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Sağlıklı ve sürdürülebilir çevreler yaratmak, gelecek nesillere
önemli katkı sağlayan çocuk oyun alanları için de olmazsa
olmazdır. Bu alanların çocuklar üzerindeki fiziksel ve psikolojik
yararları düşünüldüğünde tasarım ve uygulama sürecinin
sürdürülebilir bir perspektifte yapılması, sürdürülebilir
çerçevede gelişen kentlere pozitif etki sağlamaktadır.
Günümüzde betonlaşan şehirlerin, kaybolan yeşil dokunun,
artan trafik yoğunluğunun, plansız şehirleşmenin kıskacında
kalan çocuk oyun alanlarının sayısı ve niteliğinin gitgide
azaldığı görülmektedir.
Bu nedenle, mevcuttaki ve tasarlanan oyun alanlarının
iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması, çevresel değerinin arttırılması
sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak yeniden ele alınması
önem taşımaktadır. Bu çalışmada sürdürülebilirlik kapsamında
çocuk oyun alanlarında yapılan uygulamalar incelenmiş,
öncelikli ve önemli kriterler sıralanarak konuya ilişkin bir
çerçeve oluşturulmuştur. Yer seçimi, güvenlik, dayanıklılık,
malzeme seçimi, erişilebilirlik, farklı yaş gruplarına yönelik
uygulamalar, ekolojik ve çevreci yaklaşımlar, fiziksel ve mental
gelişimi destekleyen yenilikçi tasarımlar ve aktiviteler, enerji ve
kaynak kullanımının etkinliği sağlayan uygulamalar konunun
temel bileşenlerini oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir çocuk oyun alanı tasarımı,
yeşil tasarım
Abstract
Creating healthy and sustainable environment is essential for
playgrounds that contribute to new generations. Considering

physical and psychological benefits of playgrounds on children;
conducting the design and planning process in a sustainable
perspective provides a positive impact. Today concreted
cities, disappeared green texture, increased traffic load, and
unplanned urbanization seems to reduce numbers and qualities
of playgrounds.
Accordingly, renovating, improving and increasing of existing
and future playgrounds’ environmental value have become
important. In the context of sustainability, playground practices
were examined, then a framework has been established by
ordering prioritized and most important criterions. Location
selection, security, durability, material selection, accessibility,
practices for different age groups, ecologic and environmentalist
approaches, innovative designs and activities that support
physical and mental development; practices for energy and
resource efficiency are the main components of this subject.
Keywords: Sustainable playgrounds design, green design
1. GİRİŞ
Çocuk oyun alanları, çocukları bir araya getiren, çocukların oyun
oynama ihtiyacına cevap veren, çocuğu sosyalleştiren, fiziksel ve
psikolojik gelişimine katkı sağlayan önemli mekanlardır [1]. Bu
mekanlar, çocuğu iyi hissettirerek, duygusal algıları ve iletişim
becerisine katkı sağlar [2]. Bu mekanların başarısındaki en
önemli ilkeler; mevcut konumunun özelliklerine dikkat edilerek
tasarlanması, oyun oynamayı tasarlarken tasarımcıların
bütüncül bir perspektifte hareket etmesi ve oyun alanlarının
arazi ile bütünleşik düşünülmesidir. “Çocuk oyun alanları,
doğru konumlandırılmış, doğal elemanlar ile tasarlanmış, farklı
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oyun alanları düzenlemesine sahip, engelli ve engelli olmayan
tüm çocuklar için erişilebilir, toplumun ihtiyaçlarına cevap
veren, birçok farklı yaşta çocuğun birlikte oynamasına olanak
sağlayan, risk ve sorun yaratmayan, sürdürülebilir ve değişim
ve gelişime açık olmalıdır” [2].
Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde, çocukların oyun
oynamak için kullandıkları sokak aralarında, atıl alanlarda,
boş arazilerde ve taşıt trafiğine açık alanlarda ya da niteliksiz
tasarlanan, hatalı malzeme kullanılan çocuk oyun alanlarında
oynamalarının gelişmeleri açısında yetersiz olduğu anlaşılmış ve
buna yönelik olarak, çocuğa bir birey gibi önem verilen, çocuğun
“oyun” aktivitesini sağlıklı bir mekanda sürdürebilmesini
sağlayan mekanlar oluşturmaya çalışılmaktadır [3].
Kentin bir parçası olan çocuk oyun alanlarının başarısı doğru
tasarım ilkelerini belirleyerek, niteliksel ve niceliksel olarak
beklentilere cevap veren bir tasarımla mümkün olabilir [4,
5]. Çevreye duyarlılığın artması, toplumsal bilincin gelişmesi,
doğaya dost tasarım yaklaşımlarının yaygınlaşması ile çocuk
oyun alanları tasarımlarının özgün, ergonomik ve fonksiyonel
olmalarının yanı sıra kullanılan malzemeler ve üretim
yöntemlerinin sürdürülebilirlik çerçevesinde olması önem
kazanmıştır [6].
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇOCUK OYUN ALANI TASARIMI
İLKELERİ
Temelde sürdürülebilirlik ile amaçlanan; çevre üzerinde
minimum etki yaratmak ve doğal kaynakları etkin kullanmaktır.
Çocuk oyun alanlarında sürdürülebilirlik; toplumsal, ekonomik
ve ekolojik konular çerçevesinde geliştirilmelidir [7]. Bu
kapsamda, uygun yer seçimi ile etkin kaynak kullanımına önem
verilerek, alana özgü niteliklere - iklim, topografya gibi.- özgü bir
tasarım gerçekleştirmek öncelik taşımaktadır. Tasarım sürecini
bütüncül bir mekan organizasyonu ile güvenlik, erişilebilirlik,
eşitlik, değişime ve yeniliklere açık olma, dayanıklılık, uygun
bitkilendirme ve katılım parametreleri şekillendirmelidir.
2.1. Uygun Yer Seçimi
Çocuk oyun alanları için yer seçimi yapılırken; görsel ve fiziksel
erişimin sağlandığı, özellikle konut alanlarına yakın ve güvenli
bir konumda olmasına dikkat edilmelidir [8, 9]. Özellikle taşıt
trafiğinden uzak bir konum seçilmesi uygun olmasına rağmen,
trafiğin olduğu bir konumda yer alacaksa gereken önlemlerin
alınması önem taşımaktadır [5, 9, 10].
2.2. Alana ilişkin Verileri Etkin Şekilde Kullanma
Öncelikli olarak alanın sahip olduğu fiziksel çevre koşulları,
mikroklima, topografya ve peyzaj özellikleri göz önünde
bulundurularak tasarım şekillendirilmelidir [11]. Örneğin;
güneşli gün sayısı fazla, ortalama sıcaklık değerlerinin yüksek
olduğu alanlarda gölgeli ve korunaklı alanların olması ya da
yağmurlu gün sayısı fazla ise buna yönelik tasarımlar önemlidir.
İklim verileri çocuk oyun alanlarında malzeme seçimini de

etkilemektedir. Örneğin; plastik ve metal malzemeler güneş
ışığında aşırı ısındığından, eğer bu tip malzeme seçilecekse
güneş ışınlarından koruyan bir tasarım gerçekleştirilmelidir
[12].
2.3.Bütüncül Mekan Organizasyonu
Oyun alanı içinde mekan organizasyonu hedefler ve ihtiyaçlar
doğrultusunda oyun elemanı, malzeme, bitki ve donatı seçimleri
ve konumlandırma, bir yol sistemi kurgulanarak mevcut alan
verileri göz ardı edilmeden yapılmalıdır. Çevresiyle bağlantılar
ve sınırlandırıcılar düşünülerek mekan düzenlenmelidir.
