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 YÖNTEM KARTLARI
5 Neden yöntemi ile sorunların temeline inebilirsiniz.

Mahallenin EN’leri yöntemi ile mahalleyi ve mahallelileri derinlemesine analiz edebilirsiniz.

Deneyim Turu yöntemindeki Analiz Kartını doldurarak mahalleyi yakından tanıyabilirsiniz.

Görüşme Kılavuzu ndaki yöntemleri kullanarak, görüşmenin daha interaktif bir oyun formatında gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Hikaye Dünyası yöntem kartlarını bu aşamada mahallelilerle doldurabilir, tasarım aşamasında atölye çalışmalarınızda bu kartları kullanabilirsiniz.

Sessiz Yürüyüş yöntemi ile mekan ve yaşamı beş duyu üzerinden algılayarak duyumsadıklarınızı görünür kılabilirsiniz.

Ağaç Diyagramı ile katılımcıların öncelikli ve ikincil sorunlarını belirleyebilirsiniz.

Mahallenin geleceğini tartışırken Prototip ler hazırlayarak mahallelilerin fikirlerini öğrenebilirsiniz. 3 boyutlu maketler, çizimler, şemalar ve rol yapma yöntemleri ile 
mahallelilerin görüşlerini alabilirsiniz.

Bina, Sokak, Mahalle kartlarında yer alan soruları kullanabilirsiniz.

Çocuklarla eş zamanlı olarak Mahallemi Seviyorum Çünkü  yöntemi ile etkinlik yapılabilir.

Mahalle Karakterleri yöntemi ile görüştüğünüz kişilerin sahip oldukları benzer davranış ve düşünceleri tek bir arketipte toplayarak mahalle karakterlerini 
oluşturabilirsiniz.

Tartışılan konunun net olarak anlaşılması için Zihin Haritası yöntemini kullanabilirsiniz.

Uzlaşma Yönetim Basamakları
Kentlerimizin dinamiklerini, çeşitliliğini, farklılıklarını, gelecek kavramlarını ve stratejilerini katılımcı ortamlarda ortaya koyan BEK Analizi yöntemi kullanılmalıdır.

Etkileyen ve etkilenen tarafların birbirilerinden beklentilerini ortaya çıkartmak için Beklenti Matrisi doldurulmalıdır.

Beyin Fırtınası yaparak ekip içinde yaratıcı fikirler üretebilirsiniz.

Projenin taraflarının ve tasarımcıların bir araya geldikleri, fikir bulma, geliştirme için deneyimlerin paylaşıldığı, birlikte çözüm üretilen Yaratıcı Atölye yöntemini 
kullanabilirsiniz.

Biz Nasıl…? yöntemi, araştırmanızdaki bulguları tasarıma dönüştürmek için doğru soruyu bulmanızı sağlar.

Araştırma aşamasında elde edilen tespitleri, tasarım aşamasına geçtiğinizde Sorun – Engel – Bulgu – İstek – Tema S.E.B.İ.T. yöntemi ile senaryolara dönüştürebilirsiniz.

Prototip Test Planı, fikrin nasıl test edilebileceğine ilişkin bir prototip planı yapmanızı sağlar.

Toplama(+) ve Çıkarma (-), mahallelilerin sorunlarının toplanması, öncelikli sorunların çıkarılması ve mahalleli ile tasarımcıların sorunlara çözüm bulma yöntemidir. 

Üzerinde çalışılan bir sürecin,  gelecektekilere olan katkısını inceleyen araç olan Öğrenme Döngüsü yöntemini kullanabilirsiniz.

Kritik Görevler Listesi hazırlayarak, hedeflerin sahip olunan zaman ve bütçe dahilinde uygulanabilirliğini önceden saptayabilir, koordinasyon aracı olarak 
kullanabilirsiniz.

Deneyim Haritası ile süreç tamamladıktan sonra katılımcıların görüşlerinin değerlendirilmesi için kullanılabilir.

Sosyal Etkileşim Matrisi (SEM) ile dönüşüm projelerinde belirlenen olumsuz etkileri hafifletmek için tüm tarafların etkileşim içinde sorumluluklarını belirlenebilir.
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Mahallelilerin yaşam ve mekana dair sorunlarını araştırırken, “ne” sorusu yerine 
“neden” sorusunu sormak, sorunun köküne inmenizi sağlar.

“Ne sizi rahatsız ediyor” yerine, “neden .....  konuları sizi rahatsız ediyor” sorusu, 
mahallelilerin rahatsızlık duyduğu konuların özünü anlamanızı sağlar. 

Art arda 5 ‘neden?’ sorusu sorduğunuz kişi, tarif ettiği sorunun altında yatan 
nedenleri daha iyi ifade edecektir.

•Soruları sormadan önce, katılımcılardan hangi bilgileri alacağınızı, öğrenilmek 
istenenlerin neler olduğunu ekip olarak kararlaştırın.

•Görüşmeye katılımcıların cevap vermekten çekinmeyeceği sorularla başlayın.

•Soruları açık ve geniş tutun. Konularla ilgili evet/hayır sorularından öteye geçin, 
bütün hikayeyi anlattırmaya çalışın. 

•Çizim ve şemalarla cevaplarını görselleştirmelerini isteyerek önceliklerini 
anlayabilirsiniz. 

•Tasarım üretme aşamasına mahallelilerin yaşam ve mekan dinamiklerini aktarmak 
önemlidir. Bunun için mahallelinin rahatsızlıkları, eksiklikleri, istek ve beklentilerini 
anlamalısınız. 

•Eğer sorunun bulunduğu ortamdaysanız kullanıcı deneyimlerini ve ortamı bol bol 
fotoğraflayın.

5 NEDEN

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

0 1

Ne sormaliyim?

5 NEDEN

www.sosyaletkitasarimi.org



NASIL

5 NEDEN

0 1

Problem : Mahallemiz güvenli degil.

l
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Kaynak: Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi, +37 studio for design,  www.sosyalyeniliktasarimi.com/

Mahalleniz neden 
güvenli değil?

Gece geç saatte 
sokağa çıkmaktan 
korkuyoruz.

Neden korkuyorsunuz?
Hırsızlık olayları arttı 
ve tanımadığımız 
kişilerin sayısı arttı.

Tanımadığınız kişilerin 
sayısı neden arttı?

Karanlık ve kullanılmayan 
köşeler var, buralara 
geliyorlar.

Bu köşeler neden 
kullanılmıyor?

Belediye düzenleme 
yapmıyor.

Belediye neden düzenleme 
yapmıyor?

Mahallelinin 
kullanmayacağını 
düşünüyorlar.



MAHALLENİN EN’LERİ MAHALLENİN 

EN’LERİ

20

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

Etkinlikler sırasında katılımcılara yönelteceğiniz EN soruları ile mahalleyi ve 
mahallelileri derinlemesine analiz edebilirsiniz. Yaptığınız görüşmeler sonrasında 
sorulara verilen yanıtları karşılaştırarak EN’leri belirleyin ve konu başlıklarını 
gruplayın. Bulgularınızı, kategoriler halinde düzenleyin ve tasarım aşamasında 
dikkate alın.

www.sosyaletkitasarimi.org



Mahallenin EN’leri 

MAHALLENİN EN’LERİ

0 2

Problem : Mahallemiz güvenli degil.

l

• EN çok kullandığınız mekanlar

• EN kalabalık yer

• EN çok konuşulan konu 

• EN ilginç hikaye 

• EN yaşlı, ilginç vb... mahalleli 

• EN çok rahatsızlık veren konular 

• Mahallende EN çok/az nerede zaman geçiriyorsun? Neden?

• EN çok nerelerde oyun oynuyorsun?

• Arkadaşlarınla EN çok nerelerde zaman geçiriyorsun?

• EN çok hangi sokakları kullanıyorsun? Neden?

• Kendini EN çok  nerede güvende/güvensiz hissediyorsun?

Kaynak: Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi, +37 studio for design,  www.sosyalyeniliktasarimi.com/



Hangi eylemler
gözlemleniyor? 

Neler iyi isliyor? NOTLAR ve 
AÇIKLAMALAR

NASIL

Bu turun odaklandigi 
konu ne? 

Kimler yer aliyor? Dis çevre nasil?  

Hangi ürünler
kullaniliyor? 

Hangi bilgi kaynaklari 
kullaniliyor?

Neler eksik?  

Hangi ürünler kullaniliyor? 

Hangi ürünler kullaniliyor? 

Hangi ürünler kullaniliyor? 
Hangi ürünler kullaniliyor? 

Hangi ürünler kullaniliyor? 

H
angi ürünler kullaniliyor? 

DENEYİM TURU

0 3

Deneyim turu araştırılan bir konu hakkında ilk elden gözlem yapmak, net bir bakış 
açısı geliştirmek ve çalışmanın ulaşması planlanan hedef kitle ile bağlantı kurmak 
amacıyla sahada kullanılan bir yöntemdir.  Böylece yapılacak değerlendirmeler için 
bir çerçeve hazırlanır ve empati ortamı yaratılır. Analiz kartı tur yapıldığı sırada ya da 
tur sırasında kısa notlar tutularak turun hemen ardından doldurulabilir. Tura 
çıkmadan önce ise, sorulara göz atılması ve hatırlatıcı kısa notlar alınması önerilir. 
Eğer farklı turlara katılım gerçekleşecek ise, bu turların ardından notların 
kıyaslanması da farklı ilhamlar ve öngörüler elde edilmesini sağlayacaktır. 

DENEYİM TURU

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

0 3 DENEYİM 
TURU

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, www.diytoolkit.org

www.sosyaletkitasarimi.org

Nelerin isleyesinde 
sorun var?

Gelistirilebilir taraflari 
neler? 



İlk elden deneyimler edinerek
çalışmadaki önceliklerimi belirlemek istiyorum. DENEYİM TURU

Hangi eylemler gözlemleniyor? 

Neler iyi isliyor? NOTLAR ve
AÇIKLAMALAR

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, www.diytoolkit.org

0 3

Bu turun odaklandigi konu ne? 

Kimler yer aliyor? 

Dis çevre nasil?  

Hangi ürünler kullaniliyor? 

