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Abstract 

Social impact can be defined as "the change that occurs as a result of an 
actual event" or "the effects that occur on different people as a result of an 
action, an activity and a project". Urban green areas also bring positive and 
negative changes and effects to the users. Urban green areas, besides being a 
physical space, also have a social space at the same time. For this reason, the 
main purpose of social impact assessment in urban green areas is to ensure 
that positive effects are planned and designed. The aim of this study is to 
provide a guideline explaining how social impact assessment for urban green 
areas, where people are socially engaged, needs to be done. First of all, social 
psychology and the concept of social impact, social impact analysis and social 
impact assessment, which is one of the fields of social psychology, were 
explained and social effects of urban green areas were mentioned. In this 
direction "Social Impact Assessment Guide for Urban Green Areas" was 
prepared. 
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Özet 

Sosyal etki, gerçekleştirilen bir etkinlik sonucu ortaya çıkan değişim” veya 
“bir eylem, etkinlik ve projenin sonucunda farklı insanlar üzerinde oluşan 
etkiler” olarak tanımlanabilir. Kentsel yeşil alanlar da kullanıcılarda olumlu 
veya olumsuz çeşitli değişim ve etkiler meydana getirmektedir. Kentsel yeşil 
alanlar, fiziksel bir mekan olmanın ötesinde aynı zamanda sosyal bir mekan 
özelliğine de sahiptir. Bu nedenle kentsel yeşil alanlarda sosyal etki 
değerlendirmenin temel amacı, olumlu etkilerin planlanarak ve tasarlanarak 
ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı, insanların sosyal 
etkileşim içinde olduğu kentsel yeşil alanlara yönelik sosyal etki 
değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bir rehber 
oluşturmaktır. Öncelikle sosyal psikoloji ve sosyal psikolojinin çalışma 
alanlarından biri olan sosyal etki kavramı, sosyal etki analizi ve sosyal etki 
değerlendirme açıklanmış ve kentsel yeşil alanların sosyal etkilerinden 
bahsedilmiştir. Bu doğrultuda “Kentsel Yeşil Alanlar için Sosyal Etki 
Değerlendirme Rehberi” hazırlanmıştır. 
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1. Giriş 

Sosyal psikoloji, psikoloji ve sosyolojinin kesişim noktası olup psikolojinin bir 
altdalı olarak kabul edilmektedir. Zihinsel yaşamın, sosyal etkileşim ve sosyal 
olgularla ilgili tarafları sosyal psikolojiyi oluşturmaktadır (Kayaoğlu, 2011: 3). 
Psikolojinin, sosyal bilimlerde asıl öneme sahip olan kısmı, insan hareketlerinin 
kaynağı olan akli ve bedeni hareketleri idare ve ahlakı düzenleyen uyarımlardan 
bahseden kısmıdır (Mc Dougall, : 189).  

Farklı tanım ve açıklamalara göre sosyal psikoloji: 

 Bireylerin, davranış, duygu ve düşüncelerinin başkalarının gerçek, hayal 
edilen veya ima edilen varlığından nasıl etkilendiğinin bilimsel yollarla 
araştırılmasıdır (Kayaoğlu, 2011: 3).  

 İnsanların diğer insanlar hakkında nasıl düşündüklerinin, onları nasıl 
etkilediklerinin ve onlarla nasıl ilişki kurduklarının bilimsel bir biçimde 
çalışılmasıdır (Taylor, vd., 2000: 3). 

 Sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranışının özelliklerinin ve 
nedenlerinin bilimsel bir biçimde incelenmesidir (Kağıtçıbaşı, 1999: 19). 

 İnsan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin psikolojik temellerini sistematik 
olarak inceleyen bir disiplindir (Bilgin, 2000: 2). 

 Birey-çevre etkileşimi açısından sosyal (toplumsal) davranış biçimlerini 
inceler. 

