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Mekân Standardı aracı, bir mekân değerlendirme yöntemidir. Bu araç, mekânınız ister iyi 
yapılandırılmış, değişim içinde veya hala planlanıyor olsun size yardımcı olabilir.  

Mekân Standardı - 

Mekânımız ne kadar iyi? 
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Mekân Standardı aracı, mekânlar hakkındaki görüşmeleri yapılandırmak için basit bir çerçeve 
sunar. Bir yerin fiziksel unsurlarının yanı sıra (örneğin açık alanlar ve ulaşım bağlantıları) sosyal 
yönleri (örneğin insanların karar vermede söz sahibi olduklarını hissedip hissetmedikleri) 
hakkında düşünmenize yardımcı olur. Araştırmalar mekânların işleyişlerinin, görünümlerinin ve 
verdikleri hissin sağlığımızı ve refahımızı etkileyebileceğini göstermektedir.  

Araç, bir mekânın tüm öğelerinin metodolojik bir biçimde ele alınmasını sağlayacak tartışmaların 
kolaylaşmasını sağlar. Ayrıca bir mekânın mevcut değerlerinin yanı sıra, mekânın 
iyileştirilebileceği alanları da gösterir.  

Mekân Standardı, bir yerin kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Uzun zamandır 
mevcut olan, değişim içerisinde olan veya halen planlanmakta olan mekânları değerlendirebilir. 
Bu araç ayrıca kişilerin belirli bir mekân için önceliklerini belirlemelerine yardımcı olabilir.  

Kullanımı basit olan bu araç ücretsizdir.  

Mekân Standardı, bir yerin hem fiziksel hem de sosyal unsurlarını kapsayan 14 sorudan 
oluşmaktadır. Soruları cevaplamanıza yardımcı olacak bir bilgilendirme sağlanmıştır. 14 sorunun 
tümünü yanıtladığınızda, sonuçları (önceki sayfada gösterildiği gibi) basit bir şema üzerinde 
çizebilirsiniz.  

Mekân neden önemlidir? 

Vaktimizi geçirdiğimiz mekân, yaşamlarımız ve refahımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Mekânların kalitesini ve sahip olduğumuz fırsatları iyileştirmek, eşitsizliklerin üstesinden 
gelmeye yardımcı olabilir.  

Bir mekânın mevcut ve potansiyel güçlerini anlamak, iyi kararlar almamıza ve kaynakları en çok 
ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmemize yardımcı olabilir. Bu yaklaşım uzun vadede daha iyi 
sonuçlar verebilir.  

Mekân Standardı aracı, başarılı yerlerin tasarımını ve uygulanmasını da destekleyerek insanların 
yaşamak isteyeceği kaliteli yerleşim alanları yaratabilir.  

Kimin için? 

Bu araç herkesin kullanması için tasarlanmıştır - topluluklar, kamu sektörü, üçüncü sektör 
(gönüllü ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) ve özel sektör. İnsanlar bu aracı farklı durumlarda ve 
farklı amaçlarla kullanmak isteyeceklerdir; bu araç farklı sektör ve alanlardaki insanların verimli 
ve tutarlı bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır.  
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Alan 

Araç, farklı büyüklükte ve türde mekânların 
değerlendirilmesine izin verir. Bunlar kentsel 
veya kırsal alanlar olabilir. Şehirlerin tamamını 
veya mahalleleri içerebilir. Aracı, halen 
planlanmakta olan yerler için olduğu kadar 
mevcut yerleri de değerlendirmek için 
kullanabilirsiniz. Bir yeri değerlendirmek için 
davet edilenler öncelikle değerlendirecekleri 
alan üzerinde hemfikir olmalıdır.  

Bu araç nasıl kullanılır? 

Aracı kâğıt üzerinde tamamlayabilir veya 
http://www.placestandard.scot/#/home 
adresinden çevrimiçi olarak kullanılabilir. Apple veya Android cihazlar için bir Mekân Standardı 
uygulaması da vardır.  

Aşağıdakileri yapmanız gerekecek: 

• Kim olduğunuzu kaydedin. Aracı bireysel olarak mı yoksa grup halinde veya bir grubu 
temsil ederek tamamlayıp tamamlamayacağınızı belirtin ve değerlendireceğiniz alanı 
belirleyin.  

