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 ÇOCUK DOSTU ŞEHİRLER PROJESİ 

BORNOVA ÇOCUK EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI 

İZLEME RAPORUDUR 

İzmir Barosu’na iletilen davet üzerine 12.02.2015 tarihinde Ege Palas Otelinde düzenlenen çocuk dostu 

şehirler projesi Bornova çocuk eylem planı çalıştayına Çocuk Hakları Merkezini temsilen katılmış 

bulunmaktayız.  

 

Öncelikle Çocuk Dostu Şehirler Projesinden kısaca bahsetmek isteriz.  

Çocukların haklarını uygulamaya kendini adamış şehir veya daha genel olarak yerel yönetim sisteminin 

oluşturulmasına yönelik bir projedir. Sistemin oluşturulması ile uygulamada çocukların haklarının 

politikalara, yasalara, programlara ve bütçelere yansıması sağlanarak, yerel seviyede Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşme’nin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Çocuk Dostu Şehirde çocukların kent yönetimine 

aktif katılımcı olması ve aşağıda belirlenen hedef ve hizmetleri alması sağlanmaya çalışılır.  

 Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri almak 

 Caddede tek başına güven içinde yürümek 

 Arkadaşları ile oyun oynamak ve yeşil alana sahip olmak 

 Kültürel ve sosyal etkinliklere katılmak 

 Etnik köken, din, gelir, cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa olsun, her hizmete erişime sahip 

şehrin eşit vatandaşı olmak  

UNİCEF tarafından yürütülen ve finansal desteğini IKEA’nın sağladığı yerel yönetimlerin çocuk dostu 

politika ve program geliştirmesini hedefleyen bir projedir.   

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Birleşmiş Kentler ve 

Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi 

Akademisi de “Çocuk Dostu Şehirler Projesi”nin ulusal koordinasyonun yer almaktadır. Projenin 2014-

2015 yıllarında uygulanması öngörülmüştür.  

 

Yerel düzeyde çocukların günlük hayatını etkileyen birçok hizmeti yürüten belediyelere çocuk haklarının 

gerçekleşmesinde önemli görevler düşmektedir. Çocuklar için yaşanabilir çevreleri belediyeler 

oluşturmaktadır. Belediyeler birçok konuda hem probleme hem de çözüme en yakın kurumlardır. Sınırları 

içinde yaşayan vatandaşların ve çevrenin ihtiyaçlarını en iyi bilen kurumlardır. Kente dair kentin ve 

vatandaşların problemlerinin tartışıldığı ve vatandaşın katılımı ile bunların çözümlerinin hayata 

geçirildiği en iyi platformları bünyesinde barındırır. Bu anlamda, çözümlerin bir paydaşı olarak çocuklar 

kentsel değişimin ana öncüleridir. Bu düşünceden yola çıkan projenin iki temel amacı vardır: 

 Çocukların ihtiyaçlarına yönelik politikalar ve programlar tasarlamak ve bu süreci denetlemek 

amacıyla farklı kentsel alanlardaki çocukların ihtiyaçlarını belirlemek. 

 Çocukların oyun ve gelişim haklarına erişimlerini sağlamak amacıyla kentsel alanlarda çocuk 

dostu mekânlar yaratmak. 

Proje dâhilinde kentlerde yaşayan ve öncelikli olarak dezavantajlı bölgelerde ikamet eden çocuklara 

ulaşılması hedeflenmektedir. Proje ayrıca, ailelere, hizmet sağlayıcılara ve politika yapıcılara katkı 

sağlayacaktır. Çocuk Dostu Şehirler projesi gençlerin aktif katılımı ile uygulanmaktadır 

Türkiye’de seçilen uygulama bölgeleri; 

Adana- Yüreğir, Ankara- Mamak, Bitlis, Erzurum- İspir, Giresun, İzmir- Bornova, Kırklareli- 

Lüleburgaz, Manisa, Mersin, Şanlıurfa- Eyyübiye’dir     
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Daha fazla bilgi için: www.cocukdostusehirler.org  

 

İşte bu Çalıştay; proje kapsamında İzmir’de seçilen Bornova ilçesinde yapılan uygulama sonucu 

hazırlanan “Çocuk Hakları Temelli Kent Analiz Raporunun “ sunulmasına ilişkindir.  

Çalıştay’ın 1.bölümünde projede çalışan gönüllü gençlere sertifikaları dağıtıldı. Bu arada Bornova 

Belediye Başkanı bir açılış konuşması yaparak hem proje hakkında kısaca bilgi verdi, hem de gençlere 

çalışmalarından dolayı teşekkür etti.  

2.Bölümde UNİCEF Türkiye koordinatörü, Projenin tanıtımını içeren bir konuşma yaptı. Burada projenin 

amacı, temel yapı taşları, programı, adımları,  bütçe sağlayıcısı ve temel prensipleri detaylandırılarak 

Bilimsel temelli bir proje olduğundan ve projenin 3. Aşamasının bu çalıştay olduğundan bahsedildi. 

Bunların yanında; Çocuklarla görüşmelerin nasıl sağlandığı, hak ve temel hizmetlerle ilgili ne gibi sorular 

sorulduğu da anlatıldı. 

