
    

  

 

ÇOCUK DOSTU EĞİTİM SOKAĞI İLE İLGİLİ İHTİYAÇ ANALİZİ 

Sakarya Üniversitesinin koordinatörlüğünde yürütülmekte olan TR01-KA203-058784  “Outdoor-

Oriented Practices in Early Childhood Education”  başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 

çocuk dostu sokak ile ilgili “planlama, veri toplama, verileri analiz etme ve raporlaştırma”   

basamaklarından oluşan ihtiyaç analizi sonuçları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın temel amacı, güvenle oyun oynanabilecek bir sokağın özelliklerinin, ebeveynlerin ve 

çocukların görüşleri yoluyla belirlenmesidir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim 

(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim (fenomenoloji), bireylerin kendi bakış açısından algı 

ve deneyimlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan bir araştırma deseni olup (Lester, 1999), farkında 

olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız, yaşadığımız dünyadaki 

olayları, deneyimleri, algıları, yönelimleri, kavramları ve durumları araştırmak için kullanılır  

(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Veriler ebeveynlerden açık uçlu sorular yoluyla çocuklardan ise görüşme 

yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler,  betimsel ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir.   

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim öğretim yılında Hendek Yenimahalle Anaokulundan 

çocuğu eğitim gören 64 ebeveyn ile yaşları 60-71 aylar arasında olan 24 çocuk oluşturmaktadır. 

Ebeveyn ve çocuklara ait demografik bilgiler aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir  

Tablo 1. Ebeveynlerin Cinsiyetine İlişkin Veriler 

Cinsiyet f % 

Kadın 52 81.3 

Erkek 12        18.7 

Toplam 64 100 

 

Tablo 2. Çocukların Cinsiyetine İlişkin Veriler 

Cinsiyet  f % 

Kız 10 41.6 

Erkek 14 58.4 

Toplam 24 100 

 

Tablo 3. Ebeveynlerin Yaş Düzeyine İlişkin Veriler 

Yaş Düzeyi f % 

25-30 20 31 

31-35 22 34 

36-40 15 24 

41 ve üstü 7 11 

Toplam 64 100 



    

  

 

Tablo 4. Ebeveynlerin Mesleklerine İlişkin Veriler 

Meslek f % 

Ev Hanımı 34 53 

Memur 20 31 

İşçi 5 8 

Diğer 4 6 

İşsiz 1 2 

Toplam 64 100 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama süreci ebeveynler ve çocuklardan ayrı ayrı olmak üzere 2 aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlere yönelik veri toplama sürecinde açık uçlu 2 soru (Güvenli bir sokak 

nasıl olmalıdır?, Güvenli bir sokakta  ne olmalıdır?) sorulmuştur. Çocuklara yönelik veri toplama 

sürecinde ise çocukların sokak algılarını ortaya çıkarmak amacıyla 2 soru (Sokakta neler var?, Sokakta 

ne yapılır? ) sorulmuş, resim çizdirilmiş ve resmi anlatmaları istenmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmanın nitel bir araştırma olması ve veri toplama aracının açık uçlu sorulardan oluşması 

nedeniyle, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır. 

Betimsel analizde temel amaç elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir 

biçimde sunulmasıdır, içerik analizinde ise daha ayrıntılı sonuç elde etmek için ortaya çıkan 

kavramların temalar yoluyla mantıklı bir şekilde organize edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). 

Bulgular 

Ebeveynlerin ve çocukların bulguları ayrı ayrı ele alınmıştır. Ebeveynlerin açık uçlu sorulara 

verdikleri yanıtlar Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7’ de gösterilmiştir. Çocukların sorulan sorulara verdikleri 

yanıtlar ise Tablo8, Tablo 9 ve Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 5. Ebeveynlere Göre Çocukların Güvenle Oynayabileceği Bir Sokakta Olması Gerekenler 

 

Kodlar f 

Güvenlik Kamerası 29 

Güvenli Oyun Alanları 27 

Trafiğe Kapalı Alan 19 

Güvenlik Görevlisi 13 

Trafiğin kontrol altına alınması (tabela, kasis, vs) 7 

Yumuşak Zemin 1 

Toplam 96 

 



    

  

Tablo 6. Ebeveynlere Göre Çocukların Gelişimi Açısından Güvenle Oynayabileceği Bir Sokakta 

