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• Kendisinden küçük yerleşim birimlerinde yaşayanların 
çoğu için fırsatlar mekanı olan kent;  

 
• Kendi içinde fırsatların yanında risklerin, karmaşanın, 

yaşanabilirliğin sorgulandığı,  
 
• Yabancılaşmanın, ötekileştirmenin giderek derinleştiği, 
 
• Ortak yerde birbirinden uzak hayatların yaşandığı ve  
 
• Hemen herkesin de bundan şikâyet ettiği bir yerdir. 



Dünya nüfusunun yarısından fazlası kent ve kasabalarda yaşamakta 
olup, bunun1 milyardan fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. 

Kentlerde yaşayanların 1/3’ü de yoksul semt ve varoşlardadır. 

 
2050 yılına gelindiğinde dünyadaki her 10 kişiden 7’si 

kentlerde ve kasabalarda yaşıyor olacaktır. 







Günümüzde kentleşme tüm hızıyla sürmekte,  
Kentler ve çevresinde daha fazla çocuk doğmakta ve 

Kentsel nüfus artışının %60’nı çocuklar oluşturmaktadır. 
 
 

Kent planlamasında ve kaynakların dağılımında bu 
çocuklar dikkate alınmamaktadır. 

 

(Dünya Çocuklarının Durumu, UNICEF , 2012)  



• 2012 verilerine göre; Türkiye nüfusunun %77.3’ü 
kentlerde yaşamaktadır. 
 

• Kent nüfusunun %29.6’sını 0-17 yaş grubu 
çocuklar oluşturmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(İstatistiklerle Çocuk, TUİK 2012) 



Kırdan kente bu hızlı değişimi çocuk ve 
yetişkin aynı biçimde mi yaşar? 

 
• Çocukluk; bireyin kendini gerçekleştirmek için 

sahip olduğu olanakları en yoğun ve etkin 
şekilde kullanabileceği geçici ama etkileri kalıcı 
bir dönemdir. 



• Çocukla yetişkin arasındaki ilk temel fark; çocuğun hızlı 
bir büyüme ve gelişme süreci geçirmesi ve sürekli 
değişen gereksinimlerinin olmasıdır. 

• İkinci fark ise, çocuğun içinde yetiştiği ortamın bütünüyle 
yetişkinler tarafından düzenlenmesidir. 

                                    Öyle ise;  
 bu değişimi çocuk ve yetişkin aynı biçimde 

yaşamamaktadır.. 

Kırdan kente bu hızlı değişimi çocuk ve 
yetişkin aynı biçimde mi yaşar? 



Aşırı göç 
 

 
Çarpık kentleşmeye yol açmakta,  

    
                                 

 
Yoksul kent mahalleleri ortaya çıkmaktadır. 

 



 
Yoksul Kent Mahalleleri: Beş Yoksunluk 

 
I. Gelişkin su imkânları 
 Aşırı fiziksel çaba, zaman ve ücret harcamaksızın yeterli miktarda ulaşabilme 
 
   II. Gelişkin sanitasyon 
Özel tuvalet veya makul sayıda başka kişiyle paylaşılmak üzere genel hela 
biçiminde bu ihtiyaçların sağlıklı biçimde giderilmesini sağlayacak sistem 
 
   III. Barınılan yer güvencesi  
Barınılan yerde hak sahibi olunduğunu gösteren veya kalanları buradan zorla 
çıkartılmaya karşı koruyan kanıt veya belge (tapu) 
 
   IV. Barınmanın kalıcılığı  
Tehlikeli olmayan bir mekânda, içinde yaşayanları yağmur, aşırı sıcak, aşırı 
soğuk ve aşırı rutubete maruz bırakmayacak kalıcı ve sağlam bir yapı 
 
    V. Yeterli yaşam alanı  
Aynı odada en fazla üç kişi kalması 
 (Dünya Çocuklarının Durumu, UNICEF , 2012)  







Kentsel yoksulluk  

• Kent yoksulluğu çeşitli nedenlerle yaşanan göç olgusu ve 
sosyoekonomik nedenlere dayanmaktadır. 

