaklaşık %40’ı,
2011’deki Kore Orman Anaokulu Derneği’nin yaratılması sonucunda bir tür dış mekan
öğretiminden geçiyor. Bu tür bir anaokulu, okula hazırlığı da dikkat çekici ölçüde artırıyor.

•

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, 26 Bemandede Legeplads, yani personelli oyun
alanlarından oluşan bir şebeke bulunuyor. Bu oyun alanlarında bulunan personel,
öğrencilere ödevlerini yapmalarında yardımcı oluyor, oyun ekipmanlarını yönetiyor ve
diğer aktiviteleri organize ediyor. Bu temalı oyun alanları, trafik, doğa veya bahçıvanlık gibi
konularda uzmanlaşabiliyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Geçici oyun caddeleri / sokakları

DAHA FAZLA BİLGİ
•

Oyun işi konusunda Play England

Oyun için tasarım
Doğaya açılma
Yeşil alanlar ile oyun alanlarının
birleştirilmesi
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HAREKETLİLİK
ÇOCUK-BAKIM VEREN ETKİLEŞİMİNİ VE BAKIM
VERENLERİN ESENLİĞİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN
KENTSEL AKIŞ VE HAREKETLERİN YÖNETİMİ
KONUSUNDA NELER YAPABİLİRİZ?

Fikirler..
1 Daha güvenli
yaya geçitleri

İndirimli toplu
taşıma

6 Trafiğin

7 Korumalı bisiklet 8 Her şey yakında

yavaşlatılması

2

3 Çocuk

güzergahları

4

Güvenli, ilginç ve
oyunlu ulaşım

5

Yayalara yönelik
iyileştirmeler

yolları

Bu kategori, hareket, ulaşım ve varış
noktalarına ulaşmanın küçük çocuklar ile
bakım verenler arasında pozitif etkileşim
anları olabileceğine odaklanıyor. Bu
kategorideki fikirler, daha ziyade Planlama
ve Ulaşım daireleri ile ilişkilidir. Önerilen
müdahaleler, bakım verenlerin hareketlilik
deneyimini iyileştirmeyi, esenliklerini
geliştirmeyi ve daha fazla kaliteli zaman
geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu
kategori genellikle, bakım verenin sağlık
hizmetleri veya oyun alanı gibi kilit
noktalara varış deneyimine odaklanır.
Kilit etkenler, ulaşımın yakınlığı, güvenliği,
öngörülebilirliği ve güvenilirliğidir.
Bu düzeyde, etki, bakım verme davranışları
ile bakım veren esenliğine odaklanan
göstergelerin yanı sıra, ulaşımın zaman,
mesafe ve kullanıcı deneyimine odaklanan
göstergeler ile ölçülebilir.

bernardvanleer.org/urban95

ÖRNEK ÇIKTILAR...
•

Sağlık hizmeti, çocuk bakımı,
anaokulu, yeşil alan ve sağlıklı
gıda kaynağına erişimin maliyeti ve
ortalama süresinde azalma

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık
hissinde azalma

•

Küçük çocuklar ile birlikte yürüyen
veya bisiklete binen bakım verenlerin
sayısında artış

•

Hava kalitesinde iyileşme

•

Trafik ile ilişkili ölüm ve
yaralanmalarda azalma

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine
erişimde iyileşme

@urban95cm

/urban95cm
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HAREKETLİLİK

Fikir 1

DAHA GÜVENLİ YAYA GEÇİTLERİ

Sürücülere yönelik trafik işaretler ile, yaya
geçitleri küçük çocuklar ve bakım verenler
için kolaylıkla daha güvenli hale getirilebilir.
Örneğin, yaya geçitlerinin renklendirilmesi,
sürücülerde çocukların varlığına dair farkındalık
yaratırken çocukları da yaya geçidini kullanmaya
teşvik ediyor. Refüjler, çalılar ve diğer perdeleme
unsurları eklemenin yanı sıra, hız tümsekleri gibi
hız azaltma araçlarının hayata geçirilmesi gibi,
daha kapsamlı tasarım müdahaleleri güvenliği
önemli ölçüde artırabilir. Tasarım müdahaleleri
aynı zamanda ebeveynler için algılanan güvenliği
de etkileyerek stres düzeylerini azaltabilir.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Birkaç metrekare

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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HAREKETLİLİK

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Küçük çocuklar ile birlikte yürüyen veya bisiklete binen bakım verenlerin sayısında artış

•

Trafik ile ilişkili ölüm ve yaralanmalarda azalma

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Bolivya’nın La Paz şehrinde, Trafik Zebraları, hem yayalar hem de sürücülerde güvenli yaya
geçidi davranışları konusunda yaratıcı ve hatırda kalıcı bir şekilde bilinç oluşturmak için
çalışan, zebra kıyafetli bir kent eğitimcileri filosu. Ekip, özellikle küçük çocuklar ve aileleri
arasında popüler.

•

Hindistan’ın Bubaneşvar şehri, çocuklar için daha güvenli erişilebilirlik için Janpath
yolunu okullara giden kavşaklara odaklanarak yeniden tasarlıyor. Buna, kavşaktaki
görüş mesafesinin artırılması, küçük çocuklar için kaldırım yüksekliğinin azaltılması veya
tekerlekli sandalyeler için rampalar, okulların etrafına trafik işaretleri eklenmesi de dahil.
Bu aynı zamanda, bitki örtüsü eklenmesi ve yolun çocuklar için daha keyifli ve daha ilginç
bir yürüyüş parkuru haline getirilmesi anlamına geliyor.

•

Meksiko’da, Liga Peatonal, okulların etrafındaki yol güvenliği önerilerini bilgilendirmek için
yol kazalarıyla ilgili verilerden yararlanıyor. Çocukların şehirdeki hakkını savunmak üzere,
pilot projeler, savunuculuk ve kamuoyunu bilgilendirme kampanyası yürütüyorlar.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Geçici oyun caddeleri / sokakları

DAHA FAZLA BİLGİ
•

Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün
Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi
tarafından Daha Güvenli Tasarıma
Sahip Şehirler

•

Ulusal Taşımacılık Görevlileri
Derneği’nden (NACTO) Global Cadde
Tasarımı Rehberi

•

Ulaşım ve Kalkınma Politikası
Enstitüsü’nden (ITDP) Önce Yayalar,
yürünebilir bir şehir için araçlar

Çocuk güzergahları
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Yayalara yönelik iyileştirmeler
Trafiğin yavaşlatılması
Korumalı bisiklet yolları
Veri kontrol panelleri

bernardvanleer.org/urban95
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HAREKETLİLİK

Fikir 2

İNDİRİMLİ TOPLU TAŞIMA

Toplu taşımanın fiyatı, nüfusun daha yoksul
kesimlerinin hareketliliğinin önünde bir engel
oluşturuyor.
Bunun bir sonucu da sağlık hizmetlerine erişimin
azalmasından ötürü doğum öncesi doktor
ziyaretlerindeki düşüş ve bakım verenin yardım
almak için bir acil durumu beklemesi anlamına
geliyor. Maliyetin düşürülmesi, erişimi artırıp
hem anne hem de çocuk için sağlıklı gelişimi
iyileştirebilir. Ulaşım yükünün azaltılması, aynı
zamanda bakım verenlerin stres düzeylerinin
azaltılmasına da katkıda bulunur.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Kent

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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HAREKETLİLİK

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Sağlık hizmeti, çocuk bakımı, anaokulu, yeşil alan ve sağlıklı gıda kaynağına erişimin
maliyeti ve ortalama süresinde azalma

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde, Programa Mae Paulistana, hamile kadınlara ücretsiz bir
seyahat kartı sağlayarak hamilelik süresince sağlık hizmetine erişim sağlamayı amaçlıyor.
Bu program, altı doğum öncesi ziyaretin hepsini tamamlayanlara hediye olarak verilen bir
torba bebek giysisi gibi diğer teşvikler ile de bir araya getiriliyor.

•

ABD’nin Ohio eyaletinin Columbus şehrinde, Medicaid sigortası kapsamında olan risk
altındaki hamile kadınlar, doktor randevuları veya destek programı (Moms2B) oturumlarına
acil olmayan seyahatler için bir minibüs isteyebiliyor. Bununla birlikte, kullanıcılar
tarafından güvenilmez bulunan servis, Alphabet’in Sidewalk Labs tarafından, düzgün
şekilde çalışabilmesi için gerekli kamu desteğinden yoksun şeklinde nitelendirildi.