Olması Gerekenler 

 

Kodlar f 

Çevre düzenlemesi (aydınlatma, yeşil alan, kum, toprak,taş gibi farklı zemin yüzeyleri, düzen, 

korunaklı ve geniş çevre, oyun alanları vs)  
27 

Gelişimi destekleyen farklı donanım (tırmanma, kayma, atlama,rampa) 21 

Eğitimi destekleyen donanım 16 

Toplam 64 

 

Tablo 7. Ebeveynlere Göre Çocukların Oynayabileceği Güvenli Bir Sokağın Nasıl Olması 

Gerektiğine İlişkin Görüşleri 

 

Kodlar f 

Oyun alanlarının, sokağın uygun yerlerinde olacak şekilde düzenlenmesi 44 

Sokağın sanat amaçlı kullanılmasına olanak sağlanması 20 

Sokağın eğitim amaçlı kullanılmasına olanak sağlanması 16 

Sokağın Doğal yaşamın desteklenmesi      10 

Fiziksel aktivitelerin ve Sportif faaliyetlere olanak sağlanması 12                                                                                     

Toplam 102 

 

Tablo 8: Çocukların Sokakta Ne Var sorusuna verdikleri yanıtlar : 

Sokakta Ne Var?                                               f 

Köpek, kedi, kuş gibi hayvanlar 11 

Evler 8 

Elektrik direği-lambalar 7 

Ağaç, çimen, çiçek 7 

Araba  6 

Park 5 

Çocuklar  3 

Dükkanlar 2 

Çöp Kutusu 2 

Tabela-Afiş 2 

Futbol sahası 2 

Atatürk Heykeli 1 

Kameriye 1 

Toplam 57 

 

Tablo 9. Çocukların Sokakta Ne yapılır sorusuna verdikleri yanıtlar : 

Sokakta Ne Yapılır? f 

Oyun oynanır. 14 

Bisiklet-scotter sürülür. 7 

Parka gidilir. 3 

Alışveriş yapılır. 3 

Piknik yapılır. 2 

Yürüyüş yapılır. 2 

Toplam 31 

 



    

  

Çocukların açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar ve çizdikleri resimleri açıklamaları doğrultusunda 

aşağıdaki kavram haritası oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1: Çocukların verdikleri yanıtlara göre oluşturulan kavram haritası 

 

 

SONUÇ 

Bu çalışma ile ebeveyn ve çocuklardan elde edilen veriler ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

 Sokak, çocuğun dış dünya ile iletişim sağladığı evinin yakınında bulunan açık alanlardır.  

 Çocuk için sokak, bir yandan oyun oynayabileceği ve sportif aktivitelerde bulunabileceği 

mekândır.  

 Sokak, çocukların özgürce oyun oynamalarına olanak sağlayacak tüm güvenlik ile ilgili 

donanıma sahip olmalıdır. 

 

 Çocuğun içinde yaşadığı dünyayı gözlemleyip, çevreyi, doğayı, güneşi, rüzgârı, yağmuru, 

iklimleri öğrenebileceği sınırları çizilmemiş ilginç olayların meydana geldiği bir öğrenme 

alanıdır. 

 Sokak ve sokak içinde bulunan duvar dibi, kapı önü, basamaklar çocukların karşılaşma, 

selamlaşma, sohbet etme, oturma, dinlenme gibi katılımlı eylemlerin gerçekleştiği ve 

çocukların yetişkinler tarafından kontrol edilebildiği ve sosyo-duygusal gelişimin 

desteklendiği mekânlardır. 



    

  

 Sokağın niteliğini, kentsel donatı olarak da adlandırılan korunma, ulaşım, aydınlatma, oyun, 

spor ve peyzaj ile ilgili düzenlemeler belirler. Bu durum çocuklar ve ebeveynler için oldukça 

önemlidir. 

 Sokak, hayvanlar, bitkiler, insanlar gibi canlılar ile taşıtların ortak kullanımına uygun olarak 

düzenlenmelidir. 

  Sokak, çocukların hareketlerine, üretim yapabilmelerine olanak sağlayacak farklı renkleri ve 

zemin özelliklerini (su, kum, asfalt, toprak, çim) barındırmalıdır. 
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