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SET Rehberi, üç bölümden oluşmaktadır: 

Birinci Bölüm: NEDEN SET? 

• Rehberin amacı,
• Sosyal Etki; SED, SET ve SEP tanımları,
• Rehberi hazırlayan taraların yaklaşımları,
• 5 soruda SET süreci konularını içermektedir. 

İkinci Bölüm: NASIL UYGULANIR? 

• 3 Aşamalı SET Süreci; Araştırma, Katılım, Tasarım
• Etkinlik Kartları; Araştırma, Katılım ve Tasarım aşamalarında kullanabileceğiniz 

etkinlikler
• Yöntem Kartları; Etkinliklerde kullanabileceğiniz ulusal ve uluslararası 

yöntemler ve araçlar 
• İpuçları; SET sürecini yürütürken dikkat etmeniz gereken konular

ikinci bölümde yer almaktadır.

Üçüncü Bölüm: NELER YAPILDI?
 

• Kentsel Strateji tarafından geliştirilen uygulama örnekleri,
• “Araştırma, Katılım ve Tasarım” aşamaları için uygulanmış ulusal programlar 

ve etkinlikler 
• Mekansal Strateji Planı, Ekonomik Model ve Yer Değiştirme Eylem Planı 

tasarımları için öneriler sunulmaktadır.

Rehberin 
Kapsamı 
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Rehberde önerilen 
yaklaşımlar ve 
yöntemler tasarım 
düşüncesi 
(design thinking), 
katılımcı planlama 
(participatory 
planning) ve stratejik 
tasarım (strategic 
design) yaklaşımları 
çerçevesinde ulusal 
ve uluslararası 
deneyimlerden 
derlenmiştir. 

sosyaletkitasarimi.org 

facebook.com/sosyaletkitasarimi

Araştırma
‘Mekan ve Yaşam’

Katılım
‘Beklentiler ve Gerçekler’

Tasarım
‘Stratejiler ve Çözümler’

Sosyal Etki Tasarımı (SET) Rehberini, ‘Araştırma, Katılım 
ve Tasarım’ aşamalarındaki yaklaşımları ve tasarımcının 
rollerini dikkate alarak inceleyin ve seçtiğiniz etkinlik ve 
yöntemlerle kendi SET sürecinizi kurgulayın.

- Araştırma, Katılım ve Tasarım süreçlerini art arda 
kurgulamanız önerilir; fakat ayrı süreçler olarak da 
düşünebilirsiniz. 

- Bu rehberde yer alan etkinlikleri ve yöntemleri kendi 
SET sürecinizi kurgularken aynen kullanabilirsiniz ya da 
yeni yöntemler geliştirebilirsiniz.  

-  Etkinliklerde kullanabileceğiniz etkinlik ve yöntem 
kartlarına sosyaletkitasarimi.org adresinden 
ulaşabilirsiniz.

- Rehberde yer alan görseller, Kentsel Strateji 
tarafından bugüne kadar yapılmış katılımcı planlama 
ve sosyal etki tasarım etkinlik ve toplantılarındaki 
fotoğralar kullanılarak hazırlanmıştır. Görsellerdeki 
çalıştay ve toplantı biçimlerinden yararlanabilir ya da 
kendiniz farklı biçimler geliştirebilirsiniz.

- Rehber farklı projelerde kullanılan deneyimlerle 
çeşitlendirilebilir, kapsamı genişletilebilir.

SET Rehberi 
Nasıl Kullanılır? 

- Etkinlik görselleriniz, kullandığınız yöntemler hakkındaki görüş ve yorumlarınız 
ve deneyimlerinizi facebook.com/sosyaletkitasarimi adresinden paylaşmanızı, 
böylece geliştirilen yöntemlerin yaygınlaşmasını umuyoruz.



Ref.: Kentsel Tasarım Çalıştayı Yöntemi, Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci 
Çalışması, Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014
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Bölüm.01 

SET Nedir? 
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Sosyal Etki Değerlendirmesi(SED)

SED, projelerden etkilenen ve etkileyenler arasındaki etkileşim sürecinde ortaya 
çıkan, yaşam ve mekana olan olası olumsuz etkilerin azaltılması için yürütülmesi 
gereken kapsamlı ve katılımcı yönetim sürecidir (Sosyal Etki Değerlendirme (SED) 
Rehberi, Kentsel Vizyon Platformu, 2015).

Sosyal Etki Tasarımı(SET)

SET, kentsel müdahalelerin yaşam ve mekan üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri 
minimuma indirmek amacıyla kurgulanan;

- Sorunları Keşfederek Araştırma Süreci
- Empati Kuran Uzlaşmacı Katılım Süreci
- Çözüm Üreten Stratejik Tasarım Sürecidir. 

Mahallenin karakteri, mahallelinin yaşam dinamiklerini algılayarak, taraları bir 
araya getirerek, beklentileri ve gerçekleri tartışarak, empati ortamı oluşturulur. Tüm 
taralarca benimsenen planlama ve tasarım ilkeleri ile tasarım çözümleri geliştirilir.

Sosyal Etki Tasarımı,  ‘İnsan Odaklı Tasarım’ ya da ‘Kullanıcı Odaklı Tasarım’ 
yaklaşımlarını da içeren, sorun çözen, kullanıcı ve insanı odağına alan bir süreç 
yönetimidir. Yani, değişim yaratırken ilhamı insanlardan alan, çeşitli ölçek ve 
kademelerde uygulanabilir bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile gerçek soruları ve 
sorunları keşfedip tasarım yoluyla çözüm üretebiliriz. Kişisel, toplumsal, bölgesel, 
kentsel ve küresel sorunların; keşif, araştırma, geliştirme, uyarlama ve uygulama 
metodları ile çözülmesini sağlar (Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi, +37 Studio for 
Design, 2015).  

Bu süreçte tasarımcılar, sadece piyasa koşullarını, imar kararlarını ya da yatırımcı 
beklentilerini değil, mahallelinin istek ve ihtiyaçlarını da dikkate alan, empati 
yeteneği güçlü, mekan ile yaşam tasarımını eş zamanlı düşünebilen, sosyal 
tasarımcılardır.

Sosyal Etki Programları (SEP) 

SED ve SET çalışmalarında olumsuz etkilerin azaltılması için kısa, orta ve uzun 
vadeli program ve projeler hazırlanmalıdır. SEP ise, projeden etkilenenleri kapsamalı 
ve süreç içinde olumsuz etkileri ortadan kaldıracak içerikte olmalıdır. 

SEP’ler, uygulanabilir ve yaygınlaşabilir özellikleri ile diğer projelere örnek olmalıdır.  
Bunun için 3. bölüm’de yer alan örnek projeleri inceleyebilirsiniz.

Sosyal Etki, yaşam ve çevresine yapılan herhangi 
bir müdahaleden kaynaklanan değişimlerdir. Bu 
değişimler insanların günlük yaşamını, ekonomik 
hayatını, yaşam tarzını, birbirleri ve toplum 
geneli ile olan ilişkisini ve aynı zamanda değerler, 
inançlar ve kurallar gibi konuları kapsar (Sosyal 
Etki Değerlendirme (SED) Rehberi, Kentsel Strateji, 
2015).  

Plancı ve tasarımcılara düşen rol; ‘tasarım 
düşüncesi’ (design thinking), katılımcı planlama 
(participatory planning) ve stratejik tasarım 
(strategic design) yaklaşımları yoluyla ‘olumlu etki 
yaratmak olmalıdır. 

Böylece geçmiş uygulamalardan dersler çıkarılmalı, 
mekan ve yaşam tasarımı üzerine yeni yaklaşımlar 
geliştirmeli, insan ve mekan ilişkisinde geçmiş ve 
gelecek arasında bağlantılar kurulmalı, projenin 
taraları arasında empatiyi güçlendiren yöntemler 
geliştirilmelidir. 

Bunları yapabilmek için ise kentsel dönüşüm 
projelerinde ‘sosyal etki’ kavramı altında; 
 - Sosyal Etki Değerlendirme (SED)   
 raporları hazırlanmalı,
 - Sosyal Etki Tasarımı (SET) süreci   
 yönetilmeli,
 - Sosyal Etki Programları (SEP)    
 geliştirilmelidir.

Neden
Sosyal Etki Tasarımı 
Rehberi?
Kentsel dönüşüm 
projelerinin ‘mekan’ 
ve ‘yaşam’ üzerinde, 
‘gidenler’ ve ‘gelenler’ 
arasında yarattığı 
sosyal ayrışma, 
estetik, kapasitelerin 
dengesiz kullanımı 
gibi olumsuz 
etkilerinin çözümü 
için yeni yaklaşımlar 
geliştirilmelidir. 
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SET Rehberi; 
etkileyenler (proje 
geliştirenler), 
etkilenenler 
(yaşayanlar ve 
çalışanlar) ve 
tasarımcılar için 
yönlendirici bir 
kılavuz olarak 
hazırlanmıştır.

Artık,  ‘yapılarımızı, sokaklarımızı ve mahallemizi yani 
yaşam alanlarımızı nasıl daha iyi tasarlayabiliriz?’ sorusunu 
sormalıyız. 

Bu rehber; mahalleli ile birlikte, ‘daha iyi yaşam için daha iyi mekan’ 
tasarlarken kullanabileceğimiz ‘Araştırma’, ‘Katılım’ ve ‘Tasarım’ aşamalarının 
etkinlikleri ve yöntemlerini içermektedir. Yöntemler, proje geliştiren yerel 
yönetimler, yatırımcılar, yerel girişimler ve tasarımcıların kullanımı için ulusal ve 
uluslararası deneyimler dikakte alınarak hazırlanmıştır.

SET Rehberi’nin 
Amacı
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Sosyal Etki 
Yaklaşımları 
Bu rehber; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Dünya Bankası ve Kentsel Strateji işbirliği ile 
hazırlanmıştır. Bu nedenle işbirliği taralarının 
yaklaşımları, rehberin hazırlanmasında 
önemli rol oynamıştır.

Dünya Bankası

Dünya Bankası, büyük altyapı veya yeniden inşa 
projelerinin inansa edilme sürecinde sosyal etki 
çalışmasının yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

O.P.4.03: Özel Sektör Projeleri İçin Performans Standartları

Dünya Bankası, kredi vereceği kamu ve özel sektör projelerine yönelik çevresel ve 
sosyal politikalar belirlemiştir. Böylece, özel sektör aktörlerinin projeyi uygularken 
yerine getirmesi beklenen görev ve sorumlulukları belirlenir. Ayrıca, projelerin 
çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri dikkate alınarak uygulanabilmesini, proje 
süreçlerinin bu standartlara uygun olarak sürdürülmesi amaçlanır (Dünya Bankası, 
OP 4.03: Özel Sektör Aktiviteleri için Performans Standartları, 2013).

• Çevresel ve sosyal risk ve etkilerin değerlendirilmesi ve yönetimi
• İşgücü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi
• Kaynakların verimli kullanımı ve çevre kirliliğini önleme
• Kamu sağlığı, güvenlik ve emniyet
• Kamulaştırma ve zorunlu yeniden yerleşim
• Biyoçeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi
• Yaşayanların ihtiyaçlarına cevap verilmesi
• Kültürel mirasın korunması

Dünya Bankası’nın O.P.4.12 Operasyonel Politikalar Rehberi ise, projeler nedeniyle 
meydana gelen zorunlu yeniden yerleşimlerin yaratabileceği olumsuz etkileri, 
bunların önlenmesi ya da hailetilmesi konusunda yapılması gereken çalışmaları 
ve tazmin-telai-destek mekanizmalarının geliştirilmesi ile ilgili prensipleri ortaya 
koyar (Dünya Bankası, OP 4.12: Zorunlu Yer Değiştirme, 2001).
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Dünya Bankası zorunlu yeniden yerleşim temel ilkeleri şunlardır: 

• Zorunlu yeniden yerleşimden öncelikle kaçınılmalı ya da uygun olan tüm 
alternatif projeler araştırılarak ortaya çıkması beklenen olumsuz etkiler minimuma 
indirilmeye çalışılmalı.

• Eğer zorunlu yeniden yerleşim kaçınılmazsa; yeniden yerleşim çalışmaları 
sürdürülebilir gelişim programları kapsamında değerlendirilerek, yer değiştirmek 
zorunda kalan kişilere projenin imkânlarından faydalanabilmeleri için yeterli 
kaynaklar sunulmalı.

• Yerinden edilen kişilere yeterli bilgi ve danışmanlık desteği sağlanarak yeniden 
yerleşim programlarının planlaması ve uygulanması süreçlerine katılım fırsatları 
yaratılmalı.

• Yerinden edilen kişilerin geçim kaynaklarını ve gelir durumlarını iyileştirme 
yönündeki çabaları desteklenmeli ya da en azından yer değiştirme ve proje 
gerçekleşmeden önceki mevcut koşullarının korunması sağlanmalı.

• Yer değiştirmeden sonra da projeden etkilenen kişilere bu geçiş dönemine uygun 
süreç boyunca destek sağlanmalı; böylece yaşam standartları ve geçim durumları 
yeniden canlandırılmalı.

• Proje nedeniyle ortaya çıkan kayıpların tazmini sağlanmalı. 

• Eski konut/yaşam ya da tarım alanlarının avantajlarını sağlayacak şekilde yeniden 
yerleşim alanları sunulmalı.

• Hassas grupların ihtiyaçları özellikle dikkate alınmalı (yoksulluk sınırındakiler, arazi/
mülk sahibi olmayanlar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, etnik azınlıklar, yasal güvencesi 
olmayanlar vb.).

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün görev alanları içinde yer alan;

• Mahallî idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, izibilite, 
projelendirme, işletme, inansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı 
tesislerinin mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun 
olarak planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile 
bu konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin usul 
ve esasları belirlemek,

• Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına 
çıkarılan alanlara ilişkin iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile afet riski 
altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat ve 775 sayılı Kanun uyarınca 
ıslah, tasiye, dönüşüm ve iyileştirme bölgelerinin tespitine, ilanına, program ve 
öncelik sırasına dair usul ve esasları belirlemek,

• Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan 
edilen alanlardaki yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş 
ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak; dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, 
uzlaşma, gerektiğinde acele kamulaştırma, paylı mülkiyete ayırma, birleştirme, 
inansman düzenlemelerinde bulunma, dönüşüm alanları içindeki gayrimenkullerin 
değer tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje çerçevesinde 
hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama, gerektiğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma 
izni verme, kat mülkiyeti tesisi, tescili ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek görevleri kapsamında geliştirdiği kentsel dönüşüm projelerinde;

- Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
- Uzlaşma
- Sosyal Etki Tasarımı

konularını içeren çalışmaları ile riskli yapıların ve alanların dönüşümünde yeni 
yaklaşımlar ve araçlar ortaya koymaktadır.



Ref.: Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Sosyal Etki Tasarımı Eğitimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2015
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası’nın talebi ile Kentsel Strateji 
tarafından yaşam odaklı ve katılımcı tasarım süreçleri tasarlamak amacıyla, yerel 
dinamiklerimizi dikkate alan; ‘Sosyal Etki Tasarımı’ yöntemi geliştirilmiştir.

Mahallelilerin bugünkü yaşamlarına ilişkin bilgileri ve geleceğe ilişkin beklentilerini 
anlayarak, tasarım ilkeleri ve örnek tasarım projesi hazırlanmıştır. 

Çalışmanın amacı, 6306 sayılı ‘Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 
Kanun‘ ile riskli alan ilan edilen yerlerde, yaşayanlar ve kentteki diğer aktörlerin 
beklentilerini alarak, projeden doğrudan etkilenen mahallelilerin, çalıştaylar yoluyla 
tasarım süreçlerine katılımlarını sağlamaktır. 

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün SET rehberini de 
gündeme alması, teknik ekibine sosyal etki eğitimlerine katılmasını sağlaması, 
sosyal etki yaklaşımı ile kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi için önemli 
çalışmalardır.
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PROJE GELİŞTİRENLER

Empati kurmalı

Tasarımı çeşitlendirmeli

Kayıpları engellemeli

İş potansiyeli yaratmalı

YAŞAYANLAR VE ÇALIŞANLAR

Etkin olmalı

Tasarıma katılmalı

Kapasite oluşturmalı

İhtiyaçları ortaklaştırmalı

ETKİLEYEN VE ETKİLENEN

Etkileşim planı

Tasarım süreci

Katılım araçları

İhtiyaçlar ve işbirliği

SOSYAL ETKİ

Ekonomik seçenekler

Tazmin mekanizmaları

Katılımcı karar alma

İş yaratma

NE
YAPILMALI

NASIL
YAPILMALI

NEDEN
YAPILMALI

Kentsel Strateji

Dönüşüm projelerinde belirlenen olumsuz etkileri 
hailetmeye yönelik ‘Sosyal Etki Yönetim Planı’ 
hazırlanarak proje süreci tasarlanmalı ve olumlu 
etkiler güçlendirilmelidir. 

DENGE

Bireysel ve toplumsal 
beklenti dengesi 

kurulması

EMPATİ
??

Tarafların birbirlerinin 
beklentilerini anlamaları için 
uzlaşma ortamları yaratılması

ETKİLEŞİM

Etkileyen ve etkilenen 
arasında etkileşim 

ortamının sağlanması

Bütüncül bir süreç tasarımı,  etkileyen ve etkilenen 
paydaşları devamlı etkileşim halinde tutarak ve bu 
konuda yetersiz kalabilen kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesine yönelik mekanizmalar sağlayarak 
gerçekleştirilmelidir.

Projelerin karakterine ve etki değerlendirme sürecine 
göre değişikl ik gösterecek olan yönetim planı,  Kentsel 
Strateji tarafından geliştirilmiş Sosyal Etkileşim Matrisi  
ile belirlenen ilkeler ve programlar çerçevesinde 
oluşturulmalıdır.  

Sosyal Etkileşim Matrisi’nde; projeden etkilenen 
taraların etkileşim ortamlarında ‘ kimler,  ne, neden ve 
nasıl  yapmalı? ’  sorularının yanıtı aranmalı,  sorunların 
çözümü için öneriler sunulmalıdır.  

Amaç; projelerin,  sosyal ve ekonomik olumsuz etkilerinin minimize edilmesi için 
ortak stratejiler,  eylemler,  program ve projeler geliştirilmesidir.  

Kentsel Strateji kurmuş olduğu Yerel Girişime DESTEK Platformu ve Kentsel Vizyon 
Platformu ile Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED) Rehberi hazırlamıştır.  Kentsel 
Strateji;   Sosyal Etki Tasarım (SET) süreçleri yönetmekte ve kurmuş olduğu TAK ve 
Vizyon Atölyesi’nde Sosyal Etki Programları (SEP) geliştirmektedir.

Kaynak: Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Rehberi, Kentsel Strateji, 2015
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5Sosyal 
Etki 
Tasarımı

soruda

01. Nedir?

02. Neden Gerekli?

04. Ne Zaman Başlamalı?

03. Nasıl Bir Süreç?

05. Kimler Katılmalı?
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Sosyal Etki Tasarımı (SET) 

Kentsel müdahalelerin yaşam ve mekan üzerinde yaratacağı 

olumsuz etkileri minimuma indirmek amacıyla kurgulanan;

 o Sorunları Keşfederek Araştırma Süreci
 o Empati Kuran Uzlaşmacı Katılım Süreci
 o Çözüm Üreten, Stratejik Tasarım Sürecidir.

01. Nedir?

‘Sosyal Etki Tasarımı’ süreci;

- Mahallelinin ihtiyaç ve yaşam dinamiklerini anlamak,
- Proje nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz sosyal etkileri tasarım yoluyla 
minimuma indirmek,
- Proje nedeniyle ortaya çıkması tahmin edilen değişimler hakkında (sosyal yapı, 
konut türleri, kamu hizmetleri, estetik kalitesi vb.) öngörü geliştirmek,
- Mahalle ve mahallelinin somut ve soyut (ya da ölçülebilir ve ölçüleyemeyen) 
değerlerini proje karar alma süreçlerine aktarmak için gereklidir.

02. Neden Gerekli?

Ref.: Kentsel Tasarım Çalıştayı Yöntemi, Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci Çalışması, Dünya 
Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014

Ref.: Kentsel Tasarım Çalıştayı Yöntemi, Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci Çalışması, 
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014
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SET, projelerin ortaya çıkaracağı olası etkilerin önceden tespit edilmesi ve bu etkileri 
azaltmayı amaçlayan, tasarım ilkelerinin mahalleliler ve projenin taraları ile birlikte 
geliştirilmesi sürecidir.

Olumsuz etkileri minimuma indirmek için geliştirilen katılımcı tasarım süreçleri ile 
mahallelilerin bugünkü yaşam dinamikleri ve geleceğe ilişkin beklentileri doğru 
anlaşılmalıdır.

Tasarım projeleri hazırlanırken yaşayanların günlük alışkanlıkları, istek ve 
beklentileri, kentin iklimsel özellikleri ve yerel karakteristikler dikkate alınarak, 
gelenler ve gidenlerin dengesinin sağlandığı, yaşam ve mekâna olan etkilerin 
azaltıldığı, ekonomik alternatiler üretilmelidir.

03. Nasıl Bir Süreç?
SET süreci, proje yapılmasına karar verilmesi ile eş zamanlı 
olarak başlamalıdır. Çünkü sosyal etkiler ve mahalleli arasındaki 
etkileşimler, projenin duyulmasından itibaren başlayabilir. 

04. Ne Zaman Başlamalı?

Sosyal Etki Tasarımı süreci, ‘Araştırma’, ‘Katılım’ ve ‘Tasarım’ olmak üzere 3 aşamada 
yürütülmelidir. 

 1. Aşama; Sorunları Keşfederek Araştırma Süreci
 2. Aşama; Empati Kuran Uzlaşmacı Katılım Süreci
 3. Aşama; Çözüm Üreten Stratejik Tasarım Süreci 

Ref.: Kentsel Tasarım Çalıştayı Yöntemi, Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım 
Süreci Çalışması, Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 
2014

Ref.: Kentsel Tasarım Çalıştayı Yöntemi, Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci Çalışması, Dünya 
Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014



28 29

SET süreci, etkilenenler (mahalleli; yaşayanlar ve çalışanlar), etkileyenler (proje 
geliştirenler, yerel yönetimler) ile Yerel Bazlı Örgütler (YBO) ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının (STK)  katılımı ile gerçekleştirilmelidir. 

SET sürecinde tasarımcıların rolü;

• Projeden etkilenenlerin, mekan ve yaşama dair istekleri ve ihtiyaçlarını keşfeden; 
tasarım araştırmacısı,  
• Projenin taralarının beklentileri ve piyasanın gerçeklikleri arasında etkileşim 
kuran; uzlaşma yöneticisi, 
• Planlama ilkeleri ve eylemleri hakkında çözüm üreterek, benimsenen bir proje 
geliştiren; stratejik tasarımcı olmalıdır.

Sosyal Etki Tasarım sürecinde tasarımcı; 

• Mekansal değişimlere 
• Yaşamsal etkilere 
• Sosyal sorunlara 
‘duyarlı’ tasarım ilkeleri geliştirmelidir.

05. Kimler Katılmalı?

Ref.: Sakarya Havzası’nın Geleceği Çalıştayı, Kentsel Strateji, 2011
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Bölüm.02 

Nasıl 
Uygulanır? 

Ref.: Kentsel Tasarım Çalıştayı Yöntemi, Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci Çalışması, Dünya Bankası, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014
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Sorunları Keşfederek 
Araştırma 

Süreci

Empati Kuran 
Uzlaşmacı Katılım 

Süreci

Çözüm Üreten 
Stratejik Tasarım 

Süreci 

Mahalleyi ve 
mahallelinin mekan ve 
yaşam dinamiklerini 
KEŞFEDİN. Sorunları, 
karakter ve ihtiyaçları 
algılamak ve anlamak 
için bu rehberdeki 
yenilikçi yöntemleri 
KULLANIN.

Taraları bir araya 
getirerek beklentileri 
ve gerçekleri tartışın. 
EMPATİ ve etkileşim 
ortamı oluşturun. 
Uzlaşma ilkelerini birlikte 
BELİRLEYİN. 

Olası olumsuz etkileri 
minimuma indirmek 
için ÇÖZÜM ODAKLI 
stratejiler geliştirin. 
Çözüm üreten tasarım  
ilkelerini mahalleli ile 
PAYLAŞIN.
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Katılım
‘Beklentiler ve 

Gerçekler’

Araştırma
‘Mekan ve 

Yaşam’

1.AŞAMA 2.AŞAMA 3.AŞAMA

Tasarım
‘Stratejiler ve  
Çözümler’ 

3 Aşamada 
SET Süreci; 
SET; Araştırma, Katılım ve 
Tasarım süreçlerinin 
eş zamanlı yürütüldüğü, 
3 aşamalı bir süreçtir. 

Tasarımcı, her aşamada 

farklı roller üstlenmelidir.
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lü Projeden etkilenenlerin, 
mekan ve yaşama dair 
istekleri ve ihtiyaçlarını 
keşfeden; tasarım 
araştırmacısı  

Notlar/Broşürler/Raporlar
Etkinlikler
Sosyal Medya 
Dokümanları

Sorular ve Sorunlar
Alışkanlıklar ve Değişimler
Araştırmalar ve Yorumlar
Algılama ve Anlama
Karakter ve İhtiyaçlar

Projenin taralarının 
beklentileri ve piyasanın 
gerçeklikleri arasında 
etkileşim kuran; uzlaşma 
yöneticisi 

Uzlaşma Raporu
Çalıştaylar-Toplantılar
Sosyal Etkileşim Matrisi

Etki ve Tepki
İstekler ve Engeller
Etkiler ve Kayıplar
İşbirliği ve Uzlaşma
Beklentiler ve Gerçekler

Planlama ilkeleri ve 
eylemleri hakkında çözüm 
üreterek, benimsenen bir 
proje geliştiren; stratejik 
tasarımcı 

Stratejik ve Taktik Çerçeve
Ekonomik Model
Yer Değiştirme 

Strateji ve Tasarım
Strateji ve Taktik
Ekonomi ve Kaynak
Yer Değiştirme ve Tazmin
Stratejiler ve Çözümler

Katılım
‘Beklentiler ve 

Gerçekler’

Araştırma
‘Mekan ve 

Yaşam’

1. AŞAMA 2. AŞAMA 3. AŞAMA

Tasarım
‘Stratejiler ve  
Çözümler’ 
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Yaklaşım: 

Sorunları Keşfederek Araştırma 
Süreci

Mahalleyi ve mahallelinin mekan ve yaşam 
dinamiklerini KEŞFEDİN. Sorunları, karakter 

ve ihtiyaçları algılamak ve anlamak için bu 
rehberdeki yenilikçi yöntemleri KULLANIN.

Araştırma
‘Mekan ve Yaşam’

‘Araştırma’ aşamasında, mahalle ve mahalleliye 
ilişkin karakteristiklerin ve ihtiyaçların 

derinlemesine ve doğru anlaşılması hedelenir. Bu 
aşamanın sonunda, yaşam ve mekan üzerindeki 

olası etkiler belirlenmelidir.  

Ref.: Kentsel Tasarım Çalıştayı Yöntemi, Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Süreci 
Çalışması, Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014



Kaynak Taraması 

Daha önce benzer 
amaçlarla yürütülen 
çalışmaları incelemektir. 
Bu yöntem hem ucuzdur 
hem de değerlendirme 
konularına kolayca 
odaklanılmasını sağlar. 
Böylece, konuyla ilgili 
uzman ve kurumlar tespit 
edilerek uygun bir analiz 
çerçevesi oluşturulması 
ve temel göstergelerin 
önceden belirlenmesine 
yardımcı olur. 

Deneyimler; 
*Araştırma Yöntemleri

İhtiyaç Analizi

İnsanların günlük yaşam 
ihtiyaçlarını tespit etmeyi 
amaçlar. Bu konuda 
farkındalık sağlanarak plan 
ya da proje önerilerinde 
nelere öncelik verilmesi 
gerektiğini ortaya koyar. 

Paydaş Analizi 

Sosyal etki değerlendirmesi 
ve katılımcı çalışmalar için 
giriş niteliğindedir. “Temel 
aktörler kimler, projedeki 
rolleri ne ve projeden 
beklentileri ne?”  gibi temel 
soruların sorulmasına 
yardımcı olur. Ayrıca 
farklı aktörler arasındaki 
güç dağılımları ve süreci 
etkileme kapasiteleri ile 
ilgili bilgi sağlanır. Böylece, 
kurumlar ve ilişkilerin 
tespit edilmesi için gerekli 
bilgiler edinilerek, proje 
önerilerinin daha güçlü 
temellere oturtulması 
sağlanır. 