• Her soruyu 1 ile 7 arasında bir puan vererek cevaplayın. Yardımcı olması için bazı bilgiler 
sunulmuştur. Grup olarak cevap veriyorsanız, vereceğiniz puana ortak bir şekilde karar 
vermeniz gerekir. Cevaplarınızın nedenlerini kaydetmeniz için boş bir alan da mevcuttur.  

• Tüm soruları cevapladığınızda, örümcek ağı grafiğinde her bir puanı işaretleyin (çevrimiçi 
araç kullanılırsa bu otomatik olarak yapılacaktır). Örneğimizde (altta) 'Etrafında 
dolaşmak' sorusuna '5' notu verilmiştir. Bir sonraki soru olan 'Toplu taşıma' ise '6' olarak 
derecelendirilmiştir. Cevaplarınızı girerken her nokta arasına bir çizgi çizin.  

• Grafik tamamlandıktan sonra sonuçlara göz atabilir, öncelikleri ve eylemleri kabul 
edebilirsiniz. Ana konuları listelemeniz için size bir alan sağlanmıştır.  

Sorunun sizinle ilgili görünmediği ya da cevaplamak için yeterli bilgiye sahip olmadığınızı 
düşündüğünüz durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda değerlendirdiğiniz alanın daha büyük bir 
yerin bir parçası olduğunu düşünmelisiniz ya da toplumun görüşlerinin doğru bir şekilde dikkate 
alınabileceği bir yol bulmalısınız.  

http://www.placestandard.scot/%23/home
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Araç, henüz bir kullanıcı topluluğunun 
bulunmadığı yeni bir gelişim alanının 
planlanmasına yardımcı olmak için 
kullanılıyorsa, gelecekte orada yaşamanın 
nasıl olacağını düşünmeniz gerekir. Civardaki 
mahallelerin ihtiyaçlarının veya etkilerinin de 
dikkate alınması faydalı olacaktır.  

Mekân Standardını bir topluluk danışma 
süreci kapsamında uyguluyorsanız, Ulusal 
Halk Katılımı Standartlarına 
(http://www.scdc.org.uk/what/national-
standards/) başvurmanız önerilir.  

Sonuçlar 

Üretilen grafiğin anlaşılması kolay olacaktır. 
Bir bakışta, bir yerin iyi performans gösterdiği alanlar ile nerelerin iyileştirilebileceği görülebilir. 
Bir yeri iyi olarak değerlendirdiyseniz, diyagramın şekli daha dolu görünecek ve dairenin 
kenarına yakınlaşacaktır ('Toplu taşıma' için örneğinde gösterildiği gibi). Bir mekânın kötü 

performans göstermesi durumunda grafik şekli daha küçük ve diyagramın merkezine yakın 
olacaktır (Hizmetler ve Olanaklar örneğinde gösterildiği gibi). 

Kıyaslama veya asgari standart yoktur. Araç, bir yerin güçlü yönlerini ve varlıklarını ölçmek ve 
harekete geçilebilecek alanları göstermek için kullanılır.  

Bu araç ne zaman kullanılır? 

Mekân Standardı aracı birçok amaca ulaşmanıza yardımcı olabilir.  

Topluluklar bu aracı, mekânları hakkında neyin işe yarayacağını ve nelerin geliştirilmesi 
gerektiğini değerlendirmek için kullanabilir. Bu, bir mekânın yenilenmesi ile ilgili daha geniş bir 
tartışmanın parçası olabilir veya yakınlarda planlanan yeni bir yer veya gelişim alanını 
desteklemek olabilir.  

Yerel makamlar ve Topluluk Planlama Ortaklıkları, faaliyetlerini planlamak ve eylem 
önceliklerine karar vermek için bu aracı kullanabilir. İnşaat sektörü bu aracı toplulukların 
ihtiyaçlarını tespit etmek ve insanların yaşamak istedikleri iyi yerler oluşturmak için kullanabilir.  

  

file:///C:/Users/gul.atanur/Downloads/(http:/www.scdc.org.uk/what/national-standards/
file:///C:/Users/gul.atanur/Downloads/(http:/www.scdc.org.uk/what/national-standards/
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Sonraki aşamalar 

Mekân Standardı aracı sürecin sonu değil, parçasıdır. Sonraki aşamalarda ne yapabileceğinizi 
düşünürken, araç sayesinde başlayan tartışmaları ve ilişkileri geliştirme fırsatları hakkında 
düşünmelisiniz.  

