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Nüfusu gün geçtikçe artan Ģehirlerimizde doğal yaĢama olan özlemin 

yansıması gibi görülen çocuk oyun alanlarının, çocukların geliĢiminde önemli bir 

rolü vardır. ġehirlerdeki akciğerler de olan bu alanlara olan ihtiyaç gün geçtikçe daha 

da çok artmaktadır.  

 

Bu araĢtırma, Balıkesir kent merkezindeki çocuk oyun alanlarının bugünkü 

durumlarını ve yeterliliklerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

 

ÇalıĢma, Balıkesir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmada çocuk oyun alanlarının tanımı, iĢlevi sınıflandırılması ve standartları 

hakkında bilgiler verilmiĢtir. Balıkesir kent merkezinde çocuk oyun alanların nitelik 

ve nicelik açısından yeterliliği incelenmiĢtir. 

 

            AraĢtırma sonucunda çocuk oyun alanların kent içinde dengeli dağılmadığı, 

kiĢi baĢına düĢen miktar ve donatı elemanlarının yetersiz olduğu tespit edilmiĢtir. 

Kentte çocuk oyun alanları bir sistem içinde planlanmalı, nicelik ve nitelik olarak 

yeterli hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

 

ANAHTAR KELĠMELER: Çocuk oyun alanları, Balıkesir ,Açık yeĢil 

alan 
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The play grounds in the cities, which represent a kind of yearning for nature, 

play an important role in the developmental process of the children. There is a 

growing need for children playgrounds which are known as lungs of the cities today.  

 

This study was made to determine the present state and qualifications of 

children parks or playgrounds in the city centre of Balikesir for today and the future. 

 

The study was carried out in the municipal area of Balikesir. Information has 

been given about the definition, function, classification and standards of 

playgrounds. The adequacy of the playgrounds in Balikesir according to the 

population of the city and the qualification of the present playgrounds have been 

investigated. 

 

            As a result, the playgrounds have been found in unbalanced in the city and 

insufficient in accordance with the population and about equipment. The playgrounds 

should be planned systematically considering all parts of the city and the neceassary 

precautions should be taken about their quality and quantity at present and fort he 

future. 

 

KEY WORDS: Playgrounds, Balikesir, Open green space 
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1. GİRİŞ 

  

 Ġçinde yaĢamakta olduğumuz 21. yy‟da teknolojik geliĢmelerin birçok alanda 

hayatımızı kolaylaĢtırdığı söylenebilir. Ancak, özellikle sosyal yaĢam gibi alanlara 

gerekli önem verilmemektedir. 

 

 Kent merkezlerinde özellikle çocukların beton yığınları arasındaki 

yaĢantılarından az da olsa uzaklaĢtıracak, rahatlatacak mekanlara ve mekansal 

organizasyonlara ihtiyaç vardır. 

 

 Çocukların kent yaĢamına katılması, oyun faaliyetlerini gerçekleĢtirerek 

geliĢmiĢ sağlıklı nesillerin yetiĢtirilmesi için çocuk oyun alanlarının önemi yadsınamaz. 

Çocuk oyun alanları, yapılarla Ģekillenen Ģehir ortamında, çocukların doğayla 

buluĢtuğu, çeĢitli elemanlarla onların fiziksel ve ruhsal ve fizyolojik yapısını geliĢtiren 

egzersizler yaptığı alanlardır. Çocuk oyun alanları sosyalleĢmeye baĢlayan çocuğun, 

evinin dıĢında, kendini ait hissedebileceği, sahipleneceği ilk alanlardan biridir. 

 

 Oyun alanlarında oynamak çocukta kendine güveni arttırır, fiziksel birçok 

yetinin yanında dil, iletiĢim kurma, yüksek beyin fonksiyonları ve sosyal yeteneklerini 

geliĢtirir. Çocuğun çevresindeki dünya hakkındaki bilgisi ve anlayıĢı, önemli risklere 

yol açmadan çevredeki objeleri, bu objeler arasındaki iliĢkileri ve sosyal rolleri 

inceleme ve öğrenme fırsatı verilerek geliĢir (BaĢöz ve Çakmakçı 2002). 

 

 YetiĢkinler için oyun oynamak boĢ zamanlarını değerlendikleri bir uğraĢtır. 

Oysa oyun oynamak, çocuk için iĢin kendisidir. Bir çocuğun oyun oynarken beyni 

sürekli çalıĢır, yeni Ģeyler öğrenir ve kendini geliĢtirir. 

 

 Yeni Türk Medeni Kanunun 11. maddesi‟ne göre ülkemizde çocuğun reĢit 

olma yaĢı 18 olarak kabul edilmektedir. Buna göre 18 yaĢına kadar herkes çocuktur. 

Oyun alanları da 0-18 yaĢ grubuna hitap etmektedir. Bu nedenle oyunun çocuğun 

hayatında ne miktarda olduğu önemlidir (BaĢöz ve Çakmakçı 2002). 
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 BirleĢmiĢ Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nin 

birinci maddesine göre; “Ulusal yasalarca daha genç bir yaĢta reĢit sayılma hariç, 18 

yaĢın altındaki her insan çocuk sayılır.” Buradan yola çıkılarak Türkiye'deki duruma 

göz attığımızda kanunen çocuk olarak kabul ettiğimiz rüĢt yaĢı yani ergen olma yaĢı on 

sekizdir (Anonim 2005).  

 

 Tüm bu yönleriyle ülkemiz kentlerindeki yeĢil alan sisteminin içinde olan 

çocuk oyun alanlarının miktar ve nitelik bakımından Avrupa Birliği ülkelerine göre 

yetersiz olduğu görülmektedir. Mevcut oyun alanlarının çocuklar üzerindeki olumlu 

etkisinin olup olmadığı önemli bir konudur. Kentlerdeki uygun ve yeterli Ģekilde 

dağılımı olmayan oyun alanları, çocuğun fiziksel geliĢimine yardım etse bile zihinsel ve 

ruhsal geliĢimine etki edememektedir. 

 

 Günümüzdeki oyun alanları daha çok birbirinin aynısı, ticari kaygılar içinde, 

üzerinde pek fazla düĢünülmeden yapılan alanlar haline gelmektedir. Ayrıca yapılan bu 

alanlarda çocuğun neler istediği hakkında araĢtırılma yapılmadan çocuğun isteklerine 

karĢılık veremeyen alanlar oluĢturulmaktadır. Oysa oyun alanları çocuğun, gelecekte 

toplumun sorumluluklarının farkında olan, fiziksel ve ruhsal ve zihinsel geliĢimini en 

uygun Ģekilde tamamlamıĢ bireyler olarak yetiĢmesinde ve eğitilmesinde katkıda 

bulunan alanlardır. 

 

 Konu ile ilgiliyapılan araĢtırmalar, günümüzde, Türkiye'de birçok büyük 

kentte, çocukların oyun ihtiyaçlarını karĢılayabilecekleri alanların sınırlı sayıda 

olduğunu göstermektedir. Geleceğimizi oluĢturan çocuklarımızın sağlıklı bedensel ve 

ruhsal geliĢimleri için acilen ele alınması gereken bu sorunların çözümü için yerel 

yönetimlerin çocuk oyun alanlarının korunması ve geliĢtirilmesi konusunda daha aktif 

rol oynamaları gerekmektedir. Bu çerçevede Peyzaj Mimarlığı alanında yapılan bu 

araĢtırmaların yerel yönetimlere yol gösterici nitelikte olması arzu edilmektedir. 
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 ÇalıĢma alanı Balıkesir kentinde bulunan çocuk oyun alanları olup, oyun 

alanlarının nitelikleri ve nicelikleri yönünden incelenmiĢ, öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

Bu çalıĢma kapsamında Balıkesir kentinde çocuk oyun alanları için söz konusu 

olabilecek planlama ve tasarım ilkelerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. 

 

 AraĢtırmanın birinci bölümünde giriĢ; ikinci bölümünde kuramsal temelleri 

oluĢturan araĢtırma konusunun (oyun alanları, açık ve yeĢil alanlar gibi) tanımları; 

üçüncü bölümünde araĢtırmanın materyal ve metodu; dördüncü bölümünde kentin oyun 

alanları üzerinde etkisi olan fiziksel, kültürel ve sosyo- kültürel özellikleri, kentteki 

oyun alanlarının durumu; beĢinci bölümünde ise araĢtırma sonuçları ve bununla birlikte 

çözüm önerileri verilmiĢtir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1. Peyzaj Mimarlığı Disiplini İçerisinde Açık Ve Yeşil Alan Kavramı 

 

2.1.1.  Açık ve yeşil alan kavramı 

 

 Açık alanlar, kent dokusunun önemli temel elemanlarından birisi olup, 

mimari yapı ve ulaĢım alanları dıĢında kalan açıklıklar ve boĢ alanlar olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer bir deyiĢle, dıĢ mekan üzerinde herhangi bir amaca göre 

yapılaĢmanın olmadığı ve herhangi bir rekreasyonel kullanım için uygun potansiyel 

imkanı bulunan alanlar olarak algılanmaktadır (Öztan 1968). 

 

 Kentsel açık mekanlar ise; tabanı kısmen ya da tamamen döĢeme malzemesi 

ile kaplı bulunan dolaĢım alanları ve dıĢ kullanım alanları olarak tanımlanabilir. IĢık, 

hava, dıĢarıda yaĢama olanakları ve güzel görünüĢ sağlayarak iç mekanların 

yaĢanırlılığını artıran açık ve yarı açık özel oturma alanları, balkon, hayat, avlu, ön- 

yan ve arka bahçeler, oyun bahçeleri, park v.b. açık alanlar dıĢ kullanım alanlarını 

oluĢturmaktadırlar. Yapılar ve kentin çeĢitli bölümleri arasındaki ulaĢım ve 

haberleĢme iliĢkilerini kuran yaya ve taĢıt dolaĢım alanları sokak, cadde, bulvar, 

otopark, meydan v.b. kullanımlar ise sirkülasyon (dolaĢım) alanları olarak 

tanımlanabilir. Açık alanların bir bölümünü, yeĢil alanlar oluĢturur. Genel olarak 

yeĢil alanlar, insanlara ruhsal ve fiziksel yönden katkı sağlayan yeĢil elemanların ve 

bu elemanların oluĢturduğu yeĢil alanların, yapı elemanlarıyla birlikte oluĢturdukları 

alanlar olarak tanımlana bilir (Anonim  2002) . 

 

 Toplumbilimci KeleĢ‟e (1998) göre ise açık alanı “Ġnsanın yaĢantısını 

sürdürdüğü, üzerinde yapı yapılmıĢ kapalı mekanların dıĢından kalan, ya doğal 

olarak bırakılmıĢ ya da tarım ve konut dıĢı dinlenme amaçlarına ayrılmıĢ kent 

parçası”; yeĢil alanları ise: “Kent ve kasaba insanının dinlenmesine, gezmesine, 

çocukların oynamasına ayrılan ve bu yerlerin baĢka kullanımlarla iĢgal edilmesini 

engellemek amacıyla kent yöneticilerince düzenlenen gezinti yolu, ağaçlı yol gibi 

ortak kullanım alanları” olarak tanımlamaktadır. 
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 Gold‟a (1980) göre açık alanlar; farklı karakterli çok sayıdaki kullanıma 

mekan sağlayan, alan kullanımlarını bütünleĢtiren ya da birbirinden ayıran, doğal ya 

da insan eliyle ĢekillenmiĢ arazilerin genel adıdır. BaĢka bir deyiĢle açık alanlar, 

kaynak kullanımı çok yönlü koruma, rekreasyon halk sağlığı ve güvenliği, fiziksel 

geliĢme kontrolü gibi konularda olanaklar sağlayan ve geniĢ bir potansiyel oluĢturan 

alanlardır.  

 

 Kent plancısı Samuel Zisman, açık alanları temel olarak üç kategoride 

toplamaktadır (Önder 1997). 

 1- Faydalanılan açıklıklar: Baraj gölleri, drenaj ve sel kontrolü, hava ulaĢım 

alanları gibi. 

 2- YeĢil açık alanlar: Park ve rekreasyon alanları, yeĢil kuĢaklar, yeĢil 

yollar, bina çevreleri, doğayı ve manzarayı koruma alanları. 

 3- Koridor açıklıklar: Hareket, ulaĢım ve geçit yerleri 

 

 Açık alanların özelliği yapılar, ağaçlar, yollar, arazi formu gibi kavranabilen 

elemanlar arasındaki iliĢkileri oluĢturur. Çok yoğun bir Ģehirde herhangi boĢluk, 

hatta bir otoparkı, yapı kalabalığı içinde adeta bir ferahlama, nefes alma alanıdır. 

Fakat bu heyecan çok kısa ömürlüdür. Zira bu duygunun hemen arkasından açık 

alanı daha iyi bir kullanıĢ, zevkli bir dekorasyon ve anlam kazandırmak için 

planlamak düĢüncesi hakim olur ve böylece esas problem baĢlar. Açık alan 

organizasyonunun esas motifi, sirkülasyon kalıbı ile Ģehrin farklı kullanıĢ alanları 

arasındaki iliĢkiden ortaya çıkar. Bütün bunlar ise topografya ve açıklığı çevreleyen 

yapı ve diğer çeĢit elemanların karakterleriyle sınırlandırılmıĢtır. 

 

 Açık alanlar kullanıĢlı, rahat ve güzel olmalıdır. Yaya, bisiklet, atlı trafik 

kalıbının diğer çeĢit kullanıĢ alanları ile hem esnek hem değiĢmez bir iliĢki olmalıdır. 

Bunlar oturmayı, uzanmayı, toplulukların bir araya gelmesini, organize oyunları, 

serbest oyunları, doğa elemanlarının etüdünü, insanları tanımayı ve kültürel 

faaliyetleri kolaylaĢtırmalıdır (Akdoğan 1972). 
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 Türel (1988)‟e göre, kent içi ve bölgesel yeĢil alanları Ģu Ģekilde 

sınıflandırmaktadır.  

 1- Konut yakın çevresi; cep parkları; mini parklar, çocuk bahçeleri, 

 2- KomĢuluk ünitesi parkları, 

 3- Kent metropoliten parkları, 

 4- Özel aktivite alanları, 

 5- Yol kenarı parkları, 

 6- YeĢil bantlar, 

 7- Görsel yeĢil alanlar, 

 8- Botanik bahçeleri, 

 9- Kent içi yollar, refüjler, yaya bölgeleri. 

 

 Ġngiliz peyzaj mimarı Önder (1997) „e göre açık alanlar, iki grupta ele 

alınmaktadır. Birincisi; mimari elemanların dominant olduğu alanlardır. Bu gruba                               

ġehrin yoğun kısımlarındaki küçük dinlenme parkları, küçük meydancıklar girmekte, 

oturma ve çevreyi seyretme gibi pasif rekreasyona hizmet etmektedir. Ġkinci grup 

açık alanlar ise, Ģehrin kalabalık ve gürültülü kısımlarından uzakta olan insanlara 

sakin bir dinlenme ve aktif rekreasyon olanağı sağlayan büyük alanlardır. 

 

 YeĢil alan kavramı ise; mevcut açık alanların bitkisel elemanlar (otsu ve 

odunsu bitkiler), ile kaplı ve/veya kombine edilmiĢ yüzey alanları olarak 

tanımlanmaktadır. Buna göre her yeĢil alan bir açık alan niteliğindedir.  

 

 Bayraktar (1973) „a göre; Kenti oluĢturan sosyal üniteler ve kenti de içine 

alan bölge gereksinmeleriyle ilgili olarak yapılacak fiziksel sınıflamaya göre, yeĢil 

alanlar Ģöyle gruplandırılabilir   

 

 - Çocuk Bahçesi: Çocuk bahçeleri, okul çağından önceki çocukların 

yararlanması için düĢünülmüĢ küçük alanlardır. Bu tip bahçeler genel olarak kentte 

yoğunlaĢan konutların ortasına veya yakınına lokalize edilir. Küçük yaĢtaki 

çocukların iĢlek caddelerden geçmek zorunda kalmaksızın, yakın bir yürüyüĢ 

uzaklığı içinde buraya ulaĢabilmeleri gereklidir. 
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 - Mahalle Oyun Alanları: Bu alanlar, öncelikle 6-14 yaĢları arasındaki 

çocukların gereksinimleri için düzenlenir. Aynı zamanda gençler ve yetiĢkinlerin 

rekreasyonel faaliyetleri bakımından da sınıflandırılmıĢ bazı olanaklara sahiptir. 

Okul çağından önceki çocuklar için küçük bir kısma yer verilir. Her mahallenin 

merkezi bir yerinde toplum faaliyetlerine zemin oluĢturacak önemli bir parça olarak 

bulunur. Bir çok yerde ilkokullara bitiĢik durumda oluĢu, pratik ve ekonomik açıdan 

ideal bir Ģekildir ve okul saatleri dıĢında diğer sosyal grupların yararlanmasına 

olanak sağlar. Bu gibi oyun alanı- park- okul kombinasyonlarıyla mahalle rekreasyon 

merkezi oluĢur. 

 

 - Mahalleler Kümesi Oyun Alanı: Mahalle kümelerinden her biri, kentin bir 

semtini oluĢturan bir kaç mahalleden ibarettir. Bu alanlar gençler ve erginler için 

çeĢitli rekreasyon olanaklarına sahiptir. Genel olarak bir çocuk oyun alanına da yer 

verilir. Bu gibi büyük oyun alanları genellikle dört mahalleye hizmet edebilecek 

ölçüdedir. Mahalle kümesi oyun alanlarının sağladığı geniĢ olanaklardan çeĢitli 

okulların değiĢik faaliyetleri yönünden yararlanılır. Bu nedenle de orta öğretim 

okullarının kombinasyonu mahalle kümesi rekreasyon merkezini oluĢturur. 

 

 - Mahalle Parkları: Bu alanlar öncelikle mahalle yerleĢimine atraktif bir 

görünüĢ ve pasif rekreasyon için uygun bir yer sağlamak üzere ağaçları, çalılık ve 

çim alanlarıyla düzenlenmiĢ bir park olarak düĢünülmüĢtür. Bazen büyük çocuklar 

veya yetiĢkinler için bir takım tesisleri bulundurmakla birlikte, bu tip parklar asıl 

olanak iĢ bölgesi veya kalabalık bir yerleĢme noktasında ya da kent merkezinde 

ferahlatıcı bir boĢluk olarak görev yapar. 

 

 - Kent Parkı: Bu alanlar, kent halkına trafiğin gürültü ve kalabalığından 

kaçma, doğayla baĢ baĢa kalmaktan zevk alma olanağını hazırlayabilmek üzere 

düĢünülür. Bununla birlikte en önemli amacı, çeĢitli rekreasyonel faaliyetler 

yönünden yararlı, hoĢ bir çevre yaratmaktır. 

 

 - Bölgesel Parklar: Bünyesinde uzun yürüyüĢler, kamping, piknik, doğayı 

inceleme ve kıĢ sporları gibi faaliyetlere uygun alanları bulundurmakla birlikte asıl 
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amaç, doğayı koruma ve geniĢ rezerv alanlara sahip olmaktır. Belediyeye ait olan bu 

tip alanların çoğu, kent sınırlarının yakınında bulunurlar veya doğrudan doğruya 

kenti sınırlandırır. Böylece kentlerin geliĢmesini kontrol altına alan yeĢil kuĢak 

görevi görür. 

 

 - Park Yolları: Park yolları, aslında bir park alanının yol boyunca kesintisiz 

olarak uzantısıdır. Böyle bir düzenleme, zevkli bir trafik kullanımına olanak verir. 

Park yolarının çoğu, bir kent merkezi ile bir veya bir çok park alanı arasında bağ, bir 

kısmı da park sisteminin büyük birkaç ünitesini bağlayan dairesel bir çevre yolu 

iĢlevine sahiptir. Bazen bir park yolunun kısımları oyun alanları, piknik merkezleri 

veya diğer rekreasyonel kullanımlara ayrılır. 

 

 - Özel Rekreasyonel Alanları: Golf alanları, kamplar, plajlar, yüzme 

havuzları, atletizm sahaları ve stadyumlar gibi, asıl olarak özel bir faaliyete hizmet 

eden yerlerdir. 

 

 - Diğer Rekreasyon Kullanımları: Kent içindeki küçük avlu meydanlar ve 

çarĢı meydanları, müzelere ait alanlar, hayvanat ve botanik bahçeleri, fidanlıklar, 

mabetlerin çevresi, mahalle kümelerine ait bahçeler v.b. gibi yerler diğer 

rekreasyonel kullanımlar için düzenlenmiĢ alanlardır. 

 

2.1.2. Kentlerde açık ve yeşil alan standartları 

 

 Açık ve yeĢil alan standardı, genelde kiĢi baĢına düĢen açık ve yeĢil 

alanların m² miktarı olarak, yani kent üzerinde yeĢil doku barındıran alanların 

tümünün, kentin genel nüfusuna bölünmesi biçiminde ifade edilmektedir. Ancak bu 

ifade niceliksel bir yaklaĢımdır. Açık ve yeĢil alanlar kapladığı alan kadar sahip 

olduğu donatılar, iĢlevsellik ve estetik özellikleri de önemlidir Açık ve yeĢil alan 

standardı ülkeden ülkeye olduğu kadar ülkedeki kentler arasında da değiĢebilen bir 

olgudur. Çünkü her kent insanının yaĢ, kültür, meslek ve ekonomik durumlarının 

farklı olacağından yeĢil alan gereksinimleri de farklılık gösterecektir (Çizelge 2.1). 

Açık ve yeĢil alan standardının saptanmasında, kentin fiziksel ve çevresel özellikleri 
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(iklim, topografya ve konum gibi) kadar sosyal, kültürel, ekonomik faktörler, 

kullanım yoğunluğu da önemli rol oynar.  

 

 Açık ve yeĢil alan ölçütlerinin belirlenmesinde genel kural olarak, ulaĢılma 

süresi arttıkça açık ve yeĢil alanın hektar olarak büyüklüğü artmalı ve donatıları 

karmaĢıklaĢmalıdır denilmektedir (Ergin 1989). 

 

 Her ülke ve hatta her Ģehir için açık ve yeĢil alan ihtiyacını doğuran ana 

sebepler aynı olmakla beraber, bu ihtiyacın derecesi ve bunu karĢılamak için gerekli 

arazi potansiyeli, finansman imkanları ile toplumun bu konudaki bilinci farklılıklar 

gösterir. Bütün bunlara ek olarak, her Ģehir birbirinden farklı doğal, fiziki, sosyal, 

kültürel bir strüktüre sahiptir. Her Ģehrin çevresindeki arazi kullanma Ģekli ve doğal 

potansiyeli de ayrılıklar gösterir. Bu strüktürün açık ve yeĢil alanları aynı olsa bile, 

bütün Ģehirlere uygulanabilecek ortak ve değiĢmez prensiplere bağlı standartlar 

vermek mümkün değildir. 

 

Çizelge 2.1 DeğiĢik yaĢ gruplarına göre gerekli alan ve uzaklıkları (Özhelvacı ve 

Özer 1997) 

 

YAŞ GEREKLİ ALAN KONUTA UZAKLIK 

0- 2 -En çok 10 anne ve 10 çocuk için    

 30- 60 m². 

-30 m dolaylarında 

3- 6 -Konut baĢına 2 m ² 

-Öğrenci baĢına: 

-3 m² bahçe, 

-1 m² açık hava dersliği, 

-1 m² eğitim bahçesi, 

-4 m² dikili alan (toplam 9m²) 

-30-70 m arasında -150 m 
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Çizelge 2.1 devamı  DeğiĢik yaĢ gruplarına göre gerekli alan ve uzaklıkları 

(Özhelvacı ve Özer 1997) 

 

 

7-11  -Bu gibi yerlerde aradaki uzaklık 

en çok 350 m. 

12- 15        -Konut baĢına 14 m2 

(yeĢillendirilmiĢ alanlarla bir arada) 

      -Konut baĢına 14 m2   

 ( yeĢil alanlarla bir arada) 

-En çok 350 m 

-Gözden uzak ve en çok 350 m 

16- 20  - Kent dıĢında ya da yakın çevrede 

 

2.1.3. Açık ve yeşil alanların işlevleri 

 

 Ġyi planlanmıĢ ve tasarlanmıĢ açık alanların, özellikle de yeĢil alanların kent 

ve kentli üzerinde çok yönlü olumlu etkisi vardır Açık alanların iĢlevleri Akdoğan 

(1972)‟ ye göre Ģöyledir : 

 

 - Açık ve YeĢil alanlar fiziksel açıdan kentin boĢluk- doluluk dengesini 

sağlarlar ve kentteki farklı kullanım alanları arasında tampon oluĢtururlar. 

 - Kentin sağlıklı geliĢmesine katkıda bulunur. Yapıların ıĢık ve hava alması, 

gürültülü yörelerde gürültünün perdelenmesi ve taĢıt yoluna paralel planlanan yaya 

yollarında yaya konforunun ve güvenliğinin sağlanması gibi konularda önemli rolleri 

üstlenir, yapı yoğunluğunun denetlenmesine yarar. 

 - YeĢil alanlar kentte biyolojik çeĢitliliğin sürdürülmesinde temel bileĢendir. 

Ayrıca, çocuk oyun alanları ve spor yerleri gibi kullanımlar aktif eğitim için önemli 

bir alandır. 

 - YeĢil alanlar ve yeĢil mimari, yüksek yapılaĢmanın insanı ezen etkisini 

yumuĢatır, insan ile yapı arasında ölçüsel bir denge kurulmasına ve kent estetiğine 

katkıda bulunur. 

 - YeĢil alanlar doğayı kente taĢır, insana huzur verir, dinlenme ortamı sağlar, 

dolayısıyla kentlinin psikolojik doyumunu artırır. 
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 - Oyun, spor, dinlence gibi örgütlenmiĢ iĢlevlere açık mekanlar sağlar. 

 - Doğru kurulmuĢ bir açık alan sistemi kentin mikroklimasını iyileĢtirir. 

 

2.2. Çocuk ve Oyun Kavramı 

 

2.2.1. Oyun kavramı 

 

 Çocuk ve oyun birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki unsurdur. Oyun 

çocuğun geliĢiminde önemli bir role sahiptir. Oyun, çocuk için zamanın büyük 

kısmını geçirdiği en önemli uğraĢtır. 

 

 Oyun, çocukların fiziksel zihinsel ve yaratıcılık kapasiteleri geliĢtirilmesi 

uluslararası kuralarla oyunun çocuğun geliĢme sürecindeki en önemli öğelerden biri 

olduğunu kanısmala birleĢmektedir. 

 

 Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, çocuğun kendi 

deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir. Oyun sonucu düĢünülmeden, eğlenmek 

amacıyla yapılan hareketlerdir. Oyun, iĢin karĢıtı olarak düĢünülmektedir. Çünkü iĢte 

belirli bir sonuç söz konusudur. 

 

 

 Oyun, sağlıklı bir sosyal, fiziksel ve zihinsel çocuk geliĢimi için önemli bir 

etkinliktir. Oyun çocuğun yaparken öğrendiği, sosyal ve fiziksel çevreyle uzlaĢtığı 

bir iĢlemdir. Oyun oynarken çocuğun zamanını ve enerjisini hangi kalitede kullandığı 

önemlidir. Nitelikli oyun fırsatını elde eden çocuğun yaratıcı olduğu, problem çözme 

konusuna esnek yaklaĢtığı, daha iyi sosyal iliĢkilere sahip olduğu ve fiziksel olarak 

daha sağlıklı olduğu görülür (Anonim 2005). 

 

 Kas geliĢimi için olanak sağlayan tırmanma, atlama, koĢma gibi kuralsız 

oyunlar ve basketbol, futbol gibi kurallı oyunlardan oluĢan fiziksel-motor oyun; 

nesneleri ya da çevreyi kullanarak yapılan aktiviteleri içeren biliĢsel-zihinsel oyun; 

rol ve dramatik oyunlar, organize edilmiĢ oyunlar, konuĢma, yürüyüĢ, gözlem gibi 
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oyunları içeren sosyal oyun olmak üzere üç tür oyun vardır. Bir beceri bileĢenlerinin 

tecrübe edildiği ve kaslarını egzersiz ettikleri "iĢlevsel oyun"; bir Ģeyin inĢa edildiği 

"inĢaat oyun"; yöneltilmiĢ ya da kendiliğinden olan "dramatik oyun"; önceden 

düzenlenmiĢ kurallara uymak zorunda olunan "kurallı oyunlar" ise biliĢsel açıdan 

yapılan oyun sınıflamasıdır. 

 

 Ġki ya da daha fazla çocuk aynı zamanda aynı tip oyunu oynuyor ve sözlü ya 

da fiziksel olarak fazla temas etmiyorlarsa bu paralel oyun tipidir. Erken çocuklukta 

diğer çocukların aktiviteye nasıl katıldıklarını öğrenmek için oyunlar genellikle 

paraleldir; (kum oyunu gibi). Çocuk büyüdükçe, grup aktivitesine girebilmek için 

diğerlerinin yanında oynar. Grup oyunu genellikle sözlü ya da fiziksel etkileĢim 

yoluyla rol ve oyun araçlarını paylaĢmayı içerir. Oyun tarafından sağlanan bağlam 

paylaĢma, birlikte hareket edebilme, sıra bekleme ve oyunun kurallarını anlama gibi 

çok önemli sosyal becerilerle tanıĢmayı sağlar (Tekkaya 2001). 

 

 EriĢkinler gözüyle oyun, çocuğun eğlenmesine, oyalanmasına yarayan 

amaçsız bir uğraĢtır. ĠĢi olamayan ya da dinlenmek isteyen kiĢi oyun oynar. BaĢka bir 

deyiĢle, oyunu iĢin karĢıtı olarak görürüz. Oyun, çocuk için baĢ uğraĢtır ve en önemli 

iĢidir. 

 

 Büyük düĢünür Montaigne‟nin yüzyıllarca önce belirttiği gibi “Çocukların 

oyunu, oyun değil, onların en ciddi uğraĢısıdır”. Okul yaĢına gelmemiĢ çocukları kısa 

bir süre gözlemlemek bu gerçeği ortaya koymaya yeter. Çocuklar gün boyunca durup 

dinlenmeden oynarlar. Kendilerini oyuna öylesine kaptırırlar ki acıktıklarını 

bilmezler, çağrıldıklarında hemen gelmezler. Onun için oyun, sonu getirilmesi 

gerekli görevdir (Yörükoğlu 2002). Önemi çok eskiden beri bilinmesine rağmen, 

oyunun eğitimde bilinçli olarak kullanılması yeni sayılır. Hele oyunun anlamının 

açıklanıĢı daha da yenidir. S. Freud ve onu izleyen çocuk ruh doktorları oyunun 

kiĢilik geliĢimine katkısını göstermiĢler, çocuğu tanımada değerli bir araç olduğunu 

ortaya koymuĢlardır. Bu önemli geliĢme, çocuğun ruhsal uyumsuzluklarının 

azaltılmasında en önemli yöntemin, oyun olduğudur. 
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 Çocuk oynadıkça duyuları keskinleĢir, yetenekleri serpilir, becerisi artar. 

Çünkü oyun, çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. Duyduklarını, gördüklerini 

sınayıp, denediği, öğrendiklerini pekiĢtirdiği bir deney odasıdır. Kısacası oyun 

oynayan çocuk kendi küçük dünyasındadır. Oyun, çocuğun özgürlüğüdür 

(Yörükoğlu 2002). 

 

 Çocuk oyun yoluyla ebeveynlerini taklit etmektedir. Ebeveynlerin 

davranıĢlarını onlarda oyunlarında, oyuncaklarıyla oynarken göstermektedirler 

(Yörükoğlu 2002). 

 

 Genel olarak tanımlamak gerekirse oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da 

olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleĢtirilebilen, fakat her durumda çocuğun 

isteyerek ve hoĢlanarak yer aldığı, fiziksel, biliĢsel, dil, duygusal ve sosyal 

geliĢiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme 

süreci olarak tanımlanabilir (Yörükoğlu 2002). 

 

2.2.2. Oyunun çocuğun gelişim alanlarına etkileri 

 

 Çocuklar için yaĢamı öğrenme aracı olan oyun, çocuğun fiziksel, 

psikomotor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil geliĢimi açısından çok büyük öneme 

sahiptir. (Anonim 2005 ). 

 

 - Çocuğun Fiziksel GeliĢiminde Oyunun Etkileri: Büyüme, çocuğun boy 

uzunluğu ve vücut ağırlığı yönünden ölçülebilen artıĢı, geliĢme ise; büyüyen bir 

organizmanın dokularının yapısında ve biyokimyasal bileĢiminde oluĢan 

değiĢiklikler sonucu olgunlaĢması ve biyolojik fonksiyonlarının farklılaĢması 

Ģeklinde tanımlanabilir. GeliĢme kavramı düzenli, uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi 

kapsamaktadır. Oyun sırasında çocuğun bazı hareketleri sürekli olarak tekrarlaması 

onun doğal olarak kas geliĢimini hızlandıracaktır. Örneğin; bisiklete binme, 

tırmanma, ve ip atlama gibi oyunların sürekli olarak tekrarlanması çocuğun kas 

geliĢimini hızlandırır ve güçlendirir. Ayrıca koĢma, atlama, sıçrama, tırmanma, 
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sürünme gibi fizik güç gerektiren oyunlar da çocuğun solunum, dolaĢım, sindirim ve 

boĢaltım gibi sistemlerinin düzenli çalıĢmasını sağlamaktadır. Bu sayede de oksijen 

alımı artmakta, kan dolaĢımı ve dokulara besin taĢınması hızlanmaktadır. Bu tür 

hareketli oyunlar, ayrıca çocuğun çevresini tanımasına ve keĢfetmesine de fırsat 

sağlamaktadır. 

 

 - Çocuğun Psiko-Motor GeliĢiminde Oyunun Etkileri: “Psiko-motor” 

geliĢim, fiziksel büyüme ve geliĢme ile birlikte, beyin, omurilik geliĢimi sonucunda 

organizmanın isteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasıdır. Çocuğun yaĢamına yön 

veren ve yaĢamını etkileyen bu hareketlerin tümü, büyük kasların motor geliĢimi ile 

ilgili becerilerin kazanılması sonucunda meydana gelmektedir. Çocukların yürüme, 

koĢma, atlama, tırmanma, kayma, inme, çıkma, fırlatma, yakalama, sıçrama, zıplama, 

sürükleme, sallanma gibi eylemlerle sürekli hareket halinde olmaları, onların büyük 

kas motor geliĢimini desteklemekte ve etkilemektedir. 

 

 - Çocuğun Duygusal GeliĢiminde Oyunun Etkileri: Freud ve Walder gibi 

Psikoanalitik kuramcılar oyun kavramını çocuğun endiĢesini hafifletici bir yol olarak 

göstermiĢler ve oyunu gerçeğin baskısından, geriliminden ve çatıĢmalarından 

kurtulma ve aynı zamanda da, haz verici aktiviteleri tekrarlama ve yasaklanan 

güdüleri ifade edebilme olarak tanımlamıĢlardır. Çocuk oyun yoluyla, gerçek 

yaĢamda kendisini rahatsız eden durumları veya diğer kiĢilerle paylaĢamadığı 

olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu olayları sembolik olarak oyununa yansıtabilir. 

 

 - Çocuğun Sosyal GeliĢimde Oyunun Etkiler: Sosyal geliĢme, çocuğun 

sosyal uyarıcıya özellikle grup yaĢamının baskı ve zorunluluklarına karĢı, duyarlılık 

geliĢtirmesi, grubunda ya da kültüründe diğerleriyle geçinebilmesi ve onlar gibi 

davranabilmesidir. BaĢka bir anlamda sosyalleĢme, kiĢinin grubun kural ve 

değerlerine uymayı öğrenmesi, bu değerler düzenini benimsemesidir. Bu nedenle, 

oyun çocuğun sosyal geliĢiminde önemli etkilere sahiptir. Oyunun çocuğun sosyal 

geliĢimindeki etkileri aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir; 

 

 - Çocuğun Zihinsel GeliĢiminde Oyunun Etkiler: Oyun çocuğun, 
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psikomotor, sosyal ve duygusal geliĢimini etkilediği gibi aynı zamanda zihinsel 

geliĢimini de etkilemektedir. Çünkü oyun, çocuğa çevresini araĢtırma, objeleri 

tanıma ve problem çözme imkanı sağlamaktadır. Çocuk bu yolla büyüklük, Ģekil, 

renk, boyut, ağırlık, hacim, ölçme, sayma, zaman, mekan, uzaklık, uzay gibi pek çok 

kavramı ve eĢleĢtirme, sınıflandırma, sıralama, analiz, sentez ve problem çözme gibi 

bir çok zihinsel iĢlemleri de öğrenebilir. 

 

 - Çocuğun Dil GeliĢiminde Oyunun Etkileri: Çocuk oyunlarının bir çoğu 

dilin kullanımını gerektirir ve çocukların dil geliĢimlerini destekleyici niteliktedir. 

Oyun sırasında çocuk hem kendisini ifade etmek hem de karĢısındakini anlamak 

zorundadır. Özellikle sembolik oyunların dil geliĢimdeki rolü çok büyüktür. 

 

 Kısacası oyun yoluyla çocuk (Anonim 2005 ); 

 

 DüĢünmeyi ve kendi baĢına karar vermeyi öğrenir, 

 Sorumluluk almayı, iĢbirliği yapmayı ve paylaĢmayı öğrenir, 

 Hayal gücünü, becerilerini ve yaratıcılığını geliĢtirir, 

 Dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini organize etmeyi öğrenir, 

Kendini tanımayı öğrenir, 

 En güçlü ve doğal dürtülerinden biri olan, saldırganlık dürtüsünü boĢaltma 

olanağı bulur, 

 DeğiĢik sosyal rolleri deneme, duygularını dıĢa vurma olanağını bulur ve 

baĢka nesneler ya da insanlarla iliĢkilerini inceler, 

 Kas geliĢimini hızlandırır ve güçlendirir, 

 Çevresini araĢtırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkanı sağlar, 

 Kendisini ifade etmeyi, sözlü olarak ifade edilenleri anlamayı öğrenir, yeni 

sözcükler kazanır, 

 Çocuk toplu yaĢam için gerekli olan kuralları öğrenmektedir. 

 

2.2.3. Çocuğun oyununu etkileyen faktörler 

 

 - Kültür: Çocuklar oyunlarını bir önceki kuĢaktan taklit yoluyla 
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öğrenmektedirler. Çocukların oyunlarında kültürler arası bazı farklılıklar 

görülebilmektedir. Örneğin; Amerikalı çocukların grup oyunlarını daha çok 

sevdikleri ve dramatik oyundan sadece küçük yaĢlarda hoĢlandıkları belirlenirken, 

Japon çocuklarının dramatik oyundan, Amerikan çocuklarına oranla daha uzun süre 

hoĢlandıkları belirlenmiĢtir (Anonim 2005 ). 

 

 - Ġklim: Çocuğun, oyun türünü seçiminde mevsim ve iklim koĢullarının da 

büyük önemi bulunmaktadır. Yapılan çalıĢmalar; serin mevsimde, hareketli 

oyunların ve spor oyunlarının daha fazla tercih edildiğini, sıcak mevsimlerde ise; 

daha az enerji gerektiren oyunların tercih edildiğini göstermiĢtir. 