•

Japonya’da, Tohoku’daki hamile kadınlar, şehirde ‘Sankyu’ adı verilen bazı taksilere belirli
doğum hizmetleri için ön kayıt yaptırabiliyorlar. Bu şekilde, gece veya günün herhangi bir
saatinde doğum öncesi sağlık kontrollerine giderken öncelik elde ediyor, doğuma giderken
acil listesine konuyorlar. Kimi taksi şirketleri de, sürücülerine hamile kadınlara hastane
yolunda nasıl bakabilecekleri konusunda eğitim veriyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Kamu tesislerinin mesai saatleri dışında açık olması
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Yayalara yönelik iyileştirmeler
Her şey yakında
Küçük çocuklu ailelere öncelikli erişim

bernardvanleer.org/urban95
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HAREKETLİLİK

Fikir 3

ÇOCUK GÜZERGAHLARI

Çocukların günlük güzergahlarının renkler
ve oyun öğeleri ile işaretlenmesi, kamusal
alanda oyun oynanabilirliği artırırken,
hareketliliklerinin iyileştirilmesine de
yardımcı olabilir. Tipik olarak, bu güzergahlar
yerleşim bölgelerini okullara, oyun alanlarına
ve parklara bağlıyor.
Bu aynı zamanda, sürücüleri çocukların bölgedeki
varlığı konusunda da uyararak ebeveynlerin
algılanan güvenlik düzeylerini artırıyor ve böylece
stres düzeylerini düşürüyor. Aynı zamanda, daha
erken bağımsız harekete imkan vererek çocuk
hareketliliği konusunda gözle görülür bir odak
sağlıyor.
Çocuk güzergahının uygulamaya konması,
örneğin tehlikeli alanların belirlenmesi yoluyla
kamusal alanın ne kadar aile dostu olduğunun
değerlendirilmesini getirebilir.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Deneme aşamasında

3

2
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HAREKETLİLİK

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Küçük çocuklar ile birlikte yürüyen veya bisiklete binen bakım verenlerin sayısında artış

•

Trafik ile ilişkili ölüm ve yaralanmalarda azalma

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Hollanda’nın Eindhoven şehrindeki Kindlint, mahallede çocuklar için güvenli, yürünebilir
bir güzergah sağlanmasını amaçlıyor. Burası, işaretlerle donatılmış ve çocukların takip
edeceği, ayırt edici renklerde ve dokuda bir yol. Yol, yerleşim alanlarını okul, park ve
oyun alanlarına bağlıyor. Bununla, bağımsız hareketin sağlandığı yaşın düşürülmesi ve
ebeveynler için algılanan güvenliği artırılması amaçlanıyor.

•

ABD’nin Colorado eyaletinin Boulder şehri, çocuklar ve aileleri için bisiklet hareketliliği
konseptini uygulayarak çocukların sürekli olarak gittiği tüm mekanların korunan bisiklet
yolları ile bağlanmasını sağlıyor.

•

Meksiko’da, Liga Peatonal, okulların etrafındaki yol güvenliği önerilerini bilgilendirmek
için yol kazalarıyla ilgili verilerden yararlanıyor. Çocukların okullarına erişmesi için daha
güvenli güzergahlar oluşturmak için, işaretler ve oyunlu boyama aktiviteleri gibi taktiksel
şehircilik müdahaleleri yürütüyorlar.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Kent hikayeleri

DAHA FAZLA BİLGİ
•

KaBOOM’dan, Play Everywhere Playbook

Oyun için tasarım
Hava kalitesinde hedefli iyileştirmeler
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Yayalara yönelik iyileştirmeler
Trafiğin yavaşlatılması
Korumalı bisiklet yolları
Baş çocuk gelişim görevlisi

bernardvanleer.org/urban95
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HAREKETLİLİK

Fikir 4

GÜVENLİ, İLGİNÇ VE OYUNLU
ULAŞIM

Hareketlilik aynı zamanda öğrenme ve oyun
fırsatları olabilecek, hareketsiz kalınan
anların varlığı anlamına da gelir.
Bir otobüs durağının öğrenme deneyimine
dönüştürülmesi, mesaj ve hikayeler veya renk
ya da biçimlere dayanan oyunlar ile yapılabilir.
Aynı zamanda, etkileşim veya oyunları teşvik
etmek üzere otobüs veya trenlerin içinde de
mesajlara yer verilebilir. Benzer şekilde, boşlukları
azaltıp tekerlekli sandalye erişimi veya gölge
ve aydınlatma sağlamak suretiyle istasyonlar ve
diğer ulaşım erişim noktalarındaki güvenliğin
iyileştirilmesi, bakım verenlerin deneyimini de
önemli ölçüde iyileştirerek hareketliliklerini
geliştiriyor.
Örneğin, bir toplu taşıma istasyonuna erişmek
için ‘bebek arabası kullanılabilen’ (bebek arabası
dostu) kaldırımlar sağlayarak, küçük çocuklar ve
bakım verenleri için çok araçlı ulaşımı düşünmek
de hareketliliklerini önemli ölçüde artıracaktır.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Sağlık hizmeti, çocuk bakımı, anaokulu, yeşil alan ve sağlıklı gıda kaynağına erişimin
maliyeti ve ortalama süresinde azalma

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

ABD’nin Philadelphia şehrindeki Urban Thinkscape Project, kamusal alana yayılan oyun
oynama fırsatlarının maksimize edilmesine odaklanıyor. Bu, bilmecelerin yer aldığı oyun
oynanabilen otobüs durakları ve anime edilmiş hikayeleri kaldırımlara yansıtan sokak
ışıklarını da içeriyor.

•

ITDP’nin Metrobüs sistemleri için Altın Standardı, diğer unsurların yanı sıra tüm otobüs ve
istasyonların, otobüs ile platform arasında 15cm (dikey) ve 19cm’den (yatay) fazla olmayan
bir aralık olarak tanımlanan tekerlekli sandalye erişiminin sağlanmasını gerektiriyor. Çin’in
Yiçang; Brezilya’nın Belo Horizonte; Kolombiya’nın Bogota; ve Tanzanya’nın Dar-es-Salaam
şehirlerinde altın standardı BRT sistemleri bulunuyor.

•

Avustralya’nın Melville şehrinin, bir otobüs durağını yerel bir simgeye dönüştürmeleri
için sanatçı, öğrenci ve toplum gruplarını teşvik ettiği ve bunlara maddi kaynak sağladığı
‘Bir otobüs durağını sahiplen’ adlı bir sanat programı bulunuyor. Bazı otobüs durakları,
yakındaki bir okulun müfredatını yansıtan, çocuklar için eğitici resimler ile donatıldı. Bu
müdahaleler, küçük çocuklara uyarlanabilir.

•

Kolombiya’nın Medellin şehrinde, şiddet oranlarının yüksek olduğu mahallelerde yaşayan
anaokulu öğrencileri için güvenli güzergahlar hayata geçirildi. Yetişkin grupları ile birlikte
okula yürüyen çocuklar, yolda müzik eşliğinde oyun oynuyorlar.

İLİŞKİLİ FİKİRLER

DAHA FAZLA BİLGİ

Portatif oyun

•

KaBOOM’dan, Play Everywhere Playbook

Kent hikayeleri

•

Ulusal Taşımacılık Görevlileri
Derneği’nden (NACTO) Global Cadde
Tasarımı Rehberi

Geçici oyun caddeleri / sokakları
Oyun için tasarım
Yayalara yönelik iyileştirmeler
Trafiğin yavaşlatılması
Veri kontrol panelleri
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Fikir 5

YAYA DENEYİMİNDE
İYİLEŞTİRMELER

Kaldırımların genişliği, yürünebilirliği ve
‘bebek arabası kullanılbilirliği’nin, yani bebek
arabasını iterken yürümenin, artırılması,
etkileşim ve oyun fırsatlarını artırarak
çarpışma ve yaralanma olasılığını azaltıyor.
Caddeye doğru koşan yeni yürüyen bir çocuğu
yakalamak için daha fazla zaman sağlayarak,
bakım verenler ile çocukların stresinin daha düşük
olduğu ve zamanlarını olumlu etkileşimler için
kullanmaya daha yatkın oldukları, daha konforlu
bir yürüyüşe imkan verir. Kaldırımlarda herhangi
bir engel (arabalar, tezgahlar) bulunmaması
ve konforun (gölge, banklar) sağlanması hayati
önemdedir ve tasarım müdahalelerine ek olarak
düzenlemelerin sürdürülmesi ve uygulanmasını
da gerektirir. Müdahaleler ilk olarak geçici olarak
kolaylıkla test edilebilir.
Son olarak, küçük çocuk ve bakım verenlerin
sıklıkla gittiği yerler (sağlık kliniği, çocuk bakımı,
park veya oyun alanı) arasında yürünebilir bir
bağlantı sağlayarak, şehirler fiziki aktiviteyi teşvik
eder, stresi azaltır ve hayat kalitesini artırırlar.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Sağlık hizmeti, çocuk bakımı, anaokulu, yeşil alan ve sağlıklı gıda kaynağına erişimin
maliyeti ve ortalama süresinde azalma

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Küçük çocuklar ile birlikte yürüyen veya bisiklete binen bakım verenlerin sayısında artış

•

Trafik ile ilişkili ölüm ve yaralanmalarda azalma

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, woonerfs (veya yayaların yasal olarak sürücüler
karşısında önceliğe sahip olduğu ortak caddeler) güvenliği artırmanın yanı sıra, küçük
çocuklara kamusal alanda dolaşmayı da öğretiyor. Zeminde kullanılan farklı doku ve
malzemeler, çocukları belirli alanlara gitmeye teşvik ettiği gibi, bazı alanlara gitmekten
de caydırıyor.

•

Hollanda’nın Eindhoven ve ABD’nin San Francisco şehirlerinde, yerleşim bölgelerindeki
okul, park ve oyun alanlarını birbirine bağlayan çocuk güzergahları, renkli tabelalar ve
boya ile görünür hale getiriliyor.