Haritalandırma

Bilgi toplama ve 
kategorilendirmede 
kullanılan düşük maliyetli 
bir yöntemdir. 

BEK Analizi

Kentsel Strateji tarafından 
geliştirilen ve özellikle 
kentlerin geleceği 
çalıştaylarında SWOT 
ve SMART Analizleri’nin 
yerine kullanılan bir arka 
plan analizdir.

Analiz 3 aşamalı 
yapılmaktadır:

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

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

K; Kimlik, Kalkınma, 
Kapasite, Kaynak, Katılım, 
Kurgu

Kaynak: Kentsel Strateji

Toplumsal Cinsiyet 
Analizi

Toplumsal cinsiyet rolleri, 
faaliyetleri, ihtiyaçları 
ve fırsatları arasındaki 
farkların incelenmesi ve 
belgelenmesi amacıyla 
kullanılır. Böylece 
kadınlar ve erkeklere 
ne tür toplumsal roller 
ve davranış kalıplarının 
atfedildiği anlaşılır. Bu 
durum kültür, sınıf, gelir 
seviyesi, etnik köken, 
eğitim düzeyi vb. pek 
çok değişkene göre 
çeşitlenmektedir. Bu 
nedenle kadın ya da erkek 
grupları ya da rolleri de 
homojen bir yapıda ele 
alınmaz. 

Hassasiyet Analizi

Halkın etkin katılımı 
yoluyla bilgi toplamak 
için kullanılan görsel bir 
yöntemdir ve toplumsal 
tabakalaşmayı incelemeyi 
amaçlar. Bir toplulukta 
nelerin servet olarak 
algılandığına, mal varlığı 
olgusuna ve bunların 
yerelde güçlü olan 
gruplarla, işgücüyle ve 
borçlanma ile olan ilişkisine 
odaklanır. 

 * Kaynak: EIA Training Resource Manual, 2002
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Kaynaklara Erişim 
Analizi

Yerel kaynakların 
toplumsal cinsiyet, yaş, 
evlilik vb. durumlara bağlı 
olarak nasıl paylaşıldığını 
inceler.

Hak Sahipliği 
Analizi

Projede yer alan hak 
sahiplerinin algı ve 
kaygılarının dikkate 
alınarak, proje ya da 
politika oluşturma 
süreçlerine dahil edilmesi 
amaçlanır. Sistemli bir 
geri bildirim ve şikayet 
mekanizması oluşturularak,  
özellikle hassas grupların 
da dikkate alınmasını 
amaçlar.

Katılımcı 
Gözlem

Sahada yürütülen 
bu teknik,  özellikle 
antropologlar ve 
sosyologlar tarafından 
nitel bilgi toplamak 
için kullanılır. Böylece 
insanların/toplulukların 
motivasyon ve davranışları 
derinlemesine analiz 
edilir. Bu yöntem gözlem 
yapmaya, dinlemeye, 
sorular sormaya ve saha 
notları tutmaya dayanır ve 
masa başı araştırmalarla 
desteklenir. Buna 
dayanarak yerel gerçekliğe 
yönelik tezler geliştirilir 
ve bu tezler yerel bilgi 
sağlayıcılar yardımıyla test 
edilir.

Odak Grup 
Görüşmeleri

Küçük tartışma grupları 
oluşturularak halkın 
beklenti ve tepkilerinin 
alınmasıdır. Bu tür 
görüşmelerde grup 
tartışmalarını yönetecek 
bir profesyonel de yer 
almalıdır. Tartışmalar tek 
ya da birbirine paralel 
yürütülen bölümler 
şeklinde yapılabilir. 
Tepkilerin derinlemesine 
analiz edilmesini ve 
kapsamlı bilgi girdisi 
edinilmesini sağlar; fakat 
tartışmalar halkın ‘genel 
görüşünü’  ya da belirli 
grupları temsil etmeyebilir. 

Derinlemesine 
Görüşmeler

Proje paydaşları ya da 
temel aktörlerle yüz yüze 
yapılan görüşmelerdir. 
Tepkileri öngörmek 
veya temel aktörlerin 
desteğini almak ve eğitim 
içeriği oluşturmak için 
kullanılır. Dezavantajı ise 
kapsamlı zaman ve etkin 
bir görüşmeci gerekliliği 
olmasıdır. 

Yarı Yapılandırılmış 
Görüşmeler 

Kişilerden ya da küçük 
gruplardan kolay ve düşük 
maliyetli yollarla bilgi 
toplanmasını sağlar. Bu 
yöntemle bilgi edinilmek 
istenen konuya odaklanılır; 
fakat aynı zamanda 
görüşmecilere uygun 
tartışma ve fikir yürütme 
imkanı da sağlanmış olur. 

Cep Tabloları

Resimlerin uyarıcı olarak 
kullanılması yoluyla 
mevcut durumun analiz 
edilmesi için kullanılan 
bir yöntemdir. Resimler 
görüşmeciler arasında 
oylamaya sunulur ve halkın 
görüşleri alınır.

Toplama(+) ve 
Çıkarma (-) Metodu

Kadın, erkek, genç ve 
çocuklardan oluşan dört 
farklı grup, sokakta tebeşir 
ile çizilen ya da farklı 
malzemeden oluşturulan 
+ alanın dört ayrı tarafında 
tartışarak sorunları 
yazarlar. Yani sorunlar 
mahalleli tarafından 
toplanır.

İkinci adımda ise dört 
grup temsilcisi – alanın 
iki tarafında öncelikli beş 
sorunu çıkarırlar. Toplama 
ve Çıkarma adımlarının 
ardından mahalleli ve 
tasarımcılar öncelikli 
sorunların çözümüne 
yönelik öneriler geliştirir. 

Bu yöntem, katılım ve 
tasarım süreçlerinde de 
kullanılır.

Kaynak: Kentsel Strateji
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Yaklaşım: 

Empati Kuran Uzlaşmacı Katılım 
Süreci

Taraları bir araya getirerek beklentileri ve 
gerçekleri tartışın. EMPATİ ve etkileşim ortamı 

oluşturun. Uzlaşma ilkelerini birlikte BELİRLEYİN. 

Katılım
‘Beklentiler ve Gerçekler’

Katılım sürecinde, taralar arası etkileşimi 
artırmak temel amaçtır. Etkileşim ortamlarında, 

taraların sorunları, beklentileri, belirsizlikler 
ortaya konulmalı, etkileyen ve etkilenen taraların 

birbirleri ile empati kurabilecekleri ortamlar 
yaratılmalıdır.

42 43

Ref.: Kadife Sokak Empati Toplantıları, TAKKadıköy, Kentsel Strateji, 2014



Oturumlar 

Katılımcıların resmi 
sunum ve konuşma 
yaptığı toplantılardır. 
Halka bilgilendirme 
yapmak,  beklentileri 
değerlendirmek, politika 
üretme konularında 
faydalıdır. Dezavantajı 
ise yeterli geri bildirim 
ve diyalog ortamı 
sağlanmamasıdır. Böylece 
bir düşüncenin aksini 
ispat etmek için uygun 
fırsat sağlanmamış olabilir. 
Organize etmek ve 
sürdürmek için kapsamlı 
zaman gerektirir.

Toplantılar

Bilgi paylaşmak ve soru 
sormak için oluşturulmuş 
daha az resmiyet 
gerektiren buluşmalardır. 
Avantajı, katılımcıların 
fikirlerinin duyurulması için 
oldukça verimli bir ortam 
sağlaması ve gruplar arası 
etkileşimi artırmasıdır. Öte 
yandan, diyalog ortamı 
kısıtlı olabilir, belirli gruplar 
diğerlerinden daha fazla 
temsil edilebilir ya da 
temsiliyet gücü yüksek 
gruplar toplantıyı domine 
edebilir.

Atölye Çalışmaları

Teknik bir bilgiyi 
paylaşmak ya da bir 
eylemi tamamlamak için 
oluşturulmuş küçük grup 
çalışmalarıdır. Spesifik 
bir eylemi çalışmak ya 
da tartışmaya açmak için 
kullanılır. Diyalog ve ortak 
karar almayı kolaylaştırır. 
Büyük gruplar için uygun 
bir yöntem değildir. 

Anket/Oylama

Halkın seçilmiş bir 
bölümüne yönlendirilen 
kapsamlı sorulardır. 
Yeterli zaman ve kaynak 
olması halinde farklı 
toplumsal gruplara 
yönelik araştırmalar 
yapılması, önerilen plan 
ya da projenin daha geniş 
ölçekli toplumsal değerler, 
talepler ve önceliklerin 
dikkate alınmasını 
sağlayacaktır. Katılımcıların 
fikirlerinin nicel tahminlere 
dönüştürülmesini sağlar. 
Soru formatına ve kelime 
seçimine dikkat edilmelidir. 
Halkın değişebilen 
görüşlerine dair bir anın 
resmi çekilir. Masralı bir 
yöntem olabilir. 

Rol Değişimi

Kişilerin daha yaratıcı 
düşünmesini ve empati 
yapmasını sağlar. 
Böylece diğer kişi ya da 
grupların sahip olduğu 
imkanların, seçeneklerin 
ve perspektilerin neler 
olduğunu anlamaya 
yardımcı olarak hangi 
motivasyonlarla hareket 
ettiklerinin öğrenilmesini 
sağlar. Böylece etkili 
tartışma ortamları yaratılır 
ve işbirliği yolları araştırılır

SARAR

Özgüven (self-esteem), 
güçlü yönler (associative 
strength), beceriklilik 
(resourcefulness), 
eylem planlama (action 
planning) ve sorumluluk 
alma (responsibility) 
özelliklerinin kısaltması 
olan ve halkı etkin kılmayı 
amaçlayan yöntem 
yaklaşımıdır. Böylece 
bireylerin kendi kendilerini 
organize etme, girişimci 
olma ve sorumluluk 
üstlenme gibi yeteneklerini 
geliştirmeyi amaçlar. 
Bu yaklaşım ile yerel 
grupların kapasitelerinin 
geliştirilerek çalışma 
ekipleri oluşturmaları 
ve uzmanların onların 
deneyimlerinden 
faydalanmalarının 
sağlanması amaçlanır. 

Deneyimler; 
*Katılım Yöntemleri

 * Kaynak: EIA Training Resource Manual, 2002
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Yaklaşım: 

Çözüm Üreten Stratejik Tasarım 
Süreci 

Olası olumsuz etkileri minimuma indirmek için 
ÇÖZÜM sunan stratejiler ve ilkeleri ETKİleyen ve 

ETKİlenenlerle birlikte GELİŞTİRİN.

Tasarım
‘Stratejiler ve Çözümler’

Tasarımcılar tarafından 
üretilen çözümler 
ve ikir projelerinin, 
öncelikle proje 
alanında yaşayanlar 
olmak üzere, kentteki 
aktörlerle tartışılarak 
geri bildirim alınması 
önemlidir.

 Tüm aktörlerle 
yapılacak olan 
paylaşım süreci 
sonrasında, önerilen 
tasarım çözümleri 
revize edilerek tasarım 
projesi son haline 
getirilmelidir.

‘Araştırma’ aşamasında elde edilen bulgular 
ile ‘Katılım’ aşamasında uzlaşılan ilkeler,  bu 
aşamada tasarım stratejileri ve çözümlerine 
dönüştürülecektir.

46 47

Ref.: Kadife Sokak Tasarım Toplantıları, TAKKadıköy, Kentsel Strateji, 2014



Charette 

“Charette” ya da “Enquiry 
by Design”  adı verilen 
tasarım çalıştayları 
katılımcı kentsel tasarım 
için belirlenmiş ve 
uygulanmakta olan 
yöntemlerden biridir. 
Uzmanlar tarafından 
hazırlanan çalışmalar 
(kentsel tasarım 
projeleri, yol haritaları, 
mekansal gelişim 
şemaları vb.) taralarca 
değerlendirilerek, alınan 
kritikler doğrultusunda 
revize edilir. Charrette 
4-7 gün süren yoğun 
çalıştaylardır. Etkinlik tüm 
ilgili taraları, çok çeşitli 
disiplinleri uzlaşmacı 
bir süreçle bir araya 
getirmektedir.

İnsan Odaklı Tasarım Çalıştayı

İngiltere örneğinde CABE Tasarım Konseyi, mahallerin 
fiziksel, ekonomik ya da doğal niteliklerinin iyileştirilmesi 
için mahallelileri tasarım odaklı düşünce yöntemiyle 
tanıştırır. İş yaratma, kamusal hizmetlerin ve yapılı 
çevrenin iyileştirilmesi ve sosyal sorunlar gibi konularda 
gelecekte ortaya çıkacak sorunları çözmek üzere  ‘sosyal 
yenilik tasarımı’ yaklaşımını kullanmaktadır. Mahalle 
tasarım süreci, mahallelilerin katılımıyla beş adımda 
yürütülür.

• Organizasyon; Katılım Stratejisi
• Haritalama; Değişim Alanlarını Belirleme
• Hikayeleştirme; Algılanabilir Mesajlar
• Buluşmalar; Tasarım Çalıştayları
• Uygulama; Gelecek Planı

Stratejik Tasarım 
Çalıştayı

Kentsel Strateji tarafından 
farklı kentlerde ve farklı 
projelerde uygulanan 
yöntem, projeden 
doğrudan etkilenen 
taraların katılımın 
sağlandığı bir süreç 
yönetimidir.

Yönetim sürecinde 3 
çalıştay düzenlenmektedir:

1- Strateji Çalıştayı
2- Tasarım Çalıştayı
3- Ortak Karar Çalıştayı

Kaynak: Kentsel Strateji

Mahalle 
Çalıştayları

Mahalle ve mahallilerin 
sorunları, beklentileri ile 
plan ve proje ilkelerinin 
katılımcı ortamlarda 
tartışıldığı katılımcı 
planlama çalıştaylarıdır. 
Kentsel Strateji tarafından 
pek çok mahallede yapılan 
çalıştaylarda süreç içinde 
dört önemli konuda 
toplantılar yapılmaktadır.

1-Beklentiler
2-Plan Kararları
3-Proje Senaryoları
4-Ortak Kararlar

Kaynak: Kentsel Strateji

IDEO 
Yöntem Kartları

İnsan odaklı tasarım 
yaklaşımını kullanan 
İDEO’nun tasarım ekipleri, 
çalıştıkları kişileri daha iyi 
anlamak ve problemleri 
doğru tanımlamak için 
İDEO Yöntem Kartları’nı 
geliştirmişlerdir. 

Tasarım araştırma yöntemi 
olarak hazırlanan Yöntem 
Kartları,  kullanıcı ile 
empati kurmayı amaçlayan 
araştırmacılar, tasarımcılar, 
mühendisler tarafından 
kullanılır. “Sor-Gözlemle-
Öğren-Dene” aşamalarını 
içeren kartlarda, gerçek 
örnekler ve kartların 
tasarım projelerinde nasıl 
kullanılabileceği anlatılır. 

Yöntem Kartları’nı 
kullananların deneyimleri;  
yeni perspektiler 
kazandırıan, tasarım 
ekiplerine ilham veren, 
adapte edilebilir ve 
geliştirilebilir, problem 
çözümünde yeni bir 
yaklaşım ve araç olduğudur.

Kaynak: ideo.org

Deneyimler; 
Tasarım Yöntemleri
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Araştırma
Katılım
Tasarım

Etkinlikleri

Nasıl Kullanılır?

Bu bölüm, Araştırma, Katılım ve Tasarım süreçlerinde kullanabileceğiniz yöntemleri ve 
pratik bilgileri  içerir. 

• Nedir? Etkinlik açıklaması

• Neden Yapılmalı? Etkinliğin amacı, etkinlği düzenleyerek ulaşmak istediğimiz 
ürünler

• Ne zaman? Araştırma, Katılım ve Tasarım aşamalarının hangilerinde yapılabilir

• Kimlerle? Katılımcı sayısı, profiler, yaş grupları vb.

• Etkinlik Kuralları: Etkinliğin yürütülmesine ilişkin bilgiler

• Süre: Etkinliğin zaman aralığı

• Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? Araştırma, Katılım ve Tasarım 
süreçlerinde kullanabileceğiniz araçlar, yöntemler ve yardımcı materyaller 

• Nerede? Etkinliği nerede gerçekleştirebiliriz

• İhtiyaçlar ve Malzemeler: Teknik ihtiyaçlar 

• Deneyimler, Öneriler: Daha önce gerçekleşen etkinliklerden alınan dersler
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5 NEDEN MAHALLENİN 

EN’LERİDENEYİM 
TURU

GÖRÜŞME
KILAVUZU

HİKAYE
DÜNYASI

SESSİZ
YÜRÜYÜŞ

AĞAÇ
DİYAGRAMI PROTOTİP

BİNA
SOKAK

MAHALLE

MAHALLEMİ
SEVİYORUM 
ÇÜNKÜ...

MAHALLE
KARAKTERLERİ
ZİHİN 

HARİTASI

UZLAŞMA YÖNETİM
BASAMAKLARI

BEK
ANALİZİ

BEKLENTİ
MATRİSİ

BEYİN
FIRTINASI

YARATICI
ATÖLYE

BİZ
NASIL ... ?

S.E.B.İ.T.

PROTOTİP
TEST PLANI

TOPLAMA (+)
ve ÇIKARMA (-)

ÖĞRENME
DÖNGÜSÜ

KRİTİK
GÖREVLER
LİSTESİ

DENEYİM
HARİTASI

SOSYAL
ETKİLEŞİM

MATRİSİ 

SOSYAL ETKİ TASARIMI REHBERİ 

 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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Sohbetler
Sokak Sohbetleri, Ev Oturması

A.01.
Araştırma Etkinlikleri

Nedir?

Mahalle Gezmesi, Sokak 
Sohbetleri, Ev Oturması 
gibi etkinlikler, araştırma 
aşamasında gözlem 
ve diyalog kurmaya 
dayalı kullanılan, kolay 
uygulanabilen araştırma 
yöntemleridir. Anket 
yönteminden farklı olarak, 
resmi olmayan ve samimi 
sohbetlerle mahallelinin 
sorunlarını keşfetmek 
amaçlanır. 

Neden Yapılmalı? 

Mahalleli ve mahalle dinamikleri, sosyal, kültürel, 
mekansal farklılıkların ilk aşamada anlaşılmasını sağlar. 
Farklı mahallelerde uygulanacak olan etkinliklerin 
seçilebilmesi için ön araştırma niteliğindedir.

Sohbetler sonucunda elde edilen bilgiler, katılım ve 
tasarım aşamalarında kullanılmak üzere derlenerek 
kategorilere ayrılmalıdır.

Ne Zaman?

Mahalleli ile ilk ilişkilerin kurulabilmesi ve mahallenin 
karakteristiklerinin araştırılması için SET sürecinin 
başlangıç aşamasında gerçekleştirilmelidir. Katılım ve 
Tasarım aşamalarında da kullanılabilir.

Kimlerle?

Mahallede yapılan yürüyüşler sırasında mahalleli ile 
yapılan sohbetlerdir.  Belirli bir katılımcı grubuna ya da 
farklı yaş gruplarına yönelik olarak da organize edilebilir. 

Etkinlik 
Kuralları
Mahalleyi tanımak ve 
sorunları doğru tespit 
edebilmek için 5 aşamalı 
keşif yöntemi kullanılabilir. 
Görüşmeler sırasında 
katılımcıların iyi vakit 
geçirmelerine önem 
verilmelidir. Tasarım 
araştırmasını akademik 
araştırmalardan ayıran 
noktalardan biri, katılımcı 
ile beraber çözümü 
düşünmektir (Sosyal Yenilik 
Tasarımı Rehberi, +37 
Studio for Design, 2015).

Fark et
Değişmesi gereken ve sizi rahatsız eden bir konuyu 
saptayın. 

Gözlemle
Bu konudaki sorunları başka kimler yaşıyor? Bu kişilerle 
resmi olmayan “sohbetler” yaparak, sorundan rahatsız 
olup olmadıklarını gözlemleyin.

Analiz et
Yapılan sohbetlerin sonucunda sorunu tetikleyen 
faktörleri, sohbet edilen kişilere yönelterek fikirlerini 
alın. Sorunun var olma sebebini anlayın.

Sorgula
Analiz edilen sorunun asıl nedenini anlamak, kök 
soruna inmek için ilgili kişilere 5 ardışık NEDEN sorusu 
sorabilirsiniz.

Soru sor
Sorgulayın ve sorunun köküne inmeye çalışın. Kök sorunu 
çözmek için “nasıl olabilir?” sorusu sorarak çözüme 
ulaşmaya çalışın. Sorunun çözümü için hangi soruyu 
sormanız gerektiğine karar verin.
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Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

Sohbet sırasında;

• ‘Görüşme Kılavuzu’ndaki yöntemleri kullanarak, görüşmenin daha interaktif bir oyun 
formatında gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.
• ‘5 Neden’ yöntemi ile mahallelilerin ifade ettikleri sorunların temeline inebilirsiniz.
• ‘Mahallenin EN’leri’ yöntemi ile mahalleyi ve mahallelileri derinlemesine analiz 
edebilirsiniz.
• ‘Deneyim Turu’ yöntemindeki Analiz Kartını doldurarak mahalleyi yakından 
tanıyabilirsiniz.
• ‘Hikaye Dünyası’ yöntem kartlarını bu aşamada mahallelilerle doldurabilir, tasarım 
aşamasında atölye çalışmalarınızda bu kartları kullanabilirsiniz.

Süre

Bir süre kısıtlaması yoktur fakat görüşmelerinizi kısa 
tutmanız ve herkese eşit süreler ayırmanız önerilir. 
Böylece daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz.

Nerede?

Görüşeceğiniz kişileri 
kendi mekanlarında, günlük 
rutinlerini bozmadan 
ziyaret edin. Mahallenin 
uygun köşelerinde 
görüşmelerinizi 
yapabilirsiniz.

İhtiyaçlar ve Malzemeler 

• Not defteri
• Kalem

• Fotoğraf Makinesi 

Deneyimler, Öneriler

• Görüşmeleriniz sırasında ekip üyelerinizin farklı rolleri olması ve bunlara önceden 
karar verilmesi önemlidir. 
• Ekibinizden bir kişinin konuşmaya rehberlik etmesine karar verin. Bu kişi katılımcı ile 
durmaksızın konuşacak kişi olmalıdır. Göz kontağı ve ilgi eksiksizliği bu rol için önemlidir. 
• Ekibinizden bir kişiyi kullanıcının yüz ifadelerini ve vücut dilini incelemesi için 
görevlendirin, bu kişi için kullanıcının ne söylemediği ve ne yapmadığını anlamak 
önemlidir. 
• Ekibinizden bir kişiyi not almak ve fotoğraf çekmek için görevlendirin. Bu kişi görüşme 
sırasında daha pasif bir rol üstlenecektir; fakat kullanıcıyı rahatsız etmeden görevini 
yerine getirmesi çok önemlidir. Herhangi bir kayıt yapmadan önce katılımcınızdan izin 
almayı unutmayın.
• Eğer küçük bir ekip halinde calışıyorsanız veya katılımcı tek kişi ile görüşmeyi daha 
rahat buluyorsa rolleri o şekilde dağıtmanız ve 1 kişinin 2 rolü yapması gerekebilir.
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Nedir?

Uzmanların, mahallelilerin 
günlük yaşamlarını 
etkilemeden, mekansal 
ve sosyal karakteristikleri 
gözlemledikleri 
yürüyüşlerdir. 

Deneyim turu olarak da 
bilinen yöntem, araştırılan 
bir konu hakkında ilk elden 
gözlem yapmak, net bir 
bakış açısı geliştirmek 
ve çalışmanın ulaşması 
planlanan hedef kitle ile 
bağlantı kurmak amacıyla 
kullanılır.

Neden Yapılmalı?

Farklı uzman grupları (tasarımcı, sosyolog, araştırmacı 
vb.) kendi meseğine ilişkin ilk çıkarımlarını bu 
aşamada yapar ve eskiz, fotoğraf vb. ürünler üretir. 
Böylece, çalışmanın diğer aşamalarında yapılacak 
değerlendirmeler için bir çerçeve hazırlanır ve 
empati ortamı yaratılır. SET sürecinde göz önünde 
bulundurulması gereken günlük hayat dinamikleri, bellek 
unsurları ve deneyimler harita üzerinde belgelendirilir.  

Yürüyüşler, sadece uzmanlarla ya da mahalleli ve 
uzmanların oluşturacağı ekipler olarak gözlemlenebilir. 

Yürüyüşlerin sonunda ekiplerin yaptıkları gözlemler, 
araştırmalar, notlar, fotoğralar diğer aşamalarda 
kullanılmak üzere kategorilere ayrılarak arşivlenmelidir.

Tematik Yürüyüşler
Mahalle Yürüyüşleri

A.02.
Araştırma Etkinlikleri

Ne 
Zaman? 

SET sürecinin başında, 
‘Araştırma’ aşamasında 
mahalle hakkında hızlı 
bilgi toplamak için 
uygun bir yöntemdir. 
Diğer aşamalarda da 
gerçekleştirilebilir. 

Kimlerle? 

• Etkinlik yürütücüsü yürüyüşü organize etmelidir.
• Katılımcılar, mahalleliler olabileceği gibi alanı ilk defa 
gören uzmanlar da olabilir. 
• Ekiplerde, 15 kişiden fazla kişi olmaması önerilir. Eğer 
katılımcı sayısı fazla ise birkaç gruba ayırarak farklı 
rotaları keşfetmeleri istenebilir. 

Etkinlik Kuralları

1. Ön Bilgilendirme: Etkinlik yürütücüsü, buluşma mekanında tüm katılımcılara 
bilgilendirme yapar.

2. Alan Gezisi: Mahalle araçla dolaşılarak genel tanıtım yapılır, mahallenin 
algılanabileceği yüksek noktalarda durulur, sembol yapılar ve alanlar ziyaret edilebilir.

3. Ekipler: Farklı uzmanlıklardan kişiler ile mahallelilerin bir arada olacağı gruplar 
oluşturulur.

4. Temalar: Katılımcılar, yürüyüşün temasına göre farklı konulara odaklanabilirler. 
 • Komşuluk ilişkileri,
 • Mekansal özellikler,
 • Açık alan kullanımı,
 • Yaya hareketleri,
 • Güvenli olmayan mekanlar vb.

5. Rotalar: Yürüyüş teması ve en uygun rotalar belirlenir. 

6. Yürüyüş: Ekipler halinde yürüyüş ve gözlem yapılır, ev ziyaretler, sokak sohbetleri 
yapılabilir. Yürüyüş sırasında eskiz yapılmalı, fotoğraf çekilmeli ve not tutulmalıdır.

7. Değerlendirme: Tüm saha notları bir araya getirilir, sonraki aşamalarda 
kullanılmak üzere harita ya da diagramlar üretilir.
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Süre

Gün içindeki değişimin görülmesi için yürüyüş sabah-öğle-akşam olmak üzere üç farklı 
saatte tekrarlanabilir.

Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

• ‘Deneyim Turu’ yöntemindeki Analiz Kartını doldurarak mahalleyi yakından 
tanıyabilirsiniz. Analiz Kartı tur yapıldığı sırada ya da tur sırasında kısa notlar tutularak 
yürüyüşün hemen ardından doldurulabilir.
• ‘Sessiz Yürüyüş’ yöntemi ile mekan ve yaşamı beş duyu üzerinden algılayarak 
duyumsadıklarınızı görünür kılabilirsiniz.

Nerede? 

Etkinlik rotası mahalle hayatının merkezi ya da atıl kalmış alanlarını kapsayabilir. Seçilen 
alanın büyüklüğü, etkinlik süresinde yürünerek algılanabilecek boyutta olmalıdır.  

İhtiyaçlar ve Malzemeler

• Rotanın çizildiği mahalle haritası
• Fotoğraf makinesi
• Çizim defteri
• Not defteri 
• Kalem

Deneyimler, 
Öneriler

• Eğer farklı tematik 
yürüyüşler yapılacaksa, 
katılımcıların bu turların 
ardından notlarını 
kıyaslamaları da farklı 
ilhamlar ve öngörüler elde 
edilmesini sağlayacaktır.
• Algıları zenginleştirmesi 
açısından yürüyüşün 
yavaş bir şekilde yapılması 
tavsiye edilir. 
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Sokak Atölyesi
Uyumlu Bina, Yaşayan Sokak, Bizim Mahalle

Nedir?

Mahallenin 
karakteristikleri, 
mahallelilerin bugünkü 
yaşam dinamikleri, 
geleceğe ilişkin beklentileri 
ve düşüncelerini anlamak 
amacıyla maket, resim gibi 
araçlarla, yapı, sokak ve 
mahallenin bugünü, yarını 
(projeden sonra) ve iki 
durumun karşılaştırılması 
mahalleliler tarafından 
yapılır. 