 

 - Zeka ve Sosyal Kabul: Normalden daha zeki olan çocuklar yaratıcı ve 

dramatik oyunlara daha fazla ilgi duymaktadırlar. Yine daha büyük yaĢlardaki zeki 

çocuklar, oyunlarında daha çok yalnızdırlar ve daha az fiziksel güç isteyen oyun 

aktivitelerine katılırlar. Ayrıca sosyal yönden kabul görmeyen veya sınırda kabul 

gören çocuklar da tek baĢına oyun oynama eğilimindedirler. ArkadaĢları arasında çok 

popüler olan çocuklar ise daha çok ve daha aktif oyunlar oynamayı istemektedirler. 

 

 - Sosyo-Ekonomik Düzey: Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek ya da düĢük 

olması, çocukların sahip olacakları oyun materyallerinin miktarını, çeĢidini ve oyun 

alanlarının büyüklüğünü de etkilemektedir. Normaldir ki, zengin uyarıcıya sahip bir 

çevre çocuğun oyun tercihlerini de etkileyecektir. Buna karĢın, gerektiğinde oyun 

materyalleri artık materyallerden yararlanılarak evde de yapılabilir. Çocuklar 

bunlardan çok hoĢlanırlar ve bunlarla zevkle oynayabilirler. 

 

   - GeliĢim Düzeyi ve Sağlık: Çocukların oyunları onların geliĢimlerine 

özellikle de zihinsel ve motor geliĢimlerine bağlı bulunmaktadır. Doğal olarak motor 

geliĢimi normal olan bir çocuk, özürlü bir çocuğa oranla daha aktif olacaktır. Fakat 

özürlü çocukların geliĢim düzeylerinin yaĢıtlarının geliĢim düzeylerine uygun 

olmaması, onların oyun davranıĢlarına sınırlılık getirmesine karĢın; oyun geliĢim 

aĢamalarında çok fazla değiĢikliğe sebep olmayıp, sadece hızında azalmaya neden 

olmaktadır. 



 25 

 

  

 - Cinsiyet: Ġlk çocukluk döneminde, oyun çeĢidinde cinsiyetler arasında çok 

fazla farklılık bulunmamakla birlikte; kızlar daha pasif erkekler ise daha aktif 

oyunları tercih etmektedirler. Oyun malzemelerinin seçiminde cinsiyetler arasında 

bazı farklılıklar olduğu görülmüĢtür. 8-10 yaĢlarında cinsiyet farklarının 

belirlenmesiyle, kız ve erkekler artık kendi cinsleriyle oynamaya baĢlarlar. Kızlar 

daha çok bebeklerle oynarken, erkekler top, yapı-inĢa ve savaĢ oyunlarına ilgi 

göstermektedirler. 

 

 -  Kitle ĠletiĢim Araçları: Çocuklar; televizyon izlemeyi, gazete ve dergi 

okuma ya da sinema ve tiyatro izlemeye tercih etmektedirler. Çocukların televizyon 

izlemeleri yaĢları ilerledikçe artmaktadır, okuldan ve oyundan arta kalan 

zamanlarının büyük bir bölümünü televizyon karĢısında geçirmektedirler. Çocuklar 

için büyük öneme sahip olan televizyon dolayısıyla çocuğun hem oyun zamanını 

hem de oyun çeĢitlerini etkilemektedir. 

 

2.2.4. Gelişim aşamalarına göre oyunun sınıflandırılması 

 

 Çocuk psikolojisinde yapılan çalıĢmalarda, yaĢlara özgü oyun çeĢitleri 

araĢtırılmıĢ, yaĢlara göre oyun periyotları belirlenmiĢ ve geliĢim aĢamalarına göre 

oyun aĢağıdaki Ģekilde sınıflanmıĢtır (Anonim 2005). 

 

 - Bebeklikte ve Erken Çocukluk Döneminde Oyun (0-2 yaĢ): Bu dönemde 

bebek, dokunma, duyma, emme gibi duyularını kullanarak çeĢitli deneylere giriĢir ve 

bundan da büyük zevk alır. Amaçsız olarak elleri ve ayakları ile oynar, hareket eden 

ve ses çıkaran nesneleri takip eder, kendisi bazı sesler çıkartarak bu sesleri dinler, 

ellerini ağzına sokar ve haz duyduğu için bu hareketleri tekrarlar, oyunları keĢif 

niteliğindedir ve bu davranıĢlar bu dönem çocuğunun oyununu oluĢturur. Bebeklerin 

oyun davranıĢlarını gözlemleyen Stern, 3 aylık bebeklerin oyunlarında yalnız kendi 

bedenlerini kullandıklarını, ancak daha sonraki aylarda objelerle oynamaya 

baĢladıklarını belirtmiĢtir. Bu dönemde bebek oyunlarının en önemli özelliği, oyunun 
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kuralsız, doğal ve özgür bir Ģekilde, yalnız olarak oynanılmasıdır. Çünkü çocuk 

bedeni, kasları ve dil becerisi henüz geliĢmediği için çevresiyle fazla iletiĢim 

kuramaz. 18 ay civarında ise, artık bebekler oyunlarında çevrelerinde gözlemledikleri 

ve günlük yaĢamdaki olayları taklit etmeye ve basit dramatik oyunlar oynamaya 

baĢlarlar. BaĢlangıçta oyuncak bebeklerle ve hayvanlarla konuĢma gibi kiĢileĢtirme 

veya boĢ bardaktan su içme gibi objeleri hayali olarak kullanma davranıĢları 

gösterirler. Daha sonraları ise doktorculuk, polisçilik, bakkalcılık gibi daha karmaĢık 

dramatize oyunlar oynarlar. 2 yaĢından itibaren çocuk oyunlarında yavaĢ yavaĢ 

günlük yaĢamlarını canlandıran dramatik oyunlar gözlenir. Bu aĢamada taklit önemli 

bir unsurdur. 

 

 Çocuklar 2-3 yaĢlarında hayal gücüne dayanan oyunları sevmeye baĢlar. 

Bebeklik döneminde oynanılan oyunlar, çocuğun fiziksel, motor ve zihinsel 

geliĢimini de çok fazla etkilemektedir. Çünkü bebekler zamanlarının büyük 

bölümünü çevrelerini araĢtırarak ve diğer oyun aktiviteleriyle eğlenerek 

geçirmektedirler. Bu tür oyunlarda kiĢileĢtirme söz konusudur. Objeleri kullanır ve 

bu objelere farklı anlamlar yükler (örn. bir sopayı atıp yerine koyma). Zamanla 

konular birey ya da hayvanları taklit etme Ģekline dönüĢür. Okul öncesi dönemde 

çocukların severek oynadıkları bu oyunlar 2-3 yaĢında kendi baĢına, yaĢı büyüdükçe 

de arkadaĢ kümeleri içinde oynamaya baĢlar. 2-3 yaĢından itibaren çocuklar 

çevrelerinde yaĢadıkları günlük olayları dramatize etmeye baĢlarlar. Bu nedenle, bu 

dönemdeki çocuklar için en uygun oyun materyalleri onların dramatik oyunlarında 

kullanabilecekleri değiĢik boyutlardaki marangozluk, temizlik malzemeleri (kürek, 

süpürge), bahçe aletleri (çapa, tırmık, kürek), hayvan seti, ulaĢım seti (tren yolu, 

köprü, demiryolu) gibi oyun donatıları olabilir. Yine bu dönemde kum ve su 

çocukların en çok sevdikleri oyun malzemeleridir ve çocuklar bu yaĢlarda, kovaya 

kum doldurup boĢaltmaktan, kumu su ile karıĢtırıp harç yapmaktan çok büyük zevk 

duyarlar (Anonim 2005). 

 

 Balıkesir kentinde bulunan mevcut çocuk oyun alanları planlama aĢamasında 

0-2 yaĢ çocuk gurubu göz ardı edilerek planlamaları yapılmıĢtır. Mahalleler 

arasındaki çocuk park alanları genel itibari ile 3-18 yaĢ gurubu arasındaki çocuklar 
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için tasarlanmıĢtır.  

 

 - Çocukluk Döneminde Oyun (3-6 yaĢ): Bu döneme aynı zamanda “oyun 

dönemi” de denilmektedir. Bu dönemde oyun, bebeklikteki oyunun bazı temel 

karakterlerini taĢımakla birlikte, daha karmaĢık ve daha çok geliĢmiĢtir. Çocuk bu 

dönemde durmadan konuĢur, sorar ve gün boyu yorulmadan oyun oynar. Artık 

yaĢıtlarıyla iliĢki kurmaya, birlikte oynamaya ve paylaĢmaya baĢlamıĢtır. Yani, 

çocuk toplumun küçük bir parçası olmaya baĢlamıĢ ve sosyal iletiĢimi artmıĢtır. 

Çocuk artık oyuncaklarını da diğer çocuklarla paylaĢabilmektedir. El becerileri 

geliĢmiĢ ve küçük kas geliĢimleri daha koordineli çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu çağda 

çocukların kas hareket becerilerini içeren oyunlar çok popülerdir. Çocuklar bu 

dönemde koĢma, atlama, tırmanma gibi oyunlar oynamaktan, 3-4 yaĢında tek ayak 

üzerinde zıplamaktan, kaldırımların kenarında yürümekten, 5 yaĢında ise yüzmek ve 

patenle kaymaktan hoĢlanmaktadırlar. 4-5 yaĢlarındaki çocuklarda dramatik oyunun 

önemi daha da artmıĢtır. Bu dönemde çocuklar dramatik oyunlarında daha çok aile 

iliĢkileri, günlük yaĢam aktiviteleriyle, hayvanlarla iliĢkili oyunları oynamayı tercih 

etmektedirler. Kızlar daha çok anne taklidi yaparak bebeklerle ve evcilik oyunu ile 

ilgilenirken, erkekler tabancalar ve sopalarla savaĢ oyunları oynarlar. Ayrıca 10 

yaĢındaki çocuk masa oyunlarına ve yapı oyuncaklarına çok fazla ilgi gösterir. 

Kesme yapıĢtırma, çizimler yapma, resim boyama, harf ve sayıları kopya etme ve 

parçalı bilmeceleri birleĢtirmeyi çok sever. 

 

 3-4 yaĢlarında çocukların motor geliĢimlerinin artması ve hareketlerinin 

daha da düzenlenmesiyle çocuklar inip çıkmaktan, üç tekerlekli bisiklete binmekten 

ve tırmanmaktan çok hoĢlanırlar. Bu dönemde sallanan at, pedallı araba, tekerlekli 

bisiklet, yük arabası ve salıncak seti en uygun oyun donatılarıdır. 

 

 4-6 yaĢlarında çocuklar açık hava oyunlarından hoĢlanırlar. Bu dönemde 

çocukların algılama, hatırlama, parçalara ayırıp birleĢtirme, yanılma, düzeltme, yeni 

yorumlar ve çözümler getirme yetenekleri de geliĢir ( Anonim 2005). 

 

 Balıkesir kentinde bulunan mevcut çocuk oyun alanları yetersiz olmasına 
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karĢın kullanılan çocuk oyun guruplarına rağbet fazladır. Mevcut çocuk park alanları 

içersindeki donatılar sınırlı ve standarttır. Bu yüzden katılımcı sayısı fazladır. Çocuk 

park alanlarına her yaĢtan çocuk geldiğinden katılımcıların oyun zamanı kısıtlıdır. 

 

 - Erken Çocukluk Döneminde Oyun (6-11/12 yaĢ): Çocuğun bu dönemdeki 

faaliyetleri ve ilgileri hem sayı ve içerik yönünden artmıĢ hem de sosyal çevre 

açısından geniĢlemiĢtir.Bu dönemde çocuğun oyunu evden sokağa kaymıĢ 

durumdadır.Çocuk evde artık pahalı oyuncaklarla oynama yerine, dıĢarıda koĢmayı, 

saklambaç oynamayı, bisiklete binmeyi, ip atlamayı, kaydırak ve sek sek oynamayı 

daha çok tercih etmektedir. Bu dönemde kızlar ve erkekler cinsiyetlerine uygun 

oyunların farkındadırlar ve cinsiyetlerine uygun olmayan aktivitelerden kaçınırlar ve 

kendi aralarında (kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle) gruplaĢarak oynarlar. Erkekler 

kendi aralarında çeteler kurarlarken, kızlarda yakın arkadaĢlıklar kurarlar. Erkekler 

daha çok takım oyunlarından ve yarıĢmalardan hoĢlanır. Bir gruba kabul edilmeyen 

çocuklar ise çoğunlukla okuma, radyo dinleme ,televizyon izleme gibi eğlendirici 

aktiviteleri tercih ederler. 

 

 6 yaĢında çocukların top oynamak, ip atlamak, tırmanmak, yüzmek gibi 

bedensel hareketlerden ve açık hava oyunlarından çok fazla hoĢlanmaları nedeniyle 

ip, top, ip merdiven, kızak, kayak ve paten gibi oyun malzemeleri tercih edilebilir 

(Anonim 2005). 

  

 Balıkesir kentindeki mahallerde yaĢayan çocukların hepsi aynı çocukluk 

evresini tamamlayamamaktadır. Mahallerin bulunduğu yer, Ģehre uzaklığı, oyun 

oynama alanları, araç trafiği, apartmanlar arası sokakların uygunluğu, oyun oynan 

zeminin özelliği vb. unsurlardan dolayı çocuklar arasındaki oyun oynama  

farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Günümüzdeki Ģehir planlama 

evreleri betonlaĢma üzerine kurulu olduğu için çocuklar geliĢim süreçlerini 

tamamlayamamaktadır. Buda ilerde sağlıklı bireylerin yetiĢmesi açısından 

olumsuzluklara sebep vermektedir. Bunların yaĢanmaması için mahalle nüfusu 

bazında çocuk park alanları artırılmalı ve kurulan çocuk parkları her yaĢtan 

katılımcıya hitap etmelidir.     
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 - Adölesan Dönemde Ġlgileri (11/12-21 yaĢ): YaklaĢık 10- 19 yaĢ arasını 

kapsayan, kiĢinin fiziksel, cinsel ve psikososyal geliĢimini sağladığı dönem olarak 

bilinen “Adölesan Dönem” de çocuklar, çocukluktan gelen ve etkisini sürdürmekte 

olan birçok ilgi etkisini kaybetmekte ve bunun yerini daha olgunlaĢmıĢ ilgiler 

almaktadır. Adölesanlar organize oyunlara ve spora olan ilgilerini kaybederler ve 

daha çok seyirci olarak izlemeyi tercih etmeye baĢlarlar. Ayrıca zeka becerilerine 

ihtiyaç gösteren oyunlara ve hobilere karĢı ilgileri artmıĢtır. Adölesanlar 

zamanlarının büyük bölümünü okumayla geçirirler. Ayrıca, bu dönemde bütün 

adölesanların en büyük zevki yalnızken veya sıkıldıklarında hayal kurmalarıdır. 

Televizyon izleme çekiciliğini kaybettiği halde, sinemaya gitmek günlük popüler 

aktiviteler arasında yer alabilir. 

 

 Arnas (2004)„e göre, çocuk, arkadaĢlarıyla oynadığı oyunda, paylaĢma, 

yardımlaĢma, çevre ile olumlu iliĢkiler kurma, baĢkalarının haklarına saygı gösterme 

ve sorumluluk alma gibi temel toplumsal kuralları da öğrenir. ''Çocuk, oyun içinde 

geliĢmekte ve oyunla büyümektedir. Bu, bir süreç değil, geliĢimin kendisidir. Çocuk 

için yaĢamı öğrenme aracı olan oyun, onun fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil 

geliĢimi açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu nedenle aileler, çocuklarını mutlaka 

oyuna yönlendirmelidir. 

 

 Fiziksel güç gerektiren oyunlar oynamasının, dolaĢım, solunum, sindirim ve 

boĢaltım gibi sistemlerinin düzenli çalıĢmasını sağlamasının yanı sıra oksijen alımı, 

kan dolaĢımı ve dokulara besin taĢınmasını da artırır. Çocuk, gerçek yaĢamda 

kendisini rahatsız eden durumları ve diğer insanlarla paylaĢamadığı duygularını 

sembolik olarak oyununa yansıtabileceğini ve oyun yoluyla ifade edebilir. 

 

 Çocuklar oyun ile; araĢtırma, gözlem yapma, keĢfetme, yeni beceriler 

geliĢtirme ve baĢarısızlık endiĢesi duymadan yeni ve değiĢik roller alma olanağı 

bulur (Arnas 2004). 
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2.2.5. Oyun evreleri 

 

 Çocukların yaĢlarına ve geliĢim düzeylerine göre farklılıklar gösteren oyun 

evreleri birçok araĢtırıcı tarafından incelenmiĢ ve farklı Ģekillerde açıklanmıĢtır. Bu 

araĢtırıcılardan Parten (1932), oyunu çocuğun geliĢimindeki sosyal yönü ile 

incelerken; Piaget (1962) zihinsel geliĢim yönünü incelemiĢtir. 

 

 - Parten‟in Sosyal Oyun Sınıflandırmasında oyun, ilkel sosyal 

davranıĢlardan iĢbirlikçi sosyal davranıĢlara doğru bir geliĢim göstermektedir 

(Alqudah 2003).  

 

 Parten oyunu 5 aĢamada ele almıĢtır (Parten 1932); 

 

 1- Tek BaĢına Oyun: Bu dönemin baĢlangıcında çocuk öncelikle kendi 

uzuvlarıyla ve birkaç aylık olunca da çevresindeki uyarıcılarla ilgilenmeye baĢlar. Bu 

dönemde nesnelerin renkleri, sesleri ve hareketleri çocuğun oyununu 

oluĢturmaktadır. Daha sonra ise diğer kiĢilerle sosyal etkileĢimi olmaksızın, çocuk 

oyuncaklarıyla yalnız baĢına oynamaktadır. Çocuk grup aktiviteleri içinde 

arkadaĢlarına katılmaz, çevresindeki çocukların oyunundan etkilenmez ve bağımsız 

davranır. Bu dönemin en belirgin özelliği, çocuğun çevresindeki hiçbir Ģeyden 

etkilenmeden oyununa devam etmesidir. Fakat ileri ki yaĢlarda, örneğin; 4-5 yaĢında 

çocuklar bazen tek baĢına oyuna dönüĢ yapabilirler ve oyuncaklarıyla uzun süre 

sıkılmadan tek baĢlarına oynayabilirler. 

 2- Oyunu Ġzleme: Bu dönemde çocuk diğer çocuklarla her hangi bir iliĢki 

kurmaksızın, sadece onların oyunlarını izler veya oyuna katılmadan onların 

davranıĢları hakkında sorular sorabilir. Bu oyun aĢaması tek baĢına oyun 

aĢamasından çocuğun diğerlerinin oyunuyla ilgilenmesi ile ayırt edilebilmektedir. 

 3- Paralel Oyun: Bu dönemde, çocuklar aynı ortamda oynarlar, aynı 

oyuncakları kullanırlar, fakat birlikte oynamazlar ve birbirlerinden bağımsız olarak 

oyunlarını sürdürürler. Paralel oyunda da çocukların sosyal etkileĢimleri çok az 

olmakla birlikte, bir oyuncağı istemek, düĢüncelerini söylemek gibi durumlarda 
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birbirleriyle çok az da olsa etkileĢime girebilirler. Bu oyun devresi 2 yaĢında baĢlar 

ve 3-4 yaĢlarına kadar sürebilir. 

 4- Birlikte Oyun: Çocuklar bir arada grup Ģeklinde ve birbirleriyle etkileĢim 

halindedirler. Birbirlerinin fikirlerinden yararlanabilirler, oyun materyalleri alıĢ veriĢi 

yapabilirler. Çocukların her biri kendi oyununa devam eder ancak aynı oyunu 

oynamamaktadırlar. 

 5- Kooperatif Oyun: ĠĢbirliğine dayanan bu oyunda, amaç beraberce belirli 

bir sonucu baĢarmaktır ve oyun bu amaç göz önünde bulundurularak planlanmıĢtır. 

Bu dönemde çocuklar arasında gerçek bir sosyal etkileĢim vardır ve çocuklar oyunun 

amacına ulaĢmak üzere örgütlenmiĢlerdir. Ayrıca, oyun malzemeleri de bu amaca 

uygun olarak paylaĢılır. 

 

 - Piaget (1962)‟e göre oyunun sınıflandırılmasında, çocukların oyunlarını, 

zihinsel geliĢime paralel olarak 3 aĢamada açıklanmaktadır. 

 

 - AlıĢtırmalı Oyun (ĠĢlevsel oyun- Duyu / Sensomotor dönem): 0- 2 yaĢ 

döneminde çocuklar bedenlerini ve çevrelerini öğrenme ve tanıma aĢamasındadırlar. 

Piaget‟in bu dönemde iĢlevsel oyun olarak tanımladığı oyun, çocuğun bedenini, 

nesneleri ve bunların fonksiyonlarını öğrenerek tekrarlaması ve bunu oyun haline 

getirmesidir. Bu dönemde, çocuk çevresindeki objeleri ve bedenini yönetmeyi 

öğrenir. Daha sonra da bu hareketleri tekrarlayarak oyun oynar. KaĢığı bir yere 

vurduğunda ses çıkardığını duyan çocuk, bu sesi tekrar duymak için kaĢığı çeĢitli 

eĢyalara vurabilir ve çıkardığı sesleri tekrarlayarak ses oyunları yapabilir. 

 

 - Sembolik Oyun (Taklit simgesel oyun ): 2- 12 yaĢlar arasını kapsayan bu 

dönemde çocuk, çevresinde yaĢadığı olayları, kiĢileri, nesneleri ve hayvanları taklit 

etmeye baĢlar. Çocuk, oyunda gerçek model olmaksızın bir kaptan yalancıktan su 

içebilir veya at gibi davranabilir. Bu olayları taklit ederken, onun olayları anlayıĢı, 

algılayıĢı farklılaĢır, geliĢir ve tamamlanabilir. Bu dönemin sonuna doğru, çocuğun 

oyunu gerçeğe daha uygun olmakta ve iĢbölümüne daha fazla dayanmaktadır. 7- 8 

yaĢlarından sonra ise, oyunun gerçeklere uygun oynanması, onun kurallarının ve 

amaçlarının daha önceden detaylı olarak belirlenmesine sebep olmaktadır. 
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 - Kurallı Oyun: Piaget‟e göre bu oyun Ģekli 12 yaĢından sonra yani somut 

iĢlemler aĢamasından sonra ortaya çıkmaktadır. Çocuk oyunda artık daha mantıklı, 

daha sosyaldir ve zihninde gerçekler daha da kesinleĢmiĢtir. Ayrıca egosantrizm ve 

fantezi (hayal-imge) oyunlar azalmıĢ ve oyun belirli kurallara bağlanmıĢtır. Bu 

dönemde genellikle, kesin ve bazen de karmaĢık kuralları olan oyunlar oynanır. 

Örneğin; saklambaç, sek sek oyunu veya organize spor oyunları gibi beceri oyunları 

ve satranç, dama gibi zeka oyunları bu dönemin en popüler oyunları arasındadır. Bu 

dönemin çocuk oyunları, beceri, zeka ve hepsinden de öte kural bilgisi 

gerektirmektedir. Bu oyunlara “yapısal oyunlar” da denilir ve oyunun temel 

kurallarını bilmeyen veya uymayan çocuklar ya cezalandırılır ya da bir daha oyuna 

kabul edilmezler. 

 

2.2.6. Oyun teorileri 

 

 Oyunun etkilerini ve nedenlerini inceleyen teoriler, klasik ve dinamik 

teoriler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır  

 

 

2.2.6.1. Klasik oyun teorileri 

  

 Bu gruptaki teoriler oyunun içeriğini ve amacını anlamaya yönelik 

teorilerdir (Alqudah 2003).  

  

 - Fazla Enerjiyi Harcama Teorisi: Bu teoriye göre oyun, organizmada 

bulunan fazla enerjinin amaçsız etkinlikler olarak oyun yoluyla harcanmasıdır. 

Çocuk fazla enerjisini harcamak için oyun oynar. Bu kuramın açıklayamadığı bazı 

noktalar vardır. Çocukların çok hasta oldukları zaman da oyun oynamalarını, herhangi 

bir oyunun bazı özel Ģekiller almasını ve ilginin neden bir dönemden baĢka bir 

döneme geçildiği zaman değiĢikliğe uğradığını kesin olarak açıklayamamaktadırlar. 

 

 - Dinlenme Teorisi: Fazla enerji tüketiminin aksine, harcanan enerjiyi 
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kazanmak yani enerji açığını kapatmak amacıyla oynandığını savunurlar. Oyunu, 

yorucu bir çalıĢma döneminden sonra organizmanın belirli bir dinlenme etkinliğine 

gereksinimi olduğunu ve oyunun fazla enerji teorisinin tam tersine enerji artırmak 

amacıyla oynanıldığını söylemiĢlerdir. Fakat bu teori de çocukların oyunlarını 

açıklamak için yetersiz kalmıĢtır. 

 

 - YetiĢkinlik YaĢamına Hazırlık: Çocuğun ileriki yaĢamında kendisine 

yardımcı olacak ve onu hayata hazırlayacak doğal yeteneklerin ortaya çıkmasıdır. Bu 

teoriye göre oyun içgüdüseldir ve çocuk gelecekte sahip olacağı davranıĢlarını 

önceden içgüdüsel olarak oyun Ģeklinde dener. Yani yaĢama hazırlık kalıtsal bir 

özellik olma niteliğindedir. Çocuk oyunla gelecekteki yaĢamına hazırlık olarak çok 

Ģey öğrense de, bu doğal içgüdüsel bir hazırlanma sayılmaz. Çünkü çocuk sadece 

öğrenmek amacıyla oyun oynamamaktadır. 

 

 - Tekrarlama Teorisi: Oyundaki her hareket kalıtımsal bir temele 

dayanmaktadır ve birey yaĢamı boyunca kendinden önceki soyunun geçirmiĢ olduğu 

aynı geliĢmeyi geçirecektir. Bu teoriye göre oyun, kalıtım yoluyla gelen ilkel ve 

gereksiz davranıĢların organizma tarafından terk edilmesi ve kiĢinin çalıĢmaya 

hazırlanmasıdır. Bu teori sonradan kazanılmıĢ özelliklerin kalıtımla geçebileceğine 

inanmaktadır ve çocuk oyunlarındaki yenilikleri ve geliĢmeleri açıklamada 

yetersizdir. 

 

 - Ġçgüdü Teorisi: Bu teoriye göre oyun, içgüdülerin geliĢip olgunlaĢmasına 

yönelmiĢ hareket ve faaliyetlerdir. Ġçgüdülere verilen önem azalınca bu alandaki 

teorilerin de değerleri azalmıĢtır. Ġçgüdü teorisi, oyunun çeĢitli yönlerini 

açıklayamamaktadır. Bütün bu teoriler oyunun bazı yönlerini açıklamaktadır. Her 

birinde bir takım eksiklikler vardır. 

 

2.2.6.2. Dinamik oyun teorileri 

 

 Dinamik oyun teorileri, klasik teorilerden farklı olarak çocuğun oyunu niçin 

oynadığını araĢtırmayıp, oyunun içeriğini anlamaya çalıĢır (Alqudah 2003). 
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 - Psikoanalitik oyun teorileri: Psikoanalitik kurama göre oyun, hoĢ 

deneyimlerin tekrarlandığı ve bu Ģekilde çocuğun olayları kontrol etmesinin 

sağlandığı bir etkinlik olarak açıklanmıĢtır. 

 

 Freud‟a göre, çocukların oyunları rastgele ya da Ģans eseri oluĢmayıp, 

farkında olduğu veya olmadığı duyguları belirmektedir. Denetimden uzak olan 

oyunda çocuğun duyguları, hayalleri ve fantezileri de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 

oyun, gerçeğin baskısından, geriliminden ve çatıĢmalarından, çocuğun geçici olarak 

uzaklaĢmasını, ferahlamasını ve güç kazanmasını sağlamaktadır. Freud ve onu 

izleyen psikoanalitik kuramcılar, oyunu çocuğu tanımada değerli bir araç olarak 

görmüĢler ve çocuğun ruhsal uyumsuzluklarının tedavisinde etkili bir yöntem olarak 

kullanmıĢlardır. Çünkü çocuk oyununda; sevgi, nefret, kızgınlık gibi duygularını 

baĢkalarına veya nesnelere yansıtabilir. Çocuğun gerginlik, heyecan ve çeliĢkilerini 

oyun anında sürekli olarak tekrarlaması, bu heyecan gerginlik ve çeliĢkilerinin 

azalmasına neden olabilir. 

 

 - Piaget‟in Oyun Teorisi: Diğer kuramcılardan farklı olarak Piaget oyunu, 

olgunlaĢma sürecinin ve biliĢsel geliĢimin temel unsuru olarak değerlendirmiĢtir. 

Piaget, uyum ve özümlemenin zihinsel geliĢimde aynı derecede gerekli olduğuna ve 

oyunun zihinsel geliĢime yardımcı olduğuna inanır. Özümleme (Assimilasyon), 

organizmanın mevcut yapısı ve mekanizmalarıyla yeni durumları ve problemleri 

karĢılayabilme yeteneğidir. Yani özümleme, kendine benzetme olayıdır. 

Akomodasyon ise, organizmanın yeni durumları karĢılayabilmesi için yapısındaki 

değiĢme sürecidir. Bir baĢka deyiĢle organizmanın kendini uydurma, uygunluk 

sağlama çabasıdır. 

 

 Oyun, çocukların sadece fiziksel geliĢim için değil, zihinsel geliĢim için de 

gereklidir ve oyun ile onların daha sosyal, duygusal ve kavramaya iliĢkin 

yeteneklerini geliĢtiği görülmektedir. Çocuklar, oyun ile yeteneklerini ortaya çıkarır, 

yeni bir Ģeyler öğrenir. Sonuç olarak oyunun çocuk için önemi yadsınamaz bir 

gerçektir. 
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2.3.  Kentsel Yeşil Alan İçerisinde Oyun Alanları 

 

 YeĢil alanlar, fonksiyonları, büyüklüklerine göre kademeli ve birbirini 

tamamlar Ģekilde sıralanmalıdır. Kentlerdeki yeĢil alanları iĢlevlerine göre; çocuk 

oyun alanları, parklar, spor alanları, rekreasyon alanları gibi kategorilere ayrılabilir. 

 

 Kentsel planlama içinde, kent insanına sosyal, çevresel, ekonomik, sağlık, 

rekreasyon gibi yararlar sağlayan yeĢil alanlar büyük önem taĢır. YeĢil alanlar, 

bahçeli evlerden farklı olarak, özel kullanıĢlı alanlar olarak planlanır ve yerleĢmenin 

uzantısı olan çeĢitli ortak faaliyetlerin geliĢmesine ayrılır. Kent içindeki yeĢil 

alanların parçası olan oyun alanları kolay ulaĢılabilir ve toz, gürültü, koku gibi 

olumsuz etkilerden uzak olacak Ģekilde planlanmalıdır (Acar ve Sarı 2004). 

 

 Oyun Alanı 

 

 Oyun potansiyeli üzerinde çevrenin, oyun alanın etkisi vardır. Mekan 

bilincinin oluĢması, algı ve motor geliĢiminin uyarılması için çocuk çeĢitli alanları 

denemelidir. Çocuğun mekan duygusuna sahip olabilmesi için üstünde- altında, 

içinde- dıĢında, açık- kapalı, sağ-sol, yakın-uzak gibi çeĢitli kavramları öğrenmesi 

gerekir. Biçimlerin, dokuların, renklerin, tasarımların ve seslerin tekrarı çocukların 

öğrenmesini sağlamak için önemlidir. Gerçekte her alan ve her ortam eğitim için bir 

potansiyele sahiptir. Bir oyun alanı çocuğa biçim, boyut, sayı, parçalar arası iliĢki vb. 

gibi kavramları geliĢtirmesi için yardımcı olmalıdır (Alqudah 2003). 

 

 Oyun alanı, çocuğun sosyal, duygusal, biliĢsel ve fiziksel geliĢim ve eğitimi 

için esas olan aktivitelerini desteklemek için tasarlanmıĢ alansal bir eğitim çevresidir. 

Oyun alanı farklı aktivitelere, strüktüre edilmiĢ oyunlar, yaratıcı oyunlar, doğal 

elemanlarla oyunlar, su ve kum oyunları, sessiz oyunlar, paylaĢılan açık-alan oyunları 

gibi farklı oyun türlerine olanak sağlamalıdır. Ġyi tasarlanmıĢ, iyi yönetilen bir oyun 

çevresi çocuklara motor becerilerin geliĢtirilmesi, sosyal geliĢim, öğrenme, karar 

verme, fantezi oyun, eğlenmek için oyun oynama gibi geliĢim fırsatları tanır 
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(Alqudah 2003). 

 

 BaĢlıca dört tip oyun alanı vardır  (Alqudah 2003): 

 

 - Geleneksel (Klâsik ya da uzlaĢımsal) oyun alanları: Standart oyun donatına 

dayanır. Donatı genellikle tek baĢına kullanılır ve büyük kas aktivitesine ve motor 

geliĢime yöneliktir. Geleneksel oyun alanlarında en çok kullanılan donatı salıncaktır. 

Bu alanlarda çocuk davranıĢlarının % 77.9 u iĢlevsel, % 2 si ise dramatiktir. 

Bağlantılı oyun alanları klâsik oyun araçlarının birleĢtirilmesiyle oluĢmuĢtur. Oyun 

aracı boyutları nedeniyle bir strüktür haline dönüĢmüĢtür. 

  

 Geleneksel tip oyun alanları; kaydırak, salıncak, tahteravalli gibi çocukların 

kimliklerini bulmalarına yönelik fakat sosyal ve kavramsal geliĢmeye yeterli 

olmayan yerlerdir (Arnold  1996). 

 

 - ÇağdaĢ (Heykelsi) oyun alanları: Mimar ya da Peyzaj Mimarı tarafından 

tasarlanan ve bir kereye özgü olan tasarımlardır. Estetiktirler. Heykelsi oyun alanları 

genelde statik olur; içinde çocuklardan baĢka hiç bir Ģey hareket etmez. Su, fıskiye, 

tepe, eğim, tünel gibi özelliklere sahip olabilirler (Alqudah 2003). 

 

 ÇağdaĢ tip oyun alanları; üstyapı veya çok fonksiyonlu yapılar gibi 

devamlılık oluĢturan parçaları ve farklı biçimli yerleri birleĢtirir veya bağlar (Arnold 

1996 ). 

 - Macera oyun alanları: Macera parkları çocuklara kendi oyun alanlarını 

yaratmak içinbir donatı sunar. Hiçbir Ģey sabit ya da statik değildir. Çocuğun kendi 

çevresini ve kendi oyun aletlerini kendisinin yaratabileceği el aletleri, kullanılmayan 

eski lastikler, atılmıĢ keresteler, sandıklar, toprak, su, tuğla, kağıt, boya, çivi, çekiç, 

kürek, halat vb. materyallerden oluĢur (Alqudah 2003). 

 

 Mekanda tavsiyelerde bulunan ve çocukların oyununda görev alan bir lider 

bulunur; bu kiĢi genellikle gönüllü bir yetiĢkindir. Çocukların mekandaki elemanları 

yaratıcı Ģekilde kullanması, kullanarak çevrelerini yeniden Ģekillendirmeleri beklenir. 
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Oyun alanları içinde çocukların oyun ihtiyacını en çok karĢılayan macera oyun 

alanlarıdır. Macera oyun alanları görsel açıdan en az çekici ve en az estetik olan oyun 

alanı türü olmasına karĢın çocukların en uzun süre kaldıkları oyun alanıdır denebilir  

 

 - Yaratıcı oyun alanları: Bu tip oyun alanlarında çocuklara kendi çevrelerini 

yaratabilecekleri, modüler “gevĢek” bölümler içerir. Modüler parçalar çocuklara, 

aletlere gerek duymadan kendi oyun alanlarını yaratmaları olanağını sağlar. Tasarım 

ve donatıda çeĢitlenir. Genelde kum gibi Ģekillendirilebilir malzemeler bulunur. 

Tekerlekli araç alanı, su ve kum alanı, tırmanma, sallanma ve fantezi oyunu için 

karmaĢık birimler bulunabilir. Yaratıcı oyun problem çözme konusunda çocuğa 

esnek bir yaklaĢım kazanma fırsatı sağlar; ancak tasarımcı için bu oyunu sağlamak 

güçtür. Hareket ettirilebilen ya da değiĢtirilebilen esnek elemanlar daha çok yaratıcı 

oyunu sağlar. Geleneksel oyun donatımın yaratıcı oyunu azalttığı görülür (Alqudah  

2003). 

 

 Avantajlı yaratıcı tip oyun alanları; serbest, yaĢlı ağaçlar, ağır yürüyüĢleri ve 

diğer materyalleri kapsar. Çocuklara, düĢüncelerini yaratmak için izin verir, esneklik 

sağlar, kavramsal, sosyal ve fiziksel geliĢmelerine yönelik olanak sağlar (Arnold 

1996). 

 

 KentleĢmenin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de kentsel açık ve yeĢil 

alanların yoğun kullanımı ve giderek azalmasıyla bozulan kent-doğa dengesi ve 

paralelinde artan çevre sorunlarıdır. Kentsel yeĢil alanların, kentlinin fiziksel ve 

ruhsal gereksinmelerini karĢılamaktan, doğal zenginliklerin özellikle biyolojik 

çeĢitliliğin korunmasına, turizmin geliĢmesinden, yerleĢim alanlarıyla ticaret ve 

sanayi alanları arasında tampon bölgeler oluĢturmaya, yaya ve taĢıt dolaĢımını 

kolaylaĢtırmaya varıncaya değin, sağladığı yararlar büyüktür. YeĢil alanlar, kent 

çevresini birçok iĢlevi ile iyileĢtirmektedir. Kentin ve komĢu alanların karakterini 

biçimlendirirken, sıcaklık etkisinin, yüzeysel su akıĢının azaltılmasında, kentte yaban 

hayatı oluĢumunu hızlandırmakta ve en önemlisi insan yaĢamına olumlu etkiler 

sağlamaktadır (Acar ve Sarı  2004).  
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 Çocuk oyun alanları, yapılarla dolan kentte, çocuğun doğayla buluĢtuğu, bir 

takım elemanlarla egzersiz yaparak kendini geliĢtirdiği mekanlardır. Çocuklar 

kendilerine ayrılmıĢ oyun alanlarında bulunan oyun elemanları ile kendilerine yeni 

oyunlar, yeni dünyalar yaratmaktadırlar. Çocuklar, ayrıca bu mekanların ne kadar 

rahat mekanlar olduğunu algılayarak büyüdükçe bunu kendi yaĢantısına geçirerek 

hem bu alanları hem de çevresini daha iyi korumak için daha duyarlı, yapıcı bireyler 

olurlar (BektaĢ 2003). 

 

 Ġnsanın fiziksel ve ruhsal yapısı, çocukluğu ile baĢlayan bir süreç içerisinde 

Ģekillenir. Bu geliĢimde anne- babanın, yakınların, eğitmenlerin ve toplumun yanında 

içinde yaĢanılan çevrenin etkisi büyüktür. 

 

 YaĢadığımız bu yüzyılın içerisinde artık kentlerde yaĢayan nüfus sayısında 

artıĢ görülmektedir. Bununla birlikte doğadan uzaklaĢarak yapı bloklarının arasına 

hapsolmuĢ insan sayısı da artmaktadır. Bu insanlar, ihtiyaçlarını karĢılamak için 

çalıĢmak ve hayatlarını yapay bir çevrede sürdürmek zorundadırlar. Bu nedenle 

çevrenin olumsuz koĢulları minimum düzeye indirmek, insanların dinlenme ve 

eğlenme ihtiyacını karĢılamak amacıyla yeterli ölçü, sayı ve nitelikte parklar, oyun 

alanları, açık alanlar vb. yaratmakla olasıdır (BaĢal ve ark. 1993).  