•

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da, Bankside Boardwalk enstalasyonu, yayalar için daha
fazla alana duyulan ihtiyaca bir cevap olarak, kaldırımı caddeye genişleten, ahşap, düz ve
geçici (altı ay) bir uzantı. Uyarlanabilir, renkli ve oyun potansiyeli taşıyan bu müdahale,
banklar içeriyor, yayaların kullanımına yönelik olarak, alanı tekerlekli sandalye dostu
bir şekilde (seviyede değişim yok) artırıyor ve otomobillere ayrılan alanı azaltarak trafik
hızının düşürülmesine katkıda bulunuyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Geçici oyun caddeleri / sokakları
Daha güvenli yaya geçitleri
Çocuk güzergahları

DAHA FAZLA BİLGİ
•

KaBOOM’dan, Play Everywhere Playbook

•

Ulusal Taşımacılık Görevlileri
Derneği’nden (NACTO) Global Cadde
Tasarımı Rehberi

•

Ulaşım ve Kalkınma Politikası
Enstitüsü’nden (ITDP) Önce Yayalar,
yürünebilir bir şehir için araçlar

Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Trafiğin yavaşlatılması
Korumalı bisiklet yolları
Veri kontrol panelleri
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TRAFİĞİN YAVAŞLATILMASI

Arabaların hızının azaltılması (düzenlemeler,
hız tümsekleri, değiştirilen cadde biçimleri ile)
başta küçük çocuklar olmak üzere, herkesin
güvenliğini artırır.
Aynı zamanda, hava kirliliğine daha az maruz
kalmalarını sağlayarak kamusal alan kazandırıyor.
Trafiğin yavaşlatılması veya geçici olarak
tamamen durdurulması, başlamanın iyi bir
yolu. Caddelerin trafiğe kapatılmasının, yerel
mağazaların işlerinin artması ve ‘sokakta daha
fazla gözün olması’ gibi bir takım yan faydaları
da bulunuyor. Trafiğin yavaşlaması, aynı zamanda
güvenlik algısının da güçlenmesi ve bakım veren
stresinin azalması anlamına geliyor.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Cadde

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Sağlık hizmeti, çocuk bakımı, anaokulu, yeşil alan ve sağlıklı gıda kaynağına erişimin
maliyeti ve ortalama süresinde azalma

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Küçük çocuklar ile birlikte yürüyen veya bisiklete binen bakım verenlerin sayısında artış

•

Hava kalitesinde iyileşme

•

Trafik ile ilişkili ölüm ve yaralanmalarda azalma

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Otomobillerin kent merkezine girişini yasaklayan Ruanda’nın Kigali şehrinin aylık otomobilsiz
günleri, şehir destekli spor ile tamamlanıyor. Benzer şekilde, Endonezya’nın başkenti
Cakarta’nin, iki ana işlek caddesindeki arabasız Pazar sabahları, son derece popüler bir
gelenek haline geldi. Aileler, yürüyerek, bisiklet sürerek veya sadece toplanarak bu yeni
sunulan kamusal alandan yararlanmak üzere akın akın geliyorlar. Ayın bir günü otomobilsiz
Pazar’ı hayata geçiren Fransa’nın başkenti Paris’te kamusal alan kullanımı artarken hava
kirliliği düzeylerinde de azalma görüldü. Şehir artık etkinliğin coğrafi kapsamını genişletiyor
ve sıklığını artırıyor.

•

Danimarka’da 600 trafik yavaşlatma programının (yol daraltma, sık yaya geçitleri, bisiklet
yolları) incelenmesi sonucunda, bunların bulunmadığı bölgelere kıyasla kazazede sayısının
%43 oranında azaldığı görüldü.

•

Caddelerin kapatılması, yaygın bir trafik yavaşlatma yöntemi. Meksiko, yoksul bölgelerdeki
okulların yakınında bu uygulamaya gidiyor. Libreville’de, Çocukların Oynaması için Caddeleri
Kapatma projesi, dış oyun mekanlarının bulunmadığı yerlerde çocuklar için güvenli oyun
alanı yaratıyor. New York, teneffüs sırasında, oyun alanı bulunmayan okulların yanındaki
caddelerin kapatılmasını öngören bir programı hayata geçirdi. Manaus’da, caddelerin günün
belirli saatlerinde kapatılarak oyun alanlarına dönüştürüldüğü bir program yürütülüyor.

•

Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın Ciudad Bolivar bölgesinde, yerel toplum katılım yapıları
ve kent yönetimi, en tehlikeli kavşağı belirlediler. Aileler tretuvara oyuna müsait şekiller
ve duvarlara yerel hikayeleri çizmek üzere bir araya getirilerek, ailelerde bu alanın riskleri
hakkında bilinç oluşturuldu.

•

İspanya’nın Barselona şehri, Superblock projesi ile kentsel yerleşim planını yeniden ele alıyor.
Şehirde kimi caddelerin araç trafiğine kapatılması sonucunda, otomobiller artık sadece ana
arterlerde gidebilirken iç sokaklar da artık oyun, programlama, yeşillendirme, bisiklet ve
yürüyüş gibi diğer aktivitelere ayırılabiliyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Geçici oyun caddeleri / sokakları

DAHA FAZLA BİLGİ
•

Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün Ross Sürdürülebilir
Şehirler Merkezi tarafından Daha Güvenli
Tasarıma Sahip Şehirler

•

Ulusal Taşımacılık Görevlileri Derneği’nden
(NACTO) Global Cadde Tasarımı Rehberi

•

Ulaşım ve Kalkınma Politikası Enstitüsü’nden (ITDP)
Önce Yayalar, yürünebilir bir şehir için araçlar

Daha güvenli yaya geçitleri
Çocuk güzergahları
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Korumalı bisiklet yolları
Veri kontrol panelleri
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KORUMALI BİSİKLET YOLLARI

Ayrılmış bisiklet yolları, genel olarak bisiklet
sürmek için iyi olmanın yanı sıra, 0-3 yaş
grubu çocukları ile birlikte bisiklet süren
bakım verenler veya ilk defa kendi bisikletini
süren çocukların teşvik edilmesi açısından
kritik önemdedir.
Bunların, artan güvenlik algısı yoluyla bakım
verenlerin stres düzeylerinin düşürülmesinden
güçlü bir etkisi vardır. Erken yaşlardan itibaren
çocuklarda sağlıklı alışkanlıkların teşvik edilmesi
sayesinde, bisiklet yolları da hava kalitesi üzerinde
olumlu bir etki yapar.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Kent

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Sağlık hizmeti, çocuk bakımı, anaokulu, yeşil alan ve sağlıklı gıda kaynağına erişimin
maliyeti ve ortalama süresinde azalma

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Küçük çocuklar ile birlikte yürüyen veya bisiklete binen bakım verenlerin sayısında artış

•

Hava kalitesinde iyileşme

•

Trafik ile ilişkili ölüm ve yaralanmalarda azalma

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Hollanda’da, bisiklet yolları asgari 2,5 metre genişliğinde olup, küçük çocuklu bisikletçilere
daha fazla alan açabilmek için tipik olarak kavşaklarda daha da genişletiliyor. Ayrıca,
bisiklet yollarının diğer trafikten ayrılması, güvenlik algısı güçlendirilen ebeveynleri
çocukları ile birlikte bisiklete binmeye teşvik eder.

•

Avustralya’nın Melbourne şehrinde, bisiklet yolları, otomobil park yerleri ile trafikten ayrılır.
Şehir, aynı zamanda uzun vadeli bisiklet ve yürüyüş planları da geliştirdi.

•

ABD’nin Colorado eyaletinin Boulder şehrinde, bisiklet yolu ağı, oyun alanları, parklar ve
okullar gibi, çocuklar ve ebeveynlerinin gitmesinin en muhtemel olduğu alanları içine alıyor.

•

İtalya’nın Torino şehrinde, Che aria Respiro adlı vatandaş kuruluşu, daha temiz hava
talepleri doğrultusunda, daha iyi bir bisikletli ulaşım altyapısı için çalışıyor. Yoksul
mahallelere odaklanarak, ekolojik ulaşım, yani yürüme ve bisikletin önemine ve bunun
bebek dostu olmasının gerekliliğine dair bilinç oluşturmak için bir ‘bisiklet onur’ etkinliği ve
düzenli atölye çalışmaları düzenlendi.

