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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak 2002 yılında 
başlattığımız Çocuk ve Mimarlık çalışmaları, 10 yaşına basıyor. 
Okullarda ve okul dışında, çocukların kent, mimarlık, çevre, 
tarih ve kültürel miras kavramlarını oyunla deneyimledikleri 

çalışmalar yüzlerce kişinin, emeği A. Ü. ÇOKAUM, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Ankara Valiliği, Çağdaş Drama Derneği’nin 
destekleri ile gerçekleşti. Çocuklarla birlikte sağlıklı kentlerin 

oluşmasında, çocuklar için çocuk dostu kentlerin hayata 
geçirilmesi hedefiyle geleceği kurgulamak için devam ediyoruz. 

Emeği geçen herkese binlerce kez teşekkürler…

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu
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Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde Çocuk ve 
Mimarlık çalışması sistematik olarak 2002 yılında, mimarlığın 
toplumla buluşması, çocuk kültürü ve mimarlık kültürünün 
ortaklaştırılması ve çocukların yapılı çevre farkındalıklarının 

açığa çıkartılması hedefiyle başladı. 
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Proje, meslek odası, üniversite, kamu kurumları ve 
gönüllülerin işbirliğinin bir ürünüdür.  

Mimarlar Odası
Ankara Valiliği

Milli Eğitim Bakanlığı
Ankara Üniversitesi ÇOKAUM

Çağdaş Drama Derneği
Gönüllüler
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Proje ana eksenini

  • Yaşanabilir kentler, 
 • Çevre duyarlılığı,
 • Mimarlık, 
 • Demokrasi, 
 • Planlamada çocuk katılımı, 
 • Kentlilik bilinci, 
 • Tasarım, 
 • Mimarlık ve toplum vb. anahtar kelimeleri üzerinden 

‘’Yapılı Çevre Eğitim Rehberi’’ doğrultusunda şekillendirmiştir.
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Projeden beklediğimiz;

 • Çocuğun mimarlık kültürü ile tanışması,
 • Yapılı çevreyi hissetmesi,
 • Yaşadığı kentin farkına varması,
 • Planlama süreçlerinde çocuk katılımının sağlanması, 
 • Çocuğun mimarlığı ve kenti sevmesi
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Çocuk ve Mimarlık Projesi gönüllülük
üzerinden yürüyen sürdürülebilir bir projedir

Çocuk ve Mimarlık Projesi tamamen gönüllük ilkesi üzerinden 
yürütülmektedir. 

Mimarlar gönüllü, okullar gönüllü, çocuklar gönüllü,
Kurumlar ve uzmanlar gönüllü, üniversite gönüllü, 
Bu durum projenin sürdürülebilirliğinin garantisidir.
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Mimarlar pedagojik bilgilenmeyi, 
çocuklarla nasıl iletişim kurulacaklarını, 

hangi düzeylerde nasıl program oluşturabileceklerini ve 
etkinlik organize edilebileceklerini 

Ankara Üniversitesi 
Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi’nin

(ÇOKAUM) 
verdiği eğitimlerle planlamaktadırlar. 
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Proje bir toplumsal buluşmalar bütünü, 
bir köprüdür…

Mimarlar, mimarlarla buluşuyor, 
Mimarlar, çocuklarla buluşuyor,

Çocuklar kentle buluşuyor, 
Ebeveynler mimarlık ve kent kültürü ile buluşuyor.
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Çocuk ve Mimarlık Projesinin her bir aşaması, zincirleme 
buluşma ve bilginin yayılma süreçlerinin köprüsü 

haline gelmektedir. 
Mimarlık, çocuk, okul, ev, oda, sokak, mahalle, kent, ebeveyn, 

arkadaş bu zincirin halkalarıdır.
Çalışma kapsamında çocuk ve yetişkin, birlikte gelişmektedir.
Proje mimarların yaşam boyu eğitimine olanak sağlamaktadır.

Mimarlar çocuklarla buluşmadan önce hazırlık yapar, 
proje geliştirir, yaratıcı drama eğitimi alırlar.

11



Çocuk dostu kavramıyla mekân üzerinden 
çocuğun eğitimi ve gelişimi desteklenir.

Projede çocuklardan alınan ipuçları ile çocuklar için sağlıklı, 
yaşanabilir mekânlar üretilmesi hedeflenir. Çocuğun eğitimine 

ve gelişimine mekân farkındalığı yaratılarak destek verilir.