Bu araç, mekânı devamlılık içinde değerlendirmenize ve zaman içinde iyileştirmeler yapılıp 
yapılmadığını görmenize olanak tanır. Bu araçtan en iyi şekilde yararlanmak için 
değerlendirdiğiniz alanın niteliklerini ve puanlama nedenlerinizi kaydetmeniz gerekir. Bu sayede 
mekân hakkındaki beklentilerinizi uygulayabilirsiniz.   
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Etrafta Dolaşma 
 

 

Yürüyüş ve bisiklet, sağlığımız ve çevremiz için iyidir. Keyifli ve güvenli yollar, yürüyüşü ve bisiklet 
sürmeyi teşvik edebilir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Kaliteli yolları kullanarak kolayca yürüyüp dolaşabiliyor muyum? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Yürüyüş ve bisiklet sürmek için yeterli yol var mı? 
• Otomobillere ve diğer trafiğe kıyasla yürüme ve bisiklet sürmeye mümkün olduğunca 

öncelik veriliyor mu? 
• Güzergâhlar, okullar, dükkânlar, parklar ve toplu taşıma gibi insanların gitmek istedikleri 

yerlerle açık ve doğrudan bağlantılar sağlıyor mu? 
• Güzergâhlar kaliteli, çekici ve kullanımı keyifli mi? 
• Yollar, yaşları veya hareketlilikleri ne olursa olsun, herkesin ihtiyaçlarını karşılıyor mu ve 

ihtiyacı olanlara oturacak yer var mı? 
• Güzergâhları tüm yıl boyunca ve günün farklı saatlerinde kullanmak güvenli mi? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Toplu taşıma 
 

 

Uygun fiyatlı, güvenilir ve iyi bağlantılara sahip toplu taşıma hizmetlerine erişim tüm topluluklar 
için önemlidir. İyi toplu taşıma, insanları çevre için daha iyi şekillerde dolaşmaya teşvik eder.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Toplu taşıma ihtiyaçlarımı karşılıyor mu? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Toplu taşıma hizmetleri sık ve güvenilir mi? 
• İnsanları gitmek istedikleri yere götürüyor mu? 
• Yaşları ve hareketlilikleri ne olursa olsun insanların toplu taşıma araçlarına erişmesi 

güvenli ve kolay mı? 
• Otobüs durakları ve istasyonlar uygun yerlerde ve insanların evlerine yürüme 

mesafesinde mi ve ihtiyaç duyanlar için oturacak yer var mı? 
• Otobüs ve tren istasyonlarında tuvaletler, güvenli otopark ve bisiklet deposu gibi 

ihtiyaçlar karşılanıyor mu? 
• Herkes toplu taşıma hizmetlerinin maliyetini karşılayabiliyor mu? 
• Hizmetler ve araçlar iyi kalitede ve iyi bakılıyor mu? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Trafik ve otopark 
 

 

Çok fazla trafik, içinde yaşayan, çalışan veya bir bölgeyi ziyaret eden insanlar için sorunlara 
neden olabilir. İnsanların güvenli bir şekilde dolaşmalarını sağlayan trafik ve otopark 
düzenlemeleri, insanların bir yerden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olabilir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Trafik ve otopark düzenlemeleri, insanların güvenli bir şekilde 
dolaşmasını sağlıyor ve toplumun ihtiyaçlarını karşılıyor mu? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• İnsanlar arabalara ve diğer trafik araçlarına göre öncelikli mi? 
• Trafiğin sağlık ve refah üzerindeki etkisi nedir? (erişim, gürültü ve hava kalitesi konularını 

değerlendirebilirsiniz) 
• Park yeri güvenli bir yerde mi ve emniyetli mi? 
• Trafiği sakinleştirici önlemler topluma fayda sağlayacak şekilde etkili olarak kullanılıyor 

mu? 
• Bölgede çok fazla araba ve çok fazla trafik var mı? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Sokaklar ve yerler 
 

 

Binalar, kent simgeleri, yeşil alanlar, manzaralar ve doğal peyzaj insanların zevk alacakları çekici 
ve farklı bir mekân yaratmaya yardımcı olabilir. Bunlar aynı zamanda insanların yollarını 
bulmalarına yardımcı olabilir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Binalar, caddeler ve kamusal alanlar dolaşması kolay çekici bir 
mekân yaratıyor mu? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Binalar veya kamusal alanlar bölgeye girmeyi ya da geçmeyi keyifli bir deneyim haline 
getiriyor mu? 