•

Şili’nin başkenti Santiago’da, Mapucho nehrinin kıyılarına korumalı bir bisiklet yolu kurmak
üzere, nehrin şehir merkezinden geçen güzergahından yararlanıyor. Trafikten tamamen
ayrı olan 30km uzunluğundaki bisiklet yolu, şehir genelinde kolay ve güvenilir hareketi de
mümkün hale getiriyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Her bebeğe bir ağaç

DAHA FAZLA BİLGİ
•

Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün
Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi
tarafından Daha Güvenli Tasarıma
Sahip Şehirler

•

Ulusal Taşımacılık Görevlileri
Derneği’nden (NACTO) Global Cadde
Tasarımı Rehberi

Hava kalitesinde hedefli iyileştirmeler
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Yaya deneyiminde iyileştirmeler
Trafiğin yavaşlatılması
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HER ŞEY YAKINDA

Çocuk bakım veya sağlık klinikleri gibi yeni
hizmet tesisleri oluşturulurken, yakınlığa
dikkat etmek önemli ve daha yoğun ama daha
az hizmet sağlanması, nihayetinde bunlara
erişecek küçük çocuklar ve bakım verenleri
için daha iyidir.
Yeni tesisler inşa etmenin karmaşık olabileceği
halihazırda kentleşmiş bölgelerde, bir ihtimal,
belediyenin bir hizmet sağlaması için mevcut özel
alanların kullanılmasıdır. Bu şekilde, belediyeler
hızla çocuklara sağlanan hizmetlerin yoğunluk ve
kapsamını hızla artırabilir.
Bu yakınlık fikri, özellikle de donanımın zayıf
olduğu (sıklıkla kaçak) mahallelerde ve uygun
alanların başlangıçta ayırıldığı yeni gelişmekte olan
bölgelerinde yaşayan ebeveynlerin seyahat zamanı
ve stresinin azaltılmasında özellikle önemli.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Sağlık hizmeti, çocuk bakımı, anaokulu, yeşil alan ve sağlıklı gıda kaynağına erişimin
maliyeti ve ortalama süresinde azalma

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Küçük çocuklar ile birlikte yürüyen veya bisiklete binen bakım verenlerin sayısında artış

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Brezilya’nın Maranhao eyaletinde bulunan 17 şehirde, hamile kadınlar ve sağlık çalışanları
için buluşma noktaları olarak özel evler kullanılıyor. Lokasyonlar, ebeveynlerin yürüyerek
varabileceği kadar yakın yerler arasından seçiliyor. Bunun sonucunda da, kaçırılan doğum
öncesi ziyaretlerin sayısı azalırken çocuklarının iyi gelişmesini sağlamak için doğum öncesi
ve sonrasında atabilecekleri adımları düşünmelerinde anne ve babalara yardımcı olmaya
daha fazla zaman ayırılabiliyor.

•

On yıllardır, Kolombiya hükümeti yerel evlerde hayata geçirilen, devlet tarafından
finanse edilen ve düzenlenen evde çocuk bakımı programları düzenliyor. Bu strateji,
yüksek yoğunluklu mahallelerde dahi çocuk bakımının ebeveynlerin yaşadığı yerlere
yakınlığını artırdı.

•

Belçika’nın Anvers şehrinde, Kleuters in de voortuin projesi, çocukların daha uzaktaki büyük
oyun alanlarına seyahat etmek zorunda kalmaktansa, doğaya kolaylıkla erişebilmesi için
her yerde oyun oynanabilir doğal alanlar yaratmak üzere küçük alanları geri kazanıyor.

•

Arjantin’in Tucuman eyaletinde, Kentsel boşlukları doldurmak adlı proje, şehirdeki
1.200 küçük terk edilmiş mekanda ebeveyn dostu portatif kentsel mobilya kurulumu
gerçekleştirdi. Yerel topluluklar tarafından yönetilen bu alanlar, şehrin dört bir yanında aile
dostu alanların yakınlığını artırıyor.

•

Kenya’nın başkenti Nairobi’deki en büyük kaçak yerleşim bölgelerinden biri olan
Kibera’daki Kidogo projesi, annelere, evlerinde daha yüksek kaliteli, sürdürülebilir çocuk
bakım mikro işletmeleri sağlamak üzere kapasite oluşturuyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Kamu tesislerinin mesai saatleri dışında açık olması
İndirimli toplu taşıma
Küçük çocuklu ailelere öncelikli erişim
Erken çocukluk dönemi hizmetleri için mahalle rehberleri
Sağlık hizmetleri ile bir araya getirilen ebeveyn rehberliği
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ
HİZMETLERİ
ÇOCUK-BAKIMVEREN ETKİLEŞİMİNİ VE
BAKIMVERENİN İYİ OLMA HALİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN
HİZMETLERİN SUNUMUNDA NE YAPABİLİRİZ?

Fikirler..
1 Küçük çocuklu

ailelere öncelikli
erişim

2

Erken çocukluk
dönemi hizmetleri
için mahalle
rehberleri

3 BİT-destekli
rehberlik

Bu kategori, kentteki Sosyal Hizmetler
ile birlikte, Eğitim ve Sağlık hizmetlerinin
olumlu çocuk-bakım veren etkileşimlerinin
en üst düzeye çıkarılmasına nasıl
destek sağlanabileceğine odaklanır. Bu
etkileşimlere, bireyin bakış açısından
bakıyor. Bakım verenlerin sadece
davranışlarına değil, esenliğine ve
ebeveynler olarak yerel sosyal çevreleri
ile temasa geçme ve onları güçlendirme
biçimlerine de güçlü şekilde odaklanıyor.
Ayrıca, erken çocukluk dönemi
hizmetlerinin bakım verenler için ne kadar
erişilebilir olduğuna da bakıyor.
Bu düzeyde, etki, bakım verme davranışları,
bakım veren esenliği ve hizmet verimliliğine
odaklanan göstergeler ile ölçülebilir.

4

Sağlık hizmetleri
ile bir araya
getirilen ebeveyn
rehberliği

5

Entegre erken
çocukluk dönemi
hizmetleri

ÖRNEK ÇIKTI ALANLARI...
• En az dört doğum öncesi ziyarete katılma
• İlk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme
• Emekleme çağında sağlıklı yiyecek
hazırlama
• Hikaye anlatımı, şarkı söyleme ve okuma
sıklığında artış
• Bakım veren-bebek oyun oynama
sıklığında artış
• Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde
azalma
• Bakım verenin belirttiği öz-yeterlilik
hissinde artış
• Disiplin konusunda şiddet içermeyen
yaklaşımların kullanımı
• Erken çocukluk dönemi hizmetlerinin
genelinde sevklerde iyileşme
• Erken çocukluk dönemi hizmetlerine
erişimde iyileşme
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Fikir 1

KÜÇÜK ÇOCUKLU AİLELERE
ÖNCELİKLİ ERİŞİM

Küçük çocuklu ailelere, idari işler için
belediyede beklemek zorunda kalmamak
gibi yerel hizmetlerde öncelikli muamele
göstermek, refahlarını artırır.
Aynı zamanda, yerel makamlardan siyasi bir
bağlılık mesajı da gönderir. Küçük çocuklu
ailelerin idari durumuna dair veri toplanmasını ve
belediye daireleri arasında paylaşma yeteneğini
de gerektirir.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Kent

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Deneme aşamasında
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

En az dört doğum öncesi ziyarete katılma

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Bakım verenin belirttiği öz-yeterlilik hissinde artış

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerinin genelinde sevklerde iyileşme

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Brezilya’nın kuzeyindeki Roraima eyaletindeki Boa Vista şehri, imar affı programında
küçük çocuklu ailelere tercihli idari erişim sağlıyor. Bu kapsamda, çocuklarının sağlıklı
gelişimi için istikrarlı bir yaşama ortamı oluşturmaya ihtiyaç duyan küçük çocuklu
ailelerin konut durumunu iyileştirmeye öncelik veriyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Kamu tesislerinin mesai saatleri dışında açık olması
İndirimli toplu taşıma
Her şey yakında
Entegre erken çocukluk dönemi hizmetleri
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ
HİZMETLERİ İÇİN MAHALLE REHBERİ

Kentler, hatta bizzat toplumlar, çocukların
gelişimini desteklemek için mevcut gayrı
resmi özel kaynakların tümünün farkında
olmayabilir.
Toplum dayanışması ya da paylaşım ekonomisi
prensipleri, mahalle rehberlerinin oluşturulması
yoluyla uygulanabilir. Bu rehberlerde, mahalle
sakinlerinin çocuk sağlığı, beslenmesi, çocuk
bakımı ve erken öğrenme ve ebeveynlik gibi
konularda beceri ve deneyimleri kaydedilebilir.
Bu ise, tavsiyeye gereksinim duyan bakım
verenlerin yakınlarındaki birine erişmesine
imkan verir. Aynı zamanda, yerel halk arasında
uyumu da teşvik eder.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Kavramsal

bernardvanleer.org/urban95

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Fikir 2
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

İlk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme

•

Emekleme çağında sağlıklı yiyecek hazırlama

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Bakım verenin belirttiği öz-yeterlilik hissinde artış

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

ABD’nin Şikago şehrinde, Mahalle Ebeveynler Ağı, kaynak, pratik bilgi, beceri ve etkinlikleri
paylaşmak ve şehirde ebeveyn olma deneyimini kolaylaştırmak amacıyla, şehrin dört bir
yanındaki ebeveynleri birbirine bağlıyor.