2.4. Güvenlik
Bu alanlar küçük yaştaki kullanıcılara hitap ettiğinden güvenlik
son derece önem taşımaktadır. Oyun alanlarında güvenliğin
sağlanması, oyun ekipmanlarına, döşemeye, oyun alanının
düzenine ve yardımcı öğelere bağlıdır [13]. Mekan tasarlanırken
hangi yaş grubuna hitap edeceği düşünülerek, en küçük yaş
grubuna göre güvenlik önlemleri alınmalıdır [9]. Güvenlik
konusu, tasarlanan mekandaki malzeme seçiminden, oyun
elemanı seçimine, çevre güvenliğinden, bitki seçimine kadar
birçok konuyu içine almaktadır. Çocukların güvenli bir çevrede
oyun oynamaları, tüm bu kriterleri bütünleşik bir çerçevede ele
almakla mümkündür. Örneğin; oyun alanlarının tasarımında
uygun olmayan zemin malzemesi seçimi, yanlış yerleşim
düzenine sahip oyun elemanları oyun alanındaki kaza riskini
arttırabilmektedir. Bunun yanında malzeme seçiminde, doğal
olmayan, çocuk sağlığını etkileyen malzeme kullanımı da yine
başka bir tehdit oluşturmaktadır.
2.5. Sürdürülebilir Malzeme
Çocuk oyun alanlarında malzeme kullanımı mekana ilişkin her
bileşenle yakından ilişkilidir. Alan içinde oyun elemanları, zemin
döşemesinde kullanılan malzeme hem iklimsel veriler, hem
güvenlik ve emniyet unsurları, hem de dayanıklılık konularını
içine alır [12]. Sürdürülebilir bir çocuk oyun alanında en temel
konulardan biri de yine malzemenin sürdürülebilir olmasıdır.
Seçilen malzemelerin tüm yaşam döngüsü, satın alma, üretim,
içeriğindeki geri dönüştürülmüş malzeme, içeriğindeki toksik
malzeme, karbon emisyonu, elden çıkarma ve yeniden kullanım
olanakları da dikkate alınmalıdır [2]. Günümüzde, çevre dostu
bir malzeme olmasından ötürü, “ahşap” malzemenin önemi
giderek artsa da, çevresel açıdan üretim aşamasında yeşil
alanların zarar gördüğü düşünülebilmektedir. Ahşap tozları ve
geri dönüşümlü plastik kullanılarak oluşturulan ahşap-plastik
kompozit malzeme de bu ihtiyaçlara çok büyük ölçüde cevap
vermektedir. Bu malzeme, taşıdığı estetik değerin ve fiziksel
üstünlüklerinin yanı sıra sürdürülebilir olmasıyla da dikkat
çekmektedir ve çocuk oyun alanlarında kullanım için uygun
olabilmektedir [6].
Çocuk oyun alanlarında yeni malzemeler yerine geri
dönüştürülen malzemelerin kullanılmasını sağlamak alan
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içindeki sürdürülebilirliği arttırmaktadır.
2.6. Erişilebilirlik
Oyun alanlarını demokratik mekanlar haline getirmek, her yaş
aralığındaki engelli ve engelsiz çocuk kullanıcıyı düşünerek
ve ihtiyaçlarına cevap vererek mümkündür. Özellikle mekana
erişim, bağlanan yaya yollarının tasarımı uygun eğim ve yer
döşemesi ile sağlanmalıdır. Mekana eriştikten sonra alan
içindeki mekan organizasyonu ve ihtiyaç programına yönelik
donanım her kullanıcı göz önüne alınarak yapılmalıdır. Çocuğun
hareketi doğrultusunda bir oyun elemanından diğerine erişim
güvenli bir şekilde kurgulanmalı, standartlara dikkat edilerek,
‘düşme alanları’ gibi hesaplamalar yapılmalıdır [9].
2.7.Eşitlik
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Oyun alanlarının her yaştaki çocuğun oyun ihtiyacını karşılayan
nitelikte olması mekanı daha kullanılır ve eşitlikçi yapar.
