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Şehir planlama eğitimi, mekân üretiminde söz 
hakkına sahip olma konusunda farkındalık sağ-
lamaktadır. Bu farkındalık için kuramsal dersle-
rin yanı sıra öğrencilerin uygulama projeleriyle 
de yer oluşturma sürecine katılımı önemlidir. 
Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Şe-
hir ve Bölge Planlama Bölümü’nde gerçekleşti-
rilmiş olan bir gönüllülük projesi üzerinden, yer 
oluşturma sürecine katılım konusunu tartışmayı 
amaçlamaktadır. Çalışmada, bir yer oluşturma 
pratiğinin tasarım, uygulama, yeniden uygula-
ma ve değerlendirme aşamaları aktarılmıştır. 
Yöntem olarak; üç atölye düzenlenmiş, beş arazi 
çalışması deneyimlenmiş ve katılımcılar ile çeşitli 
toplantılar yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları uy-
gulama sürecinde zamana, bütçeye ve işgücüne 
dair kısıtlılıkları sorun olarak tespit ederken, yer 
oluşturma sürecinin katılımcılarının sosyal ilişki-
lerinin, takım çalışması becerilerinin ve problem 
çözme taktiklerinin iyileşmesi ve çevresel far-
kındalıklarının ve yere aidiyetlerinin gelişmesi 
açısından olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Katılım, Yer Oluşturma, Gö-
nüllülük, Şehir Planlama, Kampüs
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Participation to Placemaking 

Process: Voluntary Project Example 

from Urban Planning Education  

Urban planning education raises awareness 
about having a say in placemaking. For this 
awareness, it is important for students to partici-
pate in the placemaking process through applied 
projects as well as theoretical courses. This study 
aims to discuss the issue of participation in the 
placemaking process through a volunteer proj-
ect carried out at Dokuz Eylül University (DEU) 
Department of City and Regional Planning. In 
this study, the design, implementation, re-appli-
cation, and evaluation stages of a placemaking 
practice are explained. Methods are as follows: 
three workshops were organized, five fieldworks 
were experienced, and various meetings were 
held with the participators. While the results of 
the study identified time, budget, and workforce 
constraints as problems in the implementation 
process, they showed that the social relations 
of the participants of the placemaking process 
had positive effects in terms of improving their 
teamwork skills and problem-solving tactics and 
improving their environmental awareness and 
belonging to the place.

Keywords: Participation, Placemaking, Volun-
teering, Urban Planning, Campus

Mekân kullanıcılarının, mekân üretimine ve yer 
oluşturma sürecine aktif olarak katılımı, şehir 
planlama ve kent çalışmaları alanında önemi git-
tikçe artan konulardandır. Mekânsal planlamada 
katılım, çoğu zaman bilgilendirme, oy kullanma 
veya iletişim temelli toplantılar gibi yöntemlerle 
gerçekleşse de bazen doğrudan “kendin yap” mo-
deliyle hayat bulmaktadır. Katılım, hem güncel 
bir bilimsel araştırma konusu hem de planlama 
pratiğinde önemli bir süreç olmakla birlikte, şe-
hir planlama eğitiminde de gerek kuramsal ders-
lerle gerek uygulamalı eğitim ve stüdyo projeleri 
yoluyla öğrencilere öğretilmektedir.

Üniversite kampüsleri, öğrencilerin gündelik ya-
şamlarını çokça geçirdikleri yerler olarak, şehir 
planlama öğrencileri için mekân üretimine katı-
lım ve kendin yap deneyimlerinde önemli fırsat-
lar sunar. Kampüslerin yalnızca fakültelerin inşa 
edildiği alanlardan ibaret olmadığı ve tasarlanan 
çevrelerin sundukları olanaklarla insan davranı-
şını kısıtlayabileceği ya da iyileştirebileceği id-
dia edilmektedir.1 Doğa odaklı çözümlerin, yeşil 
alanlara erişimi iyileştirdiği2 ve açık alanların, 
hem stresin azalmasını sağladığı hem de yaşam 
ve öğrenim kalitesini artırdığı bilinmektedir.3 
Kampüslerdeki açık alanlar, araştırmacıların ve 
öğrencilerin aktif sosyalleşme imkânı bulduğu, 
kendini yenileme alanlarıdır. Bu alanların, öğren-
cilerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, 

1  Sascha Naomi Jansz, Terry van Dijk, ve Mark P. Mobach, 
“Critical success factors for campus interaction spaces and 
services - a systematic literature review,” Journal of Faci-
lities Management 18, s. 2 (2020), https://doi.org/10.1108/
JFM-08-2019-0041.
2  Son Truong, Tonia Gray, ve Kumara Ward, “Enhan-
cing urban nature and place-making in social housing 
through community gardening,” Urban Forestry & Ur-
ban Greening 72 (Haziran 2022), https://doi.org/10.1016/j.
ufug.2022.127586.
3  Joshua Baur, “Campus community gardens and stu-
dent health: A case study of a campus garden and stu-
dent well-being,” Journal of American College Health 70, 
s. 2 (2022), https://doi.org/10.1080/07448481.2020.1751174.
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kültürel ve psikolojik gelişmelerine ve çevre ile ilişki kurabilmelerine katkı sağladığı4, kaliteli ve 
güvenli bir şekilde yaşamaları açısından önemli olduğu5 öne sürülmektedir. Bu açık alanlarda, öğren-
ciler tarafından zaman zaman deneyimlenen yer oluşturma pratikleri gözlenmektedir.