•

İsrail’in Tel Aviv şehrinde küçük çocukların ebeveynlerine yönelik dijital platform Digitaf,
destek ve ebeveynlik ile ilgili pratik bilgiler sağlamanın yanı sıra bakım verenleri küçük
çocuklara uygun programlar, fırsatlar ve şehirdeki çocuk hizmetleri ile ilgili konularda
bilgilendiriyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Her şey yakında
BİT-destekli rehberlik
Entegre erken çocukluk dönemi hizmetleri
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Fikir 3

BİT-DESTEKLİ REHBERLİK

Her ne kadar yüz yüze yaklaşımlara kıyasla
halen nispeten test edilmemiş olsa da,
gerek cep telefonları ve diğer teknolojilerin
kullanımı gerekse yapay zekanın ebeveyn
rehberliğini güçlendirmek üzere uygulanması,
keşfedilmesi gereken umut vaat eden bir alan.
Bu yaklaşımlar, nispeten düşük maliyetler ile
büyük ölçekli erişime imkan verirken, bazı hassas
konuları ele alırken bakım verenlere daha fazla
anonimlik de sağlıyor.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

İlk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme

•

Emekleme çağında sağlıklı yiyecek hazırlama

•

Hikaye anlatımı, şarkı söyleme ve okuma sıklığında artış

•

Bakım veren-bebek oyun oynama sıklığında artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Bakım verenin belirttiği öz-yeterlilik hissinde artış

•

Disiplin konusunda şiddet içermeyen yaklaşımların kullanımı

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

İsrail’in Tel Aviv şehri, bebekli ve yeni yürüyen çocuklu ebeveynlere kişiselleştirilmiş içerik
dağıtmak için dijital platformunu kullanıyor. Buna, yeni ebeveynlerin evlerine yakın hizmet
ve faaliyetler ile temasa geçmesinin sağlanması ve bakım verenlerin günlük rutinlerinde
kullanabileceği çocuk gelişimine dair pratik bilgilerin paylaşılması da dahil.

•

Ürdün’de, Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Davranış İçgörüleri Ekibi, cep telefonu
üzerinden mülteci ebeveynlere gönderilen çocuk gelişimine dair farklı mesajları test
etti. Randomize kontrollü bir denemede, bilim bazlı bir konu satırı kullanarak ebeveynlik
konusunda YouTube videolarının linklerine tıklama oranını %25 artırabileceklerini
gördüler.

•

ABD’de, Vroom, ebeveynlerin günlük işlerinde potansiyel kasıtlı ‘beyin geliştirici anları’
tespit ederek fazla ek süre gerektirmeyen aktiviteler için 900’den fazla tüyo geliştirdi.
Örneğin, yemek yerken meyve parçalarını üst üste koyup saymak veya bebek bezini
değiştirirken bir hikaye anlatmak.

•

Güney Afrika’da, ChildConnect, erken dil gelişimine odaklanan SMS mesajı
programlarından yararlanıyor. Kuruluş, programa katılan annelere erken dil gelişimine
yönelik aktiviteler hakkında haftada üç SMS mesajı gönderiyor. Beş bölgeyi ve yaklaşık
1.000 anneyi içine alan program, İngilizce, isiXhosa ve Afrikanca dillerinde sunuluyor.

•

Nepal’de bulunan bir anne-çocuk sağlığı ve beslenme girişimi olan Suaahara, davranışları
değiştirme amacıyla beslenme, sağlık önlemleri ve hijyen ve sağlık hizmetleri hakkında
mesajlar yayınlayan Banchan Ama adlı haftalık radyo tiyatrosu dizisine yer veriyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Davranış yönlendirmeleri
Güvenli, ilginç ve oyunlu ulaşım
Entegre erken çocukluk dönemi hizmetleri
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SAĞLIK HİZMETLERİ İLE BİR ARAYA
GETİRİLEN EBEVEYN REHBERLİĞİ

Sağlık hizmetleri, aileye hamilelik sırasında
ulaştıkları ve çocuğun hayattaki ilk yıllarında
aileyle düzenli temas içinde olduklarından,
ebeveynler ile birlikte çalışırken doğal bir
temas noktasıdır.
Sağlık çalışanları da tipik olarak toplumda
güvenilen, bakım verenlerin güvenilir tavsiyeler
alabileceği kişilerdir. Sağlık çalışanlarının
yeni mesajlar vermek ve daha etkili rehberlik
yöntemleri kullanmak üzere eğitilmesi,
çocukların gelişimi ve ebeveynlerin esenliğinde
bir fark yaratmanın son derece maliyet etkin bir
yolu olabilir.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Fikir 4

ASGARİ ALAN

Mahalle

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

En az dört doğum öncesi ziyarete katılma

•

İlk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme

•

Emekleme çağından itibaren sağlıklı yiyecek hazırlama

•

Hikaye anlatımı, şarkı söyleme ve okuma sıklığında artış

•

Bakım veren-bebek oyun oynama sıklığında artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Bakım verenin belirttiği öz-yeterlilik hissinde artış

•

Disiplin konusunda şiddet içermeyen yaklaşımların kullanımı

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

İletişim Kur ve Oku programı, sağlık çalışanları yoluyla çocuklara kitap okumayı teşvik
ediyor. Sağlık çalışanları, okul yaşına varmamış çocuklara yaptıkları ziyaretlerde, çocuklara
kitap sağlayarak okumayı teşvik ediyor. Hatta doktorlar okumayı ‘reçeteye yazıyor.’
Program, ABD’de 4,7 milyon çocuğa hizmet veriyor. Değerlendirmeler, ebeveynlerin
çocuklara okumasının 2,5 kat daha olası olduğunu ortaya koyarken 3 ila 6 aylık bebeklerin
dil gelişiminde iyileşmeler olduğunu belirtiyor.

•

Kenya ve Mozambik’te, PATH toplum sağlık çalışanlarını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
ve Unicef tarafından tasarlanan Gelişim için Bakım Girişimi paketlerini dağıtmak üzere
eğitiyor. Oyun oynamanın önemi gibi çocuk gelişimi ile ilgili konularda temel sağlık
mesajlarını bir araya getiriyor. Bunun sonucunda, PATH, kadınların hamileliklerinin daha
erken evrelerinde klinikleri ziyaret etmesini, daha yüksek oranlarda sadece emzirmesini ve
bakım veren-bebek etkileşiminin daha da artmasını sağladı.

•

Zimbabve’nin Harare kentinde, belediyenin vasıfsız sağlık çalışanları problem çözme
konuşma terapisi eğitimi alıyorlar. Klinikler, depresyon emaresi gösteren bakım verenleri,
sıklıkla büyükannelerinden oluşan vasıfsız sağlık çalışanlarının oturduğu, ‘dostluk bankı’na
yönlendiriyor. Bir randomize kontrollü çalışma, bunun çocuk sağlığı ve beslenmesi ile
yakından ilişkili anne depresyonu düzeyleri üzerinde ciddi etkisi olduğunu ortaya koydu.

•

Peru ve Brezilya’da, başlangıçta sağlık ve hijyen gibi temel meseleleri ele almak üzere işe
alınan resmi ev ziyaretçilerine, beslenme ve erken öğrenme gibi konuları da dahil etmek
üzere eğitim verildi. Bu yaklaşım, anemi düzeyleri ve 0-3 yaş grubu çocuklara hikaye
anlatımı ve bunlarla oyun oynama sıklığı gibi alanlarda pozitif etki de gösterdi.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Davranış yönlendirmeleri

DAHA FAZLA BİLGİ
•

KENT95 BAŞLANGIÇ KİTİ

Her şey yakında
Küçük çocuklu ailelere öncelikli erişim
BİT-destekli rehberlik
Entegre erken çocukluk dönemi hizmetleri
Veri kontrol panelleri
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Fikir 5

ENTEGRE ERKEN ÇOCUKLUK
DÖNEMİ HİZMETLERİ

Entegrasyon ve paylaşılan arka ofisler, erken
çocukluk hizmetleri için bir takım avantajlar
sağlıyor.
Erken çocukluk gelişiminin kapsamlı doğası ve
Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Eğitim gibi belediye
daireleri arasındaki işbirliği ihtiyacından ötürü,
çocuğun gelişiminin takibi ve izlenmesi söz konusu
olduğunda, arka ofisin birleştirilmesi verimliliği
artırıyor.
Bu aynı zamanda, bakım verenlerin durumunun
daha iyi teşhis edilmesini sağlayarak bakım
veren esenliğini de ekliyor ve örneğin bir toplum
merkezi gibi, hedef nüfusa daha yakın bir noktada
faaliyet gösterebiliyor.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Kent

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Deneme aşamasında
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ HİZMETLERİ

Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

En az dört doğum öncesi ziyarete katılma

•

İlk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme

•

Emekleme çağından itibaren sağlıklı yiyecek hazırlama

•

Hikaye anlatımı, şarkı söyleme ve okuma sıklığında artış

•

Bakım veren-bebek oyun oynama sıklığında artış

•

Bakım verendeki stres ve yalnızlık hissinde azalma

•

Bakım verenin belirttiği öz-yeterlilik hissinde artış

•

Disiplin konusunda şiddet içermeyen yaklaşımların kullanımı

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerinin genelinde sevklerde iyileşme

•

Erken çocukluk dönemi hizmetlerine erişimde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Hollanda çapındaki birçok şehirde mahalle danışmanları konsepti ile denemeler yapılıyor.
Her bir merkez, aralarında sağlık, psikoloji ve sosyal destek uzmanlarının yer aldığı bir
disiplinler arası ekipten oluşuyor. Küçük çocuklu aileler ile irtibatı ekip koordinatörü
yürütüyor. Ekip, ailelerin ihtiyaçlarını bütüncül bir şekilde değerlendirerek bakım sağlıyor
veya aileyi diğer hizmetlere yönlendiriyor. Sistem, iyi veri paylaşım sistemleri ve ön saf
çalışanlarının eğitimine dayanıyor.