 

 Çocuk oyun alanları ve çocuk bahçeleri için yer seçimi yapılırken Ģunlara 

dikkat etmek gerekir (Gökok ve ark. 1990; Alqudah  2003).  

 

 Planlanacak alan içindeki nüfusun yaĢ dağılımı, 

 Nüfusun sosyo- ekonomik özellikleri, 

 Okul oyun alanlarının miktarı, 

 Okul oyun alanlarının öğrenciler dıĢında kamuya ne derece açık oldukları, 

 Yöresel eğilim ve alıĢkanlıklar, 

 Ġklim özellikleri, 

 Kent büyüklüğü ve kentin doğaya yakınlığı- fiziksel ve psikolojik, 

 Nüfusun sağlık özellikleri, 
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 Kent içindeki konut ve nüfus yoğunlukları, 

 Kamu ulaĢım ağı. 

 

 Çocukluk çağı, kimi araĢtırmacılara göre değiĢiklik göstermekle beraber, 

genellikle 0-18 yaĢ arası kabul edilmelidir. Çocukların ruhsal özelliklerine göre 0- 3, 

3- 6 ve 6- 14, 14-18 yaĢları içine alan üç döneme ayrılmaktadır. 6-14/ 18 yaĢ grubu 

da kendi içinde 12-15, 15-18 yaĢ olarak sınıflamak mümkündür. Çocukluk çağında 

oyunun, son derece önemli bir konu olduğu göz önüne alınarak çocuk oyun 

alanlarının planlanmasında bu üç dönem için oyun anlayıĢının ve ihtiyaçların 

farklılığı dikkate alınmalıdır (Çizelge 2.2) (Gür 2002). 

 

 Çocuk oyun alanları, hızlı kentleĢme sonucunda, çocuklar için güvenli ve 

sessiz ortamların azaldığı kentlerimizde, büyük bir sorunun çözülmesi yönünden 

önem taĢır. Çocuk oyun alanlarının planlanmasında göz önünde tutulması gereken 

çocukluğun belirli devrelerinde beliren gereksinmelere göre eğlenmesi, dinlenmesi 

ve temel eğitimi için en uygun koĢulların sağlanmasıdır (BaĢal ve ark.  1993). 

 

Çizelge 2.2 YaĢ gruplarına göre alan ihtiyacı ve ulaĢılabilirlik mesafesi (Gür 2002) 

 

YaĢ 

Gruplar

ı 

Çocuk Oyun Alanları Spor Tesisleri Parklar 

Süre            Uzaklık          

Ġlkeler 

Süre        Ġlkeler Mahalle   

Konut 3-5 En fazla 

1-2 dk. 

60-70 m Algı ve 

denetim 

boyutu 

içinde 

Oyun çağındaki 

çocukların düzenli 

sportif etkinliklere 

katılımının 

sağlanması 

Konut birimleri 

arasında 
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6-11  En fazla 

3-4 dk. 

100-150 m 

en fazla 

350 m 

Ağır trafik 

yolu 

geçmeden 

Ġlkokul çağı 

çocuklarının düzenli 

sportif etkinliklere 

katılımın sağlanması 

Gelecekte daha 

güvenli 

olmalarının 

sağlanması; 

kentin düğüm 

noktalarında yer 

alması 

Çizelge 2.2 devamı YaĢ gruplarına göre alan ihtiyacı ve ulaĢılabilirlik mesafesi (Gür 

2002) 
 

 

12-

15/18 

7-10 dk. 350-800 m   2-3 dk. 250-300 m 5 dk. En fazla 6-

10 dk. 

 

 

 Ġlgilenme derecelerine göre çocuk oyun alanlarını kullananları Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz (BektaĢ 2003). 

 

 - Çocuklar: Çocuklar Ģüphesiz oyun alanından en çok etkilenen kiĢilerdir. 

Onların ilgisi, heyecanı ve merakı desteklenmeli ve kiĢisel emniyetleri sağlanmalıdır. 

En fazla etkilenen kullanıcı grubu olmasına rağmen, çevre düzenini etkileme de en az 

rolü bulunanlardır. Çocukların bu meselelerinde kendilerine en az danıĢılan olmaları 

yanında, oyun mekanları planlanırken, çocukların ihtiyaçlar sık sık unutulur. 

 

 - Ebeveynler: Bu grup, çocuklardan sonra, baĢarılı bir oyun alanının 

düzenlenmesinde baĢvurulması gereken ikinci gruplardır. Aslında bu grup, çocuk 

için yapıcı olduğu kadar yıkıcıdır da, hatta bazen aile yararlı olmaktan çok, zararlı 

olduğu kanısını kuvvetlendirir. Çocukların baskı, yasak ve zorlamalarla bunalıma, 

serseriliğe ve suça yönelmelerinin en büyük etmeni, bilinçli ve bilinçsiz bir Ģekilde 

çocuğu etkilemeye çalıĢan ebeveynlerdir. DüĢünceli ebeveynler kendi düĢüncelerine 

ters düĢmesine rağmen, çocuk ihtiyacının neler olduğunu araĢtırıp, onlara büyük ilgi 

göstermelidirler. Çocukların ihtiyaç duyduğu çevre, tutkularını serbestçe yerine 

getiren çevredir. Akıllı bir aile gerçekçi özelliklere önem vermeli ve çocuğun iyiliği 
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için kendi isteklerinden gereken yerlerde vazgeçmelidir. 

 

 - Diğer Büyükler: Bu grup, bir oyun alanı civarında yaĢayan veya çalıĢan 

fakat oyun alanını kullanan çocukların ebeveyni olmayan büyüklerden meydana 

gelir. Bunlar düzenlemede komĢu gözlemci olarak çok fazla etkilenirler. Onların 

arasında yaĢlı insanlar, oynayan çocukları seyretmekten hoĢlanırlar. Oyun alanının 

yakınında oturanlar sabah uykularının kesilmesinden veya devamlı gürültüden 

Ģikayet edebilirler.  

 

 - ġehir Ġdaresi: Bu grup, Ģehir hayatına hizmetlerle birlikte içinde oyun 

alanlarının da bulunduğu bir çok aktiviteleri Ģehirliye sunmakla sorumludur. Nerede, 

ne zaman, ne çeĢit yapılacağına onlar karar verirler. Çoğunlukla yetersiz bütçe 

olanağı içinde bir çok sorunları çözümleme durumu ile karĢı karĢıyadırlar. Bu grup, 

herkesin üzerinde en büyük etkiyi sağlamak için gayret sarf eder, halbuki sonuçta en 

az etkilenen gruptur (Memlük 1974; BektaĢ 2003). 

 

 AraĢtırmacılar, oyunu farklı Ģekillerde tanımlasa da çocuğun yaĢamının ve 

geliĢiminin vazgeçilmez bir parçası olduğu konusunda birleĢmektedirler. Çocuk oyun 

alanları Avrupa ve Amerika‟da çeĢitli yaĢ gruplarına göre Ģu Ģekilde 

sınıflandırılmaktadır (Alqudah 2003). Bunlar: 

 

 Çocuk Bahçesi, 

 Çocuk Oyun Alanları olarak iki ana grupta incelenebilir. 

 

2.3.1. Çocuk bahçeleri 

 

 Bunlar çocukların okul öncesi devresine ait oyun yerleridir. 0-3 ve 3-6 

yaĢlar arasındaki çocuklara hizmet edecek Ģekilde planlanırlar. Bu tip oyun alanları 

çocuğun annesinin gözetimi altında bulunması zorunluluğu dikkate alınarak, konut 

bölgelerinin yakınında oluĢturulması gereklidir. Çocuk bahçelerinin hemen her 

mahallede ve belirli bir ulaĢılabilirlik mesafesi içinde yerleĢtirilmesi gerekir. Konut 

alanının yapı ve nüfus yoğunluğu, çocuk oyun alanlarının ölçüsü ve ulaĢım 
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mesafesini belirleyen en önemli faktördür (BaĢal ve ark. 1993). Bunlar çocukların 

oyun gereksinimlerini karĢılamaya yöneliktir ve ölçüsü 250 m² ya da ihtiyaca göre 

500-1000 m²‟lik alan kapsaması ve çocuk baĢına en az 6,5 m² bir alanın planlanması 

gerekir (Alqudah 2003). Okul öncesi çocukları, doğayı inceleyerek bir çok beceri 

elde edebilir ve bu alanla ilgili deneyimlere sahip olabilirler. 

 

 

2.3.2. Çocuk oyun alanları 

 

 Çocuk oyun alanları büyük yaĢ gruplarındaki çocuklar içindir. Esas olarak 

6-12, 12-14, 14-18 yaĢ grupları için düzenlenmiĢ ve kurallara bağlı fiziksel hareketler 

ile sportif aktivitelere olanak sağlayan yerlerdir. Çocukların, aktif rekreasyon 

gereksinimi karĢılayan, serbest zamanlarını değerlendirdikleri ve onların ruhsal, 

bedensel, zihinsel geliĢimlerine katkıda bulunan, güvenli, ayrıca çocukların oyuna ve 

düzene teĢvik edici nitelikteki açık alanlardır (Cihangiroğlu  1994). 

 

 “Playground” lar aktif rekreasyon imkanı sağlayan açık alanlardır. Ölçüleri, 

mahalle veya mahalle birliklerinin strüktürüne, nüfus yoğunluğuna ve nüfus 

projeksiyonlarına, ekonomik koĢullara göre belirlenir. Mahalle veya birlikleri için 

daha esaslı fonksiyonları olan açık alanlardır. Bu tip oyun alanları, çocuk bahçelerine 

göre daha büyük ölçülü alanlara ihtiyaç gösterirler. Bu alanların konutlara olan 

mesafesi, konutların, meydana gelecek gürültüden rahatsız olmaması, bunun yanında 

çocukların ulaĢımının çok güç olmaması gerektiği düĢünülerek iyi belirlenmelidir. 

Hatta mahallenin bir araya geleceği bazı bayram, oyun v.s. gibi toplu faaliyetler için 

de kullanılabilirler (BaĢal ve ark. 1993). 

 

 Çocuk oyun alanı tasarımında, oyunun çocuk için dinleme ve eğlenme aracı 

olması yanı sıra, eğitici ve yaratıcı gücü ortaya çıkararak çocuğun zihinsel 

geliĢiminde rol oynadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 ÇeĢitli yaĢ gruplarından çocukların oyun alanlarından beklentilerinin farklı 

olması, çocuğun güvenliği ile birlikte çocuk oyun alanlarının tasarımının önemini de 



 43 

arttırmaktadır. Çocuğun güvenliğinin, tasarımdan malzeme kullanımına, 

uygulamadan bakıma kadar her aĢamada en ince ayrıntısına kadar düĢünülmesi 

gerekmektedir. Ġyi tasarlanmıĢ çocuk oyun alanları çocuğa bir çok yönden yarar 

sağlar. Çocuk orada vücudunu kullanmayı, tehlikeyi tanımayı, onu yenmeyi ve 

korkuları ile baĢa çıkmayı öğrenmektedir. ĠĢbirliği ile dayanıĢma duygusu geliĢerek 

çevresine karĢı giriĢken olur. Konsantrasyon yeteneğini, yaratıcılık gücünü artırır. 

Çocuk oyun alanları tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurlar aĢağıdaki gibi 

özetlenebilir (BaĢal ve ark. 1993); 

 

 - Bu tip olanaklara görsel ve fiziksel eriĢiminin kolay olması, 

 - Yaya ulaĢımın taĢıt yolları ile kesintiye uğramaması, 

 - Mümkün olduğu kadar iskan alanlarının merkezi yerinde olması, 

 - ĠĢ bölgelerine yakın olması, 

 - Ağır trafik yolları, demiryolları, endüstri alanları ve meskun olmayan 

yerler yakınında olmaması, 

 - KomĢuluk birimi içindeki diğer açık alanlarda kolayca ayırt edilmesi için 

bazı zemin ve sınır özellikleri taĢıması, 

 - Okul bahçelerine yakın yerlerde olması, 

 - Davet edici olması, 

 - KomĢuluk birimi içinde ivegen değil süreğen bir özellik taĢıması, yani her 

eve yakın olacak biçimde olabildiğince lineer olması, 

 - Mikro -klimasının konfor koĢullarında olması, 

 - Oyun alanının oyunun örgütleniĢine göre uygun olması, 

 - Her türlü kazayı önleyici biçimde tasarlanması, özellikle zeminin Ģok 

emici malzemeden yapılmıĢ olması 

 - Olanaklıysa, 6-11 ve 12-14/18 yaĢ grubunun oyun ve spor etkinliklerini 

ayrı çözülmesi Ģeklinde sıralanabilir (BaĢal ve ark. 1993). 

 

 Oyun alanları çocukların sadece oyun oynadıkları değil, birbirleriyle 

konuĢtukları, iletiĢim kurdukları mekanlardır. Çocuklar için yaratılan bu mekanlara 

güven, sağlam, onların yaĢ grubuna uygun olması çocukların hem ruhsal hem de 

fiziksel geliĢimlerini olumlu yönde etkileyecektir. 
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 Oyun alanları tasarlanırken okul bahçeleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Okul, eğitici ve öğretici özelliğinin yanında çocuk için ruhi ve bedeni yapısının 

geliĢimi, karakterinin biçimlenmesi, çevre ilgisinin artması gibi etkilere de sahip bir 

planlama özelliği göstermelidir. Okul ve çevresi, çocuğun okula gitmeyi bir zevk 

olarak göreceği Ģekilde planlanmalıdır. 

 

 Okul çevresindeki açık alanlar için genel eğitim, okul binalarının çevresinde 

mümkün olduğu kadar fazla geniĢ alanların bırakılmasıdır. Bunun için öğrenci baĢına 

25 m² açık alan hesap edilmektedir (Akdoğan 1972). 

 

 Okullardaki açık alanların, avluların oyun alanları ve spor alanları olarak 

değerlendirilmesi, vaktinin büyük bir kısmını okulda geçiren çocuk ve gençler için 

önemli bir ihtiyaçtır. Ayrıca okul bahçelerinin planlanması sırasında, çevresindeki 

diğer parklar ve spor tesisleri de göz önüne alınarak bunlarla iliĢkilendirilmelidir. 

Okul ve çevresi, bulunduğu mahalle ya da çevresini özellikleriyle uyum içinde 

olmalıdır ve bu çevrenin yeĢil alanının bir uzantısı bir parçası halinde planlanırsa 

çocuğa daha olumlu yönden katkılar sağlanmaktadır (BektaĢ 2003). 

 

 Okulların planlanmasında sadece açık alan ayırmakla konuya çözüm 

getirmek mümkün değildir. Ayrılan açık alanın okulun niteliği, eğitim derecesi, Ģekli, 

fonksiyonları, bulunduğu çevrenin sosyal karakteri ve rekreasyon imkanları dikkate 

alınarak planlanmalıdır (BektaĢ 2003). 

 

 Okul bahçelerinde planlama yapılırken genel olarak Ģu özelliklere dikkat 

edilmelidir (BektaĢ 2003); 

 

 - Okul alanı, bahçesi yeĢil alanlara yakın mesafede olmalıdır. Bahçeye 

alternatif olarak bu alanlarda kullanılabilmelidir. Çocuklar eğitim sisteminin içinde 

yeĢil alanlarda uygulamalı çalıĢmalar yapabilmelidir. Bu alanlarda serbestçe 

oynayabilmelidir. 
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 - Yoğun yerleĢim alanlarının olduğu yerlerde okul bahçelerinde daha çok 

yeĢil alanlara yer verilmelidir. 

 

 - Küçük sınıflar ile büyük sınıfların oyun alanlarını ayırarak; küçük sınıflar 

için daha çok yeĢil alana, büyük sınıflar için ise daha az yeĢil alan daha fazla oyun 

elemanı ya da tesisine yer verilmelidir. 

 

 - Çocukların Beden Eğitimi dersleri ya da boĢ zamanlarını 

değerlendirebilmeleri açısından egzersiz aletlerine yer verilmelidir. 

 

 - Oturma elemanı, içme suyu gibi tesislere yer verilmelidir. 

 

 Okul bahçelerinin kentlerdeki oyun alanlarına bir alternatif Ģeklindedir ve 

oyun alanlarından olan beklentiler bu alanlarda da söz konusudur. Okulun bir 

mahalle veya okul alanı ile birleĢtirilmiĢ olduğu hallerde öğrenci baĢına 9 m²‟lik bir 

alanın daha eklenmesi gerektiği tespit edilmiĢtir (Belen 1992). 

 

2.3.2.1. Çocuk oyun alanlarının önemi ve gerekliliği 

 

 Oyun alanları çocuğa oyun oynama imkanı vererek çocuklara neĢe ve sağlık 

kaynağı olmaktadır. Ayrıca çocuğu tehlikeli ortam olan caddelerden alarak bir nevi 

onları trafik kazalarından korumaktadır. 

 

 Günümüzde özellikle geliĢmiĢ ülkelerde ise çocukların küçük oyun 

alanlarında itiĢip kakıĢarak oynamayla geliĢemeyecekleri anlaĢılmıĢ ve hemen hemen 

tüm Ģehirlerde çocuklara büyükler kadar önem verilen, kolaylıkla oynayabilecekleri, 

büyükler gibi bir araya gelebilecekleri oyun alanlarının düzenlenmesi önemli bir 

gereksinim haline gelmiĢtir (BektaĢ 2003).  

 

 Çocuk oyun alanları güneĢ ıĢığı ve açık havada oynama ve değiĢik 

faaliyetlerde bulunma olanağı verdiği için çocuklar üzerinde bedensel ve zihinsel 

açıdan olumlu etkileri vardır. Yeterli eğitim ve önderlikle idare edilen iyi planlanmıĢ 
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çocuk oyun alanları çocuklara iyi alıĢkanlıklar, sorumluluk ve paylaĢma duygularının 

bilincini kazandırır. Oyun alanları suçluluğu önemli derecede azaltmakta, rekabete 

dayanan spor ve oyunlar çocukları kiĢiliklerinin geliĢmesine yardım ettiği gibi, ahlaki 

değerlerin kazanılmasında da önemli etki yapmaktadır (Özgür 2000; BektaĢ 2003). 

 

 Yapılan araĢtırma ve gözlemler göstermiĢtir ki, çocuğun yakın çevresindeki 

doğal ortamların etkileri Ģu Ģekildedir (BektaĢ  2003). 

 Yapay çevresinin değiĢmez katı formluluğuna kıyasla kendi elinde 

değiĢtirebileceği, istediği forma sokabileceği elemanların yardımıyla 

çevresini ve kendini tanıyabilmektedir. 

 Evrenin ve doğanın düzenini kavrayabilmektedir. 

 Temel deneyimler kazanmaktadır. 

 Yaratıcılığa ve üreticiliğe yönelebilmektedir. 

 

 Özerklik (1-3 yaĢ) dönemindeki çocuklar bunalımları sırasında, kirletme ve 

bulaĢtırma eğilimlerinin en sağlıklı biçimde doğal öğelerle karĢılanabilmesi çocuğun 

ruh sağlığının korunabilmesi için önemi çok büyüktür. 

 

 Önemli olan bir nokta ise, çocuğun kendi dünyasında olduğu zamanlarda, 

kendisi gibi duyup, düĢünen akranlarıyla birlikte olabilmesidir. Ayrıca çevre içinde 

çocuk kendi yaĢıtlarının yanı sıra diğer büyük çocuk ve eriĢkinlerle de kendiliğinden 

olan sürekli etkileĢime gireceğinden farklı yaĢ grupları arasındaki akıcı yaĢam 

gerçekliği içinde çocuğun deneyim alanını zenginleĢtirecektir (BektaĢ 2003). 

 

 Çocuk oyun alanları, her geçen gün değiĢen kentlerde, yoğun trafiğe sahip, 

beton yığını haline gelmiĢ, yeĢil alanlardan yoksun mekanlarda çocuklar için güvenli 

ve huzurlu ortam oluĢturması, oyun oynayabildikleri kendi mekanlara sahip 

olabilmeleri açısından gereklidir. Ve çocuk bu alanlarda yaratıcılığını geliĢtirerek, 

insanlarla iletiĢim kurarak, yardımlaĢmayı ve toplum içinde yer almayı öğrenmekte, 

kendilerini hayata hazırlamaktadırlar. Kısacası çocuk çevresiyle tanıĢmakta ve 

geliĢimini bu mekanlar sayesinde daha rahat sürdürmektedir (BektaĢ 2003). 
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 Oyunun çocuk üzerinde yadsınamayacak kadar önemli etkileri olduğu 

araĢtırma sonucunda ortaya konulmuĢtur. Dünya Çocuk Yılı nedeniyle 1977 yılında 

açıklanan Çocuk Oyun Hakları Malta Deklarasyonu‟nda oyunun, beslenme, sağlık, 

barınma ve eğitimin yanı sıra, her çocuğun geliĢim potansiyeli için yaĢamsal önemi 

olduğu vurgulanmıĢtır. 

 

 

 Çocuk psikologlarının ve doktorlarının ortak kanısı, dıĢ mekandan yoksun, 

kapalı alanlarda oyun oynamanın çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal geliĢimlerini 

olumsuz yönde etkilediğidir. Bu nedenle Çocukları ġiddetten Koruma Ulusal Birliği 

(NSPCC) gibi kuruluĢlar yerel yönetimlere çocukların güven içinde 

oynayabilecekleri, iyi tasarlanmıĢ park alanları oluĢturmaları çağrısında 

bulunmaktadırlar (Bulut ve Yılmaz 2003). 

 

 Çocuk oyun alanları, kent açık- yeĢil alan sistemi içerisinde önemli bir yer 

tutmaktadırlar. YeĢil alan donatıları için kentlerde ve kent çevresinde ayrılan alanlar 

ülkelere göre değiĢmektedir. 1998 T.C.Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı “Kentsel 

Plânlama Standart AraĢtırması”; Amerika‟da oyun alanları; çocuk bahçesi- ilkokul 

birlikteliği ve çocuk bahçesi- park birlikteliği Ģeklinde ele alınmıĢtır.  

 

 Almanya‟da oyun ve çocuk bahçeleri için 0.5-2.4 m
2
/kiĢi‟lik bir değer, 

Avustralya‟ da 5000 kiĢinin yaĢadığı bir mahallede oyun alanı olarak 14.000 m
2
 

önerilmiĢtir. Fransa‟da kent içi oyun alanlarında çocuk baĢına 5 m
2
‟lik alan, serbest 

oyun alanlarında ise çocuk baĢına 10 m
2
‟lik alan önerilmiĢtir. Ġngiltere‟de ise çocuk 

baĢına düĢen öneri oyun alanı 24.1 m
2
‟dir (Bulut ve Yılmaz 2003). 

 

 Ġmar ve Ġskan Bakanlığı‟nın yeĢil alan normlarını Amerika ve Avrupa 

kentleri normlarıyla karĢılaĢtırdığımız zaman, Türkiye'de 10 m²/kiĢi olan yeĢil alan 

normunun ABD'de 77-84, Amsterdam'da 45,5, Stockholm‟de 87,5, Roma'da 45,3, 

Ġngiltere'de 78, Fransa'da 35,7 m²/kiĢi olduğu görülür. Bu değerlere bakıldığı zaman 

Ġmar Bakanlığı normunun yabancı normlardan daha dar kapsamda ele alındığı 

görülmektedir . 
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 Amerika ve Avrupa yeĢil alan normları oluĢturulurken; bütün kent yapısı, 

bir düĢünce bütünlüğü ile ele alınmıĢtır. Kentsel doku içerisinde; çocuk oyun alanı, 

spor alanı ve park iĢlevini gören yeĢil alanlar; kentsel dokunun dıĢında yer alan “yeĢil 

kuĢak zonları” ele alınmıĢtır. Nüfus büyüklüğüne göre değiĢen yeĢil alan norm 

sistemi uygulanmıĢtır. Türkiye'de ise nüfus büyüklüğüne göre değiĢen yeĢil alan 

norm sistemi uygulanmamaktadır (Aksoy 2001). 

 Okullarda yer alan çocuk oyun alanları, ders aralarında çocuklara ders günü 

süresince fiziksel ve zihinsel yönden dinamik olabilmeleri için potansiyel fırsatlar 

sunarlar. Bu konu ile ilgili olarak yapılan çalıĢmada yöntem olarak çocukların 

aktivite taraması için gerekli araçlar geliĢtirilerek, bunlar Avustralya‟nın kırsal 

kesiminde yer alan 18 okulda( 5-12 yaĢ grubu öğrencilerin okulları) çocukların 

hareketli fiziksel aktivitelerini geliĢtirme ve hareketli fiziksel aktivite oranlarını 

saptamak için kullanılmıĢtır. 200 öğrenci kapasiteli bir okulda oyun alanlarının, 

erkeklerin % 51.4‟ünün, kızların ise % 41.6‟sının hareketli fiziksel aktivitelerini 

geliĢtirdiği saptanmıĢtır. Yine erkeklerin %14.7‟sinin, kızların ise %9.4‟ünün oyun 

alanlarında hareketli fiziksel aktivitede bulunduğu belirlenmiĢtir (Zask ve ark. 2001; 

Bulut ve Yılmaz 2003). 

 

 Çocuklar konusundaki önemli baĢvuru kaynağı ise; 1996 yılında Ġstanbul‟da 

düzenlenen Habitat II Konferansı‟na sunulan Türkiye Ulusal Raporu ve Eylem 

Planı‟nda aĢağıdaki bölümlere yer verilmektedir: “Kentsel alandaki nüfusun yaklaĢık 

üçte biri çocuk kategorisindedir. Ancak bu gruba ulaĢmayı hedefleyen eğitim, sağlık, 

rekreasyon, boĢ zamanları değerlendirme ve kültürel etkinliklere iliĢkin altyapı ve 

hizmetler önemli ölçüde yetersiz kalmıĢtır. Oyun, tüm çocuklar için psiko-sosyal bir 

gerekliliktir. Çocuk parklarının, spor ve oyun alanlarının yetersizliği nedeniyle 

çocuklar çoğu zaman sokakta oynamakta ve trafik kazalarına uğramaktadırlar 

(Anonim 2005).  

 

 Kent genelinde görülen bu sorun gecekondu alanlarında daha da 

belirginleĢmektedir. Gecekondularda yaĢayanlar kente gelmekle temel eğitim ve 

sağlık gibi hizmetlere fiziksel olarak daha yakın olmasına rağmen, ekonomik ve 
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sosyo-kültürel nedenlerle, alt yapıdaki kapasite yetersizlikleri yüzünden bu 

hizmetlere ulaĢmakta sorunlarla karĢılaĢmaktadırlar. 

 

 Kent mekanındaki bu eĢitsiz dağılım, çocuk geliĢimi açısından da eĢitsizlik 

yaratmakta, bazı kentsel bölgelerde bebek ölüm hızları kırdakine yakın olmakta, 

çocuklarda, özellikle de kız çocuklarda beslenmeye bağlı geliĢme bozuklukları ve 

gerilikleri görülmektedir. Bunun yanında, çocuklar geliĢimlerini ve eğitimlerini 

tamamlayamadan çoğu kez sağlıksız ortamlarda ya da marjinal iĢlerde düĢük 

ücretlerle çalıĢmaya baĢlamaktadır. 

 

 Önerilen çözüm ise Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nin tanıdığı her çocuğun 

bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal geliĢmesini sağlayacak yeterli 

yaĢam hakkı standardına, oynama ve yaĢına uygun etkinliklerde bulunma, kültürel ve 

sanatsal yaĢama serbestçe katılma ve görüĢlerini serbestçe ifade etme haklarına sahip 

olduğundan hareketle, temel eğitim, sağlık ile rekreasyona yönelik altyapı ve 

hizmetlerin, kentlere iliĢkin standartlarının kiĢi baĢına m², sayı, vb artırılması, bu 

altyapı ve hizmetlerinin kent mekanında yeterli ve eĢitlikçi dağılımı, halen var olan 

altyapı ve hizmetlerin kalitesinin geliĢtirilmesi ve verimliliklerinin artırılması 

gerekmektedir. Bu altyapıların ve hizmetlerin geliĢtirilmesinde zihinsel ve bedensel 

özürlü çocukların gereksinimleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır” (Anonim 2005). 

 

2.3.2.2. Çocuk oyun alanlarının bölgeye faydaları 

 

 Çocuk oyun alanları sadece çocuklara hizmet etmekle kalmamakta, ayrıca 

içinde bulunduğu bölgeye de faydalar sağlamaktadır. Bunları Ģu Ģekilde sıralanabilir 

(Cihangiroğlu 1994). 

 

 Bölgenin fiziki yapısında denge unsurudur. 

 Bölge içinde hava akımına olanak sağlar. 

 YapılaĢmayı ve bloklaĢmayı önleyerek bölgeye ıĢık sağlar. 

 Bölge planlamasında doğaya ait elemanların yer almasını ve doğayla 

iliĢkisini sağlar. 
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 Bölgenin formal yapısının oluĢturduğu katılığı yumuĢatarak organik bir 

karakter kazandırır. 

 

2.3.3. Oyun alanı tasarım etmenleri 

 

 Oyun alanları bazen parkın bir parçasıyken, bazen de tam bir kenti 

kapsayabilir. BaĢarılı oyun alanının geliĢmesi doğru tasarımla baĢlar. Özellikle 

çocukların fiziksel geliĢmelerinde gerekli olan miktarlar ve özellikler belirlenmelidir. 

Oyun alanlarından beklenen birkaç tipik beklenti ise yumuĢak bayırlar, iyi kent 

drenajı, donatım adım mesafesinde olması, taban suyu miktarının seviyesinin 

kontrolü ve bunların dıĢında güvenliği içermektedir. 

 

 Oyun alanı tasarımcısı tüm parçaların çevreye uyumlu veya akıllıca 

düzenlendiğinden emin olmalıdır. Tasarım gereği örneğin ahĢabın yaĢlı orman 

ağacından mı imal edildiğini bilmelidir. Kereste, oyun alanı için en iyi Ģekilde 

kesildikten sonra iĢlemlerden geçirilir ve ahĢap oluĢturulur. Bütün tel ve alüminyum 

parçalar yeniden iĢlenip kullanıĢlı hale getirilen kullanılmıĢ maddelerden yapılıyor 

olabilir. Bütün boyalar toz boya olmalıdır, sprey boyalar kullanılmalıdır (Phillips 

1995). 

 

 Oyun alanlarının konutlardan çok uzak olması arzu edilmez. Oyun alanları 

ile konutlar arasındaki mesafe 400-800 m. olarak hesap edilir. Oyun alanları 

konutlara güvenli yaya yolları ile bağlanır. Bu yolların trafiği çok yoğun olan 

caddelerle kesiĢmemesi sağlanır (Tanrıverdi 1975). 

 

 Oyun alanları arazinin durumuna göre formal veya informal Ģekillerde 

düzenlenir. Fakat informal düzenlemeler daima tercih edilir. Yer seçiminde yaĢlı, 

büyük ağaçların bulunduğu yarı gölgeli alanlar aranır. Parklarda ise çocuk 

bahçelerinin dinlenme yerlerinden uzak tutulmasına dikkat edilir. Oyun alanlarının 

etrafı giriĢ kapısı hariç sıkıca çevrilir. KuĢatma yeĢil çit, duvar, ahĢap ve demir 

parmaklıkla yapılır. KuĢatma elemanlarından ön cephesi örtü çalıları ile sıkıca 

kapatılır, toz ve gürültüye engel olunur. Çocukların toplarının, oyun esnasında 
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sokağa kaçma veya düĢme ihtimali ortadan kaldırılır. 

 

 Bahçenin iç kısmına düz gövdeli, dikensiz ağaçlar seyrek gruplar halinde 

dikilir. Oyun elemanlarının ağaç gruplarının altına veya açık alanlara çok dikkatli 

olarak yerleĢtirilir. Çünkü bir elemanla oynayan çocuklar diğer elemanlarla oynayan 

çocukları rahatsız edebilir ve hatta tehlikeli de olabilir. Bahçede arta kalan alanlar, 

çocukların serbestçe koĢup dolaĢmaları için boĢ bırakılır (Tanrıverdi 1975). 

 Ġmar planlarında oyun alanları, diğer rekreasyon tesisleri gibi kentlerin 

konut, sanayi, ticaret, ulaĢım kullanımlarından geriye kalan alanlardır. Günümüzde 

hızlı ve düzensiz kentleĢmenin olduğu yerleĢim alanlarında kaybolan yeĢil alanları 

yeniden yaratmak, çocuğun oyun ihtiyacını karĢılamak amacıyla boĢ bulunan her 

parsel oyun alanı olarak değerlendirilmektedir. YanlıĢ alan seçimi oyun alanlarını 

düzenleme amacımızı olumsuz etkilemektedir. Alan seçiminde göz önüne almamız 

gereken nokta, bulunan her yerin oyun alanı haline dönüĢtürülmesi değil, uygun 

alanların oyun alanı olarak değerlendirilmesidir. Bunları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz 

(Gökok ve Ġlhan, 1990; Alqudah 2003). 

 

 Oyun alanı yeri seçilirken arazi formu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Engebeli arazi çocuk için düz araziden daha ilgi çekicidir. Bu nedenle arazide 

varolan doğal yükselti farklılıkları tasarımda önemlidir. Çimle örtülü bir alan 

oluĢturulmak isteniyorsa eğim %35‟i geçmemeli, yumuĢak bir eğim olmalı ve daha 

dik kısımlarda sert yüzeyler tercih dilmelidir (Sürmen 1998). 

 

 DeğiĢik arazi biçimi üzerindeki oyunlar çocuğun gizlenme, araĢtırma, 

yuvarlanma, tırmanma, kayma ve atlama gibi kavrayıĢ ve yönlendirme yeteneğini 

kamçılar. Çocuğun değiĢik hareketleri keĢfetmesine ve kan dolaĢımının hızlanmasına 

yardımcı olur (Phillips 1995). 

 

 Oyun alanları ve oyun çevreleri, öğrenmekte çeĢitlilik sağlar. Oyun alanları 

tasarlanırken Ģunlara dikkate edilmelidir (Alqudah 2003). 

  

 - Oyun alanı tasarımı aktif-pasif oyun, kurallı-kuralsız, dramatik-fantastik 
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oyun, kas aktivitesi gibi farklı aktivitelerin ayrılmıĢ ancak iliĢkili bir bölgelemesi 

demektir. Oyun alanları arasında çocuk seçim yapabilmelidir. En sessiz olan 

aktiviteyi merkeze yerleĢtirip, aktif olanlar çeperlerde yer almalıdır. 

 - Çocuk oyun alanlarında dolaĢım (sirkülasyon) döngüler Ģeklinde ve 

aktivite bölgelerini tarif eder Ģekilde olmalıdır. Temiz hareket alanına sahip, oyun 

araçları etrafında engel bulunmayan alanlar olmalıdır. 

 - Büyümenin en önemli kısmı dünyayı deneyimleme olanağına sahip olmak, 

değiĢtirmek, bu değiĢimlerin sonuçlarını görmek ve tüm bu deneyimden öğrenmektir. 

Çocukların çevrelerini değiĢtirebilmeye gereksinimleri vardır. Bu nedenle oyun 

alanlarında kum, çakıl gibi malzemelerle çocuğa yeni strüktürler kurabilmesi için 

malzeme ve mekan sağlanmalıdır. Kum çocukların çevrelerini değiĢtirebilme ve 

biçimlendirme becerileri için gereklidir. Ġlk kum havuzu Zakerzewska tarafından 

1886 yılında inĢa edilmiĢtir. Bu yaratıcı malzemenin kullanılmasıyla çocuk oyununa 

uygun malzeme seçimi gündeme gelir. 

 

 - Su güçlü bir mekan kurucu ve çocuk için önemli bir aktivitedir. Su her yaĢ 

çocuğu için bir oyun aracıdır. Suyun bir oyun aracı olduğu çocuk parkları kısıtlıdır. 

 - Çocuğa keĢfetme, gözlem yapma, problem çözme, deneme-yanılma 

üzerinden geliĢme ve öğrenme fırsatları verilmelidir. Çocuklar yeni becerileri test 

edebilmelidir. Her yeni mücadeleyi kazanma, vücuduyla neler yapabileceğini 

keĢfeden çocuğun özgüvenini kurmasını sağlar. 

 - Çocuklar tırmanmayı ve yüksekliklere ulaĢmayı severler. Bu noktadan 

çevrelerine iliĢkin yeni bir perspektif edinirler. Yüksek yerler oyuna mücadele 

kazandırır. Ancak, bu konuda güvenlik baĢlıca noktadır. Çünkü, oyun araçlarındaki 

çocuk kazalarının %70‟i düĢmelerdir. Güvenlik hem planlama hem de detay tasarımı 

iĢidir. Tırmanma aracı altındaki yüzey düĢmeye karĢı güvenli ve yumuĢak bir 

malzeme olmalıdır. 

 - Çocuklar hızlanma hissinden ve motor koordinasyonun değiĢiminden 

hoĢlanırlar. Bunu sağlayan araçlardan, örneğin, kaydıraklarda eğim zorluk derecesini 

etkiler. 30º ve daha az eğimlerde çocuk hızını kontrol edebilmektedir. 

 - Oyun mekanına ulaĢabilmek için okul öncesi çocuklar trafik yolu 

geçmemelidirler. Araç sirkülasyonu ile kesiĢtiği takdirde oyun alanlarına giriĢ 
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tehlikeli olabilir. Oyun alanları yoğun trafikten uzak olmalıdır. Trafik yolu 

yakınındaki oyun alanlarında hava kirliliği, egzoz, duman söz konusudur. BaĢarılı 

bitkilendirme ile bu olumsuz etki denetlenebilir. 

 - DavranıĢ görüntüleri üzerine araĢtırmalar, oyun alanlarında oturma ve 

konuĢmanın baĢlıca iĢlevlerden olduğunu gösterir. Oturma alanları çocukların dıĢ 

mekan aktivitelerinin dörtte biri oranındadır. 

 - Oyun alanlarında renk önemli bir bileĢendir. AraĢtırmalar çocukların ruh 

hallerine göre renk seçtiklerini gösterir. Bu durum oyun alanlarında duyguları ve 

tepkileri uyarma ve güçlendirme için kullanılabilir. 

 - Oyun alanları tüm yıl boyunca kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Rüzgar ve 

güneĢ iki önemli faktördür. Oyun alanlarına kıĢ güneĢi girmeli, yaz güneĢinden ve 

kıĢ rüzgarından korunmalıdır. 

 - Çocuklar oyun mekanında kendilerini güvende hissetmek isterler. Bir 

araĢtırmaya göre evden görülebilen oyun alanları yüksek kullanım oranına sahiptir. 

 - Evin dıĢında kendine ait bir mekan çocuk kimliği ve psikolojisi için 

önemlidir. Bir oyun alanı bunu karĢılıyor ise bir imgesi yani hemen algılanan bir 

karakteri var demektir. Oyun alanlarının onları çocuklar için bir nirengi noktası 

haline getirecek güçlü, kolayca hatırlanabilen bir imgesi olması gerekir. 

 Oyun alanları içinde çocuğun oyun gereksinimini en çok karĢılayan macera 

oyun alanlarıdır. Çocuğun beraber oynadığı çocuk sayısının azaldığı günümüz 

yaĢamında, sosyal ve biliĢsel oyuna yönlendirebilecek, çocuklara daha yaratıcı 

oyunlar sunacak, herkesin kullanımına açık olan macera oyun alanları ve yaratıcı 

oyun alanları tasarlanmalıdır. Dramatik oyunlar kamusal alanda yer alan çocuk 

oyunlarında göz ardı edilmektedir (Tekkaya 2001). 