Sosyal psikoloji, psikoloji disiplini içinde, sosyal davranışın açıklanması, toplumsal 
düzeyde bireyin aldığı rol ve toplumsal süreçlerin birey üzerindeki etkilerini 
incelemektedir (Narter, 2007: 24). Gruba uyma davranışı, ikna, güç, sosyal etki, 
itaat, önyargı, önyargının azaltılması, ayrımcılık, kalıp yargılar, sosyal biliş ve 
sosyal algı, sosyal kategoriler, saldırganlık, özgeci davranış, kişiler arası çekicilik, 
tutumlar ve tutum değişimi, iletişim, izlenim oluşturma, küçük gruplar, liderlik, 
kitle davranışı ve gruplar arası ilişkiler sosyal psikolojinin çalışma konularıdır 
(Kayaoğlu, 2011: 5). 

Bu çalışmada; sosyal psikolojinin çalışma alanlarından biri olan sosyal etki 
kavramı, sosyal etki analizi ve sosyal etki değerlendirme açıklanmış; insanların 
sosyal etkileşim içinde olduğu kentsel yeşil alanlara yönelik sosyal etki 
değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bir rehber 
oluşturulmuştur. 

2. Sosyal Etki 

Sosyal Etki Kuramı, diğer insanların birey üzerindeki etkisini açıklamak amacıyla 
Latane tarafından ortaya koyulmuştur. Latane, sosyal etki kuramını, psikolojik 
iyilik halinde, nesnel duygularda, bilişlerde, inançlarda, değerlerde, davranışlarda, 
gerçek, hayali veya gizli kişilerin varlığının ortaya çıkardığı değişiklikler olarak 
tanımlamaktadır (Abayhan, 2013: 48). Başka bir tanıma göre sosyal etki, bireyin 
düşüncelerinde, duygularında, tutumlarında veya davranışlarında, başka bir kişi 
veya grupla girdiği etkileşim sonucu meydana gelen değişim olarak 
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tanımlanmaktadır. Bu değişim her zaman aynı yolla veya aynı süreçle 
gerçekleşmemektedir (Yıldız, 2016: 43). 

Vanclay (2003), sosyal etkiyi en elverişli kavramsallaştırma yolunu, insanların 
yaşam şekillerinde, kültürleri ve ortak inançlarında, toplumlarında, çevrelerinde, 
sağlıkları ve esenliklerinde, kişisel ve mülki haklarında ve son olarak korkuları ve 
isteklerindeki değişimler olarak açıklamaktadır. Bu tanımda görülebileceği gibi 
sosyal etki analizi bir teknikten çok, toplumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 
kalkınmanın sosyal boyutuyla ilgili bir kalkınma ve demokrasi felsefesidir 
(Vanclay, 2003: 7). 

Sosyal etki genel anlamda, “yapılan bir aktivite sonucu ortaya çıkan değişim” veya 
“bir eylem, aktivite, program ve proje sonucu farklı insanlar üzerinde oluşan 
etkiler” olarak da tanımlanabilir. Bahsedilen etki olumlu veya olumsuz olarak 
algılanabilir; planlanarak veya planlanmadan elde edilebilir, kısa veya uzun vadede 
kendini gösterebilir ya da bütün bu özelliklerin birleşimiyle ortaya çıkabilir. Bir 
faaliyetin bazı insanlar üzerinde hemen ve doğrudan bir etkisi olabileceği gibi, 
aktiviteyle doğrudan ilişkisi olmamış insanlara, kuruluşlara veya örgütlere kadar 
uzanan etkileri de olabilir (Porter & Kramer, 2011: 7). Sosyal etki, altyapı ve 
kalkınma projelerinin, projenin yürütüleceği bölgesel ve ulusal coğrafi alanda 
bulunan yerel halk, özel sektör ve kamu kuruluşları üzerine olabilecek ve projenin 
ekonomik ömrü boyunca ya da daha uzun sürelerle devam etmesi muhtemel geçici 
ya da kalıcı etkilerdir (Karakitapoğlu vd., 2013: 153). 

Kentsel yeşil alanların sosyal boyutu, özellikle yoğun kentlerde, büyük ölçüde göz 
ardı edilmektedir. Yeşil alanların sosyal yönlerini ele alan araştırmalar, kentsel 
yeşil alanların sosyal etkileşim ve katılılm, kültürel kimlik ve toplum gelişiminde 
oynadığı role odaklanmıştır (Chiesura, 2004: 132). 