•

Brezilya’da, Criança Feliz programı, en yoksul hanelerdeki ebeveynlere 3 yaş altı
çocuklarının gelişimini nasıl tetikleyeceklerini öğretmek üzere eğitimli sosyal çalışanlarını
gönderiyor. Program, hedef aldığı sosyal yardım alan aileleri, kamu görevlilerinden
oluşan bir entegre ağa bağlayarak ek yardıma ihtiyaç duyan çocukların sevkini de
gerçekleştiriyor. İlk yılında, sosyal çalışanlar 25 eyalette 78.000’den fazla çocuğu ve
hamile kadını ziyaret etti.

•

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da, çocuk suistimali ve ihmalinin önlenmesinde etkinliği
artırmak üzere, yerel daireler arasında veri paylaşımı gerçekleştiriliyor. Model, ailelerin
risk skorunu değerlendirebilmek için, aralarında okul ve sağlık kayıtlarının da bulunduğu
çeşitli veri kaynaklarını analiz ediyor. %80 civarında doğruluğa sahip olan sistem, ek
desteğe ihtiyaç duyanları tespit ederek sosyal çalışanları uyarıyor.

•

Hollanda’da, Rotterdam’ın Anneleri programı, 2014 yılından bu yana en savunmasız
durumdaki hamile kadınları tespit edip kişisel bir koç yoluyla bunlara hedefli ve bütüncül
sosyal ve tıbbi bakım sağlıyor. Çocukları iki yaşına basana kadar gerçekleştirilen düzenli
ziyaretler ile, annelere, kendi durumlarının kontrolünü ellerine almaları amacı ile
şehirdeki farklı hizmetlerin entegre edilmesinde kişisel destek sunuluyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Küçük çocuklu ailelere öncelikli erişim

DAHA FAZLA BİLGİ
•

KENT95 BAŞLANGIÇ KİTİ

BİT-destekli rehberlik
Sağlık hizmetleri ile bir araya getirilen
ebeveyn rehberliği
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VERİ DAYALI YÖNETİM
ÇOCUK-BAKIMVEREN ETKİLEŞİMLERİNİ VE
BAKIMVERENLERİN İYİ OLMAK HALİNİ ARTIRMAK İÇİN
ŞEHRİN İDARİ YÖNETİMİ İÇİNDE NELER YAPABİLİRİZ?

Fikirler..
1 Belediye

çalışanları için
veri okuryazarlığı
eğitimi

2

Çocuk gelişimi
müdürü

3 Veri kontrol
panelleri

Bu kategori, erken çocukluk dönemindeki
gelişimin analiz edilmesi, değerlendirilmesi
ve izlenmesi için kent düzeyinde veri
toplanması ve kullanılmasının nasıl çocuk
ve bakım verenler için daha iyi politikalara
katkıda bulunabileceğine odaklanıyor.
Bunun ana öğesini, daireler arası işbirliğinin
teşvik edilmesi ve politikaları kullanıcının
kent içindeki günlük yaşamındaki kapsamlı
deneyimine yaklaştırmak üzere, yönetimde
veri paylaşımının karşısındaki engellerin
kaldırılması oluşturuyor.
Bu düzeyde, etki, verilerin belediye
birimleri arasındaki akışına, erken çocukluk
döneminde bütçe tahsisatına ve politika
etkinliğine odaklanan göstergeler ile
ölçülebilir.

bernardvanleer.org/urban95

ÖRNEK ÇIKTI ALANLARI...
• Belediye daireleri arasında ortak veri
kullanımında artış
• Belediye daireleri arasındaki işbirliğinin
iyileştirilmesi
• Kentte küçük çocuklar için alınan
aksiyonların (iç ve dışta) şeffaflığında artış
• Küçük çocuklara ve bakım verenlere
yönelik yatırımlara kamuoyu ve siyasetin
verdiği destekte artış
• Küçük çocukları ve ailelerini desteklemeye
yönelik girişimlere belediye bütçesinden
ayırılan payda artış
• Kent yönetimi ile sivil toplum arasındaki
işbirliğinde iyileşme
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Fikir 1

BELEDİYE ÇALIŞANLARI İÇİN
VERİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ

Veri kontrol panelleri, ancak verilerin kalitesi
ve karar almada verileri kullanması gereken
insanlara sağladığı fayda kadar iyidir.
Bu, sıklıkla veri okuryazarlığı ve yönetimi
eğitiminin yanı sıra verilerin doğruluğunu güvence
altına almaya yönelik bir süreç gerektirir. Her ne
kadar bu daha genel bir mesele olsa da, erken
çocukluk dönemi için özellikle önem taşır, zira
hizmetin büyük kısmı gayrı resmi olarak, güçlü
idari yetenekleri olmayabilecek tedarikçiler
tarafından sağlanır.
Ayrıca, çocuklara dair çıktıların doğrudan
ölçümüne erişilemediğinden, etkili karar alma
için bunun yerine hangi verilerin kullanılacağını
belirlemek de gerekir.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Kent

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Belediye daireleri arasında ortak veri kullanımında artış

•

Belediye daireleri arasındaki işbirliğinin iyileştirilmesi

•

Küçük çocukları ve ailelerini desteklemeye yönelik girişimlere
belediye bütçesinden ayırılan payda artış

•

Kent yönetimi ile sivil toplum arasındaki işbirliğinde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

İstanbul’da, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), çeşitli dolaylı göstergeler
kullanarak en zayıf küçük çocukların nerede olduğunu belirlemek üzere, şehirdeki
tüm ilçelerin mekânsal haritalarının çıkarılmasına katkıda bulundu. Verileri belediye
müdürlükleri ile paylaşan kuruluş, verilerin hizmetlerin planlanmasında nasıl
kullanılacağını daha iyi anlamak ve verilerin sürekli olarak güncellenmesini sağlamanın
yollarını bulmak için, dört ilçe ile birlikte çalışıyor.

•

Amerika Birleşik Devletleri’nde, çeşitli şehirler çocuk bakım hizmeti sağlayıcısı ağları için
ortak bir arka ofis hizmeti kullanıyor. Bu, tedarikçiler genelinde idari verilerin kalitesinin
artırılmasına yardımcı oluyor, maliyet paylaşımı yoluyla tasarruf sağlıyor ve tedarikçilerin
hizmet kalitesine daha fazla odaklanabilmesine imkan veriyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Entegre erken çocukluk dönemi
hizmetleri
Çocuk gelişimi müdürü
Veri kontrol panelleri

bernardvanleer.org/urban95

DAHA FAZLA BİLGİ
•

Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etüdler Vakfı (TESEV) ve Kadir Has
Üniversitesi tarafından hazırlanan,
İstanbul Erken Çocukluk Dönemi
İnteraktif Haritası
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Fikir 2

ÇOCUK GELİŞİMİ MÜDÜRÜ

Belediye ekibinden, kentten yetki almış
belirli bir üyenin, çocuk gelişimi konusunda
çalışmasının sağlanması, belediye ekibi içinde
momentum ve taahhüt yaratarak sektörler
arası işbirliğini mümkün hale getirebilir.
Bu, veri depoları arasında verileri inceleyip bunlar
temelinde hareket etmeyi mümkün kılan bir
platform yaratır. Aynı zamanda, Erken Çocukluk
Dönemi Gelişim gündemi açısından siyasi çıpa
vazifesi görür, dış ortaklar ile ilişkileri güvence
altına alır ve sivil toplum grupları ve kentler arası
işbirliği için bir iletişim noktası da oluşturur.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Kent

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Belediye daireleri arasında ortak veri kullanımında artış

•

Belediye daireleri arasındaki işbirliğinin iyileştirilmesi

•

Kentte küçük çocuklar için alınan aksiyonların (iç ve dışta) şeffaflığında artış

•

Küçük çocuklara ve bakım verenlere yönelik yatırımlara kamuoyu ve
siyasetin verdiği destekte artış

•

Küçük çocukları ve ailelerini desteklemeye yönelik girişimlere belediye
bütçesinden ayırılan payda artış

•

Kent yönetimi ile sivil toplum arasındaki işbirliğinde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, belediyenin, dairelerinin çocuklar ile ilgili projelerinin
üzerindeki etkisini denetlemek ve çocukların gündemi, sivil toplum ve okula güç
vermek üzere, kent yönetimi ve sivil toplumun farklı kesimlerinden katılımın olduğu
bir çok paydaşlı forum yaratmak üzere, belediye için bir çocuk politikası direktörü
görevlendiriyor.

•

İsrail’in Tel Aviv şehrinde, belediye, çocuk bakımı, park ve bahçeler ve ulaşım alanlarını
içine kadar erken çocukluk dönemi girişimleri üzerinde çalışıyor. Kent, daireler
arasında ortak bir iş planının koordinasyonunu gerçekleştiren bir müdür görevlendirdi.
Ortak çalışmanın, yol boyunca karşılaşılabilecek her türlü engelin ortadan
kaldırılmasına yardımcı olmak üzere, her daireden üst düzey yönetimin yer aldığı bir
idari komitesi de bulunuyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Belediye çalışanları için veri okuryazarlığı eğitimi
Veri kontrol panelleri

bernardvanleer.org/urban95
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Fikir 3

VERİ KONTROL PANELLERİ

Kentler tipik olarak erken dönem çocukluk
dönemi gelişimi konusunda, departmanlar
arasında yayılmış, bildiklerinden çok daha
fazla veriye sahipler. Bir veri kontrol paneli,
sektörler arası işbirliğinin desteklenmesinde
harika bir başlangıç noktası olabilir.
Henüz 0-3 yaş grubu çocuklara dair kapsamlı
verilerin bulunduğu herhangi bir veri kontrol
paneli görmedik, zira bunlar sıklıkla genel nüfusa
odaklanan verilerin bir kolu. Kontrol panelleri,
ideal olarak verilerin üzerine çocukların ve bakım
verenlerin esenliği, kilit hizmetlerin lokasyonu
ve kullanımı; kamusal alanın lokasyonu ve
kullanımı hakkında küçük çocukların ve hamile
kadınların bulunduğu yerler hakkındaki verileri de
yerleştirebilmeli.