 

Arnold  (1996) „a göre tasarımın ana noktaları Ģunlardır: 

 

 Çocuk, fiziksel, zihinsel ve sosyal geliĢimini tamamlamak için farklı oyun 

fırsatları ihtiyaç duyar ve tasarım yapılırken bunlara dikkat edilmelidir. 

 Oyun liderleri ve öğretmenleri, oyun zamanında, çocuklar ile beraber 

çalıĢmalıdır. 

 Yapıcı oyunlar için, yeni oyun yaratmak için, su ve kum gibi doğal 
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elementlerle oynamak için, sessiz oyunlar için bölünmüĢ oyun alanlarını da 

içeren çeĢitli aktivite alanları olmalıdır. 

 BaĢarılı oyun alanları, oyun yapılarını değil, tüm oyun alanındaki elemanları 

birbirine bağlar. 

 Oyun alanları, çocuklara kendi çevrelerini yaratmalarını sağlar. 

 DüĢsel oyunların açığa çıkmasını, kavramaya yönelik oyunlar ve yaratıcılık 

için bağlı olmayan yerler sağlar. Kendi fikirlerinin geliĢmesine takviye için 

baĢarıyla sonuçlanarak yerler sağlanmalıdır. 

 Küçük alanların çeĢitliliği sağlar. Yüzeyi değiĢtirir. Oturma katları, çalılık, 

bitkiler, renkler, dokular oyun alanlarının kullanıĢlılığını artırır. 

 

2.3.3.1 Oyun alanının bitkisel tasarımı 

 

 Dağınık ve düzensiz yerleĢim alanlarının yaygın olduğu kentlerimizde yeĢil 

alan miktarı azalmıĢ ve insanların dıĢ mekanda dinlenme ihtiyaçlarını 

karĢılamayacak duruma gelmiĢtir. Çocukların doğayı tanıma imkanları en azından 

çocuk oyun alanlarında ya da konut yakın çevrelerinde ya da kent içi doğa 

parklarında sağlanmaktadır. 

 

  Çocuklar için oyun alanlarının sınırsız olduğu, her mekanda kendilerine 

oyunlar oluĢturduğu görülmüĢtür. Çocuk oyun alanlarında bitkisel tasarımda ve 

uygulamasında dikkat edilecek unsurlar Ģunlardır (Sürmen 1998) : 

 

 Hızlı, geliĢen, mekanik darbe ve böcek hastalıklarına karĢı dayanıklı, 

genelde herdem yeĢil, uzun ömürlü türler tercih edilmelidir. 

 Ağaçlar, güneĢ ıĢınlarından koruyucu fakat alanı tamamen güneĢ 

ıĢınlarından mahrum etmeyecek tepe çapında ve geri planda kullanılmalıdır. 

Oyun alanı ve çevresinde çocuğu rahatsız etmeyecek olan küçük çaplı ve çalı 

türleri kullanılmalıdır. Örneğin, Thuja orientalis, Spirea billiardi “rosea”. 

 Yaprak ve meyvelerini döken ağaç türlerinin bulunması, çocukların kayıp 

düĢmesi, rahat hareket edemeyeceği için kullanılmamalıdır (Morus alba gibi). 

 Yaprak, meyve ve çiçekleri zehirli bitkiler kullanılmamalıdır. Aynı Ģekilde 
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dikenli, batıcı bitkilerde kullanılmamalıdır (Taxus baccata, Nerium oleander, 

gibi). 

 Çiçekleri ya da kokuları arı gibi rahatsız edici hayvanları çekici türden 

olmamalıdır (Morus alba, Prunus laurocerasus, Eleagnus angustfolia, 

Robinia pseudoacacia gibi). 

 Görsel etki, renkli çiçekli bitkiler çocukların tahrip edemeyeceği, 

ulaĢamayacağı yerlerde kullanılmalıdır. 

 KuĢların ve küçük hayvanların bulunduğu yeĢil alanlar yaratılması doğa ile 

çocuk arasındaki bağ açısından önemlidir. 

 Toz ve gürültü gibi çevre kirleticilerini önleyici planlamalar yapılmalıdır. 

Bitkisel dokunun oksijen kaynağı olduğu unutulmamalıdır. 

 Rüzgar önleme, kamuflaj için çalı türleri tercih edilmelidir. 

 Her türlü oyunu kendilerinin geliĢtireceği, koĢu eğlenebileceği düz geniĢ 

çim alanlara da yer verilmelidir. 

 KuĢatma elemanları bitkisel dokuyla oluĢturulduğu takdirde alana görsel 

hareketlilik ve estetik kazandıracak ve diğer yeĢil alanlarla uyum içinde 

sınırlar ortaya koyacaktır. 

 

 YeĢil alanlar, psikolojik açıdan çocuk üzerinde rahatlık, özgürlük, gizlilik 

duygularını geliĢtirir, mahremiyeti sağlar. Klimatik faktörlerden koruma, gölgeleme, 

doğayı tanıma ve pekiĢtirme, tırmanma, altında oturma gibi farklı kriterler 

düĢünülerek planlanır. Toprak yüzeyinin bitkilendirilmesi sırasında ilk akla gelen 

çim yüzeyler, bazı iklim koĢullarına uygun değildir. Çocuk oyun alanlarında iĢlevsel 

ve estetik amaçlı kullanımlar için çim yüzeyler yerine yerörtücü bitkilerin 

kullanılması daha uygundur (Sürmen 1998). 

 

 Bitkiler, renk ve form, havayı temizleme özelliğinin güçlü oluĢu, ıĢığı 

absorbe etme ve boylanma özelliği, toz v.s. tutma özelliği, kolay üretilmesi ve hızlı 

geliĢmesi özellikleri bakımından tercih edilmelidir. 

 

 Oyun alanları, çocukların doğayı tanımaları ve doğal dünyayı öğrenmelerini 

sağlayan en uygun yerlerden biridir. Oyun alanları bazı çiçeklerin, bitkilerin 
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bulunmasına olanak sağlayacak Ģekilde olmalıdır. Bitkilerin nasıl büyüdüğünü 

gözlemlemek ve bakımlarıyla ilgilenmek çocuğa doğayı sevdirecektir. Çocuk oyun 

alanlarında bitkisel eleman kullanılırken o bölgenin doğal bitki örtüsü düĢünülerek 

düzenlemeler yapmak önemli bir etkendir. 

 

 

 

2.3.3.2. Oyun alanında kullanılan zemin malzemeleri 

 

 Peyzaj planlama çalıĢmalarında canlı ve cansız malzemeleri kullanarak çok 

çeĢitli ve değiĢik yüzeyler oluĢturabilir. Çocuk oyun alanlarında kullanılan zemin 

malzemesi alan ve oyun aletleri ile uyumlu olmalıdır. 

 

 Zemin konstrüksiyonu (Sürmen 1998) „e göre ;    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Bölgenin klimatik ve toprak özelliklerine, 

 Alan hacmine, 

 Kullanım kapasitesi ve yoğunluğuna, 

 Seçilecek oyun elemanlarına, 

 Alanın hitap ettiği yaĢ grubuna, göre farklılık gösterir. 

 

 DöĢeme materyalinin seçiminde; teminde kolaylık, maliyetin ucuz olması, 

doku ve renk uygunluğu, gürültü ve ıĢığın yansıtılması, ısının yalıtımı, dayanıklılık, 

bakımında kolaylık, emniyet, yerinde sabitleme esas alınmalıdır. En önemlisi de 

çocukların oyundaki düĢmeler, yaralanmalarına karĢı emniyet ve estetik olmalıdır 

(Sürmen 1998). 

 

 Oyun yüzeyleri, çevre donatılarla uyumlu yumuĢak olmalıdır. Özellikle 

donatı elemanının altında ve etrafındaki oyun yüzeyleri, çocukları korumak ve 

düĢmelerde ciddi yaralanmaları önlemek için olan maddelerini yapılmalıdır. Donatı 

etrafında en az yaklaĢık 180 cm güvenlik zonu olmalıdır. Bununla birlikte bu zon 

üreticinin tavsiyesine ve donatının bağlı olduğu büyüklüğe göre değiĢebilir. 
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Çocukların düĢebileceği ve yaralanabileceği yerlerdeki tüm donatıların altında esnek 

yüzeyler olmalıdır (Phillips 1995). 

 

 Çocuğun özellikle dokunma ve görme duyularına ait algılamalarının 

geliĢmesine yardımcı olur. Çocukların yalınayak dolaĢabilecekleri, düĢtükleri zaman 

zarar görmeyecekleri yüzeyler oluĢturulabilmelidir (Sürmen 1998). 

 

 DöĢemede kullanılan malzemenin dayanıklılığı hava koĢullarına, basınca ve 

aĢınmaya karĢı direnci ile ölçülür. En sık kullanılan zemin malzemelerinden bazıları 

kum, çakıl, toprak, ağaç kabuğu, ahĢaptır. Yapay zemin malzemeleri ise; çim 

yüzeyler, dökme beton, beton plaklar, karo mozaik, ateĢ tuğlası, asfalttır (Sürmen 

1998). 

 

2.3.3.3. Oyun alanında kuşatma elemanları 

 

 KuĢatma elemanları dıĢ mekanlarla iliĢkiyi sağladığı gibi sınırlandırma ve 

mahremiyet sağlama fonksiyonu ile ayırıcı, hakim ve mekan geliĢimlerini 

vurgulayıcı özelliklere sahiptirler. KuĢatma elemanı olarak düĢünülen ilk malzeme 

yeĢil çitlerdir. Daha sonra ahĢap çit, parmaklık ve paravanlar, doğal taĢ kullanmak, 

diğer alanlarla uyumlu fakat ayırıcı niteliğini de korur. KuĢatma elemanlarının 

planlanmasından modern eğilim mümkün olduğu kadar sade, sağlam ve basit 

olmalıdır. Çevre ile uyumlu ve kolay temin edilebilmelidir. Kullanımı ve 

biçimlendirilmesinde iĢlevsel, estetik ve hatta psikolojik etkileri dikkate alınmalıdır. 

Çocukları ürkütücü, alanı boğan, yüksek veya dıĢarıda görülmesi alanları tamamen 

kapatarak, düz, yüksek ve komple soğuk etki yaratan beton duvarlar en son tercih 

konusu olmalıdır. En azından duvara renk ve desen verilerek hareket 

kazandırılmalıdır. Bazı kuĢatma elemanları Ģunlardır (Sürmen 1998) : 

 

 - Bitkisel kuĢatma: Doğa ile insan iliĢkisinin güçlendirilmesinde etkisi olan 

bitkiler, doğal görünümleri ile yumuĢak doku oluĢtururlar. Uygun bitki türlerinin 

seçiminde estetik ve iĢlevsel özelliklerinin yanı sıra çocuğa zarar vermemesine dikkat 

edilmelidir. 
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 - Bordürler: Farklı iki döĢeme arasında ayırıcı olarak kullanılır. Bordürler 

çocuk oyun alanlarında oyun elemanlarının emniyet alanını sınırlandırmak veya yaĢ 

gruplarına göre alanı ayırmak amacıyla kullanılmaktadır. Kum yüzey ile yaya yolu 

sert döĢemesinin veya çim yüzeylerin uygun boyutlarda bordürlerle ayrılması sık 

görülen uygulamadır. Oyun elemanlarının çevresinde uygulanan 15cm 

yüksekliğindeki beton bordürlerin satıhları dairesel, pürüzsüz, düzgün dokusu ile 

emniyetli ve estetik görünüme sahip ideal bir Ģekil oluĢturur.  

 - Duvarlar: genelde 45-50cm kalınlıkta ve 4 cm yükseklikte olan duvarlar, 

çocuk oyun alanlarında profil boru, paravan veya demir parmaklıklarla bir arada 

kullanılabilir. Duvarlar taĢ, tuğla ve beton duvarlar olarak üçe ayrılır. (Sürmen 1998). 

 

2.3.3.4. Oyun alanında gölgeleme elemanları ve oturma birimleri 

 

 Kısa ya da uzun süreli dinlenme ve oyalanma ortamı sağlayan açık alanlarda 

özellikle sıcak iklim bölgelerinde güneĢten ve diğer klimatik koĢullardan koruyucu 

mekanlar yaratan, bunun yanında mekana üçüncü boyutu sağlaması gibi bir çok 

değiĢik iĢlevi ile peyzaj düzenlemelerinde yerlerini alan farklı tür ve çeĢitlerindeki 

yapısal elemanlardır. Tek ya da modüler halinde, konsol, yapı saçağı, ahĢap, çadır ve 

asma çelik konstrüksiyon olarak tasarlanabilirler. TaĢıyıcı ayaklar, yatay taĢıyıcılar 

ve çıtalardan oluĢurlar. 

 

  Kullanım alanlarında iĢlevlerine ve konstrüksiyon farklarına göre 

gölgeleme elemanları, pergolalar, çardaklar, gazebolar, kameriyeler, verandalar, 

çadırlar, tenteler, kemer ve tonozlar biçiminde uygulanabilir. 

 

 Hafif yapısal mimari elemanlar olarak yapılandırılabilir. Geçit ve 

vurgulayıcılık sağlama, perdeleme, sınırlama, çatı oluĢturma, gölgeleme, mekanda 

derinlik ve geniĢlik hissi yaratma, bitkilere desteklik, aktif ve pasif aktiviteler için 

ortamlar yaratma gibi bir çok rekreasyonel fonksiyonlara sahiptirler. Özellikle 

ebeveynlerin rahatça oturarak çocuklarını izleyebilecekleri ortamlar oluĢtururlar. 

 

 Oturma alanları, sosyal geliĢime destek ve çocuk için önemli bir yardımcı 
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alandır. YetiĢkinler, onları bu alanlarda oturarak gözlerler ve oturtmak için rahat 

yerler isterler ve bunun kolay bulunabilir olması önemlidir. YetiĢkinler için çocukları 

gözlemekteki kolaylık, parkı avantajlı kılar (Sürmen 1998). 

 

 

 

 

2.3.3.5. Oyun alanında çöp, çeşme donatıları ve tuvaletler 

 

 Gün boyu çocukların temizlik ve boĢaltım ihtiyaçları için tuvaletlerin oyun 

alanına yakın bir yerde inĢa edilmeleri ve bakımının sağlıklı yapılması Ģarttır. Su 

içme, ellerini yüzlerini yıkama ya da su objesini oyunları ile birleĢtirme açısından 

çeĢmeler çocukların boyutlarına uygun değiĢik modüllerde de olabilir. Fakat çocuk 

oyun alanlarında en az rastlanan donatılardan biridir. Çocuğa çöpü çevreye atmaması 

bilincini verebilmek ve onların dikkatini çekebilmek için ilginç görünümlü çöp 

kutuları kullanılabilir (Sürmen 1998). 

 

2.3.3.6. Oyun alanının aydınlatma donatıları 

 

 Aydınlatma donatıları, mekan düzenlemelerinde, cadde, meydan, park, 

bahçe aydınlatılmasında hem estetik hem de fonksiyonel olarak çok önemli bir kent 

mobilyasıdır. Aydınlatma elemanları günümüzde çok fazla form, desen, 

fonksiyonlara sahiptir. Çocuk oyun alanlarında genellikle fonksiyonel olduğu için 

yüksek ve spot ıĢık kullanılır. Oyun alanları planlanırken tasarım aĢamasında 

aydınlatma, bitki, sulama sistemi konusu, oyun elemanları ile ele alınarak uygun bir 

teknik, estetik ve fonksiyon içinde çözümlenmelidir. Oyun alanlarında ıĢık miktarı 

çocukların rahatça oynayacağı düzeyde olmalıdır. Oyunun aktivitesine göre 

aydınlatma yapılmalı, ıĢığın çocuğun gözüne direkt gelmesi engellenmelidir (Sürmen 

1998). 

  

2.3.3.7. Oyun alanında drenaj sistemleri 
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 Drenaj çocuk oyun alanlarının uzun süreli olması ve çocukların sağlıklı bir 

Ģekilde oynamaları için en önemli etkendir. Alanın fonksiyonunu yerine 

getirebilmesi için malzemeler arası filtrasyonun sağlanması, yüzey akıĢının teĢvik 

edilmesine kenarlarında farklı malzeme ile kanal oluĢturmaya dikkat edilmelidir. 

Drenaj sistemleri alanda kullanılan zemin malzemesinin cinsine, yörenin yağıĢ 

oranına, sıcaklığına ve taban suyu seviyesine göre değiĢmektedir (Sürmen 1998). 

  

2.3.3.8. Oyun alanında kullanılan bitki saksı ve kasaları ile kuş kafesleri 

 

 Kentsel ağırlıklı olarak düĢünülen bir çocuk oyun alanı tasarımında çocuğa 

yönelik elemanlar bulunduğu kadar bitkiler içinde kasalar, kutular, saksılar ve özel 

yerleĢtirme kapları gibi gerekli olabilen yapısal üniteler yer alır. 

 

 Bitki kutuları konstrüksiyonunda kasaya yeterli toprak sağlayabilecek 

hacmin verilmesi önemlidir. Bu nedenle içine konulması planlanmıĢ bitki materyali 

istediği miktarda toprak profilini sağlayacak yapıda olmalıdır. Bitki kutularının 

boyutlandırılması, çevre koĢullarına bağlı olarak yetiĢtirilmesi düĢünülen bitki 

cinsine ve kullanıĢ amacına göre yapılır. Çoğunlukla iki kiĢi tarafından taĢınabilir 

büyüklükte olmalıdır. Bunun için en büyük boyut 40x60x30 cm olarak verilebilir. 

Çok yıllık ve yer örtücü bitkiler için 25 cm toprak derinliği yeterli olacaktır. Çalı ve 

küçük ağaçlar için toprak derinliği en az  25- 60 cm olmalıdır.  

 

 Bitki kutusunun yeterli ve hızlı bir Ģekilde drenajı önemli olduğundan 

kutunun içinden bir boru ile suyun dıĢarıya çıkıĢı sağlanmalı, ancak bu su çıkıĢının 

leke bırakmayacak yapıda olmasına dikkat edilmelidir. Drenaj amacıyla bitki 

kutularının dibine çakıl konulmalıdır. 

 

 KuĢ kafesleri oyun alanlarında pek kullanılan bir eleman değildir. 

Çocukların doğayla bütünleĢmesi beton bloklar arasından uzaklaĢtırmak ve 

rahatlamak amacıyla bitkilendirme ile birlikte ağaçlara kuĢların barınmaları amacıyla 

yapılabilir. Böylece doğadaki mevcut kuĢlara barınak sağlanabileceği gibi insan 

eliyle de bu ortam sağlanabilir. Ayrıca kuĢ barınakları kafes Ģeklinde kapalı 
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olabileceği gibi evcil bazı kuĢlar (güvercin, serçe) ağaçlara veya bir sırık üzerine 

yuva yerleĢtirilerek de gerçekleĢtirilebilir (Sürmen 1998). 

 

2.3.3.9. Oyun alanında kullanılan işaret, tabela, levha 

 

 Bunlar tanıtıcı, bilgilendirme ve oyun amaçlı olabilirler. Duvarların, 

zeminlerin, yapıların, tavanların ve çatıların bir bölümünde yer alırlar ve bunlar 

herkesin dikkatini çeken donatılardır. Bu levhalar kullanılarak alanın ismi, tarihi gibi 

alan hakkındaki bilgilerle, iĢaretlemelerde alanın bölümleri gösterilebilir. 

 

Oyun Donatıları 

 

 Çocuğun on iki çeĢit oyun aktivitesi saptanmıĢtır. Bunlar (Tekkaya  2001) : 

 

 Amaçsız vücut dinlendirme (oturma, konuĢma, yürüme gibi), 

 Amaçlı vücut dinlendirme (okuma, kart oyunları, bebekle oynama gibi), 

 Amaçlı hareket (A dan B ye yürüme, bisiklete binme gibi), 

 Araçsız hareket (koĢma, saklanma, elim sende oyunu gibi), 

 Araçlı hareket (bisiklet, paten gibi), 

 Sabit çevre donatıyla hareket (duvarda yürüme, çite tırmanma gibi), 

 Sabit oyun donatıyla hareket (salıncak, tırmanma, kaydırak gibi), 

 Top oyunu, 

 Taklit ve rol oyunları, 

 Temel malzemelerle aktivite (kum ve su gibi), 

 Hayvanlar ve bitkilerle oyun, 

 Saldırı oyunlarıdır 

 

 Bu aktiviteler oyun donanımı ve oyun alanı tasarımıyla azaltılabilir ya da 

çoğaltılabilir. Oyun donatıları ya da yapısı, çocuğun oyun aktivitesini baĢlatacak 

nitelikte olmalıdır. Oyunun, oyun araçlarındaki geliĢimi iĢlevsel oyun, teknik oyun ve 

sosyal oyun Ģeklindedir. Oyun donatılarının baĢlıca iĢlevi oyun konusunda çocuğun 

geliĢimine yardımcı olmasıdır (Tekkaya 2001). 
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 Oyun strüktürleri farklı yaĢ ve yetenekteki çocuklar için bölüntüler 

yaratabilmeli, çocuk boyutunda olmalı, fantezi, sosyal, sessiz, aktif gibi oyun 

çeĢitliliği sunabilen bir karmaĢıklıkta olmalı, çocuklara kendini test etme Ģansını 

verebilmeli, ıĢık, mekan, doku, renk, biçim ve hareketli kısımların kullanımında 

yenilik sunarak yaratıcılığı desteklemeli, dayanıklı olmalı, bakım ve koruma 

kolaylığına sahip olmalıdır. Bir oyun aktivitesi ne kadar çok zaman sürer ve çocuğun 

dikkatini tutarsa oyun değeri o kadar yüksektir. Bir donatı da, ne kadar çok 

kullanılıyor ise o kadar oyun değeri vardır. BaĢka bir deyiĢle, donatı değiĢime, ayrıca 

geliĢimsel değere sahipse, çocuğun bireysel ihtiyaçlarını karĢılayabiliyorsa, 

çocuklara daha çok mücadele fırsatı tanıyorsa, bir seferde değiĢik yaĢ grupları ve 

ihtiyaçlarıyla örtüĢüyorsa, daha çok birlikte oynamayı ve grup oyununu harekete 

geçiriyorsa o kadar yüksek oyun değerine sahiptir. Oyun araçları sadece güvenli 

değil, aynı zamanda davet edici, heyecan verici olmalı ve geniĢ bir yaĢ grubuna da 

hitap edebilmelidir (Tekkaya 2001). 

 

 Oyunun, çocuğun geliĢimi üzerindeki etkileri saptanmıĢtır. Oyun alanlarında 

oyun ne kadar önemliyse, aynı Ģekilde oyun materyalleri de çok önemlidir. Oyun 

donatıları, çocuğun seçme, değerlendirme duygusunu ve yaratıcılığını geliĢtirirken 

aynı zamanda da kendi kendine karar verebilme ve belirli alanlarda beceriler 

kazanmasına da olanaklar sağlamaktadır. 

 

 Çocuklar için büyük öneme sahip olan çeĢitli boyutlar ve renklerdeki oyun 

malzemeleri aynı zamanda, çocukların oynarken hem eğlenmesine hem de renk, 

boyut, biçim, Ģekil gibi kavramları öğrenmelerine yardımcı olur. Çocuk 

arkadaĢlarıyla birlikte oynarken paylaĢmayı, beklemeyi, iĢbirliği yapmayı da 

öğrenebilir. Buna ilaveten çocuklar oyun donatıları ile oynayarak hem meraklarını 

giderir tatmin olurlar hem de objelerin özelliklerini inceler ve keĢfederler (Tekkaya 

2001). 

 

 Okul öncesi dönemde çocukların oyuncaklara ve oyun donatılarına karĢı olan 

bu ilgilerinin yanı sıra, artan bir yaratıcılık, yetiĢkine benzeme ve taklit çabası da 
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vardır. Bu noktada anne babaya düĢen en büyük görev alıcı ve öğrenmeye hazır olan 

çocuğa uygun materyallerin sunulmasıdır. Bu dönemde, çocuğun geliĢim 

özelliklerine uygun, ihtiyaç duyduğu ortamı ve materyalleri, oyun alanları 

sağlamalıdır (Sürmen 1998). 

  

 

 

Oyun alanı donatılarından Ģu nitelikler aranmaktadır (Sürmen 1998). 

 

 - Donatılar, sade, ayrıntıları az, iyi zımparalanmıĢ, köĢeleri yuvarlak ve küt 

olmalıdır. 

 - Çok yönlü kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. Çocuğun yaĢ, geliĢim 

düzeyi ve boyuna uygun büyüklüklerde ve kullanıĢlı olmalıdır. 

 - Dayanıklı, sağlam olmalıdır. PaylaĢma duygusunu geliĢtirici olmalıdır. 

Bakım, tutum, onarımı kolay ve temizlenebilir nitelikte olmalıdır. 

 - Yapı ve iĢleyiĢ bakımından kolay anlaĢılır nitelikte olmalıdır. Çocuğun 

hoĢuna gidecek renkte ve yapıda olmalıdır. Çocuğun merak uyandıracak ve ilgisini 

çekecek nitelikte olmalıdır. 

 - Çocuğun kullanacağı her donatı kas kuvvetiyle orantılı olmalı ve çocuğa 

zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. Donatıların büyüklükleri, çocukları tatmin 

edecek ve kullanabilecekleri büyüklükte olmalıdır. 

 - Çocuğun sağlığına zarar vermeyecek boya ve verniklerle boyanmıĢ 

olmalıdır. Çocuğun dil, zeka, yaratıcılık, beden ve kas geliĢimine yardımcı olacak 

nitelikte olmalıdır. 

 - Çocuğun özgürce oynamasının yanı sıra çocukta gözlem, deneyim, 

keĢfetme isteğini uyandırmalı, sosyal iliĢkilerinin geliĢmesine katkıda bulunmalıdır. 

Göze hoĢ görünmeli, yapısı ve biçimi zevkli olmalıdır. 

 - Kullanılan donatı çocuğun yaĢına, ilgisine, becerisine, geliĢim düzeyine ve 

yeteneklerine uygun olmalıdır. Büyüklerin hoĢuna giden donatılar her zaman 

çocukların hoĢuna gitmeyebilir. Donatı, çocukta merak uyandırmalı, çevresini 

tanımasına yardımcı olmalıdır. Oyuncaklar çok karmaĢık olmayıp, çocuğun tek 

baĢına kullanabileceği özellikte olmalıdır. 
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 - Donatılar dayanıklı olmalı ve çok yönlü olmasına dikkat edilmelidir. Bu 

amaçla kasları çalıĢtıran, giriĢimciliği, hayal gücünü artıran, problem çözmeyi ve 

yaratıcılığı yönlendiren donatılar tercih edilmelidir. Çocuğun ihtiyaçlarına cevap 

vermeyen, fazla gösteriĢli ve uyumsuz donatılar kullanılmamalıdır. Çocuğun kendi 

kendine oynayabileceği oyun donatılarının yanı sıra yaĢıtlarıyla oynayabileceği 

donatılar da sağlanmalıdır. 

 Çocuk oyun donatıları alanın ölçüsüne ve bulunduğu yere bağlı olarak farklı 

özellikler göstermektedir. Genel olarak donatı malzemelerinin kullanıcısına göre 

ortak özellikleri Ģu Ģekilde sıralandırılabilir (Sürmen 1998); 

 

 - Amaca elveriĢlilik: Çocuğun fiziksel geliĢimine uygun ölçülerde emniyetli, 

sade, çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına uygun, yapısal ve kullanım özellikleri kolayca 

algılanmalıdır. Kasların uyum içinde çalıĢmasına ve hareket özgürlüğüne yardımcı 

olmalıdır. Çocukta merak uyandırarak el becerilerini, giriĢimciliğini, hayal gücünü, 

yaratıcılığını geliĢtirici nitelikte bir veya birden çok çocuğun oynayabileceği, 

paylaĢma duygusunu artırıcı nitelikte çok yönlü olmalıdır. 

 

 - Dayanıklılık: Kullanıldığı sürece malzeme üzerine etki eden klimatik ve 

mekanik kuvvetlere, kimyasal aĢınmaya dayanıklı olmalı, uzun süre hizmet vermeli, 

iĢlevini güvenle yerine getirmelidir. Bakım ve onarımı kolay olmalıdır. 

 

 - Çevreye uygunluk: Kullanıldığı yerdeki malzemeler ve bunların kullanıĢ 

biçimleriyle uyum göstermelidir. 

 

 - Biçim ve ölçütler: Kullanım alanına ve kullanıcıya uygun biçim ve 

ölçütlerde olmalı, fonksiyonel açıdan dengeli, orantılı, estetik, renk ve formlarda 

olmalıdır. Ġyi zımparalanmıĢ sivri köĢeleri ve keskin kenarları yumuĢatılmıĢ, pürüzü 

ve çatlağı olmayan malzemeler kullanılmalı, boyandığı takdirde çabuk bozulmamalı, 

yanıcı ve patlayıcı nitelikte olmamalı, parlak canlı renklerde, zehirsiz, verniklenmiĢ 

olmalıdır. 

 - Ekonomik: Teknik açıdan uygun malzeme alternatifleri arasında en uygun 

fiyatlı, dayanıklı, en kolay sağlanan tercih edilmelidir. 
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 - Teminde kolaylık: Çocuk oyun alanları uygulamalarında malzeme seçimi 

kullanıcının sağladığı emniyetli ve kullanım rahatlığı açısından önemlidir. 

 

 DeğiĢik yaĢtaki çocukların bir arada aynı oyun elemanları ile oynatmak 

doğru değildir. Çocuklar yaĢlarına göre farklı tavır ve hareketlerde bulunurlar ve 

daha değiĢik oyunlara ihtiyaç duyarlar (Çizelge 2.3).  
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Çizelge 2.3 DeğiĢik yaĢ gruplarına göre bedensel ve ruhsal gereksinimler için gerekli 

donatım (Yavuz ve ark. 1978) 

YAŞ GEREKSİNİMLER DONATIM VE NİTELİKLERİ 

0- 2 - Sessizlik, 

- Koruma, 

- GüneĢlenme, 

- Kum, taĢ, toprak, tahta, yapraklar, 

çiçekler, su gibi doğada bulunan ilkel 

gereçler arasında ayırım yapma. 

-Annenin çabukça ulaĢabileceği, 

çocuğun 

gözaltında bulundurabileceği sessiz 

alanlar, 

-Bitkisel perdeleme, 

-Gerektiğinde sığınabilecek kapalı 

bir yer, 

-Kum havuzları, nemli kum, model 

masası, 

ağaç kütükleri, su havuzları, 

-Oturma sıraları, köpeklerin 

geçmesine engel olacak parmaklık. 

3- 6 -DeğiĢik öğelerin birbiri ile 

karĢılaĢtırılması sonucunda düĢünme 

alıĢkanlığının uyanması, 

-Beden ve fikir çalıĢmaları, 

-Gözetim ve koruma altında bulunma, 

-Ruhsal ve duygusal geliĢime uygun 

bir ortam, 

-AĢağıdaki nitelikte araç ve gereçler, 

-Sağlam fakat tehlikesiz gereçler 

(genellikle tahtadan) 

-Çocuğun geniĢ düĢünce gücü ile 

gerçek ya da gerçek dıĢı kullanıĢlara 

olanak vermesi açısından ilgi çekme, 

-Çocuğun kas geliĢmesine yardımcı 

oyuncaklar. 

-Kum havuzları 

-Salıncak, kızak, dönme dolap, 

tahteravalli, 

-Üzerinden atlanabilen alçak 

duvarlar, 

-Ġçinde yürünebilen su havuzları, 

-ÇeĢmeler, 

-Sivri ucu bulunmayan kayalar( 1 m 

dolayında), 

-Tahta silahlar, merdiven, 

-DüĢmelere karĢı kum zemin 

üzerinde, yatay 

eğilimli ya da dik duran ağaç 

kütükleri, 

-Topraktan içi boĢ oyuncaklar, 

-DeğiĢik büyüklükte bitkisel 

perdeler, 

çiçekler, 

-Alçak kapılar, 

-Büyükler için oturma yerleri, 

Ana okulunda: 

-Yukarıda sıralanan donatım ve 

motorlu 

ulaĢım yolu ile kesiĢmeyen yaya 

yolu 
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Çizelge 2.3‟dün devamı  DeğiĢik yaĢ gruplarına göre bedensel ve ruhsal 

gereksinimler için gerekli donatım 
 

7-11 -UğraĢ alanının geniĢletilmesi, 

-Fizik ve düĢünme yeteneklerinin 

geniĢletilmesi, 

-KiĢisel yapıcı çalıĢmalar, 

-Konut ve komĢuluk çapında günlük 

yaĢantısının gerektirdiği çalıĢmalara 

katılma 

Okul: 

-Top oyunları için yerler, 

-Spor alanları, 

-Bitki dikilmiĢ yerler, küçük 

ağaçlık ve 

çimenlikler, 

-GüneĢli ve gölgeli yerler, 

Mahalle Bahçeleri: 

-Top oynama yerleri, 

-Paten ve bisiklet düzlükleri, 

-Bilye, üçtaĢ, dokuztaĢ vb. oyun 

yerleri, 

-Ġp atlama yerleri, 

-Hazır oyuncaklar, 

-Su, taĢ, tahta, kum, 

-Bu gibi yerler %50 boĢ 

bırakılmalı, %50 

düzenli oyun alanları olarak( 

voleybol, futbol vb.) 

düzenlenmelidir. 

-Spor yapıldığı göz önüne alınarak 

temiz 

havaya önem verilmelidir. 

-Derinliği az su havuzları, 

-Göze güzel görünen bitkisel ortam, 

-Bölge parkı ve bir sonraki yaĢ 

kümesi için 

Robenson oyunu diye adlandırılan 

Ģövalyelik, askerlik, masal 

kahramanı olma gibi oyunlara 

katılmayı kolaylaĢtırıcı bağlantı 

alanları ya da yollar 
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Çizelge 2.3‟dün devamı  DeğiĢik yaĢ gruplarına göre bedensel ve ruhsal 

gereksinimler için gerekli donatım 
 

12-15 -Morfo-fizyolojik değiĢmelerin 

sonucunda çıkan gereksinimler, -

Bağımsızlık eğilimi, -DavranıĢlardaki 

günlük değiĢmeler(aĢırı canlılık, okulda 

takım spor çalıĢmalarına katılma ve 

hareketlilikten sessizliğe dönme-yalnız 

geziler, hayal kurma, ufak marangozluk 

çalıĢmaları, kitap okuma, müzik dinleme 

gibi), 

-KiĢisel ya da takım çalıĢmalarında 

üstünlük gösterme eğilimi, 

-Geçici ve modayı amaçlayan donatım 

ile sürekli olarak kullanılan arasında 

ayırım yapma. 

-Toplantı salonları, 

-Bir önceki yaĢ kümesinin( 7-11 yaĢ) 

oyunlarına katılmayı kolaylaĢtırıcı 

düzen, 

özellikle baĢarı kazanma çabası, 

-Macera gereksinmesinin giderildiği 

alanlardaki oyunlar, 

-Bir çalıĢtırıcının denetimindeki 

Robenson 

oyunlarına ve sokak oyunlarına 

elveriĢli( 

toprak engebelerinin, yığın 

durumundaki yapı 

gereçlerinin bulunduğu sağlam 

zeminli 

yerlerde), 

-DıĢı görüĢü kesen ve oyun alanlarını 

çevreleyen perdeleyici bitkiler, 

-BoĢ oyun düzlükleri ( buralar 

çimlendirilebilir, ancak çimlerin 

dayanabilmesi için yüzölçümleri en az 

1 ha 

olmalıdır), 

-DeğiĢik sosyo-profesyonel 

ortamlardan 

doğan ve değiĢik davranıĢları olan 

çocuk 

grupları 
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Çizelge 2.3‟dün devamı  DeğiĢik yaĢ gruplarına göre bedensel ve ruhsal 

gereksinimler için gerekli donatım 
 

16-20 .-Daha geniĢ bağımsızlık anlayıĢının 

gerektirdiği gereksinme, 

-Aile çevresi dıĢında yetiĢkinlerle 

tartıĢma ve onlar gibi davranabilme 

olanağının aranması, 

-Atölyeler, okullar, toplu ulaĢım 

araçları gibi kirli havalı yerlerde geçen 

zamanın kötü etkilerini gidermek için 

açık hava, 

-Konutla okul ya da iĢyeri arasında 

göze hoĢ görünen dinlendirici yeĢil 

yaya yolları, -Tatil günlerinde 

yetiĢkinleri taklit edebilmelerine 

yardımcı yerler, -Yüzme havuzları, 

spor merkezleri, alıĢveriĢ yerleri gibi 

ilgi çekici yerler, 

         

        

 Çocuk alanlarında çocukları en fazla oyalan Ģüphesiz ki çeĢitli oyun 

aletleridir. Bu aletler sabit, basit, emniyetli ve çok yönlü olarak planlanırlar. Çok 

çeĢitli tip ve Ģekillerde imal edilirler. Çocuk oyun alanları çocukların açık havada 

serbestçe koĢup oynadıkları, boĢ zamanlarını değerlendirdikleri bir alandır. Bu 

alanlar sade, emniyetli, çocukları teĢvik edici, ruhen ve bedenen geliĢtirici nitelikte 

düzenlenir. 

 

 Oyun alanlarında en çok kullanılan oyun materyalleri Ģunlardır (Tanrıverdi 

1975): 

 

 - Kum havuzları: Havuzlar bahçenin ortasına veya uygun bir kenarına 

yerleĢtirilir. Formal veya informal Ģekilli olurlar. Kenarları ahĢap, tuğla veya beton 

duvarla çevrilir. Havuz derinliği asgari 30 cm. hesap edilir. Ġçine elenmiĢ, yıkanmıĢ 

ince deniz veya nehir kumu doldurulur. Kum yıkanmıĢ ve elenmiĢ olmalı, sık sık 

değiĢtirilmeli ve havuz içinde bulunan kumun dıĢarı ile temasını önlemek için 20 cm 

kadar yüksekliği olan bir sete yer verilmelidir. Bu set çocuklara zarar vermeyecek 

Ģekilde ve yer tasarımında informal ve dairesel olmalıdır. Drenajın sağlanması için 

tabana çakıl serilmelidir. Yılda asgari 2- 3 defa kazılarak karıĢtırılır. Bir veya iki 

yılda bir kum tamamen değiĢtirilir (Tanrıverdi 1975). 
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 Kum farklı bir evrensel oyun materyalidir. Kum havuzları, çocuğun sosyal 

iletiĢim yetenekleri ve hayal güçlerinin geliĢimini sağlar. Duyu ve düĢünceyi açığa 

çıkaran yaratıcılığı geliĢtiren oyun materyallerinden biridir (Phillips 1995). 

 

 Kum havuzlarının içerisine kaydırak, sürünme, tırmanma ve atlama gibi 

oyun elemanları da yerleĢtirilebilir. Kum ve suyun beraber kullanılması ile 

oluĢturulacak kombinasyonlar, ıslak kumla el faaliyetleri sayesinde çocuğun 

geliĢiminde etkili kullanıma rastlanmıĢtır. Kumun olumsuz etkisi ise rüzgarlı 

havalarda çevreye dağılarak rahatsız edici olmasıdır (Sürmen 1998). 

 - Dönme zincirleri: Eksen vazifesi gören demir bir direk ve buna bağlı üç 

zincir halattan ibarettir. Zincir halata tutunan veya oturan çocuklar direk etrafında 

dönerler. 