Kentsel yeşil alanlarda oturma, dinlenme, kitap okuma, aile veya arkadaşlarla 
ortak bir şeyler yapma, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma, piknik yapma, 
yürüyüş ve spor yapma gibi aktiviteler sonucu kullanıcılarda ortaya çıkan değişim 
yeşil alanların sosyal etkisinin göstergeleridir.  

2.1. Sosyal Etki Analizi  

Politika, program ve reformlar, projeler her bir grubu ve bireyi farklı biçimlerde ve 
farklı yollarla etkilemektedir. Sosyal etki analizi, politika-program-proje sonrası 
uygulanabildiği gibi, sorunun tanımlandığı ve farklı müdahale araçlarının 
tartışıldığı karar verme süreçlerinde de gerçekleştirilmektedir. Birinci durumda 
etki ölçülürken, ikinci durumda olası etkiler ortaya çıkarılmaktadır; bir başka 
ifadeyle, birinci durum sınırlılıkları içinde kesinliği, ikinci durum olasılığı daha 
fazla içinde barındırmaktadır. Ancak her iki durumda da ölçülen şey “değişim” 
ve/veya “değişimin düzeyi”dir (Şener, 2011: 6). Sosyal etki analizi, kar amacı 
güden ya da gütmeyen kuruşlar ile kamu kuruluşlarının ve programlarının 
yarattıkları sosyal etkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Bu bağlamda sosyal 
etki analizi kavramı dünyada halihazırda gelişmiş ve gelişen filantropi3, üçüncü 

                                                        

3 İnsanlığın tıbbi, ekonomik, sosyal standartlarını ve refahını arttırmaya yönelik yapılan bağışçılık 
anlayışıdır (Müftügil Yalçın & Güner, 2015: 122). 
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sektör, sosyal girişimcilik ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi çeşitli önemli 
araştırma alanlarını etkilemektedir (Porter & Kramer, 2011: 10). 

Sosyal etki analizi, insanlar üzerindeki tüm etkilerin, insanların ve toplumların 
sosyo-kültürel, ekonomik ve biyofiziksel çevreleriyle etkileşim kurdukları tüm 
yolların değerlendirilmesini somutlaştıran bir şemsiye veya kapsayıcı çerçeve 
olarak anlaşılmalıdır. Bu nedenle sosyal etki analizi, estetik etkiler (peyzaj analizi); 
hem somut hem de maddi olmayan arkeolojik ve kültürel miras etkileri; toplum 
etkileri; kültürel etkiler; demografik etkiler; kalkınma etkileri; ekonomik ve mali 
etkiler; cinsiyet etkileri; beden ve ruh sağlığı etkileri; yerli haklara etkileri; altyapı 
etkileri, kurumsal etkiler; eğlence ve turizm etkileri; siyasi etkiler (insan hakları 
yönetimi, demokratikleşme vb.); yoksulluk; psikolojik etkiler; kaynak sorunları 
(kaynaklara erişim ve sahiplik); sosyal ve beşeri sermaye üzerindeki etkiler ve 
toplumlar üzerindeki diğer etkiler gibi alanların değerlendirilmesinde yer alan çok 
sayıda uzmanlık alt alanıyla güçlü bağlara sahiptir (Vanclay, 2003: 7). Kökeninde 
ve devamında, sosyal etki analizi çok disiplinli bir araştırma alanıdır. Sosyal etki 
ölçümü hem bir sosyal bilimler alanı, hem de politika yapma sürecinin bir parçası-
araştırma alanı olarak dikkat çeker (Müftügil Yalçın vd., 2015: 18).  

Sosyal etki analizi, bir etki matrisinin kullanımıyla bir sosyal/sosyo-ekonomik 
yönler kümesine dayanarak projeden elde edilen fayda ve etkilerin 
değerlendirilmesine dayanmaktadır. Sosyal/sosyo-ekonomik yönler (istihdam, iş 
hayatı, sağlık, korunmasız gruplar vb.) projedeki her bir faaliyetin etkisini 
değerlendirmek için kullanılır. Etki analizi sayesinde projenin faydaları ve etkileri 
tahmin edilir ve büyüklükleri mümkün olduğunca ölçülebilir (Carlsen, 2013: 473).  

