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Mekân Standardı Aracı – Versiyon 2 

Mekân Standardının kılavuzun ve öğrenme kaynaklarının gözden geçirme çalışması 2018 yılından beri 

devam etmekte olup aracın ve onu destekleyen kılavuzun ikinci versiyonunun taslağı artık hazır hale 

getirilmiştir.  

Bu gözden geçirmede aracın temel özelliklerinde, yani 14 boyutunda, pusula tasarımında ve 

puanlamasında herhangi bir değişiklik yapılması amaçlanmamıştır.  

1. Gözden geçirmenin temel faaliyetleri ve zaman ölçeği  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Katılan Paydaşlar 

Gözden geçirme, 2015 yılında yayınlanan Mekân Standardı süreç değerlendirmesine ve gözden 

geçirme süresi boyunca ilaveten profesyonellerden ve toplumdan toplanan geri bildirimlere dayalı 

olarak yapılır.  

3. Ana Değişikliklerin Özeti 

Mekân Standardı ve kılavuzunda yapılan kilit nitelikteki değişiklikleri özetlemeden önce, gözden 

geçirme sonucunda aracın gayet iyi işlediğinin altının çizildiğini belirtmekte yarar vardır.  

▪ Karmaşık bir konuya kolay anlaşılır bir yapı sunmaktadır.  

▪ Bir grup ortamında anlamlı diyalogu teşvik eder.  

▪ Bir süreç etrafında bir grubu birleştirme kapasitesi mevcuttur. 

 

3.1 Mekân Standardı aracı 

Araçta yapılan kilit değişiklikler şunlardır: 

▪ Kullanıcıları demografik veri toplamaya yöneltecek bir alan ile daha kısa bir giriş 

oluşturulmuştur. 

BAŞLANGIÇ  
PSIG aracın, kılavuzun 

ve öğrenme 
kaynaklarının gözden 
geçirilmesine karar 

verir  
 

Ocak 2018 

VERİ TOPLAMA 
Çok sayıda paydaştan 
gelen geri bildirimlere 
dayalı olarak amaçlara 

ulaşmak için çok 
yöntemli bir yaklaşım 

kabul edilir. 

Haziran 2018 

GÖZDEN GEÇİRME 
 

Yapılan analiz ile etkili biçimde 
işleyen tüm unsurlarla birlikte 

erişime ve uygulamanın 
önündeki engeller tespit edilir.  

Geri bildirimlerde kullanıcılardan 
eylem esnasında geri bildirim 

alınması ihtiyacının altı çizilir. 

Kasım 2018 

YAZIM 
PSIG üyeleri geri 

bildirimleri kullanarak araç 
ve kılavuz geliştirir. Nihai 

taslak hazır olana dek 
içerik sürekli olarak 

gözden geçirilir. 

Mart 2019 

Ekim 2019 

ÖN TEST 
Çeşitli mekân ve ilgi 

topluluklarından ve ilgili 

profesyonellerden 

oluşan bir kullanıcı 

grubu ile ön test 

yürütmek üzere 

kurumlar tayin edilir. 

Haziran 2020 

GÖZDEN GEÇİRME  
& TAMAMLAMA 

Nihai taslaklar 
sunulur. Proje grubu 

gözden geçirme 
işlemini yapar ve 

tamamlar. Temmuz 
2020 sonunda proje 

kapanır. 
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▪ Genel olarak tekrar edilen kısımlar çıkarılmış ve göz önünde bulundurulması gereken anahtar 

niteliğindeki sorular (Günün/yılın herhangi bir zamanında veya her türlü hava koşulunda 

mekân kullanımı ve eşitlik perspektifi gibi) anahtar ilkeler olarak eklenmiştir. 

▪ İki tema “Destek ve Hizmetler” ve “Sosyal Etkileşim” olarak değiştirilmiştir. 

▪ Eksik temalar olarak tespit edilen iklim değişikliği, dijital, sağlık, hava kalitesi ve gıda gibi 

konular genele eklenmiştir. Özellikle iklim değişikliği. 

▪ Manşet sorular ikili evet/hayır cevapları vermekten kaçınmak için açık uçlu hale getirilmiştir. 

Tüm manşet sorular gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. 

