
 

 

 

 
Mekân Standardı Aracı 
Mekânımız ne kadar iyi? 
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Mekân Standardı 
aracı nedir? 
Mekân Standardı, bir mekân hakkında görüş 

alışverişi planlamak için kullanılan basit bir araçtır. 

İnsanların, mekanlara ait fiziksel ve sosyal hususlar 

ve bunların arasındaki ilişkiler hakkında 

düşünmesine yardımcı olur. 

Her biri, görüş alışverişini desteklemeye, yapılacak 

değerlendirmeye zemin oluşturmaya ve iyileştirilmesi 

gereken konuları belirlemeye yarayan bir ana soru ve 

beraberindeki kısa sorulardan oluşan 14 temadan 

oluşur. 

 
 

 

 
Mekân Standardı pusula diyagramı (daha fazla ayrıntı için Sayfa 5’e bakınız). 
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Mekân neden önemlidir? 
Zamanımızı nerede geçirdiğimizin yaşamlarımız ve 

sağlığımız üzerinde önemli bir etkisi vardır. Mekân 

kalitesinin ve erişebildiğimiz fırsatların iyileştirilmesi 

eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı 

olabilir. 
 

 

Bir mekâna ilişkin halihazırda 

nelerin iyi olduğunu nelerin ise 

daha iyi olabileceğini anlamamız 

daha iyi kararlar almamızı ve 

kaynakları en çok ihtiyaç duyulan 

yerlere yönlendirmemizi sağlar. 

İklim acil durumu da dahil küresel 

sağlık sorunları göz önünde 

bulundurulduğunda, artık hem 

insanlar hem de çevre için, hem 

bugün hem de geleceğe dönük 

olarak mekanlarımızı nasıl daha 

sürdürülebilir hale getirebileceğimiz 

hakkında kafa yormak artık her 

zamankinden daha önemli bir hal 

almıştır. 

Mekân Standardı aracı insanların 

içinde yaşamak isteyecekleri kaliteli 

mekanlar meydana getirerek 

başarılı mekanlar tasarlamak ve 

oluşturmak yönünde bizlere 

yardımcı olabilir. Bahsi geçen 14 

tema, sağlık ve esenliğimiz üzerindeki 

bileşik etkilerine ilişkin kanıtlara 

dayalı olarak özenle seçilmiştir. 
 

Mekân Standardı aracı kim içindir? 

Bu araç herkesin kullanımı içindir. 

Ortak bir yaklaşım kullanarak zaman içinde 

herkesin birlikte çalışmasını sağlamak 

suretiyle hem toplumla hem de 

profesyoneller içindir. Şehirlerin belli 

bölümlerinde, şehrin tamamında 

veya belli mahallelerinde, hem 

kentsel ve kırsal hem de ada 

ortamlarında kullanılabilir. 
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Mekân Standardı aracının 
amacı nedir? 

Bu araç, bir mekân değerlendirme yöntemidir– Mekân 

ister oturmuş, isterse dönüşüm geçiriyor, isterse de daha 

yeni planlanıyor olsun, bu araç sayesinde mekânın güçlü 

yönleri ve iyileştirme yapılması gereken hususları 

belirlenebilir. Araştırmalara göre, bir mekânın nasıl işlediği, 

nasıl göründüğü ve nasıl hissettirdiğinin sağlık ve 

esenliğimiz üzerinde etkisi vardır. 

 

Aşağıdaki soruları sorarak bunu 

anlamaya başlayabiliriz: 

 
• Bu mekân bana nasıl hissettiriyor? 

• Hayatımı yaşamak için neye 
ihtiyacım var? 

• Bu mekânı şu anda iyi yapan şey 
nedir? 

• Gelecekte nasıl daha iyi olabilir? 

 
Bir mekânın yerel olarak bilinmesi 

ve ortak bir şekilde anlaşılması 

sayesinde insanlar iyi kararlar 

verebilir ve kaynakları daha iyi bir 

şekilde yönlendirebilir. 

 
Bu araç sayesinde bir mekânı zaman 

içerisinde düzenli olarak yeniden 

değerlendirebilir ve gerekli 

iyileştirmelerin yapılıp yapılmadığını ve 

iyileştirilmesi gereken yeni alanlar 

ortaya çıkıp çıkmadığını görebilirsiniz. 

Mekanınızda iyileştirilmesi gereken ana 

hususlara dair bir fikir birliğine 

vardığınızda, bu sonuçlara dayalı olarak 

eylemlerinizi geliştirmeye 

başlayabilirsiniz. Örneğin, bu sonuçlar 

sizin bir yerel mekân planı 

hazırlamanıza yardımcı olabilir. 