Hangi bilgi kaynaklari kullaniliyor?
Neler eksik?  

Nelerin isleyisinde sorun var?
Gelistirilebilir taraflari neler? 

Hangi ürünler kullaniliyor? 

Hangi ürünler kullaniliyor? 

Hangi ürünler kullaniliyor? 

Hangi ürünler kullaniliyor? 

Hangi ürünler kullaniliyor? 

Hangi ürünler kullaniliyor? 



GÖRÜŞME
KILAVUZU

GÖRÜŞME KILAVUZU

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

Görüşme yapmak kolay bir yöntem olarak algılansa da kişilerin deneyimleri hakkında 
detaylı bilgi edinmek, söylemleri ve eylemleri arasındaki olası çelişkilerin farkına 
varmak ve istenilen bilgileri sistemli olarak bir araya getirmek oldukça dikkatli bir 
hazırlık süreci gerektirir. Bu aşamada kullanılan görüşme kılavuzu, araştırmacıya elde 
etmek istediği bilgiye en verimli yoldan ulaşmak ve gerek duyduğu veriyi elde etme 
konusunda yol gösterir. Ayrıca bu yöntem görüşmenin daha interaktif bir oyun 
formatında gerçekleştirilmesini sağlar ve sorulacak soruların görüşme öncesinde 
çerçevesinin çıkarılmasına yardımcı olur.

0 4

Görüşmeler,  3 temel aşamadan oluşur: 

•Konuşmayı ısınma soruları ile başlatma ve böylece görüşülen kişinin kendisini rahat hissetmesini
   sağlama (örnek: Hane halkı; Evde kim hangi işleri yapıyor?)

•Görüşme yapılan konu hakkında kapsamlı bilgi edinme (örnek: Gelecek beklentileri neler?)

•“Ya … ise” soruları sorarak farklı senaryolar hakkında fikir yürütme

göster çiz sesli
düsün.

açik
ol

GÖRÜŞME KILAVUZU

0 4

NASIL

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 58-59, www.diytoolkit.org

www.sosyaletkitasarimi.org



Başkalarının ne düşündüğünü öğrenerek
farklı perspekti�erden bilgi sağlamak istiyorum. 

Göster. 

(Eğer görüşme yapılan kişinin kendi ortamında (ev, işyeri, 
mahalle, vb.) iseniz nelerle (nesneler, araçlar, mekanlar, vb.) 
etkileşim halinde olduğunu sorun. Daha sonra hatırlayabilmek 
için notlar tutun, fotoğraflar çekin ve/veya görüştüğünüz 
kişiyle sürekli irtibat halinde olun.)

GÖRÜŞME KILAVUZU

Çiz. 

(Çizimler ve diyagramlar aracılığıyla görüştüğünüz kişinin 
günlük aktivite ve deneyimlerini ayrıntılı olarak açıklamasını 
isteyin.)

Sesli düsün. 

(Görüştüğünüz kişi bir eylemi yerine getirmekteyken ne 
düşündüğünü sesli olarak anlatmasını isteyin.)

Açik ol.

(İnsanlar tipik olayları çoğu zaman genelleştirirler ve 
önemli olabilecek detayları göz ardı etme hatasına 
düşebilirler. Bu yüzden, görüşme yaptığınız kişiye 
spesifik bir zaman dilimi hakkında sorular sorun: 
“Tipik bir günün nasıl geçer?” sorusu yerine “Dün nasıl 
bir gün geçirdin?” gibi sorular sorun.)

0 4

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 58-59, www.diytoolkit.org



Profil Genel durum

Dikkat çeken 
konulara
dair notlar

Nesneler ve mekanlarBağlantılar ve ilişkiler

İstekler Algılar

Kisil

Akilda kalici alintilar

HİKAYE DÜNYASI

0 5

NASIL

HİKAYE
DÜNYASI

Gözlem ve görüşme yoluyla elde edilen niteliksel bilgiler inanılmaz derecede zengin 
olabilir. Bu bilgilerin sistematik bir çerçevede analiz edilmesi ve belgelenmesi de, bu 
açıdan, bi o kadar zor ve önemlidir. Hikaye dünyası yöntemi, araştırılan konuyla ilgili 
en gerekli bilgilerin neler olduğunun belirlenmesi ve detaylara fazla girmeden 
bilgilerin dokümantasyonunun yapılmasıdır. Bu yöntem yaratıcı atölye çalışmaların-
da kullanılır; çalışma kağıtlarının önceden doldurulmasını ve konuyla en ilgili 
konuların belirlenmesini sağlayarak yaratıcı düşünme yoluyla sorunlara çözüm 
geliştirilmesini sağlar. Analiz kartı görüşme yapılmadan önce düzenlenen bir atölye 
çalışmasında kullanılır ve bu kişilere yöneltilecek sorular ve alınabilecek cevaplar 
hakkında empati ve öngörüler sağlanmaya çalışılabilir. Görüşme aşamasında 
kullanılan bu kart, görüşme yapılan kişi ile birlikte doldurulmaya çalışılır ve böylece 
görüşülen kişiler kendi dünyasına farklı bir açıdan bakarak araştırmacı ile birlikte 
düşünür, fikirler geliştirir. Bu yöntem aktif ve yaratıcı araştırmacılarla birlikte 
uygulandığında daha verimli olacaktır. 

HİKAYE DÜNYASI

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

0 5

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 64-65, www.diytoolkit.org

www.sosyaletkitasarimi.org



Sorunları hakkında çözümler geliştirmek istediğim kişilerin
bu konu ile ilgili bakış açısını öğrenerek bilgi toplamak istiyorum. 

İSİM
YAŞ
CİNSİYET
HANE HALKI SAYISI
YAŞADIĞI YER
İŞ
BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ

HİKAYE DÜNYASI
0 5

Profil
(Görüşülen kişinin bir resmini ya da temsili bir çizimini buraya  ekle)

Genel durum

Dikkat çeken konulara dair notlarKisi

Nesneler ve mekanlar
Hangi fiziksel ve dijital nesnelerle bu kişinin bağı var?
Nasıl, nerede ve ne zaman?

Bağlantılar ve ilişkiler
Bu kişinin kimlerle bağı var? Nasıl? 
(İnsanları ve organizasyonları dahil et)

İstekler 
Bu kişi değişimdeki rolü hakkında ne düşünüyor? Bunu şekillendiren ne?

Algılar
Bu kişi kendisi ve çevresi hakkında ne düşünüyor?

l

Akilda kalici alintilar

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 64-65, www.diytoolkit.org



SESSİZ YÜRÜYÜŞ

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

0 6

Kentsel dönüşüm, yaşadığımız evleri, çalıştığımız iş yerlerini, büyüdüğümüz sokağı, 
yaptığımız işleri, günlük yaşantımızı ve deneyimlerimizi değiştiriyor. Çevrede 
duyumsadığımız en belirgin kokuların, güçlü seslerin, etkileyici görüntülerin, farklı 
tatların ve hislerin yerini yenileri alıyor. 

Sessiz yürüyüş yöntemi ile katılımcılar, mekan ve yaşamı beş duyu üzerinden algılar 
ve duyumsadıklarını çeşitli araçlar kullanarak görünür kılar. 

Katılımcı tüm dikkatini çevreye vererek en belirgin kokuyu, en güçlü sesi, en etkileyici 
görüntüyü, en farklı tadı ve en belirgin hissi (sıcaklık, nem, rüzgar, yüzeylerin dokusu) 
harita üzerinde not eder. Mümkünse fotoğrafını çeker veya çizim ya da yazı ile not 
alır. 

• En belirgin koku nedir?

• En güçlü sesler nedir?

• En etkileyici görüntüler nedir?

• En farkli tat nedir?

• En degisik hissi veren yüzey nedir?ll

SESSİZ
YÜRÜYÜŞ

www.sosyaletkitasarimi.org



SE
SSİZ

 YÜRÜYÜ
Ş

ATÖLYESİ

• En belirgin koku nedir?

• En güçlü sesler nedir?

• En etkileyici görüntüler nedir?

• En farkli tat nedir?

• En degisik hissi veren yüzey nedir?

NASIL

l

SESSİZ YÜRÜYÜŞ

0 6

Kaynak: TAK Kartal, Kentsel Strateji, Sessiz Yürüyüş Atölyesi, www.takortak.org 



AĞAÇ DİYAGRAMI

Yaşama ve mekana ilişkin sorunların önceliklerine göre kategorilendirilmesini sağlar. 
Mahalleden toplanan temel sorun ve bilgiler gövde, etkiler ve yan sorunların ise kök 
ve dal olacağı bir formata göre sınıflandırılır.  

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

0 7 AĞAÇ
DİYAGRAMI

www.sosyaletkitasarimi.org



NASIL

AĞAÇ DİYAGRAMI

0 7

ETKILER 
YAN SORUNLAR

ETKILER 
YAN SORUNLAR

TEMEL SORUN 
BILGILER

.

..

.

Kaynak:  www.communityplanning.net/
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Tasarım çözümlerinizi üretirken prototipler hazırlayarak mahalleliler ile 
paylaşabilirsiniz. Böylece gerçekçi ve benimsenen fikirlere ulaşmak için 
mahallelilerin fikirlerini öğrenebilirsiniz. Geri bildirimlere göre en doğru çözüme 
ulaşarak onun üzerine yoğunlaşın. 

Prototip yaratma amacı, geliştirmiş olduğunuz yolu kullanıcı üzerinde test edebilmek 
ve çözümleri daha iyi anlamak için ucuz ve hızlı bir yol yaratmaktır. 