Çalışmalar içerisinde çocuk yaşadığı çevrenin farkına varır.
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Bulunduğu mekânın, çevrenin farkında olması, duvar boyasının 
rengi, kullanılan malzemenin cinsi, okul bahçelerinin, oyun 
alanının fiziksel konumu v.b konularında tespitler yapar.

Çocuğun algısı oyun üzerinden geliştirilmektedir.

Proje kapsamında çocuğun gelişiminde önemli bir rol üstlenen 
oyun yöntemi uygulanmaktadır. 

Yetişkinle çocuk, oyun üzerinden karşılıklı öğrenme sürecini 
birlikte yaşar. 
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Etkinlikler çeşitlidir
Maket yapmak, duvar boyamak, resim yapmak, gezi yapmak, 
harita ve şema kullanmak, masal kitaplarına dayalı etkinlikler 

yapmak, seramik çalışması yapmak, fotoğraf çekmek, 
senaryo yazmak, gazete çıkartmak, günlük tutmak, 
canlı kent performansı ve yaratıcı drama yapmak 

uygulamada öne çıkan etkinliklerdir.
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Çalışma yöntemi kolektiftir
Çocuğun, bütün olarak bir sorunu ele alış biçimi, senaryoların 
oluşturulması, oluşturulan senaryoların demokratik tartışma 

ortamlarının süzgecinden geçerek uygulama adımlarının, 
malzemelerinin, çocuklar tarafından belirlenmesi ve uygulama 
aşamalarının çocukların kendi emek güçleriyle gerçekleşmesi; 
çocuğa iş yapma, paylaşma, sorgulama, alternatif geliştirme 
yetilerini vermekle birlikte; çocuğun neyi talep ettiğini de 

belirlemektedir.
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Çocuk ve Mimarlık çalışmaları 
3 aksta yürütülmektedir

1000 MİMAR @1000 OKULDA
ATÖLYELER / BULUŞMALAR / YAZ OKULLARI

ÇOCUK DOSTU KENT

1000 MİMAR@1000 OKUL
1000 Mimar 1000 Okulda ilköğretim, ortaöğretim ve 

okul öncesini kapsayan çalışmalardır.
Milli Eğitim Bakanlığının izniyle okullarda yürütülür. 
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1000 Mimar 1000 Okulda Uygulama Adımları

1. Adım: Mimarlara ulaşmak gönüllü mimarları / öğrencileri 
tespit etmek ve buna paralel olarak kurumlarla görüşmeler 

yaparak, gerekli izinleri almak.
2. Adım: Gönüllü mimarların / öğrencilerinin proje 

geliştirmelerini ve okul seçmelerini sağlamak
3. Adım: Okullara yazılı olarak başvurarak proje hakkında 

detaylı bilgileri içeren dosyaları göndermek, çalışma yapılacak 
okullardaki öğretmen ve idarecileri bilgilendirmek.
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4. Adım: Gönüllü mimarların / öğrencilerin geliştirdiği 
projenin okullarda uygulanmasından önce Ankara Üniversitesi 

ÇOKAUM uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, 
gönüllü mimarların / öğrencilerin çocuk ve ergen gelişimi 

üzerine seminerler almasını sağlamak.
5. Adım: Okullarda uygulanacak, gönüllü mimarların / 

öğrencilerin geliştirdiği proje kapsamındaki malzemeleri 
temin etmek.

6. Adım: Gönüllü mimarlarla öğrencileri, okul ortamında 
buluşturmak, hazırlanan projeyi uygulamak 

7. Adım: Okullarda uygulanan çalışmaların görsellerini ve 
raporlarını hazırlamak,  arşivlemek
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ATÖLYELER / BULUŞMALAR /
YAZ OKULLARI: 

Müfredat dışında 1000 Mimar 1000 Okulda çalışmasını 
destekleyen çalışmalarıdır. Çocuk ve Mimarlık çalışmaları Milli 
Eğitim Bakanlığı müfredatının dışında atölyeler, buluşmalar ve 

etkinlikler olarak da kurgulanmaktadır. 
Bu çalışmalar temalı buluşmalar olarak değişiklik şekillerde 

gerçekleşmektedir :  Yaz okulları, temalı buluşmalar olduğu gibi, 
geleneksel buluşmalara dönüşen,

23 Nisan Çocuk Bayramı, Dünya Silahsızlanma Günü ve 
Dünya Çocuk Günü gibi özel günlerde de etkinlikler 

yapılmaktadır. 
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Okul dışındaki çocuklarla geliştirilen projeler 
“1000 Mimar 1000 Okulda” projesini destekleyen ancak 

farklılık arz eden çalışmalardır. 