Bu çalışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri tarafından hayata geçirilmiş bir yer oluş-
turma deneyimini aktararak, mekân üretimine katılım sürecinin kazandırdıklarını ve zorluklarını 
tartışmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü “Gö-
nüllülük Çalışmaları” dersi kapsamında, 2022 Bahar Dönemi’nde uygulamalı bir proje gerçekleştiril-
miştir. Projede Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde “kendin yap kentleşmesi” anlayışıyla bir dinlenme alanı 
oluşturulmuştur. Düzenleme öncesinde, kurumuş otlarla kaplı ve bakımsız olan bir alanda, küçük 
müdahaleler ile oturma birimlerini kapsayan bir peyzaj düzenlemesi yapılmıştır, ancak bir süre sonra 
bazı bozulmalara uğrayan alan bir kez daha düzenlenmiştir (Fotoğraf 1). Projenin yönteminde atölye-
ler, arazi çalışmaları ve çeşitli toplantılar yer almaktadır. Bu yazıysa bu projenin tasarım, uygulama, 
yeniden uygulama ve değerlendirme aşamalarını ve bu deneyimin kazandırdıklarını aktarmaktadır. 

Yer Oluşturma ve “Kendin Yap” Modeli ile Katılım

Mekânsal planlamada katılım, hem uzman bilgisinden hem yerel deneyimlerden faydalanılan ve o 
yere dair orada yaşayanların diyaloglarına yer veren bir süreçtir.6 Birlikte tasarlama sürecini geliştiri-
ci bir çerçeve öneren güncel bir araştırma, sürecin bilgilendirici, işlevsel ve esnek olması gerektiğini 
ve planlama, mümkün kılma ve hayata geçirme aşamalarından oluştuğunu öne sürmektedir.7 Çok 
sesliliğin desteklendiği katılımcı süreçlerde, hazırlık aşamasının ve doğru koşulları sağlamanın önemi 
vurgulanmaktadır.8 Katılımcı süreçlerin daha maliyetli ve zaman alan süreçler olduğunu öne süren 
bazı çalışmalar zaman ve maliyet açısından etkin bir katılım yöntemi olan yer oluşturma süreçlerine 
odaklanmıştır.9

4  İsmet Cem Kaba, “Türkiye’deki Üniversitelerde Kampüs Rekreasyonu’nun Mevcut Durumu ve Kampüs Rekreasyon Mo-
dellemesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009); Serir Uzun, “Rekreasyon Amaçlı Mekânların 
Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: ‘Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Örneği,’” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 
Dergisi 10, s. 1 (2022), https://doi.org/10.29130/dubited.1030435. 
5  Murat Ertekin ve Ömer Lütfü Çorbacı, “Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi 
Örneği),” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10, s. 1 (2010).
6  Vicky O’Rourke ve Claudia Baldwin, “Student engagement in placemaking at an Australian university campus,” Austra-
lian Planner 53, s. 2 (2016), https://doi.org/10.1080/07293682.2015.1135810.
7  Rosendy Galabo ve Leon Cruickshank, “Making it better together: a framework for improving creative engagement 
tools,” CoDesign, 2021.
8  Sneha Raman ve Tara French, “Enabling genuine participation in co-design with young people with learning disabili-
ties,” CoDesign, 2021.
9  O’Rourke ve Baldwin, “Student engagement.”

Fotoğraf 1. A, Çalışma alanının düzenleme öncesi hali. B, Düzenleme sonrası hali. C, Yeniden düzenleme sonrası hali.                                                                                                                       

[Atay Kaya, Selimler ve Aydın Arşivi, 2022]
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Yer oluşturma uygulamaları, mekân kullanıcılarının kendi ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları 
mekânsal düzenlemeleri kapsamaktadır. Kullanıcılar sunulan olanakları değerlendirerek, çevrelerini 
değiştirmektedir.10 Bu uygulamaların kaldırımlara oturma birimleri eklenerek sohbet mekânlarına 
dönüştürülmesi, kentsel boşlukların çocukların gündelik ihtiyaçları doğrultusunda oyun alanlarına 
dönüştürülmesi gibi örnekleri bulunmaktadır. Kamusal alanlardaki benzer müdahaleler kendin yap 
kentleşmesi ve taktiksel kentleşme olarak da bilinmektedir.11 Bunlar çoğunlukla bireylerin, çevrelerini 
daha yaşanabilir hale getirmek için gerçekleştirdikleri değişikliklerdir.12

Yer oluşturma pratiklerinin örneklerinden olan topluluk bahçeleri, katılımcıların doğrudan sürece 
dahil olarak, hem sosyal hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladıkları uygulamalardır.13 Bir yan-
dan atıl kalmış, bakımsız ve kullanılmayan kent boşluklarını dönüştürmeye yararken, diğer yandan 
da katılımcılar için birlikte üretme, gönüllü olarak müşterek bir mekânda söz sahibi olma ve oraya 
ait hissetme konularında fırsatlar yaratırlar.14 Katkılarının yanında, herkesçe kabullenilememe riski, 
tasarımcılar veya plancılar gibi uzmanların üst kararlarıyla çelişme ihtimali gibi kısıtlılıkları da bu-
lunmaktadır.15