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

PROTOTİP PROTOTİP

www.sosyaletkitasarimi.org



NASIL

PROTOTİP

0 8

3 Boyutlu Maketler: Ucuz malzemelerle çabukça bir araya getirilmiş, fikri kullanıcıya 
anlatabilen modeller

Rol Yapma: Kullanıcı rolüne geçerek deneyimleme

Storyboard (Senaryo Çizimi): Kullanıcı deneyimlerini çizimlerle öngörme

Sema: Alan, süreç ve strüktürün aralarında bağlarını anlatma

Prototip olusturmak için su yöntemleri kullanabilirsiniz;ll

l

Kaynak:  Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi, +37 studio for design, http://www.sosyalyeniliktasarimi.com/ 



BİNA , SOKAK , MAHALLE

0 9

NASIL

BİNA , SOKAK , MAHALLE

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

0 9

Yapı, Sokak, Mahalle Tasarım İlkeleri üç ölçek ve verilen konular üzerinden hazırlanır:

Bina
1.Kütle yerleşimi
2.Cephe tasarım ilkeleri
3.Kullanıcı karakteri ve yaşama alışkanlıkları
4.İklime duyarlı binalar

Sokak
1.Sokak hiyerarşisi
2.Yapı-sokak ilişkisi
3.Kullanım alanları
4.Sokak dokusu

Mahalle
1.Mahalle karakteri; 3 Yaşamsal Dokunuş
      1.A.Yenilenen doku
      1.B.Yaşam düğümü
      1.C.Can damarı
2.Olası sosyal etkiler

BİNA
SOKAK  

MAHALLE

BİNA
SOKAK

MAHALLE

BİNA
UYUMLU

SOKAK
YAŞAYAN

MAHALLE
BİZİM

BİNA
UYUMLU

1. Kütle Yerleşim

2. Cephe Tasarım İlkeleri

3. Kullanıcı Karakteri ve
Yaşama Alışkanlıkları

4. İklime Duyarlı Binalar

1. Sokak hiyerarşisi

2. Yapı-sokak ilişkisi

3. Kullanım alanları

4. Sokak dokusu

1. Mahalle karakteri; 3 
Yaşamsal Dokunuş

1.A. Yenilenen doku
1.B. Yaşam düğümü

1.C. Can damarı

2. Olası sosyal etkiler

MAHALLE
BİZİM

SOKAK
YAŞAYAN

Kaynak: Gaziantep; Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci, Sürdürülebilir Şehirler Programı, 2014, 
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır.

www.sosyaletkitasarimi.org



Yeni mahalle nasıl olmalı? 
Nerede buluşmak, neler 

yapmak istersin?

Ortak alanlar nasıl olsun?

Eski mahalleden neleri 
taşımak istersin?

Taşınırsan kendini nasıl 
hissedersin?

YARIN

Nasıl bir dönüşüm olmalı?

KARŞILAŞTIRMA

YAPI , SOKAK , MAHALLE
0 9

MAHALLEBİZİM

Kaç yıldır buradasınız? 
Biraz mahalleyi anlatır 

mısın?

Mahallenin en iyi yanları neler?

En kalabalık yerler nereler?

Çocuklar nerede oynar?

Düğünler nerede olur?

Otobüs, dolmuş durakları
var mı?

En eski binalar, yapılar, 
ağaçlar?

Park ve ağaçlar?

BUGÜN

Kaynak: Gaziantep; Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci, Sürdürülebilir Şehirler Programı, 2014, 
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır.

(+) (-)

(+) (-)

(+) (-)



YAPI , SOKAK , MAHALLE

Kaynak: Gaziantep; Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci, Sürdürülebilir Şehirler Programı, 2014, 
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır.

0 9

Oturduğun binanın iyi 
özellikleri neler?

Büyüklüğü, kaç oda, kaç kat?

Bahçesi var mı, kaç m²?
Ağaç var mı?

Dam, depo, kümes, kömürlük 
var mı?

Altta dükkan var mı?
Ne dükkanı?

Evin masra�arı neler? 
(elektrik, su, ısınma)

Kaç cepheli, karanlık cephe 
var mı, binanın arkasında

ne var?

Kaç yılında yapıldı?
Bina malzemesi ne?

Malzemenin iyi ve kötü 
yanları nelerdir?

Kendini güvende
(deprem riski)

hissediyor musun?

BUGÜN

BİNA

‘Yüksek bina’ daha mı 
kaliteli, neden?

Ortak bahçeyi kullanır mısın?

Yüksek binada neler yapmak 
istersin?

En çok neyini merak
ediyorsun?

(Asansör, balkon, yükseklik, 
site girişi)

Evin masra�arı artarsa 
karşılayabilir misin?

(Elektrik, su, doğalgaz, aidat..)

YARIN

UYUMLU

(+) (-)

(+) (-)



Mevcut binan ile yüksek 
binayı karşılaştırır mısın?

KARŞILAŞTIRMA

Neden sokakta
oturuyorsun?

BUGÜN

Kentsel dönüşüm olursa 
yollar genişleyecek,
nerede oturacaksın?

YARIN

Dar sokakla, geniş yolun iyi 
ve kötü yanları neler?

KARŞILAŞTIRMA

SOKAKYAŞAYAN

YAPI , SOKAK , MAHALLE
0 9

Kaynak: Gaziantep; Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci, Sürdürülebilir Şehirler Programı, 2014, 
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır.

(+) (-)

(+) (-)

(+) (-)

(+) (-)



MAHALLEMİ SEVİYORUM ÇÜNKÜ...

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

1 0 MAHALLEMİ
SEVİYORUM 

ÇÜNKÜ...

Dönüşüm alanlarında yaşayan çocukların düşüncelerini ve hislerini anlatmaları için 
kendilerini rahat hissedebilecekleri ve daha iyi aktarabilecekleri oyuna dayalı iletişim 
ortamları hazırlamak amacıyla, 5-14 yaş aralığındaki 10-15 kişilik gruplarla 
gerçekleştirilir.

İlk kısımda çocuklar düşüncelerini renkli kartonlara yazarak mahallelerinin sevdikleri 
ve sevmedikleri özelliklerini dile getirirler. Çocukların her zaman kullandıkları oyun 
alanlarında toplanılarak mahallelerinin sevdikleri ve yetersiz buldukları yönleri 
sorulur. Herkes “Mahallemi seviyorum çünkü…” ve “Mahallemde keşke …” şeklinde 
giriş cümlelerini kendi düşünceleriyle tamamlar.

İkinci bölümde çocuklara düşüncelerini görsel dilde yansıtabilecekleri “Hayalimdeki 
Mahalle” kolektif resim yapma etkinliği ve “Benim Gözümden Mahallem” isimli 
hareketli röportaj seçenekleri sunulur. Katılımcılar kendini yakın hissettiği etkinliğe 
göre ikiye ayrılır. Hareketli röportaj ile çocuklar bir video kamera ile yürüyerek 
mahallelerini anlatır. Etkinlik araç trafiğinden uzak ve güvenli bir alanda yapılmalı; 
öncesinde mekan kullanımı için mahallelilerden ve ailelerden izin alınmalıdır.

www.sosyaletkitasarimi.org



NASIL

MAHALLEMİ SEVİYORUM ÇÜNKÜ...

1 0

Kaynak:  TAK Kartal, Kentsel Strateji, Mahallemi Seviyorum Çünkü… Atölyesi, www.takortak.org 



Hedeflediğiniz grup içerisinde iletişimi kolaylaştırmak için kullanılan kurgusal fakat 
gerçekçi özellikler taşıyan tiplemedir. Bir insan grubunu tanımlamaktansa sahip 
oldukları benzer davranış ve düşünceleri tek bir arketipte toplayarak daha iyi 
odaklanılmasını sağlar. 

Karakter oluştururken dikkat edilmesi gereken nokta, hangi özelliklerin hariç 
tutulması gerektiğini bilmek ve tiplemeyi grubun ortak özelliklerini temel alarak 
yapılandırmaktır. Alt grupları yansıtan birden fazla karakter oluşturmak da farklı 
özelliklere odaklanmak açısından faydalıdır.

Bu araç meslektaşlar ile diyalog gerektiren bir yapıya sahiptir. Etkileşim ve işbirliği 
için bir günün planlanması gerekir.

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

BİR FOTOĞAF 
VEYA

ÇİZİM EKLEYİN

Hedef Kitle:

Karakterin adı:

Kişiliğim Becerilerim Hayallerim

Seninle ilgilenmem için 3 nedenBen kimim?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Seninle ilgilenmemem için 3 neden

Sosyal çevremİlgi alanlarım

MAHALLE
KARAKTERLERİ

NASIL

MAHALLE KARAKTERLERİ

1 1

MAHALLE KARAKTERLERİ

1 1

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 75-76, www.diytoolkit.org

www.sosyaletkitasarimi.org



Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 75-76, www.diytoolkit.org

Beraber çalıştığım insanları özelliklerini
görselleştirerek tanımak istiyorum. MAHALLE KARAKTERLERİ

1 1

BİR FOTOĞAF VEYA ÇİZİM EKLEYİN

Hedef Kitle:

Karakterin adı:

Kişiliğim Becerilerim Hayallerim

Seninle ilgilenmem için 3 nedenBen kimim?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Seninle ilgilenmemem için 3 neden

Sosyal çevremİlgi alanlarım



ZİHİN HARİTASI

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

1 2

Zihin haritası bir not alma ve yaratıcı düşünme tekniğidir. Üzerinde çalışılan konunun 
net olarak anlaşılmasına yardımcı olur.

1.Büyük bir kağıdın merkezine ana konu yazılır. 

2.Katılımcılar, belirlenen konu hakkında en önemli olduğunu düşündükleri   
kavramları farklı renklerle çizerler. 

3.Tercihen bir düğüm tek bir fikri içermeli ve merkezden dışa doğru dalların 
kalınlığı gittikçe azalmalıdır. 

4.Renkli kalemlerle kavramlar arasındaki bağlantılar çizilir, en önemli olduğu 
düşünülen kavramlar işaretlenir. 

5.Bu yöntemle tartışma konuları ve öncelikler belirlenir.

ZİHİN 
HARİTASI

www.sosyaletkitasarimi.org



NASIL

ZİHİN HARİTASI

1 2

KONU

KAVRAM

01

KAVRAM

04

KAVRAM

05

KAVRAM

06

KAVRAM

02

KAVRAM

03

KAVRAM

07

Kaynak:  www.communityplanning.net/



Kentsel dönüşüm projelerinde geniş katılımlı bir uzlaşma kültürünün oluşması ve 
katılımın seviyesinin artırılması gerekmektedir. Uzlaşma sürecinde, katılım 
seviyesinin artırılması için Kentsel Strateji tarafından geliştirilen ve pek çok projede 

uygulanan ‘bilgilendirme’,‘bilinçlendirme’,‘bulusma’,‘beklenti’, 
‘belirsizlik’ ve ‘benimseme’ (6B) basamakları önem kazanmaktadır.