 
Mekân Standardı değerlendirmesi 

sürecin sonu değil sadece bir parçasıdır 

– ayrıntılı bilgi almak için 

www.placestandard.scot/guidance 

adresine bakabilirsiniz. Sonrasında 

neler yapabileceğinizi düşünürken, 

aracı kullanarak başlatmış olduğunuz 

görüş alışverişleri ve ilişkilerin 

üzerinden nasıl devam edebileceğinize 

kafa yorabilirsiniz. 

http://www.placestandard.scot/guidance
http://www.placestandard.scot/guidance
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Araç nasıl kullanılır? 
Aracı tek başınıza veya bir grup içerisinde başkaları 

ile tartışarak doldurabilirsiniz. Değerlendireceğiniz 

alanı belirleyin. Geribildirimler yazılı olarak 

yapılabileceği gibi www.placestandard.scot adresinden 

de online olarak verilebilir. 

 
Her bir tema için bir puanlama yapın: 

 
Araç 1’den 7’ye kadar bir puanlama sistemi  

kullanmaktadır. Bu sisteme göre 1 iyileştirilmesi 
gereken çok sayıda husus olduğunu, 7 ise  

iyileştirmeye pek de gerek olmadığını ifade  
eder. Puan ve kilit noktaları her bir tema için 

kaydedin. 

 
Cevapları bir grup olarak veriyorsanız, kendi 

aranızda puanlama üzerinde mutabık kalın ve 

ayrıca hangi noktalarda fikir birliği, hangi 

konularda ise görüş ayrılıkları olduğunu da not 

edin. 14 puanı pusula diyagramına yerleştirin 

(sayfa 22) ve noktaları birleştirin. 
 

Her bir tema için ayrıca şunları da 

kaydetmeniz gerekmektedir: 

 
• Halihazırda iyi olan nedir? 

• Gelecekte bunu daha iyi hale nasıl 

getiririz? 

 
Bazı durumlarda sorunun pek de duruma 

ilişkin olmadığını bazen de yanıt vermek 

için yeterli bilgiye sahip olmadığınızı 

hissedebilirsiniz. Bu durumlarda mekânı 

başkalarının perspektifinden 

değerlendirmeniz veya alanı daha büyük bir 

bütünün parçası olarak düşünmeniz faydalı 

olabilir. 

14 temanın her birini tamamladığınızda, son 
bölümlere – Gözden Geçirme ve Sonraki 

Adımlar – bakmayı unutmayın. Bunlara tek 
başınıza veya grup olarak hemen 

bakabileceğiniz gibi sonraki bir tarihte de geri 

dönüp bakmayı seçebilirsiniz. 

 
Puanlama öncesi pusula 

diyagramı 

 

 
 

Puanlar yerleştirildikten sonra pusula 

diyagramı 

http://www.placestandard.scot/
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Değerlendirme için kilit ilkeler 
 

Mekanınızın şimdiki ve 

gelecekteki halini düşünün – 

neler değişebilir ve bunların sizin 

mekânınız üzerindeki etkisi ne olur? 

 
Örneğin günün farklı saatleri, 

haftanın farklı günleri, mevsimler 

ve farklı hava koşulları gibi farklı 

bağlamlarda mekanınızı 

düşünün. 

 
Mekânı kendi bakış açınızdan 

olduğu kadar sizden farklı bakış 

açılarına sahip olabilecek insanlar 

açısından da düşünün, örneğin 

engelli-engelsiz insanlar, işitme/ 

görme bozukluğu olanlar, yaşlılar/ 

gençler. 

• Tüm temalar için ana soruların 

tamamına cevap vermeniz 

GEREKMEKTEDİR – puan ve kilit 

noktaları kaydedin. 

• ‘Üzerinde düşünme’ sorularına 

cevap vermek zorunda 

DEĞİLSİNİZ – bunlar sizin 

mekânınız için uygun olabilecek 

veya olmayabilecek kısa 

sorulardır. 

• Mekânınız için önemli olan ancak 

burada olmayan başka hususları da 

düşünmek İSTEYEBİLİRSİNİZ. Bu 

durumda kendi sorularınızı ekleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÜTFEN DİKKAT 
Araç içerisindeki temaların bazılarının 
içeriğinde birbirini tekrar eden küçük unsurlar 
mevcuttur – Bir konuyu zaten tamamladığınızı 
düşünüyorsanız, puanlamayı yapın ve devam 
edin. 
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Katılımcı Bilgileri 
 

Farklı insanlar mekanlar 

hakkında farklı düşünürler. 

Bazı insanlar kendilerine 

has meselelerle 

karşılaşabilirler ve özel 

ihtiyaçları olabilir ya da 

spesifik engellerle karşı 

karşıya olabilirler. Örneğin 

erişilebilirlik konusunda – 

fiziksel, görsel, işitsel, dil 

veya kültür engelleri. 