Üniversitelerin tasarımlarında tasarımcıların niyetleri, her zaman öğrencilerin ve diğer kullanıcıların 
beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayabilir.16 Bu durum da kullanıcıların mekânı kendilerine göre ye-
niden düzenlemesine veya doğrudan şekillendirmesine ortam yaratabilir. Üniversite kampüslerinin 
açık alanlarında katılımcılık ve yer oluşturma uygulamaları, çeşitli araştırmalara konu olmuştur. 
Bunlardan biri olan Ürdün Üniversitesi açık alanlarının tasarımını anlatan çalışma, bu alanların öğ-
rencilerin mekân algısını, gündelik yaşamlarını ve açık alanları kullanım pratiklerini etkilediği sonu-
cuna varmıştır.17 Bir diğer örnek Avustralya’da bir üniversitede yer oluşturma deneyimini aktarırken, 
bu sürecin öğrencilerin yere olan aidiyet ve bağlılıklarını ve topluluk duygularını geliştirdiğini öne 
sürmüştür.18 Hong Kong’daki bir üniversitedeki araştırma ise kampüs bahçeleriyle ilgili kararlarda, 
farklı paydaşların görüşlerinin ve beklentilerinin dikkate alınmasının önemini vurgulamıştır.19 Dolayı-
sıyla özellikle öğrenim sürecinin gerçekleştiği üniversite kampüsleri içerisindeki yeşil alanların aktif 
kullanımı önem teşkil eder.20

10  Jansz, Van Dijk, ve Mobach, “Critical success factors.”
11  Louise Fabian ve Kristine Samson, “Claiming participation – a comparative analysis of DIY urbanism in Denmark,” 
Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability 9, s. 2 (2016), https://doi.org/10.1080
/17549175.2015.1056207; Donovan Finn, “Introduction to the special issue on DIY urbanism,” Journal of Urbanism: Interna-
tional Research on Placemaking and Urban Sustainability 7, s. 4 (2014), https://doi.org/10.1080/17549175.2014.959154; Esra 
Kut Görgün ve İlgi Atay Kaya, “Kamusal Mekânda Taktiksel Uygulamalar: İzmir Örnekleri,” Ege Mimarlık, s. 97 (Ekim 2017).
12  Oli Mould, “Tactical Urbanism: The New Vernacular of the Creative City,” Geography Compass 8, s. 8 (Ağustos 2014), 
https://doi.org/10.1111/gec3.12146.
13  Truong, Gray, ve Ward, “Enhancing urban nature.”
14  Carolin Mees, Participatory Design and Self-building in Shared Urban Open Spaces (Cham, CH: Springer, 2017), 249-78.
15  Kut Görgün ve Atay Kaya, “İzmir Örnekleri.”
16  Ashraf M. Salama, “When Good Design Intentions Do Not Meet Users Expectations: Exploring Qatar University 
Campus Outdoor Spaces,” Archnet-IJAR 2, s. 2 (Temmuz 2008); Ebru Çubukçu ve Zeynep Niyazoğlu Işıtan, “Does Student 
Behavior Differ In Relation To Perception / Evaluation of Campus Environments? A Post-occupancy Research in Two 
University Campuses,” Gazi University Journal of Science 24, s. 3 (2011).
17  Tawfiq M. Abu-Ghazzeh, “Communicating Behavioral Research to Campus Design: Factors Affecting the Perception 
and Use of Outdoor Spaces at the University of Jordan,” Environment and Behavior 31, s. 6 (Kasım 1999), https://doi.
org/10.1177/00139169921972344.
18  O’Rourke ve Baldwin, “Student engagement.”
19  Chi Chiu Cheang vd., “Education for sustainability using a campus eco-garden as a learning environment,” Internatio-
nal Journal of Sustainability in Higher Education 18, s. 2 (2017), https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2015-0174.
20  Baur, “Campus community gardens.”
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Yöntem ve Alan Çalışması

Bu çalışma, şehir planlama öğrencilerinin “katılım” konusunu doğrudan “kendin yap” yaklaşımı ile 
gerçek hayatlarında kullanıcı oldukları bir açık alandaki yer oluşturma pratiğinde, gönüllü olarak 
nasıl deneyimleyebilecekleri ve ne tür kazanımlar elde edebilecekleri sorularına cevap aramaktadır. 
Bu soruları cevaplayabilmek için İzmir’de DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde “Gönüllülük Ça-
lışmaları” dersi kapsamında bir proje tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Öğrencilerin ortak açık alanı 
olması nedeniyle ve uygulama kolaylığı açısından, kendi kampüslerinde yani Tınaztepe Kampüsü’n-
deki bir açık alan örnek alan olarak seçilmiştir. Bu alanda gerçekleşen gönüllülük projesi kapsamında 
araştırma sorularını cevaplamak üzere çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bunlar beyin fırtınası, ilgili kişi-
lerle fikir alışverişi ve tartışmalar, atölyeler, saha çalışmaları ve bunların niteliksel değerlendirmesidir.