2.2. Sosyal Etki Değerlendirme (SED) 

Uluslararası Etki Değerlendirmesi Derneği, sosyal etki değerlendirmesini, 
planlanan müdahalelerin (politikalar, programlar, planlar ve projeler) ve bu 
müdahalelerle başlatılan her türlü sosyal değişim süreçlerinin hem olumlu hem de 
olumsuz, hedeflenen ve istenmeyen sosyal sonuçlarını analiz etme, izleme ve 
yönetme süreçleri olarak tanımlamaktadır (Browne, 2016: 6).  

Sosyal Etki Değerlendirmesi, sosyoloji, antropoloji, demografi, gelişim çalışmaları, 
toplumsal cinsiyet çalışmaları, sosyal ve kültürel coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi 
ve insan hakları, toplum ve çevre psikolojisi, sosyal araştırma yöntemleri ve çevre 
gibi birçok alanı bünyesinde barındıran disiplinler arası ve/veya disiplinler 
arasında bir sosyal bilimdir (Esteves vd., 2012: 34). Sosyal Etki Değerlendirme, 
genellikle nesnel ve öznel değerlendirme ile etik yargıların birleşimini içeren bir 
süreçle gerçekleştirilmektedir. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gibi, olumlu 
(faydalı) etkilerin tahmin edilebilmesine rağmen olumsuz (istenmeyen) etkiler 
üzerinde durma eğilimindedir (Heikkinen & Sairinen, 2007: 19).   

Sosyal etki değerlendirmesi planlanmış bir programın, reformun ya da projenin 
sosyal sonuçlarının analiz edilmesini, izlenmesini ve yönetilmesini kapsayan bir 
süreçtir (Şekil 1). Temel amacı daha sürdürülebilir ve hakkaniyetli biyofiziksel ve 
insani bir çevre yaratmaktır. Bu süreçte birbirini tamamlayan niceliksel ve 
niteliksel yöntemler bir arada kullanılabilmektedir. Yöntemler projenin 
uygulandığı alan, sektör-konu-tema, zaman, kaynak (insan kaynağı da dahil olmak 
üzere) ve hedef grup gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Vanclay, 2003: 5).   
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Sosyal etki değerlendirmesi, etkileyen ve etkilenenler arasındaki etkileşim 
sürecinde ortaya çıkan yaşam ve mekâna ilişkin etkilerin, olası olumsuz 
sonuçlarının minimize edilmesi için kapsamlı ve katılımcı bir yönetim sürecidir. 
Etkileyen ve etkilenen arasındaki etkileşim sürecinin sosyal ve mekansal değişime 
duyarlı hale getirilmesi için, sosyal etki değerlendirme raporları özellikle karar 
alıcıları yönlendirmeyi amaçlayan bir dokümandır (Göksu & Akalp, 2016). 

Şekil 1. Sosyal etki değerlendirme aşamaları (Şener, 2011: 11) 

 

Sosyal etki değerlendirme çalışmalarının her bir aşamasında farklı yöntemler 
kullanılabilmektedir. Uygulama alanının temel koşullarını ortaya koymak, literatür 
taraması, geçmişte aynı alanda yapılmış çalışmaların gözden geçirilmesi, bu 
çalışmaları yapan kurumlarla ve kişilerle görüşülmesi, istatistiklerin derlenmesi 
gibi pek çok aracı bir arada kullanmayı gerektirmektedir. Hedef grubun 
tanımlanması; proje uygulamalarının analizini, her bir faaliyetin kimi ya da kimleri 
hedeflediğini, yarar ve maliyet dağılımını ortaya koyacak çalışmaları 
kapsamaktadır. Sınırların belirlenmesi proje ölçeğine, zamana, öngörülen 
hedeflere, hedef gruba göre farklılık gösterecektir. Kapsamın belirlenmesi 
değerlendirme çalışmasının derinliğinin kararlaştırılmasıdır. Literatür taraması, 
saha çalışmaları, toplumun katılımını sağlayıcı teknikler bu aşamada 
kullanılabilmektedir (Vanclay, 2003: 6). Etkiyi ölçebilmek için göstergelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Göstergeler, başlangıç noktasına, hedef grubun mevcut durumuna, 
zamana ve kaynağa göre belirlenebilir. Sosyal etki çalışmasının gerçekleştirilmesi 
aşamasında niceliksel veri toplama yöntemleri, anket ile niteliksel veri toplama 
yöntemleri, derinlemesine görüşmeler, odak grup çalışmaları, etnografik gözlem 
teknikleri bir arada kullanılabilmektedir. Proje sonuçlarının duyurulması rapor, 
basın bültenleri vb yoluyla sağlanabilir (Şener, 2011: 12). 