• Yeterli geliri olmayan, işsiz, eğitimsiz ve kendini güçsüz 
hisseden gruplar toplumdan soyutlanmış hissetmektedirler.  

• Kent yoksulluğu sadece bir gelir eksikliği olmayıp, birçok 
sosyal soruna da kaynaklık etmektedir.  

• Bu yoksulluk; hızlı nüfus artışı, işsizlik, gecekondulaşma, 
aile çözülmeleri,  suç oranlarında artış, madde bağımlılığı 
gibi sosyal sorunlarda da artışa neden olmaktadır. 

 



Kentsel yoksulluk ve çocuk 
 

Yoksul kent mahallelerindeki çocuklar, yaş, cinsiyet, etnik durum gibi 
değişkenlere bağlı olarak risklere en açık kesimi oluşturmaktadır ve 
dezavantajlı çocuk olmaktadırlar.  

 

Çocukluk döneminde yaşanan dezavantajlılık, bireyin toplumsal 
yaşamdan uzaklaşmasına ya da kopmasına neden olabilmekte ve 
çocuğun içinde yaşadığı toplumla arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. 

 

 

 



Sosyal 
dışlanma/ 
ayrımcılık 

Eğitim, sağlık vb 
hizmetlerden eşit 
yararlanamama 

Elverişsiz 
konutlarda oturma 

Yetersiz 
beslenme  

Tehlikeli işlerde 
çalışma 

Suç ve şiddet  
(maruz 

kalma/yönelme) 



• Ülkemizde yoksulluk önemli düzeydedir ve bu yoksulluk kırsal 
alanlarda, azgelişmiş bölgelerde (ağırlıklı olarak doğu) ve genel olarak 
son dalga göçmenlerin yerleştiği büyük kent mahallelerinde 
yoğunlaşmaktadır. (UNICEF, Türkiye’de Çocukların Durumu, 2011) 
 

• Turkiye’de  kentsel kesimdeki hane aylık gelirinin %45,5 oranında 801-
1200 TL olduğu, ikinci sırada yüzde 23,5 ile 1201-2500 TL gelire sahip 
olan haneler gelmektedir. (TUİK, Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması, 2011)   
 

• Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılı, Yoksulluk Araştırması 
sonuçlarına göre de 15 yaş altı çocukların %24.43’ü (yaklaşık 4,6 
milyon çocuk) yoksulluk içinde yaşamaktadır. (Ahioğlu Lindberg E. N, 2013) 

 
• Türkiye genelinde 6-17 yaş  grubunda istihdam edilen çocukların  oranı 

%5.9’dur. Çalışan çocukların %47.7’si kentsel bölgelerde 
yaşamaktadır. Çocuk istihdamının geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde 
azalmakla birlikte, kentsel yerler ve tarım dışı sektör ağırlıklı bir yapı 
kazandığı belirtilmektedir. (TUİK, İstatistiklerle Çocuk, 2012) 

 
•   



• Türkiye’de çocuk ölümlülüğü örüntüsü kent-kır ekseninde olduğu 
kadar, göçmen-göçmen olmayan ekseninde de belirgin bir 
farklılaşma sergilemektedir. 
 

• Kentte 5 yıldan kısa süredir yaşayan kadınların çocukları arasında 
postneonatal dönem bebek ve beş yaş altı çocuk ölüm hızları sırası 
ile binde 21.3 ve 47 iken, bu rakamlar 5 yıldan uzun süredir kente 
göç etmiş olan kadınların çocukları arasında binde 4.9 ve 37’ye 
düşmektedir. (Tezcan S., Eryurt MA. 2006-07)  
 

• TÜİK sağlık araştırması sonuçlarına göre; kentte yaşayan çocukların, 
8 ayrı hastalık türünde de kırsal kesimdeki akranlarına göre daha 
sağlıksız olduğu belirlendi. Ağız ve diş sağlığı, göz, mikroplu 
hastalıklar, cilt, beslenme ile ilgili hastalıklar, işitme sorunları, 
ruh sağlığı sorunları ve iskelet sistemi hastalıkları kentli 
çocuklarda, kırsal yerlerdeki akranlarına göre daha fazla oranda 
görüldüğü açıklandı. (TUİK, İstatistiklerle Çocuk, 2012) 