Neden 
Yapılmalı?

Mahallelinin, gelecek 
yaşama ilişkin algılarını 
maketler yardımıyla 
güçlendirir, gelecekteki 
yaşamları ile empati 
yapmalarını sağlar. 
Kendilerine sormadıkları 
soruları sorarak, 
karşılaşabilecekleri 
yaşamsal farklılıklar 
hakkında farkındalık 
yaratmayı amaçlar.

A.03.
Araştırma Etkinlikleri

Etkinlikte sorulan sorular 
ve yardımcı materyaller 
sayesinde mahalleliler, 
proje sonrasında nasıl bir 
mekanda yaşayacaklarını 
hayal edebilirler. Böylece, 
karşılaşabilecekleri olası 
etkiler belirlenir.

Etkinliği yürüten ya da 
aktif katılan tasarımcılar, 
bugünkü kullanıcı 
deneyimleri ve geleceğe 
ilişkin beklentileri dikkate 
alarak, yapı, sokak ve 
mahalle ölçeklerinde 
tasarım ilkeleri geliştirirler.
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Tüm mahallelilerin 
kolaylıkla katılabilecekleri 
ve görüş bildirebilecekleri 
bir oyun niteliğindedir. 
Mahalledeki çocukların da 
aktif katılmak isteyecekleri 
öngörülerek, maket 
yapma, mahalle boyama 
gibi paralel etkinlikler 
düzenlenebilir.

Kimlerle?

Proje yürütücüleri 
arasında, mimarlık ve 
şehir planlama alanlarında 
deneyim sahibi en az bir 
kişi olmalıdır. Fotoğraf ve 
video çekimi ile sorulara 
verilen yanıtların not 
tutulması için en az 
iki yardımcı olmalıdır. 
Katılımcılar ise mahalle 
sakinleridir. Atölyenin 
iletişimin rahatlıkla 
yürütülmesi açısından 
en fazla 15-20 kişi ile 
yapılması tavsiye edilir.
  

Ne Zaman?

‘Araştırma’, ‘Katılım’ ve 
‘Tasarım’ aşamalarının 
tamamında kullanılabilir.

‘Araştırma’ aşamasında 
yaşam ve mekana 
ilişkin olası etkilerin 
belirlenmesinde kullanılır.  
Sorulara  verilen yanıtlar, 
‘Tasarım’ aşamasında 
sokak, bina ve mahalle 
ölçeğinde tasarım ilkelerine 
dönüştürülecektir.

Etkinlik 
Kuralları

Mahallenin halihazır 
çıktısı üzerine, istenilen 
malzemeler ile hazırlanan 
yapı kütleleri yerleştirilir.  
Katılımcılar, yapı kütlesi 
dışındaki önerileri 
için (park, okul, sağlık 
ocağı, oyun alanı vb.) 
kullanabilecekleri 
malzemeler de 
bulunmalıdır.

Etkinlik Öncesinde

• Alanı bilen teknik kişilerle 
çalışma ekibi oluşturulur.

• Algılanabilir mahalle 
büyüklüğünde alan seçimi 
yapılır.

• Teknik ihtiyaçlar 
hazırlanır.

• Mahalledeki etkinlik 
mekanları belirlenir.

• Etkinlik duyurusu yapılır.

Ref: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Sokak Atölyesi, 
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014

Ref.: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Sokak Atölyesi,  
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014
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Süre

Yaklaşık 2 saat yeterlidir. 
Farklı görüşleri 
toplamak için, projenin 
gerçekleşmesini isteyen 
ve istemeyen en az iki 
grupla etkinliğin yapılması 
önerilir. Etkinlik, aynı 
mahallede farklı sokaklarda 
gerçekleştirilebilir.

Etkinlik Sırasında

• Katılımcılar, halihazır 
altlık çevresinde toplanır, 
yürütücü kendini tanıtır ve 
yöntem ve amacı anlatır. 

• Yapı, Sokak, Mahalle 
soruları katılımcılara 
yöneltilir, verilen cevaplar 
not tutulur.

• Mahalleliden izin alınarak 
fotoğraf ve video çekimi 
yapılmalıdır.

• Birbirinden farklı bina, 
sokak ve mahalleleri 
gösteren fotoğralar da 
katılımcılara gösterilerek 
fikirleri alınabilir.

• Diğer katılımcılarla 
eş zamanlı olarak anket 
yapılabilir.

• Çocuklarla eş zamanlı 
olarak boyama, oyun vb. 
etkinlikler yapılmalıdır.

Etkinlik Sonrasında

• Üretilen tasarım 
ilkeleri mahallelilere 
paylaşılmalıdır.

Ref.: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Sokak Atölyesi, 
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014

Ref.: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Sokak Atölyesi, 
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014
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Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

• Toplama (+) ve Çıkarma (-) yöntemini kullanarak, mahalleliler ile sorunları toplar, 
öncelikli sorunları çıkartır ve tasarımcılarla birlikte ortak çözümler geliştirebilirsiniz. 
‘Görüşme Kılavuzu’ndaki yöntemleri kullanarak, görüşmenin daha interaktif bir oyun 
formatında gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.
• ‘5 Neden’ yöntemi ile mahallelilerin ifade ettikleri sorunların temeline inebilirsiniz.
• ‘Mahallenin EN’leri’ yöntemi ile mahalleyi ve mahallelileri derinlemesine analiz 
edebilirsiniz.
• ‘Hikaye Dünyası’ yöntem kartlarını bu aşamada mahallelilerle doldurabilir, tasarım 
aşamasında atölye çalışmalarınızda bu kartları kullanabilirsiniz.
• ‘Ağaç Diyagramı’ çizerek mahallelinin öncelikli ve ikincil sorunlarını mahallelilerle 
birlikte belirleyebilirsiniz.
• ‘Yapı, Sokak, Mahalle’ kartlarında yer alan soruları kullanabilirsiniz.
• Mahallenin geleceğini tartışırken ‘Prototip’ ler hazırlayarak mahallelilerin fikirlerini 
öğrenebilirsiniz. 3 boyutlu maketler, çizimer, şemalar ve rol yapma yöntemleri ile 
mahallelilerin görüşlerini alabilirsiniz.
• Çocuklarla eş zamanlı olarak ‘Mahallemi Seviyorum Çünkü’  yöntemi ile etkinlik 
yapılabilir.
• Etkinlikte elde edilen bulgular, ‘Yaratıcı Atölye‘ yöntemi ile tasarım ilkelerine ve 
stratejilerine dönüştürülür.

İhtiyaçlar ve 
Malzemeler 

•+ ve – işareti tebeşirle yere çizlir ya da 
basılı malzemeler ile bu işaretler tasarlanır
• Yapı, Sokak, Mahalle Soruları ve Tasarım 
İlkeleri Kartı
• Mahallenin halihazır çıktısı (1/200 ya 
da 1/300 ölçekli, bina, sokak isimleri, yeşil 
alanlar)
• Olası senaryolara göre hazırlanmış yapı 
kütlesi maketleri (strafor ya da karton kutu 
olabilir)
• Boya kalemleri, pastel boya, tebeşir
• Bina ve sokak fotoğraları
• Fotoğraf makinesi, kamera
• Masa, sandalye, pano
• Renkli kartonlar
• 2x2 m. boyutunda beyaz kağıt

Deneyimler, 
Öneriler

Mahallenin 3 boyutlu maketi, çeşitli 
teknikler kullanılarak hazırlanabilir. İlk 
maketin mahalleli tarafından hazırlanması, 
katılımı ve kaynaşmayı artıracaktır.  

Etkinlik sırasında elde edilen bulgular, 
yaratıcı atölye çalışmalarında  tasarım 
ilkelerine ve stratejilerine dönüştürülür.

Nerede?

Mahallenin uygun bir sokağında yapılabilir. Hava koşulları dikkate alınmalıdır ve 
mahallelinin rahatlıkla oturup hareket edebileceği bir alan seçilmelidir.

Ref.: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Tasarım  Atölyesi,  
Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014

Ref.: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması 
Tasarım  Atölyesi,  Dünya Bankası, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014
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Mahalle Belleği
Değişimi Fark Et, Kaybetmeden Kaydet 

Nedir?

Mahallelerde zaman 
içerisinde değişen fiziksel 
ya da toplumsal özelliklerin, 
mahalleliler tarafından 
çeşitli görsel ya da işitsel 
ürünlere dönüştürülerek 
kaydedilmesini amaçlayan 
etkinliktir.

Neden 
Yapılmalı?

Bellek çalışması ile 
mahalle hakkında 
bir arşiv oluşturulur. 
Böylece, tasarımcıların, 
karar vericilerin mahalle 
karakteri hakkında 
derinlemesine bilgi sahibi 
olmaları amaçlanır.

Ne Zaman?

‘Araştırma’ ve ‘Tasarım’ aşamalarında gerçekleştirilebilir.

Kimlerle?

Mahallede yaşayan her yaş, cinsiyet ya da toplumsal 
gruptan oluşan katılımcılar ile küçük ya da büyük gruplar 
halinde yürütülebilir. Yürütücüler arasında görsel 
iletişim uzmanları ve tasarımcılar ek olarak tarihçi ve 
sosyologların da yer alması önerilir. 

A.04.
Araştırma Etkinlikleri

Etkinlik Kuralları

Mahallenin belleğini fotoğraf yoluyla kaydetmek isteyen bireysel ya da ekipler halindeki 
katılımcılar, mahallede seçilen temaya uygun olarak fotoğraf ya da video çekimi yaparlar. 
Ekiplerde, seçilen tema hakkında bilgi sahibi olan bir uzman olmalıdır (tarihçi, mimar vb.).

Seçilen mekan veya olgular ‘mahallenin dünü-bugünü-yarını’ üzerinden 
değerlendirilerek farklı senaryolar geliştirilir. Böylece mahallenin tarihi gelişimi, günlük 
yaşam rutinleri ve gelecekteki beklentileri hakkında bilgi toplanır. Bu bilgilere dayanarak 
tasarımcılar tema önerileri geliştirir. 

Fotoğraf çekimi sonrasında elde edilen materyaller tema, ölçek, konumlarına göre 
ayrıştırılır. Harita ya da boş bir kağıt üzerine, gruplanarak yapıştırılır. Uzmanların da 
katılımıyla değerlendirilen çalışmalar, analiz ve tasarım süreçlerinde kullanılabilecek 
tartışma dokümanları olarak kullanılır.

1. Bilgilendirme: Etkinlik yürütücüsü tarafından bilgilendirme yapılır.

2. Temalar: Hedef, süreç ve temalar belirlenir. Tema örnekleri:

 • Kültürel miras
 • Hikayeler, gidenler, gelenler, yaşamların değişimi
 • Mahalleye özgü yapı tipolojisi
 • Kültürel çeşitlilik
 • Sokak, mahalle kültürü
 • Sokak oyunları
 • Akılda kalıcı yerler ve imajlar 
 • Tehlikeli hissettiren yerler
 • Özel alanlar, kamusal alanlar vb.

3. Ekipler: Ekiplerin oluşturulması 

4. Fotoğraf çekimi: Ekiplerin fotoğraf çekimi için sahaya çıkması (Ekipler aynı ya 
da farklı konulara odaklanabilir.) (Alanın büyüklüğüne göre fotoğraf çekimi 1-3 saat 
sürebilir.) 

5. Sunum: Ekipler seçilen fotoğraları yansıtarak diğer katılımcıların öneri, duygu ve 
değerlendirmelerini post-itlerle alırlar. 

6. Sergi: Her ekibin sonuçlarını sunması. Tartışma konuları ve uzlaşılan konuların 
belirlenmesi. 
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Süre

1 gün ile 1 hafta arasında değişebilir.

Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

• ‘Deneyim Turu’ yöntemindeki Analiz Kartını doldurarak mahalleyi yakından 
tanıyabilirsiniz. Analiz Kartı tur yapıldığı sırada ya da tur sırasında kısa notlar tutularak 
yürüyüşün hemen ardından da doldurulabilir.
• ‘5 Neden’ yöntemi ile mahallelilerin ifade ettikleri sorunların temeline inebilirsiniz.
• ‘Mahallenin EN’leri’ yöntemi ile mahalleyi ve mahallelileri derinlemesine analiz 
edebilirsiniz.

Fotoğraf çekimi sırasında; foto röportaj, video, hareketli röportaj gibi farklı yöntemler de 
kullanılabilir. Örnek sorular;  

 • Kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsunuz?
 • Bu mahalleye nereden ve kimlerle birlikte geldiniz?
 • O zamanlara ait fotoğraf, müzik, video kayıtları, hikayeler gibi          
 kayıtlarınız var mı?
 • Neden burada yaşamayı seçtiniz? Mahallenizin iyi – kötü     
 yanları neler?
 • Mahalleye sizden sonra taşınan komşularınız var mı?     
 • Komşularınızla ilişkileriniz nasıl?
 • Gelecekte de burada yaşamayı düşünüyor musunuz?

Nerede?

Mahallenin kamusal ya da ortak kullanım alanlarında, izin 
alınması halinde evlerde ya da işyerlerinde görüşmeler 
yapılarak çekim yapılabilir.

İhtiyaçlar ve Malzemeler 

Seçilen yönteme göre,  video, dijital fotoğraf 
makinesi, kamera, ses kayıt cihazı ve yazılı anlatım 
araçları kullanılabilir.  Ürünler basılı ve/veya dijital 
olarak arşivlenerek, kamuya açık ve ücretsiz olarak 
paylaşılmalıdır. 

Deneyimler, 
Öneriler

Mahallelilerle güven 
ilişkisine dayalı bir iletişim 
süreci yürütülmelidir. 
Ses, video ya da fotoğraf 
kaydı alınmadan önce 
mahallelilerden izin 
istenmelidir. 
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Film Atölyesi
Görünmeyeni Görünür Kıl

Nedir?

Film Atölyesi, dönüşümün 
etkilerini anlamak 
ve anlatmak üzere 
eğitim, çekim ve montaj 
çalışmalarından oluşan 
yaklaşık 1 ay süren atölye 
çalışmasıdır.

Mahalledeki değişimin 
“mekan” ve “yaşam” 
üzerindeki izlerini bulmak, 
olumlu ve olumsuz 
etkilerini anlamak için, 
dönüşüm alanlarında 
yaşayan katılımcılara 
temel video ve montaj 
eğitimi verilerek, 
kendi yaşamları ve 
mahalleleriyle ilgili kısa 
filmler çekmeleri sağlanır.

A.05.
Araştırma Etkinlikleri

Neden 
Yapılmalı?

Kentsel dönüşümün 
etkilerini anlamak 
için geleneksel analiz 
yöntemlerinin yanında 
katılımcı ve yenilikçi 
yöntemler de kullanılmalı. 
“Film Atölyesi” yöntemi 
ile kentsel dönüşüm 
alanlarında yaşayanların 
gözünden kendi 
yaşamlarını görme şansı 
bulunur.  Dönüşümün 
nasıl algılandığı, nasıl 
deneyimlendiği ve 
yaşamları nasıl etkilediği 
anlaşılır. Görünmeyen 
görünür kılınır.

Mahalledeki yaşamın 
hızla değişen izlerinin, 
mahalleli katılımcıların 
çekecekleri kısa filmler 
yoluyla kaydedilmesi ile 
aile yaşamı, arkadaşlıklar, 
mahallenin günlük 
yaşamının gizli ve doğal 
hali, mahalleli tarafından 
belgelenmiş olur.

Katılımcılara verilen 
eğitimler ise alandaki 
çocukları ve gençleri 
kamera, fotoğraf, röportaj 
ve montaj bilgisi ile 
tanıştırmayı amaçlar. 

Böylece katılımcıların 
hem yeni beceriler 
geliştirmesi, hem de kendi 
yaşadıkları dönüşümle ilgili 
bilinçlenmesi amaçlanır. 
Ortaya çıkan ürünler, 
dönüşüm projelerinin 
sosyal etkilerini, 
etkilenenlerin gözünden 
yansıtır. Etkilerin görünür 
kılınması ve yaratıcı 
çözümler geliştirilmesi için 
olanak sağlar.

Ne 
Zaman?

Film Atölyeleri, 
‘Tasarım’, ‘Araştırma’ ve 
‘Katılım’ süreçlerinde 
gerçekleştirilebilir.

Kimlerle?

10-18 yaş aralığındaki mahallelilerin katılacağı 5 haftalık 
atölye eğitimi sinema ve diğer çeşitli alanlardan gelen 
gönüllü koordinatörler tarafından verilir. Atölye 5-8 
kişinin katılımı ile gerçekleşir. Katılımcılar mahallede 
program yürütücülerinin yapacağı bir veya iki günlük saha 
gezisi sonunda belirlenir.
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Çalışma 3 farklı gruptan katılımcıların oluşturacağı ekiplerle gerçekleşmelidir.

1. Grup: Mahalleliler (yaşayanlar, çalışanlar, araştırmacılar, ve öğrenciler)

2. Grup: Uzmanlar (şehir plancıları, sosyologlar, tasarımcılar, belgeselciler)

3. Grup: Yürütücüler (Sosyal Etki Tasarımı ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 
konusunda çalışanlar)

Etkinlik Kuralları

Mekanların değişim ve dönüşüm süreçlerini belgelemek isteyen kısa film atölyesi 
katılımcılarına eğitimler verilir ve içerik, kurgu, çekim ve montajı tamamen katılımcılara 
ait olan kısa filmlerin gösterimi mahallelerde yapılır. 

Atölyenin sonunda her katılımcının kurguya veya röportaja dayalı kısa filmler üretmesi 
beklenir.

Etkinliğin sonraki kısmında ise çekilen film ve belgesellerin mahallede gösterimleri 
yapılarak bir tartışma platformu oluşturulur.

Atölye  İçeriği

Hafta 1
Teorik belgesel ve film 
eğitimi
Hareketli röportaj ile alanı 
keşif
Temaları tartışma
Hikaye taslağı hazırlama

Hafta 2-3
Uygulamalı belgesel film 
eğitimi
Görsel ve işitsel 
malzemeleri hazırlama

Hafta 4-5
Montaj 
Atölye yürütücüsü ile 
birlikte montajlama

Sonuç Ürün: Mahallede 
Kısa Film gösterimi 

Süre

5 hafta

Hangi Yöntemleri 
Kullanabilirim? 

• ‘5 Neden’ yöntemi ile mahallelilerin ifade ettikleri 
sorunların temeline inebilirsiniz.

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

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

•  ‘Deneyim Turu’ yöntemindeki Analiz Kartını 
doldurarak mahalleyi yakından tanıyabilirsiniz.

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

Atölyenin ilk haftasında katılımcılar kendilerine şu soruları yönelterek temalar için beyin 
fırtınası yapabilir:

• Mahalleni hiç görmemiş birisine burayı nasıl anlatırdın?
• Sana göre mahalleni diğer yerlerden hangi özellikler ayırt ediyor?
• Mahallenin geçirdiği değişim sana neler hissettiriyor?
• Yaşadığın yerle ilgili unutamadığın bir hikayen var mı?
• Buranın geleceği sana neleri çağrıştırıyor? 
• Mahallenin geleceğini nasıl görüyorsun?

Nerede?

Atölye açık ve kapalı 
alanlarda olmak üzere 
mekanı değişimli olarak 
kullanır. 

Kapalı alanda verilecek 
eğitim katılımcıların 
yaşadığı semtte yer 
almalıdır. Haftalık eğitimler 
bu mekanda verilmelidir. 
Bu amaçla sınıf, dernek gibi 
bir mekan seçilebilir. 

İhtiyaçlar ve 
Malzemeler 

Program yürütücüleri 
tarafından katılımcı 
sayısına göre kamera 
ve fotoğraf makinesi 
sağlanmalıdır.  Montaj 
yapılabilecek teknik 
altyapı bulunmalıdır.

Deneyimler, Öneriler

Atölyenin çocuk ve gençlerin yaşadıkları alanın yakınında 
gerçekleştirilmesi katılımın devamlılığı açısından da önem 
taşır. 
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Etkinlik Kuralları

Etkinlik yürütücüleri ve tasarımcılar maket yapımından önce mahallede gözlem yaparak, 
fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirir. 
Mahallenin, EN sakin/kalabalık, sevilen/sevilmeyen, güvenli/güvensiz, alanları ile ilgili 
öngörüler oluşturulur. Maket çalışmasıyla bu unsurlar test edilir. 

Süre

Yarım gün

Mahalle Maketleri
Kes Tak; Mahalleni Algıla

Nedir?

Mahallenin park, meydan 
gibi kamusal mekanlarında, 
mahallelilerin katılımı 
ile mahalle, sokak ya da 
yapı ölçeğinde üç boyutlu 
maketlerin yapılması 
yöntemidir. 

Ne 
Zaman?

Etkinliğin ‘Araştırma’ 
aşamasında 
gerçekleştirilmesi önerilir. 

Kimlerle?

Mahalle maketleri, tüm yaş 
gruplarından katılımcıların 
karma gruplar halinde yer 
aldığı, küçük (6-12 kişi) 
ya da geniş katılımlı (+30) 
birden çok grup halinde 
oynanabilir. En az iki oyun 
yürütücüsü eşliğinde 
oynanması önerilir. 

Neden 
Yapılmalı?

Maket çevresinde buluşan 
tasarımcılar ve mahalleliler, 
kısa süre içinde, oyun 
yoluyla bilgi paylaşırlar, 
maketi yapılan yerin 
fiziksel niteliklerini üç 
boyutlu olarak algılarlar. 
Etkinlik sırasında sorulan 
sorularla, hedelenen 
konudaki gündelik kullanım 
bilgilerine kolaylıkla 
ulaşılabilir.

A.06.
Araştırma Etkinlikleri

Ref.: Mahalle Maket Atölyesi, TAK Kadıköy, 2014
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Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

Etkinlik sırasında, mahalleliye iletilmek istenen soruların da sorulabileceği bir diyalog 
ortamı oluşturulur. 

• ‘5 Neden’ yöntemi ile mahallelilerin ifade ettikleri sorunların temeline inebilirsiniz.

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

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

Nerede?

Kamusal mekanlar, parklar, iç bahçeler ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilebilir.  
Günlük kullanıcı yoğunluğunun fazla, gürültünün az olduğu parklar en uygun 
mekanlardır.

İhtiyaçlar ve Malzemeler 

Maketler, çok çeşitli malzemeler ile hazırlanabilir. Gerçekçi ya da soyut, sade maketler 
hazırlanabilir. Maketin malzeme, ölçek ve soyutluk derecesi, çalışmanın amacına göre 
belirlenmelidir.

• Maketi hazırlanacak olan mahalle, sokak ya da yapı algılanabilir büyüklüklerde 
olmalıdır. (Örneğin mahalle maketi altlığı ölçeği 1/500 iken, sokak ölçeği 1/50, yapı 
ölçeği 1/10 olarak seçilebilir)
• Seçilen alanın sade eve anlaşılabilir halihazır çıktısı alınmalıdır.
• Maket malzemesi (malzeme seçiminde yaratıcı olabilirsiniz. Kullanılmış karton 
parçaları, boyalar ve renkli kalemler, pipet, metal gibi artıklar ya da oyun hamuru)
• Etkinlik masaları
• Fotoğraf makinesi ve kamera
• Yeterli miktarda yapıştırıcı, makas vb. 

Deneyimler, Öneriler 

Etkinlik öncesinde yürütücüler, seçilen 
malzeme ve ölçekte maket yapımını test 
etmelidirler. 

Etkinlik sırasında, katılımcılara 
maket yapımı hakkında teknik bilgi 
vermelidirler.  Ayrıca etkinliğin araç 
trafiği, gürültü,  sıcaklık gibi faktörlerden  
olumsuz etkilenmesini azaltacak bir  alan 
ve saatte gerçekleştirilmesi önemlidir. 
Maket kesimi sırasında çocukların 
kesik/yaralanma risklerine karşı önlem 
alınmalıdır.

Etkinlik sonrasında yapılan çalışmanın 
fotoğraları çekilmeli, mahalleliden 
alınan bilgiler kaydedilmelidir. 

Etkinlik, arazi kullanımı, çevre sorunları 
ya da nüfus yoğunluğu gibi konularda 
bilgi toplamak için uygun değildir, 
mahallelinin kullanım dinamikleri ve 
algısını öğrenmek amaçlanmalıdır.

Ref.: Mahalle Maket Atölyesi, TAK Kadıköy, 2014

Ref.: Mahalle Maket Atölyesi, TAK Kadıköy, 2014
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Harita
İzleri Çiz, Değişimi Algıla

Nedir?

Mahallenin geçmiş 
veya değişmekte olan 
izlerinin ve yaşayanların 
algılarının,  mahallelilerin 
katılımı ve tasarımcıların 
yaratıcılığıyla, kolay 
algılanabilir ve görsel 
kalitesi yüksek, basılı 
ya da dijital haritalara 
dönüştürülmesi 
yöntemidir. 

Neden 
Yapılmalı?

Mahallenin değerlerine 
farklı bir gözle bakarak, 
fark edilmeyen değerlerini 
görünür kılmak, bireylerin 
mekan algılarını ve algılar 
arasındaki farklılıkları 
anlamak amaçlanır.

Ne 
Zaman?

 ‘Araştırma’, ‘Katılım’ 
süreçlerinde 
gerçekleştirilebilir.

Kimlerle?

Mahallede yaşayan veya 
çalışan kişiler, program 
yürütücüleri ve gerekirse 
görsel tasarımcılardan 
oluşan 2-3 kişilik ekiplerle 
gerçekleştirilir.  Ekipler, 
farklı yaş gruplarından 
katılımcılar ile 
oluşturulabilir.

A.07.
Araştırma Etkinlikleri

Etkinlik Kuralları

Mahalleyi Tanıma: Etkinlik yürütücüleri, mahalle hakkında ön çalışma yapar ve 
mahalleyi tanır. Etkinlikte yürütücüye yardımcı olmak üzere mahalleliler belirlenebilir. 

Harita Teması: Hazırlanacak olan haritaların teması ve kullanılacak olan en uygun 
yöntem etkinlik yürütücüsü tarafından belirlenir.

Katılımcılar: Çalışmanın grup olarak mı yoksa bireysel olarak mı yapılacağına karar 
verilir.

Mekan ve Malzemeler: Harita çizimi için uygun 
bir mekan belirlenir. Masa, duvar ya da zemin hazırlanır. 
Uygun malzemeler (kağıt, kalem, boya, kumaş, tebeşir 
yapıştırıcı vb.) hazırlanır. 

İşlek bir bölgeye alanın sınırlarını, konut ve iş alanlarını 
gösteren büyük boy haritanın bulunduğu bir masa 
yerleştirilir. Harita üzerinde ilçenin önemli noktaları oyun 
hamurundan yapılmış maketler aracılığıyla gösterilir. 

Haritalama: Etkinlik araştırması yapılan alanda yer 
alan işlek noktalardan biri veya bir kaçında yapılarak farklı 
profilde kişilere ulaşmak hedelenir. Sorular alan dışında 
yaşayan ve çalışan kişilere de sorulabilir.

Etkinlik yürütücüleri, sorularla mahallelileri yönlendirir ve 
harita çizimine başlanır. Mahalleliler,  çeşitli materyaller 
kullanarak fiziksel haritalar hazırlar. En sık kullanılan 
mekanlar, simgesel yapılar, sınırlar, görmek istediğiniz 
mekanlar vb. işaretlenir.

Tartışma: Hazırlanan haritalar, haritalar arasındaki 
farklılıklar, alınan dersler tartışılır.

Kayıt: Hazırlanan haritaların fotoğraları çekilir, katılım 
ve tasarım aşamalarında kullanılmak üzere kaydedilir. 
Haritalar, farklı bakış açılarının anlaşılması ve yapılması 
gerekenlerin planlanmasına ilişkin analitik araçlardır.

Farklı temalarda haritalar hazırlanabilir:
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Aktivite Haritaları: 
Mahalledeki mekan 
kullanımlarına yönelik   
haritalardır. Mahallelinin 
en çok kullandığı, en sevilen 
mekanlar vb. araştırılır.
“Mahallede 1 gününüz nasıl 
geçiyor, günlük rotanızı 
çizer misiniz?” soruları 
sorulur. 

 
Soyut Haritalar: 
Sanatsal değeri yüksek 
olan haritalardır. Sanatçı  
ve tasarımcıların eşliğinde 
hazırlanabilir. Mahallelinin 
anıları, hisleri vb.  soyut 
haritalara dönüştürülebilir.

Süre

60 – 120 dakika

Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

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

• ‘5 Neden’ yöntemi ile mahallelilerin ifade ettikleri sorunların temeline inebilirsiniz.