Yaratıcı katılım süreçleri için önerilen planlama, mümkün kılma ve hayata geçirme süreçlerinden 
esinlenilerek21 bu çalışmada da çeşitli aşamalar uygulanmıştır. Öncelikle planlama, proje tasarımı ve 
hazırlıklar tamamlanmış, mümkün kılma süreci için alan temizlenmiş, bütçe olasılıkları ve uygulama 
alternatiflerine yönelik fikir atölyesi düzenlenmiş ve hayata geçirme süreci için alan çalışmaları ile 
peyzaj düzenlenmesi yapılmıştır. Rosendy Galabo ve Leon Cruickshank’in22 çalışma aşamalarından 
farklı olarak, sürece değerlendirme kısmı eklenmiştir. Ayrıca yapılan müdahalelerdeki bozulmalar 
fark edilip “yeniden yer oluşturma” süreci de deneyimlenmiştir. Çalışmanın aşamaları akış şemasında 
görülmektedir (Tablo 1). Toplam üç atölye ve beş alan çalışması yapılmıştır.

Çalışmanın hazırlık aşamasında öncelikle nasıl bir proje yapılacağına karar verilmiştir. Bu kararı 
verirken, şehir planlama disiplini ve gönüllülük çalışması çerçevesinde kampüs içerisinde bir uygu-
lama için “kendin yap kentleşmesi” anlayışı seçilmiştir. Bu doğrultuda, kampüs kullanıcılarının istek 
ve ihtiyaçları düşünülmeye başlanmıştır. Ardından öğrenciler, öğretim elemanları ve diğer çalışan-
larla kurulan günlük iletişimden yola çıkılarak, kalabalıktan ve gürültüden fiziksel olarak nispeten 
uzak bir dinlenme alanı oluşturma kararı alınmıştır. Sonrasında bunu gerçekleştirmek üzere uygun 
alan bulmak için araştırmalara başlanmıştır. Kampüste öğrencilerin sıkça kullandığı, neredeyse tüm 
kampüsün en kalabalık yeri olan ve üç fakülte binasının yollarının kesişiminde yer alan öğrenci 
merkezinin yakınında bulunan “Terapi Ormanı” veya “Doğal Yaşam Parkı” olarak bilinen alan uygun 
bulunmuştur. Bu alanda keşif gezileri yapılarak, olumlu ve olumsuz yanları tespit edilmiştir. Alanda 
düzenleme yapabilmek için resmi izinlerin alınması süreci başlatılmıştır. Çalışmada tasarım sürecine 
katılım için kullanılan önemli araçlardan biri olan ve katılanların birbirini dinleyerek tartışarak fikir-
ler geliştirdiği atölyeler23 organize edilmiştir.

21  Galabo ve Cruickshank, “Making it better.”
22  Ibid.
23  Ibid.

Atölye

16.03.2022
Hazırlık

18.05.2022
Değerlendirme

01.04.2022
Fikir Atölyesi

16.04.2022
Alanın
Temizlenmesi

22.04.2022 
Tohum Topu Atölyesi &
DIY Peyzaj Atölyesi: Yer Oluşturma

14.05.2022 
“Yeniden” Yer
Oluşturma

Arazi Gezisi & Alan Çalışması Tablo 1. Proje Akış Şeması
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Bu atölyelerden ilki olan Fikir Atölyesi’nin (Fotoğraf 2) amacı alanı kullanabilecek insanların mekân 
hakkında fikirlerini almak, ihtiyaçları ve olası sponsorlar hakkında beyin fırtınası yapmaktır. Önce-
likle, alan tanıtımı yapılmış ve uygulama hakkında bilgi verilmiştir. Atölye, çeşitli sunumlar ve gör-
sellerle desteklenmiştir. Bilgilendirmenin ardından atölye katılımcılarıyla birlikte alan gezisi yapılmış 
ve daha önceden tespit edilen önemli noktalar, katılımcı ekip ile paylaşılmıştır. Daha sonra kullanıcı 
talepleri ile birlikte eskizler oluşturulup olası sponsorlar hakkında fikir alışverişi yapılmıştır. Önceki 
çalışmalardan Avustralya örneğinde24 olduğu gibi panoya asılan bir poster üzerine her öğrencinin 
veya kullanıcının özgürce fikirlerini ve önerilerini yazabileceği bir ortam oluşturulmuştur. Atölyenin 
sonunda, alanda gerçekleştirilecek değişikliklerin kararları çoğunlukla verilmiş, öncelikler belirlen-
miş, malzeme ve arazi çalışması için süreç planlaması yapılmıştır.

Fikir Atölyesi’ndeki arazi gezisi sırasında, proje başında düşünülen kadar büyük bir alanın düzenlen-
mesinin, finansal eksiklikler ve katılımcı sayısındaki kısıtlılıklar nedeniyle mümkün olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle alan, daraltılmış ve önceden planlanıp duyurulan bir arazi çalışması ile düzen-
lemeye hazırlanmıştır. Alanın temizlenmesi aşamasında (Fotoğraf 3) bir yandan çöpler toplanırken bir 
yandan daha sonraki aşamalar için kullanılabilecek potansiyel malzemeler toplanmaya başlanmıştır.