Bu değerlendirmenin 

düzenleyicilerinin sonuçları 

analiz etmeleri ve 

mekanınızdaki bazı kişilerin 

spesifik meselelerinin olup 

olmadığını belirlemeleri için 

kendiniz hakkında bazı 

önemli bilgileri lütfen 

paylaşınız. 

Bu bilgiler yalnızca Mekân 

Standardı 

değerlendirmesinin 

düzenleyicileri sonuçların 

analiz edilmesinde 

kullanılacaktır. Ayrıca, 

düzenleyicilerin 

geribildirimlerin 

mekanınızda yaşayan veya 

çalışan insanları yansıtıp 

yansıtmadığını veya bazı 

kişilerin eksik olup 

olmadığını bilmelerini 

sağlar. 

Değerlendirdiğiniz alan 
 

 

 
Posta kodunuz (yalnızca ilk kısmı) 

 

 
Grup Tanımı [Varsa] 

 

 
Yaş 

 

16’dan 
küçük 

16 - 24 25 - 44 

45 - 64 65 - 74 75 ve üzeri 

 
Cinsiyet 

Erkek Kadın  

Hiçbiri Diğer 

 
Değerlendirme Tarihi 

 

Kendiniz veya değerlendirme hakkında 

kaydetmek istediğiniz başka önemli bir 

bilgi var mı? Örneğin: engellilik, 

hareketlilik, etnik köken, cinsel yönelim, 

sağlık veya iş durumu, mukim olmayan işçi 

veya ziyaretçi 

Diğer önemli bilgiler 



Soruya ilişkin ek yorum eklemek isterseniz sayfa 25’i kullanın. 
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Yol ve güzergahlar uygun mu? (yürüme, tekerlekli sandalye veya bisiklet) 

• İnsanların gitmek istedikleri yerlere ulaşabilmeleri için yeterli 

yollar var mı? (dükkanlar, okul, iş, park, toplu taşıma) 

• Bu yollar çekici ve güvenli mi? (Güzel zemin, iyi aydınlatma, oturma, 

süreklilik,   temiz ve açık, kirlilik olmayan) 

• Bunları herkes kullanabiliyor mu? (Tüm yaş ve hareketlilik grupları için, 

görme/işitme engelliler,   tekerlekli sandalye ve çocuk arabaları, bisiklet 

ve hareketlilik araçları) 

• Herhangi bir engel var mı? (kaldırıma park etme, trafik hacmi/hızı, aşırı 

büyümüş çalılar, çöp kutuları; Eksik kaldırım taşları veya oynak 

kaldırımlar, güvenli olmayan kavşaklar, güvenli olmayan bisiklet/hareketlilik 

aracı park yerleri) 

Gelecekte daha iyi hale nasıl getirilebilir? 

İyi şeyler nelerdir? 

 

ETRAFTA DOLAŞMAK 
 

 

Güzel ve güvenli güzergahlar insanları arabalara veya toplu taşımaya bağlı 

kalmadan etrafta dolaşmaya teşvik eder – bu hem sağlık hem de çevre ve hava kalitesi 

için iyi bir şeydir. Off-road yollar, geniş kaldırımlar, hız sınırı azaltılmış sessiz 

sokaklar ve tekerlekli sandalyeli, yürümeye yardımcı alet kullanan veya bebek 

arabalı insanlar için yürüyüş ve bisiklet yolları bunlara örnektir. 

Etrafta dolaşmak ve gitmek istediğim yere ulaşmak ne derece kolay? 

 
 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Toplu taşıma iyi bir seçenek midir? (güvenli ve uygun, sık ve güvenilir, uygun 

fiyatlı, temiz ve konforlu, hizmetler arası aktarma kolay) 

• Hizmetleri herkes kullanabiliyor mu? (tekerlekli sandalyeler, bisikletler, 

bebek arabaları, görme/işitme engelliler) 

• Tesis ve hizmetler insanların ihtiyaçlarına karşılık veriyor mu? (tuvalet, 

oturma, hava koşullarından korunma, bisiklet parkı, araç parkı, görsel/ 

işitsel yardım noktaları, yeşil/ düşük emisyon) 

• Hizmetler hakkında bilgi var mı? (bulması kolay, kullanımı kolay, açık ve 
erişilebilir) 

• İnsanlar gitmek istedikleri yere yürüyerek, tekerlekli sandalye ile veya 

bisikletle ulaşamıyorsa toplu taşıma sistemi insanların oralara gitmesini 

sağlıyor mu? (sağlık merkezleri, dükkanlar, arkadaşları ile buluşma, parklar) 

 

TOPLU TAŞIMA 
 
 

İyi bir toplu taşıma, uygun fiyatlı, güvenilir ve iyi bağlantılıdır. Bu, arabaya olan 

bağımlılığı azaltacağı gibi insanların çevreye ve sağlıklarına faydalı şekilde 

dolaşmalarını teşvik eder. 