• Mekânın çekici görünmesini sağlayan yerel kent simgeleri, tarihi binalar, meydanlar veya 
doğal oluşumlar gibi olumlu özellikler var mı? 

• Metruk binalar, boş arazi veya aşırı gürültü gibi zayıf yönler bu alanların olumlu etkisini 
azaltıyor mu?  

• Özellikli alanlar ve güzergâhlar insanların yollarını bulmalarına yardımcı oluyor mu? 
• Geceleri, farklı mevsimlerde veya kötü havalarda mekânın tadını çıkarmak mümkün mü? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Doğal alanlar 
 

 

Doğal alanlar, parklar ağaçlık alanlar, tarlalar, akarsular ve nehirler, yaya ve taşıt yollarını ve 
ağaçlı caddeleri içerir. Bunlar yaban hayatı için iyidir, hava kalitesini iyileştirebilir ve sağlığımıza 
ve refahımıza katkı sağlayabilir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Kaliteli doğal alanı düzenli olarak deneyimleyebilir miyim? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• İnsanların erişimine açık ve çeşitlilik gösteren doğal alanlar var mı? 
• İnsanların doğa ile etkileşime girme ve doğayı deneyimleme fırsatları var mı? 
• Doğal alanlar çekici ve bakımlı mı ve ihtiyaç duyanlar için oturma yerleri var mı? 
• Doğal alanlar, aşırı gürültü veya düşük hava kalitesi gibi olumsuz özelliklerden etkileniyor 

mu? 
• Yaş, hareketlilik, engel, cinsiyet, etnik grup, dini inancı ne olursa olsun herkesin 

kullanımına açık doğal alanlar var mı? 
• Doğal alanlar gelecekte de insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek mi? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Oyun ve rekreasyon 
 

 

İyi mekânlar çocukları oynamaya teşvik eder ve yetişkinlerin eğlence ve spor aktivitelerinden 
keyif almalarına izin verir. Oyun ve rekreasyon fırsatları yaşam kalitemizi ve sağlığımızı 
iyileştirebilir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Oyun ve rekreasyon fırsatları sunan geniş bir alana erişebilir 
miyim? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Oyun ve rekreasyon fırsatları nelerdir? (Gençler, yaşlılar, engelli çocuklar vb. gibi belirli 
grupları değerlendirmek isteyebilirsiniz) 

• Oyun ve rekreasyonu destekleyen alanlar kaliteli mi, tesisler iyi bir şekilde korunuyor mu 
ve potansiyellerinin tamamı kullanılıyor mu? 

• Alanlar ve tesisler erişilebilir mi ve herkesin parası bunları kullanmak için yetiyor mu? 
• Çocuklar oynarken kendilerini aşıyor ve kendine güvenlerini geliştirebiliyorlar mı? 
• Toplum, dışarıda oynayan çocukları kabulleniyor mu? 
• Alan ve tesislere erişim veya güvenlik hissi günün belli saatleri veya yılın belli 

dönemlerinde değişiyor mu? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Hizmetler ve Olanaklar 
 

 

Hizmetler ve olanaklar yaşamamız ve hayattan zevk almamız için gereklidir. Bunlar mağazalar, 
okullar, kreşler, kütüphaneler, sağlık tesisleri ve yemek, içmek ve arkadaşlarla buluşmak için 
yerler olabilir. Tesislere ve olanaklara erişim, sağlıklı ve tatmin edici bir yaşamı desteklemek için 
önemlidir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Hizmetler ve olanaklar ihtiyacımı karşılıyor mu? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Çeşitli hizmet ve olanaklar farklı ihtiyaçları karşılıyor mu? (örn. eğitim, sağlık, alışveriş, 
rahatlama vb.) 

• Yaşı, cinsiyeti, etnik grubu, engellilik durumu, dini inancı ne olursa olsun herkes tesis ve 
hizmetleri kullanabilir mi? 