24  O’Rourke ve Baldwin, “Student engagement.”

Fotoğraf 2. Fikir Atölyesi ve arazinin keşfi. [Atay Kaya, Selimler ve Aydın Arşivi, 2022]
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Çalışmanın takip eden diğer aşamaları, Tohum Topu Atölyesi (Fotoğraf 4) ve DIY Peyzaj Atölyesi’dir 
(Fotoğraf 5). Ekolojik bir farkındalık oluşturabilmek için düzenlenen Tohum Topu Atölyesi’ndeki 
tohum toplarının alanda kullanılması hedeflenmiştir. Tohum Topu Atölyesi’nde bilgilendirme sunu-
mu sonrası atık kâğıtlar kullanılarak tohum topları üretilmiş ve kurumaya bırakılmıştır. Aynı gün 
gerçekleşen DIY Peyzaj Atölyesi’nde ise çalışma alanında yer oluşturma müdahalelerine başlanmıştır. 
Alandaki zararlı otlar ve kurumuş bitkiler temizlendikten sonra arazide bulunan doğal malzemeler 
kullanılarak alanda mekân hissi oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Fotoğraf 5. Yer oluşturma için arazi çalışması. [Atay Kaya, Selimler ve Aydın Arşivi, 2022]

Fotoğraf 3. Alanın temizlenmesi. [Atay Kaya, Selimler ve Aydın Arşivi, 2022]

Fotoğraf 4. 

Tohum Topu 

Atölyesi’nden bir 

görünüm.  

[Atay Kaya, Selimler ve 

Aydın Arşivi, 2022]
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Yeniden yer oluşturma aşaması, projenin son arazi çalışmasıdır. Bu aşamada öncelikle, doğaya bı-
rakılmaya hazır hale gelen tohum toplarının alanda taşlarla tanımlanan ve çiçek dikilen alana yer-
leştirilmesi planlanmıştır. Ancak alana gidildiğinde önceki peyzaj düzenlemelerinin ve yerleştirilen 
öğelerin yerlerinin değiştirildiği ve tahrip olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, yeniden yer oluşturma 
müdahaleleri (Fotoğraf 6) yapılmıştır. Oturma birimleri yerleştirilmiş ve alana son hali verilmiştir.

Alanın son hali verildikten sonra, tüm proje ve süreç için sunum ve değerlendirme toplantısı yapıl-
mıştır. Projenin katkıları ve kısıtlılıkları tartışılmış ve sonrası için olası önlemler belirlenmiştir. Mekâ-
nın çalışmadan önce, çalışma sırasında ve çalışmadan sonraki hallerine ait görseller sunulmuştur. 
Bu görseller ve süreçte yaşanan deneyim üzerinden, planlamada doğrudan katılım ve uygulamalı 
eğitimin kişisel gelişime katkıları bağlamında tartışmalar yapılmıştır.

Bulgular: Gönüllü Katılımın Kazandırdıkları

Çalışmanın bulguları, bir gönüllülük projesi aracılığıyla mekân üretimine katılımın, şehir planlama 
öğrencilerine olumlu katkılar sağladığını göstermektedir. Bu katkılardan en belirgin olanlar, farkında-
lık ve aidiyet, problem çözme, sosyal ilişkilerin ve takım çalışması becerilerinin gelişmesidir.

Bu çalışmadaki katılımcı sürecin, öğrencilerin farkındalık ve aidiyetlerini daha ilk arazi gezisinde ar-
tırdığı gözlenmiştir. Projenin hazırlık ve fikir aşamasında çok daha büyük bir alan için düzenlemeler 
yapılması planlanırken, arazi gezisi sırasında bunun planlanan süre ve bütçe ile mümkün olmadığı 
fark edilmiş ve alan daraltılmıştır. Çalışmanın alan temizliği aşamasında fark edildiği üzere, kendin 
yap kentleşmesi ile mekân oluşturma çalışmalarında, her zaman hedeflenen büyüklük ve tasarlanan 
şekilde son ürün almanın mümkün olmayabileceği görülmüştür. Bu durum da öğrenciler için aslında 
masa başında verilen kararların uygulamaya geçildiğinde pek çok faktör nedeniyle revize edilebile-
ceği konusunda bir farkındalık olmuştur. 

Bir diğer farkındalık ise alanı sadece insanların kullanmadığı ve doğadaki kuşlar, böcekler, kaplum-
bağalar gibi pek çok canlının da düşünülmesi gerektiği konusundadır. Alanın temizliği sırasında 
çalışmaya eşlik eden insanların, artık çevreye daha dikkatli yaklaşacaklarını belirtmiş olmaları ise 
gönüllülük çalışmalarının farkındalık oluşturmadaki başarısına bir örnektir. Yapılan her müdahalenin 
doğa ile uyumlu olması ve diğer canlılara zarar vermemesi önemsenmiştir.

Fotoğraf 6. Yeniden yer oluşturma için arazi çalışması. [Atay Kaya, Selimler ve Aydın Arşivi, 2022]
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İlk arazi gezisinden itibaren öğrencilerin, alanı “bizim yerimiz” olarak tanımlaması da aidiyetin art-
tığının göstergesidir. Katılımcılar süreci değerlendirirken katılımın mekân oluşturmadaki olumlu et-
kisini özellikle üniversite kampüslerinde mekân aidiyetini artırması ve bu sayede de orayı koruma 
içgüdüsünü artırdığını ifade etmişlerdir.

Öğrenciler, çalışma sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşmış ve bunlar karşısında yaratıcı problem çöz-
me deneyimleri yaşamışlardır. Örneğin bütçe ve işgücü yetersizliği sebebiyle, mekân tasarımındaki 
son ürün hazırlık aşamasında düşünülenden daha farklı olmuştur. İdari izinlerin uzun sürmesi sorunu 
fakülte desteği ile, sponsor bulunamaması sorunu bahçecilik malzemelerinin kurumdan ödünç alın-
ması ile, işgücündeki eksiklikler, ders dışındaki kullanıcılardan destek alınması ile çözülmeye çalışıl-
mıştır. Kullanılması hayal edilen malzemelere erişilemeyince katılımcıların doğal ortamdan toplanan 
taş, dal, kuru kozalak, kütük vb. ögeler ile bir mekân oluşturması yaratıcılıklarını desteklemiştir. 
Kullanıcılar yakınlarından yardım edebilecek kişilerle iletişime geçmişlerdir. Bu sayede getirilen bir 
ahşap palet bir oturma birimine dönüştürülüp alana yerleştirilmiştir.