Mekanımdaki toplu taşıma nasıl? 
 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• İnsanların araçlar karşısında üstünlüğü var mı? (trafiği yatıştırıcı önlemler, iyi yaya yolları, 

güvenli yol kavşakları) 

• Trafik insanları nasıl etkiliyor? (sıkışıklık, hız, kirlilik, gürültü, araç veya bisiklet korkusu, kargo 

araçları) 

• Araç park etmenin nasıl bir etkisi var? (yaya olarak, tekerlekli sandalyede veya 

bisikletle giderken, kaldırımların erişilebilirliği, alanın çekiciliği) 

• Nasıl park ediliyor? (güvenli, uygun bir yere, engelli kartı olanlar için erişim, araba/ bisiklet, 

düşüncesizce park) 

• Düşük karbonlu seyahat seçenekleri mevcut mu? (otomobil kulüpleri, araç paylaşım 

planları, park et ve bisikletle devam et, elektrikli araç şarjı, bisiklet kiralama veya 

paylaşım planları) 

 

TRAFİK VE PARK 
 
 

Trafik ve araç park etmek insanların etrafta nasıl gezindiklerini etkiler. İyi düzenlemeler 

sayesinde insanlar mekanlarından en fazlasını elde edebilirler. 

Trafik ve araç park etmek mekanımda gezinmemi nasıl etkiler? 
 

 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Sokaklar ve alanlar nasıl? (cezbedici, ayırt edilebilir, hoş, erişilebilir, eğlenceli, 

korumalı, gölgelikli, dinlenilecek yerler, adapte olabilir) 

• İlgi çekici noktalar var mı? (yerel sembol yapılar, tarihi özellikler, halk 

meydanları, park ve bahçeler, ağaçlar) 

• Etrafta yolunu bulmak kolay mı? (Zemin iyi, görsel özellikler, işaretlemeler düzgün 

yapılmış, doğrudan ve kolay yollar) 

• Alanlar herkes için erişilebilir mi? (kaldırım genişliği, kavşak noktaları, zemin 

düzgün mü, kaldırım taşları eksik mi?) 

• Herhangi bir sorun var mı? (Sel, metruk binalar, boş araziler, kirlilik, 

çöp, aydınlatma, kalabalık yollar, işgal edilmiş kaldırımlar, yasaya uygun olmayan 

araç park etme) 

 

SOKAKLAR VE ALANLAR 
 
 

Binalar, sembol yapılar, yeşil alanlar, manzaralar ve doğal peyzaj alanları 

insanların içerisinde olmaktan mutluluk duyacağı çekici bir mekan oluşturmaya 

katkıda bulunur. Ayırt edici cadde ve alanlar sayesinde insanlar yollarını 

bulabilirken yeşil cadde ve alanlar sadece sağlık için değil aynı zamanda çevre 

ve biyolojik çeşitlilik için de faydalıdır. 

Mekanımdaki binalar, caddeler ve halka açık alanlar 

nasıl? 
 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Ne tür doğal alanlar mevcut? (cezbedici, ulaşması kolay, erişilebilir,  güvenli, iyi 

bağlantılı) 

• Herkes bu alanları kullanıyor mu? (engelliler, köpeğini gezdirenler, bebek 

arabaları, yürüyüş ve bisiklet, yerel gıda yetiştiriciliği, oyun, dinlenme yerleri) 

• Bu alanlara iyi bakılıyor mu? (temiz, güvenli, derli toplu, toplum gönüllüleri) 

• İnsanları bu alanları kullanmaktan ne alıkoyuyor? (çöp, gürültü, köpek kirliliği, yüzeydeki 
çamur/toz, hava kalitesi, su baskını, oturacak yer yok, aşırı kalabalık) 

• Doğal alanlar bizler için nasıl daha iyi hizmet verebilir? (drenaj, yaban hayatının 

yeniden canlandırılması, yaban hayatı ve doğanın korunması ve teşvik edilmesi, ağaç dikme, 

daha temiz hava, gölgelik) 

 

DOĞAL ALANLAR  
 
 

Kaliteli doğal alanların pek çok faydası vardır – sağlık ve esenliğin 

artması, yaban hayatının desteklenmesi, sel ve su baskınlarının 

azaltılması ve hava kalitesinin artırılması. 

Bunlara parklar ve ağaçlıklar, tarlalar, dereler, kanal ve akarsular, sahiller, 

Yol ve patikaların etrafındaki yeşil alanlar ve cadde boyunca dikilmiş ağaçlar dâhildir. 

Düzenli olarak doğal alanların tadını çıkarmak benim için ne 
derece kolay? 