Uygulama alanının temel 
koşullarını tanımlamak, 
göstergeleri kullanarak 

etkilenecek grupları 
tanımlamak 

Sosyal etkinin sınırlarını 
belirlemek 

Sosyal etkinin kapsamını 
belirlemek 

Değişim ölçütlerini, 
değerlendirme 

göstergelerini belirlemek 

Sosyal etki çalışmasını 
gerçekleştirmek 

Karşılaştırma yapmak 
(öncesi ve sonrası) 

Sonuçları paylaşmak İzleme planı geliştirmek 
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3. Kentsel Yeşil Alanların Sosyal Etkileri 

Kentsel yeşil alanların işlevlerini 6 ana başık altında toplamak mümkündür 
(Erdoğan & Aklanoğlu, 2007).  

Şekil 2. Kentsel yeşil alanların işlevleri 

 

Kentsel yeşil alanlar, fiziksel bir mekan olmanın ötesinde aynı zamanda sosyal bir 
mekan özelliğine sahiptir. Kentsel yeşil alanların kullanımı sırasında gerçekleşen 
etkileşim süreci, kentsel mekanın farklı insanlar tarafından ortak kullanımı, 
bireyler üzerinde bir takım etkiler ortaya çıkarmaktadır. Kentsel yeşil alanlardaki 
sosyal etki, yeşil alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler ve diğer insanlarla etkileşim 
sonucunda insanlarda meydana gelen değişimdir. Bu değişim olumlu olabildiği gibi 
zaman zaman olumsuz da olabilir. Bu nedenle kentsel yeşil alanlardaki sosyal etki 
değerlendirmenin temel amacı, olumlu etkilerin planlanarak ve tasarlanarak 
ortaya çıkmasını sağlamaktır. Kentsel yeşil alanlardaki sosyal etkiler: 

 Kullanıcıların diğer kullanıcılarla birlikte bir araya gelerek sosyalleşmesi,  

 Kullanıcılar arasında sosyal bağ ve iletişim sağlaması,  

 Kullanıcılar arasında kültürel etkileşim ve toplumun gelişimini sağlaması,  

 Toplumsal ve bireysel ilişkiler kurulması ve ilişkilerin güçlenmesi,  

 Cinsiyet, yaş, inanç, kültür ve ekonomik özellikler gibi farklı niteliklere 
sahip insanların toplanması için bir mekan oluşturarak sosyal adalete 
katkıda bulunması; farklı gruplar arası ilişkiler kurulması,  

 Göçmenler ve yerel halk arasında bir etkileşim ve yerel kültürlerin ifade 
edilmesi için bir alan sunması,  

 Sosyal izolasyonu azaltma ve kapsayıcı topluluklar yaratması, 

Kentsel yeşil 
alanların 
işlevleri 

Sosyal 
işlevleri 

Kültürel 
işlevleri 

Ekonomik 
işlevleri 

Ekolojik 
işlevleri 

Fiziksel 
işlevleri 

Eğitim 
işlevleri 
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 Destekleyici kişisel ilişkiler sağlaması, 

 Özgüven, özsaygı, ait olma ve kendini gerçekleştirme gibi kişişel gelişim 
sağlaması, 

 Boş zaman aktivitelerinde etkileşime giren insanlar arasında daha büyük 
bir sosyal birlik oluşturması,  

 Paylaşılan sahiplik duygusu yaratması, 

 Sosyal kimlik ve toplumsal bağları geliştirmesi, 

 Kitle davranışının gelişmesi, 

 Yerel ekonomiyi desteklemesidir (Chiesura, 2004: 130), (Qi vd., 2012: 3), 
(Rakhshandehroo, 2015: 61), (Garret & Stark, 2017: 7-10). 