 - Yaylı oyun tekerleği: Bunlar da dönme zincirleri bir eksen etrafında fakat 

yerden itibaren oluĢturulan donatılardır. Çocuklar ayakta veya oturarak dönmeyi 

sağlamaktadırlar. 

 - Atlı karıncalar: DüĢey veya 5º‟ye kadar eğilimli bir eksen etrafında dönen, 

bir veya daha fazla kullanıcı yeri olan oyun elemanıdır. Hareket düzlemi, tesis 

düzeyinin yukarısında veya aynı seviyede olabilir. 4-6 tane oturma yeri yapılır. Atlı 

karıncanın bölümleri (Alqudah 2003). 

 - Kullanıcı Yerleri: Kullanıcının, üzerine oturmasına veya atlı karıncayı 

ileriye doğru itmesine imkan veren bir atlı karınca üzerindeki oturak veya platform 

ve/ veya tutamaktır. Kullanıcı yerleri, ya taĢıyıcı yapıya bükülmez Ģekilde rijit olarak 

bağlanır ya da hareketli olacak Ģekilde monte edilir. 

 -Atlı Karınca Aralığı: Atlı karınca kullanılırken, kullanıcı yerlerindeki ve 

bunları taĢıyan yapılardaki aralıklardır. 

 -Zemin Açıklığı: Yapının hareketli parçaları ile tesis edildiği yüzey arasında 

kalan açık mesafedir. 

 -Atlı Karıncanın Çapı: Atlıkarınca kullanılırken, dönme ekseninin 

merkezine göre en uzak noktanın meydana getirdiği çemberin çapıdır. 

 -Atlı Karınca Ekseni: TaĢıyıcı yapının üzerinde döneceği Ģekilde monte 

edilen ve temele veya tesis bileĢenlerine rijit olarak bağlıdır. 

 -Salıncaklar: Çocukların en çok sevdiği ve kullandığı oyun elemanlarıdır. 
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Çocukların yaĢlarına göre muhtelif büyüklük ve Ģekillerde tek, ikili ve dörtlü  

olarak  inĢa edilirler. ĠnĢasında demir boru, zincir halat ve ahĢap kullanılır. Güvenlik 

açısından salıncaklar, kum havuzlarıyla hareketli oyun aletlerinden uzak bir yere 

yerleĢmesi ve ebeveynlerle yakın iliĢki içinde planlanmalıdır. Çocuğun emniyetli 

oturabilmesi için oturma yerleri rahatça çıkılabilecek yükseklikte olmalıdır. 

 

 Salıncaklar önceleri evlerde çocukların uyutulması için kullanımla hayatın 

içine girmiĢtir. ġimdilerde ise değiĢik Ģekillerde salıncaklara rastlanmaktadır. Küçük 

yaĢtaki çocuklar salıncağı değiĢik bir zevkle isterlerken, daha büyük yaĢtaki çocuklar 

ise bu zevki yetenek gösterisi Ģekline dönüĢtürmüĢlerdir. 

 

 Salıncakların asma sistemleri “S” Ģeklindeki çengellerle ya da üstte kol 

demirine bağlanarak sağlanır. Salıncaklar tek hareket yönlü veya farklı hareket yönlü 

olarak planlanabilirler (Sürmen 1998). 

 

 Tek hareket yönlü salıncaklar, geri ve ileri gider, gelirler. Ġki askılı, bir mil 

üzerinde her bir mile asılı olan ve bir oturma yeri olan salıncaklardır. 

 

 Farklı hareket yönlü salıncaklar, tek bir mille çok yöne gitmeye olanak 

sağlayan, tek bir askı üzerine bağlayan oturma yerine sahip ya da asılarak sağlamaya 

uygun salıncaklardır. 

 

 - Kaydıraklar: Demir boru ve sacdan inĢa edilirler. Merdiven ve kayma 

sehpası olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Sehpa kum havuzu içine yerleĢtirilir. 

Çocuklar tarafından çok sevilir ve kullanılır. Kaza olmaması için bir refakatçinin 

bulunması arzu edilir. Kaydıraklar çoğu zaman 6 yaĢındaki çocuklara yönelik olsa 

da, diğer çocuklar içinde son derece zevkli bir oyun aletidir. Kayarken çocuğun 

rüzgarı hissetmesi, durgun dinamiği harekete dönüĢtürmek hoĢlarına gider 

(Tanrıverdi 1975). 

 

 Kaydıraklarda kayma yatağı ileri ya da doğru yatar ya da oturur pozisyonlar 

dikkate alınarak düz, dalgalı ve spiral inebilmekte üstü açık veya tüp biçiminde inĢa 
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edilebilmektedir. Kaydırakların kayma sonucu çıkıĢ bölümü kaydıktan sonra dengeyi 

kolaylaĢtırıcı, yüzeye paralel, düzgün ve yatay olmalıdır. Bir kaydırağın yatay yüzey 

uzunluğu 25-60 cm‟den daha az olmamalı, zeminden yükseklik ise 25-30 cm 

olmalıdır. Kaydıraklar genellikle merdiven geçit, kayma platformu, oturma arkı, 

kayma kanalı ve çıkıĢ bölümü gibi kısımlardan oluĢur (Sürmen 1998). 

 

 Kaydırak Platformu, bütün kaydıraklar, kayma yüzeyinin en üst bölümünde 

oturmak için düzenlenmiĢ bağlantıyı kolaylaĢtıran yeter derecede uzunluktaki 

platforma sahiptir. Platform uzunluğu karma oyun yapılarında minimum geniĢlik 90 

cm‟ den, özgür donatılarda minimum geniĢlik 55 cm‟ den daha az olmamalıdır 

(Ghinos  1990; Sürmen 1998). 

 

 Platformlar 80-120-160 ve 200cm yüksekliklerde farklı yaĢ gruplarına ve 

kaydırak tiplerine göre tasarlanırlar. Genel olarak kaydırak platformu, koruma 

parmaklıkları ile çevrelenmiĢtir. Tüp kaydı raklar hariç tutunma elemanları düĢme 

riskini azaltmak ve oturarak durmada bağlantıyı kolaylaĢtırmak için bütün 

kaydırakların kenarlarında yapılır (Sürmen 1998). 

 

 Kaydıraklar tiplerine göre (Sürmen  1998) : 

 

 - Düz kaydıraklar: Bir çok oyun alanında görülen klasik kaydıraklardır. 

AhĢap, çelik, alüminyum ve fiberglas malzemelerden oluĢmuĢ düz kaydıraklarda; 

ortalama kayma açısı en az 30º, en fazla 50º olmalı, düz zeminin kenar yüksekliği 9 

cm‟den daha az olmamalı ve kayma yüzeyi boyunca devam etmelidir. 

 

 Kaydıraklar açık oluk Ģeklinde olmalı, kanal korkuluğu yüksekliği kayma 

yüzeyinin yarı geniĢliğinden daha az olmamalıdır (Ghinos 1990; Sürmen 1998). 

 

 -Dalgalı kaydıraklar: Bu kaydıraklar alan kullanımı ve çocukların motor 

geliĢimi açısından göz ve vücut dengesini artıran eğitici yönleri ile uygun 

elemanlardır. Alanın formunu yumuĢatarak olumlu bir hal yaratır (Sürmen 1998). 
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 - Doğal ve yapay set kaydıraklar: Eğimli bir alanda inĢa edilen bu tip 

kaydıraklar yüksekten düĢme tehlikelerini azaltırlar. Düz kaydıraklar için verilen tüm 

bilgiler bu tip kaydıraklar içinde geçerlidir (Sürmen 1998). 

 - Spiral kaydıraklar: Genellikle platformdan kendi merkezindeki taĢıyıcı 

etrafında dönerek kayılacak Ģekilde fiberglas malzemeden imal edilmiĢtir ve 

taĢıyıcılar betonlanarak zemine gömülmüĢtür. Çocukların motor geliĢimine 

faydalıdır. DeğiĢik yarıçaplarda yarım daire Ģeklindeki kayma platformları ve değiĢik 

yüksekliklere sahiptirler. Spiral kaydıraklar 3-6 ve 7-14 yaĢ grubu çocuklara yönelik 

olarak ayrı tasarlanmalıdır. Genellikle karma oyun grupları ile birlikte görülmektedir 

(Sürmen 1998). 

 - Tüp kaydıraklar: Spiral ya da düz formlarda çelik alüminyum ve fiberglas 

malzemeden imal edilmektedir. Tüp kaydırakların minimum çapı 55-60 cm 

olmalıdır. Bu tip kaydıraklar genellikle 7-14 yaĢ grubu çocuklar için uygundurlar 

(Sürmen 1998). 

 

 Merdiven Geçitleri, kaydıraklar meyilli- doğal yüzeyde inĢa edildiklerinde 

platform ile direkt bağlantı sağlanır. Ancak meyilli olmadığı zaman portatif merdiven 

basamakları ile bu gerçekleĢtirilir. Merdivenler çocukların çıkmasında 

zorlanmayacağı yükseklik ve geniĢlikte olmalıdır. Dik yükselen merdivenler 

çocukların çıkmasında zorlanma ve düĢmesine neden olur. Merdiven rıhtları kapalı, 

açık ya da yarı açık tasarlanabilir. Eğer açık yapılabiliyor ise çocuğun baĢını ya da 

vücudunun herhangi bir bölümünü sokup sıkıĢtırabileceği düĢünülerek emniyetli 

planlanmalıdır (Sürmen  1998). 

 

 -Barfiks: Ġki tane dik bir tane yatay borudan ibarettir. Büyük çocukların 

sıçrayıp tutunmalarına, sallanarak hareket yapmalarına yardım eder (Tanrıverdi  

1975). 

 -Sürtünme tüneli: Büyük beton büzlerden tren, demir borulardan kafes 

Ģeklinde inĢa edilir. Genellikle kum havuzlarına yerleĢtirilir (Tanrıverdi 1975). 

 -Tırmanma aletleri: 40x 40 cm. aralıklarla dikilen ahĢap veya demir 

direklerin, basamaklarla birbirlerine bağlanmaları ile elde edilen büyük kasların 

geliĢimini destekleyen oyun materyalleridir. Basamaklar arasındaki mesafenin 40 cm 
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olması tercih edilir. Elemanın 2.5 m‟den daha yüksek olmamasına dikkat edilir. 

Ayrıca basamaklı yarım daire Ģeklinde kullanılan demir elemanlar tırmanma aleti 

olarak kullanılır (Tanrıverdi 1975). 

 

 Daha çok karma oyun yapılarında yer alan kayma elemanları ile bağlantılı 

tırmanma elemanları ve köprüler, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel yönden 

geliĢmelerine uygun olarak planlanmalıdır (Sürmen 1998). 

 

 Tırmanma kompleksleri hayvan figürleri olarak planlandığında çocuğun 

daha çok ilgisini çeker. Bunun gibi tırmanma donatı baĢka Ģekilde de planlanabilir. 

Örneğin; bir gemi modelli oyun aletinde merdivenden tırmanan çocuklar hem 

güvertede kendi hayal güçleriyle oyunlar yaratabilir, hem de en üst güverteden 

kayarak inebilirler. Böylece çıkıĢ ve iniĢ arasında bir karmaĢa olmamaktadır (Sürmen  

1998). 

 

 Çocuğun emniyeti göz önünde tutulursa düĢme tehlikesini en aza indirmek 

için yapı içindeki bütün aralıkları ya da tırmanma barları aralığı 45 cm‟den daha 

fazla olmamalıdır. Tırmanma aletleri çocukların tırmanmalarına ve aynı zamanda 

kolaylıkla inmelerine olanak vermelidir (Sürmen 1998). 

 

 -KoĢma Direkleri: Birkaç budaksız direğin uc uca bağlanması ile elde edilir. 

Büyük çocuklar bunun üzerinde koĢarlar (Tanrıverdi 1975). 

 -Tahterevalliler: Çok çeĢitli Ģekillerde ahĢap ve demirden inĢa edilirler. 

Çocuklar tarafından çok sevilir ve kullanılırlar. Ayrıca çocukların denge geliĢiminde 

olumlu etkileri vardır. Manivela dayanağı merkez olmak üzere desteklenen her bir 

bitim yerinde oturma bölümlerinde olan ahĢap mertek ve direkten oluĢmaktadır.  

 

 Tahterevallilerin uç kısmında oturacak rahat bir bölüm ve oturma yerinin 

hemen önünde çocukların dengesini sağlaması açısından ve düĢmemesi için destek 

alacağı bir tutacak yapılmalıdır. Bu tutacaklar küçük çocukların motor geliĢimlerini 

tamamlamadığı için daha geliĢtirilmiĢ ve emniyetli olmalıdır (Tanrıverdi 1975). 
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 Tahterevalli, iki çocuğun birlikte hareketini ve iĢbirliğini gerektirir. Ġki 

çocuk gerektirmeyen, tek çocuğun rahatlıkla kullanabileceği yaylı ya da altta dairesel 

eğilimli, sıçramaya dayanıklı tahterevalliler de vardır. Ancak bunların dayanma 

noktasının ezme, sıkıĢtırma gibi tehlikelerine dikkat edilmelidir (Sürmen 1998). 

 

 Sokak aralarındaki oyun alanlarında profil boru ve ahĢap tahterevalliler 

mevcuttur. Yapımı eski olan bu tip basit tahterevallilere sık rastlanmaktadır. AhĢap 

materyal kullanılırken sert ve dayanıklı olmasına dikkat edilmelidir. 

  

 Sıçramalı (yaylı) ve sallanmalı tahterevalliler, Yaylı tek kiĢilik ve estetik 

yönden oldukça çekici olan tahterevalliler henüz çok az da olsa son uygulamalarda 

yer almaktadır. Bunlar inĢa edilirken yayaların çocuklara zarar vermeyecek Ģekilde 

yapılmasına dikkat edilmelidir. Okul öncesi çocuklar için yaygın bir kullanımdır 

(Sürmen 1998). 

 

 - Masal hayvanları: AhĢap ve demir borulardan çeĢitli masal hayvanları 

(dev, ejder, dinozor, fil gibi) yapılır. Çocuklar bu hayvanlara tırmanarak oynarlar.

 - Oyun havuzları: GüneĢli yerlere 0- 35 cm derinlikte inĢa edilir. Kaymayı 

önlemek için kenarlar düz yapılır ve etrafı taĢ döĢenir. Yakın çevresine duĢ tertibatı 

yapılır. Çocuklar kayık yüzdürmek ve serinlemek amacıyla kullanır. Suyu her gün ve 

azami haftada bir yenilenir. Çocuk felci hastalığını yaydığı için daima hekim 

kontrolü altında bulundurulur (Tanrıverdi, 1975). 

 - ÇeĢmeler: Çocukların ellerini, yüzlerini yıkamaları ve su içmeleri için 

yeteri kadar çeĢme yapılmalıdır. 

 -Trambolinler: Çelik yaylarla gerilmiĢ bir bez üzerine veya içi su dolu 

plastik yataklarda sıçranarak akrobatik figürler yapmaya elveriĢli elemanlardır. 

Ancak halka açık çocuk oyun alanlarında düĢme, burkulma, çarpıĢma gibi kazalara 

neden olduğundan dolayı tavsiye edilemez. Trambolinler, değiĢik figürleri, renkli ve 

zıplamaya elveriĢliliği açısından çocukların  hoĢuna gitmektedir (Tanrıverdi 1975). 

 - Halat yollar: Çocuk oyun alanlarında bulunan bir oyun elemanı olup, 

çocuklar bunun üzerinde veya yerçekimi kuvvetinin etkisiyle bir halat boyunca 

hareket ederler. 
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 - Yaya Yolları, YürüyüĢ Yolları: Çocukların, oyuncak arabaların, tekerlekli 

sandalyelerin, bebek arabalarının ve bisiklet gibi tekerlekli araçların alan içerisinde 

ilerlemesini sağlayan yollardır. Bu yollar sert yüzeylere ve yumuĢaklığı en fazla 1/12 

olan bayırlara (her 360 cm uzunluk için 30 cm) sahiptirler. Bu yollar 150 cm‟den az 

bir geniĢliğe, 360 cm‟den daha az bir uzunluğa ve engebeli olmayan yüzeye sahip 

olmalıdırlar. Yol, zararları önleyici koruyucu yüzeye sahip olmalıdır. Tekerlekli 

sandalyelerin küçük tekerleklerin kolay dönüĢlerine izin verecek yeterlilikte sabit 

olmalıdır. Yoldaki engeller, çocukların sandalyelerinin tekerleklerine zarar verebilir 

(Philips 1995). 

 - Kızılderili ve Robinson çocuk bahçeleri: Bu tip bahçelere Kızılderili ve 

Robinson‟un yaĢantısını aksettiren minyatür oyun elemanları yapılır veya çocukların 

bizzat yapması için imkan sağlanır. Örneğin: Kızılderili çadırı, ahĢap ve sazdan 

yapılan kulübe ve atölyeler, asma köprüler gibi. Bahçeye yeteri kadar halat saz ve 

ahĢap malzeme ile basit aletler temin edilir. 

 

 Bunların dıĢında son yıllarda oyun alanlarına tren, dönerdolap, gibi oyun 

elemanları tesis edilmektedir. AhĢap tren gibi basit ve sade elemanlar da ilgi 

çekicidirler. 

 

 Çocuklar oyun alanlarında bulunabilecek kürek, çekiç, kereste gibi 

materyalleri kullanarak kendi düĢünce ve gayretleri ile kulübe, çit, merdiven, asma 

köprü ve bunlar gibi oyun elemanları inĢa ederek vakit geçirebilirler. Bu tip 

çalıĢmalar çocukların fiziksel yönden geliĢmesine ve kiĢilik kazanmasına yardımcı 

olacaktır. 

 

 Yine son yıllarda ahĢap ve plastikten oyun evleri, kulübeler, sıçrama 

kütükleri, oyun kütükleri, asma köprüler ve tüneller, oyun panoları, boyama panoları, 

mini golf alanları, satranç köĢeleri gibi donatılarda görülmektedir. 

 

 Su, oyun alanlarında görmeye alıĢkın olmadığımız bir oyun materyalidir. 

Farklı Ģekillerde kullanılabilir. Çocukların geliĢiminde duygusal açıdan güçlü etkileri 

vardır. 
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 Bunların yanı sıra alanda bulunan çocuğun hoĢuna giden sopa, taĢ, ufak 

parçalar, örtüler de çocuk için oyun elemanlarıdır. Çocukların birden fazla aktiviteyi 

bir arada gerçekleĢtirebildiği karma oyun elemanları da vardır. 

 

2.4. Çocuk Oyun Alanları Üzerine Türkiye’de Yapılan Çalışma Ve 

Araştırmalardan Örnekler 

 

 Acar  ve Sarı (2004), araĢtırmaların da Trabzon kentini çocuk oyunlarının 

peyzaj planlama yönünden değerlendirilmesini yapmıĢ, analizler geliĢtirmeye 

çalıĢmıĢtır. 

 

 Akdoğan (1972) , araĢtırmaların da beĢ büyük Ģehirde çocuk oyun alanları, 

okul bahçeleri ve spor alanlarının yeterlikleri ve planlama prensipleri üzerinde bir 

araĢtırma yapmıĢtır.  

 

             Aksoy (2001) , Ġstanbul kenti yeĢil alan durumunu incelmiĢ ve araĢtırmıĢtır. 

 

             Alqudah (2003), araĢtırmalar da çocuğun geliĢiminde oyun alanlarının rolü 

araĢtırmıĢtır. 

 

 Altınçekiç ve Sarı ( 2005) , Bartın kenti çocuk oyunlarının nitelik ve nicelik 

yönünden değerlendirilmesini yapmıĢ, analizler geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. 

 

 Barbour (1999), araĢtırmaların da farklılık gösteren fiziksel beceri 

seviyelerine sahip çocukların oyun alanları üzerinde oyun alanlarının dizaynının 

etkisi araĢtırmıĢtır. 

 

 BektaĢ (2003), araĢtırmalarda Erzurum kentinde ilköğretim çağı çocuklar ve 

çocuk oyun alanlarının etkileri hakkında araĢtırma yapmıĢtır.  

 

 Bulut ve Yılmaz (2003), araĢtırmada Erzurum kentinin, kentsel mekanlarda 

çocuk oyun alanlarının yerini araĢtırmıĢtır. 
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 Düger (2001), tez çalıĢmada Ankara ili 0-6 yaĢ grubu çocuklar için çevre 

tasarımında ilkelerini araĢtırmıĢ ve analiz etmiĢtir. 

 

 Fjortoft ve Sageie (2000), araĢtırmalarda doğal çevrenin çocuk oyun 

alanlarındaki önemini araĢtırma, vejetasyon ve çocuk oyun alanlarındaki önemi 

belirlemiĢ, peyzaj yapısı ile oyun aletleri arasındaki güçlü bir ikili  olduğu  ortaya 

koymaktadır. 

 

 

 Gültekin ve Altınkaya (1983), araĢtırmada Adana, Ġskenderun ve mersin 

kentlerinde çocuk oyun alanlarının yeterliliklerini araĢtırmıĢtır.  

 

              Gür (2002) , çocuk ve mekan arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

 

 Keltik ve Özel 2000, Çanakkale kenti çocuk oyun alanlarının peyzaj 

planlama kriterleri çerçevesinde analizi yapılmıĢ öneriler geliĢtirmiĢ. 

 

 Önder ve Memlük (1997), araĢtırmalarında Konya kenti Selçuklu ilçesi 

çocuk oyun alanlarının nicelik ve nitelik yönünden incelenmesi yapısal yetersiz 

olduğu belirlenmiĢ, öneriler geliĢtirmiĢtir. 

 

 Özgen ve Aytug (1991), araĢtırmada Ġstanbul da 4 ayrı oyun alanlarındaki 

donanımların analizi yapılmıĢ, yeterliliği belirlenmiĢ anaç kullanımı ve bitkilendirme 

konularında kullanıcı eğilimlerini araĢtırmıĢtır. 

 

 Özgen (1997), araĢtırmasında Ġstanbul da eğitim kurumlarını bahçelerindeki 

donanımların ve araçların fiziksel hazırlıkların standart dıĢı olanların belirlenmiĢ, 

veliler ve öğretmenlere konu ile ilgili özetler yapılmıĢ, öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

 

 SavaĢ (1994), tez çalıĢmalarında Ġzmir ili çocuk oyun alanlarındaki 

elemanları incelenmiĢ oyun alanlarının yetersiz olduğu anlaĢılmıĢ, yeterliliği 

analizler geliĢtirmiĢtir. 
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 Sürmen (1998), yapılan araĢtırma da Zonguldak ili çocuk psikolojisi ve 

Çocuk Oyun Alanı düzenleme prensipleri arasındaki iliĢki analiz edilmiĢtir. 

 

 Tekkaya (2001), tasarlanmıĢ çocuk haklarını incelemiĢtir.  

 

     Uz ve Çabuk (2006), EskiĢehir de kentsel yeĢil alanların çocuklar açısından 

yeterliliği analiz edilmiĢ analizlerde coğrafi bilgi sistemleri yayımları kullanılmıĢtır. 

 

 Yıldızı (1979), tez çalıĢmasında Ġstanbul da kentsel doku ile yeĢil doku 

arasındaki iliĢki belirlemiĢ, yeĢil alanlar nitelik ve nicelik esasından değerlendirmiĢ, 

yeĢil alan sistemi için özellikler geliĢtirilmiĢtir.  

 

 Yılmaz Bulut (2002), araĢtırmalarında Erzurum kentinde iki kentsel 

mekânlarda çocuk oyun alanları planlama ve tasarım ilkeleri yönünden araĢtırmıĢtır. 

  

 Yücel  (2005), araĢtırmalarında Ġstanbul ili çocuk oyun alanlarının tasarımı 

analizi yapılmıĢ öneriler geliĢtirmiĢ. 
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3. MATERYAL VE METOD 

 

3.1 Materyal  

 

 AraĢtırma alanı Balıkesir kenti belediye sınırları  içinde yer alan çocuk oyun 

alanlarıdır. Materyal olarak; çocuk oyu alanları konusu ile ilgili toplanan literatürler, 

ilgili kamu kurumlarından (yerel yönetim, TÜĠK, RAM gibi) elde edilen dokümanlar 

ve araĢtırma alanında yapılan survey çalıĢmaları kullanılmıĢtır. 

 

 

3.2 METOD  

  

 AraĢtırmanın yöntemi analiz survey değerlendirme ve önerilerin 

geliĢtirilmesi Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

 

 Balıkesir kentindeki çocuk oyun alanları incelenerek, alan ölçümleri 

yapılmıĢtır. Belirlenen toplam oyun alanı 0-18 yaĢ grubundaki çocuk sayısına 

oranlanarak, kentte nüfus ve çocuk baĢına düĢen oyun alanı miktarları ortaya 

konulmuĢtur. Tek tek gezilen çocuk oyun alanlarının fiziksel durumu belirlenerek, bu 

alanlar için çözüm önerileri sunulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

 Oyun alanlarının yeri, boyutları, kullanılan eleman ve yapı materyalleri, 

bunların bağlantıları, daha önce yapılan çalıĢmalar, bu çocuk oyun elemanları ve yine 

bu alanların içerisinde bulunan donatı, döĢeme elemanları incelenerek yapısal ve 

kullanım hataları peyzaj mimarlığı ilkeleri açısından irdelenmiĢtir. Çocuk oyun 

alanlarında kullanılacak bitkilerin ve kullanılması sakıncalı olan bitkilerin 

belirlenmesi ve bu bitkilerin planlanmasından (renk, form, tekstür gibi) özellikleri 

dikkate alınarak göz önünde tutulması gerekli kriterler sunulmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

 Mahalli surveyler olarak; araĢtırma konusu için, mevcut oyun alanlarının bir 

kısmı etüd edilmiĢ ve çeĢit, özellik, ölçü ve tertip bakımından yeterlilikleri 



 81 

incelenmiĢtir. Eksiklikleri, yapılabilecekleri sıralanmıĢtır. 

 

 Analiz ve değerlendirmelere esas teĢkil etmek üzere, ileri ülkelerde yeĢil 

alanlar için kabul edilmiĢ standartlara ait kaynak taraması yapılmıĢ, çeĢitli ülkelerde 

bu konudaki uygulamadan örnekler, kıyaslamada kullanılmıĢtır. 

 

 AraĢtırma alanları yerinde yapılan incelemeler ile analiz çalıĢması nitelik ve 

nicelik yönünden değerlendirmeleri yapılmıĢtır. Nitelik yönünden değerlendirme 

3194 sayılı imar yasası ile belirtilmiĢ olan kiĢi baĢına 10 m2 açık yeĢil alan standardı 

ve Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‟nın yeĢil alanlar için belirlenmiĢ olduğu standartlar 

dikkate alınmıĢtır. Bayındırlık Ġskan Bakanlığı‟nın standartlarına göre bir Ģehirde kiĢi 

baĢına 3.5 m
2
 Ģehir parkı, 2 m

2
 mahalle parkı 1,5 m

2
 çocuk oyun alanı 3 m

2
 spor alanı 

ayrılmalıdır (Aksoy 2001). 

 

 Nitelik olarak değerlendirmede çocuk oyun alanlarının konumu alandaki 

elemanların varlığı kalitesi ve bakım dikkate alınmıĢtır. Donatı elemanları yapısal ve 

bitkisel olarak iki kategoride incelenmiĢtir. 

 

 Yapısal elemanlar olarak, taban elemanları, çeĢme, tuvalet ve çöp 

elemanları, gölgelendirme elemanları ve oturma birimleri çevreleme elemanları, 

aydınlatma elemanları su elemanı oyun aletleri sulama tesisatının değerlendirilmesi 

ele alınmıĢtır. 

 

 

 Değerlendirme donanım durumu oyun alanının kalitesi ve bitkilendirme 

yönünden yapılmıĢ kötü orta iyi Ģeklinde gruplanmıĢtır tabloların hesaplanması ve 

değerlendirilmesi. Yıldızcı (1978) Önder ve Memlük (1997) BaĢal ve arkadaĢları 

(1993) den yararlanılmıĢtır. 

 

 Donanım yönünden oyun elemanları oluĢması mevcut alanın elemanları 

taban elemanları ve bitkilendirme elemanları yapılması ve bakımsız oyun elemanları 

+ kötü; donanım elemanı kullanılmıĢ fakat yetersiz olan ve çevreye estetik 
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fonksiyonel anlamda fazla katkısı olmayan alanlara ++ orta; donanım elemanı ve 

bitkilendirme yeterli, bakımlı ve amaca uygun olarak kullanılmıĢ alanlara +++ iyi 

değeri verilmiĢtir. 

 

 Son olarak, yapılan literatür taramaları yerlerde yapılan gözlemlerle 

değerlendirmeye alınmıĢ çocuk oyun alanları estetik ve fonksiyonel yönden uygun 

olmaları için nitelik ve nicelik yönünden öneriler geliĢtirilmiĢtir. 
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Çizelge 3.1 Yöntem akıĢ Ģeması 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

4.1. Araştırma Alanının Tanımı 

 

 Bu bölümde kentin oyun alanları üzerinde etkisi olan fiziksel, sosyo- 

kültürel ve ekonomik özelliklerine yer verilmiĢtir. 

 

4.1.1. Fiziksel özellikleri 

 

 Anonim (2009) „a göre elde edilen bilgilere göre kentin temel yapısını 

oluĢturan, oyun alanlarına etkisi olan arazi yapısı, doğal bitki örtüsü, toprak 

özellikleri, iklim durumu ile ilgili özelliklerine yer verilmiĢtir. 

 

4.1.1.1. Coğrafi konum 

 

 Anonim (2009) a göre Balıkesir Ġli, Anadolu Yarımadasının Kuzeybatısında 

ve Önemli bir bölümü Marmara coğrafi Bölgesini, Güney Marmara Bölümünün 

Karesi yöresinde; diğer küçük bir bölümü ise, Ege coğrafi bölgesindeki asıl Ege 

bölümünün Kuzey Ege kesiminde yer alır. Ege Denizi‟ndeki kıyılarının uzunluğu 

115.5 km, Marmara Denizindeki kıyı uzunluğu ise 175.25 km.dir.  

        Rakım  : 139 m 

 Ġlin Yüzölçümü :14.299.000 km
2
 

 Ġlin Nüfusu :1.076.347. 000 

 Önemli Akarsuları :Kocaçay, Madra Çayı, Simav Çayı, Atnos Çayı, 

Üzümcü Çayı, Gönen Çayı, Kille Deresi, 

 Doğal Göl :Manyas Gölü (KuĢ Gölü) 169 km
2
 

 En Yüksek Noktası  :Akdağ Tepe 2089 m 

 BaĢlıca Ovaları :Sındırgı, Bigadiç, Balıkesir, Manyas, Gönen ve 

Edremit 

 Ġlçeleri :Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, 

Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Havran, Ġvrindi, Kepsut, Manyas, 

Marmara, SavaĢtepe, Sırdırgı, Susurluk. 
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4.1.1.2. Topografik ve morfolojik yapı 

  

 Fazla engebeli olmayan Balıkesir toprakları büyük ölçüde dalgalı 

düzlüklerden oluĢur. Ġl alanının yarısından fazlasını kaplayan plato düzlükleri akarsu 

vadileriyle parçalanmıĢ durumdadır. Yüksekliği hiçbir kesimde 2.000 m‟yi bulmayan 

ilin, genel görünüm itibarıyla kuzey kesimini Karadağın batı uzantıları 

engebelendirir. Ġlin güneydoğu ve güneybatı kesimleri daha dağlıktır. 

Güneydoğudaki Alaçam Dağları‟na bağlı Ulus dağının doruğu 1.769 metreye eriĢir. 

Güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Kazdağı il sınırındaki KarataĢ 

Tepesinde 1.774 m.‟lik bir yüksekliği bulur. Ovalar genel coğrafi kapsam içinde az 

bir yer tutar. Bunların baĢlıcaları; Balıkesir ovası, Manyas ovası, Gönen ve Edremit 

ovasıdır. Bu ovaların tümü tektonik olaylar sonucu ortaya çıkmıĢ çöküntü alanlarının 

sonradan alüvyonlarla dolmasıyla oluĢmuĢ düzlük alanlardır. Marmara Bölgesinin 

Güney Marmara Bölümünde Doğu-Batı istikametinde dizilen çöküntü alanlarında 

Gönen Ovası vardır. Bu ova ile daha doğudaki Manyas Gölü çukurlukları kuzey ve 

güneyden kırık fay çizgileriyle sınırlanır Anonim (2009). 

 

ġekil 4.1 Balıkesir il haritası Anonim  (2009) 
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4.1.1.3. Toprak özellikleri ve arazi kullanımı  

 

 Balıkesir ilinde ana kaya, relief, iklim ve vejetasyon ve insan etkileri altında 

ortaya çıkmıĢ, birbirinden farklı birtakım toprak tipleri yayılıĢ göstermektedir. 

Bütünüyle vadilerle yer yer derin bir Ģekilde yarılmıĢ bir plato karakteri gösteren 

Balıkesir ili ile Kaz dağı, Alaçam dağı ve Ulus dağının yamaçlarında aĢınma, yakın 

çevresindeki depresyonlarda birikme olayları sürekli olmuĢtur. Bu yüzden ilin birçok 

yerinde toprak örtüsünde toprak katmanları yavaĢ yavaĢ geliĢmekte veya hiç 

oluĢmamaktadır. Balıkesir ilinde dağılıĢ gösteren zonal topraklar, 4 ayrı grup olarak 

kendini göstermektedir (Anonim 2009 ). 

 

 Bunlardan kireçsiz kahverengi orman toprakları, en geniĢ yayılıma sahip 

topraklardır. Metoforfik Ģist, melanjlı seri grant ve granodiyonit ile volkanik kayaçlar 

üzerinde nispeten yüksekçe kısımlarda karĢılaĢılan bu topraklar, çoğu kez yoğun bir 

orman örtüsüyle de kaplıdır. Kireçsiz kahverengi topraklar Balıkesir ili dahilinde 

daha çok bitki örtüsünün tahrip edildiği ve kireçtaĢı içermeyen sahalarda geniĢ 

alanlarda izlenebilen topraklardır. (Anonim 2009). 

 

4.1.1.4. Hidroloji 

 

 Balıkesir'de özellikle sulama amaçlı olmak üzere Sındırgı Ġlçesi'nde sulama 

ve taĢkın koruma amacıyla 1971 yılında Simav Çayı üzerine toprak dolgu tipinde 

161.000.000 m
3
 lük göl hacmi ile Çaygören Barajı, SavaĢtepe Ġlçesi'nde sulama 

amaçlı olarak 1985 yılında Yağcılı Çayı üzerine toprak dolgu tipinde 15.600.000 m
3
 

„lük göl hacmi ile Sarıbeyler Barajı, Merkezde içme suyu ve sulama amaçlı 1992 

yılında Kille Çayı üzerine toprak dolgu tipinde 164.560.000 m
3
 „lük göl hacmi ile 

Ġkizcetepeler Barajı kurulmuĢtur (Anonim 2009). 
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4.1.1.5. İklim durumu 

 

 Balıkesir Ġli'nde yıllık ortalama sıcaklık 14.5 °C'dir. Yıllık ortalama hava 

sıcaklığının en düĢük olduğu istasyon 12.1 °C ile Dursunbey (850 m), en yüksek 

olduğu istasyon ise 16.6 °C ile Ayvalık (1 m)'dir. Balıkesir‟de ortalama sıcaklığın en 

düĢük olduğu ay, 4.8 °C ile Ocak, en yüksek olduğu ay ise 24,5 °C ile Temmuz 

ayıdır (Anonim 2009). 

 

 Maksimum sıcaklığın en yüksek olduğu istasyon 23-25 Ağustos 1958 

tarihlerinde 43.7 °C ile Balıkesir, minimum sıcaklığın en düĢük olduğu istasyon ise -

21.8 °C ile 13 Ocak 1954 tarihinde yine Balıkesir'dir. 

 

 GüneĢlenme müddeti rasatları Balıkesir, Ayvalık ve Bandırma'da 

yapılmaktadır. Bu üç istasyon içinde yıllık ortalama güneĢlenme müddetinin en fazla 

olduğu istasyon 7 saat 12 dakika (7' 12'') ile Ayvalık'tır. Balıkesir Ġli'nde güneĢ ıĢınım 

Ģiddeti rasatları yapılmamaktadır. 

 

4.1.1.6.Doğal bitki örtüsü 

 

 Ormanlar: Ġlin Ormanlık saha miktarı 670.271 Ha. olup genel sahanın 

yaklaĢık % 46‟sını oluĢturmaktadır. Ormanlık alanın 347.390 Ha. yani % 52‟si 

verimli ormandır (Anonim 2009). 

 

 Balıkesir‟de ormancılık faaliyetleri 1940 yıllarında baĢlamıĢ ve planlı olarak 

günümüze kadar gelmiĢtir. Balıkesir Ormancılığının gerek çalıĢma anlayıĢı gerekse 

ormancılık teknikleri açısından Türkiye ormancılığında ayrı bir yeri bulunmaktadır. 

Balıkesir Ġli Orman varlığının genelde teknik ve biyolojik özellikleri iyi vasıftadır. 

Özellikle Dursunbey ve Bigadiç‟teki karaçam ormanlarından elde edilen kereste 

teknik özellikleri açısından çok iyi olması nedeniyle Türkiye genelinde aranan bir 

orman ürünüdür (Anonim 2009). 
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 Çayır ve Meralar: Ġl sınırları içinde bulunan çayır-meraların miktarı 4342 

sayılı Mera Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte mera, çayır-otlakların kesin 

tespiti yapılmaya baĢlamıĢtır. Tespit çalıĢmalarının 2003 sonu itibariyle 

tamamlanması planlanmaktadır. 2002 I. dönem sonuna kadar 408,512 hektar mera 

tespit edilmiĢtir. Ġl Özel Ġdare kayıtlarında 762,62 hektar, Tapu Sicil Müdürlüğü 

kayıtlarında ise 640,98 hektar mera, otlak-çayır varlığı tespit edilmiĢtir. 

 

 Ġlde Toplam Çayır ve Mera Alanı 210.014 Hektar olup toplam arazi içinde 

ki oranı % 14 „tür. Çayır ve meraların kullanımı ile ilgili genelde köylülerin 

hayvanlarının yayılım ve otlak alanları olarak kullanılmaktadır. Çayırlardan ot hasat 

etmek suretiyle yararlanılmaktadır (Anonim 2009). 

 

4.1.2. Kültürel ve sosyo- ekonomik yapı 

 

 Bu bölümde oyun alanı kullanıcılarının sosyal, ekonomik ve kültürel 

durumuna yer verilmiĢtir. Sonuç bölümünde bu durumun oyun alanlarına ve 

kullananlara etkisi yol gösterici olacaktır. 