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

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

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

Algı Haritaları:  Mahallelinin mekana ilişkin algılarını 
gösteren haritalardır.

Değişim Haritaları: Hızlı değişen mahallelerde, 
mahallelilerin eski ve yeni mekanlar arasındaki farklılıkları 
işaretledikleri haritalardır.

Diyagramlar: Diyagramlar okuma yazma bilen ve 
bilmeyen mahallelilerin mahalleleri ile ilgili sorunlarını 
tartışmaları için fırsat yaratır. Böylece yaratıcı düşünme 
ve üretme biçimleri ortaya çıkarılır.

Nerede?

Yaya kullanımına ayrılmış işlek bir alanda uygulanabilir.  Mahalle haritaları, kağıtlara ya 
da uygun bir zemine büyük ölçekli olarak uygulanabilir.

İhtiyaçlar ve Malzemeler 

• Sandalye, masa
• Not almak için kağıt ve kalem
• Kağıt, kalem, boya, kumaş, tebeşir yapıştırıcı, oyun hamuru, raptiye vb.
• Fotoğraf makinesi ve kamera

Deneyimler, Öneriler

Etkinliği farklı alanlarda ve farklı zamanlarında yaparak ulaşılan kişilerin çeşitliliğinin 
artırılması tavsiye edilir. 
Haritanın bulunduğu masa yerleştirilmeden önce çevredeki kullanıcılar ve yetkililerden 
izin alınmalı.
Diyagramlar düz bir zemin üzerinde ise fotoğraf çekerek ya da çizimleri yapılarak 
kayıt edilmeli. Konu hakkında bilgi sahibi olanların çalışmaya dahil olması oldukça 
önemli; fakat sürece mümkün olduğunca farklı gruptan insanın dahil olması da çeşitlilik 
sağlayacaktır.

Ref.: Mahalle Harita Atölyesi, TAKKadıköy, 2014

Ref.: Yeldeğirmeni Mahalle Rehberi Algı Haritası Çalışması, TAKKadıköy, 2014

84 85



Kamusal Sanat
Yaratıcı Mahalle

Nedir?

Mahallenin herhangi bir 
sorununa kamusal sanat 
yoluyla dikkat çekmek için, 
sanatçılar ve mahallelilerin 
ortak çalışmasıyla üretilen 
çalışmalardır.  

Neden 
Yapılmalı?

Mahallelileri araştırma 
sürecine katmak için 
kullanılan eğlenceli ve 
yaratıcı bir etkinliktir. 
Katılımcıların yaratıcılıkları 
ve yeteneklerini 
geliştirirken, mahalle 
aidiyetini ve mahalleli olma 
bilincini güçlendirir. 

Mahalleliler arasındaki 
sosyal ayrımları ortadan 
kaldırarak ortak vizyon 
geliştirmeyi amaçlar. 

Ne 
Zaman?

Araştırma aşamasında 
kullanılabilir. 

Kimlerle?

Mahalleliler ile birlikte 
çalışmaya gönüllü olan 
sanatçılarla birlikte 
yürütülmelidir. Tüm yaş 
gruplarından, yetenek 
gruplarından mahallelilerin 
katılımına açıktır.

A.08.
Araştırma Etkinlikleri

Etkinlik Kuralları

• Kamusal sanat fikirleri, sanatçılarla yapılan ortak çalışmalar sonucunda,  mahalleliler 
tarafından geliştirilmelidir.  
• Fikirler, sanatçılar tarafından yorumlanarak son haline getirilebilir. 
• Mimar, ürün tasarımcısı gibi mesleklerden uzmanlar, ortaya konulan fikrin 
uygulanabilir olduğunu onaylamalıdır.
• Mahalleliler, hangi tasarım fikrinin uygulanacağına seçim yoluyla karar vermelidir.
• Kamusal sanat projelerinin uygulamasına mahalleliler katılabilir. 
• Proje hayata geçirildiğinde mahallelilerle kutlama etkinliği yapılabilir.

Ref.: Şok Kıyı Köşe, Yeldeğirmeni, TAK Kadıköy, 2015
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Süre

1 günlük ya da 1 haftalık atölyeler düzenlenebilir.

Hangi Yöntemleri 
Kullanabilirim? 

Kamusal Sanat Atölyeleri yoluyla bir araya gelen 
mahallelilere derinlemesine sorular sorularak ve çizimler 
yaptırılarak mahalleye ilişkin sorunlar tespit edilebilir ya 
da mahalle algıları öğrenilebilir.

• ‘5 Neden’ yöntemi ile mahallelilerin ifade ettikleri 
sorunların temeline inebilirsiniz.
• ‘Mahallenin EN’leri’ yöntemi ile mahalleyi ve 
mahallelileri derinlemesine analiz edebilirsiniz.

Nerede?

Mahallelerde, aşağıdaki alanlar kamusal sanat atölyeleri 
için kullanılabilir:
• Bisiklet yolları
• Köprüler
• Eski eserleri
• Aydınlatmalar
• Parklar
• Çeşmeler
• Boş duvarlar, kör cepheler
• Kaldırım döşemeleri
• Tren yolları
• Okul binaları
• Heykeller
• Diğer

İhtiyaçlar ve Malzemeler 

Yerel malzemeler kullanın, malzeme seçiminde yaratıcı 
olun. Atık malzemeleri değerlendirerek geri dönüşümlü 
sanat objelerine çevirebilirsiniz.

Deneyimler, 
Öneriler

Mahalleliler ile bir 
arada çalışmaya istekli 
bir sanatçılar grubu ile 
çalışılmalıdır. Sanatçılar, 
mahallelilerle ilişkilerinde 
ufuk açıcı olmalı, 
baskı ve yönlendirme 
yapmamalıdırlar.

Ref.: Şok Kıyı Köşe, Yeldeğirmeni, TAK Kadıköy, 2015
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Sokak Oyunu
Mahallenin Hazineleri

A.09.
Araştırma Etkinlikleri

Nedir?

Mahallenin karakterini 
ve yaşamın dinamiklerini, 
çocukların gözüyle, kısa 
sürede, oyun yoluyla 
öğrenmemizi sağlayan 
sokak etkinlikleridir. 
Kültürel miras, doğa, 
mahalle kimliği, mahallenin 
kişilikleri, değişim ve 
dönüşüm gibi temalar 
kapsamında oynanabilen 
oyun, gerçek mahallelerde, 
gerçek haritalarla oynanan 
hazine avına benzetilebilir.   

Ne 
Zaman?

Araştırma’ aşamasında 
oynanması önerilir. 
Seçilen temaya göre 
oyun içeriğini ve kuralları 
yeniden kurgulayabilir 
ve diğer aşamalarda da 
kullanabilirsiniz.

Neden 
Yapılmalı?

Çocukların yaşadıkları 
mahalleyi farklı bir 
gözle, oyun oynayarak 
yeniden keşfetmelerini, 
tasarımcıların ise mahalleyi 
hızlı biçimde tanımalarını 
ve öğrendiklerini tasarım 
sürecine aktarmalarını 
amaçlar.

Kimlerle?

Benzer yaş aralığındaki 
(en az 7 yaş), en fazla 
5’er kişiden oluşan iki 
takım halinde ve iki oyun 
yürütücüsü eşliğinde 
oynanır. Fotoğraf ve 
video çekimi ile sorular ve 
cevapların not edilmesi 
için her grupta birer 
yardımcının olması önerilir.

Etkinlik Kuralları

İki takım, iki farklı tema seçer ve oyun yürütücüleri 
eşliğinde oyuna başlarlar. Örnek temalar; 
• Kültürel miras; mahalledeki eski eserler, sivil mimarlık 
örnekleri, çeşmeler vb.
• Doğa; parklar, en yaşlı ağaçlar, meyve ağaçları, avlular, 
oyun alanları, sokak hayvanları vb.
• Mahalle kimliği; mahallenin en sevilen köşeleri, en çok 
zaman geçirilen meydanlar, en sevilen sokaklar, tepeler, 
okullar vb.
• Mahallenin kişilikleri; mahallenin muhtarı, en yaşlısı, 
delisi, sanatçılar, atölyeler,  meslekler, arkadaşlıklar, 
hikayeler vb.
• Değişim ve dönüşüm; eskiler-yeniler, gidenler-gelenler, 
kaybolanlar, anılar  vb.

Ref.:  Yeldeğirmeni Sokak Oyunu, TAK Kadıköy, 2015

Ref.:  Yeldeğirmeni Sokak Oyunu, TAK Kadıköy, 2015
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Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

•‘Görüşme Kılavuzu’ndaki yöntemleri kullanarak, 
görüşmenin daha interaktif bir oyun formatında 
gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.
•‘5 Neden’ yöntemi ile mahallelilerin ifade ettikleri 
sorunların temeline inebilirsiniz.
•‘Mahallenin EN’leri’ yöntemi ile mahalleyi ve mahallelileri 
derinlemesine analiz edebilirsiniz.

* ‘Mahallenizin en .....’ soruları, seçilen temaya uygun olarak 
geliştirilmelidir,
 ** Ne yerine Neden sorusunu sorarak, katılımcıların 
duyguları, algı ve kaygılarının anlaşılması amaçlanır.

Süre

Yaklaşık 90 dakika

Mahallenizin en 

.......... mekanı / kişisi*
sevilen, sevilmeyen
çok vakit geçirilen

sakin
ilginç/ farklı

eski
 ... diğer

Neden 

.............................
Bu mekanı neden 

seviyorsun/sevmiyorsun? 
Sana nasıl  hissettiriyor?
Sence neden bu hazine 

seçilmiş olabilir?

Nerede?

Oyun, gerçek mahalle ve 
sokaklarda oynanır. 

Oyun alanının büyüklüğü 
seçilirken, en fazla 30 
dakika içinde 10 hazine 
durağı yürünebilecek 
biçimde seçilmelidir.

Takımlar, 45 dakikalık sürede mahallede dolaşırlar ve 10 adet hazine seçerler.

Bu turda hazinelerin seçimi yapılırken, oyun yürütücüsü kolaylaştırıcı ve yönlendirici 
olmalıdır.  ‘Mahallemizin en .... nedir?’*  sorularını sormalı ve hazinelerin temaya göre 
seçilmesini sağlamalıdır.  

Oyun yürütücüsü (ya da varsa yardımcı) seçilen hazineler için yapılan tanımlamaları not 
alır ve ‘Mahallemizin En’leri’ listesini doldurur.
•‘Mahallemizin en güzel binası’
•‘Mahallemizin en kalabalık oyun alanı’ 
•‘Mahallemizin en sevilen kişisi’
•‘Mahallemizin en kalabalık köşesi’ gibi

Bir hazine seçildikten sonra, oyun yürütücüsü derinlemesine Neden* soruları sormalı, 
seçilen mekan hakkında bilgi edinmelidir.
Takımlar, seçtikleri bina, ağaç, köşe gibi hazinelere (gerçek mekanlara), görünür biçimde, 
takım logosunu yapıştırırlar.

İkinci turda, haritalar gruplar arasında değiştirilir ve gruplar, diğer ekibin işaretlediği 10 
hazineyi 30 dakika içinde bulmaya çalışır. Oyun yürütücüleri,  bu kez farklı temalar için  
Neden* sorularını sorar ve not tutarlar.

İhtiyaçlar ve Malzemeler 

•Algılanabilir büyüklükte ve sade mahalle haritaları 
(yalnızca bina, sokak ve parklar gösterilebilir (sokak 
isimlerinin yazması önerilir)
•Not defteri
•‘Mahallemizin En’leri’ listesi
•Yeterli miktarda kalın uçlu renkli keçeli kalem
•İki ayrı renkte 10’ar adet takım logosu yapıştırması 
(seçilen hazinelere yapıştırılmak üzere)

Deneyimler, 
Öneriler

Oyun yürütücüleri, 
temaları ve sorulacak olan 
soruları oyundan önce 
belirlemelidir. 

Ref.:  Yeldeğirmeni Sokak Oyunu, TAK Kadıköy, 2015

Ref.:  Yeldeğirmeni Sokak Oyunu, TAK Kadıköy, 2015
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Çalıştaylar
Kentlerin Geleceği

K.01.
Katılım Etkinlikleri

Nedir?

Çalıştaylar belirli bir 
kentsel sorunun çözümüne 
yönelik olarak tüm ilgili 
aktörlerin ortak bir vizyon 
etrafında katılımının 
sağlandığı, katılımcılar 
arası iletişimin çok yüksek 
olduğu toplantılardır. 

Neden 
Yapılmalı?
Kentsel sorunların 
çözümünde, kent ve 
proje ölçeğinde vizyon 
ortaya koymak ve strateji 
belirlemek için tüm 
aktörlerin katılımının 
sağlandığı ortamların 
(çalıştaylar) yaratılması, 
yeni bir planlama yaklaşımı 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
Belirgin bir alandan daha 
çok genel konularla ilgili 
vizyon üretmekte yardımcı 
olur. Çalıştaylar aracılığıyla 
katılımcı ortamda farklı 
görüşlerin alınması için 
gereken ortam sağlanır.

Çalıştay sonuçları; vizyon planı, yol haritası, stratejik plan, 
mekansal gelişim şemaları, fikir projesi ürünleri olarak 
kamuoyunun tartışmasına açılır. Kentlerin toplumsal ve 
ekonomik kalkınma boyutlarının da ele alındığı projelerde 
ise özellikle stratejik sosyal plan ve sosyal etki planları 
önem kazanmaktadır.

Ne Zaman?

‘Katılım’ aşamasında, projelerin etkilenen ve etkileyen 
taralarının katılımı ile yapılmalıdır.

Kimlerle?

1-2 deneyim sahibi çalıştay yöneticisinin moderatörlüğünde yürütülür.

Katılımcılar; projenin etkileyen ve etkilenen taraları başta olmak üzere,  yerel 
yönetimler, paydaşlar, gönüllü vatandaşlar, konuyla ilgili çalışan akademisyenler ve sivil 
toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 70-100 kişilik katılımcı grubu. 

Ref.:  Sapanca Havzasının Geleceği Çalıştayı, Kentsel Strateji, 2011

Ref.:  Gaziantep’in Geleceği Çalıştayı, Dünya Bankası, Kentsel Strateji, 2014
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Süre

Gelecek çalıştayları 1 günlük programlardır. 1. oturum öğleden önce, 2. ve 3. oturumlar 
ise öğleden sonra gerçekleştirilebilir.

Etkinlik Kuralları

Süreç üç aşamalı olarak kurgulanmıştır. Her bölümün kapanışında büyük kağıtlara 
yazılan notlar grup temsilcileri tarafından anlatılır. 

1. Oturum: Nerede?
Genel toplantı düzeninde, tek grup halinde gerçekleşir.
Katılımcıların, kentin sorun ve fırsatlarına ilişkin görüşleri, kamu, özel ve sivil sektörlerin 
birbirlerinden beklentileri alınır. Tartışma konuları;

•Potansiyeller 
•Temel Sorunlar ve Fırsatlar
•Beklenti Analizi
•Ortak Vizyon ve Stratejik Vizyon
•Farklılık Yaratan Temalar

Sorulan sorular ve tartışmalar dikkate alınarak zihin haritalama yapılır, oturum sonunda 
büyük kağıtlarda katılımcılarla paylaşılır.

2. Oturum: Nereye gidiyor?
İlk oturumda belirlenen temalar kapsamında, kamu, sivil ve özel sektör temsilcilerinin 
dengeli olarak yer aldığı üç tematik grup oluşturulur. 
Gruplar kendi temaları kapsamında moderatörün yönelttiği sorular doğrultusunda ayrı 
ayrı stratejik analizleri (BEK) yaparlar. Ortak vizyon ve uygulanabilir stratejik hedeler 
tartışılır.
 
3. Oturum: Değerlendirme
Çalıştay süresince alınan notlar, raportörler tarafından sistematik hale getirilir ve 
çalıştay sonuçlarını içeren ’10 Temel İlke’ belirlenir. 

Çalıştay yöneticisi tarafından oluşturulan gündem uyarınca alanın gelecek stratejileri 
genel ve tematik gruplar halinde tartışılır. Toplantı notları ile birleştirilen veriler 
sonucunda Stratejik Çerçeve Raporu oluşturulur.

Çalıştay sonrasında ise BEK Analizi ile elde edilen veriler strateji ve eylemlere 
dönüştürülerek, bölge, kent ve proje ölçeklerinde;  yol haritası, vizyon planı, strateji 
planı, mekânsal gelişim çerçevesi, planlama ve tasarım stratejileri belirlenmelidir.

Nerede?

Tüm katılımcıların bir arada oturabileceği geniş bir 
mekanda yapılmalıdır. Tematik grup toplantıları için üç 
ayrı toplantı mekanının olması önerilir. 

Hangi Yöntemleri 
Kullanabilirim? 

•‘5 Neden’ yöntemi ile sorunların temeline inebilirsiniz.
•‘Ağaç Diyagramı’ ile katılımcıların öncelikli ve ikincil 
sorunlarını belirleyebilirsiniz.
•Tartışılan konunun net olarak anlaşılması için ‘Zihin 
Haritası’ yöntemini kullanabilirsiniz.
•‘Beyin Fırtınası’ yaparak ekip içinde yaratıcı fikirler 
üretebilirsiniz.
•Etkileyen ve etkilenen taraların birbirilerinden 
beklentilerini ortaya çıkartmak için ‘Beklenti Matrisi’ 
doldurulmalıdır.
•Kentlerimizin dinamiklerini, çeşitliliğini, farklılıklarını, 
gelecek kavramlarını ve stratejilerini katılımcı ortamlarda 
ortaya koyan ‘BEK Analizi’ yöntemi kullanılmalıdır.

İhtiyaçlar ve 
Malzemeler 

•Projektör, bilgisayar
•Ses sistemi, mikrofon
•Taşınabilir masa ve 
sandalyeler
•3 adet lipchart (büyük 
yazı kağıtları ve tahtaları)
•Kalın uçlu renkli kalemler
•Öğle yemeği ve içecek 
servisi.

Deneyimler, 
Öneriler

Organizasyonun 
yapılabilmesi için yerel 
kurumlarla işbirliği 
yapılmalı, çalıştay 
koordinasyon ekibi 
kurulmalıdır.
Katılımcıların eşit söz hakkı 
alabilmesi için herkes en 
fazla 3 dakikada görüşlerini 
bildirmelidir.
Tüm katılımcıların 
tartışmalara aktif katılımı 
cesaretlendirilmelidir. 
Oturumların 
zamanlamasına uyulmalıdır. 

Ref.:  Denizli’nin Geleceği Çalıştayı, Kentsel Strateji, 200996 97



Katılım Etkinlikleri

Neden Yapılmalı?

Yerelin proje geliştirme süreçlerine katılmadığı 
durumlarda gerilimler yaşanmakta, ortaya çıkan tasarım 
projeleri mahallenin yerel dinamikleri ve ihtiyaçlarını 
karşılamamakta,  uygulanabilir ekonomik modeller 
geliştirilememektedir.

Ne Zaman?

Proje telaffuz edildiği anda başlamalıdır.

Uzlaşma Yönetimi
K.02.

Nedir?

Proje geliştirme 
süreçlerinde, aşağıdan 
yukarı bir yaklaşımla, 
geniş katılımlı ve interaktif 
bir uzlaşı ortamında, 
projeden etkilenenler 
(yaşayanlar ve çalışanlar) 
ve etkileyenlerin(proje 
geliştiriciler, yerel 
yönetimler) bir 
araya getirilerek 
6B (bilgilendirme, 
bilinçlendirme, buluşma, 
beklenti, belirsizlik ve 
benimseme) bileşenlerini 
kapsayan sürecin 
yönetilmesi yaklaşımıdır. 

Kimlerle?

Öncelikle projeden 
doğrudan etkilenen ve 
etkileyen gruplar olmak 
üzere, tüm aktörlerin 
katılımı ile yapılabilir. 

Etkinlik 
Kuralları

6B Bileşenleri;
• Avan proje, değer 
tespitleri ve pay hakları gibi 
konularda mülk sahiplerini 
bilgilendirmek,

• Mülk sahipleri ve yasayanları değer paylaşımı, tarihi miras, yapı riski, yaşam kalitesi, 
sosyal ve ekonomik kalkınma, yasal haklar konularında bilinçlendirmek,
• Projeden etkilenen taraların beklentilerini yönetmek,
• Katılım seviyesini yükseltmek ve uzlaşma sağlamak üzere projeyi uygulayan ile 
projeden doğrudan etkilenen taraları buluşturmak,
• Sorun ve fırsatları tespit ederek belirsizlikleri ortadan kaldırmak,
• Tasarım aşamasında, tüm taralarca benimsenen bir proje hazırlamaktır.

Ref.:  Uzlaşma Toplantıları, Kentsel Strateji, 2013

Ref.:  Kepezaltı ve Santral Mahalle Dönüşümü Uzlaşma Toplantıları, 
Kentsel Strateji, 2012

Ref.: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Sokak  Toplantıları,  
Dünya Bankası,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014

98 99



Süre

1-6 ay arasında sürebilir. Taraların beklentilerini almak uzun ya da kısa süreli 
toplantılar/ buluşmalar organize edilebilir.

Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

Anketler, yüz yüze görüşmeler, tematik grup toplantıları, genel toplantılar 
düzenlenebilir.
•Etkileyen ve etkilenen taraların birbirilerinden beklentilerini ortaya çıkartmak için 
‘Beklenti Matrisi’ doldurulmalıdır.
•Kentlerimizin dinamiklerini, çeşitliliğini, farklılıklarını, gelecek kavramlarını ve 
stratejilerini katılımcı ortamlarda ortaya koyan ‘BEK Analizi’ yöntemi kullanılmalıdır.

Nerede?

Genellikle mahallelinin 
kolaylıkla ulaşabileceği 
bir mekan kullanılmalıdır. 
Dernek kurulması teşvik 
edilmelidir.

 İhtiyaçlar ve 
Malzemeler 

Dernek mekanında toplantı 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
teknik altyapılar 
bulunmalıdır.

Ref.: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Sokak  Toplantıları,  Dünya 
Bankası,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014

Ref.: Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Sokak  Toplantıları,  Dünya Bankası,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Kentsel Strateji, 2014

Ref.:  Kepezaltı ve Santral Mahalle Dönüşümü Uzlaşma Toplantıları,  Kentsel Strateji, 2012
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Katılım Etkinlikleri

Empati Toplantıları
Ortak Sorunlardan, Ortak Çözümlere

K.03.

Neden Yapılmalı?

Mahalledeki sorunları, taralar arasında tartışma ortamı 
oluşturarak, yani empatiyi geliştirerek çözmeyi amaçlar. 
Mahallenin sorunlarını iyi bilen katılımcılar, uzmanların 
yönlendirmeleri ve geliştirdikleri fikirlerden faydalanarak, 
çözüm yollarını da kendileri bulurlar.

Ortak sorunların ortak çözümlere dönüştürülmesi için, 
taraların rol ve sorumlulukları belirlenir.

Nedir?

Mahalle ya da sokak 
ölçeğindeki yerel 
sorunların, empati ve 
uzlaşı yoluyla çözülmesini 
amaçlayan buluşmalar 
serisidir. Mahalleliler 
(yaşayan ve çalışan grup 
temsilcileri), karar alıcılar 
(yerel yönetim temsilcileri), 
uygulayıcılar (belediyenin 
ilgili birimleri), uzmanlar 
(sosyolog, tasarımcı vb.) 
bir araya gelerek ortak 
sorunları belirler, ortak 
çözüm yollarını geliştirir.

Ne Zaman?

Farklı amaçlarla 
düzenlenebilen Mahalle 
ve Sokak Toplantıları, 
‘Araştırma’, ‘Katılım’  ve 
‘Tasarım’ aşamalarında 
gerçekleştirilebilir.

Kimlerle?

Toplantılar, 
mahalleliler(yaşayan ve 
çalışan grup temsilcileri), 
karar alıcılar (yerel yönetim 
temsilcileri), uygulayıcılar 
(belediyenin ilgili birimleri),  

uzmanlar (sosyolog, 
tasarımcı vb.) katılımıyla, 
çalıştay yöneticisi  
yürütücülüğünde 
gerçekleştirilir.

Ref.:  Kadife Sokak Empati Toplantıları, TAK Kadıköy, 2014

Ref.:  Kadife Sokak Empati Toplantıları, TAK Kadıköy, 2014
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Etkinlik Kuralları

Süreç, altı aşamalı olarak kurgulanabilir.

1.Grup Toplantıları / Bilgilendirme 
Yürütücü, mahalle / sokaktaki gruplar ile ayrı ayrı görüşmeler yapar, farklı grupların 
sorunlara ilişkin tespitleri not edilir, bu gruplar ve tasarımcılar süreç hakkında 
bilgilendirilir.

2.Ortak Toplantı / Ortak Sorunlar
Mahallede yaşayanlar, çalışanlar, günlük ziyaretçi olarak kullananlardan oluşan aktif 
birebir yaşayan bireyler olarak deneyimlerini anlatır. 
Oturma düzeni, iç içe geçmiş iki çember halindedir. İç çemberde oturan mahalleliler aktif 
katılımcılardır. Dış çemberde oturan uzmanlar, yerel yönetim temsilcileri ve uygulayıcılar 
ise sadece dinleyici konumundaki pasif katılımcılardır.
Toplantı sonrasında, temel sorunlar ortaya konulur ve sürece aktif olarak takip edecek 
olan, 7-10 kişiden oluşan çözüm grubu seçilir.

3.Tasarım Çalıştayı / Fikirler, Öneriler
Tasarımcıların, temel sorunların çözümüne ilişkin fikir ve öneriler geliştirdiği çalıştayda, 
‘tasarım yoluyla sosyal ve mekânsal değişimi nasıl yaratırız?’ sorusuna cevap aranır.
Tasarımcılar, ekipler halinde seçtikleri temel sorunu çözmeye yönelik fikir önerileri 
geliştirirler. Fikirler, çizim, örnek toplama, maket vb. tekniklerle görselleştirilir. Çalıştay 
sonunda ise ekip temsilcileri genel toplantı düzeninde fikirleri paylaşırlar.
 
4.Değerlendirme Toplantısı / Ortak Kararlar
Ortak toplantıda belirlenen çözüm grubu, yerel yönetim temsilcileri ve tasarımcıların 
katıldığı toplantıda,  tasarım çalıştayında geliştirilen fikirler, çözüm önerileri ve mekânsal 
düzenleme kararları değerlendirilir. Diğer aktörler tarafından bu tasarımlar geliştirilir ve 
yeni fikirler üretilir. Toplantıda en temel ‘ortak kararlar’ belirlenir.

5.Sokak Toplantısı / Fikirler ve Kararların Paylaşımı
Çözüm grubu ve tasarımcılar tarafından benimsenen tasarımlar ve ortak kararların 
mahalleli ile paylaşılması için mahalle/sokakta yapılan toplantılardır.
Çözüm önerileri ve ortak kararlar paylaşılır, öneriler alınır.

6.Karar Toplantısı / Roller ve Sorumluluklar
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve diğer belediye birimlerine süreç aktarılır.  Ortak 
kararlar ve benimsenen tasarım önerileri sunulur. Kararların uygulamaya geçirilmesi için 
ilgili kişi ya da kurumlar arasındaki görev paylaşımı yapılır.
Sürecin takibini mahalleliler yapmalı, temsilcilere yapılan geri dönüşlerle sürecin sağlıklı 
işlenmesi sağlanmalıdır. 

Hangi 
Yöntemleri 
Kullanabilirim? 

•‘5 Neden’ yöntemi 
ile sorunların temeline 
inebilirsiniz.
• ‘Mahallenin EN’leri’ 
yöntemi ile mahalleyi ve 
mahallelileri derinlemesine 
analiz edebilirsiniz.
•Tartışılan konunun net 
olarak anlaşılması için 
‘Zihin Haritası’ yöntemini 
kullanabilirsiniz.
•‘Ağaç Diyagramı’ ile 
katılımcıların öncelikli 
ve ikincil sorunlarını 
belirleyebilirsiniz.
•Etkileyen ve etkilenen 
taraların birbirilerinden 
beklentilerini ortaya 
çıkartmak için ‘Beklenti 
Matrisi’ doldurulmalıdır.

Nerede?

Toplantılar, mahallenin ortak kullanımına açık bir alanda 
yapılmalıdır. Sokak toplantıları yapılabileceği gibi, 
mahallelinin kolaylıkla ulaşabileceği bir kapalı mekan da 
seçilebilir.

İhtiyaçlar ve Malzemeler 

Toplantıların yapıldığı mekanda ise sunum düzeneği, 
bilgisayar, ses düzeni, ses kayıt cihazı, kamera ve fotoğraf 
makinesi sağlanmalıdır. Tasarım çalıştayında kullanılmak 
üzere kağıt, kalem, boya, maket malzemesi, yeterli 
miktarda post-it olmalıdır.