3. Bölümde UNİCEF Türkiye Yerel Koordinatörü tarafından Bornova’da Yapılan Hak temelli Kent 

Analizlerinin ve Hizmet haritalandırılmasının sunumu yapıldı. Buna göre öncelikle; eğitim verilen 16 

gencin gönüllü çalıştığı,  

* 8-12 yaş grubu çocuklarla, 

* 13-18 yaş grubu ergenlerle, 

* okul öncesi çağında çocuğu olan ebeveynlerle, 

* ilköğretim çağında çocuğu olan ebeveynlerle 

*ortaöğretim çağında çocuğu olan ebeveynlerle  

* hizmet sağlayıcılar ile çocuk savunucuları grupları ile çalışıldığı,  

 

*Oyun ve boş zaman, 

*Katılım ve yurttaşlık, 

*Güvenlik ve koruma, 

*Eğitim, 

*Sağlık, 

*Özel Hayat olmak üzere 6 temel konuda soru sorulduğu toplam 576 kişi ile çalışma yapıldığı 

detaylı anlatılarak, ankete katılanlarla ilgili istatistikî bilgiler verildi. (çocuk grubunda kaç kişi vardı kaçı 

oğlan kaçı kızdı gibi)  

Daha sonra farklı grupların 6 ana başlıkta verilen cevapları ayrı ayrı incelenerek analiz sonuçları çıkarıldı. 

Buna göre; 

1- “Oyun ve Boş Zaman” ana başlığında veriler değerlendirildiğinde; çocukların oyun oynayacak 

arkadaşlarının ve zamanlarının, spor yapacak yerlerinin olduğu ancak; engelli çocukların oyun alanlarına 

erişimlerinin kısıtlı olduğu, farklı kültürlerin şenliklerine katılamadığı ve doğa ile temasının sınırlı olduğu 

belirtildi.  

2- “Katılım ve Yurttaşlık” ana başlığında veriler değerlendirildiğinde; tüm grupların yaşadıkları 

çevre ile ilgili karar alma süreçlerine katılmadıkları, çocuklara ayrılan bütçe ile ilgili görüş veremedikleri, 

çocuklara yönelik faaliyetlerden haberdar olmadıkları ve çocuk haklarını duymadıkları belirtildi. 

3- “Güvenlik ve Koruma” ana başlığında veriler değerlendirildiğinde; tüm grupların güvenli 

yürüyüş ve bisiklet yerlerinin olmadığı ve toplu taşım araçlarına binerken kendilerini güvende 

hissetmedikleri belirtildi. 

http://childfriendlycities.org/tr/
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4- “Sağlık” ana başlığında veriler değerlendirildiğinde; tüm grupların halka açık temiz ve güvenilir 

tuvalete ihtiyaç duyduğu, çevre kirliliği ve ebeveynlik eğitimi ve psikolojik destek konusunda ihtiyaç 

duyduğu belirtildi. Bunun yanında grupların; acil sağlık hizmetleri, hizmet binaları, aşı takibi, nüfusa 

kayıt anlamında hizmetlerden memnun olduğu belirtildi. 

5- “Eğitim” ana başlığında veriler değerlendirildiğinde; gruplara çok ve çeşitli sorular sorulduğu 

ancak; Çocuk hakları sözleşmesinin ve güvenli cinsel hayatın öğretilmesi, ergenlere kariyer desteği ve 

kütüphane eksikliği dışındaki tüm konulara ilişkin durum ve hizmetlerden memnun olduğu belirtildi.  

6- “Ev Ortamı ve Özel Hayat” ana başlığında veriler değerlendirildiğinde; Bu alanda da eğitimde 

olduğu gibi gruplara çok ve çeşitli sorular sorulduğu, genel olarak grupların ev ve çevrede temel 

ihtiyaçların karşılandığı, şiddet ve istismara maruz kalmadıkları, iyi komşuluk ilişkileri ile çocuk ve 

ebeveyn arasında gerekli ve yeterli iletişimin kurulabildiğinden bahisle olumlu değerlendirmeler alındığı 

belirtildi. 

Projeye ilişkin mahalleler arasındaki farklılıklar da değerlendirildi. Ana başlıklara göre verilen cevapların 

farklı mahallelerde, farklı gruplarda, farklılık gösterdiği belirtildi. Genel bir değerlendirme yapılarak; 

Bornova Belediyesinin bu araştırma ile destek gerektiren alanları belirlediği, sonuç olarak da oldukça 

başarılı ve yüksek bir değerlendirme puanına ulaştığı belirtildi.  

Öğleden sonraki ilk oturumda ise tespit edilen sorunlar ana başlıklar halinde belirlenerek katılımcıların 

oluşturduğu gruplara dağıtıldı. Nedensellik analizi yöntemi kullanılarak grupların yakın sebepler, altta 

yatan sebepler ve asıl sebepler tespit edilerek problem ağacı oluşturması istendi, 

İkinci oturumda ise oluşturulan problem ağacına ilişkin çözümlerin sıralanması ve önceden UNİCEF 

yetkililerince oluşturulan temel çözümlerden hangilerine bağlanacağının tespit edilmesi istendi.   

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar oluşturulan grupların sözcüleri tarafından çalıştaya katılanlara sunuldu.  

Çalıştay katılımcılarından Çocuk Hakları konusunda fiilen çalışan kurum ve dernek (UNİCEF Çağdaş 

Yaşamı Destekleme Derneği, Bornova Belediyesi vb.) temsilcileri ile tanışma ve fikir alışverişinde 

bulunma imkânı oldu.  

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile birlikte çalışma, ortak projelerde yer alma ve merkezimizden 

hukuki yardım ve destek almak istek ve dileklerini tarafımıza ilettiler. Çalıştayın çocuk hakları konusunda 

atılmış önemli bir adım olması dolayısıyla faydalı olduğu kanaatindeyiz. 16.02.2015 

Saygılarımızla… 

 

AV.EMEL YEŞİLDAĞ                                                         AV.NİLGÜN COŞKUNER  