Süreçteki bir başka sorun ise düzenlenen alanın yeniden ziyaret edildiğinde bozulmuş olduğunun 
fark edilmesidir. Bu durum, ilk etapta katılımcıların motivasyonunu düşürse bile sonradan bu tür 
kendin yap müdahalelerinin kamusal alanda olmaları nedeniyle diğer kullanıcılar tarafından tahrip 
edilmesi durumunun normal olduğu ve bu şekilde ilerleyen süreçlerde esnek olunabildiği kabulle-
nilmiş ve çözüm üretme denemelerine devam edilmiştir. Örneğin dikilen çiçeklerin üzerine basıldığı 
tespit edildiği için çevresine yerleştirilen taşların daha yüksek yapılması yöntemi seçilmiştir. Diğer 
kullanıcıların farkındalıklarını artırabilmek adına uyarı olarak büyük bir taşın üzerine renkli harflerle 
“lütfen koruyun” yazılarak bitkilendirilmiş alanın kenarına bırakılmıştır.

Katılımcıları doğrudan etkileyen bir başka sorun ise arazi çalışmaları sırasında yaşanan alerjik du-
rumlar ve böcek sokmalarıdır. Bu da ekibin motivasyonunun bir süre düşmesine sebep olmuştur. İş 
takviminde yapılan düzenlemeler ve eldiven vb. önlemler ile bu sorunun da üstesinden gelinmiştir.

Yer oluşturma sürecine katılım, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve takım çalışması becerilerini de geliş-
tirmeye yardımcı olmuştur. Fikir Atölyesi’nde gerçekleştirilen fikir paylaşımları, iletişimler, farklı bakış 
açıları, kullanıcı yorumları ile mekân oluşturma sürecini ilerletmek, katılımcı süreçlerin tasarımı 
geliştirdiğini göstermiştir. Tohum Topu Atölyesi’nde atık kâğıtları verimli bir şekilde kullanmış olmak 
ve alanda bulunan işlevsiz ögeleri mekân oluşturma sürecinin geri kalanında kullanmak, yaratıcılık 
ve işlev kazandırma gibi konularda çok yönlü düşünebilmeyi aşılamıştır. Ayrıca, sıfırdan mekân oluş-
turma sürecinde bir çalışma grubu içerisinde bulunurken, bir günde gerçekleştirilen değişiklikler ile 
çalışılan alan işlevsel ve keyifli bir mekân görüntüsü ve hissi kazandığından, ortaya çıkan bu ürünün 
verdiği motivasyon işbirliği duygusunu pekiştirmiştir.

Öğrenciler süreci değerlendirirken, liderlik ve yardımlaşma yönlerinin geliştiğini dile getirmişlerdir. 
Aynı zamanda karşılık beklemeden bir şeyler yapmanın kendilerini iyi hissettirdiğini, mekânı ken-
dileri oluşturdukları için sahiplendiklerini ve projeyi not ortalaması ya da dersi geçmek için değil 
kendileri için yapmaya devam ettiklerini vurgulamışlardır. Katılımcılar süreci keyifli, zorlu ve öğretici 
olarak tanımlamışlardır.
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Mekâna ve Sürece Dair Tartışma

Çalışmanın mevcut literatür çerçevesinde değerlendirmesi yapılırsa, mekâna katkısının sürece kat-
kısından daha kısıtlı olduğu görülebilir. Her ne kadar yer oluşturma yoluyla bir açık alanın düzen-
lenmesi yapılmış olsa da sonuç ürünün tasarım kalitesi açısından yeterli olduğu söylenemez. Yine 
de alanın ilk halindeki bakımsız ve kullanılamaz durumu ortadan kaldırılmış ve öğrencilerin kendi 
imkânlarıyla kendilerine küçük bir dinlenme alanı oluşturmaları sağlanmıştır. Öte yandan bu dene-
yim, süreç açısından çok daha verimli sonuçlar vermiştir ve planlamada katılım literatüründeki yer 
oluşturma uygulamalarına yeni bir örnek eklemiştir.

Mekândaki düzenlemeler açısından bu çalışmanın örneğinde New York örneğindeki25 gibi, kullanıcılar 
açık ve yeşil alan ihtiyacının karşılanması için otoriteleri beklemek yerine, kendi imkânlarını kullana-
rak bir mekân oluşturmuştur. Kendin yap kentleşmesinin avantajlarından biri, insanların yaşadıkları 
çevrenin, komşularının ve kendilerinin neye ihtiyacı olduğunun farkında olarak çevrelerini değiştir-
mesidir. Çoğunlukla sosyal gruplar ya da topluluklar tarafından ve daha yürünebilir ve birden fazla 
kullanıma hizmet eden alanlar oluşturma amacıyla gerçekleştirilmektedir.26 Bu çalışmanın örneğinde 
de, bir üniversite kampüsü gibi öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve çalışanların neredeyse tüm gün-
lerini geçirdiği mekânlarda daha kullanışlı mekânlar oluşturulması için çalışılmıştır. Söz konusu yer-
leşke gibi büyük kampüslerde kullanıcılar ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kampüsten çıkmadan 
gerçekleştirmektedir. Bu tür kampüslerde planlama ve tasarım süreçleri ne kadar detaylı düşünülerek 
gerçekleştirilse de bazı ihtiyaçlar kullanıcıların belirli bir süre deneyiminden sonra ortaya çıkabilece-
ğinden kendin yap kentleşmesi kampüslerde ihtiyaç duyulabilecek bir yöntemdir.