 

 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Hangi fırsatlar mevcut? (oyun, spor, kültür, sanat, serbest zaman) 

• Herkesin faydalanabileceği alanlar var mı? (çocuklar ve gençler, yetişkinler 

ve yaşlılar, engelsiz ve engelliler, görme/işitme engelliler,  yerel halk ve 

turistler) 

• Alan ve tesisler iyi kullanılıyor mu? (Ulaşması kolay, ücretsiz veya uygun fiyatlı, 
güvenli ve bakımlı, eğlenceli ve cezbedici, günün veya yılın farklı zamanları) 

• Elimizdekinden başka hangi şekilde en yüksek verimi alabiliriz? (sokaklar 

eve yakın, boş ve metruk araziler, oyun alanları, doğal alanlar, kütüphaneler 

ve kamu binaları, ağırlama faaliyetleri ve etkinlikleri) 

• Herhangi bir sorun var mı? (erişim, konum, ışıklandırma, gürültü, maliyet, umumi 
tuvaletler, trafik, hava, oyun oynamanın toplum tarafından hoş 

karşılanmaması) 

 

OYUN VE REKREASYON 
 
 

Oyun ve rekreasyon yaşam kalitemizi ve sağlık ve esenliğimizi artırabilir ve 

çocukların gelişimi için temel teşkil eder. Resmi ve gayri resmi açık ve kapalı alan 

ve etkinlikleri olan mekanlar çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin oyun 

oynamasını, serbest zamanlarını iyi değerlendirmelerini, kültürel ve sportif 

faaliyetler yapmalarını teşvik eder. 

Mekanımda oyun ve rekreasyon için alan ve fırsatlar ne 

derece iyi? 
 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Hangi tesis ve hizmetler mevcut? (okul ve eğitim, sağlık tesisleri,  sosyal bakım, 

dükkanlar, kütüphane ve kültür, toplum merkezleri ve salonlar, geri dönüşüm 

ve onarım, sağlıklı gıda, serbest zaman, gaz, elektrik ve su) 

• Hangi diğer destekler mevcut? (yardım dernekleri ve kulüpler, refah desteği, 

toplum gıda destek grupları, ibadethaneler, barınma ve istihdam danışma 

merkezleri) 

• Tesisler ve hizmetler yerel ihtiyaçları bugün ve gelecekte karşılıyor ve 

karşılayacak mı? (uygun fiyatlı, tüm yaş grupları, farklı ihtiyaç ve beceriler, 

acil durumlara yanıt verebilirlik) 

• Tesis ve hizmetlere erişim ve kullanım kolay mı? (yürüme veya bisikletle 

gitme mesafesinde, engelliler için, online olarak mevcut, diğer hizmetlerle 

bağlantılı) 

• İnsanlar için başka engeller var mı? (memnun etmeyen, sınırlı sağlık 

imkanları,  dil, internet erişimi) 

 

TESİS VE HİZMETLER 
 
 

Bir mekandaki okul, doktor, dükkan, kütüphane, sosyal bakım ve toplum grupları 

gibi tesis ve hizmetler insanların hayatlarını bağımsız, sağlıklı ve dolu dolu 

yaşamalarını sağlar. Yerel tesislerin olmaması, olanların kalitesinin düşük 

olması veya toplumdaki bu hizmet ve desteklerin sınırlı olması bazı insanlar 

için zorluklara sebep olabilir. 

Mekanımdaki hizmetler ve tesisler ihtiyaçlarımı ne 

ölçüde karşılıyor? 
 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Faal bir yerel ekonomi var mı? (yerelde para harcama imkanı (alışveriş/yeme-içme, 

farklı iş kolları, topluma ait veya yerel sahipliği olan, açık olduğu günler/saatler) 

• İş arayanlar için iş var mı? (çeşitli işler, ücretli işler ve gönüllülük, geçici ve sürekli, 

mevsimlik ve yarı-zamanlı işler) 

• İnsanların beceri edinebilmesi için fırsatlar var mı? (öğrenim, eğitim veya 

yeniden eğitim, toplum hizmeti, yerelde veya yakın yerde erişilebilen) 

• Hangi destekler mevcut? (farklı ihtiyaçları olan insanlar için, istihdam 

danışmanlığı, iş kurma ve büyütme, çocuk bakımı, seyahat) 

• Herhangi bir sorun var mı? (kirlilik, gürültü, az sayıda büyük işverene bağımlılık,   

geniş bant, çalışma koşulları, kapalı işletmeler) 

• Mekân hakkında hissettiklerimi yerel ekonomi ne derece etkiliyor? (heyecan 

veriyor veya azaltıyor, çok sayıda faaliyet veya boş sokaklar, derme çatma 

veya güzel binalar) 

 

ÇALIŞMA VE YEREL EKONOMİ 
 
 

Farklı işletmelerden oluşan güçlü bir yerel ekonomi mekanların faal ve çekici 

olmasını sağlar – çoğu insan canlı yerlerde zaman geçirmekten hoşlanır. Nitelikli 

istihdama erişim, gönüllülük ve eğitim sayesinde bizler faal ve sağlıklı kalırız, 

sosyal bağlantılar ediniriz, bir kimlik ve tatmin duygusuna ulaşırız ve gelir elde 

ederiz. 