▪ Görselliği daha güçlü bir sayfa düzenine uyması veya olduğu gibi bırakılması amacıyla her bir 

temada anahtar kelimeler/terimler kullanılarak bir dizi ilave soru yerine daha net ve 

basitleştirilmiş komutlar kullanılmıştır. Ayrıca, her bir temada artık fiziksel ve sosyal unsurlar 

arasında bir denge oluşturulmuştur. 

▪ Her sayfada güçlü yönler ve iyileşmeleri kaydetmek için iki kutucuk bulunur. Puanlama 
cetveli de eklenmiştir. 

▪ Son iki aşama (gözden geçirme ve sonraki adımlar) girişte ve sonda açıklanmış, harekete 
geçirici sorular araca eklenmiş ve değerlendirme sonuçları ile ilgili daha aktif olmalarını 
sağlamak için kullanıcılara daha fazla rehberlik sağlanmıştır.  

▪ Önceliklerden iyileştirilmesi gereken ana konulara kayılmış ve ayrıca eylem önceliklerinden 
son iki aşamada nasıl eyleme geçileceği konusunda düşünmeye başlamaya dönülmüştür. 
 

3.2 Kılavuz  

Ayrıntılı kılavuz, tekrar edilen kısımlar çıkarılarak düzenlendi. Kilit noktaları ön plana çıkarmak için 

başlangıç kısmına bir  ‘Hızlı Kılavuz’ eklendi. Bunun içerisinde kullanıcıların değerlendirmelerini 

yaparken göz önünde bulundurmaları gereken temel ilkelere yer verildi.  

Kılavuz paketi mekân için bir bağlam oluştururken araç için de bir girizgâh sundu. Ayrıca, 4. ve 5. 

bölümlerde kullanıcıları ve kolaylaştırıcıları değerlendirme yapma konusunda desteklemek 

amaçlandı. Bu bölümler planlama, gözden geçirme, değerlendirme ve yeni adımlar olarak dört 

faydalı aşamaya ayrıldı. Mümkün olduğunca, kılavuz vaka incelemesi ve öğrenme kaynakları gibi 

destekleyici kaynaklarla bağlantılı hale getirildi. 

Bir dizi temel ilke de dâhil olmak üzere aracın bizzat başlangıç kısmına kısa notlar eklendi ve aracın 

genelinde küçük dokunuşlarla kılavuzluk sağlandı. 

Yapılan önemli değişiklikler şunlardır: 

▪ Alan ve demografik unsurlara ilişkin araştırma dâhil edilerek değerlendirmenizi planlama 

konusunda ilave bir aşama eklendi. 

▪ Tüm temaları, her türlü sıralamaya göre, ayrıntılı olarak ele alma ve mevcut talimatları ve 

gerektiğinde yerel duruma uyum sağlayacak şekilde kendi talimatlarınızı kullanma ihtiyacı 

üzerine bir not eklendi.  

▪ Puanların yanı sıra yorumların da yansıtılması ve gözden geçirilen verilerin bütünlüğüne 

bakma ihtiyacı üzerine bir not eklendi.  

▪ Farklı şekillerde veri toplama ve analizin nasıl yapılacağına ilişkin kılavuzluk eklendi. Bu, 

zaman içerisinde ve çevrim-içi olacak şekilde daha da geliştirilmelidir. 

Hem araç hem de kılavuzda, okunabilirlik geliştirildi ve kullanıcının erişim ve uygulamasını artırmak 

amacıyla tüm jargonlar çıkarıldı.   

3.3 Öğrenme Kaynakları 
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Gözden geçirme çalışmasında kaynak mevcudiyetine ilişkin bilinç olmadığının altı çizildi. Öğrenme 

kaynağının varlığından haberdar olanlar bu kaynağın mükemmelliğini övdü. Kullanım çeşitliliğini ve 

bunun yanında Mekân Standardı aracının etkisini ortaya koymak için uygulama örneklerine ilişkin 

güçlü bir talep mevcuttur. 

3.4 Diğer 

Mekân Standardı aracının görsel anlamda güçlendirilmesi önemlidir. İnsanlar grafikleri sevebilir 

ancak bu grafiklerde ütopik imgeler veya vizyonlar sunulmamalıdır. Araçta pusula diyagramının 

çıkarılabilir boş bir versiyonu olmalıdır ve A3 versiyonu da mutlaka sunulmalıdır.  

 

20.08.2020 Shruti Jain  

 

 

 

 

 

 