Yer oluşturma süreci ile düzenlenen alan herkesin kullanımına açık bir kamusal alan olmasının da 
etkisiyle bazı bozulmalara uğramıştır. İlk yapılan düzenlemeden sonra alan yeniden ziyaret edildiğin-
de ekilen çiçeklerin üzerine basıldığı, asılan kozalaklı tasarımın iplerinin koparıldığı görülmüştür. Bu 
sürecin en iyi yanı, Avustralya örneğindeki gibi27 düşük maliyetli malzemeler kullanılmış olmasıdır. 
Bu sayede kozalaklı tasarım, kısmen onarılmış ve kısmen yenilenmiş, yeni bitkiler dikilmiş ve bitki 
alanının çevresindeki taşlar daha korunaklı olabilmesi için yükseltilmiştir. Yine de zaman içinde yeni-
den bozulma riski olasıdır ve bu durum da taktiksel kentleşme uygulamalarının geçici, düşük bütçeli 
ve küçük ölçekli olması28 tanımlamasıyla uyumludur. Katılım yoluyla somut bir mekânı oluşturma ha-
fızayı ve aidiyet duygusunu tetiklediğinden29 mekâna herhangi bir zarar gelmesi durumunda mekânı 
oluşturan katılımcılar, mekânı tekrar kullanılabilir hale getirmektedir.

Üniversitede yer oluşturma sürecinde yaşanan problemlerden biri olarak, Avustralya örneğinde yö-
netimsel bariyerlerden söz edilmiştir.30 Benzer şekilde bu çalışmada da projenin başında mekânsal 
düzenleme için izin alma sürecinin uzamasına dair kaygılar yaşanmıştır. Ancak sonrasında kurum 
yetkililerinin personel ve malzeme konusunda destek vereceklerini söylemeleri, kolaylaştırıcı olmuştur.

25  Mees, Participatory Design, 249-78.
26  Mould, “Tactical Urbanism.”
27  O’Rourke ve Baldwin, “Student engagement.”
28  Hend H. Yassin, “Livable city: An approach to pedestrianization through tactical urbanism,” Alexandria Engineering 
Journal 58, s. 1 (Mart 2019), https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.02.005.
29  Mees, Participatory Design, 249-78.
30  O’Rourke ve Baldwin, “Student engagement.”
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Yaratıcı katılım sürecinde önerilen bilgilendirici, işlevsel ve esnek olma kriterleri31 bu çalışmanın bir-
likte üretme deneyiminde de kullanılmış ve faydalı olmuştur. Sürece dair her aşamanın gerektirdiği 
bilgi paylaşımı düzeyi farklılaşmıştır. Örneğin atölye sırasında kendin yap kentleşme örnekleri, bir 
sunum yoluyla ilk kez deneyimleyecek katılımcılara aktarılırken; bahçecilik aşamasında, doğadaki 
varlıklar hakkında veya böceklerin yaşam alanlarına dair kısa bilgi paylaşımları olmuştur. Üretilen 
mekânda işlevsellik, katılımcıların orayı gelip geçmek için değil kullanmak için düzenledikleri gerçe-
ğine paralel olarak ön planda olmuştur. Bir diğer kriter olan esneklik ise yaşanarak daha iyi dene-
yimlenmiştir. İlk yapılan düzenlemenin bozulması ve yeniden yapılması sürecinde değişmez öğeler 
yerine hareketli ve ihtiyaca göre konumlandırılabilir birimlerden yararlanılması ile esneklik kriteri 
sağlanmıştır.

Süreçteki kazanımlar, önceki çalışmaların bulgularıyla çoğunlukla paraleldir. Çalışmanın sonuçla-
rı katılım ve birlikte tasarlama sürecinin genç katılımcılar için öğrenme, sosyalleşme, sahiplenme, 
işbirliği yapma ve arkadaş edinme duygularını geliştirici etkisi olduğunu öne süren çalışmaları32 des-
teklemektedir. Bu çalışmanın değerlendirmesinde de katılımcılar, benzer kazanımlardan söz etmişler-
dir. Bu uygulama sayesinde katılımcılar farklı sınıflardan ve hatta farklı bölümlerden arkadaşlarıyla 
farklı fikirler üzerinde uzlaşma ve işbirliği yapma olanaklarını elde ederken, aynı zamanda iyi vakit 
geçirdiklerini belirtmişlerdir. Süreç boyunca gerçekleştirilen bilgi paylaşımları, mekân düzenlemeleri, 
katılım yolu ile mekân oluşturma girişimleri, final ürünün kullanımının gözlenmesinin ve alınan geri 
bildirimlerin ardından mekân oluşturma sürecine katılımın yarattığı aidiyet ve farkındalık ön plana 
çıkmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun, mekânın varlığını potansiyeliyle beraber fark ettiği 
gözlenmiştir. Mekân üretme sürecinde bulunma, fikir sunma, emek verme gibi etkenler, mekâna 
bağlılık ve aidiyet duygularını oldukça güçlendirmiştir. Bu sebepler ile, literatüre “Kendin Yap Kent-
leşmesi” ya da “Taktiksel Kentleşme” şeklinde işlemiş olan ve projede uygulanan bu yöntem, top-
luluk ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra aidiyet üzerindeki etkisini de ortaya çıkarmıştır. Çalışma-
nın tamamlanmasının ve oluşturulan mekânın kullanılmasının ardından bu kullanımların mekânda 
yarattığı sonuç etki gözlemlendiğinde, mekânı sürdürme adına mekân kullanıcıların ne ölçüde etki 
edebileceği fark edilmiştir. Mekânın korunması, temizliği, geliştirilmesi gibi mekânı sürdürme işlem-
leriyle ilgilenecek kişiler, mekânın kullanıcılarıdır. Bu da kullanılabilir yeşil alanların sosyal ilişkileri 
güçlendirmesine farklı bir örnektir.