Mekanımda yerel ekonomi ne derece faal ve istihdam, 
gönüllülük ve eğitim için iyi fırsatlar var mı? 

 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Farklı ev tiplerinden iyi bir karma mevcut mu? (Farklı boyutlar, çeşitli fiyat 

aralıkları, kendi evi olanlar, kiralık, uzmanlık gerektiren konutlar, destekli 

yaşam, birden fazla nesil bir arada) 

• Yerleşim yerleri çekici mi? (bakımlı evler, özel ve kamuya açık bahçeler, iyi 

planlanmış, ortak alanlar) 

• Evler ve mekanlar değişen koşullara uyum sağlayabiliyor mu? (değişen iklim, 

değişen nüfus, küresel sağlık sorunları, enerji verimliliği) 

• İyi bir toplum ruhu mevcut mu? (yerel faaliyet ve etkinlikler, iyi komşuluk, 

cezbedici mahalleler, nesiller arası kaynaşma) 

• Herhangi bir sıkıntı var mı? (rutubetli/ rüzgarlı evler, güvenli sınırlar, su basması, 

Gürültü ve rahatsızlık, evsizler, anti-sosyal davranışlar) 

 

KONUT VE TOPLUM 
 
 

İyi mekanlarda farklı tipte aileler ve insanlar için çekici, güvenli ve bağlantılı 

olmak üzere farklı tipte konut seçenekleri mevcut olur. Yaşadığımız ve evimiz 

dediğimiz yerler sağlığımızı ve esenliğimizi etkiler. 

Mekanımdaki evler toplumumun ihtiyaçlarını ne derece 

iyi karşılıyor? 

 

Lütfen mekanı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• İnsanlar nerede bir araya gelmektedir? (yerel merkezler ve salonlar, 

okullar, ibadethaneler, yeme içme yerleri, sokaklar, açık hava mekanları, 

çevrim-içi) 

• Neler olup bittiğini insanlar nasıl öğrenmekte? (arkadaşlar/ aile/ komşular, 

sosyal medya, ilan ve posterler, yerel radyo ve gazeteler) 

• Herkes katılıp kaynaşabiliyor mu? (erişilebilir, dostane, kapsayıcı, sıcak 

karşılayan, ücretsiz veya uygun fiyatlı, dijital erişim ve beceriler) 

• Farklı faaliyetler mevcut mu? (salon ve açık hava grupları, çocuk ve 

emekli grupları, toplum faaliyetleri, etkinlikler, uzman gruplar) 

• Bir kriz durumunda insanlar bir araya gelir mi? (ağlar, destek grupları, 

kaynaklar) 

• Eksik olan bir şey var mı? (faaliyet tipi, alan tipi, alan kullanımı) 

 

SOSYAL ETKİLEŞİM 
 
 

İyi mekanlarda diğer insanlarla bir araya gelip vakit geçirmek için bir dizi alan ve 

fırsat mevcut olur. Ayrıca bazı mekanların insanların bir araya gelmelerini ve yerel 

topluma katılmalarını kolaylaştıracak aktif web siteleri veya sosyal medya ağları 

da mevcuttur. İzole olmuşluk hissi sağlık ve esenliğimize zarar verebilir. 

Diğer insanlarla buluşup zaman geçirmemi sağlayan 

fırsatlar ne derece iyidir? 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Kimlik ve aidiyet duygusu ne derece güçlü? (gurur, komşuluğa önem 

verilmesi, gelenekler, yerel gruplar) 

• Toplum nasıl kutlama yapar? (tarih/ miras/ sanat/ müzik/ kültür, spor, halka 

açık etkinlikler, sosyal medya, bize özgülük, kapsayıcılığımız) 

• Toplumdaki insanlar ne derece müdahildir? (gönüllülük, deneyim 

paylaşımı, destek grupları, farklı gruplar) 

• Mu mekandaki insanlar ne derece konukseverdir? (dost canlılık, 

hoşgörü ve açıklık, tüm yaş ve etnik gruplar, engelliler, dil, kültür) 

• Başkaları bu mekân ve toplum hakkında ne düşünüyor? (itibar, profil, 

toplum) 

 

KİMLİK VE AİDİYET 
 
 

Bir mekânın nasıl göründüğü, tarihi ve başka insanların o mekan hakkında 

düşündükleri bizim ne hissettiğimizi etkiler. Olumlu bir kimlik de insanları ve 

işletmeleri bir bölgeye çekebilir. 