 

4.1.2.1. Demografik durumu 

 

 Balıkesir ili genel olarak nüfus açısından üç coğrafi ve ekonomik bölgeye 

ayrılabilir: 

 - Kıyı Bölgeler 

 - Ovalık Bölgeleri 

 - Dağlık Bölgeleri 1927 yılından önce Balıkesir ili nüfusu hakkında pek 

bilgi kaynaklarına rastlanamamıĢtır. Ancak Hüdaverdi Gar Vilayet Salnamesinde 

Ģehrin nüfusunun 12953 olarak gösterilmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonraki 

geliĢmelerde 1935 yılında 481.372 iken 1970 yılındaki nüfusu 749.669 olarak tesbit 

edilmiĢtir. 1985'de 910.282, 1990'da ise 973.314'dür. Genellikle nufus artıĢı 

Bandırma, Erdek, Edremit, Burhaniye, Ayvalık gibi kıyı bölgelerinde göze 

çarpmaktadır (Anonim 2009). 
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 Merkez ilçe, Gönen, Manyas, SavaĢtepe, Sındırgı, Susurluk gibi ovada 

bulunan ilçelerde ulaĢım kolaylığı, çeĢitli tarım ürünlerinin üretimine, hayvancılık ve 

ticaretin yoğunluğu nüfus artıĢlarına neden olmaktadır. Dursunbey, Balya, Bigadiç, 

Ġvrindi, Kepsut ilçelerinde konum itibariyle dağlık bölgelerin varlığı, nüfus artıĢını de 

yavaĢlatmaktadır. 1965 nüfus sayımında halkın % 68'i kırsal, % 32'si ise Ģehir 

kısmında oturmaktadır. 1990 yılındaki envanterlerde halkın %48'inin Ģehir 

merkezlerinde %52'sinin ise kırsal kesimde yaĢadığı tespit edilmiĢtir. 2000 yılında 

gerçekleĢtirilen en son nüfus sayımına göre ise halkın %54'ünün Ģehir merkezlerinde 

%46'sının ise kırsal kesimde yaĢadığı belirlenmiĢtir. 

 

            Çizelge 4.1 Balıkesir merkeze bağlı mahallerin nüfus yoğunluğu (TÜĠK 2009) 

Mahalle adı Nüfus sayısı 

Adnan Menderes  14019 

Akıncılar  1240 

Ali Hikmet PaĢa     11232 

Altıeylul              2686 

Atatürk              15063 

Aygören               1444 

Bahçelievler      25573 

Çay                  1562 

Dinkçiler                7178 

Dumlupınar         1432 

.Ege                   3432 

Eskı Kuyumcular  1326 

Gaziosman PaĢa               6131 

GümüĢ ÇeĢme      8770 

1. Gündoğan  8518 

2. Gündoğan    10368 

Haci Ġlbey             1823 

Hacı ismail Bey      1057 

Hasan Basri Çantay  10564 
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Çizelge 4.1 devamı Balıkesir kenti merkeze bağlı mahallerin nüfus yoğunluğu (DĠE 

2009) 
 

.Hisariçi             1441 

Karaoğlan            1036 

Karesi                  1035 

Kasaplar              6049 

Kayabey           3336 

Kızpınar  1488 

Kuva-i Milliye  3653 

Maltepe          8487 

Mirza Bey          1787 

1. Oruç Gazı  4222 

2. Oruç Gazı       816 

PaĢa Alanı                          13856 

Plevne                8688 

1. Sakarya          8723 

2.Sakarya           12614 

Sütlüce              7133 

Toygar               14596 

Vicdaniye            1916 

Yıldırım              2011 

Yıldız                3659 

Yeni                   1440 

 

 1990‟lı yıllara gelinceye kadar kentte sanayinin geliĢmesine paralel olarak 

nüfus da artmaya baĢlamıĢtır. Balıkesir‟in il merkezinin nüfuz artıĢ hızı % -12.3 

olduğu görülmektedir. Nüfusun azalmasında yaĢanan bu olumsuz geliĢme, kentte 

1980‟lerden sonra kendini hissettirmeye baĢlayan ekonomik bunalımın bir yansıması 

olarak ele alınmalıdır (Anonim 2009). 
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 Balıkesir‟de görülen plansız kentleĢmenin en büyük olgusu göçtür. Göç 

eden nüfusun göç nedeni ise bulundukları yerdeki (Anonim 2009); 

 ĠĢ güvenliklerinin olmayıĢı, 

 ĠĢsizlik, 

 Aile büyüklüğünün ülke standartlarının üzerinde olması ve çalıĢılan 

sektörde (çoğunlukla tarım alanında) gizli iĢsizliğin yaĢanması, 

 Sosyal hayatın olmaması, 

 Kentlerin yaĢanan yere göre çekici olmasıdır (eğitim, teknik altyapı, sosyal 

altyapı, sağlık koĢulları ve iĢ imkanları). 

 

4.1.2.2. Balıkesir kenti’nde çocuk oyun alanlarını kullanan bireylerin özellikleri 

 

 Çocukluk çağı, bazı inceleyicilere göre değiĢiklik göstermekle beraber, 

kuramsal temeller bölümünde değinildiği gibi genellikle 0-18 yaĢ arası kabul 

edilmektedir ve bu çocukların ruhsal ve geliĢim özelliklerine göre 0-3, 3-6 ve 6-14, 

14-18 yaĢları içine alan üç döneme ayrılmaktadır. Çocuk oyun alanlarının 

planlanmasında bu üç dönem için oyun anlayıĢının ve ihtiyaçların farklılığı göz 

önüne alınmalıdır. Çocukluk çağında oyun, son derece önemli bir konudur. Devlet 

Ġstatistik Enstitüsü‟nden alınan bilgilere göre Balıkesir Kenti‟nde oyun alanlarını 

kullanan çocukların yaĢ guruplarına göre dağılımı Çizelge 4.3.‟da incelenmiĢtir 

(Anonim 2009). 

 

 Çizelge 4.2.  2000 yılı nüfus sayımı sonucu Balıkesir‟de çocuk yaĢ dağılımı 

 

YAŞ KIZ      ERKEK      TOPLAM 

0- 6 7555 7295 14850 

7- 10 25352 26103 51425 

10- 17 56325 51723 108048 

TOPLAM 89232 85121 174323 

 

 Tablodan da anlaĢılacağı gibi kentte erkek çocuk sayısı fazla olmasına 

rağmen erkek çocukları ile kız çocukları arasındaki fark çok fazla değildir ve 
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yoğunluğu 10- 17 yaĢ arası çocuk grupları oluĢturmaktadır. YaĢ grubu yaĢ sınırı 

arttıkça nüfusu da artmaktadır. 

 

 Kentin sosyo- kültürel yapısını bakıldığında daha ziyade kırsal kesimden 

kente gelenlerin oluĢturduğu görülmektedir. Bu da kız çocukları ile erkek çocukları 

arasında oyun oynama esnasında özellikle erginliğe geçilen dönemlerde farklılıklar 

gösterebilmektedir. Kızlar kendi aralarında daha pasif oyunlarını tercih ederken, 

erkek çocuklar daha aktif ve hareketli oyunları tercih etmektedirler. 

 

 Kentin sosyo- ekonomik düzeyinin de oyuna etkisi görülmektedir. Bölgede 

ekonomik durumun, eski iĢlevselliğini yitirmesi gibi nedenlerden dolayı kent 

halkının gelir düzeyinin düĢtüğü ve dolayısıyla halkın boĢ zamanlarda eğlenmeye, 

dinlenmeye yeterli zaman ayıramadığı bulgularda alınmıĢtır. Çocuklar bu nedenle 

daha ziyade kapı önlerinde, sokaklarda, mahalle parklarında oynamaktadırlar ki bazı 

mahallelerde hiç oyun alanı bulunmamaktadır. 

 

4.1.2.3. Sosyal durum 

 

 Marmara Bölgesinde Bursa'dan sonra ikinci gelen Balıkesir Ģehri 

Anadolu'nun batısında Marmara ve Ege Bölgeleri arasında Bandırma Ġzmir Kütahya 

demiryollarının kavĢak noktasında bulunmaktadır. ġehir kendi adını taĢıyan ovaya 

batıda çevreleyen tepelerin doğu yamaçlarında kurulmuĢ, bilahare kuzey ve güney 

istikametlerine geniĢlemiĢtir. Gerek demiryolları, gerekse düzenli karayollarının 

kavĢak noktası olması Ģehre ayrıca iktisadi ve ticari bir özellik kazandırmaktadır.  

 

 Balıkesir ili sırasıyla Frigler, Lidler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, 

Bizanslılar, Selçuklular, Karesioğulları hakimiyetinde kalmıĢ ve nihayet Orhangazi 

zamanında da Osmanlıların eline geçmiĢtir. ġehrin ilk kurulduğu yerin Kepsut ilçesi 

civarında olduğu sanılmaktadır.  

 

 Bugünkü Kepsut ilçesinin eski Balıkesir Ģehri olması kuvvetle muhtemeldir. 

Eski yıllarda ismi Achiraus olan Balıkesir ilk ve orta çağlarda birkaç defa isim ve yer 
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değiĢtirmiĢ olmakla beraber, bugünkü Balıkesir'in kimin tarafından ve ne zaman 

kurulduğu henüz kesin olarak tesbit edilememiĢtir. ġehrin ortasından geçen Çay 

deresi Simav çayına dökülmektedir. Pamuklu Dokuma ve Çimento Sanayi Ģehrin ağır 

sanayisini teĢkil etmektedir. Diğer fabrikalar ise Ġzmir asfaltı üzerinde sıralanmıĢtır. 

Gar önündeki Cumhuriyet meydanından Ģehir içine muhtelif istikamette dört yol 

ayrılmaktadır. Ağır sanayi bölgesi olarak isimlendirilen bölge ise Kepsut caddesinin 

iki tarafında sıralanmıĢtır. Bu bölgede un, lokum fabrikaları çinko ve kurĢun izale 

tesisleri ile çeĢitli demir çekim (haddehaneler) tesisleri, nebati yağ fabrikaları, trafo 

üreten bir fabrika bulunmaktadır. Balıkesir‟de ilk Belediye teĢkilatı 1861'de 

kurulmuĢtur. ġehir imar planı 24.01.1944'de yapılmıĢ olup, hali hazır haritası 1965 

yılında 1/1000 ölçekli 70 pafta halinde Ġller Bankasınca yapılmıĢtır. ĠĢsizlik oranı Ġl 

merkezinde ve merkez Ġlçe merkezlerinde yaklaĢık aynıdır. Ġl merkezinde %10.2 

olan iĢsizlik oranı, ilçe merkezlerinde %10.1‟dir Köylerde ise %2.1‟dir. Ġl 

merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde kadınların iĢsizlik oranı, erkeklerin iĢsizlik 

oranından daha da yüksek iken köylerde erkeklerin iĢsizlik oranı kadınlardan daha 

yüksektir. Ġl merkezinde iĢsizlik oranı kadınlarda %23, erkeklerde %7.2 iken, 

köylerde iĢsizlik oranı kadınlarda %1.1, erkeklerde %3‟tür. Balıkesir Ġlinin ortalama 

hanehalkı büyüklüğü azalmaktadır. 1955 yılında bu ilin ortala hanehalkı büyüklüğü 

yaklaĢık 5 kiĢi iken, 2000 yılında 3,5 kiĢiye düĢmüĢtür. Balıkesir Ġli turizm 

potansiyeli bulunması nedeniyle oldukça yoğun bir göç almıĢ ve nüfus artıĢ hızıda 

buna paralel olarak artıĢ göstermiĢtir Anonim (2009). 
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4.2 Araştırma Alanında Çocuk Oyun Alanlarının Durumu 

 

4.2.1. 75. Yıl parkı çocuk oyun alanı 

 

 Donatılardaki yoğun ve özensiz kullanım sonucu oluĢan tahribatlar için 

yenileme çalıĢmalarının uzun zamandır yapılmadığı gözlenmektedir. 

 

 Parkta 2 adet tahterevalli, 1 adet 3‟lü salıncak, 2 adet kaydırak (biri yüksek, 

biri alçak), 2 adet tırmanma ve egzersiz donatıları bulunmakla beraber çöp kutusu, 

çeĢme gibi donatılar bulunmamaktadır (Çizelge 4.3.). Alan geleneksel oyun alanı 

tipine uygundur.  

 

 Bitkisel eleman açısından da çok zayıftır. Alanın bir köĢesinde erik ağacı 

(Prunus domestica) ve dut (Morus alba) bulunmaktadır. Bu ağaç gölge açısından 

yeterli değildir. Zaten gölge amaçlı bir kullanımdan ziyade alanda kendiliğinden 

yetiĢmiĢ bir ağaçtır. Ayrıca dut ağacı arı gibi böcekleri çekmesi ve yere düĢen 

dutların temizlenmeyip yeri kayganlaĢtırması, çocukların düĢmesine ihtimal 

sağlamasından dolayı parklarda kullanımı uygun değildir. Alanda özellikle alan için 

kullanılan bir aydınlatma yoktur, elektrik direklerindeki aydınlatmalardan 

yararlanılmıĢtır. Alanda su elemanı ve heykel kullanılmamıĢtır. Alanın, yola 

olmasından dolayı araç trafiğinden etkilenmektedir ve sınır elemanı ile 

çevrilmemiĢtir. Buda diğer önemli sorunları tetiklemektedir. 

 

 Bu parkta da aynı sorunlar görülmektedir. Donatılarda tahribatlar, alan 

içinin temizliğinin yapılmaması, oyun materyallerinin ve diğer kent mobilyalarının 

eksik oluĢudur. 

 

 GiriĢ- çıkıĢlar ayrılmıĢ fakat diğer parklarda olmadığı görüldüğü gibi bu 

alanda da tanıtıcı vs. amaçlı tabela bulunmamaktadır. Alanın revize edilmeye, 

kullanım alanlarının ayırt edici Ģekilde ayrılmaya, donatıların bakıma, alanın 

temizliğe ihtiyacı vardır 
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Çizelge 4.3. 75. Yıl çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

 

 

Adı: 75. Yıl çocuk oyun 

alanı 

 

KuruluĢ yılı 1995 

YeĢil alanı m2 100 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 50 

Ağaç sayısı adet 5 

Çalı sayısı adet 2 

Zemin döĢeme m2 100 

Oturma elamanı adet - 

Çöp kutusu adet - 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elamanları 

adet 

- 

Çocuk oyun elemanları 2 adet tahterevalli, 1 adet 3‟lü salıncak, 

2 adet kaydırak 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.2. Atatürk caddesi çocuk oyun alanı 

 

 450 m² alan kaplayan bu park, bulunduğu semtin giriĢ kısmında 

bulunmaktadır. Alanın yanından taĢıt yolu geçmektedir (Çizelge 4.4.). Çocuk 

parkının önü aynı zamanda mahalle sakinleri için otopark olarak da kullanılmaktadır. 

Park, aĢırı kullanım yoğunluğuna sahiptir . 

 

 Alan da 2‟li 1 adet salıncak, 1 adet kaydırak yer almaktadır (Çizelge 4.5.). 

Aydınlatma elemanları kullanılmıĢtır. Alanın çevresi sınır elemanı ile 

çevrilmemiĢtir..Alanda çöp kutusu mevcuttur. Alanda  çeĢme, WC, su elemanı ve 

heykel gibi donatılar bulunmamaktadır. Alan içinde aĢırı yoğun kullanım 

görülmektedir. 

 

Çizelge 4.4. Atatürk caddesi çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

 

Adı : Atatürk caddesi çocuk 

alanı 

 
 

KuruluĢ yılı 1998 

YeĢil alanı m2 200 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 300 

Ağaç sayısı adet 10 

.Çalı sayısı adet 12 

Zemin döĢeme m2 40 
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Çizelge 4.4. devamı Atatürk caddesi çocuk oyun alanı. 

 

Oturma elamanı adet 8 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet 10 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak ,1 adet oyun grubu 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

4.2.3. Çarşamba pazarı çocuk oyun alanı 

 

 300 m²‟lik alana sahip yaĢ grubu çocuklar için ise 2 adet 2‟lü salıncak, 2 

adet tahterevalli, 1 adet kayma grubu, tırmanma ve egzersiz donatıları bulunmaktadır 

(Çizelge 4.5.). Geleneksel oyun alanı tipindedir. 

 

 Alan kent merkezinden uzak bir semtte yer almaktadır. Bu semtte yapı 

yoğunluğu kadar doğal yeĢil alanlar da oldukça sık bulunmaktadır ve kentin engebeli 

yapısı burada da görülmektedir. Bu nedenle evler tepelerde yer almaktadır. Oyun 

alanı ihtiyacı kent merkezine yakın semtlere oranla daha düĢüktür. Alanda su 

elemanı, heykel ve WC gibi donatılar bulunmamaktadır. Alan sınırlıcı bir kuĢatma 

elemanıyla sınırlandırılmamıĢtır. 

 

 Alanın bulunduğu semtin açık ve yeĢil alanlarla kaplı olması parka olan 

ihtiyacı indirgemektedir. Fakat donatıların yeniden revize edilerek, geleneksel oyun 

alanı anlayıĢı ile birlikte çağdaĢ oyun alanı özelliklerini de içermelidir. Su, kum gibi 

çeĢitli objelere de yer verilmelidir. Çocuklar fiziksel geliĢimler ile beraber 

yaratıcılıklarını geliĢtirebilmelidirler. 
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Çizelge 4.5. ÇarĢamba pazarı çocuk oyun alanı. 

 

Adı: ÇarĢamba pazarı çocuk 

oyun alanı  

 

 

 

KuruluĢ yılı 2004 

YeĢil alanı m2 100 

Sert zemin m2 120 

Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 2 

Çalı sayısı adet - 

Zemin döĢeme m2 80 

Oturma elemanı adet - 

Çöp kutusu adet - 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet 10 

Çocuk oyun elemanları 2 adet 2‟lü salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 adet 

kayma grubu 

wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme - 
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4.2.4. Plevne camii yanı çocuk alanı 

 

 400 m² alana sahip bu park, kent merkezinde, bitiĢik bulunduğu çay bahçesi 

ile bir aradadır (Çizelge 4.6.). Alanın yanından taĢıt yolu geçmektedir ve otopark çok 

kısa mesafededir (5-10 m). Alan sınır elemanı ile çevrilmiĢtir ve bu da çocukların 

yola çıkmalarına engel olmaktadır. Alanın manzarası oldukça güzeldir. Alan yoğun 

ve merkezi kullanım alanında bulunmaktadır ve gerekli bakım çalıĢmaları 

yapılmaktadır. 

 

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 2 adet değiĢik Ģeklide 

kaydırak ve bunlarla kombine halde barfiks alanları ve tırmanma yerleri 

bulunmaktadır. Alanda çöp kutuları ve oturma birimleri mevcuttur. GüneĢli günlerde 

iyi bir gölge sağlayan, Fraxinus exelsior (DıĢ budak) türü ağaçlarla bitkilendirme 

yapılmıĢtır. Alanda su elemanı ve heykellere yer verilmemiĢtir. Alanın merkez de 

olması ve park içerisinde konumlandırılmıĢ olması nedeniyle, alan yoğun kullanım 

potansiyeline sahiptir. 

 

 Kapsadığı alan bakımından oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Çocuk 

bahçesi olarak düĢünüldüğünde bu miktar yeterli olabilir fakat alan, kentin yoğun 

kullanıma sahip olduğu bir yerdedir. Gün içinde çok sayıda çocuk ebeveynleri ile bu 

alana gelmektedir. Bu nedenle alanın büyüklüğü artırılmalıdır. Alanın devamını 

oluĢturan ve belediye mülkiyetinde olan alan kullanımları (çay bahçeleri, gezinti 

yolu) kaydırılarak çocuk oyun alanı sınırı geniĢletilmelidir. 

 

 Kullanılacak oyun materyalleri yenilenmeli, daha çok sayıda çocuğun 

kullanabileceği, karma donatıları içeren elemanlar tercih edilmelidir. Böylece alan 

tasarrufu sağlanır. YeĢil materyal daha özenli kullanılmalıdır. Küçük çalılar ve 

mevcut olan yalancı akasya alandan uzaklaĢtırılıp,  zaten  dar  olan  alanda  merkezi  

noktada  gölge  amaçlı tek  bir  ağaç kullanılmalıdır. Bu da kentin doğal bitki 

örtüsünden yararlanıp, fazla maliyet gerektirmeyen Doğu Çınarı (Platanus orientalis) 

olabilir. 
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Çizelge 4.6. Plevne camii yanı çocuk oyun alanı. 

 

Adı: Plevne camii yanı 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 150 

Sert zemin m2 100 

Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 10 

Çalı sayısı adet 5 

Zemin döĢeme m2 150 

Oturma elemanı adet - 

Çöp kutusu adet 3 

Spor aletleri  

Aydınlatma elemanları adet - 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet, 2adet 

kaydırak,1 adet tahterevalli ile tırmanma 

ve barfiks aletlerinden oluĢan kombine 

çocuk oyun grubu 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.5. Şehit birol koç caddesi çocuk oyun alanı 

 

 200 m²‟lik alana sahip bu park, içerisinde spor kompleksleri de 

barındırmaktadır. Basketbol, tenis, voleybol sahaları bulunmaktadır ve bir 

bölümünde çocuk oyun alanını içermektedir. Aynı zamanda alan piknik imkanı da 

sağlamaktadır.  

 

 Özellikle tatil günleri ve akĢam saatlerinde yoğun kullanım yeridir. Ailelerin 

çocukları ile beraber eğlenebilecekleri, gençlerin aktivitelerini 

gerçekleĢtirebilecekleri bir alandır. Dinlenme ve egzersiz amaçlı tasarlanmıĢ bir park 

olduğu gözlenmektedir. GeniĢ bırakılan yeĢil çim alanlarda oturmaya uygundur. 

 

 Alan içinde yer alan çocuk parkında 1 adet 2‟li salıncak. 2 adet tahterevalli 

ve karma bir oyun grubu yer almaktadır. Karma oyun grubu kaydırak, tırmanma gibi 

donatıları içermektedir (Çizelge 4.7). Bu oyun grubunun yanında salıncak da 

bulunmaktadır. Çocuklar için bu oyun grupları, çevresindeki açık mekandan da 

yararlanıldığı, çocukların kimi zaman açık alanlarda serbest oyunlar oynamasına 

rağmen özellikle de hafta sonu gibi yoğun kullanım zamanlarında yeterli 

olmamaktadır. 

 

 Bitkilendirmede mevcut çam ağaçları korunmuĢ, daha sonrasında Robinia 

pseudoacacia (Yalancı akasya), Platanus orientalis (Çınar) gibi hafif gölge ve yoğun 

gölge yapacak türler alanda sıkça kullanılmıĢtır. Alanın genelinde yollar, çöp kutusu, 

zemin döĢemeleri, oturma, aydınlatma, WC gibi donatılar düzenli uygulanmıĢtır. 

Alanda su elemanı ve heykel bulunmamaktadır. Donatılar bakımlı ve estetik açıdan 

dikkat çekicidir.  
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Çizelge 4.7. ġehit birol koç çocuk oyun alanı.  

 

 

 

 

Adı: ġehit birol çocuk oyun 

alanı 

 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 80 

Sert zemin m2 50 

Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 13 

Çalı sayısı adet 6 

Zemin döĢeme m2 70 

Oturma elemanı adet 5 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet 10 

Çocuk oyun elemanları 1 adet Karma oyun grubu ,1 adet 2‟li salıncak , 2 

adet tahterevalli 

Wc 2 

Sulama sıstemi - 

Anıt heykel  - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.6. Şehit özcan öz parkı çocuk oyun alanı 

 

 1000 m² alana sahip bu park, kentin merkezinde, yoğun kullanım alanı 

içerisindedir (Çizelge 4.8.). 2‟li 2 adet salıncak ve tırmanma donatılarından oluĢan 

karma oyun grubu, 2 adet tahterevalli, oturma birimleri, çöp kutuları yer almaktadır. 

 

 Alanda yoğun kullanım görülmemektedir. Lise eğitim kurumuna 200- 300 

m uzaklıktadır. Bahçeli evlerin olması, okul alanı gibi açık alanların bulunması 

çocuklara alternatif oyun alanları oluĢturmaktadır ve bundan dolayı bu oyun alanı 

semtin ihtiyacını karĢılamaktadır. Alanın çevresinde daha çok hafif tekstürlü 

bitkilerle bir çalıĢma yapılmıĢtır. Alanda sınırlıyı eleman su elemanı ve heykel 

kullanılmamıĢtır. 

 

 Bulunduğu yer bakımından semtin ve kullanıcıların ulaĢılabilirlik 

mesafesindedir. Oyun alanının yakınında lise kurumunun da bulunması alanın 

kullanımını azaltmaktadır. En azından 14 yaĢ ve üstü okul bahçesinden 

yararlanabilmektedir. 

 

 Oyun materyallerinde tahribat görülmemektedir fakat boyaları yenilenmeli 

ve daha kapsamlı, çocukların yaratıcılıklarını geliĢtiren, doğal hayatı 

tanıyabilecekleri, kendi çevresini oluĢturabileceği ve kendi oyun aletlerini kendisinin 

yaratabileceği el aletleri, kullanılmayan eski lastikler, atılmıĢ sandıklar, toprak, su, 

tuğla, kağıt, boya, halat vb. oyun elemanları kullanmalıdır. 
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Çizelge 4.8. ġehit özcan özsoy çocuk oyun alanı. 

 

Adı: ġehit özcan özsoy 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 600 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 7 

Çalı sayısı adet 4 

Zemin döĢeme m2 80 

Oturma elemanı adet 3 

Çöp kutusu adet 2 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet - 

Çocuk oyun elemanları 2‟li 2 adet salıncak,  2 adet tahterevalli karma 

oyun grubu, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.7. Aksoy sokak çocuk oyun alanı 

 

 90 m² alana sahip bu park, kentin merkezinde, yoğun kullanım alanı 

içerisindedir (Çizelge 4.9). 2‟li 1 adet salıncak,2 adet kayma ve tırmanma 

donatılarından oluĢan karma oyun grubu, oturma birimleri, çöp kutuları yer 

almaktadır. 

 

 Alan yoğun kullanıma sahiptir fakat buna rağmen çok küçük bir alan çocuk 

bahçesine ayrılmıĢtır. Dolayısıyla donatı fonksiyonları ve sayıları da azdır. Ailelerin, 

merkez de gezdiklerinde çocuklarını getirip mutlaka uğradıkları bir alandır ve akĢam 

saatlerinde daima kalabalıktır. 

 

 Alanda gölge oluĢturacak bitkiler kullanılmıĢtır. Masif bitkilendirme 

yapılmamıĢ, çalı gruplarına yer verilmemiĢtir. Yol ile çocuk oyun alanı arasında bir 

çevreleme elemanı bulunmamaktadır. Alanda su elemanı ve heykel 

bulunmamaktadır. 

 

 Kapsadığı alan oldukça yetersizdir. Alan, kentin yoğun kullanıma sahip 

olduğu bir yerdedir.  Fakat kullanılabilirliği çok zayıftır.  Alanda çok sayıda oyun 

materyali bulunmaktadır ama gün içinde kullanan çocuk sayısı da çok fazladır. 

Alanın miktarının artırılması gerekmektedir. 

 

Çizelge 4.9. Aksoy sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: Aksoy sokak çocuk 

oyun alanı 
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Çizelge 4.9.  devamı Aksoy sokak çocuk oyun alanı  

 

.KuruluĢ yılı 2004 

YeĢil alanı m2 15 

Sert zemin m2 25 

Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 6 

Çalı sayısı adet - 

Zemin döĢeme m2 40 

Oturma elemanı adet 2 

Çöp kutusu adet 3 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet - 

Çocuk oyun elemanları 1 adet salıncak,2 adet kayma ve tırmanma 

donatılarından oluĢan karma oyun grubu 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.8. Gökdeniz çocuk oyun alanı 

 

 350 m² alana sahip bu park, ilköğretim okuluna çok yakın bir mesafededir 

(Çizelge 4.10). Bu mesafe yaklaĢık 200-250 m‟dir. Çocuklar okul çıkıĢında buraya 

kolaylıkla ulaĢabilmektedir. Geleneksel oyun alanı tipindedir.  

 

 Alanda herhangi bir bitkilendirme çalıĢmasına yer verilmemiĢtir.  Alanda 2 

adet 2‟li salıncak, 2adet kaydırak,1 adet tahterevalli ile tırmanma ve barfiks 

aletlerinden oluĢan kombine çocuk oyun grubu yer almaktadır.  Alanı dört tarafı araç 

trafiğine açıktır ve etrafının herhangi bir çevreleme elemanı ile çevrelenmemiĢ 

olması önemli bir sorundur. Alanda su elemanı, heykel, wc, aydınlatma 
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bulunmamaktadır. Ġlköğretim kurumuna yakın mesafededir. Çocuklar okul alanını da 

kullanmaktadırlar fakat asıl oyun için oyun alanını tercih etmektedirler. Çünkü bir 

oyun alanında bulunan oyun materyalleri çocuklara daha cazip gelebilmektedir. Ama 

bu oyun alanının da gerekli bakım yapılmadığı, donatıların kötü kullanım sonucu 

kırıldığı, tahrip olduğu görülmektedir. 

 

 Alan, geleneksel oyun alanıdır. Oyun donatıların sayıları yeterli değildir. 

Bulunan donatılar da sadece fiziksel aktivite sağlayabilmektedir. Oturma birimleri, 

çöp kutusu gibi donatılar eksiktir. Alan, yeniden gözden geçirilip, donatılar v.d. 

fonksiyonlar düzeltilmelidir. Alan revize edilerek tahribe uğramıĢ donatılar 

yenilenmelidir. Sadece alanın değil, semtin de bitkilendirmeye ihtiyacı vardır. Parkın 

çevresinde ve semtin içinde bulunan açık alanlar bitkilendirmeye ayrılmalıdır. 

 

 Ġlköğretim kurumuna yakın mesafededir. Çocuklar okul alanını da 

kullanmaktadırlar fakat asıl oyun için oyun alanını tercih etmektedirler. Çünkü bir 

oyun alanında bulunan oyun materyalleri çocuklara daha cazip gelebilmektedir. Ama 

bu oyun alanının da gerekli bakım yapılmadığı, donatıların kötü kullanım sonucu 

kırıldığı, tahrip olduğu görülmektedir. 

 

 Alan, geleneksel oyun alanıdır. Oyun donatıların sayıları yeterli değildir. 

Bulunan donatılar da sadece fiziksel aktivite sağlayabilmektedir. Oturma birimleri, 

çöp kutusu gibi donatılar eksiktir. Alan, yeniden gözden geçirilip, donatılar v.d. 

fonksiyonlar düzeltilmelidir. Alan revize edilerek tahribe uğramıĢ donatılar 

yenilenmelidir. Sadece alanın değil, semtin de bitkilendirmeye ihtiyacı vardır. Parkın 

çevresinde ve semtin içinde bulunan açık alanlar bitkilendirmeye ayrılmalıdır. 
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Çizelge 4.10. Gökdeniz çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

 

Adı: Gökdeniz çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2002 

YeĢil alanı m2 - 

Sert zemin m2 150 

Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 2 

Çalı sayısı adet - 

Zemin döĢeme m2 200 

Oturma elemanı adet - 

Çöp kutusu adet - 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları 

adet 

- 

Çocuk oyun elemanları 2 adet 2‟li salıncak, 2adet kaydırak,1 adet 

tahterevalli ile tırmanma ve barfiks aletlerinden 

oluĢan kombine çocuk oyun grubu 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.9. Kızpınar mahalle muhtarlığı önü çocuk oyun alanı 

 

 Park alanı arazinin engebeli yapısından dolayı kademeli olarak 

düzenlenmiĢtir. (Çizelge 4.11.). Kademeler arasını sınır elemanı ve merdivenler 

oluĢturmaktadır. Ortalama 100 m² alan kaplamaktadır. Orta kademede ise çocuklar 

için oyun grupları bulunmaktadır. Çocuk oyun alanında 1 adet kaydırak grubu, 1 adet 

2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli bulunmaktadır. Çocuk oyun alanı sınırları içerisinde 

oturma elemanı mevcut değildir. 

 

 Sınır elemanı estetik açıdan uygun seçilmemiĢtir, özellikle çocuk oyun 

alanının sınırları vurgulanmamıĢ ve oyun alanının hemen kenarında araç yolunun 

bulunması bir baĢka sorundur. Özellikle bordür seviyesinin yolun altında 

kalmasından ötürü, yağıĢlı günlerde alan su baskınlarına uğramaktadır. Alan da 

gerekli bakım faaliyetleri yapılmadığı da dikkati çekmektedir.  Parkla çocuk oyun 

alanını bütünleĢtirecek bir bitkilendirme çalıĢması yapılmamıĢtır. Alanda su elemanı, 

heykel, wc, aydınlatma bulunmamaktadır. 

 

 Yoğun kullanıma sahiptir. Ve yine bu alanda da tahribatlar görülmektedir. 

Donatı sayısı azdır fakat açık bırakılan kısımlar eksikliği telafi etmektedir. 

 

 Ġsminin bu Ģekilde olmasına rağmen engelli çocuklar için hiç de kullanıĢlı 

değildir. Alanda basamaklar vardır. Ve tekerlekli sandalyeler için eğime önem 

verilmemiĢtir 
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Çizelge 4.11. Kızpınar mahallesi muhtarlığı önü çocuk oyun alanı  

 

 

 

 

 

Adı:Kızpınar mahallesi 

muhtarlığı önü çocuk 

oyun alanı 

  

KuruluĢ yılı 1994 

YeĢil alanı m2 25 

Sert zemin m2 10 

Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 9 

Çalı sayısı adet 5 

Zemin döĢeme m2 65 

Oturma elemanı adet - 

Çöp kutusu adet - 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları 

adet 

- 

Çocuk oyun elemanları 1 adet kaydırak grubu, 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet 

tahterevalli  

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.10. Kasaplar mahallesi çocuk oyun alanı 

 

 200 m² alan kaplamaktadır. Alan evlerin ve ilköğretim okulunun 

ulaĢılabilirlik mesafesine uygun olmasından dolayı halk tarafından tercih 

edilmektedir (Çizelge 4.12.). 

 

 Alanda 1 adet tek pota basketbol alanı, adet tahterevalli, 1 adet 2‟li salıncak, 

1 adet 2‟li küçük kaydırak grubu, 1 döner donatı ile 1 adet tırmanma ve 1 adet 

egzersiz donatıları bulunmakta ve de oturma birimleri yer almaktadır. Sınır elemanı 

olarak genelde bitkiler kullanılmıĢtır. 

 

 Hafif tekstürlü bitkilerle bitkilendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Robinia 

pseudoacacia (Yalancı akasya), Sophora japonica (Japon sophorası) kullanılan 

türlerdir. Kullanılan donatılar son yıllarda hiç yenilenmemiĢ, var olanlar da yoğun ve 

tahrip edici kullanım sonucunda kullanılmaz hale gelmiĢtir. Alanda çöp kutusu, 

çeĢme, aydınlatma, wc gibi temel donatılar bulunmamaktadır. Alanda su elemanı, 

heykel bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.12. Kasaplar mahallesi çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

       

Adı: Kasaplar mahallesi 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 85 

Sert zemin m2 50 
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Çizelge 4.12. devamı Kasaplar mahallesi çocuk oyun alanı  

 

.Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 11 

Çalı sayısı adet 6 

Zemin döĢeme m2 65 

Oturma elemanı adet 4 

Çöp kutusu adet 2 

Spor aletleri  - 

Aydınlatma elemanları adet - 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet 2‟li küçük 

kaydırak grubu, 1 döner donatı ile 1 adet 

tırmanma ve 1 adet egzersiz donatıları  

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

 

4.2.11. Altı eylül ilköğretim okulu yanı çocuk oyun alanı 

 

 250 m²‟lik alana sahip bu park bulunduğu semtin merkezindedir fakat semtin 

dıĢından da kullanıcılar gelmektedir (Çizelge 4.13). Oldukça yoğun bir kullanıma 

sahiptir. Alanda 2 adet 2‟li salıncak, 3 adet kaydırak, 1 adet iki kiĢilik, 2 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel donatı çok zayıftır. Çim alanlar ve birkaç çalı türünden baĢka 

bitkisel elemana rastlanmamaktadır. Alan iki ayrı yerdeki ilköğretim kurumlarına 

orta noktada, 300-500 m uzaklıktadır. Okul dıĢı kullanımdan ziyade akĢam 

saatlerinde çocukları ile gezmeye çıkan aileler tarafından daha fazla kullanmaktadır. 

Ebeveynlerin ise kimi çocuklarını gözetlerken kimi ise toplanmak için burayı tercih 
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etmektedirler. Alandaki oturma birimleri yoktur. Alanda su elemanı, heykel, wc, 

aydınlatma, çöp kutusu gibi unsurlar bulunmamaktadır. 

 

 Görülen eksiklikler donatılarda meydana gelen tahribatların vs. bakımın 

yapılmamıĢ olması, kullanılan gölge amaçlı ağacın ibreli tür olan Karaçam (Pinus 

nigra) olması, alanda çöp kutularının olmasına rağmen çekirdek vs. çöplerin yerlerde 

olması, düzenli temizliğin yapılmaması, alanın en alt kademeden giriĢinin belirsiz 

oluĢu ve zemin malzemesinin kırılmıĢ durumda olmasıdır. Bunlar için genel bir 

bakıma ve temizliğe ihtiyaç vardır. 

 

 Bunların dıĢında alanın sınırı oldukça geniĢtir. 14 yaĢ ve üstü için spor 

aktiviteleri kullanılmaması dıĢında alan tasarımı iyidir. Ġlköğretim kurumuna 10-15 m 

uzaklıktadır. Bu da alanın kullanım yoğunluğunu dengelemektedir. 

 

 Çocuk oyun alanlarında sınır elemanının 40 cm olması tavsiye edilir fakat 

bu alanın kot seviyesi çok yüksek olduğundan en alt seviye de belirtilen sınır 

elemanının yüksekliğinin 40 cm‟ den daha yüksek bir kota çıkarılması gerekmektedir 

yada sınır elemanından sonra metal parmaklıkla destek sağlanmalıdır. Aksi halde 

yüksek olan bu sınırdan düĢmeler görülebilir. 

 

Çizelge 4.13. Altı eylül ilköğretim okulu yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

 

Adı: Altı eylül ilk öğretim 

okulu yanı çocuk oyun 

alanı   

 
 

KuruluĢ yılı 2005 
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Çizelge 4.13.  devamı Altı eylül ilköğretim okulu yanı çocuk oyun alanı 

 

.YeĢil alanı m2 124 

Sert zemin m2 51 

Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 7 

Çalı sayısı adet 6 

Zemin döĢeme m2 85 

Oturma elemanı adet 3 

Çöp kutusu adet 2 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları 

adet 

- 

Çocuk oyun elemanları 2 adet 2‟li salıncak, 3 adet kaydırak, 1 adet iki 

kiĢilik, 2 adet de tek kiĢilik tahterevalli 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.12. Eski kuyumcular mahallesi çocuk oyun alanı 

 

 100 m² alana sahiptir. Semtin baĢlangıç noktasında yer almaktadır. Alanda 1 

adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tahterevalli ve tırmanma donatısı 

bulunmaktadır (Çizelge 4.14). Park bulunduğu semt itibariyle aĢırı kullanım ve 

bakımsızlık sonucu artık kullanılamaz durumdadır. Alan da kullanılan donatılar aĢırı 

tahribata uğramıĢtır. Alanda sınırlayıcı eleman olarak duvar yapılmıĢtır. Alanda su 

elemanı, heykel, wc, aydınlatma, çöp kutusu gibi donattılar bulunmamaktadır. Alanın 

yanından taĢıt yolu geçmektedir. Bu görünümüyle, incelenen parklar arasında yer 

almasına rağmen en iĢlevsel ve estetik nitelikleri açısından en düĢük düzeydeki 

çocuk parkı olduğu söylenebilir. 
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 Aynı sorunlar ciddi boyutta görülmektedir. Alan artık oyun alanından 

ziyade boĢ alan gibi görülmektedir. Alan, geleneksel oyun alanı kapsamında, 

donatılar eski, tahribata uğramıĢ durumdadır. 

 

 Alana belki bulunduğu çevre açısından, çocukların evlerinin çevrelerinde 

daha rahat oynayabilmelerinden dolayı ihtiyaç az görülmektedir. Fakat artan 

yapılaĢma sonucunda semtte bulunan açık alanlar da azalacak ve parka olan ihtiyaç 

artacaktır. Tüm bunların dıĢında ayrıca park görüntü bozukluğuna neden olmaktadır. 