• Hizmet ve olanaklar makul bir mesafede ve kolay erişilebilir mi? 
• Hizmet kalitesi yeterli mi ve iyi bakılıyor mu? 
• Hizmet ve olanakların tüm potansiyeli sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek için 

kullanılıyor mu? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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İş ve yerel ekonomi 
 

 

Kaliteli iş, gelir, aktivite, sosyal iletişim, kimlik duygusu ve iş tatmini gibi önemli faydalar sağlar. 
Gelişen bir yerel ekonomi iş olanakları sağlayabilir ve insanların zaman geçirmek istediği canlı 
mekânlar yaratmaya yardımcı olabilir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Kaliteli işlere erişmek için aktif bir yerel ekonomi ve fırsatlar var 
mı? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Farklı iş türlerinin yaratılmasına yardımcı olan aktif bir yerel ekonomi var mı? 
• İnsanların iş becerileri kazanması için eğitim, öğretim ve gönüllülük gibi fırsatlar var mı? 
• Yerel halk, yaşları, etnik grupları, dini inançları, cinsiyet veya engellilik durumları ne 

olursa olsun iş olanaklarına erişebiliyor mu? 
• İş merkezleri, iş bulma kurumları ve uygun fiyatlı çocuk bakımı gibi yerel hizmetler 

insanların iş bulmasına ve işe devam etmesine yardımcı oluyor mu? 
• Yerel işletmelerin kuruluşu ve büyümesi için fırsat ve alanlar var mı? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Konut ve toplum 
 

 

Evler, bir bölgede kimin yaşayacağını ve bir yerin nasıl görünüp nasıl bir his sunacağını etkiler. İyi 
mekânlar, farklı aileler ve farklı yaş ve gelir gruplarından insanlar için farklı özelliklerde evlere 
sahiptir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Bölgedeki evler toplumun ihtiyaçlarını destekliyor mu? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Konutlar, mekânın olumlu bir özelliği mi? 
• Farklı büyüklükteki haneler için kaliteli konutlar mevcut mu? 
• Gelirleri ne olursa olsun, farklı insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı türde ikamet 

imkânları mevcut mu? (kiralık, özel mülkiyet, vb.)  
• Farklı konut tipleri birbiriyle uyumlu mu? 
• Konutlar, insanların ihtiyaçları değiştikçe veya yaşlandıkça bölgede yaşamalarına imkân 

veriyor mu? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Sosyal iletişim 
 

 

Yalnız hissetmek sağlığımıza ve refah düzeyimize zarar verebilir. İyi yerler, başkalarıyla buluşmak 
ve zaman geçirmek için çeşitli alanlar sağlar.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

İnsanlarla buluşmak için çeşitli alan ve fırsatlar mevcut mu? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Hangi alanlar insanlarla tanışmak için fırsatlar sağlıyor? 
• İnsanların buluşmasına imkân sunan farklı alanlar var mı? (kapalı ve açık alanlar, özel 

amaçlı alanlar ve serbest alanlar) 
• Bu alanlar günün farklı saatlerinde, yıl boyunca ve farklı hava koşullarında kullanılabilir 

mi?  
• Toplumun tamamından ve farklı kesimlerden insanlar birbiriyle karışma ve tanışma 

imkânları elde ediyor mu? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Kimlik ve aidiyet 
 

 

Bir yerin nasıl göründüğü, tarihi ve başkalarının o yer hakkında ne düşündüğü duygularımızı 
etkileyebilir. Güçlü bir yerel kimlik, mekân, toplum ve sonucunda kendimizden gurur duymamızı 
sağlayabilir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Mekânın pozitif bir kimliği var mı ve buraya ait olduğumu 
düşünüyor muyum? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• İnsanlar mekân hakkında olumlu bir görüşe mi sahip? 
• Mekânın tarihi, mirası ve kültürü biliniyor ve seviliyor mu? 
• Yerel grup ve ağlar, insanların kendi topluluklarına olumlu olarak dâhil olmalarına 

yardımcı oluyor mu? 
• İnsanlar, geçmişleri ne olursa olsun, komşularına ve topluma bağlı hissediyor mu? 
• Hangi yaş, etnik grup, dini inanç, engellilik veya cinsiyette olursa olsun herkes ait 

olduğunu hissediyor mu? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Güvende hissetme 
 

 

Bir yerin ne kadar güvende hissettirdiği insanların huzurunu ve zamanlarını o mekânda nasıl 
geçirdiklerini etkileyebilir. İyi tasarlanmış yerler, mekânların daha güvenli hissettirmesine ve suç 
ile anti sosyal davranışların azaltılmasına yardımcı olabilir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Burada kendimi güvende hissediyor muyum? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Güzergâhlar günün farklı saatlerinde ve yıl boyunca güvenli ve iyi bir şekilde kullanılıyor 
mu? 