 
 
 



Kent; çevre sorunları 
 
• Toplumların hızla kentleşme süreci, küresel düzeyde çevre 

değişikliklerine neden olmaktadır. Doğal alanların giderek 
azalması ve tarım arazilerinin yapılarla örülmesi, bunun yanı 
sıra konut, sanayi ve taşıtlardan kaynaklanan toz, kükürt dioksit, 
azot oksit ve hidrokarbonlar gibi zararlı maddelerin ve nemin 
kentleri bulut gibi kaplaması, küresel ısınmaya katkı 
sağlayan �kent ısı adası� etkisi ortaya çıkarmaktadır. 

 
• Güvenli olmayan su, uygunsuz çevre koşulları, hava kirliliği, 

aşırı kalabalık ortamlar ve çeşitli kirleticiler gibi etkenler kentsel 
ortamlarda sağlıkla ilgili çeşitli risklere yol açabilir.  

 





Küresel 
ısınma 

Enfeksiyon 
hastalıkları 

Kronik 
Hastalıklar 

Ruh sağlığı 
Sorunları 

Çevresel 
kazalar 



• Anne ve babaları en az beş yıldır Dilovası bölgesinde yaşayan yeni 
doğan bebeklerin mekonyumunda toksik metal (kurşun ve 
kadmiyum) ve eser element (çinko, bakır ve demir) 
konsantrasyonunun belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, 
bebeklerin ilk dışkıları olan mekonyumda literatürde yer alan pek 
çok çalışmaya göre çok daha yüksek değerlerde toksik metal ve 
eser elemente rastlanmıştır. 

 
• Araştırmada alınan tüm mekonyum örneklerinde toksik metallere 

rastlanmasının bölgedeki çevre kirliliğinin bir kanıtı olduğu 
sonucuna varılmış ve Kocaeli’ndeki bebeklerin toksik metal ve eser 
element kirliliği bakımından büyük risk altında oldukları bildirilmiştir. 
(Türker G , at all, 2006) 
 

 
 



Kent; sosyal yaşam 

• Çocuk, soysal ve duygusal gelişimini güçlendirmek için diğer 
çocuklarla birlikte zaman geçirmeye ihtiyaç duyar. Günümüzde 
çocuğun mahallesindeki okula bile devam etmediği gerçeğinden 
yola çıkarak bu çocukta “sokağım/sokağımız” kavramlarının da 
oluşmadığı düşünülmektedir.  

 
• Oysa sokağın sosyal bir mekân olarak kaybı, kentte güvensizliğin 

artması, ait olma duygusunun gelişiminin zorlaşması ve kentsel 
bozulmayı da beraberinde getirmektedir.  

 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://s3.favim.com/orig/46/buildings-child-city-looking-photography-Favim.com-418184.jpg&imgrefurl=http://favim.com/image/418184/&h=333&w=500&sz=65&tbnid=pkPyNbEvMcTVnM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__6QxUlyi3b_zqw-ptj_Fq5qFn99I=&docid=aCLTVEGz3nIltM&sa=X&ei=zyUJUp-5HdH0sgar5oA4&ved=0CFoQ9QEwCQ&dur=7099
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Kent; çocuk hakları 

• Çocuk hakları demek; her çocuğun büyürken, gelişip en 
yüksek hedeflerine ulaşabildiği, şiddet ve yokluktan 
uzak, sağlıklı olabildiği, oynayıp öğrenebildiği ortamlarda 
güven içinde bakılıp, büyütüldüğü bir çocukluk 
sağlanması demektir.  
 



“Çocuk Hakları Sözleşmesi” 54 maddelik bir 
metindir. 