4. Kentsel Yeşil Alanlar için Sosyal Etki Değerlendirme Rehberi 

Literatürde sosyal etkiyi ölçmenin üç ana nedeni: 

 Öğrenmek için ölçmek, 

 Harekete geçmek için ölçmek, 

 Hesap verebilir olmak için ölçmek olarak ifade edilmiştir (Epstein & Yuthas, 
2014: 117). 

Kentsel yeşil alanlar için sosyal etki ölçümlemesi, yerel yönetimin yeşil alanlarla 
ilgili faaliyetleri hakkında önemli bilgileri toplar ve bu bilgileri yerel yönetimin 
kent halkını oluşturan insanların hayatlarına ve çevreye, belli bir zaman sürecinde 
sağladığı değişimi oryata koyar.  

Kentsel yeşil alanlarda sosyal etki değerlendirmenin sağlayacağı yararlar 
paydaşlar açısından ele alınabilir. Kullanıcılar, tasarımcılar ve diğer çalışanlar, 
destekçiler ile yerel yönetimler açısından paydaş4 bazlı sosyal etkinin belirlenmesi, 

 Kentsel yeşil alanların paydaşlar üzerinde yarattığı değişimi verilere dayalı 
olarak şeffaf bir şekilde ortaya koyacaktır. 

 Kentsel yeşil alanların tasarım, uygulama ve işletme (bakım ve yönetim) 
süreçlerindeki maliyete karşılık olarak sağlanan sosyal faydayı ortaya 
koyacaktır.  

 Yerel yönetimlerin gerçekleştirdikleri hizmetlere daha bütünsel olarak 
bakmalarını ve misyonlarını daha iyi şekilde yerine getirmelerini 
sağlayabilir. 

 Sosyal etki raporlarının ana faydalanıcıları kurumların kendileridir. Kentsel 
yeşil alanlar için sosyal etki değerlendirme sonuçları yerel yönetimlerin 
başarısını ortaya koyacaktır. Yerel yönetimlerin sermaye ve emek 
harcayarak gerçekleştirdikleri projelerde hedeflerine ulaşıp/ulaşmadıkları 

                                                        

4 Paydaş, faaliyetlerinden somut bir şekilde etkilenen, işbirliği yapan veya destek veren tüm 
aktörlere denir (Müftügil Yalçın & Güner, 2015: 122). 
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konusunda kendilerini sorgulayarak; sosyal etki analiziyle istedikleri 
etkiyi/faydayı yaratıp yaratmadıklarını ortaya koyabilirler.  

 Yerel yönetimler için yeşil alanların sosyal etkisini ölçmek, yerel yönetimler 
tarafından insanlara iyi bir hizmet sunulduğunu ve sunulan hizmetin fark 
yarattığını ortaya koymak açısından yararlı olacaktır. 

 Kentsel yeşil alanlarla ilgili kararların verilmesi ve hizmetlerin planlanması 
açısından yerel yönetimlere kolaylık sağlayacaktır. Gelecekte yapılması 
planlanan yeşil alanlar ile bireyler, aileler ve toplumun her kesimi üzerinde 
yaratacağı sosyal etki ve değişimler arasında bağlantı kurulabilir. Etkilerin 
olumlu olması yönünde öngörü geliştirilebilir.  

 Sosyal etkilerin izlenmesi sonucunda planlanmamış ve olumsuz sonuçlar 
öngörülebilir, projelerde değişiklik yapılabilir ve bu sayede istenmeyen 
sonuçlar için önlem alınabilir. Böylece kentsel yeşil alanların nitelik ve 
nicelik yönünden artması sağlanabilir. 

 Sosyal etki analizinin gerekliğine dair tartışmalar devam etmesine rağmen, 
sosyal etki analizinin yerel yönetimlerin etkinliğini ortaya koyma, olumlu 
sosyal değişime katkı sağlama ve gelecekte düşünülen yeşil alanların 
planlama ve tasarım süreçlerinde önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.  

 Yeşil alanların yarattığı sosyal etki çalışanlar açısından da önemli olup 
sosyal etki değerlendirme, çalışanlar için motivasyon sağlar. Peyzaj 
mimarları ve uygulamada yer alan işçilerin çalıştıkları peyzaj projelerinin 
etkilerini somut bir şekilde görmesi ve bu etkiye katkıda bulunduğunu 
bilmesi çalışanlar için motive edici olacaktır.  