Güçlü bir aidiyet duygusunu destekleyecek şekilde 

mekânım ne ölçüde olumlu bir kimliğe sahiptir? 
 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  

 



19 Mekan Standardı Aracı  

 

 

Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Mekanımızda herkes güvende hissediyor mu? (gündüz, akşam ve gece 

vakti, çocuklar ve gençler, yetişkinler ve yaşlılar, kadınlar) 

• Güvensiz hissettiren fiziksel engeller veya alanlar var mı? (aydınlatma, metruk 

binalar, boş evler, boş araziler, su baskını, temiz/açık yollar) 

• Sosyal meseleler var mı? (ifade özgürlüğü, anti-sosyal davranışlar, 

nefret suçu, eşitsizlik, çeşitliliğin olmaması) 

• Endişelerimizi nasıl paylaşıyoruz? (mahalle nöbetleri, suç ihbarı, sosyal 

medya) 

• Başka bir mesele var mı? (çöp ve duvar yazıları, gizli veya 

bildirilmeyen suçlar, belli zamanlarda/belli yerlerin güvensiz olması, 

trafiğin hızı ve miktarı) 

 

GÜVENDE HİSSETMEK 
 
 

Bir mekânın ne derece güvende hissettirdiği toplumun faaliyetini, insanların 

esenliğini ve nerede ve nasıl zaman geçirdiğimizi etkiler. İyi bir tasarım 

sayesinde mekanlar suçun ve anti-sosyal davranışların azaltılmasıyla daha güvende 

hissettirir. 

Mekânım ne derece güvende hissettiriyor? 
 

 

 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Binaların, sokakların ve alanların bakımı yapılıyor mu? (temiz ve güvenli, hızlı 

tamirat, sevilen ve özen gösterilen, herkes için erişilebilir) 

• Mekanımızın bakımını kim sağlıyor? (meclis, toplum, iş dünyası, diğerleri) 

• Herhangi bir sorun var mı? (yerlere çöp atma ve yasal olmayan yerlere 

çöp boşaltma, kırıp-dökme, kaldırım zeminleri, su basması) 

• Sorunların ihbarı nasıl yapılıyor? (kime bildiriliyor, online mı yoksa bir kişiye 

mi, bildirim yapmak kolay mı, ihbarlara yanıt veriliyor mu, eyleme geçiliyor 

mu) 

• Yerel hizmetler nasıl? (temizlik, geri dönüşüm, emlak bakımı) 

 

BAKIM VE İDAME 
 
 

İyi bakılan mekanlar olumlu ve güvende hissetmemizi sağlarken düzgün 

bakılmayan yerler insanların esenliğini etkileyebilir. 

Mekânımız ne kadar iyi bakılıyor? 
 

 

 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Üzerinde düşünülebilecek bazı konular aşağıda verilmiştir: 

• Toplumun sesi duyuluyor mu? (katılım için güven, müdahil olmak, kararları 

etkilemek, kendi başımıza bir şeyler yapmak, haklarımızı biliyor ve başarılı 

bir şekilde kullanıyor muyuz?) 

• Toplum dinleniyor mu? (ihtiyaçlarımız anlaşılıyor mu, kimle konuşuyoruz, 

ne ölçüde bize danışılıyor, istişare) 

• Etkili yerel gruplar var mı? (halk meclisi, kent sakinleri derneği, iş grupları, hayır 

dernekleri ve lobi grupları, bina/kullanıcı forumları, sosyal medya) 

• Kendi başıma veya komşularımla birlikte harekete geçebileceğimi hissediyor 

muyum? (çöp toplama, yerel iyileştirmeler, eyleme geçmek için birlikte 

çalışma) 

• Bazı insanlar için engeller var mı? (açık bir dil, online/dijital araçlar, 

işitme/görme ihtiyaçları, engelliler, herkes katılabiliyor mu) 

ETKİ VE KONTROL HİSSİ 
 
 

Karar alma sürecinde söz sahibi olmak daha güçlü toplumlar ve daha güzel 

mekanlar oluşturulmasını sağlayabilir. Kontrol hissine sahip olmak insanların 

kendi hayatlarına dair olumlu hissetmelerine yardımcı olur. 

Mekanımda bir şeyler olacağı zaman, benim söylediklerim 

ne ölçüde dinleniyor ve karar alma sürecinde ne derece 

hesaba katılıyor? 
 

Lütfen mekânı 1’den 7’ye olacak şekilde puanlayın 
 

  1    2    3    4    5    6    7  
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Hangi tema en düşük puanı aldı? 

Hangi tema en yüksek puanı aldı? 

Tüm soruları yanıtladığınızda, 
puanları pusula diyagramına 
yerleştirin. 