Bilgilendirme
Uzlaşma yönetiminin en önemli temel ilkesi taraflar arasında doğru, şeffaf ve 
zamanında bilgi akışının sağlanmasıdır. Bu nedenle, taraflarla yapılacak olan ilk genel 
toplantı ve görüşmeler bilgilendirmeye yönelik olmalı. Her bir mülk sahibi ya da 
kiracı ile 15-30 dk. arasında süren toplantılar yapılarak bilgilendirme yapılır, 
beklentiler ve talepler öğrenilebilir.

Bilinçlendirme
Projeden etkilenen taraflarla yapılan ikinci görüşmelerde, ortak hareket ve karar 
alma, yapı ve yaşam kalitesi, katılım, yasal haklar vb konularda bilinçlendirme 
yapılmalı.

Bulusma
Öncelikle projeden doğrudan etkilenen ve etkileyen gruplar olmak üzere, tüm 
aktörler bir araya getirilmeli.

-  Mülk Sahipleri-Belediye-Yatırımcı-Sivil Örgütler
-  Yaşayanlar (kiracı- mülk sahibi)
-  Ticari Faaliyette Bulunanlar (esnaf, tüccar, özel sektör)
-  Dezavantajlı Gruplar
-  Bürokrasi, yatırımcılar, karar vericiler

l

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

UZLAŞMA
YÖNETİM

BASAMAKLARI

UZLAŞMA YÖNETİM BASAMAKLARI

1 3

www.sosyaletkitasarimi.org

UZLAŞMA YÖNETİM BASAMAKLARI

1 3

Beklentiler 
Uzlaşma sürecinde, projeden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen belediye, yatırımcı, mülk 
sahipleri, kiracılar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan taraflar arasındaki ‘kendisinin diğer 
taraftan beklentisi’ ile ‘diğer tarafın kendisinden beklentisi’ ortaya konulmalıdır. Toplantılar sonucun-
da, Beklenti Matrisi doldurulmalı.

Belirsizlikler
Proje süreçlerinde, kararların zamanında alınamaması sonucunda, projeden etkilenenler için ortaya 
çıkan belirsizlikler ortadan kaldırılmalı. Bu amaçla yapılan toplantılarda, belirsizlikler ortaya konmalı, 
çözüm yolları ve öneriler belediye ve yatırımcılarla tartışılmalıdır.

Benimseme
Uzlaşma süreci içinde, bilgi, bilinç, buluşma, beklenti, belirsizlik kavramlarını içeren aşamaların temel 
amacı, taraflarca benimsenen bir proje hazırlanmasıdır. Tasarım aşamasında hazırlanan proje ilkeleri 
ve stratejiler, uzlaşma yönetimi sürecinde ortaya konan gerçekler ve beklentiler dikkate alınarak 
hazırlanmalı.
6B sürecini planlarken kullanabileceğiniz diğer yöntemler;

‘Uzlaşma Yöneticisi’, tarafsız ve tüm tarafların benimsediği kişi ve kuruluşlardan olmalı. Uzlaşma 
yöneticisi, 6B sürecini başından sonuna kadar yönetmeli.

‘Beklenti Matrisi’; tarafların beklentilerinin ortaya konulduğu ve daha sonra bunların ortaklaştırılarak, 
önceliklerin belirlendiği, beklentiler ve gerçekler arasındaki ilişki sistematiğinin kurulması için kullanıl-
malı.

‘Görüşmeler’ kişilerler yüz yüze veya gruplar halinde yapılmalı, bir sonraki görüşme için notlar 
tutulmalı ve kritik toplantılar tutanak altına alınmalı.

‘Araştırmalar’, mekânsal, ekonomik ve sosyal yapıyı içermeli, sonuçları net ve anlaşılır olmalı.

‘Yerel Lider’, projeden etkilenenler içinden seçilmeli;  yoksa kapasite artırma programları ile yerel lider 
yetiştirilmeli. Yerel liderler halk ile proje geliştirenler arasında köprü kurmalı.

Kaynak:  Kentsel Strateji tarafından geliştirilmiştir, www.kentselstrateji.com 
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Kaynak: Kentsel Strateji tarafından geliştirilmiştir, www.kentselstrateji.com 

Bilgilendirme

Bilinçlendirme

Bulusma

Belirsizlik

Benimseme

Beklenti

l

Proje
Yasal süreç
Proje geliştirme
Gerekçe
Paydaşlar
Yasal haklar
Paylaşımlar
Yasalar
İhale şartları
Belgeler
İptal
Değişiklikler
Seçenekler

Katılım / İşbirliği
Karar süreci
Ortak karar alma
Çözüm ortağı olma
Demokratik haklar
Örgütlenme

Değer paylaşımı
İş geliştirme
Kapasite geliştirme
Yeni fırsatlar

Proje tanımı
Kira yardımı
Gelir kaybı
Diğer kayıplar

Afet yasası , risk
Gerekçe

Alternatifler
Program ve proje 
geliştirme

Yer değiştirme
Geçici yerleşim
Rezerv alanı

Tarihi ve kültürel 
miras

Kurumlar
Müteahhit
Özel firmalar
Dernekler
Sivil toplum
Mahalle temsilcileri
Muhataplar
Şeffaflık
Doğruluk

Proje süreçleri
Uzlaşma süreçleri
Yer değiştirme
Devamlılık
Zamanında bilgi Kıraathane

Nikah salonu
Bahçe
Sokak buluşmaları

Belediye
Mülk sahipleri
Kiracılar
Yatırımcı
Sivil örgütlenmeler
Yerel
örgütlenmeler

Konferanslar
Seminerler

İhtiyaçlar
Kapasite
Sosyo-kültürel 
değerler

Yasal güvence

Sosyal konut
Bütçeye uygun 
konut desteği

Yerinde-birlikte
dönüşüm
Çözüm ortağı
Mahalle esnafının
beklentileri
Kiracılar
Hassas gruplar
Düşük gelir 
grupları

Seçenekler
Alanda yaşama 
devam isteği

Mülkiyet hakkı
Hak kayıpları
Kiracılar
Düşük gelir grupları
Hassas grupları 
dikkate alma

Genel toplantılar
Dernek toplantıları
Toplu görüşmeler
Parsel-ada bazlı
görüşmeler
Komite toplantıları
Proje bilgilendirme 
toplantıları
Sorunlar
Beklentiler
Tespit toplantıları
Proje paydaşlarının 
buluşması

Adil rantsal 
paylaşım
İş talebi
Kira yardımı
Taşınma masrafları
Ek masraflar

Yasal süreç
Proje iptal davası
Revizyon
Katılım düzeyi

Belediyenin 
yaklaşımı

Yatırımcının 
yaklaşımı

Proje geliştirme 
yöntemi

Proje süreçleri
Proje başlangıç - 
bitiş tarihi

Paylaşımlar 
Anlaşmalar
Alternatif kaynak

Bekleme süreci
Alternatif
Konut/işyeri alanı

Eski / yaşam 
Kentsel
bütünleşme

Gelenler
Gidenler
Kalanlar

Uygun 
konut/işyeri
Paylaşım oranları
Değer esaslı 
paylaşım

Doğrudan 
etkilenenler

Dolaylı
etkilenenler

Vizyon

Stratejik sosyal 
plan

Katılım panı

Alternatif projeler
Mimari avan proje



B E
Kaynak: Kentsel Strateji tarafından geliştirilmiştir, www.kentselstrateji.com 

BEK ANALİZİ

1 4

Kentlerin planlamasında klasik analiz çalışmaları olan SWOT (GZFT), SMART yerine 
kentlerimizin dinamiklerini, çeşitliliğini, farklılıklarını, gelecek kavramlarını ve 
stratejilerini katılımcı ortamlarda ortaya koyan;

•Neredeyiz? 
•Nereye, Kiminle ve Nasıl Gideceğiz?

sorularının temel yanıtlarının alındığı ‘BEK Analizi’, bir başka deyişle ‘Arka Plan’ 
çalışması ile; kapsamlı, derinlikli ve etkileşim içinde bir stratejik çerçeve ortaya 
konulmalıdır.

B: Birikim, Bereket, Beceri, Bakış, Büyüme, Beklenti

E: Ekoloji, Ekonomi, Eşitlik, Etkinleştirme, Edinim, Entegrasyon

K: Kimlik, Koruma, Kapasite, Kalkınma, Katılım, Kurgu

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

BEK
ANALİZİ

BEK ANALİZİ

1 4

www.sosyaletkitasarimi.orgK
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Büyüme

Beklenti

Ekoloji

Ekonomi

Eşitlik

Etkinleştirme

Edinim

Entegrasyon
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BEK ANALİZİ
1 4

NASIL

BEK ANALİZİ

1 4

B Analizi

Temel Tartışma Konuları :
Dün-Bugün-Yarın, Paylaşılan Değerler, Çeşitlilik Yönetimi

Birinci bileşen B Analizi; kentlerin ve bölgelerin geleceğine bir üst bakış ile dinamikleri, farklılıkları ve 
beklentileri ortaya çıkararak stratejik bir çerçeve çizmektedir. B Analizi, dün, bugün ve yarın süreç 
diliminde çeşitlilik ve paylaşma değerlerini ele alan özellikle tüm tarafların birbirlerinden beklentiler-
in alındığı bir süreci de kapsar.

E Analizi

Temel Tartışma Konuları :
Sürdürülebilir Kalkınma, Yapılabilir kılma, Etkileşim Çerçevesi

İkinci bileşen E Analizi ise sürdürülebilir kalkınmanın ekoloji, ekonomi ve eşitlik ile yapılabilir 
kılmanın etkin olma, elde etme ve entegrasyon temel bileşenlerinin ortaya çıkardığı çerçevedir.