Deneyimler, Öneriler

Toplantılarda farklı görüşlere sahip bireylerin müdahale 
etmeden birbirinin görüşlerini dinleyebileceği empati 
ortamı sağlanmalı. Herkese eşit söz hakkı tanınmalıdır.
Katılımcılar, toplantı kararları hakkında sürekli 
bilgilendirilmelidir.

Süre

Süreç 3-4 hafta içinde 
tamamlanmalıdır. 
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T.01.
Tasarım Etkinlikleri

3x3 Tasarım Çalıştayı
3 Tasarımcı, 3 Çalıştay, 3 Proje

Neden Gerekli?

Yenilikçi fikir ve modellerin geliştirilmesi, farklı 
tasarımcıları bir araya getirerek proje elde etme 
yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, kentin ihtiyaçları ve 
piyasa talepleri dikkate alınarak, kamu, özel sektör ve 
yaşayanların beklentilerinin eşitlik kriteri dikkate alınarak 
yönetilmesi amaçlanmaktadır. 

Nedir?

3x3 Tasarım çalıştayı; 
kentlerin dönüşüm sürecine 
katkı sağlayabilecek 
potansiyel alanlarda farklı 
tasarımcılarla birlikte 
yenilikçi fikirler geliştirerek 
kamu, sivil toplum ve özel 
sektörün katkısıyla, kent 
ve proje ölçeğinde yeni 
bir vizyon ortaya koymayı, 
strateji ve tasarım ilişkisini 
kurgulamayı amaçlayan 
tasarım yöntemidir. Seçilen 
üç proje alanında, yerel, 
ulusal ve uluslararası 3’er 
tasarımcı, katılımcı ortamda 
fikir ve öneri geliştirirler. 

Ne Zaman?

Tasarım’ aşamasında 
kullanılabilir.

Süre

Yaklaşık 3 aydır.

Kimlerle?

Her bir proje alanı için 
yerel, ulusal, uluslararası 
toplam 9 tasarımcı ve yerel 
yönetim temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilir.

Yerel, ulusal ve uluslararası 
tasarımcıların yetenek ve 
bakış açıları sentezlenerek 
etkileşim ve paylaşım 
ortamı yaratılmalıdır.

Etkinlik Kuralları

Planlama ve tasarım ilkeleri, ‘Araştırma’ aşamasındaki 
yöntemler ile belirlenmelidir.

•Seçilen 3 proje alanında,
•3 yerel, 3 ulusal, 3 uluslararası tasarım ekibinin ortak 
çalışmaları ile
•3 çalıştay düzenlenmelidir.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin 
katıldığı çalıştay proje alanları belirlenir. 

Proje alanlarının seçilmesi, planlama ve tasarım ilkelerinin 
belirlenmesi ve benimsenen tasarımın ortaya çıkması 
sürecinde 3 çalıştay düzenlenir: 

1. Kentsel Strateji Çalıştayı: Kamu, özel ve sivil toplum 
örgütleri ile tasarımcıların katıldığı çalıştayda; proje alanları 
belirlenerek her bir proje alanına ait vizyon ve beklentiler 
tartışılır. 

2. Stratejik Tasarım Çalıştayı: Teknik uzmanların ve 
tasarımcıların yer alacağı bu çalıştayda; her bir proje 
alanına ait stratejiler ve tasarım ilkeleri belirlenir. 

3. Karar Çalıştayı: Kamu, özel ve sivil örgüt
temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı ortamda 9 
tasarımcıya ait tasarımlar sunulur. Tasarımlarla ilgili 
tartışma ve önerileri takiben benimsenen projeyi 
belirleyecek sivil kurul oylaması yapılır. 

Karar Çalıştayı’nda sivil kurul ve teknik kurul her proje 
alanına ait benimsedikleri tasarım için bir oy kullanırlar. 
Seçilen projelerin uygulanıp uygulanmaması kararı 
Belediye Yönetimi’ne aittir.

Ref.:  Kadife Sokak Tasarım Çalıştayı, TAK Kadıköy, 2014
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Nerede?

Tasarımcılarla 
atölye çalışmalarının 
yapılabileceği bir çalışma 
mekanı ve toplantı ve 
sergilerin yapılacağı, 
yaklaşık 70-100 kişilik 
toplantı mekanına ihtiyaç 
vardır.

İhtiyaçlar ve 
Malzemeler 

Atölye çalışmaları sırasında 
ihtiyaç duyulabilecek 
malzemeler ve teknik 
altyapılar (kırtasiye, 
bilgisayar, projektör vb.) 
sağlanmalıdır.

Deneyimler, 
Öneriler

Danışma Kurulu’nun 
fikirleri ve beklentilerini 
tasarım sürecine dahil 
edilmelidir.

Esnek, yönlendirilebilir 
bir süreç olması nedeniyle 
kısa sürede benimsenebilir 
ve uygulanabilir projeler 
elde edilebilir. Örnekler 
bölümünde, Denizli 3x3 
Stratejik Tasarım Çalıştayı 
kısmını inceleyebilirsiniz.

Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

•Tartışılan konunun net olarak anlaşılması için ‘Zihin Haritası’ yöntemini 
kullanabilirsiniz.
•Projenin taralarının 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.

Ref.:  Kadife Sokak Tasarım Çalıştayı, TAK Kadıköy, 2014
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Tasarım Etkinlikleri

T.02.
Şok Kıyı Köşe
Mekanı Algıla, Fikrini Tasarla

Neden 
Gerekli?

Yeterince kullanılmayan kamusal mekanların 
düşük maliyetli, uygulaması kolay ve yaratıcı 
fikirlerle yeniden tasarlanarak canlanması ve 
dönüşmesi hedelenir.

Nedir?

Mahalle içerisinde atıl 
kalmış noktaları tartışmaya 
açma, potansiyel alanlar 
hakkında fikir toplama, bu 
alanlarda proje geliştirme 
ve mahalleliyle birlikte 
uygulama çalışmasıdır.
Mahallelerde belirlenen 
atıl kalmış mekanları 
canlandırmak için 
tasarımcıların yerinde 
tasarladıkları yaratıcı 
fikir ve tasarımların,  
mahallelilerle birlikte 
uygulanmasıdır. 

Ne Zaman?

‘Tasarım’ ve ‘Katılım’ aşamaları kapsamında uygulanabilir.

Kimlerle?

Mahalle sakinleri, mahalleyi kullanan işletme sahipleri ve 
esnaf ile fikir çeşitliliği açısından gençlerin uygulamaya 
katılımı önemlidir. Profesyonel tasarımcılardan oluşacak 
küçük bir yürütücü ekip, kitleyi yönlendirmede rol 
oynayabilir.

Tasarımcılar, mimarlık, ürün tasarımı, peyzaj, plastik 
ve  güzel sanatlar alanlarından uzman  ya da öğrenciler, 
gönüllüler ve de mahallelilerin katılımıyla yürütülür. 
Katılımcıların yaş aralığı ya da grupların büyüklüğü 
belirlenen kıyı, köşe ve bu mekanların sorunlarına bağlı 
olarak belirlenir.

Etkinlik Kuralları

•Mahallede çalışılmak istenilen mekan ön araştırma 
yapılarak tespit edilir.
•Belirlenen mekanın fotoğraf, çizim, eskiz çalışmaları 
yapılır.
•Mekanı kullananlar ile görüşme yapılarak o alana dair 
ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgi edinilir.
•Bu ön çalışmadan sonra tasarımcı ve mahalleliler bir araya 
gelerek uygulamaya yönelik çözüm önerileri geliştirir. 
•Geliştirilen öneriler arasından kolay uygulanabilir, düşük 
maliyetli ve en pratik olan öneri oylanarak kalıcı ya da geçici 
bir proje uygulamasına karar verilir. 
•Benimsenen tasarımlar halk oylaması ve değerlendirme 
kurulu oylaması sonucunda belirlenir. 
•Tasarımı seçilen tasarımcılar ödüllendirilir.
•Tasarımcılar ve mahalleliler uygulamayı birlikte yapar. 

Süre

1-3 gün 

Uygulamanın da dahil olduğu tek günle 
birlikte araştırma ve tasarım süreci 1 
haftaya yayılabilir.

Ref. Hasanpaşa Şok Kıyı Köşe, 
TAK Kadıköy, 2015

110 111



Hangi Yöntemleri Kullanabilirim? 

•Mahallede kullanılmayan alanlar nerelerdir? Neden?
•Bu alanı sizin dışınızda kullananlar var mı? Sizce 
nedenleri ne olabilir?
•Mahallenizde nerelerin kullanımının artmasını  ya da 
canlanmasını isterdiniz?
•Bu alanlardan en pratiği ve düşük maliyetlisi sizce 
hangisidir?
•Bu alanın geçici mi yoksa kalıcı olarak mı değişmesini 
isterdiniz?

•‘5 Neden’ yöntemi 
ile sorunların temeline 
inebilirsiniz.
• ‘Mahallenin EN’leri’ 
yöntemi ile mahalleyi ve 
mahallelileri derinlemesine 
analiz edebilirsiniz.
•Tartışılan konunun net 
olarak anlaşılması için 
‘Zihin Haritası’ yöntemini 
kullanabilirsiniz.
•Projenin taralarının 
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.

Nerede?

Kıyı köşe mekanları mahallelerin (yeterince) 
kullanılmayan herhangi bir alanı olabilir. Bu mekanlar 
yapılan ön araştırma ve gözleme bağlı olarak mahalleye 
özgü olarak belirlenir. Mekanlara örnek olarak 
merdivenler, boş alanlar, duvar ya da çitler gibi pek çok 
farklı yer gösterilebilir.

İhtiyaçlar ve Malzemeler 

•Küçük ölçekte ahşap ve metal işi yapmaya olanak 
sağlayacak ekipman ve malzeme (dekupaj testeresi, yatay 
testere, matkap, çekiç, pense, disk kesici, şerit metre vd.) 
öncelikli atölye malzemeleridir. Projeler farklılaştıkça 
malzeme ve ekipman içeriği farklılık gösterebilir.
•Mekanın çizim ve/veya fotoğraları
•1/100 veya 1/50 ölçekli (projenin gerektirdiği ölçekte) 
plan, kesit veya görünüşler
•3 boyutlu dijital modelleme veya perspektif çalışması
•Çalışmaların maketi (isteğe bağlı olarak yapılabilir)

Deneyimler, 
Öneriler

Seçilen kıyı köşelerin 
bugünkü kullanım amaçları 
ve mahalleli için önemini 
doğru anlamak için yakın 
çevrede yaşayanlar ve 
esnaftan yeterli bilgi 
alınması önemlidir. Böylece 
uygulanan tasarım fikir 
ve projelerinin mahalleli 
tarafından benimsenme 
şansı daha yüksek olacaktır. 

Mahallelilerle güven 
ilişkisine dayalı bir iletişim 
süreci yürütülmelidir. 
Ses, video ya da fotoğraf 
kaydı alınmadan önce 
mahallelilerden izin 
istenmelidir. Mahalleliyle 
iletişim kurulurken 
dışarıdan kısa diyaloglar 
yerine projeye ilişkin 
tahmin ve tahayyül imkanı 
verecek sorular sorulmalı, 
bu doğrultuda bilgi 
toplanmalıdır. Projenin 
bitişinden sonra kullanıcı 
tecrübesi incelenmeli, 
uygulamanın gördüğü ilgi 
takip edilmelidir.

Ref.:  Yeldeğirmeni Şok Kıyı Köşe, TAK Kadıköy, 2015

Ref.:  Yeldeğirmeni Şok Kıyı Köşe, TAK Kadıköy, 2015
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Daha iyi bir 

SET süreci için; 

İPUÇLARI
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Kimlerle 
Görüşmeliyim, 
Nasıl İletişim 
Kurmalıyım

Katılımcıları belirleyin

Görüşmek istediğiniz kişiler ile ilgili spesifik 
detaylandırma yapın. İrtibata geçmek istediğiniz 
kişilerin karakteristiklerini ayırın. Projeniz için 
çocuklarla, kadınlarla ya da evin erkekleri ile mi  
görüşmeniz gerekiyor? Bu şekilde konuşacağınız 
kişiler konusunda daha açık ve kararlı olabilir ve 
bu kişiler ile daha çabuk irtibata geçebilirsiniz. 
Görüştüğünüz kişiler arasında farklılık dengesine 
önem verin. Takım olarak çalışın ve görüşeceğiniz 
kişileri beraber seçin. 

Dürüst ve şefaf olun 

Etkinlik yapacağınız kişilere,  etkinliğin amacını, kim olduğunuzu doğru ve şeffaf olarak 
anlatın. Katılımcıları bilgilendirin. Elde edilmek istediğiniz hedef ve ürünleri net biçimde 
aktarın. Etkinlik sonucunda nelerin değiştirilip değiştirilemeyeceği hakkında net bilgi 
verin. Böylece, katılımcılar yanlış beklentilere girmeyecekler,  sorularınıza doğru yanıtlar 
vereceklerdir. 

Görüşmelerde güveni sağlayan bir diğer etken görüşmenin yapıldığı ortamın kullanıcıya 
verdiği histir. Kişisel görüşmelerinizi, mahallelilerin kendilerini rahat hissettikleri 
yerlerde yapın. Grup görüşmelerinde grubun dengesine önem verin ve buluşma noktası 
olarak ortak ve tarafsız bir alan seçin. 

Basit ve anlaşılabilir 
bir dil kullanın

Sade bir dil kullanın. Etkinliğin amacını, 
süreci ve soruları açıklayın. Mesleki 
jargon kullanmayın. Meslek dili, halkın 
sürece katılımını engeller ve insanları 
dışlanmış hissettirebilir. Mahallede 
Türkçe bilmeyen kişiler varsa, çeviri 
yapabilecek bir mahalleliden destek alın.

Eğlenin, eğlendirin

Mahalleliyi bir araya getiren, sosyal bir 
ortam yarattığınızı unutmayın.  Katılımcılara 
samimiyet ile yaklaşın, etkinliklerinizi 
eğlenerek düzenleyin. Her grupta gergin ve 
negatif kişiler bulunabilir. Bu kişilere karşı 
sabırlı ve sakin davranın. Yapılan çalışmanın 
amacını tekrar anlatın, etkinliğini sabote 
etmelerine ya da diğer katılımcıları demoralize 
etmelerine izin vermeyin. Bu tür kişiler, diğer 
katılımcılar tarafından ikaz edilecektir.



118 119

Nasıl Bir Tutum 
Sergilemeliyim

Öğreten değil, öğrenen 
olun

Mahalledeki yaşam dinamikleri hakkında bilgi 
sahibi olmadığınızı, yapı, sokak ve mahalleye 
ilişkin bilgileri mahalleliden öğrenmek için 
etkinlik düzenlediğinizi açık biçimde ifade 
edin. Katılımcılardan alacağınız tüm bilgilerin, 
iyi bir tasarım yapılabilmesi için çok önemli 
ve değerli olduğunu açıklayın.  Öğretmek 
için değil, mahalle yaşamını öğrenmek için 
geldiğinizi sözlerinizle ve tavırlarınızla 
hissettirin.

Herkese eşit mesafede durun

Katılımcı süreçlerde davranış ve tavırlar, yöntemler 
kadar önem taşır. Tüm katılımcılara eşit mesafede 
olun, güven ortamı yaratın, katılımı cerasetlendirin 

ve çalışmaları özgüvenle yönetin.

Kültürel yapıya saygı gösterin

Seçtiğiniz etkinlik yönteminin, etkinlik yapılan yerin kültürel yapısına uygun olduğundan 
emin olun. Sorularınızı yerelleştirin. Toplumsal cinsiyet kabulleri,  sosyal alt-gruplar, 
halka açık alanlarda söz alma alışkanlıkları gibi yerel kültür yapısını oluşturan 
özellikleri göz önünde bulundurun. Karma etkinliklerde yeterince söz alamayacaklarını 
düşünüyorsanız, sadece kadınlarla ya da çocuklarla etkinlikler düzenleyin.

Yerel bilgi birikimine 
saygı gösterin

Tüm insanlar -eğitimli veya değil, 
zengin veya fakir, çocuk, kadın ya da 
erkek- kendi günlük yaşamlarını ve 
çevrelerini anlamlandırma, durumlarını 
değerlendirme ve buna göre karar 
alma konularında, genellikle eğitimli 
uzmanların kendileri için ‘uygun’ 
gördüklerindenden daha iyisini bilirler. 
Bu nedenle, yerel katılım için hedef ve 
stratejilerinizi belirlerken mahallelinin 
algı, beklentilerine ve tercihlerine 
saygı gösterin. 
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Katılımı 
Nasıl 
Artırırım
Katılım kültürünü geliştirmeyi amaçlayın 

Sosyal etkiye duyarlı tasarım çalışmaları ile elde edilen sonuçlar aynen 
uygulanamayabilir. Fakat katılım kültürünün geliştirilmesi için projelerden etkilenen 
kişilerin tasarım süreçlerine katılmalarının gerekli bir ihtiyaç olduğunu unutmayın. 
Katılım çalışmaları, ortaya konulacak olan projenin temel tasarım ilkelerinin 
belirlenmesinde ve daha iyi yaşam mekanlarının tasarlanmasında rol oynar.

Davet edin 

Etkinliklerden önce, mevcut tüm iletişim 
araçlarını kullanın ve mahallelilere 
etkinliklerin içeriğini ve nasıl 
katılabileceklerini anlatın. Herkesin bildiği 
ve kolay ulaşılabilen bir etkinlik mekanı 
seçin. Yerel gazeteler, bildiriler, posterler 
yoluyla mahalleliyi davet edin. Samimi ve 
doğal bir iletişim dili kullanın. 

Projenin taralarını dahil edin

Sürecin planlanmasında tüm ilgili taraları dahil edin. 
Projenin taralarını doğru belirleyin. Eğer başlangıçta ikna 
edilemeyen kişi veya gruplar var ise, ileriki safhalarda 
bilgilendirilerek tekrar katılmaları için kendilerine seçenek 
sunulmalı.

Farklı sosyal gruplara ulaşın

Farklı yaş, cinsiyet ve kültürden insanların her zaman 
farklı bakış açıları bulunur. Proje alanındaki etkilenen 
grupların her kesiminin katıldığından emin olun. Bu, 
sayıca çok kişiyi dahil etmekten daha önemlidir. Tüm 
toplumsal gruplara, örneğin; gençler, azınlıklar, etnik 
gruplar, küçük işletmeler, ‘sessiz çoğunluk’, ‘erişilmesi 
zor gruplar’ vb, ulaşmaya çalışın. Ancak, dezavantajlı 
gruplara özel bir katılım süreci tasarlayarak bu 
grupların daha da ötekileştirilmelerine neden olmaktan 
kaçının. 

Nitelikli topluluk oluşturun

İnsanlar en önemli ilham kaynağıdır. Bu nedenle görüşmek 
istediğiniz kişileri dikkatli seçin. Görüşmek istediğiniz 
kişiler ile ilgili spesifik detaylandırma yaparak, projeniz 
için en uygun profildeki kişileri seçin. Görüşmelerinizin 
planlı olması gerekir, bu sebeple her katılımcıdan ne 
istediğini ve konuşmayı nasıl şekillendirmeniz gerektiğini 
önceden belirleyin. Görüşme esnasında not almayı, izin 
verirlerse, ses kaydı yapmayı unutmayın. İyi planlanmış, 
küçük bir gruptan oluşan bir katılım modeli, dikkatli 
planlanmamış geniş katılımlı bir etkinlikten çok daha 
verimli olabilir.  Verimli etkinlikler için, katılımcı sayısını 
doğru belirleyin.
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Nasıl 
Hazırlanmalıyım

Bilgi sahibi olun

Proje alanı, proje, mahalle nüfusu, büyüklüğü, yapı 
değerleri, kamulaştırma bedelleri, proje sonrası değer gibi 
konularda yeterli bilgi sahibi olun. Fakat detaylı bilgiler ve 
analizleri katılımcılara açıklamaya çalışmayın. Kısa ve öz 
rakamsal bilgileri katılımcılarla paylaşın. 

Gerçekçi olun, bakış açılarını 
değiştirin

Teknik bilgi ve detaylar arasında sıkışıp kalmayın. Proje 
ile ilgili gerçekçi ve tutarlı olun, ulaşılamayacak vaatlerde 
bulunmayın. Katılımcıların bakış açılarını genişletmeyi 
amaçlayın. Vizyoner olmak ile gerçekçi olmak arasında bir 
denge kurun. 

Pratik olun

Sürecin temel prensiplerini, yöntemleri belirledikten 
sonra, hızlı düşünüp anında çözüm yolları geliştirin. 
Kurallar ya da rehber kitaplardan faydalanın ama 
kendinizi kısıtlanmış hissetmeyin. Her zaman yeni 
yöntemler ve araçlar geliştirebilirsiniz. 

İnsiyatif alın
 
Neredeyse tüm katılımcı planlama 
deneyimleri bir kişinin inisitiyatif 
almasıyla başlamıştır. Başkalarını 
beklemeyin. Bu kişi siz olabilirsiniz.

Deneyimlerinizi paylaşın

Çalışmanın her seviyesinde eğitimler düzenlenmesi, 
kendiniz ve ekibiniz için oldukça faydalıdır. Diğer 
çalışmalarla bağlantı kurmayı, deneyimlerinizi paylaşmayı 
unutmayın. Saha çalışmaları ve eğitimler düzenleyin. Tüm 

aktivitelerinize bu eğitim faaliyetlerini dahil edin. 
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Süreci Yönetirken 
Nelere Dikkat 
Etmeliyim

Süreci dikkatlice planlayın

Bir yaklaşıma aceleyle saplanıp kalmayın. Alternatilere 
bakın. Şartları uygun hale getirecek süreci tasarlayın. 
Farklı yöntemleri birleştirebilirsiniz veya yeni yöntemler 
ortaya çıkartabilirsiniz. Süreç, sonuç kadar önemlidir. Her 
zaman yeni yöntemler keşfetmeye hazır olun.

Her aşamada ortak 
kararları belirleyin

Araştırma, katılım ve tasarım aşamaları, 
karar alma süreçleriyle bütünleşmelidir. 
Her adımdan sonra, olası etkiler, 
uzlaşılan ilkeler, planlama ve tasarım 
ilkeleri gibi konularda ortak kararlar 
alın. Karar alınamazsa süreç sağlıklı 
ilerlemeyecektir.

Uzmanların bilgi ve 
deneyimini kullanın

En iyi sonuçlar, halkın ve farklı disiplinlerden uzmanların 
birlikte ve kapsamlı çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. 
Uzman görüşleri almaktan korkmayın; fakat süreçte 
onlara bağımlı hale gelmekten de kaçının. Hata olasılıkları 
olsa bile, halkın ‘az ve sık sık’ süreçte yer alarak gerekli 
kapasiteyi oluşturmasına fırsat tanıyın. 

Doğru hızda ilerleyin

Acelecilik ortaya sorunlar çıkarabilir. Diğer yandan, teslim 
tarihi olmadan her şey yığılabilir. Süreç için yeterli zaman 
ayırın fakat gereğinden fazla uzatmaktan ve mahalleli 
arasında hayal kırıklığı yaratmaktan kaçının. Adımların 
atıldığından ve amaçların gerçekleştirildiğinden emin 
olmak için düzenli olarak süreç gelişimini takip edin. Üç 
aşamanın da tamamlanması süreci çoğunlukla uzundur. 
Eğer bir ara verilmesi gerekirse, tekrar başlarken en 
baştan değil bıraktığınız yerden başlayın. Düzenli 
revizyon yapılması ivmeyi ve katılımı korumak için çok 
önemlidir. 

Takip edin, paylaşın

Katılımcı süreçlerde en sık yapılan hata, paylaşım 
süreçlerinin iyi yönetilememesidir.  Ortaya çıkan ilkeler 
ve proje önerilerini mahalleliler ile paylaşın, geri dönüşleri 
alın ve projenin revize edilmesine hazır olun.
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Doğru 
Yöntemleri 
Nasıl Seçerim

Bu rehberden faydalanın

Bu rehberde yer alan ‘Araştırma’, ‘Katılım’ ve ‘Tasarım’ 
yöntemlerinin tamamı deneyimlenmiş örneklerdir. Bu 
deneyimlerden faydalanın. Yöntemleri uygulamaya 
geçirirken, farklılaşan yerel dinamikleri dikkate alın. 

Sahada çalışın

Mümkün olan her durumda katılımcı planlama 
çalışmalarınızı sahada yürütün çünkü sahada yapılan 
çalışmalar süreci herkes için daha kolay kılar. Böylece 
kavramlar ve gerçekler arasında da bir köprü kurulmuş 
olur. 

Kendi yöntemlerinizi geliştirin

Süreci ve katılım yöntemlerini şartların gelişimine göre 
modifiye edin. Esnek olmayan yöntem ve stratejilerden 
kaçının. Method kartlarında yer alan yöntemleri ve 
soruları, yerel farklılıkları dikkate alarak değiştirebilirsiniz.

Her mahalleye özgü bir yöntem ve strateji geliştirin. Yerel 
karakteristikler, dinamikler, geleneksel yapı, kültürler, 
iklimler, yapılaşma koşulları vb. farklılıkları dikkate 
alarak kendi yöntemlerinizi geliştirin. Farklı yöntemleri 
birleştirerek kendi yöntemlerinizi oluşturabilirsiniz.

Görselleştirin

Bilginin sunumu etkili bir görsel dile dönüştürüldüğünde, 
insanlar sürece çok daha etkili katılırlar. Benimsenmeyen 
projeler ya da iyi bir projeye karşı takınılan negatif 
tutumun nedeni genellikle insanlar tarafından 
anlaşılamamalarıdır. Bu nedenle grafik, harita, ilüstrasyon, 
karikatür, çizimler, fotomontaj ve modelleme gibi 
yöntemleri gerekli durumlarda kullanmaktan kaçınmayın. 
Ayrıca, katılım sürecinin kendisini de daha görsel bir hale 
getirmek için çalışmalarınız boyunca kağıt tahtası, post-it 
notlar, renkli işaretler ve afişleri etkili olarak kullanın. 

Yerel kapasiteyi geliştirin

Uzun dönemli sosyal sürdürülebilirlik için yerel yetenek 
ve kapasiteyi geliştirin. Kapasite oluşturulmasında iletişim 
ve kültürel aktiviteler çok önemlidir. Mahallelilerin 
araştırma, katılım ve tasarım süreçlerinde insiyatif 
almalarını sağlayın, roller belirleyin ve sorumluluklar 
verin. 
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Ön hazırlık 
yapın 

Tüm etkinliklerden önce 
hazırlık için yeterli zaman 
ve çaba harcayın. İlgili kişi 
ve kurumları çalışmaya 
dahil edin,  etkinliklerde 
ihtiyaç duyacağınız 
materyalleri etkinlik 
gününden en az bir gün 
önce hazırlamış olun. 
Mekanın yeterli olup 
olmadığını ve kullanılacak 
olan materyalleri etkinlik 
gününden bir gün önce 
kontrol edin.

Kayıt tutun ve 
belgelendirin

Tüm etkinliklerin 
düzgün bir şekilde 
ve zamanında görsel 
olarak kaydedildiğinden, 
belgelendirildiğinden ve 
arşivlendiğinden(fotoğraf, 
video, karar notları, 
vb)  emin olun.  Böylece, 
kimlerin sürece nasıl 
dahil olduğunu takip 
edebilirsiniz. 

Her aşamadan sonra 
toparlanan veri miktarı 
çok olacağı için içinde 
kaybolabilirsiniz. Bunun 
için araştırmalarınızı ve 
bulgularınızı tazeyken 
toparlayın ve yorumlayın. 

Organizasyon 
Yaparken 
Nelere 
Dikkat Etmeliyim

Yerel yeteneği kullanın

Mahallelinin yetenek ve uzmanlıklarından faydalanın. 
Etkinlik ve organizasyonlarda aktif görevler verin ve 
kapasitelerini geliştirmeleri için olanak sunun. Böylece, 
etkinlikler uzun vadede daha başarılı olacaktır.

Süreci kolaylaştıracak kişilere 
başvurun

Grup faaliyetlerini etkili bir şekilde yönetmek oldukça zor 
bir meziyettir. Süreci kolaylaştıracak uzmanlar olmazsa, 
kendini daha rahat ifade edebilen ya da daha güçlü kişiler 
süreçte baskın olabilir. Bu durum, etkinliklerde, herkese 
eşit söz hakkı verilmesini zorlaştırabilir. Özellikle, 
büyük katılımcı gruplarla çalışıldığında etkinlikleri 
yöneten kişilerin süreci kolaylaştıracak yetkinliğe sahip 
olduğundan emin olun. 
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Bölüm.03 

Neler 
Yapıldı? 