BİR BAKIŞTA...
MALİYET

BAKIM

KAMUNUN KATILIMI
Sosyal Hizmetler

Parklar

Eğitim

Planlama

Sağlık

Ulaşım

ASGARİ ALAN

Kent

1

MEVCUT UYGULAMA
DÜZEYİ

Test edildi ve uygulandı

3

2
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Daha fazla bilgi..
ÇIKTILAR
•

Belediye daireleri arasında paylaşılan veri kullanımında artış

•

Belediye daireleri arasındaki işbirliğinin iyileştirilmesi

•

Kentte küçük çocuklar için alınan aksiyonların (iç ve dışta) şeffaflığında artış

•

Küçük çocuklara ve bakım verenlere yönelik yatırımlara kamuoyu ve
siyasetin verdiği destekte artış

•

Küçük çocukları ve ailelerini desteklemeye yönelik girişimlere belediye
bütçesinden ayırılan payda artış

•

Kent yönetimi ile sivil toplum arasındaki işbirliğinde iyileşme

DÜNYADAN ÖRNEKLER
•

Kanada’nın Ontario şehrinde, Waterloo bölgesinin Çocuk Esenliği Kumanda Tablosu, erken
çocukluk dönemi merkezleri için eyalet çapında genişleme planlarına bilgi sağlamakta
kullanılıyor. Küçük çocuklara yönelik program ve hizmetlerin, bir kütüphaneden 5 km
mesafe içindeki anaokullarının sayısı gibi diğer hizmetlere göre nerede bulunduğuna
dair detaylı bir görünüm sunuyor. Veriler, yeni erken çocukluk dönemi merkezlerine olan
ihtiyacın tespit edilmesinde kullanılıyor.

•

Yeni Zelanda Devlet İşleri’nin Daha İyi Kamu Hizmetleri Reform inisiyatifi, 2012 yılında,
birçok departmana düşen politikalar geliştirme ve sağlamanın zorluklarının üstesinden
gelmek üzere yaratıldı. Devlet, gruplaşmaları ortadan kaldırıp ortak bir taahhüt yaratmak
üzere, farklı dairelerin erken katılımını sağlayan, konsültasyon yoluyla üzerinde anlaşılmış
10 öncelik seçti. Kontrol paneli, erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerine katılım, aşı
kapsamı ve ateşli romatizma yaygınlığını içeriyor. Bunların sonuncusu, küçük çocuklarda
yoksulluk ve sağlık hizmetleri ve yeterli barınmaya erişimi temsil eden bir gösterge.

•

İstanbul ve Hindistan’ın Bhubaneşvar şehirlerinde, daha iyi gözleme ve hedefli müdahalelere
doğru ilk adım olarak, erken dönem çocukluk politikaları için bilgi sağlamak için, haritalama
çalışmaları gerçekleştirildi. Bhubaneşvar’da, çocukların ihtiyaçlarını belirlemek üzere,
Humara Bachpan Kampanyası yoluyla çocukların katılımı ile ilişkilendirildi. İstanbul’da,
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) ve Kadir Has Üniversitesi, emlak fiyatlarını
yoksulluk düzeylerinin bir göstergesi olarak kullanarak en savunmasız 0-3 yaş grubu
çocukların konumunu belirlemek üzere bir harita geliştirdi. Yerel makamlar artık erken
çocukluk dönemi politikalarını bu bölgelere yoğunlaştırıyor.

İLİŞKİLİ FİKİRLER
Belediye çalışanları için veri
okuryazarlığı eğitimi

DAHA FAZLA BİLGİ
•

Açık Veri Enstitüsü’nden How dashboards
can help cities improve early childhood
development

•

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfı (TESEV) ve Kadir Has Üniversitesi
tarafından hazırlanan, İstanbul Erken
Çocukluk Dönemi İnteraktif Haritası

Çocuk gelişimi müdürü
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ÇOCUK ÖNCELİKLİ ALAN
Kamusal alan, mobilite, erken çocukluk dönemi hizmetleri ve veriye dayalı yönetimi
içine alanmekansal bazlı bir paket.
Ölçeğe göre tasarlanarak kademeli bir yaklaşım ile, kamusal alanda programlar ve taktiksel şehircilik
gibi geçici müdahaleler ile başlayarak toplumların katılımına paralel olarak, altyapı ve insan
kaynaklarına daha kalıcı yatırıma doğru ilerliyor.

ÖLÇÜM
Bu paketin, Kent95’in tüm temel alanlarını kapsaması amaçlandığından, yukarıdaki kategorilerin
tümünden, yerel bağlama uyarlanmış ve uyacak şekilde seçilmiş ölçümleri destekleriz. Yerel hedeflere
bağlı olarak, var olan göstergelere başkaları da eklenebilir.
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ALANIN TESBİTİ VE ÇEVRESİNİN
BELİRLENMESİ

ÇOCUK ÖNCELİKLİ ALAN

SÜREÇ: 1. ADIM

Çocuk bakım merkezi, oyun alanı, umumi tuvalet veya sağlık kliniği gibi, küçük çocukların ve bakım
verenlerin sıklıkla gittiği bir ana kurum bulun ve bunun etrafına içinde seyahat etmeleri muhtemel bir
çevre belirleyin. Çıktı alanlarının ölçümü bu alan genelinde yapılır.

Alan çevresi

Ana kurum

bernardvanleer.org/urban95
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ÇOCUK ÖNCELİKLİ ALAN

SÜREÇ: 2. ADIM

ALANIN İŞARETLENMESİ VE
BİLİNÇ OLUŞTURULMASI
İlk adımlar, toplumun üyelerinin katılımını sağlamaya ve hızlı kazanımlara odaklanır. Buna, Çocuk
Öncelikli Alanlar hakkında tabelalar, ilk yılların önemine dair mesajlar, bakım verenler ile küçük
çocuklar arasında etkileşimleri tetikleyecek davranış yönlendirmeleri veya portatif oyun ve oyun
sokakları gibi geçici aktiviteleri de içerebilir. Aynı zamanda, toplum içinde günlük hayatta alanın
tanıtımını yapacak elçilerin bulunmasını da içerir.

Tabelalar

Elçiler

Davranış
yönlendirmeleri
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ÇOCUK ÖNCELİKLİ ALAN

SÜREÇ: 3. ADIM

ALANIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Bir sonraki aşama, küçük çocuk ve bakım verenlerin alan içinde gittiği yerlerin birleştirilmesidir. Bu,
güvenlik, konfor ve canlılığı artırmaya (yaya geçitleri, güvenli ve oynanabilir kaldırımlar, trafiğin
yavaşlatılması gibi), bisiklet sürmenin kolaylaştırılmasına veya çocukların, çocuk bakımına birlikte
seyahat ettiği durumlarda gruplar oluşturulmasına yönelik fiziki müdahaleleri içerebilir.

Oyun oynanabilir
cadde ve kaldırımlar

Trafiğin
yavaşlatılması

Güvenli yürüyüş ve
bisiklet güzergahları
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ÇOCUK ÖNCELİKLİ ALAN

SÜREÇ: 4. ADIM

BELİRGİN YERLER İNŞA ETMEK
Yeni veya yenilenen oyun alanları, parklar, trafiğe kapatılmış alanlar ve bisiklet yolları gibi, daha
kapsamlı altyapı yatırımları işte bu adımda yapılabilir. Buradaki konsept, kent ile toplumun çalışmalarının
pekiştirilmesidir. Toplum, aynı zamanda ağır kirliliğe yol açan taşıtların küçük çocuk ve bakım verenlerin
en sık seyahat ettiği güzergahlardan uzaklaştırılması gibi daimi trafik tedbirlerini de inceleyebilir.

Park ve bahçeler

Trafiğe kapatılmış
alanlar

Oyun alanları
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ALANIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Alanın, şehir, bölge ve ülke çapında çoğaltılarak yaygınlaşması. Alanın kolaylıkla çoğaltılabilmesi için,
planlama kılavuz ilkelerine bilgi sağlaması gerekir. Şayet ana kurum bir çocuk bakım merkezi ise, şehirdeki
diğer tüm merkezler için çoğaltılabilir mi? Peki ya bir oyun alanı veya sağlık kliniği için? Yayma arzusundan
ötürü, ilk günden itibaren kent yönetiminin desteğinin sağlanması ve yolculuğa planlamacılar ile birlikte
çıkılması da önemli.
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ÇOCUK ÖNCELİKLİ ALAN

SÜREÇ: 5. ADIM
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ÇOCUK ÖNCELİKLİ ALAN

ÇOCUK ÖNCELİKLİ ALANLAR
GERÇEK YAŞAMDA DENEMEK
BOGOTA, KOLOMBİYA
Kolombiya’nın başkenti Bogota, ana kurum olarak
çocuk bakım merkezleri ile denemeler yapıyor.
Kent, yerel gençlerin çocukken oynadıkları oyunları
sergileyen duvar resimleri yaptığı bir dizi portatif
oyun etkinliği ile başladı. Kamusal etkinlikleri, terk
edilen arsa ve oyun alanlarının oyun için tadil edilmesi
ve çocuk bakım merkezlerini oyun alanları, sağlık
hizmetleri ve evlere bağlayan güvenli güzergah
girişimi takip edecek.