Bugüne kadar özel olarak:
Sokak deneyimi olan çocuklar,  Engelli çocuklar, 

Kimsesiz çocuklar, Zorunlu göçe tabi kalmış çocuklar, 
TMK Mağduru Çocuklar

Hasta çocuklar ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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Temalar, uygulandığı yerin / uygulamaya 
katılanların konumlanışına göre belirlenir

Buluşmanın programında ve içeriğinin belirlenmesinde 
uzmanların da yardımıyla, buluşmanın uygulanacağı coğrafi 

bölge, kentin ekonomik, sosyal ve tarihi özellikleri üzerinden 
oluşturulmaktadır.
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Çocuk ve Mimarlık çocukların sağlıklı çevrelerde yaşayabilmesi, 
tasarım, malzeme, çevre kalitesinin arttırılması doğrultusunda 

yürütülen çalışmalardır.

Bu çerçevede hem okullarda hem de okul dışında yapılan 
çalışmalarda, öğrencilere yönelik anket ve okulların fiziksel 

durumunu tespit eden formlar doldurulmaktadır. Bu anketlerin 
değerlendirilmesi ve proje kapsamında yürütülen çalışmalardan 

elde edilen sonuçlar ile birlikte ortaya çıkan mevcut durum 
üzerinden çocuk katılımıyla çocuk dostu kent çalışmaları 

yürütülmektedir.
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Çalışmalarda kent ve tasarım açısından 
öne çıkan ipuçları

Çocuklar okullarda karanlık koridorlar istemiyorlar.

Okul bahçesinin zeminin beton olmasını istemiyorlar.

Çocuk parklarında ahşap malzeme kullanılmasını ve oyun 
aletlerinin çeşitlenmesini istiyorlar.

Kentlerde bisiklet yolu istiyorlar.

Okula servisle değil yürüyerek gitmek istiyorlar.



Çalışmalardan Örnekler - Okul Buluşmaları
Okul buluşmaları okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim 
okullarında gerçekleşmektedir. Çocuğun yaş grubuna ve 
el becerisine göre hazırlanan projeler çocuklarla birlikte 
geliştirilmekte, proje sonunda elde edilen ürünler okulda 

sergilenmektedir. 1 günlük 1 saatlik 1 aylık yâda yıllık çalışmalar 
olarak kurgulanabilmekte, aynı anda birçok okulda kit 
projeler uygulanarak ölçülebilir bir dokumanda elde 
edilmektedir. Çocuğun ölçek kavramı, boyut kavramı, 
matematik, fen ve sosyal bilgileri mekân üzerinden

desteklenmektedir.
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“Kent ve Engel Atölyesi”
Zihinsel ve görme engelli çocuklar ile bu engelleri taşımayan 

çocukların buluşması ve birlikte üretim yapabilmeleri temeline 
dayanan bir atölye çalışmasıdır.

Milyonlarca yeni uyaranın varlığıyla yeni algılamaların 
yaşandığı bir an. 

Yeni bir “dil” kurmak gereklidir.
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Sokak Deneyimi Olan Çocuklarla Buluşma

“Mekân-Mekânsızlık” Atölyesi 
Sokak deneyimi olan 8–15 yaş grubu çocuklarla 

nasıl bir İstanbul

istedikleri üzerine atölyeler düzenlenmiştir.
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“KENDİM KENDİME, KENTİM KENTİME” 
10-13 yaş gruplarından çocuklarla birlikte yerel
yönetimlere çocuğun bakış açısının geliştirilmesi,

çocuğun gelecek düşlerinin kent ve katılım üzerinden nasıl 
şekilleneceğinin paylaşılması, 2009 yerel yönetim seçimlerine 

yönelik çocukların beklentilerinin açığa çıkartılması ve gerçekçi 
bir talep haline dönüştürülmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Bu süreçte çocuklar kentin tüm aktörleri ile ilişki içerisine 
girerek, kendi kentlerini ve kent yönetim modellerini 

oluşturdular. 
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“OYUNÇAĞIM, OYUNCAĞIM”
7–10 ve 11 -13 yaş grubu ile çocuk parklarının tasarımı, 

kullanılan malzemeler, oyun aletlerinin nasıl olması gerektiği 
üzerine, kullanıcılar, yerel yöneticilerle yapılan görüşmeler, 
araştırmalar sonucunda, kendi park ve park oyuncaklarının 

tasarlanması içeriğiyle düzenlenmiştir.

“TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAK”
TMK mağduru çocuklarla, Diyarbakır’da çocuğun yaklaşımı 
ile süreç arasındaki ilişkiyi açığa çıkartarak, fırsat verildiğinde 
çocuğun üretkenliğinin nasıl şekillendiğini ortaya çıkartan 

kültürler kaynaşması olarak gerçekleştirildi.
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“KENTİN SESİ”
Çocukların atık malzemelerden, enstrümanlar yaparak,

kentteki seslerde oluşan konser vermeleri ile sonuçlanan
bir haftalık yaz okulu çalışmasıdır.

Çocuklara yönelik mimarlık ve kent alanında 
çalışma yapan kurumlarla  

“ulusal buluşma”
gerçekleştirildi.
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Uluslararası deneyimlerin paylaşılması için 

“Archild World” kongresi gerçekleşti; 
bildiriler kitabı yayınlandı.

Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının 5 yılını kapsayan

“Toplumsal Bir Model Olarak
Çocuk ve Mimarlık” kitabı yayımlandı.

Çocuklara yönelik, kent, çevre, mimarlık temalı

 Kentimi Okuyorum Kitap Yarışması ile
3 kitap elde edildi.
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Çocukların kent ve çevre farkındalığını 
geliştirmek üzere, görsel eserler üretiyoruz. 

çizgi film yarışması, kısa film yarışması, tiyatro senaryosu 
yarışmaları açıyoruz.

Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının 

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına girmesi için 
programlar hazırlıyoruz.
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2002–2011 yılları arasında 
ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARINDA 

YÜZLERCE MİMARIN, MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN, 
ŞEHİR PLANLAMA ÖĞRENCİLERİNİN, ÇOCUK GELİŞİM 

UZMANLARININ, HEYKELTRAŞ VE DRAMACILARIN 

DESTEĞİYLE  
% 95’i devlet okulları olmak üzere 323 okulda, 

50 okul dışı buluşmada, 320 gönüllünün katılımıyla yaklaşık 
17.000 çocuğa ulaşılmıştır. İlk çalışmaya katılan çocuklar şimdi 
üniversite öğrencileri arasında. Aralarında mimarlık okuyan da 
var, okumayan da; ama mimarlığı kenti, yaşayan ve bilen çok…
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Ebeveynler, öğretmenler, belediye başkanları ve toplumsal 
aktörlerin projeden etkileşimli sayısı bilinemiyor. Etkileri yıllar 

sonra ortaya çıkacak.

ÇOCUK VE MİMARLIK PROJESİ  
GELECEK ve KENTSEL AYDINLANMA PROJESİ OLARAK,

Mimarlık Okulu olma yolunda ilerliyor.

Çocuk ve Mimarlık Projesi 2002 ile 2011 yıllarında kazandığı 
deneyimleri herkesle paylaşıyor.

UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubunda temsil ediliyor, 
deneyimlerini uluslararası boyutlara taşıyor.
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“çocuklarla birlikte, çocuklar tarafından, çocuklar için”….

Her çocuğun, daha iyi bir dünyada, savaştan ve şiddetten uzak, 
barış içerisinde, sağlıklı ve planlanmış kentlerde 

büyüme hakkı vardır.

Biz bu idealin peşinde koşmaya devam ediyoruz.
Sizler de bu çalışmaya katılabilir, okullarda çocuklarla 

buluşabilirsiniz.
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Ebeveynler, öğretmenler, belediye başkanları ve 
toplumsal aktörlerin projeden etkileşimli sayısı bilinemiyor. 

Etkileri yıllar sonra ortaya çıkacak.

İletişim:  
info@mimarlaraodasiankara.org

0312 4178665 
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