Neden 

6306 sayılı ‘Afet Riskli 
Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun‘ ile 
riskli alan ilan edilen 
yerlerde  yaşayanlar ve 
kentteki diğer aktörlerin 
beklentilerini alarak, 
projeden doğrudan 
etkilenen mahallelilerin 
çalıştaylar yoluyla tasarım 
süreçlerine katılımlarını 
amaçlamaktadır.

Nasıl

Dünya Bankası’nın 
‘Sürdürülebilir Şehirler’ 
Programı kapsamındaki 
‘Kentsel Tasarım Çalıştayı 
Yöntemi‘ çalışması,  Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 
ile ortak çalışmalarla  
geliştirilmiştir.
Program kapsamında, 
Kentsel Strateji tarafından, 
yerel dinamiklerimizi 
dikkate alan; ‘Sosyal Etkiye 
Duyarlı Tasarım’ süreci 
geliştirilmiştir.  

Süreç 

Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım süreci 4 aşamalı olarak geliştirilmiştir. 

1. Mahalle ve mahalleliyi anlama 

2. Yaşam dinamiklerini algılama
3. Mahalleli ve tasarımcı arasında empati kurma 
4. Kentlilerle paylaşım

Anlama
01

Mahalleliler ve Mahalle

O
la

sı 
Et

ki
le

r

02

Ta
sa

rım
 İl

ke
le

ri

Yaşam Dinamikleri

Empati
03

Ta
sa

rım
 F

ik
irl

er
i

Mahalleliler ve Tasarımcılar
Paylaşım
04

Ben
im

se
ne

n 

Ta
sa

rım
 P

ro
je

si

Tüm Aktörlerle

Sosyal Etkiye Duyarlı 

Tasarım Süreci İçin             

4 Adım;

Örnek.01

Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım
Gaziantep
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Ref: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Sokak Atölyesi,  Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Kentsel Strateji, 2014



Mahallelilerin bugünkü yaşamlarına ilişkin bilgileri ve 
geleceğe ilişkin beklentilerini anlamak için mahalle 
toplantıları ve sokak atölyeleri düzenlenmiştir. 

Sonuç Ürün; Yaşam ve mekan üzerindeki olası etkiler

01. Araştırma

Tasarımcının 
amacı...

… bugünkü yapı kalitesini ve yaşam 
koşullarını anlamak. 

Oturduğun binanın iyi ve kötü 
özellikleri nelerdir?

‘ Yüksek bina ’ daha mı kaliteli, 
neden?

Kendini yüksek binada otururken 
düşünebiliyor musun? Mevcut bina
ile yüksek binayı karşılaştırır mısın?

Bugün

YAPI

SOKAK

MAHALLE

Yarın
(projeden sonra)

Karşılaştırma
(bugün ve yarın
 arasında)

Mahalleliye sorular;

… mevcut sokak kullanımını anlamak. Neden sokakta oturuyorsun?

Kentsel dönüşüm olursa yollar 
genişleyecek, nerede oturacaksın?

Dar sokakla, geniş yolun iyi 
ve kötü yanları neler?

… olası sokak tipolojileri hakkında 
kullanıcıların fikirlerini almak.

…mevcut dönüşüm projesi hakkında
görüş ve beklentileri almak.

… dar ve geniş sokakların olumlu ve 
olumsuz yanları hakkında farkındalık 
yaratmak.

… yapılar ve yaşam üzerinde oluşacak 
 etkiler hakkında farkındalık yaratmak 

… mahallenin karakterini ve
dinamiklerini anlamak. 

… yeni yaşama dair fikirleri öğrenmek.

… mevcut yaşam alışkanlarındaki 
olası değişikler hakkında farkındalık 
yaratmak. 

Kaç yıldır buradasınız? 
Biraz mahalleyi anlatır mısın?

Yeni mahalle nasıl olmalı? Nerede 
buluşmak, neler yapmak istersiniz?

Nasıl bir dönüşüm olmalı?

Bugün

Yarın
(projeden sonra)

Karşılaştırma
(bugün ve yarın
 arasında)

Bugün

Yarın
(projeden sonra)

Karşılaştırma
(bugün ve yarın
 arasında)
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Ref: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Sokak Atölyesi,  Dünya Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Kentsel Strateji, 2014



Saha araştırmaları ve çalıştaylardan elde edilen bilgiler tasarım ilkeleri ve çözümlerine 
dönüştürülmüştür. 

03. Tasarım

Sonuç Ürün; Yapı, Sokak, Mahalle Tasarım İlkeleriKentin Mekansal Gelişim Stratejisini hazırlamak üzere, kentteki aktörlerin katılımıyla 
çalıştay düzenlenmiştir.

Sonuç Ürün; Mekansal Gelişim Stratejisi

02. Katılım
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Ref: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Tasarım Atölyesi,  Dünya Bankası, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014

Ref: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması Tasarım Atölyesi,  Dünya Bankası, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014

Ref: Gaziantep Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım Çalışması, Gaziantep’in Geleceği Çalıştayı,  Dünya Bankası, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Strateji, 2014



Örnek.02

Tasarım Atölyeleri

Ref:  TAK Kadıköy, Yeldeğirmeni, Kentsel Strateji, Kadıköy Belediyesi, 2013
Neden Yapılmalı?

TAK, kentsel sorunları ele alır ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgular. TAK 
Atölyelerin programları, yerel ihtiyaçlar ve sosyal, kültürel farklılıklar, tarihi miras varlığı 
gibi farklılıklar dikkate alınarak kurgulanmalıdır. 

TAK tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik ve programların başarıyla yürütülmesi bir 
takım ortak ilkelere bağlıdır:
•Tasarımın Gücü; Sorunların tasarım yoluyla çözülmesi
•Stratejik Tasarım; Yaratıcı fikirler, uygulanabilir tasarımlar
•Fikir Paylaşımı; Gönüllü ve profesyonel tasarımcıların bir araya getirilmesi
•Deneyim Paylaşımı; Ulusal ve uluslararası işbirlikleri
•Katılımcı Fikirler; Kentlilerin fikir ve tasarım yoluyla proje süreçlerine katılımı
•Buluşma; Farklı disiplinlerden tasarımcıların bir araya gelmesi
•Girişimci Tasarımcılar; Bilgi ve girişim
•Kapasite Artırma; Erişilebilir eğitim ve bilgi
•Yaratıcı İşbirlikleri; Yenilikçi sektörler
•Sosyal Sermaye; Geliştiren ortam, iş yaratma

TAK atölye

Nedir?

Kentsel Strateji tarafından, belediyelerle işbirliği ile kurulan TAK, tasarımcılarla 
mahallelileri buluşturan ortamlardır.

TAK, kentsel sorunların çözümünde kentliler, tasarımcılar, gönüllüler, öğrenciler ve 
destekçilerin ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak fikir ürettikleri ve ürünlerini 
kamuoyu ile paylaştıkları yenilikçi ve yaratıcı bir katılım modelidir. Tüm disiplinlerden 
tasarımcıların bir araya gelerek, gönüllülük ve işbirliği esası ile program ve projeler 
ürettiği bir oluşumdur.

Tasarım; yaşam ve mekan kalitesini artırılması,
Araştırma; bilgi ve araştırmaya dayalı sorun çözme,
Katılım; beklenti ve fikirleri paylaşan ortamlar yaratma,
 

Kimlerle?

Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin tasarımla buluştuğu TAK;
•Fikirleri olan Mahallelileri,
•Yaratıcılığı olan Tasarımcıları,
•Becerileri olan Gönüllüleri,
•Geleceğim var diyen Öğrencileri,
•Olanakları olan Destekçileri

bir araya getirir.
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Ref:  TAK Kadıköy, Yeldeğirmeni, Kentsel Strateji, Kadıköy Belediyesi, 2013

Nasıl Çalışır?

1.Adım; Fikir Sepeti: Mahalleliler öneri ve fikirlerini TAK etkinliklerinde katılımcı 
ve tartışmacı ortamlarda gündeme getirirler, sorunlar ve beklentiler fikir sepetinde 
toplanır.

2. Adım; Program Balonları: Program balonları öncelikler ve talepler dikkate alınarak 
Tasarım, Araştırma ve Katılım kategorilerinde sınılanır.

3. Adım; Açık Çağrı: Programlar, gönüllülük ilkesi ile açık çağrı yoluyla kamuoyu ve 
tasarımcılara duyurulur.

4. Adım; Fikir Yaratma Ortamı: Çalıştay, etkinlik ve tartışma ortamlarında taralar; 
belediye, mahalleli ve tasarımcı TAK ya da mahallelerde buluşturulur.

5. Adım; Takdimler: Fikirler, tasarımcılar tarafından projelere dönüştürülür. Ürünler, 
belli zaman dilimi içinde kamuoyuna ve belediye yönetimine takdim edilir.

6. Adım; Takdir: Katılımcılar ve mahallelinin katılımı ile bazı program ve projeler oylama 
ile TAKdir alır. 

7. Adım; Uygulama: Belediye ve/veya destekçilerin tarafından benimsenen projeler 
uygulamaya geçirilir.

Mekan Organizasyonu?

Mekan kurulumu, organizasyon, programlar ve ekip oluşturulması için en az 6 aylık 
eylem planlaması yapılmalıdır.

•Geniş katılımlı etkinlik alanı (sunum ve atölye çalışmaları)
•TAK ekibi çalışma alanı
•Açık çalışma alanı
•Toplantı odası
•Maket atölyesi
•Sabit olmayan masa ve sandalyelerle çeşitli atölye çalışmaları düzenlenebilir.

Deneyimler, Öneriler

TAK Atölye, geniş katılımlı etkinliklere ev sahipliği yapacağından, geniş ve açık ofis 
düzeninde ve mahallelinin kolaylıkla erişebileceği bir alanda olmalıdır.

TAK Atölye’nin uzun vadeli bir süreç alacağından, kuruluş, yönetim ve işleyiş süreçlerini 
içeren yıllık eylem planları yerel yönetimlerle eşgüdüm içinde hazırlanmalıdır.
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Ref:  TAK Kartal, TAK Kondu, Kentsel Strateji, Kartal Belediyesi, 2015

Ref:  TAK Kartal, TAK Kondu, Kentsel Strateji, Kartal Belediyesi, 2015

Nedir?

Kartal Belediyesi ve 
Kentsel Strateji işbirliği 
ile kurulan TAK Kartal 
tarafından uygulanan TAK 
Kondu’lar mahalleli ile 
tasarımcıların buluştuğu 
ortamlardır. 

TAK Kondu,  mahallelere 
yerleştirilecek, taşınabilir 
ve genişleyebilir, modüler 
birimlerdir. Mahallelilerin 
sorunlarını, beklentilerini 
ve fikirlerini hem kendi 
aralarında, hem de 
tasarımcılarla tartıştığı bir 
buluşma ortamıdır. TAK 
Kondu bir temas noktası, 
eğitim merkezi, üretim 
alanıdır ve mahallenin 
günlük hayatının bir 
parçasıdır.

Neden Gerekli?

TAK Atölye’nin ulaşamadığı mahallelerde yerleştirilecek 
olan TAK Konduların,  mahallelinin kolaylıkla 
benimseyebilecekleri ve tasarımcılara ulaşabilecekleri 
buluşma mekanı olması amaçlanır. Sadece tasarım, 
araştırma ve katılım yönünden değil sosyal ve sanatsal 
açıdan da üretim ve paylaşım imkanı sunar. 

Kimlerle?

TAK Kondular, mahallelilerin ve mahalle tasarımcılarının 
kullandığı mekanlardır. Mahalle tasarımcıları, mahallelinin 
sorularını yanıtlayabilecek bilgiye sahip olmalı, mahalleli 
ile iyi ilişkiler kurabilmeli, etkinlik ve projeleri koordine 
edebilmelidir.

TAK Kondu farklı uzmanlıklara sahip kişileri de ekibinde 
bulundurabilir. Bu kişiler mimar, plancı, çevre bilimci, 
mühendis, sanatçı, proje yöneticisi olabilir. TAK Kondular, 
mahallede çalışma yapmak isteyen diğer gönüllü 
kuruluşlarla da işbirliği yapmalıdır.

Tasarım Atölyeleri
TAK Kondu

Nasıl Çalışır?

Mahalle tasarımcıları, 
mümkünse o mahallede 
yaşayan kişilerden 
seçilmelidir ve her zaman 
kolaylıkla ulaşılabilmelidir. 
TAK Kondu etkinlik takvimi 
hazırlanarak mahallelinin 
bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

Tasarım, Araştırma ve 
Katılım süreçlerinde 
anlatılan tüm yöntemler 
TAK Kondu mekanlarında 
hayata geçirilebilir.

TAK Kondu’nun, özellikle 
sosyal altyapıların yetersiz 
olduğu mahallelerde yer 
alması önerilir. Mahallenin 
en çok bilinen meydan, 
parklarına yerleştirilebilir.

TAK Kondu’nun yerleri 
düzenli aralıklarla yer 
değiştirebilir. Bina, 
tasarımcıların ve ustaların 
el ele verdiği katılımcı 
tasarım uygulama 
etkinlikleri ile kurulur. 

Mekan 
Organizasyonu

TAK etkinliklerinde 
kullanılmak üzere; 
bilgisayar donanımı, 
projektör, yeterince 
sandalye, masa, 
kırtasiye malzemeleri 
vb. malzemeler hazır 
bulunmalıdır.

Elektrik, internet, su, 
kanalizasyon gibi altyapılar 
sağlanmalı ya da bu 
altyapılara yakın yerlerde 
konumlanmalıdır. Makalleli 
için ücretsiz sıcak içecek 
(çay, kahve) servisi olması, 
mekanın kullanımını 
artıracaktır.

Deneyimler, 
Öneriler

Mahallelilerin TAK 
Kondu’yu benimsemeleri 
için, uygulama başlamadan 
önce mahalleli ile iletişim 
kurulmalı, bilgilendirme 
yapılmalıdır. TAK 
Kondu’nun uygulaması, 
mahalleli ile birlikte 
yapılmalıdır.

TAK Kondu’lar, modüler, 
sökülüp takılabilir, kolay 
ve hızlı monte edilebilir 
kompozit malzemelerle 
yapılabilir. 

Örnek.02
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Ref:  TAK Kartal, TAK Gezici, Kentsel Strateji, Kartal Belediyesi, 2015

Nedir?

TAK Gezici, TAK Kondu’ya 
benzer işleve sahip olan, 
mobil araçlardır. TAK 
Gezici, mahalleliler ile 
tasarımcıları buluşturan, 
mahallelilerin sorunları, 
fikirleri ve beklentilerinin 
yerinde dinlenmesini 
sağlayan gezici atölyedir.

Neden Gerekli?

TAK Gezici, tasarımcıların ulaşabilecekleri mahallelerin 
etki alanını genişletir. Teknik altyapıya (elektrik, internet 
vb.) sahip olması nedeniyle, katılım aktivitelerini 
kolaylaştırır. TAK Gezici, sunum, ses düzeni, toplantı 
alanı gibi altyapıların eksik olduğu mahallelerde etkinlik 
yapabilmeyi sağlar. Aynı etkinliğin, birden çok mahallede 
yapılması gerektiği durumlarda kullanışlıdır.

Tasarım Atölyeleri
TAK Gezici

Kimlerle?

TAK Gezici, mahallelilerin 
ve mahalle tasarımcılarının 
kullandığı mekanlardır. 
Farklı uzmanlıklara sahip 
kişiler ekipte bulunabilir. 
Mimar, plancı, çevre 
bilimci, mühendis, sanatçı, 
proje yöneticisi olabilir.  
TAK Gezici, mahallede 
çalışma yapmak isteyen 
diğer gönüllü kuruluşlarla 
da işbirliği yapmalıdır.

Nasıl Çalışır?

TAK Gezici, altyapı 
eksikliği olan mahallelere 
ulaşarak hizmet götürmek 
için önemli bir araçtır. 
Mahallelerde yapılacak 
olan etkinliklerin programı 
önceden duyurularak 
mahallelilerin katılımı 
artırılmalıdır.

TAK Gezici, sergi, sunum, 
atölye, sinema, toplantı 
ya da sosyal amaçlarla, 
‘Tasarım’, ‘Araştırma’ ve 
‘Katılım’ aşamalarında 
kullanılabilir.

Deneyimler, Öneriler

TAK Gezici, mahalleye ilişkin fikirler ya da projelerin uzak mahallelere ulaştırılması ve 
halkın oylamasına sunulması için de kullanılabilir.

Mekan Organizasyonu

TAK Gezici, eski bir otobüsten ya da konteynerden 
dönüştürülebilir. Aracın türü ve boyutları, kullanım 
amacına göre farklılaşabilir.

Aracın dışı, mahallelilerle etkileşimi artıracak biçimde 
tasarlanmalıdır. Grafik uygulamalar, kara tahta, resim 
yapılabilir yüzey yer alabilir. 

TAK Gezici’nin iç mekanında kullanılacak olan ekipmanlar 
ve araçlar;

•Bilgisayar
•İnternet ve elektrik altyapısı
•Çizim tahtası
•Sergi panelleri
•Büyük boy kağıt ve kalemler
•Masa
•Sinema perdesi, projektör
•Yeterli sayıda hafif, katlanabilir sandalye (20-30 
adet)
•Maket malzemeleri
•Depo alanı
•Fotoğraf makinesi, kamera
•Depo
•Diğer

Örnek.02
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Vizyon Atölyesi

Örnek.03

Neden 
Kuruldu?

- Kentleri yeniden 
düşünmek için. 
- Kamu, özel ve sivil sektör 
işbirliği ile bölge, kent ve 
mahalle ölçeğinde yeni 
planlama yaklaşımları ve 
modelleri geliştirmek için 
NEF ve Kentsel Strateji 
işbirliği ile kuruldu.

Nasıl Çalışıyor? 
Program odaklı katılımcı işbirliği ortamları yaratarak ve 
vizyon ağları oluşturarak.

1. Bir Arada; Birlikte ve Birikimle

Bireyler; Öğrenci ve Uzmanlar (planlama, tasarım, 
sosyoloji, ekonomi, hukuk vb)
Sektörler; Kamu, Özel Sektör, Sivil Örgütler, Üniversiteler
Kurumlar; Bakanlıklar, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Üniversiteler

2. Temalar ve Programlar; Çağrılar

Temalar; Vizyon, Tasarım, Sosyal Etki 
Programlar; Kent Modelleri, Planlama Yaklaşımları, Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım
Ölçek; Bölge, Kent, Mahalle, Sokak, Yapı

3. Katılım ve Çözüm; Buluşmalar

Çalıştaylar; Strateji Toplantıları
Etkinlikler; Halk katılımı

4. Vizyon Ağı; Söylemden Eyleme

Tasarımcı Ağı; Öğrenciler ve meslek sahipleri
Kent Ağı; Kamu Yönetimi (Merkezi ve Yerel), Sivil örgütler, Üniversiteler
Proje Ağı; Deneyimler
Girişimci Ağı; Yerel girişimciler

Ref:  Vizyon Atölyesi, Kentsel Vizyon Platformu, Kentsel Strateji, Nef, 2015

Ref:  Vizyon Atölyesi, Kentsel Vizyon Platformu, Kentsel Strateji, Nef, 2015
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Etkileri Ne? 

- Farklılık ve farkındalık yaratma
- Stratejik ve taktik düşünme
- Disiplinler arası işbirlikleri
- İş ve girişim olanakları

Programlar

81Kent 81Vizyon

Amaç; Kentlerin vizyon ve eylem 
çerçevesinde yeniden kurgulanması için 
yol haritaları hazırlanması. 
Ürün; 81 Vizyon Planı

39 Kent 1 İstanbul

Amaç; İstanbul vizyonu çerçevesinde 
imar planlarına altlık oluşturacak 
stratejileri kentsel gelişim şemaları 
haline getirmek.
Ürün; İstanbul Mekansal Gelişim Strateji 
Çerçevesi 

On Proje Onlarca Etki

Amaç; Dönüşüm projelerinin mekan ve 
yaşama olan etkilerinin değerlendirilmesi 
ve etkilerin minimize edilmesi için sosyal 
etki analizi yapılması. 
Ürün; Sosyal Etki Değerlendirme (SED) 
Rehberi

Mahalle Rehberleri

Amaç; Mahalle ölçeğinde dönüşüm 
stratejilerinin projeden etkilenenlerle 
ortak geliştirilmesi ve yeni mahalle 
kurgusunun damar, düğüm, doku (3D) 
stratejisi ile tasarlanması. 
Ürün; Mahalle Tasarım Rehberleri 

Atölye Mekanları

Salıncak; Düşüncelerin salınımı
Merdiven Altı; Fikirlerin üretimi
Merdiven: Ürünlerin paylaşımı

Ref:  Vizyon Atölyesi, Kentsel Vizyon Platformu, Kentsel Strateji, Nef, 2015

Ref:  Vizyon Atölyesi, Kentsel Vizyon Platformu, 
Kentsel Strateji, Nef, 2015
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Amaç

Kentlerin dönüşüm sürecine katkı sağlayabilecek 
potansiyel alanlarda farklı tasarımcılarla birlikte yenilikçi 
fikirler geliştirerek kamu, sivil toplum ve özel sektörün 
katkısıyla yeni bir açılım oluşturmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda;
• Kent ve proje ölçeğinde yeni bir vizyon ortaya    
    koymak,
• Strateji ve tasarım ilişkisini kurgulamak,
• Proje demokrasisi ve tasarım şöleni 
ortamlarını sağlamak programın ana hedelerini 
oluşturmaktadır.

3 Tasarım Alanı, 3x3 Tasarımcı, 3 Çalıştay
3x3 Stratejik Tasarım Çalıştayı 

Yaklaşım 

Farklı fikirlerin ‘katılımcı’ 
ortamlarda tartışılarak 
‘uzlaşma’ sağlanmış 
‘planlama ve tasarım 
ilkeleri’ ile  ‘benimsenebilir’ 
tasarımlar olarak elde 
edilmesidir.

Örnek.04

- Denizli 
Yöntem

Farklı fikirlerin katılımcı çalıştaylarda tartışılmasıyla, uzlaşma sağlanan planlama ve 
tasarım ilkeleri ile hazırlanan, benimsenebilir tasarımlar elde edilmesidir.

•Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile birlikte 3 tasarım alanı belirlenir.
•Her bir proje alanı için yerel, ulusal, uluslararası toplam 9 tasarımcı tasarım sürecine 
katılır.
•Proje alanlarının seçilmesi, planlama ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi ve benimsenen 
tasarımın ortaya çıkması sürecinde 3 çalıştay düzenlenir.

3x3  Tasarımcı

Her bir tasarım alanı için ;
•3 Yerel, 
•3 Ulusal,
•3 Uluslararası 
olmak üzere  toplam 9 tasarımcı sürece katılır.
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1. Kentsel Strateji 
Çalıştayı

Kamu, özel sektör ve 
sivil toplum örgütleri ile 
tasarımcıların katıldığı 
çalıştayda, proje alanları 
belirlenerek her bir proje 
alanına ait vizyon ve 
beklentiler tartışılır.

2. Stratejik Tasarım 
Çalıştayı

Teknik uzmanların ve 
tasarımcıların yer alacağı 
bu çalıştayda, her bir 
proje alanına ait planlama 
ve tasarım stratejileri 
belirlenir.

3. Ortak Karar 
Çalıştayı

Kamu, özel ve sivil örgüt 
temsilcilerinden oluşan 
geniş katılımlı ortamda 9 
tasarımcıya ait tasarımlar 
sunulur. Tasarımlarla 
ilgili tartışma ve önerileri 
takiben benimsenen 
projeyi belirleyecek sivil 
kurul oylaması yapılır. 

3 Çalıştay

Tasarım alanların seçilmesi, planlama ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi ve benimsenen tasarımın 
belirlenmesi süreci içinde;

1.Kentsel Strateji Çalıştayı ( Vizyon, Stratejiler, Beklentiler)
2.Stratejik Tasarım Çalıştayı (Stratejiler ve Tasarım İlkeleri)
3.Ortak Karar Çalıştayı (Öneriler ve Benimsenen Proje için Oylama) yapılır.

Seçim

Fikir Projesi ölçeğindeki tasarımlar;
-Sivil Kurul (Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri 50-70 kişi)
-Teknik Kurul ( Teknik Uzmanlar, Belediye Teknik Yönetimi)
değerlendirilir ve benimsenen tasarım(lar) için her iki kurul oy kullanarak seçim yapar. 
Seçilen projelerin uygulanıp uygulanmaması kararı Belediye Yönetimi’ne aittir.

Süre

3x3 Stratejik Tasarım Programı’nın süresi toplam 3 aydır.

Tasarımcıdan Beklenenler

Her bir tasarımcı bağımsız olarak kendi proje alanı için;

Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi; 
•Vizyon 
•Stratejiler (kullanım, yükseklik, yoğunluk)
•Senaryolar
•Kent ve Proje Entegrasyonu

Ürün: Rapor ve şemalar (ölçeksiz)

Stratejik Tasarım Projesi;
•Stratejik Tasarım İlkeleri
•Kimlik ve İmaj
•Çeşitlilik ve Form
•Yenilikçi Yöntemler

Ürün: Tasarım Kitapcığı (A4, şemalar, tasarımlar ve görseller),
Tasarım (1:500), 3D Gösterimler (A0) 

152 153

Ref:  Denizli 3x3 Çalıştayı, Kentsel Strateji, Denizli Belediyesi, 2012



Kadife Sokak çevresinin akşam ve gece saatlerinde yoğun olarak kullanılması nedeniyle 
ortaya çıkan problemleri belirleyerek, ortak çözümler geliştirilmesi amacıyla TAK 
Kadıköy tarafından yeni bir süreç başlatıldı.

Apartman sakinleri, mekan sahipleri, sokak kullanıcıları, Caferağa Mahallesi muhtarı, 
Kadıköy Belediyesi yöneticileri, tasarımcılar ve sosyologlar, ortak toplantılar ve 
çalıştaylarda buluştu. 

Empati Toplantıları
Kadife Sokak

 ‘Tasarım yoluyla sosyal ve mekansal değişimi nasıl yaratırız?’ sorusunu tartışmak üzere 
fikirler, çözüm önerileri, mekansal ve yasal düzenlemeler konularında uzlaşıldı.

Örnek.05

1.Bilgilendirme Toplantısı
Aktif Katılımcılar: Mahalleliler, tasarımcılar

2. Sorun Belirleme Çalıştayı
Aktif Katılımcılar: Apartman sakini, işletmeci, kullanıcı, 
muhtar
Dinleyici katılımcılar: Tasarımcı, belediye

3.Tasarım Çalıştayı
Katılımcılar: Tasarımcılar

4.Değerlendirme Çalıştayı
Katılımcılar: Çözüm grubu, tasarımcılar, belediye

5.Sokak Toplantıları
Belediye bilgilendirme toplantısı

Ref: TAK Kadıköy, Kadife Sokak Empati Toplantıları, Kentsel Strateji, Kadıköy Belediyesi, 2014

Ref: TAK Kadıköy, Kadife Sokak Empati Toplantıları, Kentsel Strateji, Kadıköy Belediyesi, 2014
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‘On Proje Onlarca Etki’ günümüzdeki kentsel dönüşüm projelerinin mekana ve yaşama 
olan etkilerini belirlemek ve olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik hazırlanan SED 
raporlarını gündeme getirmek üzere Kentsel Vizyon Platformu tarafından başlatılmış bir 
programdır. 

On Proje 
Onlarca Etki Programı

Neden 

Günümüzdeki dönüşüm 
projelerinin mekân ve 
yaşam üzerindeki olumsuz 
etkilerinin belirlenmesi ve 
bu etkilerin azaltılması ve 
sürecin iyi yönetilmesi için.

Nasıl 

ADIM 1; On Proje Alanı
•Farklı ilçelerde yer 
alan, 

•Farklı proje 
aşamalarında,
•Farklı yasalar 
kapsamında,
•Farklı işbirliği 
modelleri kullanılan 
on proje alanı 
belirlenir.

ADIM 2; On Ekip
•Her proje alanında 
araştırmacı, 
iletişimci ve 
mahalleli olmak 
üzere minimum üç 
kişilik ekip açık çağrı 
yoluyla belirlenir.

Kimlerle

Araştırmacılar; sosyoloji, şehir planlama, mimarlık 
ve kentsel tasarım gibi mesleklerde uzman ya da bu 
konularda eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler ile 
mahallelilerden oluşur.  