Bu sistem kurgulanırken, yaş grupları belirlenerek örn. 2-5
yaş, 5-12 yaş grubu gibi buna yönelik ölçekli tasarımlar
yer almalıdır [9]. Bireysel ve/veya grup halinde oynamayı
sağlayan, fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyen öğeler,
uygulamalar ve düzenlemeler uygun nitelikte yapılmalıdır.
Yaş gruplarındaki fizyolojik farklar gözetilerek, birbirini
sınırlamayacak düzenlemelere de dikkat edilmelidir. Örneğin;
5-12 yaş aralığındaki bir çocuk ile daha küçük yaş grubundaki
çocuklar arasındaki enerji farklı olacağından tasarıma
yansıtılmalı, gerekirse emniyet ve konfor için oyun alanları
sınırları oluşturulmalıdır. Yaş grupları yanında engelli ve
engelsiz çocukların yetenek ve yapabilirlik düzeylerine göre
düzenlenmiş oyun elemanları, zemin döşemeleri, merdiven ve
rampa çözümleri yer almalıdır.
2.8. Değişime ve yeniliklere açık olma
Başarılı oyun alanları; özel tasarlanmış, iyi konumlandırılmış,
doğal unsurlar kullanılarak yapılmış, geniş kapsamlı
oyun tecrübelerine olanak tanıyan, engelli çocukların da
kullanabileceği, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, farklı
yaş gruplarındaki çocukların bir arada oynamalarına olanak
tanıyan, çocukların risk alma ve mücadele etmeyi tecrübe
etmelerine olanak sağlayan, sürdürülebilir, değişim ve gelişime
olanak tanıyan alanlar olarak tanımlanmaktadır [2]. Tasarımın
geleneksel, monoton, tekdüze, kalıplaşmış bir düzende
düşünülmesi yerine sürdürülebilir çocuk oyun alanlarını
tasarlarken yenilikçi, modern, yaratıcı, çevreye duyarlı,
değişime açık, esnek olmalıdır.
2.9. Dayanıklılık
Çocuk oyun alanlarında dayanıklılık, mekandaki üç bileşeni
ele almalıdır: malzeme, oyun elemanları ve bitkiler. Alanda
kullanılacak malzeme, dayanıklılık ve performansı göz önüne
alınarak seçilmelidir [3]. Çevresel bir yaklaşım ile enerji etkin
doğal malzeme seçimi yapılabilinir.

Oyun alanlarının gün içinde kullanım yoğunluğu fazla
olduğundan kullanım süresi ve sıklığı dikkate alınarak,
dayanıklı ve sürdürülebilir malzeme ve bitki seçimi önemlidir.
Özellikle uygulama ve kullanım sonrasında belirli periyotlarla
bakım yapılması, sürekli değiştirmeye, yenilemeye ihtiyaç
duyulmaması ekonomik olarak maliyeti düşürürken alandaki
sürdürülebilirliliğe katkı sağlar [14].
2.10. Bitkilendirme
Doğal bir çevre oluşturmak, çocuğun daha sağlıklı bir çevrede
yetişmesine ve kendini geliştirmesine yardımcı olmaktadır.
Yapay bir şekilde oluşturulan çevre çok çeşitli ihtiyaçlara
cevap verse de, alan içinde kullanılan yeşil doku alandaki
sürdürülebilirliğin ekolojik yönünü desteklemektedir. Bitkinin
seçimi, düzenlenmesi yapılırken doğal bitki örtüsünden
seçilen ağaç, ağaçcık, çalı, yer örtücü bitkilerin kullanılması
mevcut florayı desteklerken, ekosistemin korunmasına katkı
sağlamaktadır. Aynı zamanda mevcut bitki örtüsünden seçim
yapmak bakım maliyetini de azaltmaktadır.