Sözleşmenin ruhuna hakim olan ilkeler 
şunlardır; 

 
• Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi  
• Eşitlik ilkesi 
• Yaşama hakkı 
• Gelişim hakkı 
• Katılım hakkı 
• Korunma hakkı  
• ÇHS nin uygulanması hakkı 

Kentlerde 
Çocuk hakları 

ihlali 



• Kentsel alanlarda çocukların haklarını güvence altına 
almaya yönelik tüm çabalarda eşitlik yönlendirici ilke 
olarak benimsenmelidir.  

• Yoksulluğun ve dezavantajlı konumun getirdiği en zorlu 
koşullarda doğup büyüyen yoksul kent çocukları özel bir 
dikkat gerektirmektedir.  

• Ancak bu dikkat, başka bölgelerdeki çocuklar pahasına 
gösterilmemelidir.  

• Çocuklardan başlamak üzere tüm insanlar için daha adil, 
daha insana yakışır ve kucaklayıcı kentler ve toplumlar 
oluşturulmalıdır.  



 
Çocuk Dostu Şehir 

 • Çocuk Dostu Şehir, şehrin günlük hayatında çocuk haklarını yaşama 
geçirmeye özen gösteren herhangi bir kent veya yerel yönetim 
sistemidir. 

 
• Çocuk Dostu Şehir Girişimi 1996 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş 

Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı’nda (HABİTAT II) alınan ve 
şehirleri herkes için yaşanabilir mekanlar kılmayı amaçlayan kararın 
uzantısı olarak başlatılmıştır. 

  
• Girişim UNICEF'in terminolojisi ile "önce çocuklar" ilkesini temel 

almaktadır. Projeye Türkiye'den 12 il aday gösterilmiştir. Bunlar; 
Antalya, Bursa, Tekirdağ, Kırşehir, Uşak, Gaziantep, Erzincan, 
Kayseri, Konya, Sivas, Trabzon ve Karaman'dır 
 

http://www.google.com.tr/imgres?sa=X&biw=1347&bih=633&tbm=isch&tbnid=V_KUx04IPzuzBM:&imgrefurl=http://www.childfriendlycity.com.au/pages/Child_Friendly_Directory.aspx&docid=1gUb3jSEXJSkyM&imgurl=http://www.childfriendlycity.com.au/App_Themes/Default/Images/logo-childfriendlycity.gif&w=470&h=100&ei=9icJUsLrI4XZswb3ooCwBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:0,i:125&iact=rc&page=2&tbnh=68&tbnw=290&start=16&ndsp=22&tx=180&ty=39


 
Çocuk odaklı girişimlerde dört temel ilke göz önünde 

bulundurulur.  
Bu ilkeler; 

 
Ayrımcılık yapmama, 

Çocuğun yüksek yararını gözetme, 
Yaşama ve gelişme hakkı, 

Çocukların görüşlerine saygıdır. 
 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=133_D5O_MAmKxM&tbnid=mEkRCiyjKx6P_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=692&ei=LxcJUpuzFoGvPIPBgLgE&bvm=bv.50500085,d.Yms&psig=AFQjCNGJ9nr99Yo4baPdirDtKBMe7IEJig&ust=1376413868520411


Öneriler; 

1. Çocukları etkileyen kent yoksulluğu ve dışlanmanın yaygınlığının ve 
niteliğinin daha iyi anlaşılması.  
2. Kapsama önündeki engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması. 
3. Kentsel planlamanın, altyapı gelişiminin, hizmet sunumunun ve 
yoksullukla eşitsizliği azaltmaya yönelik daha kapsamlı çabaların 
çocukların özel ihtiyaçlarını ve önceliklerini karşılayacak içerikte 
olmasının sağlanması. 
4. Kentlerde yaşayan yoksullar ile hükümet arasındaki ortaklıkların her 
kademede geliştirilmesi – çocuklar ve gençler başta olmak üzere. 
5. Dışlanmış ve yoksul konumdaki çocukların haklarından tam olarak 
yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik çabalara destek vermek üzere 
uluslararası, ulusal, yerel ve toplum düzeyindeki aktörlerin kaynak ve 
enerjilerinin bir araya getirilmesi.  

(UNICEF, Dünya çocuklarının durumu, 2012)  
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