• Mekânlar, iyi kullanılan binalarca çevrili mi ve güvenlik hissi uyandırıyor mu? 
• Alan boş veya metruk binalar, suç ve anti sosyal davranışlardan arındırılmış mı? 
• İnsanlar hem evde hem de dışarıda kendilerini güvende hissediyorlar mı? 
• Alan, yaşları, etnik grupları, dini inançları, engellilik durumları veya cinsiyetleri ne olursa 

olsun herkes için güvenli mi? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Koruma ve bakım 
 

 

Bakımlı olan yerler, olumlu hislere sahip olmamızı sağlarken, bakımlı olmayan yerler tam tersi 
etkiye sahip olabilir. Uygun bakım düzenlemeleri, insanların yaşadıkları yer konusunda 
desteklendiklerini ve daha olumlu hissetmelerini sağlar.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Bina ve mekânlara özen gösteriliyor mu? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• Parklar, kamusal alanlar veya yapılar ve benzeri tesisler genel olarak bakımlı mı? 
• Alanda, çöp, vandalizm veya köpek pisliği gibi belirli bir problem var mı? 
• Geri dönüşüm ve çöp depolamaya yönelik iyi bir düzen kurulmuş mu ve toplama düzenli 

mi? 
• Yerel makamlar, konut birlikleri, ev sahipleri ve bölge sakinleri sorumluluklarını biliyor 

mu ve gerektiğinde harekete geçiyor mu? 
• Etkili bir yerel mahalle derneği var mı? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  
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Etki ve kontrol duygusu 
 

 

İnsanların kendi bölgeleri hakkındaki görüşleri dikkate alınmalıdır. Karar vermede söz sahibi 
olmak ve değişiklik yapabileceğine inanmak, daha güçlü topluluklar ve daha iyi yerler inşa 
etmeye yardımcı olabilir. Kontrole sahip olma duygusu, insanların yaşamları hakkında olumlu 
hissetmelerini sağlayabilir.  

Şimdi değerlendirdiğiniz mekânı düşünün ve kendinize sorun: 

Kararlarda yer alabileceğimi ve işleri daha iyi hale 
getirebileceğimi düşünüyor muyum? 

Mekâna 1’ den 7’ ye kadar bir puan verin; 1 iyileştirilmesi gereken çok şey olduğu, 7 
iyileştirilmesi gereken çok az şey olduğu anlamına gelir. Puanınızı örümcek grafik üzerine yazın.  

Puan verirken aşağıdakileri düşünün: 

• İnsanlar kendilerini etkileyen kararlara katkıda bulunabiliyor mu? 
• Herkes, yaşı, etnik grubu, dini inancı, engellilik durumu veya cinsiyeti ne olursa olsun 

katkıda bulunabilir mi? 
• Yerel toplum hizmetleri veya grupları insanların katılımına izin veriyor mu? 
• Yerel makamlar, sağlık hizmetleri veya konut dernekleri gibi kuruluşlar, ihtiyaçlarını 

anlamak için topluluklarla aktif olarak çalışıyor mu? 
• Yerel halk düşüncelerinin dikkate alındığını hissediyor mu? İnsanlar seslerini nasıl 

duyurabileceklerini biliyor mu? 

Derecelendirmenizin nedenlerini not etmek için bu alanı kullanın.  

  

  

 

  
  



20 

 

Tüm soruları cevapladığınızda notlarınızı 'örümcek grafiği' üzerine çizin.  
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Öncelikli eylemler 
 

Değiştirilmesi için belirlediğiniz başlıca konular ve öncelikler nelerdir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk üç önceliğinizi burada listelemek faydalı olabilir: 
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Eylem için öncelikler 
 

Bunları gerçekleştirmek için ne gibi adımlar atılabilir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk üç önceliğinizi burada listelemek faydalı olabilir: 
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