K Analizi

Temel Tartışma Konuları :
Stratejik Yön, Gücün Paylaşımı, Stratejik Çerçeve

Üçüncü bileşen K Analizi, kentlerin geleceğinin belirlenmesinde kültür-insan-değer üçlüsü içinde 
kimlik ve kurgu arasında stratejik çerçeve ortaya koyar. K Analizi, uzlaşma, işbirliği ve güç kavram-
larını dikkate alan stratejik köprüler ortaya çıkarır.

Kaynak:  Kentsel Strateji tarafından geliştirilmiştir, www.kentselstrateji.com 



Araştırma aşamasında olası etkiler belirlendikten sonra,  etkileyen ve etkilenen 
tarafların birbirilerinden beklentileri ortaya konulmalıdır. Tarafların birbirlerinden 
beklentilerinin saptanması için Beklenti Matrisi hazırlanır.

Etkileyen ve etkilenen aktörlerin diğer paydaşlardan beklentileri toplantılar, 
çalıştaylar ya da birebir görüşmeler yoluyla elde edilmelidir. 

Beklentiler proje sürecinde değişebilmektedir ancak tarafların beklentilerinin tespit 
edilmesi, yapılan çalışmanın başarısını artıracaktır.

BEKLENTİ
MATRİSİ

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

NASIL

BEKLENTİ MATRİSİ

1 5

BEKLENTİ MATRİSİ

1 5

Kaynak: Kentsel Strateji tarafından geliştirilmiştir, www.kentselstrate-
ji.com 

Belediye Mülk Sahipleri Sivil Örgütler
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Mülk
Sahiplerinin 
Beklentisi

Sivil 
Örgütlerin 
Beklentisi

Belediyenin
Beklentisi

Yatirimcilarin 
Beklentisi

Kiracilarin 
Beklentisi

www.sosyaletkitasarimi.org



Kaynak: Kentsel Strateji tarafından geliştirilmiştir, www.kentselstrateji.com 

BEKLENTİ MATRİSİ
1 5

Mülk
Sahiplerinin 
Beklentisi

Sivil 
Örgütlerin 
Beklentisi

Belediyenin
Beklentisi

Belediye Mülk Sahipleri Sivil Örgütler
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Yatirimci Kiracilar
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Kendisinin diğer taraflardan beklentisi

D
iğer tarafların kendisinden beklentisi

Yatırımcıların Belediyeden 
Beklentisi

Yatırımcıların Kiracılardan 
Beklentisi

Yatırımcıların Mülk 
Sahiplerinden Beklentisi

Yatırımcıların Sivil 
Örgütlerden Beklentisi

Kiracıların Belediyeden 
Beklentisi

Mülk Sahiplerinin 
Belediyeden Beklentisi

Sivil Örgütlerin
Belediyeden Beklentisi

Kiracıların Yatırımcıdan 
Beklentisi

Kiracıların Mülk Sahiplerinden 
Beklentisi

Kiracıların Sivil Örgütlerden 
Beklentisi

Belediyenin Yatırımcıdan 
Beklentisi

Belediyenin Kiracılardan 
Beklentisi

Belediyenin Mülk 
Sahiplerinden Beklentisi

Belediyenin Sivil Örgütlerden 
Beklentisi

Mülk Sahiplerinin 
Yatırımcıdan Beklentisi

Sivil Örgütlerin
Yatırımcıdan Beklentisi

Mülk Sahiplerinin
Kiracılardan Beklentisi

Mülk Sahiplerinin
Sivil Örgütlerden Beklentisi

Sivil Örgütlerin
Kiracılardan Beklentisi

Sivil Örgütlerin
Mülk Sahiplerinden
Beklentisi

Yatirimcilarin 
Beklentisi

Kiracilarin 
Beklentisi



Beyin fırtınası ile ortaya çıkan fikirleri aşağıdaki yöntemlerde kullanabilirsiniz.

Orta yol bulma: Benzer fikirlerden en sıradışı olanı ve en beklenirinizi 
birleştirip uygulanabilir olanı bulabilirsiniz.

Kümeleme: Benzer fikirleri bir başlıkta toplayabilirsiniz.

İyi Fikir Kriterleri: Uygulanabilirlik, bütçe, uzun solukluluk vs. kriterleriyle 
projeye en uygun fikri belirleyebilirsiniz. 

Etiketleme: Ekip üyelerinden 3 fikir seçmelerini isteyerek en uygun fikirleri 
oylayabilir, ortak fikirleri seçebilirsiniz.

Asansör Konusmasi: Her ekip üyesinin savunduğu fikri ekibe satması için 
belirli süreler verip tartışma ortamı yaratarak fikirlerin güçlü ve güçsüz yanlarını 
görebilirsiniz.

l

BEYİN
FIRTINASI

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

NASIL

BEYİN FIRTINASI

1 6

BEYİN FIRTINASI

1 6

•Geliştirilen fikirlere “ama” ile cevap vermek yerine “evet, ve” olarak cevap verin. Birbirinizin 
fikirleri üzerine fikirler geliştirin. 

•Beyin fırtınası sırasında her fikir önemlidir ve duyulması gerekir. Bu yüzden herkesin fikrini 
anlatmasına izin verin.

•Fikirlerinizi çizerek anlatın. Çöp adamlar ve basit çizimler kelimelerden daha fazla şey anlatabilir.

•Beyin fırtınası sırasında kötü fikir yoktur. Daha sonra fikirleri arındırmak için vaktiniz olacaktır.

•Beyin fırtınasını odaklı tutmak için kendinize hep asıl konunuzu hatırlatın.

•İyi fikir geliştirmenin ana kuralı çok fikir geliştirmektir. Bu noktada beyin fırtınasında geliştire-
ceğiniz fikirlerin miktarı çok önemlidir.

•Bir fikir çok gerçekçi olmasa bile bu fikiri destekleyin, çılgın fikirler yaratıcı çözümleri destekler.

•Beyin fırtınası sırasında kendi fikirlerinizle rahat olmanız gerekir. Rezil olmaktan çekinmeyin. 
Kötü fikirlerin neden kötü olduğunu anlarsanız bu yönde ilerlememeniz gerektiğini anlamış 
olursunuz, bu da çok değerli bir bilgidir. “Kötü fikir yoktur”u ekibinize her noktada hatırlatın.

Kaynak: Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi, +37 studio for design,  www.sosyalyeniliktasarimi.com/

www.sosyaletkitasarimi.org



Kaynak: Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi, +37 studio for design,  www.sosyalyeniliktasarimi.com/

Fikirlerin üzerine
fikir gelistirin

Ekibiniz içinde geliştirilen 
fikirleri “ama” ile cevap vermek 
yerine “evet, ve” olarak cevap 
verin. Birbirinizin fikirleri 
üzerine fikirler geliştirin.

BEYİN FIRTINASI
1 6

l

Teker teker

Beyin fırtınası sırasında 
her fikir önemlidir ve 
duyulması gerekir. Bu 
yüzden herkesin fikrini 
anlatmasına izin verin.

Görsel olun

Fikirlerinizi çizerek anlatın. 
Çöp adamlar ve basit 
çizimler kelimelerden daha 
fazla şey anlatabilir.

Konudan 
sapmayın

Beyin fırtınasını odaklı 
tutmak için kendinize hep 
asıl konunuzu hatırlatın.

Miktar

İyi fikir geliştirmenin ana 
kuralı çok fikir 
geliştirmektir. Bu noktada 
beyin fırtınasında 
geliştireceğiniz fikirlerin 
miktarı çok önemlidir.

Rezil olmak diye bir 
sey yoktur

Beyin fırtınası sırasında kendi 
fikirlerinizle rahat olmanız 
gerekir. Rezil olmaktan 
çekinmeyin. Kötü fikirlerin neden 
kötü olduğunu anlarsanız bu 
yönde ilerlememeniz gerektiğini 
anlamış olursunuz, bu da çok 
değerli bir bilgidir.“Kötü fikir 
yoktur”u ekibinize her noktada 
hatırlatın.

BASLAMADAN ÖNCE ... DIKKAT !

Beyin fırtınasına başlamadan önce dikkat etmeniz gereken 8 kural vardır.
Bu kurallar etkili ve eğlenceli bir beyin fırtınası zamanı planlamanız için gereklidir. Bu kuralları dikkate alın.

.

l

l

Çilgin fikirleri 
destekleyin

Bir fikir çok gerçekci 
olmasa bile bu fikiri 
destekleyin, çılgın fikirler 
yaratıcı çözümleri 
destekler.

Kararlari 
erteleyin

Beyin fırtınası sırasında 
kötü fikir yoktur. Daha 
sonra fikirleri arındırmak 
için vaktiniz olacaktır.



Projenin hedef kitlesi, çalışma ortakları ve ortak paydada çalışan birey ve uzmanları 
buluşturan Yaratıcı Atölye, aktörler arası iletişim ve işbirliği için iyi bir fırsattır. Fikir 
bulma, fikri geliştirme ve gerçekleştirme aşamalarında kullanılır. Deneyimler 
paylaşılır ve çözümler üzerine birlikte düşünülür. Bu tür etkinliklerin faydasını en iyi 
şekilde görebilmek için farklı disiplinlerden gelen kişilerin ön plana çıkabileceği 
formatta planlanması gerekir. 

Atölye günü için süre, programı, yer, katılımcılar, katılımcıların oluşturduğu beceriler 
bütünü, çalışma şekli (küçük-büyük grup), kullanılacak araç ve gereçler, sonuçların 
belgelendirilme yöntemleri önceden amaca dönük olarak belirlenmelidir. 

Bu araç meslektaşlar ile diyalog gerektiren bir yapıya sahiptir. Etkileşim ve işbirliği 
için bir günün planlanması gerekir.