Bitki seçiminde bir diğer önemli kriter; çocuk sağlığını tehdit
eden bitkileri kullanmamaktır [9]. Zararlı meyveleri olan ya da
dikenli türler çocuk oyun alanında tehdit oluşturmaktadır.
Yeşil dokunun düzenlenmesi sonrasında bitkilerin bakımı da
önemli bir konudur. Ağaçların gerektiğinde budanması, çimlerin
biçilmesi, sulama sisteminin oluşturulması gibi konular için
bir çizelge oluşturularak bir düzen sağlanmalı, sürdürülebilir
yenilikçi uygulamalar- örn. damla sulama sistemleri gibi- alana
entegre edilmelidir.
2.11. Katılım
Sürdürülebilirliğin sosyal boyutunda planlama ve tasarım
sürecinde çocuğun katılımını sağlamak önem taşımaktadır.
Gereksinim, istek, beklentilerine uygun tasarımlar yapmak,
çocuğun aidiyet hissini geliştirmesine katkı sağlayacaktır.
Sürdürülebilir çocuk oyun alanlarının tasarımına rehberlik eden
bu ilkeler her geçen gün yeni tasarımlar ile yaygınlaşmakta,
farklı uygulamalar ile genişletilmektedir. Çalışma kapsamında,
Amerika, İngiltere, Hollanda ve Avustralya’dan 5 örnek bu
doğrultuda incelenmiştir.
3. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇOCUK OYUN ALANLARI
UYGULAMALARI
Gelişmiş ülkeler, sürdürülebilirliğin farklı alanlarında olduğu
gibi çocuk oyun alanlarının tasarımında da ön plana çıkmaktadır.
Uygulanan örnekler, çocukların gelişiminde önemli katkı
sağlamanın yanı sıra, yerel ölçekte olumsuz çevresel etkilerin
azaltılmasında da etkili olmuştur.
3.1. Yağmursuyu Toplayan Çocuk Oyun Alanları, New York
City, ABD
Yağmursuyu yüzey akışının çevresel bir problem yarattığı
bölgede, New York City Çevre Koruma Birimi tarafından kent
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içinde çocuk oyun alanlarında bir proje geliştirilmiş, yağmur
suyu varilleri, yükseltilmiş bahçeler, gözenekli döşemeler ve
yer altı depolama alanları oluşturulmuştur [15].

Şekil 3. Wikado Çocuk Parkı, Hollanda [17]
Şekil 1. Yağmursuyu Toplayan Çocuk Oyun Alanları, New
York City, ABD [15]
3.2. Kilburn Grange Adventure Park Play, Londra, İngilitere
Kilburn Grange Macera parkı, farklı ölçeklerde, farklı
kullanımlara imkan veren çocukların özgürce hareket edebildiği
bir alan olarak tasarlanmıştır. Bu park oluşturulurken aktivite
hızı düşünülmüş, farklı topografyalar, peyzajlar ve alana
özel tırmanma strüktürleri geliştirilmiştir. Ağaç materyalinin
karakterinden ve doğallığından yararlanılarak dış mekan odaları,
kuleler ve tırmanma strüktürleri ile bir tema oluşturulmuştur.
Strüktürlerde ayrıca geri dönüşen malzemeler, işlenmemiş ağaç
parçaları ve kayalar kullanılmıştır. Alan içinde çocuklar için
sebze ve meyve bahçeleri tasarlanmıştır. Çocukların alandaki
sirkülasyonu gözlemlendiğinde çok farklı rotalar çizdikleri,
hareketin çok çeşitli olduğu görülmüştür. [15, 16]

3.4. Orchard Çocuk Oyun Alanı, Brixton, Londra, İngiltere
Londra’da yer alan Orchard çocuk oyun alanının en önemli
özelliği sürdürülebilir malzemeler kullanılmasıdır. Kullanılan
sürdürülebilir malzemeler yanında mozaik yollar, ahşap
kafeslerle yapılmış korkuluklar, farklı stillerde güvenli ahşap
kapılar, girişlerde kemerler, oyun karoları, kerestelerin
depolanması için ahşap malzemeden dolaplar ve çapraz
desenler, bütün yıl dikkat çeken bitkilendirme alanda dikkat
çeken özelliklerdir. Özellikle kullanılan ahşap malzemeler
sürdürülebilir FSC kaynaklarından elde edilmiş olması
açısından önemlidir [18] .