Bu alanın bakıma, yenilenmeye ihtiyacı vardır. 

 

 Özellikle günün öğle saatlerinde güneĢ ıĢığın kuvvetli bir Ģekilde 

etkilenmektedir. Alan yeniden planlanırken bitkilendirmeye de özen gösterilmelidir. 

Kentin doğal bitki örtüsünden faydalanarak gölge amaçlı bitkiler dikilmelidir. Bunlar 

çınar (Platanus orientalis), söğüt (Salix babylonica) gibi boylu ve alandan tasarruf 

için soliter kullanılabilecek olan türler olabilir. 

 

Çizelge 4.14. Eski kuyumcular mahallesi çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Eski kuyumcular 

mahallesi çocuk oyun 

alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 30 

Sert zemin m2 25 

Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 3 
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Çizelge 4.14. devamı Eski kuyumcular mahallesi çocuk oyun alanı 

 

.Çalı sayısı adet 2 

Zemin döĢeme m2 45 

Oturma elemanı adet - 

Çöp kutusu adet - 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları 

adet 

- 

Cocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet 

tahterevalli ve tırmanma donatısı 

Wc - 

Sulama sıstemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

  

4.2.13. Hisar içi mahallesi çocuk oyun alanı 

 

 250 m² alana sahip olan park mahalle içerisinde konumlandırılması 

nedeniyle yoğun kullanıma sahiptir.  Alanda sportif aktivitelerin gerçekleĢtirilmesi 

olanak sağlamak için bir basketbol sahası konumlandırılmıĢtır (Çizelge 4.15). Alanda 

1 adet burgulu kaydırak, 1 adet küçük kaydırak, tırmanma elemanı bulunmaktadır. 

Alanda herhangi bir bitkilendirme çalıĢması yapılmamıĢtır. Alanın mahalle içerisinde 

konumlandırılmıĢ olmasına rağmen oturma birimleri ve aydınlatma elemanları park 

içerisinde mevcut değildir. Alanda herhangi bir sınırlayıcı eleman yoktur. Alanda su 

elemanı, heykel, wc, aydınlatma, çöp kutusu gibi donattılar bulunmamaktadır. 

  

 Planlama kriterleri açısından yeterli ölçüde tasarlanmıĢtır. Alan da görülen 

eksiklik ise çocuk oyun elemanının tek olmasıdır. Bu bir komplike oyun 

materyalidir, ama yine de yeterli değildir. oyun materyallerinin sayısı artırılmalıdır. 

Bunların dıĢında alan oldukça geniĢ, bir çok aktiviteyi içeren, kentin ihtiyacını büyük 

ölçüde karĢılayan bir alandır. 
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Çizelge 4.15. Hisar içi mahallesi çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Hisar içi mahallesi 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2003 

YeĢil alanı m2 - 

Sert zemin m2 135 

Toprak alan m2 50 

Ağaç sayısı adet - 

Çalı sayısı adet - 

Zemin döĢeme m2 65 

Oturma elemanı adet - 

Çöp kutusu adet - 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet - 

Çocuk oyun elemanları 1 adet burgulu kaydırak, 1 adet küçük 

kaydırak, tırmanma elemanı 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.14. Sütlüce mahallesi şoför evleri yanı çocuk oyun alanı 

 

 600 m² alana sahiptir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 3 adet kaydırak, 2 adet 

tahterevalli ve tırmanma donatısı bulunmaktadır (Çizelge 4.16). Park bulunduğu semt 

itibariyle park „a talep fazladır. Park kuruluĢ tarihi acısından eski olmasına karĢın 

çocuk oyun elemanları yenilenmiĢtir. Park alanı içerisinde pek fazla bitki gurubu 

yoktur. Mevcut bitkilerde formunu yitirmiĢ bakımsızdır. Alanda sulama sistemi, 

,aydınlatma, çöp kutusu gibi donattılar mevcuttur. Alanda wc ,heykel,çeĢme gibi 

donatılar mevcut değildir. 

 

Çizelge 4.17. Sütlüce mahallesi Ģoför evleri yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

 

Adı: Sütlüce mahallesi Ģoför 

evleri yanı çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 300 

Sert zemin m2 100 

Toprak alan m2 250 

Ağaç sayısı adet 15 

Çalı sayısı adet 8 

Zemin döĢeme m2 100 

Oturma elemanı adet 6 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet 6 
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Çizelge 4.16. devamı Sütlüce mahallesi Ģoför evleri yanı çocuk alanı  

 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

.burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.15. Karaoğlan camii yanı çocuk parkı 

 

 Park 150 m²  alan kaplamaktadır. Alanda 2 adet 2‟li salıncak, 1 adet 

tahterevalli, 1 burgulu ve normal kaydırak ile tırmanma aletlerinden oluĢan kombine 

çocuk oyun grubu bulunmaktadır. Alanda aydınlatma elemanlarına yer verilerek 

alanın akĢam saatlerinde kullanıma olanak sağlanmıĢtır. Ancak alanda oturma 

elemanları ve çöp kutuları bulunmamaktadır. Mahalle içerisinde konumlanmıĢ 

olması nedeniyle yoğun kullanıma sahiptir. Ancak park etrafında etkin bir 

bitkilendirme çalıĢması yapılmamıĢtır. Alanda sınırlayıcı eleman yoktur. Alanda su 

elemanı, heykel gibi donattılar bulunmamaktadır (Çizelge 4.17). 

 

Çizelge 4.18.  Karaoğlan camii yanı çocuk oyun alanı 

       

 

 

 

Adı: Karaoğlan camii yanı 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 
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Çizelge 4.17.  devamı Karaoğlan camii yanı çocuk oyun alanı 

 

.YeĢil alanı m2 35 

Sert zemin m2 25 

Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 6 

Çalı sayısı adet 2 

Zemin döĢeme m2 90 

Oturma elemanı adet - 

Çöp kutusu adet - 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet 2 

Çocuk oyun elemanları 2 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel  - 

ÇeĢme adet - 

 

 

 

4.2.16. Belde kent sitesi önü çocuk oyun alanı 

 

 700 m² alana sahip olan park mahalle içerisinde konumlandırılması 

nedeniyle yoğun kullanıma sahiptir.  (Çizelge 4.18). Alanda 1 adet burgulu kaydırak, 

1 adet küçük kaydırak, tırmanma elemanı.1adet ikili salıncak, 1 adet tahterevalli 

bulunmaktadır. Alanda mevcut daha önceki yıllarda dikilmiĢ olan bitkiler mevcuttur. 

Alanda sınırlayıcı eleman bulunmakla birlikte alanda oturma birimleri, aydınlatma 

elemanları ve çöp kovaları mevcuttur. Alanda su elemanı, heykel, wc, gibi donattılar 

bulunmamaktadır 
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Çizelge 4.18.  Belde kent sitesi önü çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Belde kent sitesi önü 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2004 

YeĢil alanı m2 300 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 350 

Ağaç sayısı adet 20 

Çalı sayısı adet 30 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet 16 

Çocuk oyun elemanları 2 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.17.  1 Nolu sağlık ocağı arkası çocuk oyun alanı 

 

 350 m² alana sahip bu park, kentin merkezinde, yoğun kullanım alanı 

içerisindedir (Çizelge 4.19). Park alanı kuruluĢ yılı itibari ile eski olmasına karĢın 

içindeki oyun donatıları daha yeni değiĢtirilmiĢtir. Park alanı içinde bulunan mevcut 

formunu oluĢturmuĢ yaprak döken ağaçlardır. 2‟li 1 adet salıncak ve tırmanma 

donatılarından oluĢan karma oyun grubu, 2 adet tahterevalli, oturma birimleri, çöp 

kutuları  ve aydınlatma birimleri yer almaktadır. 

 

 Alanın çevresinde daha çok hafif tekstürlü bitkilerle bir çalıĢma yapılmıĢtır. 

Alanda sınırlıyı eleman su elemanı ve heykel kullanılmamıĢtır. 

 

Çizelge 4.19. 1 Nolu sağlık ocağı arkası çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı:1 Nolu sağlık ocağı  

arkası çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2004 

YeĢil alanı m2 350 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 350 

Ağaç sayısı adet 20 

Çalı sayısı adet 30 

Zemin döĢeme adet - 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri - 

Aydınlatma elemanları adet 16 



 123 

Çizelge 4.19. devamı 1 Nolu sağlık ocağı arkası çocuk oyun alanı 

 

.Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.18.  Çağdaş kent sitesi yanı çocuk oyun alanı 

 

 1250 m²‟lik alana sahip bu park bulunduğu semtin merkezindedir fakat 

semtin dıĢından da kullanıcılar gelmektedir (Çizelge 4.20). Oldukça yoğun bir 

kullanıma sahiptir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 3 adet kaydırak, 1 adet iki kiĢilik, 2 

adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım diğer parklara nazaran daha detaylandırılmıĢtır. Çim alanlar. 

Alan iki ayrı yerdeki ilköğretim kurumlarına orta noktada, 300-500 m uzaklıktadır. 

Okul dıĢı kullanımdan ziyade akĢam saatlerinde çocukları ile gezmeye çıkan aileler 

tarafından daha fazla kullanmaktadır.. Alandaki oturma birimleri aydınlatma 

elamanları ve çöp kutuları  mevcuttur.  Alanda su elemanı, heykel, wc, 

bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.20.  ÇağdaĢ kent sitesi yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

 

Adı: ÇağdaĢ kent sitesi yanı 

çocuk oyun alanı 

 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 900 

Sert zemin m2 200 

Toprak alan m2 150 

Ağaç sayısı adet 17 

Çalı sayısı adet 10 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 10 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 16 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi Manuel sulama sistemi 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

 

 

 



 125 

4.2.19.  Dost birlik sitesi yanı çocuk oyun alanı 

 

 700 m²‟lik alana sahip olan bu park yeni tasarlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. 

(Çizelge 4.21). Park alanı yeni yapılan sitelerin etrafında bulunduğu için daha henüz 

ziyaretçisi fazla bulunmamaktadır . Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 3 adet kaydırak, 1 

adet iki kiĢilik, 2 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri 

bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım diğer parklara nazaran daha detaylandırılmıĢtır. Alandaki 

oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  mevcuttur.  Alanda su 

elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.21. Dost birlik sitesi yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Dost birlik sitesi yanı 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 700 

Sert zemin m2 200 

Toprak alan m2 150 

Ağaç sayısı adet 17 

Çalı sayısı adet 10 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 10 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 16 
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Çizelge 4.21. devamı Dost birlik sitesi yanı çocuk oyun alanı  

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi Manuel sulama sistemi 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.20.  Defterdarlık arkası  çocuk oyun alanı 

 

 1300 m²‟lik alana sahip olan bu park hem ailelerin oturup sohbet edebileceği 

hem de çocukları rahat bir Ģekilde oyun oynata bileceği Ģekilde dizayn edilmiĢtir 

(Çizelge 4.22). Çocuk parkı  bulunduğu semtin nüfus yoğunluğu karĢılayacak 

düzeyde değildir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 3 adet kaydırak, 1 adet iki kiĢilik, 2 

adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım acısından parkın genelinde fazla bitki grupları 

bulunmamaktadır. Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  

mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.22.  Defterdarlık arkası çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Defterdarlık arkası 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 



 127 

Çizelge 4.22.  devamı Defterdarlık arkası çocuk oyun alanı  

.YeĢil alanı m2 800 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 150 

Ağaç sayısı adet 19 

Çalı sayısı adet 24 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 20 

Çöp kutusu adet 12 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 20 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.21.  Huzur evi yanı çocuk oyun alanı    

 

 300 m²‟lik alana sahip olan bu park yapılıĢ yılları göz önünde 

bulundurulduğu yıllarda toplu konutların merkezinde yer almaktaydı zamanla geliĢen 

çevre içerisinde amacını yitirmiĢ ve mevcut mekanın ihtiyaçlarını karĢılamamaktadır. 

(Çizelge 4.23). Park alanı etrafında bulunan kapalı oturma birimleri akĢam 

saatlerinde ailelerin sohbet edip çocuklarını güvenli bir Ģekilde oyun oynata bildikleri 

bir mekan özelliğine sahiptir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek 

kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri 

bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım acısından parkın genelinde fazla bitki grupları 

bulunmamaktadır. Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  

mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.23.  Huzur evi yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Huzurevi yanı çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 1994 

YeĢil alanı m2 300 

Sert zemin m2 200 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 15 

Çalı sayısı adet 6 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 4 

Çöp kutusu adet 4 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 8 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.22.  Plevne ilköğretim okulu yanı  çocuk oyun alanı  

 

 600 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir 

(Çizelge 4.24). Park alanı etrafında bulunan okulun parkın çevre açısından yoğun 

talep görmesine neden olmaktadır. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 

adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri 

bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım acısından parkın genelinde fazla bitki grupları 

bulunmamaktadır. Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  

mevcuttur.  Alanda su elemanı, heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.24.  Plevne ilköğretim okulu yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Plevne ilköğretim 

okulu yanı çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 400 

Sert zemin m2 100 

Toprak alan m2 200 

Ağaç sayısı adet 15 

Çalı sayısı adet 6 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 4 

Çöp kutusu adet 4 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 8 
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Çizelge 4.24. devamı Plevne ilköğretim okulu yanı çocuk oyun alanı  

 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.23.  Sağlıkçılar sitesi yanı  çocuk oyun alanı 

 

 1400 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep 

görmektedir (Çizelge 4.25). Park alanı tasarım yönü itibari ile hem çocuklar hem 

aileler hem de spor yapmak isteyen kiĢiler için dizay edilmiĢtir . Alanda 1 adet 2‟li 

salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp 

kutuları, oturma birimleri ayrıca fitnis spor aletleri bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım acısından kullanılan ağaç ve çalı grupları alanın diğer 

parklardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Alandaki oturma birimleri, 

aydınlatma elamanları, otomatik sulama sistemi ve çöp kutuları  mevcuttur.  Alanda 

su elemanı, heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.25.  Sağlıkçılar sitesi yanı çocuk oyun alanı  

 

 

 

 

Adı: Sağlıkçılar sitesi yanı 

çocuk oyun alanı 
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Çizelge 4.25.  devamı Sağlıkçılar sitesi yanı çocuk oyun alanı 

 

.KuruluĢ yılı 2008 

YeĢil alanı m2 800 

Sert zemin m2 400 

Toprak alan m2 200 

Ağaç sayısı adet 40 

Çalı sayısı adet 80 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 16 

Çöp kutusu adet 12 

Spor aletleri adet Fitnis spor aletleri 

Aydınlatma elemanları adet 12 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.24.  Toygar muhtarlık  yanı   çocuk oyun alanı 

 

 900 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir 

(Çizelge 4.26). Park alanı geçmiĢ yıllarda yapılmasına ramen alanı kullanan kiĢi 

sayısı fazla olduğu için alandaki çocuk oyun aletleri yenilenmiĢ ve parkın bakımı 

yapılmıĢtır. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de 

tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım acısından parkın kuruluĢ yılı itibari ile mevcut ağaçlar baya 

yaĢlanmıĢtır.Ağaçların sağladığı gölgelik alana çevrede oturan sakinler tarıfından 

rabet fazladır. Alandaki oturma birimleri, aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  

mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.26.  Toygar mahalle muhtarlığı yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Toygar muhtarlık yanı 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 1994 

YeĢil alanı m2 500 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 18 

Çalı sayısı adet 8 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 10 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 12 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.25.  Yeni cuma pazarı  çocuk oyun alanı 

 

 1300 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep 

görmektedir (Çizelge 4.27). Park alanı bulunduğu semt itibari ile yoğun talep 

görmektedir.Park alanı yapım yılı itibarı ile yeni olması ramen çevredeki yoğun talep 

ve bilinçsiz kullanım sonucu tahrip olmuĢtur. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet 

kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları 

bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım acısından parkın kuruluĢ yılı itibari ile mevcut ağaçlar ve 

çalı grupları bitkilerin ekolojik geliĢmeleri düĢünülerek tasarlanmıĢtır.. Alandaki 

oturma birimleri, aydınlatma elamanları,sulama sistemi ve çöp kutuları  mevcuttur.  

Alanda su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.27.  Yeni cuma pazarı yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Yeni cuma pazarı yanı 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 900 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 30 

Çalı sayısı adet 60 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 14 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet - 
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Çizelge 4.27.  devamı Yeni cuma pazarı yanı çocuk oyun alanı  

 

Aydınlatma elemanları adet 12 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.26.  Yüzme havuzu yanı  çocuk oyun alanı 

 

 1100 m²‟lik alana sahiptir (Çizelge 4.28). Park alanı bulunduğu semt konum 

itibari ile yola yakın ve çevresindeki aktiviteler için pek tercih edilmez genelde 

ailelerin gelip oturduğu gölgelik bir alandır. Parkın yapım yılı itibari ile içerisinde 

kullanılan bitki türleri oldukça yaĢlıdır. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 

2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, aydınlatma elamanları,sulama sistemi ve çöp 

kutuları  mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır 

 

Çizelge  4.28.  Yüzme havuzu yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Yüzme havuzu yanı 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 1994 
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Çizelge  4.28.  devamı Yüzme havuzu yanı çocuk oyun alanı 

 

.YeĢil alanı m2 700 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 30 

Çalı sayısı adet 60 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 14 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 12 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.27. Asri mezarlığı çocuk oyun alanı 

 

 1000 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı vardır (Çizelge 

4.29). Park alanı içerisinde değiĢik aktiviteler ve Ģehit mezarlıkları bulunduğu için 

parka her semtten gelen aileler bulunmaktadır. Parkın yapım yılı itibari ile içerisinde 

kullanılan bitki türleri oldukça yaĢlıdır. Parkta eğitimsel alanlar bulunduğu için 

kreĢler ve ilkokul çağındaki çocukların geliĢimi için turlar düzenlenmektedir. Alanda 

2 adet 2‟li salıncak, 4 adet kaydırak, 4 adet tek kiĢilik, 2 adet de tek kiĢilik 4 

tahterevalli, çöp kutuları bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, aydınlatma elamanları,sulama sistemi ve çöp 

kutuları  mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır 
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Çizelge 4.29.  Asri mezarlığı içi çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: Asri mezarlık içi 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 1994 

YeĢil alanı m2 700 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 30 

Çalı sayısı adet 60 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 14 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 12 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.28. Habibler camii önü çocuk oyun alanı 

 

 1000 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı vardır (Çizelge 

4.30). Park kurulum yeri itibari ile cok fazla rabet görmektedir park içerisinde 

ailelerin çocuklarını güven içinde oynatabileceği çocuk oyun parkı ve kendı spor 

aktivitelerini gerçekleĢtire bileceği fitnis aletleri bulunmaktadır. Alanda 2 adet 2‟li 

salıncak, 4 adet kaydırak, 4 adet tek kiĢilik, 2 adet de tek kiĢilik 4 tahterevalli, çöp 

kutuları bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, aydınlatma elamanları,sulama sistemi ve çöp 

kutuları  mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır 

 

Çizelge 4.30.  Habibler camii önü çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: Habibler camii önü 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 700 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 20 

Çalı sayısı adet 60 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 14 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet mevcut 

Aydınlatma elemanları adet 16 
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Çizelge 4.30.  devamı Habibler camii önü çocuk oyun alanı 

 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

.burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

4.2.29. Yüksel sokak çocuk oyun alanı 

 

 500 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı vardır (Çizelge 

4.31). Park kurulum yeri itibari ile cok fazla rabet görmektedir park içerisinde park 

semtin kuruluĢ yeri itibari ile çocukların güvenli bir Ģekilde oyun oynadıkları bir alan 

özelliği taĢımaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, aydınlatma elamanları,sulama sistemi ve çöp 

kutuları  mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.31.  Yüksel sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: Yüksel sokak çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 500 

Sert zemin m2 200 
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Çizelge 4.31.  devamı Yüksel sokak çocuk oyun alanı 

 

.Toprak alan m2 - 

Ağaç sayısı adet 20 

Çalı sayısı adet 30 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 8 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 12 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.30. Ulusoy sokak çocuk oyun alanı 

 

 300 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı vardır 

(Çizelge4.32). Park kurulum yeri itibari ile cok fazla rabet görmektedir.Park kurulus 

yeri itibari ile yoğun araç trafigine uzaktir. Bu nedenle aileler tarafından tercih 

edilmektedir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 4 adet tek kiĢilik, 2 adet de 

tek kiĢilik 4 tahterevalli, çöp kutuları bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  

mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır 
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Çizelge 4.32.  Ulusoy sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Ulusoy sokak çocuk 

oyun alanı  

 
 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 200 

Sert zemin m2 100 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 6 

Çalı sayısı adet 10 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 4 

Çöp kutusu adet 3 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 6 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.31. Çınar sokak çocuk oyun alanı 

 

500 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı vardır (Çizelge 4.33). 

Park kurulum yeri itibari ile okul alanına yankın bir mevkidedir. Okul çıkıĢı ve tatil 

günleri çok fazla rağbet görmektedir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 4 

adet tek kiĢilik, 2 adet de tek kiĢilik 4 tahterevalli,  bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  

mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.33.  Çınar sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Çınar sokak çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 300 

Sert zemin m2 150 

Toprak alan m2 50 

Ağaç sayısı adet 8 

Çalı sayısı adet 10 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 8 

Çöp kutusu adet 4 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 6 

Çocuk oyun elemanları 2 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

 



 142 

 

Çizelge 4.33. devamı Çınar sokak çocuk oyun alanı  

 

.Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.32. 275-279  Sokak arası çocuk oyun alanı 

 

 1200 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı vardır (Çizelge 

4.34.). Park kurulum yeri itibari ile yoğun kullanım alanına sahiptir. Park içerisinde 

her yasa uygun spor aletleri ve oyun grupları mevcut olduğu için  tercih edilmektedir. 

Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 4 adet tek kiĢilik, 2 adet de tek kiĢilik 4 

tahterevalli, ve spor aletleri bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  ve sulama 

sistemi mevcuttur.  Alanda su elemanı, heykel, wc, bulunmamaktadır 

 

Çizelge 4.34.  275-279 Sokak arası çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı:275-279 Sokak arası 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2008 

YeĢil alanı m2 800 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 100 
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Çizelge 4.34. devamı  275-279 sokak arası çocuk oyun alanı  

 

.Ağaç sayısı adet 18 

Çalı sayısı adet 32 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet Mevcut 

Aydınlatma elemanları adet 12 

Çocuk oyun elemanları 2 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.33. Ahmet necdet sezer çocuk oyun alanı 

 

 300 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı vardır (Çizelge 

4.35). Park kurulum yeri itibari ile çok köhne yerde kalmasına karĢın mahallede 

çocuk oyun sayısı az olduğu için  yoğun talep görmektedir parkın etrafı korunaklı 

değildir. Çocuk oyunu etrafı çok eğimli olup belli yaĢta çocukların oyun oynaması 

için musayit değildir.Parkın etrafına geliĢi güzel ağaçlandırma yapılmıstır. Alanda 1 

adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 4 adet tek kiĢilik, 2 adet de tek kiĢilik 1 

tahterevalli, bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, ve çöp kutuları mevcuttur. Alanda  aydınlatma 

elamanları sulama sistemi, su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır, 
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Çizelge 4.35. Ahmet necdet sezer parkı  çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

 

Adı: Ahmet necdet sezer 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 - 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 300 

Ağaç sayısı adet 8 

Çalı sayısı adet 10 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 4 

Çöp kutusu adet 2 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet - 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.34.  Avukarlar caddesi hukukcular sitesi yanı çocuk oyun alanı 

 

 150 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı 

bulunmamaktadır. (Çizelge 4.36). Park kurulum yeri itibari ile çevresinde daha 

foksiyonel kullanım alanına sahip park alanları bulunduğu için pek tercih 

edilmemektedir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 1 adet iki kiĢilik 

tahterevalli, bulunmaktadır.  

 

 Alandaki aydınlatma elamanları bulunmaktadır. Alanda  oturma birimleri, 

çöp kutuları  ,sulama sistemi, su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.36.  Avukatlar caddesi hukukçular sitesi yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: Avukatlar caddesi 

hukukcular sitesi yanı 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 - 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 150 

Ağaç sayısı adet - 

Çalı sayısı adet - 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet - 

Çöp kutusu adet - 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 4 
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Çizelge 4.36.  devamı Avukatlar caddesi hukukçular sitesi yanı çocuk oyun alanı  

 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

.burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme - 

 

 

4.2.35. Beste sokak çocuk oyun alanı 

 

 800 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı vardır (Çizelge 

4.37). Park kurulum yeri itibari ile ailelerin çocuklarını güvenli bir Ģekilde oynata 

bilecekleri bir mevkiye sahiptir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet 

çift kiĢilik  tahterevalli, bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, çöp kutuları   aydınlatma elamanları mevcuttur. 

Alanda  sulama sistemi, su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır, 

 

Çizelge 4.37. Beste sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: Beste sokak çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 600 

Sert zemin m2 - 
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Çizelge 4.37. devamı Beste sokak çocuk oyun alanı  

 

.Toprak alan m2 200 

Ağaç sayısı adet 18 

Çalı sayısı adet 24 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 8 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet  1 

 

 

4.2.36.  Buket sokak çocuk oyun alanı 

 

 1600 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanı vardır (Çizelge 

4.38). Park kurulum yeri itibari ile yoğun kullanım alanına sahiptir. Park içerisinde 

her yasa uygun spor aletleri ve oyun grupları mevcut olduğu için  tercih edilmektedir.  

Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet çift kiĢilik  tahterevalli, 

bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri, çöp kutuları   aydınlatma elamanları, sulama 

sistemi, mevcuttur. Alanda   su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır,  
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Çizelge 4.38.  Buket sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Beste sokak çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 1000 

Sert zemin m2 400 

Toprak alan m2 200 

Ağaç sayısı adet 28 

Çalı sayısı adet 32 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 16 

Çöp kutusu adet 12 

Spor aletleri adet Mevcut 

Aydınlatma elemanları adet 18 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.37.  Cumhuriyet caddesi çocuk oyun alanı 

 

 1250 m²‟lik alana sahip bu park bulunduğu semtin merkezindedir. (Çizelge 

4.39.). Oldukça yoğun bir kullanıma sahiptir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 3 adet 

kaydırak, 1 adet iki kiĢilik, 2 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma 

birimleri bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım diğer parklara nazaran fazla detaylandırılmıĢtır. AkĢam 

saatlerinde çocukları ile gezmeye çıkan aileler tarafından daha fazla kullanmaktadır.. 

Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  mevcuttur.  Alanda 

su elemanı, heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.39.  Cumhuriyet caddesi çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Cumhuriyet caddesi 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 900 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 150 

Ağaç sayısı adet 38 

Çalı sayısı adet 54 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 16 

Çöp kutusu adet 12 

Spor aletleri adet - 
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Çizelge 4.39. devamı Cumhuriyet caddesi çocuk oyun alanı  

 

.Aydınlatma elemanları adet 18 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.38. Çim melek sokak çocuk oyun alanı 

 

 450 m²‟lik alana sahip bu park bulunduğu semtin merkezindedir. (Çizelge 

4.40). Park bulunduğu mekan bakımdan fazla tercih edilmez. Alan diğer parklara 

nazaran daha bakımsız kalmıĢtır bitkilendirme  ve yeĢil alanı hiç bulunmamaktadır. 

Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet kaydırak, 1 adet iki kiĢilik, 2 adet de tek kiĢilik 

tahterevalli bulunmaktadır.  

 Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları su elemanı, 

heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.40. Çim melek sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: Çim melek sokak 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 - 
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Çizelge 4.40. devamı Çim melek sokak çocuk oyun alanı 

 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 450 

Ağaç sayısı adet 5 

Çalı sayısı adet - 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet - 

Çöp kutusu adet - 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet - 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.39. Erguvan caddesi çocuk oyun alanı 

 

 200 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanına sahip değildir 

(Çizelge 4.41). Park alanı çocukların ve ailelerin gelip vakit geçirmesi için uygun 

değildir. Park alanı etrafında ağaçlandırma ve yeĢil alan yoktur. Alanda 1 adet 2‟li 

salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet çift kiĢilik  tahterevalli, bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri ve  çöp kutuları  mevcuttur. Alanda  aydınlatma 

elamanları, sulama sistemi, su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır.  
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 Çizelge 4.41. Erguvan caddesi çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Erguvan caddesi çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 - 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 200 

Ağaç sayısı adet - 

Çalı sayısı adet - 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 4 

Çöp kutusu adet 3 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet - 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.40. Hür sokak çocuk oyun alanı 

 

 150 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanına sahiptir 

(Çizelge 4.42). Park kuruduğu yer itibari ile ailelerin çocuklarını gönül rahtlığı ile 

oyun onatabileceği ve Ģehrin yoğunluğundan uzak kalıp kafa dinleyebileceği bir 

mekan özelliğine sahiptir. 

Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet çift kiĢilik  tahterevalli, 

bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri ve  çöp kutuları  mevcuttur. Alanda  aydınlatma 

elamanları, sulama sistemi, su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.42. Hür sokak çocuk oyun alanı  

 

 

 

Adı: Hür sokak çocuk oyun 

alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 - 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 150 

Ağaç sayısı adet 8 

Çalı sayısı adet - 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 6 

Çöp kutusu adet 3 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet - 
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Çizelge 4.42. devamı Hür sokak çocuk oyun alanı 

 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel  - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.41. Ihlamur sokak  çocuk oyun alanı 

 

 900 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir 

(Çizelge 4.43). Park kullanıcı aileler açısından güvenilir ve yoğun araç trafiğinden 

uzaktır. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları bulunmaktadır.  

 

 Bitkilendirme tasarımı acısından çocuk oyun alanında kullanılan bitki türleri 

çocukların sağlığı açısından değerlendirilip plantasyonu yapılmıĢ ve uygulanmıĢtır. 

Alandaki oturma birimleri, aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  mevcuttur.  

Alanda su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge  4.43. Ihlamur  sokak çocuk oyun alanı  

 

 

 

 

Adı: Ihlamur sokak çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 
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Çizelge  4.43. devamı Ihlamur  sokak çocuk oyun alanı 

 

YeĢil alanı m2 500 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 20 

Çalı sayısı adet 32 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 10 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 10 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.42. İsa yavaş çocuk oyun alanı 

 

 200 m²‟lik alana sahip olup parkın yoğun bir kullanım alanına sahiptir 

(Çizelge 4.44). Park kuruduğu yer itibari ile ailelerin çocuklarını gönül rahtlığı ile 

oyun onatabileceği bir mekan özelliğine sahiptir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet 

kaydırak, 2 adet çift kiĢilik  tahterevalli, bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri  çöp kutuları,  aydınlatma elamanları mevcuttur. 

Alanda  sulama sistemi, su elemanı, heykel, wc, bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.44. Ġsa yavaĢ parkı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Ġsa yavaĢ çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 50 

Sert zemin m2 80 

Toprak alan m2 120 

Ağaç sayısı adet 14 

Çalı sayısı adet 12 

Zemin döĢeme m2 Küp taĢ 

Oturma elemanı adet 6 

Çöp kutusu adet 4 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 6 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.43.  Kızılay kan merkezi önü çocuk oyun alanı 

 

 800 m²‟lik alana sahip olup pek fazla ziyaretçisi yoktur (Çizelge 4.45).Park 

kuruduğu yer itibari ile hem semtin dıĢında kalıĢı hem de ana yola yakınlığı 

yüzünden çocuklar aileleri olmadan park alanında oyması doğru değildir. Alanda 2 

adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet çift kiĢilik  tahterevalli, bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri  çöp kutuları,  aydınlatma elamanları mevcuttur. 

Alanda  sulama sistemi, su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.45.  Kızılay kan merkezi önü çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: Kızılay kan merkezi önü 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 400 

Sert zemin m2 200 

Toprak alan m2 200 

Ağaç sayısı adet 14 

Çalı sayısı adet 16 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 8 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 8 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 
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Çizelge 4.45.  devamı Kızılay kan merkezi önü çocuk oyun alanı 

 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.44.  Kurtdereli sitesi önü çocuk oyun alanı 

 

 600 m²‟lik alana sahip olup bulunduğu mevki açısından semt sakinleri 

tarından rabet görmektedir (Çizelge 4.46.). Park bulunduğu yer itibari ile ailelerin 

çocuklarını rahat bir Ģekilde oyun oynatacağı ayrıca günün yorgunlunu atması için 

sakin bir mekan özelliğine sahiptir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 

adet çift kiĢilik  tahterevalli, bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri  çöp kutuları,  aydınlatma elamanları mevcuttur. 

Alanda  sulama sistemi, su elemanı, heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.46.  Kurtdereli sitesi önü çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Kurtdereli sitesi önü 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 400 

Sert zemin m2 100 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 18 
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Çizelge 4.46.  devamı Kurtdereli sitesi önü çocuk oyun alanı 

 

Çalı sayısı adet 12 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 6 

Çöp kutusu adet 4 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 8 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.45.  Mekan sokak çocuk oyun alanı 

 

 1200 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep 

görmektedir (Çizelge 4.47). Park alanı kuruluĢ yeri olarak ailelerin çocuklarını raht 

bir Ģekilde oyun oynata bileceği bir mekan özelliğine sahiptir . Alanda 1 adet 2‟li 

salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp 

kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım acısından parkın genelinde fazla bitki grupları 

bulunmamaktadır. Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  

mevcuttur.  Alanda su elemanı, heykel, wc, bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.47.  Mekan sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Mekan sokak çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2006 

YeĢil alanı m2 800 

Sert zemin m2 200 

Toprak alan m2 200 

Ağaç sayısı adet 18 

Çalı sayısı adet 24 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 8 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.46.  Merve kent önü  çocuk oyun alanı  

 

 200 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içersinde fazla rabet görmemektedir 

(Çizelge 4.48). Park alanı kuruluĢ yeri acısından fazla semt sahibine hitap 

etmemektedir. Park alanı semtin yeni oluĢumu göz önünde bulundurulup dar bir 

mekanda konumlandırılmıĢtır. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek 

kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri 

bulunmaktadır.  

 

 Bitkisel tasarım acısından parkın genelinde fazla bitki grupları 

bulunmamaktadır. Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  

mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge  4.48.  Merve kent çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Merve kent sitesi önü 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 50 

Sert zemin m2 50 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 6 

Çalı sayısı adet 12 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 3 

Çöp kutusu adet 2 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 4 
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Çizelge 4.48.  devamı Merve kent çocuk oyun alanı 

 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.47. Mesken sokak  çocuk oyun alanı 

 

 1000 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde fazla rabet görmektedir 

(Çizelge 4.49). Park alanı kuruluĢ yeri acısından yoğun araç trafiğinden uzakta ve 

ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını oyun oynatabileceği bir mekan özelliğine 

sahiptir. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır. 

  

 Bitkisel tasarım acısından parkın genelinde fazla bitki grupları 

bulunmamaktadır. Genelde yaprak döken gölge yapan ağaçlarla bitkilendirme 

yapılmıĢtır. Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  

mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.49.  Mesken sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Mesken sokak çocuk 

oyun alanı 

 
 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 700 
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Çizelge 4.49.  devamı Mesken sokak çocuk oyun alanı 

 

Sert zemin m2 200 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 18 

Çalı sayısı adet 6 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 8 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 10 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.48.  Mimar Sinan caddesi  çocuk oyun alanı  

 

 1300 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep 

görmektedir (Çizelge 4.50). Park alanı içinde bulunan aktivetiler bakımından 

çevredeki semt sakinleri tarından tercih sebebidir Park ta kullanılan bitki türleri 

çocukların polen ve zararlı haĢereleri muhafaza etmemesi göz önünde 

bulundurularak tasarlanmıĢtır. 

 

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır. 

  

 Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  mevcuttur.  

Alanda su elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.50.  Mimar sinan caddesi çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Mimar sinan caddesi 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 800 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 200 

Ağaç sayısı adet 24 

Çalı sayısı adet 36 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet Mevcut 

Aydınlatma elemanları adet 16 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.49.  Muhtarlık yanı  çocuk oyun alanı  

 

 1100 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep 

görmektedir (Çizelge 4.51.). Park semtin yoğun trafiğinden uzak olması semt 

sakinleri tarafından tercih sebebidir. Park ta kullanılan bitki türleri çocukların polen 

ve zararlı haĢereleri muhafaza etmemesi göz önünde bulundurularak tasarlanmıĢtır. 

Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik 

tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  mevcuttur.  

Alanda su elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.51.  Muhtarlık yanı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Muhtarlık yanı  çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 600 

Sert zemin m2 400 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 14 

Çalı sayısı adet 20 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet Mevcut 

Aydınlatma elemanları adet 16 
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Çizelge 4.51.  devamı Muhtarlık yanı çocuk oyun alanı 

 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.50. Otel basri altı  çocuk oyun alanı  

 

 1200 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep 

görmemektedir. (Çizelge 4.52.). Park alanı semtin dıĢında kalması ulaĢım açısından 

çocukların tek baĢına kullanabileceği bir mevkiye sahip değildir. KuruluĢ yılı 

bakımından diğer parklara nazaran daha eski bir kuruluĢ tarihi vardır. Ġçinde bulunan 

bitkiler oldukça yaslı ve formunu oluĢturmuĢtur. 

 

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır. Alandaki oturma 

birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları  mevcuttur.  Alanda su 

elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.52.  Otel basri altı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Otel basri altı  çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2004 
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Çizelge 4.52.  devamı Otel basri altı çocuk oyun alanı 

 

YeĢil alanı m2 600 

Sert zemin m2 500 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 26 

Çalı sayısı adet 12 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 16 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.51.  Paşa torun caddesi çocuk oyun alanı  

 

 2500 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep 

görmektedir. (Çizelge 4.53). Park alanı içerisinde her yaĢa hitap edebilecek spor 

aletleri ve çocuk oyun parkı bulunduğu için semt sakinleri tarafından tercih 

edilmektedir. Park alanı çok geniĢ olması rağmen fazla bitki kullanılmamıĢ ve geniĢ 

yeĢil alanlar bırakılmıĢtır. 

 

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları ve sulama sistemi  

mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.53.  PaĢa torun caddesi çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: PaĢa torun caddesi  

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 1500 

Sert zemin m2 500 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 24 

Çalı sayısı adet 36 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 24 

Çöp kutusu adet 18 

Spor aletleri adet Mevcut 

Aydınlatma elemanları adet 20 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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4.2.52.  Pazar yeri çocuk oyun alanı  

 

  1500 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep 

görmektedir. (Çizelge 4.54). Park alanı içerisinde her yaĢa hitap edebilecek spor 

aletleri ve çocuk oyun parkı bulunduğu için semt sakinleri tarafından tercih 

edilmektedir. Park alanı çok geniĢ olması rağmen fazla bitki kullanılmamıĢ ayrıca 

park yeni yapılmasına rağmen diğer parklara nazaran çok bakımsızdır. YeĢil alanlar 

muhafaza edilememiĢ ve bir büyük bir kısım ı tahrip olmuĢtur. 

 

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır. Alandaki oturma 

birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları mevcuttur.  Alanda su 

elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.54.  Pazar yeri çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Pazar yeri çocuk oyun 

alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 1000 

Sert zemin m2 400 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 18 

Çalı sayısı adet 24 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 16 
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Çizelge 4.54.  devamı Pazar yeri çocuk oyun alanı 

 

Çöp kutusu adet 12 

Spor aletleri adet Mevcut 

Aydınlatma elemanları adet 16 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.53.  Barboros sokak çocuk oyun alanı 

 

 300 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir. 