5 Dakika
Programı tanıt

20 Dakika
Odak konusunu açıkla / küçük gruplar 

15 Dakika
Gruplara ayrıl, sonuçları 
paylaş

30 Dakika
İleriye götür

15 Dakika
Gelişmeleri göster

30 Dakika
Etkileşime gir ve katıl

YARATICI
ATÖLYE

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

NASIL

YARATICI ATÖLYE

1 7

YARATICI ATÖLYE

1 7

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 84-85, www.diytoolkit.org

www.sosyaletkitasarimi.org



Deneyimli ve sorun çözücü insanlarla birlikte çalışıp
yeni �kirleri üretmek istiyorum. YARATICI ATÖLYE

1 7

5 Dakika
Atölye programını tanıt

20 Dakika
Oturumun odak konusunu açıkla, küçük gruplar halinde çalış; örneğin, “Karakter” oluşturma için tiplemeyi tanıt

15 Dakika
Gruplara ayrıl, ilk sonuçları paylaş; örneğin, yolculuk haritasını paylaş, değer 
yaratılabilecek unsurlar hakkında geri dönüş al

30 Dakika
İleriye götür; örneğin, tespit edilen fırsatların üzerine düşün

15 Dakika
Gelişmeleri göster; örneğin, çıkan sonuçları duvara as

30 Dakika
Etkileşime gir ve katıl; örneğin, her Karakter için bir yolculuk haritası yaparak ürünü/projeni nasıl kullanacaklarını göster

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 84-85, www.diytoolkit.org



Ekip olarak geliştirmiş olduğunuz kategorilerin içinden 3 ana kategori seçin. Bu şekilde birbirinden 
farklı sorular geliştirip daha sonra içlerinden hangisine yoğunlaşmak istediğinize karar verebilirsiniz. 

Tek başınıza birkaç dakika bu kategoriler hakkında düşünün ve nasıl olabileceği hakkında yoğunlaşın. 
Bu kategorideki sorunu çözmek için ne yapılmalı?

Birbirinizle fikirlerinizi paylaşın, yeterince güçlü bir “Biz Nasıl ...?” sorusuna gelene kadar aranızda 
beyin fırtınası ve bilgi alışverişi yapın. Bu soru sizin tasarım sloganınız olacaktır. Sorunuz cok geniş ya 
da çok sınırlayıcı olmamalıdır.

NIYET
Çocuklar ve yaşlıların sokakta geçirdikleri vakti daha nitelikli hale getirmek.

‘Çocuk parklarının tasarımında neleri dikkate almalıyız?’

ÇOK SINIRLAYICI

Bu soru çocuk parklarının tasarımında hangi tip malzeme ve modülleri kullanabileceğimizi soruyor, 
çözüm hakkında geniş bir açı sunmuyor.

‘Oyun alanlarını nasıl daha iyi tasarlarız?’

ÇOK GENIS

Bu soru sorun ile ilgili yeterince bilgi vermiyor veya bir baslangıç noktası teşkil etmiyor. Ekibinizin 
üzerinde çalışabileceği bir sorun bu sorunun içinde varolmalı. 

‘Mahalledeki kullanılmayan kıyı köşe alanları, yaşlılar ve çocuklar için nasıl daha kullanışlı ve nitelikli 
olarak tasarlarız?’

 

TAM KARARINDA

Bu soru doğru şekilde kurgulanmıştır. Çünkü sorunun kullanılmayan kıyı köşe mekanlarla ilgili 
olduğunu gösteriyor fakat ekibinize üzerinde yaratıcı olması için yeterli alanı bırakıyor, tasarlanacak 

olan çözüm çocuk parklarıyla ile ilgili olmak zorunda kalmıyor. 

NASIL

Araştırmanızdaki bulguları ve dinamikleri kategoriler halinde düzenleyin ve tasarım 
sorunu konularını belirleyin. Bunun için tüm bulguları post-itlere yazıp benzer 
olanları gruplayabilirsiniz. 

Daha sonra bu gruplaşmalara başlıklar vermeye başlayın. Mesela “açık alan 
sorunları”, “bina kalitesi” gibi başlıklar ile gruplandırdığınız bulguları kategoriler 
haline getirin.

Araştırmalarınızı kategoriler haline getirdikten sonra sizin için en önemli olan 
sorunları ayırın ve bu sorunlar hakkında “Biz... Nasıl?” sorusunu yaratın. 

“Biz... Nasıl?” sorusu, bulgunuzu tasarım yolu haline getirmek için önemli bir 
adımdır. 

.

.

l

1

2

3

BİZ
NASIL ... ?

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

BİZ NASIL ... ?

1 8

BİZ NASIL ... ?

1 8

Kaynak:  Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi, +37 studio for design, www.sosyalyeniliktasarimi.com/
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Kaynak:  Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi, +37 studio for design, www.sosyalyeniliktasarimi.com/

BİZ NASIL ... ?
1 8

BULGU

BIZ...NASIL

?

Ekip olarak geliştirmiş olduğunuz kategorilerin içinden 3 ana kategori seçin. Bu 
şekilde birbirinden farklı sorular geliştirip daha sonra içlerinden hangisine 
yoğunlaşmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Tek başınıza birkaç dakika bu kategoriler hakkında düşünün ve nasıl olabilir 
hakkında yoğunlaşın. Bu kategorideki sorunu çözmek için ne yapılmalı, bu 
sorunu ne boyutta çözebiliriz? Bu sorunu nasıl çözersek sorunu yok etmiş 
olabiliriz? Bazen sorunu çözmek için sorunu yaratan algıyı çözmek bile yeterli 
olabilir.

Birbirinizle fikirlerinizi paylaşın, yeterince güçlü bir “Biz...Nasıl?” sorusuna 
gelene kadar aranızda beyin fırtınası ve bilgi alışverişi yapın. Unutmayın, bu 
soru sizin tasarım sloganınız olacaktır. Sorunuz ne cok geniş ne de çok küçük 
olmalıdır.

1

2

3

.
BIZ...NASIL?
sorusu nasil gelistirilir?l

.



S.E.B.İ.T.

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

1 9

Araştırma aşamasında elde edilen tespitleri, tasarım aşamasına geçtiğinizde 

(S.E.B.İ.T.) Sorun – Engel – Bulgu – Istek – Tema  yöntemi ile 
senaryolara dönüştürebilirsiniz.

Farklı ekipler tarafından üretilen senaryolar, beyin fırtınası yapılarak 
değerlendirilmelidir. 

Çalışmaya katılan her fikir ve düşünce konuyu zenginleştirecektir ve çözüm 
geliştirmeyi sağlayacaktır. Hangi çözümün uygun olduğunu, üretilen çözümleri 
gruplayıp konseptlere ayırarak bulabilirsiniz. 

.

S.E.B.İ.T.

www.sosyaletkitasarimi.org



NASIL

S.E.B.İ.T.

1 9

Sorun: 

Engel:    

Bulgu:  

Istek:   

Tema:   

.

Evlerimiz yazın çok sıcak oluyor, içeride oturamıyoruz

Binalarımız kalitesiz, yalıtım yok

Sokakta gölgede oturuyoruz 

Komşularımla birlikte vakit geçirmek 

İklim özelliklerini ve mahallelinin alışkanlıklarını dikkate alan ortak alanlar

Kaynak:   Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi, +37 studio for design, www.sosyalyeniliktasarimi.com/



Bir fikrin yatırım yapılmadan önce nasıl geliştirilebileceği sonucuna ulaşmak için 
denemeler yapmayı, ve bu denemeler sonucunda etkin ve uygun bir çözüm bulmayı 
kapsar. Test etme araçları sunan Prototip Test Planı deneme sürecini aşamalara 
ayırmayı ve yapılandırmayı amaçlar. Çalışma hakkında geri dönüşlerin organize bir 
şekilde toplanmasına yardımcı olur ve proje adımlar halinde geliştirilir. 

Çalışmanın ilk etabında yeni fikir bulmak için ve son etabında uygulamadan önce test 
edilerek iyileştirilmesi için kullanılır. Prototipin ucuz ve basit olması sık sık 
yapılabilmesine olanak sağlar. Prototip testi yapmak için taslak kağıdı kullanılabilir. 
Hangi fikrin test edilmesi gerektiği açıkça belirtilmelidir.

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

PROTOTİP
TEST PLANI

NASIL

PROTOTİP TEST PLANI

2 0

PROTOTİP TEST PLANI

2 0

Fikir Dene Test et Detaylandir

Kaynak:  DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 102-103, www.diytoolkit.org

www.sosyaletkitasarimi.org



Çalışmamı farklı aşamalarında faydalı geri dönüşler toplayarak
test etmek ve geliştirmek istiyorum. PROTOTİP TEST PLANI

2 0

Hipotez

Fikri veya hipotezi belirt

Fikrini gerçeklestirmek için yapman gereken 
her seyi listele

Gerekli faaliyetlerin, kaynakların, insanların ve malzemelerin 
listesini çıkar. 

Fikrinin gerçek hayatta karsiligi olup 
olmadigini anlamak için fikrini hemen dene

Kağıt, karton, oyuncak veya etrafta olan herhangi bir 
malzemeyle küçük bir model kurarak ürünün veya projenin 
sorunsuzca çalışıp çalışmadığını ön görebilirsin. Farzet ki, fikrin 
hedef kitleyle buluştu. Nasıl ve hangi farklı şekillerde 
kullanacaklar? (Bkz. Deneyim Haritası) Son olarak deneyimini 
hikayeleştir ve kaçırdığın bir nokta olmadığına dikkat et. 

Fikrini gelistirdikten sonra detaylari 
kaçirmamak için tekrar test et

Fikrini yeni bir model üzerine kur. Artık fikrini geliştirdiğin için 
test ederken daha çok detay ve unsur kullanabilirsin. Hepsi 
senkronize bir şekilde çalışıyor mu? Sonra fikrini yine test et ve 
bu unsurlar birbiriyle eşleşiyor mu? (Bkz. Kılavuz tekniği 
“Blueprint”). Deneyimini öncekinden daha detaylı olarak 
hikaye şeklinde anlatarak eksikleri incele.  

l

lll

l

l
Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 102-103, www.diytoolkit.org



Toplama(+) ve Çıkarma (-), mahallelilerin sorunlarının toplanması, öncelikli 
sorunların çıkarılması ve mahalleli ile tasarımcıların sorunlara çözüm bulma 
yöntemidir. Sokak Atölyesinde kullanılan yöntem üç aşamayı kapsamalıdır.