Bu çalışmada yer oluşturma süreci tasarlanırken, herkese açık olması önemsenmiştir. Örneğin, Fikir 
Atölyesi’nde üzerinde yer oluşturma fikirleri yazılı olan poster fakültede bir hafta asılı bırakılmış ve 
bu sayede dersi almayan ve atölyeye katılamayan diğer fikir sahiplerinin de önerilerine açık hale 
getirilmiştir. Bu sayede bu süreçlerin kapsayıcı olabilmesi için gayriresmi, gönüllü ve herkese açık 
olması gerekliliği kriterinin33 sağlanması hedeflenmiştir.

Çalışmada kullanılan yöntemlerden biri olan atölyelerin, birlikte tasarlama ve yer oluşturma süreç-
leri için fırsat yarattığı ve insanların birbirine ve bir yere olan bağlılıklarını artırdığı, katılımcıların 
hem kişisel gelişimlerini hem de kolektif üretimi desteklediği öne sürülmektedir.34 Yaşam ve ileti-
şim kalitesini artırmak için yer oluşturma aşamasında; mekân hissi, mekândaki nesneler ve çevre  

31  Galabo ve Cruickshank, “Making it better.”
32  Raman ve French, “Enabling genuine participation.”
33  O’Rourke ve Baldwin, “Student engagement.”
34  Rhiannon Corcoran, Graham Marshall, ve Erin Walsh, “The psychological benefits of cooperative place-making: a 
mixed methods analyses of co-design workshops,” CoDesign 14, s. 4 (2018), https://doi.org/10.1080/15710882.2017.1340484.
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karakteristiği önem taşımaktadır.35 Çalışmada, doğal alanda doğal nesneler ile mekân oluşturmanın 
tercih edilmesinin sebeplerinden biri de budur.

Stüdyo projeleri ve gönüllülük çalışmaları dersleri, öğrenci merkezli eğitim anlayışının hayata geç-
mesini kolaylaştırırken öğrencinin yalnızca dinleyici olarak kalmadığı, gerçek hayatın gerçek mekân-
larında uygulayıcı olarak rol almasını sağlama potansiyeline sahiptir. Avrupa’da bir üniversitede 
inovasyon yönetimi ve tasarım düşüncesi hakkındaki bir ders kapsamında uygulanan örnekte36 ol-
duğu gibi, öğrencilerin gerçek bir uygulamayı deneyimlemeleri ve bu katılımcı tasarım süreci ile 
yaratıcılıklarını geliştirmeleri önemsenmiştir.

Sonuç Yerine

Türkiye’de şehir planlama eğitimi, her ne kadar uygulamalı ders ve projeleri içerse de yapılan proje-
ler çoğunlukla kâğıt üzerinde ve hatta bazen bilgisayar ekranında kalmaktadır. Ancak zaman zaman 
bu çalışmada da olduğu gibi gerçek hayata dokunan küçük projeler gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür 
uygulamalı projeler, öğrencilerin hem kendi kullandıkları mekânlara ait düzenlemeler yapmalarına 
fırsat yaratır hem de öğretici bir süreçle sosyal ilişkilerini ve problem çözme becerilerini geliştirme-
lerine yardımcı olur. Geçici ve küçük müdahaleler de olsa yer oluşturma pratikleri, geleceğin şehir 
plancıları olan öğrenciler için planlamada katılımı yaşayarak düşündürecek ve tartıştıracak bir “ilk 
adım” olarak kabul edilebilir. Bu çalışma kapsamında, yalnızca bir kampüsün bir açık alanına dair 
fikirler üretilip hayata geçirilmiş olsa da, mekânsal kararlarda yalnızca tüketici değil aynı zamanda 
üretici olmanın tadını ve sorumluluğunu deneyimletmesi ve gelecekteki kent bütününü ilgilendiren 
olası kararlara katılımda benzer yaklaşımları düşündürmesi açısından önemlidir.

35  Truong, Gray, ve Ward, “Enhancing urban nature.”
36  Guilherme Victorino vd., “Rethinking the Campus Experience in a Post-COVID World: A Multi-Stakeholder Design 
Thinking Experiment,” Sustainability 14, s. 13 (2022), https://doi.org/10.3390/su14137655.
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