(Çizelge 4.55). Park alanı okula yakın olması nedeni ile okul çıkıĢı ve aksam 

saatlerinde yoğun talep görmektedir. Park alanı tasarlandığı yer itibari ile oturum 

alanı ufak ve sadece çocukların oyun oynayabileceği bir alan özelliğine sahiptir. Park 

alanı etrafında önceden ekilmiĢ belli baĢlı gölge yapan ve yaprak döken ağaçlar 

mevcuttur. Park alanı bakımsız olmasına karĢın yoğun araç trafiğinden uzak olması 

en çok tercih sebeplerinden biridir. 

 

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları mevcuttur.  Alanda 

su elemanı, heykel, wc, bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.55.  Barboros sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Barboros sokak çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2005 

YeĢil alanı m2 - 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 300 

Ağaç sayısı adet 16 

Çalı sayısı adet 8 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 6 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 6 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.54.  Sağlık ocağı yanı çocuk oyun alanı 

 

 1600 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep 

görmektedir. (Çizelge 4.56.). Park alanı semt içerisinde içinde bulundurduğu 

aktiviteler göz önünde bulundurularak her yaĢta katılımcı tarafından tercih 
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edilmektedir.Bitkilendirme tasarı çocukları ve aileleri göz önde bulundurularak gölge 

yapan ve zararlı haĢereleri bulundurmayan bitkiler kullanılmıstır. 

 

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır. Alandaki oturma 

birimleri aydınlatma elamanları sulama sistemi ve çöp kutuları mevcuttur.  Alanda su 

elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.56.  Sağlık ocağı yanı çocuk oyun alanı   

 

 

 

 

 

Adı: Sağlık ocağı yanı 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 1000 

Sert zemin m2 500 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 42 

Çalı sayısı adet 64 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 18 

Çöp kutusu adet 16 
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Çizelge 4.56.  devamı Sağlık ocağı yanı çocuk oyun alanı   
 

Spor aletleri adet Mevcut 

Aydınlatma elemanları adet 18 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi mevcut 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.55.  Savaştepe caddesi çocuk oyun alanı 

 

 700 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir. 

(Çizelge 4.57). Park alanı kurulum yeri olarak apartmanlara yakın olması ve 

ailelerinde günün yorgunluğunu ataması açısından tercih sebebidir. Kullanılan bitki 

türleri çocuk oyun alanında dikilebilecek türler arasında seçilip dizaynı ona göre 

yapılmıstır. 

 

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları sulama sistemi ve çöp kutuları 

mevcuttur.  Alanda su elemanı,heykel,wc,bulunmamaktadır. 

Çizelge 4.57  SavaĢtepe caddesi çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: SavaĢtepe caddesi 

çocuk oyun alanı 
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Çizelge 4.57  devamı SavaĢtepe caddesi çocuk oyun alanı   
 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 450 

Sert zemin m2 150 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 20 

Çalı sayısı adet 24 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 10 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet  

Aydınlatma elemanları adet 12 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi Mevcut 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.56.  Şehitler parkı çocuk oyun alanı 

 

 600 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir. 

(Çizelge 4.58). Park alanı kurulum yeri olarak apartmanlara yakın olması ve 

ailelerinde günün yorgunluğunu ataması açısından tercih sebebidir. Park alanı 

kurulum tarihi açısından diğer parklara nazaran daha eski ve bakımsız olması ramen 

kullanım alanı açısından güvenli oluĢu tercih edilmesi için geçerli bir sebeptir. 

Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik 

tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları sulama elemanı ve çöp 

kutuları mevcuttur.  Alanda su sistemi, heykel,wc,bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.58.  ġehitler parkı çocuk oyun alanı 

 

 

 

Adı: ġehitler parkı çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2004 

YeĢil alanı m2 200 

Sert zemin m2 300 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 18 

Çalı sayısı adet 16 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 10 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet  

Aydınlatma elemanları adet 10 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet mevcut 

 

 

4.2.57  Şekerli sokak çocuk oyun alanı  

 

 600 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir. 

(Çizelge 4.59.). Park alanı kurulum yeri olarak çocukların rahat bir Ģekilde oyun 

oynayabileceği ve ailelerinde gönül rahatlığı ile çocukları oyun oynata bileceği bir 
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mekan özelliğine sahiptir. Park yeni kurulum tarihi açısından yeni olması karĢı park 

alanı bakımsızdır ve diğer mahallelerde yapılan bitkilendirme ve yeĢillendirme 

çalıĢmaları bu alanda yapılmamıĢtır. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 

adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri 

bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları mevcuttur.  

Alanda su sistemi, sulama elemanı, heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.59.  ġekerli sokak çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: ġekerli sokak çocuk 

oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 300 

Sert zemin m2 200 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 18 

Çalı sayısı adet 12 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 8 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 8 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 
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Çizelge 4.59. devamı  ġekerli sokak çocuk oyun alanı 

 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet mevcut 

 

 

4.2.58  Trafo yanı çocuk oyun alanı  

 

 800 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir. 

(Çizelge 4.60.). Park alanı kurulum yeri olarak çocukların rahat bir Ģekilde oyun 

oynayabileceği ve ailelerinde gönül rahatlığı ile çocukları oyun oynata bileceği bir 

mekan özelliğine sahiptir.Parkın bitkilendirme kriterleri çocukların zarar görememesi 

göz önünde buldurularak yapılmıĢ ve uygulanmıĢtır. Park kurulum yeri itibari ile 

araç trafiğinden uzak ve güvenli bir alan özelliğine sahiptir. Alanda 1 adet 2‟li 

salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp 

kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları su sistemi  ve çöp kutuları 

mevcuttur.  Alanda sulama elemanı, heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.60.  Trafo yanı çocuk oyun alanı  

 

 

 

 

Adı: Trafo yanı çocuk oyun 

alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 500 

Sert zemin m2 200 



 178 

Çizelge 4.60. devamı Trafo yanı çocuk oyun alanı  

 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 28 

Çalı sayısı adet 36 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 12 

Çöp kutusu adet 8 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 12 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi Manuel  

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.59.  Üç pınar çocuk oyun alanı  

 

 500 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir. 

(Çizelge 4.61). Park alanı kurulum yeri olarak çocukların rahat bir Ģekilde oyun 

oynayabileceği ve ailelerinde gönül rahatlığı ile çocukları oyun oynata bileceği bir 

mekan özelliğine sahiptir.Park içerisinde bulunan çocuk oyun aletleri yeni olmasına 

karĢın park alanı kurulum tarihi eksidir. Park alanı etrafında yaĢlanmıĢ ve bakımsız 

bitkiler mevcuttur. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 

adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

  

 Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları su sistemi  ve çöp kutuları 

mevcuttur.  Alanda sulama elemanı, heykel,wc,bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.61. Üç pınar çocuk oyun alanı  

 

 

 

 

Adı: Üç pınar çocuk oyun 

alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 300 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 200 

Ağaç sayısı adet 16 

Çalı sayısı adet 10 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 8 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 10 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

 

4.2.60.  Y. Uyanık çocuk oyun alanı  

 

 300 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir. 

(Çizelge 4.62.). Park alanı kurulum yeri itibari ile ailelerin çocuklarını kendi 
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gözetiminde oyun oynatması açısından tercih edilmektedir.. Park içerisinde bulunan 

çocuk oyun aletleri yeni olmasına karĢın park alanı kurulum tarihi eksidir. Park alanı 

etrafında yaĢlanmıĢ ve bakımsız bitkiler mevcuttur. Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 

adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, 

oturma birimleri bulunmaktadır.  

 

 Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları su sistemi  ve çöp kutuları 

mevcuttur.  Alanda sulama elemanı, heykel,wc,bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.62. Y.Uyanık çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Y.Uyanık çocuk oyun 

alanı 

 
 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 200 

Sert zemin m2 - 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 12 

Çalı sayısı adet 8 

Zemin döĢeme m2 - 

Oturma elemanı adet 6 

Çöp kutusu adet 4 

Spor aletleri adet - 

Aydınlatma elemanları adet 6 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 
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Çizelge 4.62. devamı  Y.Uyanık çocuk oyun alanı 

 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

 

4.2.61.  Zağnos ilköğretim okulu karşısı çocuk oyun alanı 

 

 900 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir. 

(Çizelge 4.63.). Park alanı okula yakın olması nedeni ile okul çıkıĢı ve aksam 

saatlerinde yoğun talep görmektedir. Park alanı etrafında önceden ekilmiĢ belli baĢlı 

gölge yapan ve yaprak döken ağaçlar mevcuttur. Park alanı bakımsız olmasına karĢın 

yoğun araç trafiğinden uzak olması en çok tercih sebeplerinden biridir. 

  

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır. Alandaki oturma 

birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları mevcuttur.  Alanda su elemanı, 

heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.63.  Zağnos ilköğretim okulu karĢısı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Zağnos i.ö.o. karĢısı 

çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 600 

Sert zemin m2 200 
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Çizelge 4.63. devamı  Zağnos ilköğretim okulu karĢısı çocuk oyun alanı 

 

 

Toprak alan m2 100 

Ağaç sayısı adet 15 

Çalı sayısı adet 8 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 8 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri  - 

Aydınlatma elemanları adet 10 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 

 

4.2.62.  Zühtü Özkardeşler lisesi altı çocuk oyun alanı 

 

 800 m²‟lik alana sahip olan bu park semt içerisinde yoğun talep görmektedir. 

(Çizelge 4.64.). Park alanı okula yakın olması nedeni ile okul çıkıĢı ve aksam 

saatlerinde yoğun talep görmektedir. Park alanı kuruluĢ yılı itibari ile eski olmasına 

karĢın çocuk oyun aletleri yenidir. Park alanı içerisinde dikilmiĢ olan mevcut bitkiler 

oldukça yaĢlıdır. 

 Alanda 1 adet 2‟li salıncak, 1 adet kaydırak, 2 adet tek kiĢilik, 1 adet de tek 

kiĢilik tahterevalli, çöp kutuları, oturma birimleri bulunmaktadır.  

Alandaki oturma birimleri aydınlatma elamanları ve çöp kutuları mevcuttur.  Alanda 

su elemanı,heykel, wc, bulunmamaktadır. 

 

 Çizelge 4.65‟ da Balıkesir Kenti Çocuk Oyun Alanlarının değerlendirme 

tablosu verilmiĢtir.  
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Çizelge 4.64.  Zühtü özkardeĢler lisesi altı çocuk oyun alanı 

 

 

 

 

Adı: Zühtü özkardeĢler 

lisesi altı çocuk oyun alanı 

 

 

KuruluĢ yılı 2007 

YeĢil alanı m2 600 

Sert zemin m2 50 

Toprak alan m2 150 

Ağaç sayısı adet 15 

Çalı sayısı adet 6 

Zemin döĢeme m2 Kilit parke 

Oturma elemanı adet 10 

Çöp kutusu adet 6 

Spor aletleri adet - 

  

Aydınlatma elemanları adet 10 

Çocuk oyun elemanları 1 adet 2‟li salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 

burgulu ve normal kaydırak, tırmanma 

Wc - 

Sulama sistemi - 

Anıt heykel - 

ÇeĢme adet - 
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5.  SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 AraĢtırma kentinde çocuklar oyun alanları kadar evlerinin çevrelerinde de 

oynayabilmektedir. Eski birkaç katlı evlerin yıkılıp yerine yeni sitelerin inĢa 

edilmesi, boĢ alanların yapılarla doldurulması çocukların oyun alanlarını 

sınırlamaktadır. Kentte eğitim seviyesinin yükselmesi, yetiĢen yeni neslin kırsal 

kesim kültüründen uzaklaĢıp, kentli seviyesine gelecek olmasıyla oyun alanlarına 

ihtiyaç da artacaktır. Bunun için de ileride doğabilecek oyun alanı ihtiyacını 

sunabilecek mekanlar çok yetersizdir. DıĢ mekanda yaĢama olanaklarının git gide 

kısıtlanması, kentleĢmenin bir sonucudur denebilir. Giderek yaĢantının, bireylerin de 

kapalı mekan yaĢantısının razı olmaya baĢladıkları sanılabilir. Dinlence biçimlerinde 

hatta çocuk oyunlarında eksikliklerle karĢılaĢılmaktadır. 

 

 Yapılan araĢtırma sonucunda elde edilen eksiklikler Ģu Ģekildedir: 

 

 - Balıkesir kentinde inceleme alanı olan kent merkezindeki oyun alanlarının 

peyzaj planlama ve tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmemiĢ, 

donatı elemanları bakımından yeterli bir çocuk oyun alanının bulunmadığı 

belirlenmiĢtir. Park olarak ayrılan herhangi bir alanın içerisinde bir köĢeye, birkaç 

oyun elemanı yerleĢtirilerek ve zemin asfalt, çakıl taĢı ile kaplanarak oyun alanı 

oluĢturulduğu görülmektedir. 

 - Genel olarak Balıkesir kentinde yer alan çocuk oyun alanları m
2
 olarak 

tespit edilmiĢtir. Kentteki 0- 18 yaĢ arası çocukların sayısı ise yaklaĢık  1000‟dir ve 

toplam alan çocuk sayısına oranlandığında kentte, çocuk baĢına yaklaĢık  m
2
 oyun 

alanının düĢtüğü ortaya çıkmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucu dikkate 

alındığında, geliĢmiĢ ülkelerde ortalama olarak çocuk baĢına 2-5 m
2
 oyun alanı 

düĢtüğü göz önüne alınırsa, kentteki çocuk baĢına düĢen m
2
‟lik oyun alanı değerinin 

ne kadar düĢük olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 - Balıkesir kent genelinde imar planında çocuk oyun alanları için ayrılan 

alanların sayısı çok yetersizdir. Ġmar planında ayrılan yerlerde çocuk oyun alanlarının 

çoğu hala düzenlenmemiĢtir ve düzenlenmiĢ olan oyun alanları da yeterli değildir. 

Yerel yönetimin bu konudaki tutumunun ne olduğu bilinmese de kent merkezine 
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uzak mahallelerin bir çoğunda henüz çocuklar için oyun alanları bulunmamaktadır. 

 - Mevcut çocuk oyun alanları ise planlama ve tasarım ilkeleri gözetilmeden 

yapıldıkları için çocukların gereksinimlerini karĢılayamamaktadırlar. 

 - Yapılan gözlemler sonucunda çoğu çocuk oyun alanlarının zemin 

kaplamasında düĢmelerde zarar veren asfalt, uygun olmayan yerlerde çakıllı kum, 

kum ya da toprak kullanılmıĢtır. 

 - Yine oyun alanlarında yaĢ gruplarına göre bir ayrım söz konusu değildir. 

Özellikle de 6- 14/ 18 yaĢ grubunun içinde 10- 11 yaĢ ve üstü için aktiviteler çok 

azdır. 0- 3 yaĢ grubu için ise donatılar bazen fazla yüksek olabilmektedir. 

 - Yapılan gözlemler sonucunda özellikle akĢam ve hafta sonları bir oyun 

elemanında ortalama 10-15 çocuğun bir arada oyun oynadığı saptanmıĢtır. 

 - Çocuk oyun alanlarında çocukların gereksinimlerini karĢılayacak sayıda 

oyun elemanı bulunmamaktadır. Çoğu parka hala eski tip çocuk oyun elemanları 

görülmektedir ve bu alanlar, çok fazla sayıda çocuğun kullanmak zorunda kaldığı 

mekanlar olduğu için, oyun elemanları kısa sürede kullanım dıĢı kalmaktadır. 

 -  Kentte ve mahallelerde oyun alanlarının sayısı yeterli değildir. 

 - Oyun alanlarında çocuklar için vazgeçilmez bir oyun aracı ve ruhsal 

geliĢiminde önemli etkisi olan su hiç kullanılmamıĢtır. 

 - Yine önemli bir konu olan ve araĢtırma alanı içerisindeki oyun 

alanlarındaki en olumsuz faktör bakım yapılmamasıdır. Yerlerde, yeĢil bırakılan 

alanlarda, donatıların etrafında kabuklu yiyeceklerin, sakız ve bisküvi kağıtları gibi 

artıklar ile kimi yerlerde cam kırıklarına rastlanmaktadır. 

 - Kent oyun alanlarında yine sık görülen olumsuz faktörler içinde çöp 

kutusu, oturma elemanları, aydınlatma, çeĢme, sıhhi tesisler, bilgilendirme vs. amaçlı 

tabelaların olmaması gelmektedir. 

 - Kentteki oyun alanlarının hiçbirinde tanıtım, uyarı v.b. amaçlar için tabela 

bulunmamaktadır. Kimi parkların isimleri bilinmemektedir. GiriĢ- çıkıĢları net 

algılanamamaktadır. 

 -Alanlarda içme amaçlı dahi su bulunmamaktadır. 

  

 Tüm bu olumsuz faktörler dikkatle incelendiğinde kentteki oyun alanlarında 

aynı sorunlar görülmektedir. Bunlar için yapılması gereken ise: 
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- 0-3 Yaş Grubu Çocuklar İçin Öneriler 

 

 0-3 yaĢ grubu çocuklar sessiz ortamları, kum, toprak tahta gibi oyun 

materyalleri ile oynamayı tercih ederler. Bunların dıĢında: 

 

 - 0-3 yaĢ grubu çocukların kumla oynamasına olanak sağlayan alanlar 

oluĢturulmalıdır. Oyun alanlarının köĢelerine bunun gibi aktiviteler için yer 

ayrılabilir. Kumun çocuğun yaratıcılığındaki önemine dikkat edilmelidir (ġekil 5.1). 

 - Hareket yeteneği kısıtlı olan 0-3/6 yaĢ arası çocuklar için yapılan 

tasarımlar daha çok kulağa ve göze hitap etmelidir. Bu nedenle onlar için yumuĢak 

zeminler hazırlanmalı ve düĢmede zarar almadan oynamaları sağlanmalıdır. Bunun 

yanında konuĢan oyun araçlarına yer verilmelidir. Örneğin; üstüne basınca farklı 

sesler çıkaran, renklerle donatılmıĢ bir yüzey ile elini sıkınca konuĢan palyaço tarzı 

süslü makineler olabilir (Düger 2001). 

 

 

Şekil 5.1 Kum havuzu örneği (Anonim 1997). 

 

 - Yine 0-3 yaĢ arası çocukların kaslarının geliĢme dönemi olmasından 

dolayı kas geliĢtirici hareketlere olanak sağlayan, üzerinde dolaĢabilecekleri 10 cm 

boyunda 10 cm geniĢliğinde kenarları ve uçları sivri olamayan ahĢaplarla tırmanma 

elemanları yapılabilir. Çocukların bunların üzerinde dolaĢmaları, denge yeteneğini 

kazanmaları sağlanabilir. 4- 0- 3 yaĢ grubu için yine donatılar bazen fazla yüksek 

olabilmektedir. Bunlar için yükseklikleri 1-1.5 m‟yi aĢmayan oyun elemanları da 
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yerleĢtirilmelidir. Oyun alanlarında hayvan figürleri, oyun tepeleri, geniĢ çim 

yüzeyleri vb. kullanılarak alanlar daha cazip hale dönüĢtürülmelidir. 

 

- 3-6 Yaş Grubu Çocuklar için Öneriler 

 

 Sağlam, tehlikesiz, çevresini tanımasına yardımcı olan materyaller bu yaĢ 

grubunda önemlidir. 

 

 - 3-6 yaĢ grubu çocuklar için atlama, zıplama, tırmanma fonksiyonlarını 

içeren bedensel geliĢimine olanak sağlayan aktiviteler için oyun elemanlarına yer 

verilmelidir (ġekil 5.2), (ġekil 5.3). 

 - Okul öncesi eğitim için tasarlanacak bahçede yapılacak her çalıĢma yeni 

bir malzemeyle olmak zorunda değildir. Bahçede bulunan eski materyallerden de 

yaralanılabilir. Örneğin; eski bir akvaryum kaktüs bahçesi oluĢturmak için 

kullanılabilir. Fakat böyle bir uygulama da çocukların en çok rastlanan hareketleri 

olan dokunma konusunda çocuklar uyarılmalıdır. Böylece çocuklar doğa ile ilgili bir 

Ģeyi daha öğrenmiĢ olacaklardır: “Her Ģeye dokunulmaz, bazı Ģeyler sadece 

seyredilerek izlenmelidir”. Bu konuda dokunulmaz olan objenin görünebilecek olan 

bir yerine “X” iĢareti konulabilir. Böylece tüm dünyada tehlike iĢareti olarak bilinen 

bir iĢarette çocuklar tarafından öğrenilecektir (Dinçer 1999; Düger  2001) 

 

 

Şekil 5.2 Barfiks örneği (Anonim  2005). 
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Şekil 5.3 Ayakla döndürülen egzersiz elemanı örneği (Anonim 2005). 

 

 

Şekil 5.4 Masal kahramanı oyun elemanı örneği (Anonim 2004) 

 

 - Oyun alanlarında aktif hareketlere olanak sağlayan mekanlar 

oluĢturulmalıdır. Çocuğun rahatça bisiklet, kay kay, akülü araba, paten gibi araçlara 

binebileceği mekanlar tasarlanmalı ve bu diğer çocuklara zarar vermeyecek Ģekilde 

oyun alanı bütünlüğünden çıkarılmadan sınırla ayrılmalıdır. 

 - Basit ahĢap ya da metal yapılı oyun trenleri 3- 6 yaĢ ve üstü çocukların 

ilgisini çeken oyun materyalleridir. Bunlar renkli boyaları ile çocukların ilgisini 

çektikleri gibi bir arada oynamaları da yardımcı olacaktır. Yalnız bu materyalin uç 

kısımlarının sivri olmamasına ve yerden çok fazla yüksek olmamasına dikkat 

edilmelidir. Bu basit yapılar çocukların çevredeki taĢıtları öğrenmeleri de yardımcı 

olur (ġekil 5.5.). 
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Şekil 5.5 AhĢap oyun treni örneği (BaĢal ve ark. 1993‟ten değiĢtirilerek) 

 

 - Hayvanları tanıtmak ve onları sevdirmek amacıyla çocukların sıkça 

kullandığı alanlarda çeĢitli hayvan resimleri ya da simgeler içeren levhalar ya da 

hayvan heykelleri oluĢturulabilir. Donatılar renkli boyanmalarının yanı sıra 

üzerlerinde hayvan resimlerine, uyarıcı ve eğitici ifadelere yer verilebilir. 

Tahterevalli gibi oyun materyallerinin tutma kısımları hayvan figürlü olabilir (ġekil 

5.62). 

 

Şekil 5.6 Hayvan figürlü tahterevalli örneği (Anonim. 2005) . 
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- 6-12 Yaş Grubu Çocuklar için Öneriler 

 

 Fiziksel ve düĢünsel geliĢimine katkısı bulunan oyun materyalleri tercih 

edilmelidir. 

 

 - Oyun alanlarının bazılarında görülen bir olgu da çocukların sek sek, çizgi 

(çiziktaĢ) gibi oyunları sık sık oynamalarıdır. Bu oyunlar için parklarda bir alan 

zemin malzemeleriyle ayrılarak planlanabilir. 

 - Oyun alanlarında yine ev ortamını yaĢatmak için küçük evler kurulabilir. 

Çocuklar ev yaĢamlarını burada oluĢturabilir ve kendi boylarına göre olan evlerde 

oyunlarını sürdürebilir (ġekil 5.7), (ġekil 5.8). 

 - Oyun alanı içinde çocuklara içinde dolaĢtıkça farklı Ģeyler 

keĢfedebilecekleri farklı elemanlarla (ahĢap, dikensiz- budanabilen çalı gibi bitkiler, 

örneğin; Thuja orientalis “pyramidalis aurea”, Spirea billiardii “rosea” gibi) 

yapılabilecek olan labirentler oluĢturulabilir. Körebe, saklambaç gibi oyunlarda 

saklanmak için de bu alanlar çocuklar tarafından kullanıĢlı olacaktır. 

 

 

Şekil 5.7 Yüksek oyun evi örneği (Anonim 2004) 
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Şekil 5.8 AhĢap oyun evi örneği (Anonim1997). 

 

 - Oyuncakla oynamak gibi su ile oynamak da çocuğun hoĢuna giden, 

rahatlatıcı ve çocuğa özgüven kazandıran bir aktivitedir. Bu nedenle suyun oyun 

aracı olarak kullanıldığı (belki küçük kayık göletleri, ıslanabilecekleri alanlar gibi) 

özgün tasarımlara mutlaka yer verilmelidir (ġekil 5.9). 

 - Oyun alanlarında ya da eğitim kurumlarının oyun yerlerinde çocukların 

kendilerini ifade edebilecekleri, özgür tasarımlar oluĢturabilecekleri boyama 

duvarları planlanabilir. Bunların da sık sık temizliği yapılarak yeni boyalamalar için 

alan açılmalıdır (ġekil 5.10). 
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Şekil 5.9 Barcelona'daki meydan Miquel Vidal Pla tasarımı su oyunları, çocukların 

özgürce ıslandıkları bir alan (Kafesçioğlu, 2005). 

 

 

Şekil 5.10 Bir oyun alanında kıĢ ayı ve boyama duvarı örneği (Anonim 2004). 

 

 - 0-6/11 yaĢ grubunun hoĢuna giden salıncak, dönme zincirleri ve 

tahterevalli gibi oyun materyallerine yer verirken bunların aynı zamanda ilgi çekici 

olmasına, kullanım yoğunluğuna dikkat edilmelidir (ġekil 5.11). 
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Şekil 5.11 Hayvan figürlü dönme zinciri örneği (Anonim 2005). 

 

- 12 Yaş ve Üstü Çocuklar için Öneriler 

 

 -12 yaĢ ve üstü çocuk grubu için bu çocukların ilgisini çeken, zeka 

geliĢimine katkısı olan, becerilerini geliĢtiren, kural bilincini aĢılayan dama, satranç 

gibi oyunlar için mekanlar tasarlanabilir (ġekil 5.12). 

 

 

Şekil 5.12 Satranç alanı örneği (Anonim 2005). 

 

 - KiĢisel ya da takım çalıĢmaları, aile çevresi dıĢında bireylerle beraber 

olma, yarıĢmak. 

 - Atölyeler, okullar, toplu ulaĢım araçları gibi kirli havalı yerlerde geçen 

zamanın kötü etkilerini gidermek için açık hava, toplantı alanları. 

 - Bir önceki yaĢ kümesinin( 6-12) oyunlarına katılmayı kolaylaĢtırıcı düzen, 

özellikle baĢarı kazanma çabası. 
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 - DıĢ görüĢü kesen ve oyun alanlarını çevreleyen perdeleyici bitkiler, boĢ 

oyun düzlükleri (buralar çimlendirilebilir, ancak çimlerin dayanabilmesi için 

yüzölçümleri en az 1 ha olmalıdır). 

 - DeğiĢik sosyal ortamlardan doğan ve değiĢik davranıĢları olan çocuk 

grupları, konutla okul ya da iĢyeri arasında göze hoĢ görünen dinlendirici yeĢil yaya 

yolları, yüzme havuzları, spor merkezleri, alıĢveriĢ yerleri gibi ilgi çekici yerleri. 

 

- Genel Olarak Uygulanabilecek Öneriler 

 

 - Yerel yönetimlerce alanın güvenliği sağlanmalı, bakımı düzenli olarak 

yapılmalıdır. Kullanıcıları uyarıcı tabela ve levhalar kullanılmalıdır. Bunların 

çocukların ilgisini çekecek renkli, hayvan figürlü olmasına dikkat edilmelidir (ġekil 

5.13), (ġekil 5.14). 

 

 

Şekil 5.13 Hayvan figürlü Levha örneği      Şekil 5.14 Hayvan figürlü Levha örneği 

(Anonim 2004) (Anonim 2004).               

 

 - Çocukların dikkatini çekecek, çevre temizliğini öğretmek amacıyla çöp 

kutuları, çocukların seveceği renklerde (kırmızı, sarı, turuncu, mavi gibi) ve hem 

hayvanları tanıma da faydalı olacak Ģekilde hayvan figürlü olmalıdır (ġekil 5.15), 

(ġekil 5.16). Yeni, daha kullanıĢlı, eğitsel amaçlı donatılara da yer verilmelidir. 

Örneğin; oyun evleri, kum havuzları,  su oyunları gibi. Bütçenin yetmediği 

durumlarda parka alınabilecek reklamlarla finansman sağlanabilir. 
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Şekil 5.15 Çöp kutusu örneği (Anonim 2004). 

 

 

                                  Şekil 5.16 Çöp kutusu örneği (Anonim 2004). 
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 - Doğal bitki örtüsü geniĢ ve iklimi ılıman olan kentimizde yeĢil alanlardan 

mahrum semtlerimizdeki oyun alanlarında daha özenli bitkilendirme yapılmalıdır. 

Düzenleme alanlarında çocuğun doğayı tanımasına imkan sağlayan yeĢil dokuya da 

yer verilmelidir. 

 -Oyun alanlarında tek ihtiyaç oyun materyalleri değildir. Bunların dıĢında 

çocukların temel ihtiyaçlarını karĢılayan tuvalet, çeĢme ile tanıtım amaçlı tabelalara 

da yer verilmelidir. 

 - Çocukların oyun alanlarında nasıl davrandıkları, onların geleceğin 

bireyleri olması açısından önemlidir. Onların sağlıklı bireyler olmasına imkan veren 

oyun materyalleri seçilmelidir. Yaratıcılıklarına önem verilmelidir. 

 - Kentin engebeli arazi yapısından dolayı çoğu oyun alanı eğimli arazilerde 

yer almaktadır. Bu alanlarda kazı- dolgu çalıĢmaları yapılmıĢ, alanlar düzlenmiĢtir. 

Fakat kimi yerlerde arazinin doğal engebeli yapısı kullanılarak çocuklara doğal 

kayabilecekleri, oynayabilecekleri alanlarda planlanmalıdır. 

 - Kentteki parklar alan itibariyle de çok küçüktür. Kentte ayrı ayrı yerlerde 

sınırlı alanlarda planlanmıĢtır. Ġmar planı yeniden revize edilerek oyun alanlarına daha 

sık yer verilmelidir. 

 - Oyun alanlarında en az bir tane gölge amaçlı büyük boylu ağaca yer 

verilmelidir. Örneğin; Platanus orientalis, Chamaecyparis lawsoniana gibi. 

 - Yapay ağaçlar oluĢturularak bu ağacın alçak dalları arasına iki çocuğun 

oynayabileceği oyun evleri kurulabilir. Bu hem kendi çevrelerini, hem de ev 

yaĢantısını öğrenme de etkili olacaktır. 

 - Hayvanları tanıtmak ve onları sevdirmek amacıyla çocukların sıkça 

kullandığı alanlarda çeĢitli hayvan resimleri ya da simgeler içeren levhalar ya da 

hayvan heykelleri oluĢturulabilir. Donatılar renkli boyanmalarının yanı sıra 

üzerlerinde hayvan resimlerine, uyarıcı ve eğitici ifadelere yer verilebilir. 

Tahterevalli gibi oyun materyallerinin tutma kısımları hayvan figürlü olabilir (ġekil 

5.17). 
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Şekil 5.17 Renkli dönme zinciri örneği (Anonim  2005). 

 

 -Oyun materyalleri arasındaki kullanım yoğunluğuna önem vererek 

planlama yapılmalıdır. Bir oyun materyalinin az kullanıldığı bir alanda, o materyal 

yerine çocukların daha sık oynadığı oyun materyallerinin kullanılmasına dikkat 

edilmelidir. 

 - Çocuk oyun alanlarındaki donatılar da çocuğun zevkle kullanabileceği, 

yaĢlarına uygun ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden geliĢmelerine 

yardımcı olacak Ģekilde seçilmelidir. Aktif ve pasif aktiviteler için planlanmıĢ 

donatılar birbiriyle bağlantılı olmalıdır. Yine kullanılan oyun donatılarının bir kazaya 

yol açmayacak Ģekilde, sağlam, sivri köĢesiz ve çocukların ilgisini çekecek Ģekilde 

olmasına dikkate edilmelidir. 

 - Oyun alanları tasarımında, sosyalleĢmeyi sağlayan, çocuğa beĢ farklı 

duyusunu kullanabileceği, her yaĢ grubuna hitap edebilen, her mevsim kullanılabilen, 

ulaĢılabilir, kültür ve doğal elemanların bir uyum içerisinde yer aldığı mekanlar 

yaratılmaya dikkat edilmelidir. Bunun için de oyun alanını tasarlarken o mahallenin 

kültürel ve sosyal durumunu gözeterek planlamalar yapılmalıdır. 

 - Çocukların bu mekanlara rahat ulaĢabilmeleri için kent içinde yeterli 

miktarda (belki her mahalleye en az bir çocuk oyun alanı Ģeklinde) geliĢigüzel 

yerlerde değil de homojen olarak seçilmiĢ yerlerde mahalle, semt ve kent ölçeğinde 

imar kanununda belirtilen standartlara uygun Ģekilde düzenlenmelidirler. Bu 

alanların, araçların çarpma tehlikesi ve egzoz dumanının olumsuz etkisinden dolayı 

yoğun trafikten, endüstriyel alanlardan ve yoğun çöp alanlarından uzak yerlerde ve 

ayrıca ailelerin çocuklarını rahatça kontrol edebileceği mesafelerde olmasına dikkate 

edilmelidir. 



 202 

 - Çocuk oyun alanları planlanırken iklim koĢullarına da dikkate edilmelidir 

(ġekil 5.18). AĢırı yağıĢın, karın neden olduğu su birikintilerinin, kaymaların olduğu 

alanlar tercih edilmemeli, çocuğun güvenliği, düĢeme tehlikeleri düĢünülmelidir. 

Bitkisel ve yapısal elemanlarla yazın sıcağını, kıĢın soğuğunu engelleyecek 

planlamalar yapılmalıdır. Kullanılan bitkisel materyalin çocuklara diken, böcek gibi 

etkilerinden dolayı zarar vermeyecek ve gölge etkisinin kullanılabileceği türlerden 

seçilmesine dikkate edilmelidir 

 

 

Şekil 5.18 Bir oyun alanındaki kıĢ ayı ve oyun evi, oyun treni, salıncak gibi oyun 

elemanlarından genel bir görünüm (Anonim 2004). 

 

 - Oyun alanlarında oturma elemanlarında da yer verilmelidir. Oturma 

elemanlarına araĢtırma alanındaki parkta rastlanmamaktadır. Oturma elemanları 

çocuğu ile parka gelen ebeveyn ve dinlenen çocuk için önemli bir unsurdur. Ebeveyn 

otururken tüm parkı görebilmelidir ve çocuğunu gözlemleyebilmelidir. (ġekil 5.19). 
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Şekil 5.19 Bir oyun alanı ve oturma birimleri (Anonim 2005). 

 

 - Oturma elemanlarının da yine çocuğun hoĢuna gidecek Ģekilde olmasına 

dikkat edilmelidir (ġekil 5.20). 

 - Çocuk oyun alanlarında, özellikle çocukların eğilim ve beklentileri göz 

önüne alınarak, yer seçimi, zemin kaplamaları, bitkilendirme, güvenlik vb. gibi 

planlama ve tasarım ilkeleri doğrultusunda düzenlenmelidir. Ayrıca tasarımlar, çeĢitli 

yaĢ grupları ve engelli çocuklar da göz önüne alınarak yapılmalıdır. 

 - Sık sık oyun materyalinin durumu kontrol edilmelidir. Oyun 

elemanlarındaki mevcut ve olabilecek paslanma, kırılma, bağlantı yerlerinin 

bozulması durumlarında hemen müdahale edilerek zararlar ve olabilecek oyun 

kazaları en aza indirgenmelidir. 

 

 

Şekil 5.20 Hayvan figürlü oturma elemanı örneği (Anonim 2004). 
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 - Engelli çocuklar da sokakta ya da oyun alanlarında sağlıklı çocuklarla 

beraber oynamak, oyun elemanlarından yararlanmak isterler. Bunun için yapılması 

planlanan oyun alanlarında engelliler için oyun alanı tasarım ilkeleri göz önüne 

alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Mevcut oyun alanlarında tekerlekli 

sandalyelerin rahat dolaĢmasını sağlayacak mekanlar oluĢturulmalıdır. Tasarım 

sürecinde çocukların fikirlerini alarak hareket etmek, oyun alanlarının daha kullanıĢlı 

ve yararlı olmasını sağlayacaktır. 

 - Özellikle akĢam ve hafta sonları bir oyun elemanında ortalama 10-15 

çocuğun bir arada oyun oynadığı alanlarda yeniden düzenleme yapılarak yaĢ grupları 

göz önüne alınmalı ve her yaĢtan çocuğun kullanabileceği alanlar tasarlanmalıdır. 

Oyun alanlarında farklı yaĢ gruplarına ve değiĢik oyun elemanlarına ayrı ayrı 

bölümler ayrılmalı ve bu ayrı oyun bölümlerinin sınırları çok iyi belirtilmelidir. 

Böylece hem gözetim kolaylaĢtırılır, hem de çocuklar bir alandan diğerine geçiyor 

olduklarını kolaylıkla anlayabilirler. 

 - Çocuklara daha bilinçli eğitim verilmesi, zarar verdiğimiz her Ģeyin yine 

aslında bizim kendimize zarar olduğu, tahripkar davranarak kiĢisel bozukluk 

oluĢtuğu anlatılmalıdır. Bunun içinde yerel yönetim, eğitim kurumları ve diğer 

meslek grupları ile ortak çalıĢmalar yapmalıdır. 

 

 Kentteki oyun alanlarının tümünde görülen oyun alanı tipi „‟geleneksel oyun 

alanı‟‟ anlayıĢıdır. Bu oyun alanları çocuğun fiziksel geliĢimini sağlayan alanlar 

olduğu düĢünüldüğünde; çocuğun zihinsel ve ruhsal geliĢimine olanak sağlayan 

çağdaĢ oyun alanı anlayıĢına da yer verilmelidir. Fakat çağdaĢ ve macera oyun 

alanlarının içinde yer alan ve kullanılması sık sık önerilen su, kum, kazma gibi oyun 

materyalleri ile oynarken çocuk devamlı gözetim altında olmalıdır. Su ve kum çamur 

ve pisliğe neden olmaması için sık sık bakım yapılmalıdır. 

 

 Oyun alanlarının artık hayatın bir parçası olarak değerlendirilebilmesi ve bu 

alanlara gereken önem verilmesi için öncelikli iĢ sorumlu yerel yönetimlere ve biz 

peyzaj mimarlarına ile mimarlara, plancılara, eğitimcilere, hastane personeline 

kısacası meslek yaĢamlarında çocukla temas eden her mesleğin eğitimine dahil 

edilmelidir.  
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 Hükümetler ve yerel yönetimler eğitime, yollar ve parklar inĢa etmeye 

olduğu kadar çocuğun okul dıĢı yaĢamının koĢullarını hazırlamaya da önem 

vermelidirler. 

 

 Yapılacak tüm oyun alanlarında en önemli konu çocuk ve çocuğun istekleri 

ile ilgilerinin olduğu unutulmamalı ve standartlara bağlı kalarak bu yönde çalıĢmalar 

yapılmalıdır. Bunlara dikkat edilerek yapılacak çalıĢmalar, daha faydalı, kullanıĢlı ve 

uzun ömürlü mekanlar yaratacaktır. 
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