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Şekil 4. Orchard Çocuk Oyun Alanı, Londra [18]
3.5. Skinners Çocuk Oyun Alanı, Avustralya

Şekil 2. Kilburn Grange Adventure Park Play, Londra [16]
3.3. Wikoda Çocuk Oyun Alanı, Hollanda
1200 m2’lik bir alanda yer alan Wikado çocuk oyun alanı,
rüzgar tribünlerinin yeniden kullanılmasıyla oluşturulmuştur.
Tribünlerden beş rotor kanadı ile labirent şekilli bir düzenleme
yapılmış ve çevresine konumlandırılan her biri farklı karakterde
dört kule arasında tırmanma aktivitesi için bir ağ sistemi
oluşturulmuş. Bu ağ sistemi, orta alanda oluşturulan top
sahasından topların dışarı kaçmasını engellemektedir [17].

Skinners Playground olarak bilinen çocuk oyun alanı, Phooey
Architects tarafından tasarlanmıştır. Melbourne kentinde
yer alan bu çocuk oyun alanında birincil olarak macera oyun
alanı oluşturmak için dört nakliye konteynırı kullanılmıştır.
Konteynırlar çocuk aktivite merkezi olarak geri dönüştürülmüş
malzemeler kullanılarak yeniden düzenlenmiştir. Konteynır
dışında bu oyun alanında farklı geri dönüşüm malzemeleri de
kullanılmıştır. Bu oyun alanı tasarımında sıfır tüketim olmasına
ve çocukların ağaç ev hissi yaşamasına özen gösterilmiştir.
Parktaki merdiven korkulukları, gölgelikler, balkonlar ve geri
kalan ana kısımlarının tümü konteynerlerin biçimlendirilmesi
ile yapılmıştır [19].
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Şekil 5. Skinners Çocuk Oyun Alanı, Avustralya [19]
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Oyun ve oyun alanları, çocukların büyüme evresinde aile ve
okul ortamından sonra en fazla zaman harcadığı ve fiziksel,
bilişsel ve sosyal gelişimini etkilediği kentsel mekânlardır.
Bu nedenle, çocuğu eğitici sürece dahil eden yeterli sayıda
ve nitelikte oyun alanlarına sahip olması gerekir. Ancak, hızlı
ve plansız yapılaşma sonucunda kentsel alanda yeşil alanlar
giderek azalmakta, bu duruma paralel olarak oyun alanlarında
da azalma gözlemlenmektedir. Özellikle İstanbul gibi
büyükşehirlerde oyun alanları ve açık yeşil alanlar çocuklar için
yetersiz kalmaktadır. Mevcut oyun alanlarının kötü şartlarda ve
standartlardan uzak olması, gerek tasarım özellikleri, gerekse
yeterli donanım ve kullanım özellikleri açısından yetersiz olması
nedeni ile çocukların gereksinimlerini karşılayamamakta, uzun
vakit geçirdikleri bu mekanları sağlıksızlaştırmaktadır
Ancak, son yıllarda teknolojik gelişmeler ile çevre ve
sürdürülebilirlik konusuna verilen önemin artması, çocuk oyun
alanlarında da sürdürülebilirliğin önemi arttırmıştır. Çocukların
sağlığı ve rahatlığı açısından sürdürülebilir tasarım ilkeleri
doğrultusunda mekansal uygulamalar yapılmalı, çevreye
dost, sağlıklı, bakımı kolay ve kimyasal maddelerden arınmış,
yenilikçi, yaratıcı oyun alanları sunmak amaçlanmalıdır.
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