 

 

 

 
 

Etrafta  

Dolaşmak 

Çalışma ve  
Yerel ekonomi 
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Mekânınızdaki iyileştirilecek ana hususları yazınız. 

Gözden Geçirme 
Yaptığınız değerlendirmeye göre mekanınızda iyileştirilmesi gereken ana 

hususları tespit etmeniz önem taşır. Bu konu hakkında henüz hafızanız tazeyken 

düşünmeye başlamanız faydalı olabileceği gibi kendi başınıza veya bir grubun 

parçası olarak sonraki bir zamanda geri dönüp bunu tamamlamayı da tercih 

edebilirsiniz. Eğer birden fazla Mekân Standardı değerlendirmesi varsa düzenleyiciler 

bulguları paylaşmadan önce tüm geri bildirimleri analiz edip sonuçları birleştirmeyi 

isteyebilirler  
 

 

Değerlendirmenizi gözden geçirirken düşünebileceğiniz bazı şeyler aşağıda verilmiştir: 

• 14 temanın tamamı eşit öneme mi sahip yoksa sizce bazıları önem 

sıralamasında daha mı öncelikli? 

• Hangi temaların puanı iyi ve bunun nedeni nedir? Bunun hakkında 

düşünmek diğer temalardaki iyileştirme fırsatlarını tespit etmenizi sağlayabilir. 

• Spesifik ihtiyaçları veya engelleri olan insanlar gibi farklı gruplardaki kişilerce  

dile getirilebilecek hususları göz önünde bulundurdunuz mu? 

• Mekânınızın iklim değişikliği ile mücadele ve değişen iklime uyum 

gösterme konularına nasıl katkı yapabileceğini düşündünüz mü? 

• Mekânınız küresel bir sağlık sorununa adapte olabilecek hazırlığa sahip mi? 

• Bu temalar daha ayrıntılı bir değerlendirme gerektiriyor mu? 
 

Bir grup ortamındaysanız, ilaveten aşağıdaki hususları da düşünebilirsiniz: 

• Herkesin mutabık kaldığı iyileştirilebilecek başka bir konu var mı? 

• Üzerinde anlaşmazlık olan bir konu var mı? Ana meseleleri tespit 

etmek için daha fazla tartışma gerekli mi? 

 

Mekânınız için ana meseleleri tespit ederken düşünebileceğiniz bazı hususlar aşağıda verilmiştir: 

• Bugün ve gelecekte insanların kaliteli bir yaşam sürmesi için neye ihtiyaçları var? 

• Mekânınızda en büyük farkı ne yaratır?  
 

 



     Soruya ilişkin ek yorum eklemek isterseniz sayfa 25’i kullanın. 

 24 Mekan Standardı Aracı 

 

Eyleme geçerken düşünmeniz gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir: 

• Mekanınızın iyileştirilmesi için hazır bulunan fırsatlar nelerdir? 

• Orta ve uzun vadede gerçekleştirilebilecek eylemler nelerdir? 

Belli öncelikler var mıdır? 

• Gelecek için ortaya çıkan bir vizyon var mı? Bu vizyonun şekillendirilmesinde 

toplumunuzdaki herkesin katkısı oldu mu yoksa bazı insanlar tartışmada 

bulunmadı mı? 

• Olumlu değişimler için hangi beceri ve bilgiye ihtiyaç vardır? 

• Yerel halk nasıl bir rol oynayabilir – hangi beceri ve bilgiye sahipsiniz/sahipler? 

• Hangi kuruluş ve kişiler dahil olmalı? Şu ana kadar dahil olmamış ancak 

gelecekte dahil olmasını istediğiniz gruplar var mı? 

• Eylemleri hayata geçirebilmek için hangi kaynaklara ihtiyaç var – zaman, insan, 

beceri, para? 

Mekanınız için ortaya çıkan eylemleri yazınız. 

Sonraki Adımlar 
Mekanları değerlendirme ve iyileştirilmesi gereken ana hususları tespit etme 

süreci, gruplara birlikte çalışmak ve nasıl eyleme geçeceklerini düşünmek için 

ihtiyaç duydukları araçları sunmalıdır. Sonuçlar sayesinde bir yerel mekân planı 

oluşturabilirsiniz. 

Çoğu zaman, küçük eylemler hemen gerçekleştirilebilirken diğerlerinin hayata geçmesi 

için planlama ve zaman gerekebilir. Başlangıçtaki küçük adımlar yerel toplum 

içerisinde gelecekteki daha büyük değişimler için destek oluşturulmasını 

sağlayabilir. 
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Ek Bilgi 
Bu temalara ilişkin başka yorumunuz varsa onları bu alana yazabilirsiniz. 
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Ek bilgi (devam)
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Ek bilgi (devam) 
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