Çalışma Organizasyonu

•Araştırmacılar; hem masabaşı hem de saha 
araştırmaları ile sosyal etki üzerine çalışmalar yapar ve 
bu çalışmalardan analizler çıkararak yaşam ve mekân 
üzerindeki etkileri saptarlar.
•İletişimciler; mahalleliler ile yapılan saha araştırması 
sonucunda elde edilen bilgileri ve beklentileri iletişim dili 
ile algılanabilir ve anlatılabilir hale getirirler.
•Mahalleli; yerel bilgi ve deneyim yoluyla mahalleliler ile 
çalışma ekibi arasında köprü kurarlar.

Örnek.06

Program 7 adımdan oluşur:

5.Raporlama: Ekipler 
yaptıkları araştırmaları, 
yüz yüze görüşmeleri, saha 
deneyimlerini fotoğraf, 
grafik gibi yöntemleri 
de kullanarak rapor 
haline getirdi. Farklı 
alanlar için farklı rapor 
içerikleri geliştirildi ve bir 
‘ortaklaştırma çalıştayı’nda 
raporlar ortak hale getirildi.

2.On Ekip: Her bir proje 
alanında çalışmak üzere 
araştırmacı, iletişimci ve 
mahalleli olmak üzere en az 
üç kişiden oluşan gruplar 
açık çağrı yoluyla belirlendi.

1.On Alan: İlk adım 
olarak İstanbul’un farklı 
yerlerinde konumlanan, 
farklı proje aşamasında 
ve farklı yasalara göre 
projesi yürütülen on adet 
dönüşüm alanı seçildi. 

3.Dört Çalıştay: 
Çalışma grupları farklı 
etkinliklerde bir araya 
gelerek çalışmanın içeriğini 
oluşturdu,  deneyimlerini 
paylaştı ve sosyal etkileri 
analiz etti. 

Bu kapsamda;
a.İçerik Çalıştayı
b.Deneyim Çalıştayı
c.İletişim Çalıştayı
d.Ortaklaştırma 
Çalıştayı yapıldı. 

4.Saha Çalışması: 
Gözlem ve derinlemesine 
mülakat yapıldı. Yaşam 
ve mekan üzerindeki 
etkiler ve dönüşüm algısı 
tespit edildi. Etkinlikler, 
oyunlar, sokak sohbetleri 
yoluyla etkileşim ortamları 
yaratıldı. 

6.Ortaklaştırma: Ekiplerin 
çalışmalarında ortaya 
çıkan temalar ve etkiler 
analiz edilerek Yaşam ve 
Mekan başlıkları altında 
ortaklaştırıldı. 

7.Sosyal Etki 
Değerlendirme (SED) 
Rehberi Hazırlama: 
Araştırma sonuçları, 
sahadan edinilen 
deneyimler ve ulusal ve 
uluslar arası örnekler göz 
önüne alınarak kentsel 
dönüşüm projelerinin 
değerlendirilmesine 
yönelik bir SED Rehberi 
hazırlandı. 

Ref:  Vizyon Atölyesi, Kentsel Vizyon Platformu, Kentsel Strateji, Nef, 2015
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Ref:  TAK Kartal, Esentepe Çalıştayı, Kentsel Strateji, Kartal Belediyesi, 2015

Ref:  TAK Kartal, Esentepe Çalıştayı, Kentsel Strateji, Kartal Belediyesi, 2015

TAK Kartal tasarımcıları, Kartal’ın mahallelerinde, mahalleli ve tasarımcılarla birlikte 
Sokak Atölyeleri düzenlemektedirler. Amaç; katılımcı planlama ve tasarım düşüncesi 
yaklaşımı ile sorunları keşfetme ve çözüm yollarını birlikte bulmaktır. Yani, Sosyal Etki 
Tasarımı sürecini deneyimlemektir.

Tasarımcılar Mahallelerde
TAK Kartal

Ne Yapıyoruz? 
“Sosyal Etki 
Tasarımı”

Araştırma, Katılım 
ve Tasarım süreç 
yönetimini, mahalleliler 
ve tasarımcılarla birlikte 
deneyimliyoruz.

Neden 
Yapıyoruz? 

Sorunları mahalleliler 
ile keşfetmek ve çözüm 
önerleri geliştirmek için 
yapıyoruz.

Nasıl 
Yapıyoruz? 

Toplama (+) ve Çıkarma 
(-) yöntemi kullanarak 
katılımcı ve eğlenceli 
ortamlarda yapıyoruz.

Örnek.07
Toplama (+) ve Çıkarma (-) Yöntemi

Sorunlar Toplanır

Sorunlar toplu diyalog 
yoluyla belirlenir.

Sokağa 4 m boyunda + 
işareti olan kağıt serilir. 
Artı işaretinin her bir 
tarafına çocuklar, gençler, 
kadınlar, erkekler oturur. 
Post it’ ler, yazı ya da tabak 
altları ile ellinin üzerinde 
sorun yazılır. Daha sonra 
her grubun lideri sorunları 
sınılayarak ortaklaştırır. 

Öncelikler Çıkarılır 

Öncelikli beş sorun grup 
liderleri ve tasarımcılarla 
birlikte belirlenir.

Sokağa 4-5 m uzunluğunda 
– işaretli kağıt serilir. Eksi 
işaretinin bir tarafına 
mahalleli, diğer tarafına ise 
tasarımcılar otuur.  Empati 
yoluyla 5 öncelikli sorun 
belirlenir. 

1. İmar
2. Güvenlik
3. Belirsizlik
4. Donatı Alanları
5. İşsizlik

Çözüm Önerilir

Beş sorunun çözümü için öneriler tartışılır.

Son aşamada ise grup temsilcileri, tasarımcılar ve 
belediye yöneticileri hep birlikte, belirlenen öncelikli 
beş sorunun çözümü için öneriler geliştirir. Gruplar 
(mahalleli-tasarımcı, çocuk, genç, kadın, erkek) sunum 
yaparlar.  Öneriler çözüm panosuna yazılarak mahalleliye 
sunulur. 
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‘3ADA1ADA’ Programı
DESTEK Platformu

Örnek.08

160 161

Nedir?

DESTEK gönüllüleri ‘her şey kamudan beklenmemeli’ temel ilkesi doğrultusunda, 
yaşam alanlarının yeniden tasarlanması için  Kentsel Strateji öncülüğünde bir araya 
gelmişlerdir.

Katılımcı planlama yaklaşımı çerçevesinde 
yerel girişimi desteklemek üzere bir araya 
gelen gönüllüler;

- Demokratik Haklar
- Ekonomik Kalkınma
- Stratejik Planlama
- Toplumsal Gelişme
- Eşitlikçi Yaklaşım
- Katılımcı Planlama

temel konularında yerel girişime DESTEK 
vermeyi amaçlamaktadır.

DESTEK gönüllüleri;

- Yerele; ‘kendi projeni kendin geliştir’
- Uzmanlara ise ‘kendi işini kendin kur’

hedefini gerçekleştirmek ve uygulanabilir 
bir dönüşüm modeli ortaya koymak temel 
stratejisi doğrultusunda da çalışmaktadır.

Niçin 3ADA1ADA ?

Kent dokularındaki parsel bazında yoğun yapılaşma, kamusal alanların eksikliği, yapı 
ve yaşam kalitesi riskinin azaltılması için yeni(den) bir yapı ölçeğinin tanımlanması 
gerekmektedir.

Kentlerimizin pek çoğunda  ‘apartman’ tipolojisinin egemen olduğu kentsel dokuların 
ortaya çıkardığı sorunların çözümü için;

- Yapı Parseli yerine Yapı Adası
- Apartman yerine Estetik Yapı Tipolojileri
- Yap-Sat, Sat-Yap yerine Yık-Yap
- Bireysel Çıkar yerine Toplumsal Çıkar
- Riskli Yapı yerine Sağlam Yapı
- Kaçak yapı yerine Yasal Yapı

olmak üzere tasarım, finansman, örgütlenme, 
yapım ve yasal konularda yenilikçi yaklaşımlar 
sunulmalıdır.

3ADA1ADA ölçeği;

- Tasarım Esnekliği
- Örgütlenme Kapasitesi
- Kamusal Alan Elde Edilebilirliği(Açık Alan-
Kamusal Yapı-Yolların Genişlemesi)
- Kentsel Kalite 
- Arazi ve Proje Geliştirme Potansiyeli
- Finansman Yaratma Kapasitesi
- Girişimci Yaratma
konularında önemli potansiyeller sağlamaktadır.

Ayrıca, ada bazında yerinde dönüşüm' modeli için İstanbul’un farklı ilçelerinde farklı kentsel 
doku örnek çalışmalarında; 

- Yerel Odaklı ‘Gönüllü Örgütlenme’
- Kamu Odaklı ‘İmar Bonusu Teşviki’
- Piyasa Odaklı ‘İmar Hakkı Transferi’ yaklaşım ve yöntemleri test edilmektedir.

Ref:  DESTEK Platformu, 3ADA1ADA Çalıştayı,  Kentsel Strateji, 2011



162 163

İmar Bonusu 
Neleri 
Kapsıyor 
ve Nasıl 
Verilmeli?

Gönüllülük esasına dayalı 
olarak İmar Bonusları;

1. Birleşme 
2. Yola Terk
3. Kamusal Alan
4. Kapalı Otopark

konularında özellikle 
kamusal alan elde 
edilmesi ve riskli yapıların 
yeniden yapımına finans 
desteği sağlamak için 
verilmektedir.

3. Kamusal Alan 
Bonusu

Yaşam kalitesinin 
artırılmasının önemli 
koşullarından birisi 
olan okul, park, sağlık 
gibi kamusal alanların 
artırılmasıdır.
 

4. Kapalı Otopark 
Bonusu

Tahliye koridorlarının 
oluşturulması ve otopark 
gereksinimin yapı adası 
içinde sağlanması için 
verilen teşviktir. 

1. Birleşme Bonusu

Ada birleşmelerini 
optimum proje 
büyüklüğünde teşvik 
etmek için yeni(den) 
mekansal ve toplumsal 
organizasyonu ile yapım 
ve finans optimizasyonu 
hedelenmektedir.

2. Yola Terk Bonusu

Yapı çekme mesafelerinin 
dar yolların genişletilmesi 
ve afet halinde tahliye 
koridorları olarak da 
kullanılacak yollara terk 
edilmesine teşvik etmektir.

3ADA1ADA 
İçin 10 TEMEL 
İLKE

1. Kentsel Strateji 
Temel Çerçevesi

Yeni bir kent vizyonu 
çerçevesinde kent 
formunun nasıl 
gelişeceğine ilişkin 
öngörülerin, stratejik 
önceliklerin ve 
zorunlulukların belirtildiği 
çerçeveler geliştirilmelidir.

- Kent Formunun Yeni(den) 
Organizasyonu için Kentsel 
Stratejilerin belirlenmesi 
için; İlçe ölçeğinde 
‘Stratejik Çerçeve’
- Mekansal, ve Toplumsal 
Örgütlenmenin Yeni(den) 
Kurgulanması için Mahalle 
Ölçeğinde ‘Yerel Çerçeve’
- En Küçük Yapı Adasının 
Yeni(den) Stratejik Tasarımı 
için 3ADA1ADA Ölçeğinde 
‘Yapı Adası Çerçevesi’.

2. Stratejik Tasarım 
Yönetimi

Yaşam alanlarının yeniden 
tasarlanması sürecinde 
mevcut sorunların 
çözümü için farklılık, 
farkındalık ve katma değer 
yaratacak bir sürecin 
yönetimi için ‘strateji’ ve 
‘tasarım’ bileşenleri önem 
kazanmaktadır.

- Yenilikçilik, yaratıcılık, 
araştırma, yönetim, 
uygulama, katılım ve 
tasarım süreçleri arasında 
köprüler kurulmalı,
- Kent ve yapı ölçeğinde, 
mekânsal ve toplumsal 
sorunları çözmek için 
dışsal ve içsel dinamikler 
değerlendirilmeli,
- Estetiğin yanı sıra ‘doğru’ 
ve ‘uygulanabilir’ tasarım 
kararları alınmalı.

3. Yeni(den) 
Parselizasyon

Önerilen yapı tipolojileri 
mevcut dokuya uyumlu 
olsa da, çok radikal bir 
değişiklik yaratsa da, 
yapılan müdahaleler 
‘regridding’ çalışması 
olarak algılanmalıdır. 

- Mevcut altyapılar dikkate 
alınmalı.
- Çevredeki adalar ile 
bağlantılar (araç ve yaya) 
yeniden kurgulanmalı. 
- Mevcut dokunun 
korunması gereken 
nitelikleri göz önüne 
alınmalıdır. Örneğin, 
altı ticaret üstü konut 
niteliğindeki geleneksel 
cadde yapısı tamamen göz 
ardı edilmemeli, sokaklar 
ticaret alanlarından 
soyutlanmamalı.
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4. Yükseklik ve 
Algılama Stratejisi

Kentlerdeki mevcut 
yapı tipolojisi parsel 
bazında gelişen, 5-6 katlı 
yapılardan oluşmaktadır. 
Tasarımlarda yeni bir 
çevre ve tipoloji yaratılsa 
da, dönüşüm süreci uzun 
zaman alacağından, mevcut 
kat yükseklikleri dikkate 
alınmalıdır. 

- Çevredeki konut 
adalarının mevcut 
yükseklikleri dikkate 
alınarak ‘Baza Yaklaşımı’ 
çerçevesinde yükseklik 
stratejisi oluşturulmalı,
- Gökyüzünü görebilme, 
4 ve 5 kattan yüksek 
yapıların insan algısını 
zorlaması gibi konular 
dikkate alınmalı,
- Mevcut yapı düzeninin 
yüksekliğini dikkate alan 
cephe düzenlenmesi 
yapılmalı, cephe üst 
katlarda geriye doğru 
çekilerek mevcut 5-6 kat 
algısı korunmalı.

5. Yoğunluk ve 
Tipolojilerin Uyumu

İmar hakkı artışı 
sonrasında ortaya çıkacak 
yüksek yoğunlukların 
hangi kriterlere göre 
tasarlanması gerektiği 
tanımlanmalıdır. Ortaya 
çıkacak yüksek yoğunluğun 
hissedilmemesi için tasarım 
ilkeleri belirlenmeli ve 
aşağıdaki soruların yanıtı 
aranmalıdır.

- 3 Ada’nın yeni tipolojisi 
ne olmalı? (Tek blok parçalı 
blok, süper blok)
- Yeni tasarımlar, mevcut 
dokudan ne kadar farklı 
olmalı?
- 1, 2 ve 3 Ada birbirlerini 
takip edecek biçimde mi 
tasarlanmalı?
- Önerilen yeni tipoloji 
diğer adalarda da tekrar 
edildiğinde nasıl bir kentsel 
doku ortaya çıkmalı?

6. Kamusal Alan 
Elde Etme

Yaşam kalitesinin 
artırılmasının önemli 
koşullarından birisi 
olan okul, park, sağlık 
gibi kamusal alanların 
artırılmasıdır.

- Kamusal alanlar 
eksikliği ve bonusların 
getireceği ilave donatı 
alanı gereksinimi dikkate 
alınmalı,
- Okul, sağlık ve kreş gibi 
bazı kamusal alanlar yeni 
yapı tipolojisinin parçası 
olarak da kullanılmalı,
- Ara katlar ve teraslardaki 
yeşil alanlara (ortak alanlar) 
erişimin nasıl sağlanacağı 
ve bu alanlar için önerilen 
kullanımlar belirlenmeli.

7. İmar Bonusu 
Kullanma 
Kapasitesi

Örnek çalışma alanlarının 
bazılarında mevcut yapı 
yoğunluğu yüksek oluşu, 
imar bonuslarının tasarım 
açısından kapasitesini 
zorlamaktadır.

- Doku bazında kapasite 
analizi yapılmalı,
- Kapasite fazlası bonuslar 
yakın çevredeki yoğunluk 
bölgelerine transfer 
edilmeli,
- Yapılaşma ve kamusal 
alan yaratma kapasitesi 
olmayan yapı adalarında 
(yani yapı yoğunluğu çok 
yüksek olan alanlarda)  
imar bonuslarının bir 
bölümü ya da tamamı 
başka yoğunluk odaklarına 
ya da stratejik akslara 
transfer edilebilmeli.

 8. Finansman

Kentsel gelişme dinamikleri 
iyi kurgulandığında, kendi 
kaynağını kendi yaratan 
projeler üretebileceği gibi 
çapraz finansman yöntemi 
ile projeler arası kaynak 
transferleri de sağlayacak 
yeni finansman araçları 
geliştirilebilir.

- Finansman açılarından 
optimum ada büyüklüğü 
seçilmeli,
- Yerelin öz kaynak 
kapasitesi belirlenmeli,
- İnşaat maliyetini minimize 
edecek yapı teknolojisi 
önerilmeli.

9. Yerel 
Örgütlenme ve 
Uzlaşma

Yerel bazlı örgütlenme 
yapısının oluşturulması ve 
proje alanında yaşayanların  
örgütlenme potansiyelinin 
geliştirilmesi için 
yerel komitelerin 
oluşturulmasına yardımcı 
olunmalıdır. 

- ‘Toplum merkezi’nde 
yer alacak uzmanların 

danışmanlığında, sosyal 
plana geniş katılımı 
sağlamak üzere bölge halkı 
ile görüşmeler yapılmalı,
- Sorun ve çözüm yolları 
birlikte aranmalı,
- Bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmaları 
yapılmalı.

10. Yasal 
Düzenleme

3ADA1ADA çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkan 
öneriler ve zorluklar 
dikkate alınarak yasal 
düzenleme için altlık 
oluşturulmalıdır.

- İmar Bonusu, 
İmar Haklarının 
Toplulaştırılması, İmar 
Haklarının Transferi 
ve İmar Haklarının 
Menkulleştirilmesi 
yöntemleri 
- Çok parçalı ve küçük 
hisselilik durumu,
- Oy birliği yerine oy 
çokluğu,
- Birleşmeye dayalı İmar 
Bonus Teşviki,
- DOP, KOP yerine Proje 
Ortaklık Payı (POP) 
alınması



Mahalle Programı
DESTEK Platformu

Örnek.09

01

02

03
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3 YAŞAMSAL DOKUNUŞ; Damar, Düğüm, Doku 

3 yaşamsal dokunuş

Yaşam kalitesi ve dayanıklılık 
sorunlarının yaşandığı mahallelerin 
yeniden tasarımı için 3 temel tasarım 
ilkesi dikkate alınmalıdır. 

1. Can Damarı 
2. Yaşam Düğümü 
3. Yenilenen Doku
 

“3 Dokunuş”, özellikle riskli 
mahallelerin mevcut yoğun dokusu 
içinde yeni yaşam fırsatları sunarak, 
bütünleştirici ve bağlayıcı kamusal 
mekanların oluşturulmasını ve 
kentsel dokuların yenilenmesi, 
canlandırılması, dönüşümü 
süreçlerinin temel tasarım ilkelerinin 
tartışılmasını hedelemektedir.

Temel Strateji; 3 Dokunuş 

Can Damarı 

Mahalle dokusu içinde kamusal 
alan ihtiyacını karşılayan ana yaşam 
damarlarıdır. Çeşitli formlarla mevcut 
dokunun dönüşümünü tetikleyecek 
ve kamusal mekan çeşitliliğini ve 
sürekliliğini sağlayacak stratejik 
akslar, yapı adaları ve mahalleler arası 
bütünleşmenin temel omurgasını 
oluşturmalıdır. 

Süreklilik: Kullanımlar arası süreklilik ve 
dolaşım kolaylığı sağlanmalı, mahalleden can 
damarına erişilebilirlik yüksek olmalıdır. 

Birleştiricilik: Mahallenin yakın çevresiyle 
işlevsel ve mekânsal bütünleşmesini 
sağlamalıdır. 

Çeşitlilik: Açık alanlar, toplanma alanları, 
parklar, sosyal ve kültürel mekânlar gibi 
toplumun bütün kesimlerine yönelik 
farklı kamusal kullanım alanları çeşitliliği 
sağlanmalıdır.

Yaşam Düğümü
 
Mahalle dokusu içerisinde toplumsal 
ihtiyaca yönelik, eğitim, sağlık vb. işlevler 
için oluşturulacak kamusal mekânlar ile 
ticari kullanımların yoğunlaştığı odak 
noktalarıdır. Can Damarı ile uyumlu bir 
şekilde belirlenmeli, bir mahalle içinde 
en az iki odak tasarlanmalıdır. 

Fonksiyon: Mahallenin ihtiyaç ve 
beklentilerine en uygun kamusal ve ticari 
kullanımlardan oluşmalıdır. 

Erişebilirlik: Yürüme mesafesinde ve kolay 
ulaşılabilir olmalıdır. 

Bütünleşme: Mahallelinin buluşma 
odakları, mahalle kimliğinin güçlendirildiği 
sosyal mekanlar olarak tasarlanmalıdır.

Yenilenen Doku 

Mevcut yapı adalarının damar ve 
düğüm formları ile kesiştiği alanlarda 
yapı adası formlarının ‘bozulması’, diğer 
alanlarda ise bir ile beş yapı adasının 
‘birleşmesi’ ilkesi doğrultusunda, yeni 
ada morfolojisi oluşturulmaktır.

Düzen: Yeni ada kompozisyonunda, yapı 
adaları ve yapı tipolojileri arasında uyum 
ve çeşitlilik sağlanmalı, dolu-boş dengesi 
kurulmalıdır. 

Karakter: Yeni yapı tipolojileri 
tasarlanırken, mahalle karakteri, tipolojilerin 
çeşitliliği ve sürekliliği, sokak-yapı ilişkisi ve 
insan algısı konularına dikkat edilmelidir. 

Uygulanabilirlik: Yapı adası düzenini 
dönüştürmeye yönelik uygulanabilir çözümler 
üretilmelidir. İmar bonusları (İlave imar 
hakları) yeni tasarım kurgusu içinde başka yapı 
adalarına transfer edilebilir.

Ref:  DESTEK Platformu, Mahalle Programı,  Kentsel Strateji, 2012
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10 Temel Stratejik Tasarım İlkesi

03. Yapı Adası 
Büyüklüğü 

Mevcut yapı adaları, iki 
temel bileşenin etkileşim 
alanlarında önerilen 
şema ile uyumlu, diğer 
alanlarda ise mevcut 
yolların ortak mekana 
katılması sağlanarak 
birleştirilmelidir (en az 2 en 
çok 5 ada birleştirilebilir). 
Tasarımcılar, yapı adalarının 
bazılarını koruyabilirler. 

04. Yoğunluk Artışı 

Yapılaşma oranı mevcut 
yapı yoğunluğu üzerinden 
%25 arttırılmalıdır. 
Mevcut yapı yoğunluğu, 
yeni tasarımdan sonra 
oluşan yapı adalarında 
kullanılmalıdır. Ancak, 
bonuslar (ilave imar 
hakları) transfer edilebilir. 
Ayrıca, damar ve 
düğümlerin içinde kalan 
yapıların imar hakları, 
alacakları bonusla birlikte 
en yakın yapı adasına 
transfer edilmelidir.

05. Bonus Transferi 

İlave imar hakları yani 
bonuslar yeni oluşacak yapı 
adalarında kullanılabileceği 
gibi başka yapı adalarına da 
transfer edilebilir.

06. Yola Terk 

Birleşmelerden sonra 
oluşan yeni yapı ada 
kenarlarından yapılacak 
minimum 3 metre çekme 
mesafesi mevcut yola terk 
edilmelidir. 

07. Yapı Adası Yarı 
Kamusal Alan 

Yapı adası içindeki otopark 
ile açık ve kapalı kamusal 
alan ihtiyacı karşılanmalıdır. 
Minimum kamusal alan 
büyüklüğü yeni oluşacak 
adanın minimum %30’u, 
maksimum %60’ı kadar 
olmalıdır. 

01. Bileşenlerin 
Niteliği 

Mahalle dokusunun içinde 
can damarı ve yaşam 
düğümünün alansal 
büyüklüğü, mevcut yolların 
kapladığı alan ile aynı 
büyüklükte olmalıdır.  
Yaşamsal dokunuşun 
tasarımında topografya 
ve mevcut sokak yapısı 
dikkate alınmalıdır. 
Damar ve düğümler, 
afet durumunda tahliye 
koridoru ve toplanma alanı 
olarak da kullanılacaktır. 

02. Kullanım 
Kapasitesi 

Can damarının en az 
%50’si açık kamusal alan 
(park, oyun alanı, yaya yolu 
vb), yaşam düğümünün en 
az %50’si kapalı kamusal 
ve ticari mekânlardan 
oluşmalıdır. 

Mahalle tasarımının; stratejik, yaşam kalitesini artırıcı, benimsenebilir ve uygulanabilir 
olması için aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır. 

08. Mevcut Donatı 
Alanları 

Mahalle içinde yer alan 
mevcut donatı alanları 
korunmalı ya da mevcut 
alan kadar yeni alan 
yaratmak kaydıyla 
kaldırılmalıdır. 

10. Mahalle Kimliği 

Yeni oluşturulacak kentsel 
dokunun mahallenin 
mevcut kimliğine artı değer 
kazandırması sağlanmalı, 
mevcut olumlu kentsel 
özellikler korunmalıdır 
(canlı sokak yaşamı, mevcut 
odaklar ve donatılar).

09. Yükseklik 
Stratejisi 

Yükseklik stratejisi 
mevcut doku, yakın 
çevre ile ilişki ve genel 
siluet kuralları dikkate 
alınarak oluşturulmalıdır. 
Sokak algılaması dikkate 
alınarak yeni bir siluet 
oluşturulmalıdır. 

Ref:  DESTEK Platformu, Mahalle Programı,  Kentsel Strateji, 2012



Mekansal Gelişim Stratejisi
Çayırova
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Nedir?

Çayırova Mekansal Gelişim 
Strateji Çerçevesi; kentin 
gelişim dinamiklerini 
yönlendiren bir rehber 
niteliğindeki dokümandır. 
Mekansal kurguya ilişkin 
temel kavramlar, gelişim 
yönü ve niteliği, yatırım ve 
fırsat alanları, korunması 
gereken alanlar, gelişim 
odakları ve aksları ile 
program ve projeler bu 
çerçeveyi oluşturmaktadır.

1-Bölgesel İşbirliği; 
Altın Üçgenler

Kentlerin gelişimi 
kurdukları bölgesel 
ittifakların başarısı ile 
doğrudan orantılıdır. 
Bölgesel güç;

Metropol Üçgen; İstanbul-
Kocaeli-Bursa
Bölgesel Üçgen; Kartal-
Çayırova-Yalova
Alt Bölge Üçgeni; 
Çayırova-Gebze-Darıca

altın üçgenleri dikkate 
alınarak yönetilmelidir.

2- Yenilikçi 
Değerler

Günümüzde kentsel ve 
bölgesel ekonomik gelişim, 
bilgiye ve yenilikçiliğe 
bağlıdır. Üniversiteler, 
bankacılık üsleri, Ar-
Ge, teknoloji geliştirme 
alanları, bilginin ve yeniliğin 
oluşumunda önemlidir.

Çayırova, ileri teknoloji 
ve bilişim ile yaratılan 
yenilikler ile  bölge 
için merkez olmayı 
hedelemelidir. 

3-Vizyon

Çayırova’nın iç ve dış 
dinamikleri dikkate 
alındığında; Bölge ve 
Stratejik Vizyon önem 
kazanmaktadır. 

Bölge Vizyonu; Metropol 
rekabet güçlerinin yenilikçi 
değerler ile birleştiği ‘yeni 
bir bölgesel güç’

Stratejik Vizyon; sınırlar 
ötesinde ‘yeni bölgesel 
gücün’ fırsatlarını yeni 
kimliği ile yaşama ve 
çalışma birlikteliğini 
kurgulayan ‘Yen(den) 
Çayırova’

10 Temel İlke

4-Gelecek 
Stratejileri; 6K

Çayırova vizyonuna 
ulaşmak için Kimlik, 
Kapasite, Kalite, Katılım, 
Kaynak ve Kurgu 
bileşenleri dikkate 
alınarak stratejik çerçeve 
oluşturulmuştur.