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

TOPLAMA (+)
ve ÇIKARMA (-)

NASIL

TOPLAMA (+) ve ÇIKARMA (-)

2 1

TOPLAMA (+) ve ÇIKARMA (-)

2 1

Sorunlari Toplama
Sorunları gözlem ve diyalog yoluyla belirleme
 
Sokağa 4-5 m boylarında + işaretinin çizilir ya da kağıt olarak hazırlanır. 
+ işaretinin dört tarafına çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler gruplanarak 
oturur. Gruplar temsilcilerini seçer. Temsilciler grup katılımcılarını 
yönlendirerek, sorunları toplar. Belirli bir süre içinde post-it, yazı ya da 
bardak altları ile artının içi doldurulur.
Süre; 30 dk.

-

=

+1

Öncelikleri Çikarma
Sorunların sınıflandırılması ve öncelikli sorunların tespiti.
 
Bu kez, sokağa 4-5 m uzunluğunda - işareti çizilir ya da kağıttan kesilir. Eksi 
işaretinin bir tarafına mahalleli, diğer tarafına ise tasarımcılar oturur. 5 
öncelikli sorun belirlenir.
Süre; 30 dk

  

2

Çözüm Önerme
Öncelikli sorunların çözümü için öneriler geliştirilmesi
 
Son aşamada ise grup temsilcileri, tasarımcılar ve belediye yöneticileri hep 
birlikte, belirlenen öncelikli sorunların çözümü için öneriler geliştirir. 
Gruplar (mahalleli-tasarımcı, çocuk, genç, kadın,erkek) sunum yaparlar. 
Öneriler çözüm panosuna yazılır.

3
Kaynak:  TAK Kartal, Kentsel Strateji Esentepe Sosyal Etki Tasarımı Atölyesi, www.takortak.org 
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+ - =

Sorunlari Toplama Öncelikleri Çikarma Çözüm Önerme

TOPLAMA (+) ve ÇIKARMA (-)
2 1

Kaynak:  TAK Kartal, Kentsel Strateji Esentepe Sosyal Etki Tasarımı Atölyesi, www.takortak.org 

(Sorunları yazın demek yerine katılımcıları mahallelerinde 
mutlu ve mutsuz eden konuları saptamak katılımcıların bile 
fark etmediği sorunları ortaya çıkartır, ve doğal bir öncelik 
sırası yaratır.)

-”Mahallenizde en sevdiğiniz şeyler nelerdir?”
-”Mahallenizde hiç sevmediğiniz şeyler nelerdir?

”Alternatif metod, mahallenize ayrılık mektubu yazın. 

Mahallenizi bir insan gibi düşünün ve mahallenizden 
ayrıldığınızı düşünün. Şimdi onu kırmadan ondan ayrılmak için 
bir mektup yazın. Bu ilişkinin neden yürümediğini, ne olsa 
yürüyebileceğini, nasıl olması gerektiğini ve ne noktalarda bu 
ilişkiden cok boğulduğunuzu anlatın. Bu metod ile 
katılımcıların mahalleri hakkında ne konulara dayanamadığını 
fakat ne konuları sevdiğini cok basit bir şekilde 
cıkartabilirsiniz. Mektuplardan çıkan bulgular mahallelerinin 
ideal’de nasıl olması gerektiğini, ve şu andaki sevmedikleri 
halinin tanımlamasıdır. Herkesten mektuplarını yüksek sesle 
okumalarını isteyin. Mektuplar okundukça, mahallelilerden 
yaşadıkları yerin “İdealde nasıl olmasını”  istediklerini ve “Şu 
anki/Kötü Deneyimleri”ni post-it lere yazip + üzerine 
yerleştirmelerini isteyin. 

- Gruplama
(Konu benzerliği)

- Oylama
(Herkesin eline kalem verin. Katıldığı fikirlerin altına çentik 
atsınlar. En çok oyu toplayan ortak sorun.)

- Uç fikirleri saklama
(Yazılan bütün sorunların içinde en uç iki sorunu mutlaka 
tutun. Kimsenin bahsetmediği fakat mahalle ile ilgili olan en uç 
sorunlar derin bir bulgu demektir.)

- Gözlerinizi kapatın
(Herkese yazılan fikirleri okuması için 5-10 dakika verin. Daha 
sonra gözlerini kapattırın ve akıllarına gelen ilk sorunu 
söylemelerini isteyin. En çok ortaya çıkan ve akıllarında kalan 
sorun öncelik kazanmalıdır.)

- Bakış Açısı Yaratma ve Soru 
(Sorunlar ve tasarımcılar seçilen konular üzerinde soru 
geliştirmek için bakış açıları yaratmalılar, mesela:
Sorun: “yeşil alan”
Katılımcı Bakış Açısı: ”daha cok park isteği”
Belediye Bakış Açısı:”Yer olmaması”
Soru: “Unutulmuş, kıyıda köşede kalmış alanlarda, 
alışılagelmemiş parkları nasıl tasarlarız”

- Hızlı Prototipleme
(Tasarımcılar ve katılımcılar buluştuğunda çözüm geliştirmek 
için prototip yapmak güçlü bir test etme yöntemidir.
(Oyun parkı mı isteniyor, o zaman yere oyun parkı çizilebilir 
çocuklarla nasıl olması gerektiği konuşulabilir.)

- Çizerek Anlatma
(Tasarımcılar ve katılımcıların birbirlerine fikirlerini çizerek 
anlatmalarını teşvik edin.)

- Geri bildirim
(Tasarımcılar ve katılımcılar küçük gruplar içinde beyin fırtınası 
yaparken her bölümde gruplar durup birbirlerine geri bildirim 
vermeli. Bu sayede hiç düşünülmemiş fikirler ortaya çıkabilir, 
ve dışarıdan bir gözün verildiği geri bildirim ile fikirler daha 
hızlı gelişebilir. Geri bildirim de her grup lideri fikri anlatıp, 
daha sonra takıldıkları noktayı paylaşmalı ve ne konuda geri 
bildirim istediğini sormalıdır. Unutmayın; bu bölümde amaç 
onay almak değil, nasıl daha iyi yapabiliriz sorusuna cevap 
aramak. Kritik vermekten korkmayın.

- Hayal edin.
Uç fikirler üzerinde 15 dakikalık beyin fırtınaları.
(Beyin fırtınası sırasında tasarımcılar katılımcıları uç fikirlere 
ve hayal etmeye itmeli, katılımcıların kendilerini cok ciddiye 
almayıp uç fikirler vermesi için daha rahat ortamlar yaratın. 

Örnek: Yeşil alan isteği
Beyin fırtınası sırasında tasarımcıların sorması gereken soru 
tipi: Madem yeşil alan için yer yok, havada uçan yeşil alan 
geliştirsek ne dersiniz?” Bu şekilde katılımcıları hayal kurmaya 
iten metodlar ile katılımcıların çılgın fikirlerini desteklemek 
daha sonra da o fikirleri yere basan konseptler haline 
getirebilirsiniz. (Havada uçan park=Highline)



Öğrenme döngüsü, üzerinde çalışılan bir işin gelecektekilere olan katkısını inceleyen 
bir araçtır. Böylece yaratılmak istenen değişimler tekrarlayan döngüler halinde 
aşamalandırılarak, bir üst aşamadan bakış açısı elde edilmesi sağlanır. Bu yöntemin 
analiz kartı, IDEO’nun 2011 yılında geliştirdiği “Learning Plan (Öğrenme Planı)” isimli 
çalışmasından ilham alınarak oluşturulmuştur. Bu kartın sağladığı çerçeve ile; çalışma 
planı ve aşamaları belirlenir. Dört bileşenden oluşan bu döngüde 
organizasyonunuzun kullanacağı yöntemler, sistemler ve süreçler incelenir. Böylece 
organizasyonunuzun geçmiş deneyimlerinden (olumlu ve olumsuz) ders çıkarma ve 
kendisini geliştirme kapasitesi hakkında kapsamlı inceleme yapılır. Bu süreçte katı bir 
başlangıç ya da bitiş noktası yoktur. Mevcut ya da gelecekteki projeleri planlamak için 
kullanılabilir; her bir aşamada edinilen bilgiler, hikâyeler ve geri dönüşlerle projenin 
bir sonraki aşamasında göz önünde bulundurulması gerekenler dikkate alınır.

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

ÖĞRENME
DÖNGÜSÜ

NASIL

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

2 2

ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

2 2

Göstergeleri 
ve gelisimi 
takip et

Hikayeler ve 
fikirler topla

Sonuçlari
ve etkileri 
gözden geçir

Geri dönüsleri ve 
çözümleri öncelik 
sirasina koy

l

l

Kaynak:  DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 27-28, www.diytoolkit.org
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Önceki çalışmalarımdan daha iyisini başarmak için
bir plan geliştirmek istiyorum. ÖĞRENME DÖNGÜSÜ

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 27-28, www.diytoolkit.org

2 2

Hikayeler ve fikirler topla.
İhtiyaçları ve koşulları gözden geçir | Mevcut durumu değerlendir | İlham al 

Göstergeleri ve gelisimi takip et.
Çözüm önerilerini degerlendir | Öngörülmeyen sonuçları belirle 

Sonuçlari ve etkileri gözden geçir.
Yatırım getirilerini değerlendir | Yeni referans çizgileri oluştur|
Olası zorlukları tanımla

Geri dönüsleri ve çözümleri öncelik sirasina koy.
Fikirleri seç | Sonuçları yinele | Uygulama planı yap

l

l



Hedeflerin sahip olunan zaman ve bütçe dahilinde uygulanabilirliğini önceden 
saptamak için kullanılır. Yapılan işleri başka kişilerle koordine etmek gerektiğinde bu 
aracın önemi daha da artmaktadır. Süreçte adım adım takibi kolaylaştırdığı için bu 
listeyi kullanarak uygulanan aşamaya odaklanmak kolaylaşır. Eğer ortada büyük bir iş 
yükü varsa veya nasıl uygulanabileceği kararlaştırılamıyorsa bu şablon basitçe 
kullanılabilir. İlk adımın organize edilmesinde kullanılan bu araç yerini ileri safhalarda 
daha gelişmiş proje yönetim araçlarına bırakır.
 