RECIFE, BREZİLYA
Brezilya’nın Recife kenti, yerel toplum merkezlerinin
etrafındaki çocuk öncelikli alanlar ile denemeler
yapmayı planlıyor. Buna, kamusal alanları yeniden
ailelere kazandırmaya yönelik bir portatif oyun ve
ebeveynlik kampanyası; anaokulları, bakkallar ve
oyun alanları gibi tipik aile destinasyonları; ve oyun
alanları, parklar ve yayalara özel alanlar gibi sembolik
mekanların da aralarında bulunduğu bir dizi aksiyon
da dahil olacak.
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KENT95 HAKKINDA SOHBETİ NASIL
BAŞLATIRSINIZ?
Aşağıda, Başlangıç Kiti’nin Kent95 hakkında bir sohbeti başlatmanıza nasıl yardımcı
olacağına dair belirli tavsiyelere ulaşabilirsiniz.

ŞAYET ZAMANINIZ...

30
DAKİKA
İSE

1
2
3
4

EN SEVDİĞİNİZ FİKİRLERİ BELİRLEYİN!

İçindekiler bölümüne bakın. Hangi fikirlerin dikkatinizi çektiğini belirleyin.
Dört ana kategoriye göz gezdirip biraz daha fazla zamanınız olduğunda geri döneceğiniz
fikirleri işaretleyin.
İçindekiler bölümünü basıp öne çıkan fikirleri işaretleyerek yanınızda bulundurun.
Dilediğiniz zaman, hatta belki de kahve makinasının başında, sohbeti başlatmaya hazırsınız!

1
SAAT
İSE

1
2
3
4

BU FİKİRLERİ SEVENLERE ULAŞIN!

İçindekiler bölümüne bakın. Hangi fikirlerin dikkatinizi çektiğini belirleyin.
Bunları dikkatlice okuyun; hatta ilişkili fikirlerden bazılarını da okuyun.
Şu sorulara yönelik cevaplarınızı yazın:
•

Sizin açınızdan en heyecan verici fikir hangisi; neden?

•

Sizin açınızdan en yapılabilir fikir hangisi; neden?

•

Gelecek iki hafta içinde bu fikirler hakkında konuşabileceğiniz üç kişiyi belirleyin.

Belirlediğiniz kişilere, bir görüşme zamanı ayarlamak için bir eposta mesajı gönderin.
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ÖĞLE
TATİLİ

1
2
3
4
5
6

GAYRI RESMİ BİR ÖĞLE YEMEĞİ VEYA
BEYİN FIRTINASI SEANSI ORGANİZE EDİN!

İlgileneceğini düşündüğünüz birkaç çalışma arkadaşınızı toplayın.
İçindekiler bölümüne bakın. Hangi fikirlerin dikkatinizi çektiğini belirleyin.
Seçtiğiniz fikirleri çalışma arkadaşlarınıza sunmak için, web sitemizdeki PowerPoint
sunumunu kullanın.
Beyin fırtınası gerçekleştirerek grubun sorulara verdiği cevapları not alın.
Sizin açınızdan en heyecan verici fikir hangisi; neden?
•
Sizin açınızdan en yapılabilir fikir hangisi; neden?
•
Bunları nasıl uygulayabilirsiniz?
•
Sonraki dört hafta içinde daha uzun bir atölye çalışması için bir tarih ve zaman belirleyin.
Gruba, tartışmadan çıkarılan ana sonuçların ve atölye çalışmasının tarihinin yer aldığı bir
e-posta mesajı gönderin ve belki, işyerinin iç sosyal platformu üzerinde bir mesaj koyun.

YARIM
GÜN

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZ İLE BİRLİKTE
BİR ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİN

1

İlgilenen çalışma arkadaşlarınızı atölye çalışması için toplayın. Onlara Kent95 Başlangıç
Kiti’ni önceden göndererek onlardan yarım saatlerini ayırıp beğendikleri fikirleri
belirlemelerini veya halihazırda seçtiğiniz fikirleri incelemelerini isteyebilirsiniz.

2

Atölye çalışmasında ele alabileceğiniz sorular arasında şunlar da olabilir:
•
•
•
•
•
•
•

3

Atölye çalışmasını gerçekleştirmek için, bilgi kartları veya diğer belgelerden yararlanın.
Şunları yapabilirsiniz:
•
•
•

		

4
5

Hangi fikirlerden başlayabilirsiniz? Şehrinizi ne şekilde geliştirebilirler?
Hedefler nedir? Çıktıları nasıl ölçebiliriz?
Bunlara ulaşmak için nasıl bir süreç takip edebiliriz?
Kimlerin bunda yer alması gerekir? Bu konuda bir disiplinler arası görev gücü olabilir mi?
Başka hangi kuruluşlar bununla ilgilenebilir?
Zorlukları tespit edebilir misiniz? Bunlardan nasıl sakınabiliriz?
Maliyetleri tahmin edebilir misiniz?
Bir zaman çizelgesi hazırlayabilir misiniz?

Seçmiş olduğunuz fikirleri ortaya koyarak, potansiyel bir Urban95 projesi için zaman
çizelgesini belirleyin
Fikirleri yapılabilirlik açısından sıralayın
Hangi müdahalenin etkiliğini belirlemek amacıyla bunları bir haritalandırma atölye
çalışmasında kullanın

Kentinizde bir Kent95 projesinin uygulanması için bir teklif yazın.
Bunu işyerinizdeki karar alıcılara sunun ve şayet görüşümüzü istiyorsanız Urban95@bvleerf.nl
adresinden bize gönderin.
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BU SOHBETİ BAŞLATMANIZ İÇİN
SİZE YARDIM EDEBİLİRİZ
Aşağıdaki malzemeleri web sitemizde bulabilir:
bernardvanleer.org/solutions/urban95
Ya da Urban95@bvleerf.nl adresinden bize ulaştığınız takdirde
size gönderebiliriz.

BİLGİ KARTLARI

Her bir fikir için bir bilgi kartı. Gayrı resmi bir öğle yemeği veya bir atölye çalışması
düzenlemek için ideal. Seçenekleri önceliklendirmek, düzenlemek, tartışmakta
kullanabileceğiniz gibi, yanınızda taşıyıp kahve makinesinin yanında da bırakabilir,
su soğutucusunun yanında tartışma başlatmakta da kullanabilirsiniz.

POSTER

Poster, Kent95 Başlangıç Kiti‘nin içindekiler kısmı kullanılarak hazırlanır. Seçenekler
menüsüne genel bir bakış sağlar ve fikirleri takip etmek üzere görsel bir hatırlatıcı
vazifesi görebilir.

POWERPOINT SUNUMU

Her bir fikrin özeti ve bazı görsellerin yer aldığı PowerPoint sunum.

ATÖLYE ÇALIŞMASI GÜNDEM TASLAĞI

Yol gösterici soru ve aktivitelerin de yer aldığı, dört saatlik atölye çalışması gündem taslağı.

AYRI FİKİR PDF DOSYALARI

Her bir fikir ayrı bir baskı/pdf formatında.

VAKA ÇALIŞMALARI

Dünyanın dört bir yanında Kent95’in bir kombinasyonunu uygulamış olan birkaç şehirden
vaka çalışmaları.
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TEŞEKKÜRLER
Kent95 Başlangıç Kiti, Bernard van Leer Vakfı ve diğer kurumların, bu
belgenin üretimine zaman ve uzmanlıkları ile katkıda bulunan birçok
çalışanının katkıları ile hazırlanmıştır.
Bernard van Leer Vakfı’ndan, Politika için Bilgi Ekibi fikir, yapı, tasarım, erken çocukluk
dönemi içerikleri, göstergeler ve grafikler konusunda tavsiyeler sağlamıştır. Yönetim
Ekibi ve Kent95 kıdemli danışmanı Darell Hammond, stratejik düşünüşü sağlamış ve
belgenin çerçevelendirilmesine katkıda bulunmuştur. Kent95 Meydan Okuması yarışmasını
kazananlar, rapor, fotoğraf ve geribildirimleri ile katkıda bulunmuştur. Vakfın davranış
bilimi danışmanı Sam Sternin, Kent95 Başlangı Kiti‘nin çerçevesi, açılışı, tasarımı ve içeriğinin
odaklanmasını sağlamıştır.
Gehl Enstitüsü ve Gehl Architects, NACTO, TransitCentre, ITDP ve Elos’tan uzmanlar da,
inceleme, yorum ve önerileri ile içeriklerin tamamı veya bir kısmına katkıda bulunmuştur.
Andrew Wright ve Margaret Mellor, belgeleri kontrol edip düzeltmiş, Wolf & Player ise son
tasarımı gerçekleştirerek yapısının tanımlanmasına katkıda bulunmuştur.
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