- Farklı kimliğe sahip 
Çayırova,
- Bölgesel ve yerel 
kapasitesini iyi kullanan 
Çayırova,
- Yaşam kalitesi yüksek 
Çayırova
- Kapsamlı katılım ile 
gelişen Çayırova,
- Kaynakları fırsata çeviren 
Çayırova,
- Yeniden kurgulanan 
Çayırova

Vizyon Planı  
‘Yatırımcı Buluşması’ 

17. Mart. 2012 

İ BÖLGESEL GÜÇ; 

Ref:  Çayırova Mekansal Gelişim Stratejisi, Kentsel Strateji, Çayırova Belediyesi, 2010

Ref:  Çayırova Vizyon Planı, Kentsel Strateji, Çayırova Belediyesi, 2010
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5-Mekansal Gelişim Stratejileri

Çayırova’nın mekansal gelişim stratejileri 
yaşam ve mekan kalitesinin artırılmasının yanı 
sıra katma değeri artıracak potansiyel yatırım 
alanlarını da içermiştir.

- Yeşil Üçgen
- Yaşama ve Çalışma
- Kenarlar
- Odaklar
- Yerleşim alanları

6-Yeşil Üçgen

Çayırova’nın doğal vadi sistemi Yeni 
Çayırova’nın yeşil alan omurgasını 
oluşturacaktır. TEM ve Bağlantı yolu kenarı 
ile mevcut Çayırova’yı birleştiren yeşil üçgen;  
rekreasyon, kültür ve eğlence kullanımlarının 
yanısıra kentsel eko sistemi de oluşturması 
açısından önemlidir.

7-Yeni Merkez

Yaşama ve çalışma alanı birlikteliğinin 
sağlandığı yeni merkez Geri Dönüşüm Alanı 
içinde geliştirilmelidir. Yeni merkez, ticaret, 
ofis, konut ve turizm kullanımları ile Yeni 
Çayırova’nın kalbi olarak tasarlanmalıdır.

8-Yenilikçi Yapılar

Yeşil yapılar, yenilenebilir enerji, yeşil 
malzeme vb gibi yenilikçi tasarımları 
içeren yatırımlar özellikle TEM ve 
Bağlantı yolu kenarı üzerinde sanayi ve 
lojistik alanlarının dönüşümü dikkate 
alınarak yapılmalıdır. Yeni Çayırova’nın 
vitrini ve imaj noktalarını oluşturan bu 
bölgeler ve yapılar Çayırova’nın kimliği 
için önemlidir.

9- Yaşam Merkezi

Yeni Çayırova 400.000 kişilik çalışan ve yaşayan nüfusu ile bir çekim yerleşim alanı 
olacaktır. Yaşam kalitesinin yüksekliğini artırmak ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamak 
üzere yürüme mesafesi içinde 11 yaşam merkezi kurgulanmıştır.

Yaşam merkezleri; kültür, eğitim, spor, sağlık, park ve toplu taşım durakları ile yaşayanlar 
için buluşma yeri ve aynı zamanda sosyalleşme alanları olacaktır.

10- Yukarı Mahalle

Yeni mahalleler, Çayırova’nın güneyindeki aşağı mahalle ile bütünleşmeyi sağlayacak 
şekilde tasarlanmalıdır. Aşağı ve yukarı mahalle toplumsal bütünleşmesi mekan ve 
yaşam tasarımı olarak birlikte ele alınmalıdır.

Mahallerin yeniden tasarlanmasında estetik, kamusal mekan ve kaliteli çevre temel 
kriterlerini dikkate alan tasarımlar yapılmalıdır. Stratejik Tasarım Rehberleri yön 
gösterecek şekilde hazırlanmalıdır.

İ İ

Ref:  Çayırova Vizyon Planı, Kentsel Strateji, Çayırova Belediyesi, 2010



Mahalle Dönüşümü

Örnek.11

Kepezaltı ve Santral Mahalleleri
- Antalya 

1. Mahallenin geleceği için 
temel ilkeler nedir?
2. Verilmiş sözler hala 
geçerliliğini koruyor mu?
3. Tapu nasıl alınacak?
4. Yaşayanların hukuki 
durumu ne, kaç çeşit grup 
var?
5. Arsa bedeli ne, nasıl 
ödenecek?

6. Mahalleli plan ve 
projeleri hazırlatabilir mi?
7. Parsel bazında ‘arsa 
tapusu’ nasıl alınır?
8. Proje bazında ‘konut 
tapusu’ nasıl alınır?
9. Proje bazında yaklaşım 
için örgütlenme modeli 
ne olmalı? Katılım nasıl 
sağlanacak?
10. Nasıl bir mahalle 
tasarlanacak?

11. Yeni sosyal yapı nasıl 
örgütlenecek?
12. Mahalleli ile buluşmak 
için ne yapılacak?
13. Uzlaşma sağlanmadan 
proje geliştirilebilir mi?
14. Sivil toplum 
örgütlerinin proje 
geliştirme sürecinde 
desteği ne olacak?
15. Yol haritası ne olacak?

Projenin Temel İlkeleri

- Şeffaf ve katılımcı bir yaklaşım izlenmesi
- Proje alanında yasayan mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul 
edilmesinin esas olması,
- Kentin ana planlama kararlarına uyumlu olması,
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde proje alanında yaşayan herkesin hak sahibi 
sayılması (kiracılar, dükkan sahipleri hariç),
- Hak sahiplerinin mümkün olduğunca bulundukları yerde kalmaları, oluşabilecek 
mağduriyetlerin en düşük seviyede tutulması,
- Mahalle sakinlerinin mülkiyet dışındaki sorunlarına da cevap vermesi,
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde mahallenin ihtiyacını karşılayacak yeterli 
teknik ve sosyal donatının oluşturulması (yol, park, okul, sağlık tesisi, sosyal tesis, 
spor alanı vb)

Ref:  Kepezaltı ve Santral Mahalleleri Mahalle Dönüşüm Projesi,  Kentsel Strateji, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2013

Ref:  Kepezaltı ve Santral Mahalleleri Mahalle Dönüşüm Projesi,  Kentsel Strateji,
 Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2013
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15 Temel Soru

Projenin Amacı

Kepez ve Santral Mahalleleri’nin tapu ve imar sorunlarını çözmek ve mahalle 
sakinlerinin de katılımıyla, yaşam ve mekan kalitesi yüksek bir yerleşim oluşturmaktır.



1. Beklenti Çalıştayı

Kepezaltı ve Santral Mahalleleri’nin Tapu ve İmar sorunlarını çözmek için, yaklaşık 
250 mahallelinin katılımıyla 6 Mayıs 2011 tarihinde mahallede düzenlenen ‘Beklenti 
Çalıştayı’nda, mahalle sakinlerinin sorunları, istekleri ve beklentileri ortaya konulmuştur.

- Arsa tapusunun verilmesi için hızlı hareket edilmesi, mahallelinin kandırılmaması.
- Tapu alınması için imar planı gerekiyorsa geçmişte yapılan planların değerlendirilmesi 
ve hızla planların hazırlanması.
- Arsa bedelinin kesinleştirilmesi, geçmişte yapılan ödemelerin günümüz değerlerine 
hakkaniyet içinde getirilmesi.
- ‘Parsel’ bazında, gerekiyorsa ‘ada’ bazında parselasyonun yapılması.
- Herkesin olabildiğince aynı yerden yeni parselini alması için planların doğru 
hazırlanması.

Çalıştay sonunda;

- Plan
- Hak Sahipliliği
- Arsa Bedeli Belirleme olmak üzere 3 çalışma grubunun oluşturulması, grup içinde 
mahalleliyi temsil edecek birer teknik danışmanın yer alması kararlaştırılmıştır.

2. Plan Çalıştayı

Taslak imar planının ilkeleri tartışılmıştır.
- Taslak planı mahallede tartışılmalı. 
- Herkes kiminle hisseli olacağını, kaç katlı bina 
yapabileceğini, yerel ofisteki plancılarla görüşmeli.
- Parsel bazında verilen imar haklarının ada bazında imar 
bonusu ile artırılmalı.
- Ada bazında örgütlenmenin daha fazla imar hakkı, 
müteahhit ile pazarlık gücü ve kaliteli çevre yaratmasının 
önemi.
- Yaşayanların 2/3’ünün parselleri 300 m2 den küçük 
olduğu için ada bazında örgütlenmeleri ya da proje 
seçeneği üzerinde durmaları.

3. Karar 
Çalıştayı

Hazırlanan plan ve proje, 
mahalleliler tarafından 
tartışılacak ve referendum 
yoluyla seçilerek 
gerçekleştirecektir.

Alınan 
Kararlar

- Proje koordinasyon 
ve uygulama biriminin 
kurulması
- “Proje Karar Kurulu”nun 
oluşturulması 
- Kepezaltı/
Santral bölgesinde 
“koordinasyon, halkla 
ilişkiler ve denetim 
bürosu”, yerel ofisin 
kurulması
- Sosyal belediyecilik 
programının hazırlanması 
(mahalle sosyokültürel 
merkez, eğitim, istihdam, 
mahalle yönetimi, vb.) 
- Hak sahipliliği ile ilgili 
tanım ve ölçütlerinin 
kesinleştirilmesi ve 
onaylanması
- Ada, bölge ve mahalle 
temsilcilerinin seçilmesi; 
mekansal dağılımın 
dikkate alındığı kademeli 
halk katılımı
- Uzlaşma yönetimi ve katılım süreci ile uygulanacak model ve  kentsel tasarım projesinin 
geliştirilmesi ve kararlaştırılması
- Geliştirici kuruluşlarla yapılacak sözleşme ve ihale dokümanlarının hazırlanması,
- İlgili altyapı yatırımcı kuruluşlarıyla yapılacak sözleşmelerin/protokollerin hazırlanması 
- Risk yönetim planının hazırlanması 
- Hak sahiplerinden konut ve arsa bedellerinin tahsili ile ilgili iş ve işlemlerin 
hazırlanması

Ref:  Kepezaltı ve Santral Mahalleleri Mahalle Dönüşüm Projesi, 
Kentsel Strateji, Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2013
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Süreç Tasarım
Önerileri; 
Mekansal, 
Ekonomik ve 
Sosyal

NEDEN 
Hazırlanmalı?

•Kent gelişimi için bütünleştirici planlama senaryolarını 
geliştirmek için.
•Altyapı ve sosyal hizmetler konularında kamu 
yatırımcılarına yol göstermesi için.
•Özel sektör yatırımcıları için yol gösterici ve 
bilgilendirici dokümanlar olması için.
•Yatırım yapılması düşünülen yerin gelecekte değerini 
ortaya koyarken, kısa ve uzun dönemde kentin hangi 
bölgelerde gelişim fırsatları olduğunu gösterdiği için.
•Arazi kullanımındaki değişiklikleri içerir, yatırımcılara 
yatırım alanlarını gösterdiği için.

MSP;
•Kamu ve özel sektör arasındaki ortaklıklar aracılığıyla 
yapılmalı. 
•İmar planları için girdi olacak temel kararları içermeli
•Yaşayanlar ile yatırımcılar için yol gösterici ve 
bilgilendirici doküman olmalı.

Mekansal Strateji Planı (MSP) 
Hazırlama Süreç Tasarımı

Mekansal Strateji 
Planı (MSP) 

Ne 
Hazırlanmalı?

NASIL Hazırlanmalı, 
Adımlar NE Olmalı?

Stratejik Haritalar

Değer Haritası
Yoksunluk Haritası
Yoğunluk Haritası
Risk Haritası
Yükseklik Haritası

ADIM 1; 
Stratejik Haritalar

•Risk ve fırsatlarını ortaya 
koymak üzere stratejik 
haritalar hazırlanmalı.
•Mevcut analizler 
güncellenmeli.

01
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Omurga; Akslar ve Odaklar 

Taktik 1; Stratejik akslar ve 
üzerinde farklılaşan tematik odaklar 
oluşturulmalı. 
Tema; Yoğunluk, Yükseklik, Karma 
Kullanım 

Ring; Bağlantılar ve Donatılar 

Taktik 2; Ulaşılabilir standartlara 
kolay bağlantılar ile ulaşılmalı.
Tema; Ulaşım, Kamusal Alan, 
Standartlar 

Ağ; İlişkiler ve İzler 

Taktik 3; Sektörler ve kullanımlar 
arası işbirliği fırsatları çıkarılmalı. 
Tema; Üretim, Kültürel ve Doğal 
Miras, Yeni Ekonomiler, İşbirliği, 
Katılım 

ADIM 3; 

Taktik Çerçeve

ADIM 2; 

Stratejik Çerçeve 

Değer; Bölgeleme ve 
Bütünleşme 

Str.1; Farklılıkların etkileşimi ile 
katma değer yaratılmalı.
Tema; Çeşitlilik, Etkileşim, Yönetim, 
Katma Değer, Yeni Ekonomiler 

Düzen; Ulaşım ve Ulaşılabilirlik 

Str.2; Kamusal alanlara eşit ve kolay 
ulaşılabilirlik kurgulanmalı. 
Tema; Hareketlilik, Süreklilik, 
Kümelenme, Kamusal Alan 

Denge; Ekonomi ve Ekoloji 

Str.3; Yaşam/yapılaşma 
kapasitesinin ekonomi ve ekoloji 
dengesi ile sağlanmalı. 
Tema; Eşik, Kapasite, Kalkınma 

•‘Nasıl yapılmalı? temel sorusu 
sorulmalı.
•3 temel önerinin 6 uygulama aracı ile 
gerçekleşmesi sağlanmalı. 
•Kısa, orta ve uzun vadeli uygulama 
öneriler geliştirilmeli.

•Ne yapılmalı? temel sorusu sorulmalı.
•3 temel strateji ve 6 alt hedef ile 
geliştirilmeli. 
•Mevcut planlama yeni stratejilere 
göre yeniden değerlendirilmeli. RİSKLİ ALAN

STRATEJİK ÇERÇEVE
DEĞER DÜZEN DENGE

BÖLGELEME, BÜTÜNLEŞME
Merkezi konumun çekici potansiyelinin 
paylaşılarak fırsata dönüştürülmesi

ULAŞIM-ULAŞILABİLİRLİK
Kent Merkezi ve Yeşil Vadi buluşması ile ulaşımın 
ve yaşamın kolaylaştırılması

EKONOMİ-EKOLOJİ
Merkez ve Yeşil  Vadi arasında köprü olacak 
tematik alt merkez oluşturulması

Ne Yapmalı?

MERKEZ

YEŞİL 
VADİ

MERKEZ

YEŞİL 
VADİ

ALT MERKEZ

RİSKLİ ALAN

STRATEJİK ÇERÇEVE
DEĞER

BÖLGELEME, BÜTÜNLEŞME

paylaşılarak fırsata dönüştürülmesi

ULAŞIM-ULAŞILABİLİRLİK
Kent Merkezi ve Yeşil Vadi buluşması ile ulaşımın 
ve yaşamın kolaylaştırılması

EKONOMİ-EKOLOJİ
Merkez ve Yeşil  Vadi arasında köprü olacak 
tematik alt merkez oluşturulması

Ne Yapmalı?

MERKEZ

YEŞİL 
VADİ

MERKEZ

YEŞİL 
VADİ

TAKTİK ÇERÇEVE
OMURGA RİNG AĞ

2 KORİDOR 4 ODAK
Farklılaşan tematik koridorlar ve odaklar 
kurgulanması

4 RİNG - 4 BAĞLANTI
Karma yoğunluk odakları ve kamusal alan 
koridorların yaratılması

2 TEMATİK ODAK-1 KÖPRÜ
Merkezler ve mahalleler arasında ilişki 
sistematiğinin kurulması

Nasıl Yapmalı?

TAKTİK ÇERÇEVE
RİNG AĞ

KORİDOR 4 ODAK
Farklılaşan tematik koridorlar ve odaklar 
kurgulanması

4 RİNG - 4 BAĞLANTI
Karma yoğunluk odakları ve kamusal alan 
koridorların yaratılması

2 TEMATİK ODAK-1 KÖPRÜ
Merkezler ve mahalleler arasında ilişki 
sistematiğinin kurulması

Nasıl Yapmalı?
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ADIM 4; 

Eylem Planları

Eylem Planı 1; Risk Azaltma

•Kısa vadeli güvenli hale getirilmesi için yapılması 
gereken programları oluşturulmalı. 
•Daha geniş yollar ağını sağlamak için bulvar programı, 
tahliye ve toplanma alanlarının sağlanmalı.
•Güvenli kamu yapılarına ulaşım ve tehlikeli kullanımların 
taşınması olmalı.

Tahliye Koridorları; 
Bulvar programı, (tahliye 
koridorları) 
 

Toplanma Alanları; 
Boşaltma alanları ve 
güvenli kamu binalarına 
erişim  

Riskli Yapılar ve 
Kullanımlar; En tehlikeli 
binaların yıkımı ve 
yeniden yapılması, riskli 
kullanımların ilçe dışına 
çıkarılmalı.

Ağ; Ulaşım ve altyapı 
(teknik ve sosyal) ilişki 
sistematiği kurgulanmalı.

Eylem Planı 3; Mahalle Yenileme

•Kendine özgün mekan ve toplumsal 
dokuyu dikkate alınmalı.
•Mekan ve yaşam kapasitesi dengesi 
üzerine kurulu yeni mahalle tasarım ilkeleri 
belirlenmeli.
•Katılımcı ortamlarda beklentilerin alınacağı 
çalıştaylar düzenlenmeli.
•Mahalle tasarım rehberleri hazırlanmalı.
•Rehberler, hem güvenlik eylem planı hem 
de fırsat eylem planı programlarını içerek 
şekilde ele alınmalıdır.

Eylem Planı 2; Fırsat Yaratma

•Ekonomik yapılabilirliğin sağlanması için 
fırsat alanlarının belirlenmeli. 
•Yoğunluk Artırma Projeleri (YAP) 
tasarlanmalı.

Can Damarı; Açık alanlar, 
tahliye koridorları

Yaşam Düğümü; 
Meydanlar, ticari ve 
kamusal alanlar, toplanma 
alanları  

Yenilenen Doku; 
Yenilenen yeni yapı 
tipolojisi  

Omurga; Merkez  

Koridorlar; Ticaret ve 
Konut  

Odaklar; Karma Kullanım 
Alanları   
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Mekansal Strateji Planı  
Gaziantep Şahinbey İlçesi 

‘Yoğunluk Aktarma Proje’ (YAP) Alanları

Mahalle Yenileme Proje (MYP) Alanları

Can Damarı Yaşam Düğümü Yenilenen Doku

Omurga Odak Koridor
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Neden 
Geliştirilmeli?

•Zorunlu yeniden yerleşimden öncelikle kaçınılması için.
•Yer değiştirmek zorunda kalan kişilere projenin 
imkânlarından faydalanabilmeleri yönelik yeterli 
kaynaklar sunulması için.
•Yerinden edilen kişilerin geçim kaynaklarını ve gelir 
durumlarını iyileştirme yönündeki çabaları desteklenmesi 
için.
•Yer değiştirmeden sonra da, projeden etkilenen 
kişilere bu geçiş dönemine uygun süreç boyunca destek 
sağlanması için.
•Proje nedeniyle ortaya çıkan kayıpların tazmini 
sağlanmak için. 

Ekonomik Model 
Tasarım Önerileri

Ne 
Geliştirilmeli?

Yeni Ekonomik 
Modeller

02
NASIL Geliştirilmeli, 
Öneriler  NE Olmalı?

ÖNERİ 1; Kentsel Dönüşüm Fonu
•Finansman  sorununun çözümü için özellikle hazine (yabancı fonlardan yararlanarak), 
banka ve kullanıcı arasında ilişkinin kurulacağı finansal sistem geliştirilmeli.
•Kamu ve özel finans kuruluşları ve kullanıcı işbirliği çerçevesinde ’riskin paylaşılması’ 
esasına dayalı bir fon oluşturulmalı.
•KDF’nu Dönüşüm Sigorta Fonu (DSF)  ve Proje Geliştirme Fonu (PGF) olmak üzere iki 
bölümden iki bölümden oluşmalı.
•DSF riskin paylaşılması için kredi geri ödenmesinin sigorta görevini sağlarken, PGF ise 
gerek sağlıklaştırma gerekse yenileme projeleri kapsamında, kullanıcılara orta ve uzun 
vadeli kredi imkanı sağlamalı.

Dönüşüm Sigorta Fonu (DSF)
•DSF, özellikle bankaların sağlayacakları bireysel kredilerde, risklerine karşılık bir 
teminatın  oluşturulmalı.
•Bankaların proje kapsamında açacakları uzun vadeli bireysel kredilerin borçlular 
tarafından ödenmemesi halinde ana paranın %80-85’i bu fondan karşılanmalı.
•Yani, bankalar % 15-20 lik bir risk ile karşı karşıya kalmalı.
•DSF kaynakları Hazine (dış kaynaklardan), Belediyeler, Kullanıcı (kredi tutarının küçük 
bir % si) olmalı.

Proje Geliştirme Fonu (PGF):
•PGF ise güçlendirme ve yenileme konut projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 
kullanıcılara orta ve uzun vadeli kredi  vermeli.
•PGF’nu, riskli alanlarındaki yapı stokunun devralmalı.
•Yeni kullanımların gerektiği altyapı ve proje finansmanında kullanmalı. 
PGF kaynakları ise Hazine (dış kaynaklardan), Toplu Konut İdaresi, belediyeler olmalı. 

Ekonomik senaryolar; 
•Minimum yer değiştirme
•Kaynak yaratma ve eşit paylaşım
•Zararları tazmin
•Açık alan ve kamusal alan yaratma üzerine kurgulanmalı. 
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Fonun kullanma ilkeleri ise;
•Krediler bankalar tarafından sağlanmalı.
•PGF, yeni konut değeri ile eski konut değeri arasındaki farkı banka kredisi yoluyla 
kullanıcıdan almalı.
•Fona devredilen konutların arsaları ya yeşil, okul vb gibi kamu kullanımı ya da  yeni bir 
yatırım projesi olarak değerlendirilmeli.
•Yeni proje alanlarından yaratılan değer ise PGF tarafından kaynak olarak 
değerlendirilmeli.

PGF tarafından iki tür kredi imkanı sağlanmalı. 
1.Bina Güçlendirme Kredisi

•Orta vadeli, değişen miktarlarda verilecek krediler, mevcut gayrimenkulün 
ipoteği karşılığında kullandırılmalı. 
•Kredilerin kullanımında, mevcut gayrimenkulün sigorta ettirilmesi şartı da 
getirilmeli.

2.Yeni  Konut Kredisi
•Konum ve mülkiyet durumuna göre ( arsa ve enkaz bedeli) belirlenen değer  öz 
kaynak olarak, fon tarafından finanse edilmeli.
•Yeni Konut değeri ile öz kaynak arasındaki fark  ise uzun vadeli olarak bankadan 
kredi olarak karşılanmalı.
•Yeni konutun tesliminden sonra, eski konut, yıkılması için fona terk edilmelidir. 
Kredi geri ödeme garantisi senet ve ipotek konut kullanıcısından alınmalı.
•Bunların yanı sıra, banka kredisi, inşaat aşamalarına paralel olarak su basman. 
kaba inşaat ve bitirme kredisi olarak üç aşamada kullandırılmalı.
•Yatırımcı ise  iş bitinceye kadar banka teminat  mektubu ile sisteme katılmalıdır.
•Yapı denetim sistemi, belediye, müteahhit ve sigorta şirketi arasında kurulmalı.

ÖNERİ 2; Değer Odaklı Dönüşüm Modeli
•Değer odaklı dönüşüm alanları tespit edilmeli.
•Proje tasarımları katılımcı ortamlarda geliştirilmeli.
•Beklentiler ile gerçekler arasındaki denge için seçenekli fizibilite çalışmaları yapılmalı.
•Proje öncesi değer ile proje sonrası değer tespitleri şeffaf olmalı, bağımsız değerleme 
şirketleri tarafından değerler tespit edilmeli.

ÖNERİ 3; İmar Bonusu Yoluyla Dönüşüm Modeli
•Değer odaklı dönüşüm alanları tespit edilmeli.
•Proje tasarımları katılımcı ortamlarda geliştirilmeli.
•Beklentiler ile gerçekler arasındaki denge için seçenekli fizibilite çalışmaları yapılmalı.
•Proje öncesi değer ile proje sonrası değer tespitleri şeffaf olmalı, bağımsız değerleme 
şirketleri tarafından değerler tespit edilmeli.

Yerinde Bonus
•İnşaat emsali tasarım ve yaşam kalitesi 
dikkate alınarak artırılmalı.
•Finansman maliyetinin bir bölümü mülk 
sahipleri tarafından öz kaynak yada m2 olarak 
alınmalı, bir bölümü ise imar artış bonusu ile 
sağlanmalı. 
•Yapı adası/adaları bazında birleşme olmalı.
•Yapı adasında imar artış kapasitesi var ise 
imar bonusu verilmeli, yoksa bonus transferi 
yaklaşımı uygulanmalı.

Transfer Bonus 
•Yapılaşma artış kapasitesi olmayan yapı 
adalarında bonus transferi edilmeli.
•Yoğunluk Aktarma Proje (YAP) alanları 
belirlenmeli.
•YAP (Yoğunluk Aktarma Proje) alanları 
tasarlanmalı.  
•Gönderen ve Alan bölgedeki mülk sahipleri 
ile karşılıklı anlaşma sağlanmalı. 
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Neden 
Hazırlanmalı?

•Minimum yer değiştirme için.
•Yer değiştirme zorunluluk ise olası zararları tazmin 
etmek için.
•Taşınma programları hazırlamak için.
•Yer değiştirmenin kiracılar üzerine etkileri azaltmak için.

Yer Değiştirme 
Program Tasarımı

Ne 
Yapmalı?

NASIL Hazırlanmalı? 

Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmeli 
•Yeniden yerleşim mümkün olan yerlerde önlenmeli.
•Yeniden yerleşimin minimize edilmesini amaçlayan 
alternatif tasarımlar hazırlanmalı.
•Yeniden yerleşim kaçınılmaz ise yeniden yerleşim eylem 
planları geliştirilmeli. 

Yeniden Yerleşim 
Eylem Planı 
(YYEP)

03
Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi

•Yeni yerleşim alanı ihtiyacı (konut, dükkan, tarım-hayvancılık arazisi vb.) ve büyüklüğü 
tespit edilmeli. 
•Alternatif alanlar PEİ’lerle beraber değerlendirilmeli, her bir alanın avantaj ve 
dezavantajları birlikte belirlenmeli.
•Yeni alan seçimine PEİ’lerin katılımı ile karar verilmeli.
•Yeni alanların sağlanması (arazi elde etme, geliştirme vb. ) ile ilgili mekanizmalar 
tanımlanmalı.
•Yeniden yerleşim ile ilgili faaliyetler birbiriyle entegre biçimde olacak şekilde 
planlanmalı.
•Yeniden yerleşimi gerektiren projelerde,  proje sahibi idare tarafından, etkilenen 
kişilere, alternatif yerleşim alanları sunulmalı. 
•Yerel STK temsilcilerinin, toplum liderlerinin, hassas grupların yer alacağı “yeniden 
yerleşimi komiteleri” kurulmalı.
• Bu komiteler aracılığıyla, etkilenen nüfusun öncelikleri ve taleplerinin belirlenmeli.
•Bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetleri bir “katılım ve danışma planı” (zamana bağlı) 
dahilinde yürütülmeli.
•İhtiyaca göre avukat, mimar, mühendis, sosyolog çeşitli uzmanları davet ederek 
PEİ’lerin sorunlarının çözümünde aktif çalışmalı.
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Faydalanılan Kaynaklar

Development Impact & You
PRACTICAL TOOLS TO TRIGGER & SUPPORT SOCIAL INNOVATION
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MADE POSSIBLE BY

SOSYAL YENİLİK TASARIMI.
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Sosyal Etkiye
Duyarlı 

Tasarım Süreci

Sürdürülebilir Şehirler Programı
Kentsel Tasarım Çalıştayı Yöntemi

Eylül, 2014

Sosyal Etki Değerlendirme Rehberi

KENTSEL VİZYON
PLATFORMU

www.diytoolkit.org

www.takortak.org

www.kentselvizyon.org

www.plusthirtyseven.com/

www.communityplanning.net

www.sosyalyeniliktasarimi.com

NESTA Development Impact & You

TAK (Tasarım Araştırma Katılım)

Sosyal Etki Değerlendirme Rehberi

Sosyal Yenilik Tasarımı Rehberi

Community Planning

Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım

Önerilen Diğer Kaynaklar

         1 The Social Design Methods Menu, beta 

THE  

SOCIAL DESIGN 

METHODS MENU 
In perpetual beta 
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www.frogdesign.com
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Design for Public Good

FROG Collective Action Toolkit

he Social Design Methods Menu

frogdesign.com/CAT 
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toolkit
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Urban

Interaction

Design

Towards

City Making

www.cordis.europa.eu/

www.ideo.org 
www.openideo.com

IDEO Field Guide to Human-Centered Design

Urban Interaction Design Towards City Making

THE 

FIELD GUIDE 

www.ideo.com/work/method-cards

IDEO Method Cards
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