Yapılması gereken faaliyetleri, bu işe kimin atandığı, ne kadar bütçe ayrıldığı, ne 
zaman teslim edilmesi gerektiğini ve sürecin tamamlanacağı tarihi listeleyin. Gerek-
tiğinde bu maddeler daha da detaylandırılabilir. Tüm bu faaliyetler düzenli olarak 
takip edilir ve plandan sapma olması durumunda müdahale edilir. 

Bu araç meslektaşlar ile diyalog gerektiren bir yapıya sahiptir. Etkileşim ve işbirliği 
için bir günün planlanması gerekir.

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

KRİTİK
GÖREVLER

LİSTESİ
NASIL

KRİTİK GÖREVLER LİSTESİ

2 3

KRİTİK GÖREVLER LİSTESİ

2 3

Faaliyet Sorumlu
Kisi

Bütçe Teslim
Tarihi

KapanisSorumlu Kisi

Sorumlu Kisi
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Planımı içinde kaybolmadan
sürdürmek ve uygulamak istiyorum. KRİTİK GÖREVLER LİSTESİ

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 116-117, www.diytoolkit.org
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Faaliyet Sorumlu Kisi Bütçe Teslim Tarihi Kapanis
Sorumlu Kisi

Sorumlu Kisi



Deneyim Haritası, bir ürün veya proje ile ilgili birebir deneyim yaşayan kişilerin 
(faydalanıcı, fonlayıcı) bu çalışmayla ilgili deneyimlerine dayalı olarak bilgi 
üretilmesini amaçlar. Bu yöntem ile bireylerin ürün veya proje ile ne zaman, hangi 
vesileyle etkileşime geçtikleri ortaya çıkarılarak etkileşimi güçlendirme yolları 
üretilir. 

Deneyim Haritası şablonu insanların çalışmaya dair algıları, gördükleri sorun ve 
fırsatları toplar; yoğun bir bilgiyi kolay anlaşılır bir formatta sunmaya yardımcı olur. 
Her şablon ürünle etkileşime geçecek bir kişi hakkında doldurulur. ‘Neden’, ‘Ne’ ve 
‘Nasıl’ sorularının üzerinde durulması gerekir. Bir çok kişinin motivasyonları 
toplandıktan sonra ürün veya projeye dair beklenti ve deneyimlerle ilgili tekrar eden 
konular ele alınır.

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

DENEYİM
HARİTASI

NASIL

DENEYİM HARİTASI
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DENEYİM HARİTASI
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Paydaşlarımla etkileşimimi genel bir bakış edinerek
test etmek ve geliştirmek istiyorum. DENEYİM HARİTASI

Kaynak: DIY, Development Impact & You, Nesta, s. 105-106, www.diytoolkit.org
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FARKINDALIK 

Bu kişi seni ilk olarak nasıl duydu? (halkla ilişkiler, sosyal medya, 
ağızdan ağıza) Alakalı olabilecek başka bir deneyimi daha önceden 
olmuş mu?

TEMEL KULLANIM

Sen ve bu kişi arasında daha önceden ne tür bir temas vardı?
İyi ve kötü deneyimler gibi kritik anlar nelerdi?

SONUÇ

Bu kişinin geri dönüşü nasıldı? (sosyal medya, ağızdan ağıza söylenti gibi)
Bu kişiye deneyim sonrası takip yaptın mı?



Dönüşüm projelerinde belirlenen olumsuz etkileri hafifletmek için tüm tarafların 
etkileşim içinde sorumluluklarını belirleyen bir matristir. Proje süreçleri Sosyal 
Etkileşim Matrisi (SEM) çerçevesinde yürütülmeli ve etkileşim içinde işbirliği ile 
olumsuz etkiler azaltılması için Kentsel Strateji tarafından geliştirilmiştir.

-Projeden ETKİlenenler ile ETKİleyenleri ETKİleşim ortamlarında bir araya 
getirmek ve olumsuz ETKİleri belirlemek için,

-SEM projeden doğrudan etkilenen tarafların etkileşim ortamlarında, ‘ne, neden ve 
nasıl yapılmalı?’ sorularının yanıtlarını bulmak için,

-Uzlaşılan ilkeler çerçevesinde etki azaltma plan, program ve projeleri geliştirmek 
için,

NEDİR
NEDEN
KULLANMALIYIM? 

SOSYAL
ETKİLEŞİM

MATRİSİ 

SOSYAL ETKİLEŞİM MATRİSİ 

2 5

www.sosyaletkitasarimi.org
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SOSYAL ETKİLEŞİM MATRİSİ 

2 5

ETKİleşim;  işbirliğinin gücü

Etkileyen ve Etkilenen Sosyal ETKİ

ETKİ; gücün yönetimi

Etkileşim süreci tasarlanmalı
• Tarafların sorumluluklarının belirlenmesi

• Bütçe oluşturulması

• Proje koordinasyon kurulunun oluşturulması

• Etkileşim planının yapılması

Tasarım süreçleri birlikte yönetilmeli
• Mekansal bütünleşme stratejilerinin belirlenmesi

• Afet riskine duyarlı tasarım anlayışının geliştirilmesi

• Kamusal kullanımların belirlenmesi

• Tasarım izleme komitesinin kurulması

Katılım araçları geliştirilmeli
• Bilgilendirme oislerinin kurulması

• Bilgilendirme ve bilinçlendirme dokümanlarının hazırlanması

• E-iletişim altyapısının kurulması

• Kapasite artırım programlarının geliştirilmesi

Ihtiyaç işbirliği ile karşılanmalı
• Ortak ihtiyaç programının değerlendirilmesi

• Öncelikli kamu yatırımlarının belirlenmesi

• Sosyal girişimcinin teşvik edilmesi

• Yaşam atölyelerinin kurulması

Ekonomik seçenekler ile minimum  yer değiştirme
İmar hakları transferi ve toplulaştırılması

Ödenebilir konut programı

Yer değiştirme programı

Kiracı koruma programı

Tazmin mekanizmaları ile kayıpları azaltma
• Kayıp tespit ve izleme Komitesi

• Kayıpların tespiti

• Yardım fonları

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kaynak geliştirme

Katılımcı yöntemlerle karar alma
Proje karar kurulu

Sosyal etkiye duyarlı tasarım programı

Sosya projeler komitesi 

İstek ve şikayet mekanizmaları

Iş yaratma ortamlarıyla gelir iyileştirme
Gelir iyileştirme planı

Katma değer programları

İş değiştirme seçenekleri

Eğitim programları

. .

Sosyal EtkiEtkileyen ve Etkilenen
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K
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nler        
                      ETKİlenenler                        ETKİ                                    E
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NEDEN
YAPILMALI

NASIL
YAPILMALI

NE
YAPILMALIProje Gelistirenlerl

Yasayanlar ve Çalisanlarll

Empati kurmalı

Tasarımı çeşitlendirmeli

Kayıpları engellemeli

İş potansiyeli yaratmalı

Etkin olmalı

Tasarıma katılmalı

Kapasite oluşturmalı

İhtiyaçları ortaklaştırmalı

Etkileşim planı

Tasarım süreci

Katılım araçları

İhtiyaçlar ve işbirliği

Ekonomik seçenekler

Tazmin mekanizmaları

Katılımcı karar alma

İş yaratma



SOSYAL ETKİLEŞİM MATRİSİ 
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-SEM, olumsuz sosyal etkilerin azaltılması için bir yönetim planının içeriği olarak 
değerlendirilmeli. SEM’deki 16 önerinin her biri kendi içinde ve birbirleri ile eş zamanlı bazı 
önerilerle birlikte tartışılmalı.

-SEM, araştırma, katılım ve tasarım konularını da kapsayan bir çerçeve sunduğu için SET 
rehberindeki yöntem ve etkinliklerin deneyimleneceği bir matris olarak değerlendirilmeli.

-Mekan ve yaşama ilişkin mekânsal, sosyal ve ekonomik model tasarım süreçlerini önerdiği için 
farklı disiplinler ile önerler geliştirilmeli.

SEM’in kapsamlı ve ayrıntılı konuları, SET rehberindeki tüm yöntemlerin uygulanması için de 
önemli çerçeve olarak değerlendirilmeli.

ETKİleyenler;  gücün paylaşımı

Proje Geliştirenler 

ETKİlenenler;  yerelin gücü

Yaşayanlar ve Çalışanlar

Empati kurmalı
• Sosyal ve ekonomik envanter hazırlanması

• Sosyal bütünleşme projelerinin hazırlanması

• Proje geliştirme seçeneklerinin ortaya konması

• Empati ortamlarının hazırlanması

Tasarımı çeşitlendirmeli
• Sosyal tasarım İlkelerinin belirlenmesi

• Yenilikçi yöntemlerin araştırılması

• Stratejik tasarım çalıştayının yapılması

• Tasarım rehberinin hazırlanması

Kayıpları engellemeli
• Olası kayıpların tespit edilmesi

• Yer değiştirme önlemlerinin araştırılması

• Ön fizibilite çalışmasının yapılması

• Kaynakların tespit edilmesi

Iş potansiyeli yaratmalı
• Karma kullanım alternatiflerinin oluşturulması

• İş potansiyelinin belirlenmesi

• Bölgesel bilgi sisteminin oluşturulması

• Öncelikli işe alım programının geliştirilmesi

Etkin olmalı
• Mahalle örgütlenmelerinin oluşturulması

• Etkileyenlerden bilgilendirme talep edilmesi

• İletişim olanaklarının geliştirilmesi

• Proje izleme komitesinin belirlenmesi

Tasarıma katılmalı
• Taleplerin belirlenmesi

• Beklentilerin ortaklaştırılması

• Koruma ve gelişme sınırlarının belirlenmesi

• Mahalle tasarımcısıyla birlikte çalışılması

Kapasite oluşturmalı
• Sosyal sermayenin etkinleştirilmesi

• Uzman desteğinin alınması

• Kapasite artırım programlarının talep edilmesi

• Yerel proje liderlerinin seçilmesi

Ihtiyaçları ortaklaştırmalı
• Bireysel ve sosyal ihtiyaçların tespit edilmesi

• Belirsizliklerin ve önceliklerin tespit edilmesi

• Kaynak araştırmasının yapılması

• Ortak ihtiyaç programının hazırlanması

. .



www.kentselstrateji.com
info@kentselstrateji.com