 Kullanıcıların yeşil alan kullanımı sonrası kendilerinde ortaya çıkan sosyal 
etkiyi ve gelişimi fark etmelerini sağlayacaktır. 

 Kullanıcılar için farklı tercihler oluşturacaktır. Kullanıcıların kentsel yeşil 
alanların sosyal etkisini bilmesi, yine kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına göre 
farklı yeşil alanları tercih etmelerini sağlayacaktır. 

4.1. Kentsel Yeşil Alanlar için Sosyal Etki Analizi ve Değerlendirme Aşamaları 

5 aşamalı bir çalışma ile kentsel yeşil alanlar için sosyal etki ölçümlemesi 
yapılabilir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Kentsel yeşil alanlar için sosyal etki analizi ve değerlendirme aşamaları 

 

Kapsamın ve paydaşların belirlenmesi: Kentsel yeşil alanlarda sosyal etki 
analizi, proje uygulamadan önce veya sonra yapılabilir.  Tasarım ve uygulama 
aşamasında iken yapılan etki analizinde olası etkiler ölçülürken, karar verme 
süreçlerini etkileyebilir. Ayrıca proje aşamasında iken sosyal etkiye duyarlı 
tasarım yaklaşımı ile mekânsal müdahalenin yarattığı sosyal etkilerin en aza 
indirgenmesi için insan odaklı ve katılımcı tasarım süreçleri benimsenmelidir. 
Proje uygulandıktan sonra yapılan etki analizinde mevcut etkiler ortaya çıkarılır ve 
olumsuz etkiler çıkması durumunda müdahale edilebilir. 

Kentsel yeşil alanlarda sosyal etki analizi, belirli bir zaman dilimini kapsayacak 
şekilde yapılabilir. Sosyal etki kısa veya uzun vadede ortaya çıktığı için belirli 
aralıklarla tekrarlanabilir ve böylece analizler arasında karşılaştırma yapılabilir. 
Sosyal etki analizi, proje aşamasında iken, kısa vadeli değişim 1 yıl, orta vadeli 
değişim 2-4 yıl ve uzun vadeli değişim 5 ve daha fazla yıl için belirlenebilir. 

Kentsel yeşil alanlarda sosyal etki analizi için paydaşların görüşlerini almak 
amacıyla en etkili yöntem anket uygulamaktır. Bu kapsamda;  

 Kent halkı (özellikle engelliler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar), 

 Ziyaretçiler (kent dışından gelen kullanıcılar), 

 Tasarımcılar, 

 Uygulama ve bakım işlerinde çalışanlar, 

 İşbirliği yapan veya destek veren kişi ve kurumlar (gönüllü kişiler ve sivil 
toplum örgütleri), 

1. Kapsamın ve paydaşların belirlenmesi 

2. Değişim teorisinin oluşturulması 

3. Ölçülececek sonuç ve göstergeler  

4. Değerlelendirme yöntem ve araçları  

5. Sonuçlar/değişimler 
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 Yerel yönetim yöneticilerinden (belediye başkanı, park ve bahçeler müdürü 
gibi) oluşan paydaşlar için sosyal etki değerlendirme anketi uygulanabilir. 

Değişim teorisinin oluşturulması: Değişim teorisi, bir projenin veya yeşil alanın 
sosyal etkileri arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyan mantıksal 
haritalama yöntemidir. Etki sağlaması beklenen sonuçların nasıl bağlantılı 
olduğunu anlamaya yöneliktir. Bu nedenle gözlemlenme ve değerlendirmeye 
yönelik bir etki/değişim/sonuç belirlenmelidir. Böylece amaca ulaşmada sağlanan 
gelişmeyi izleme gerçekleşmiş olur. Değişim teorisinin geliştirilmesiyle birlikte 
hangi paydaşla ilgili sosyal etki analizi yapılacak tespit edip, ihtiyaçları ve 
özellikleri belirlenir; sonunda başarmak istenilen asıl amaç net bir şekilde ifade 
edilir. 

Tablo 1.  Yeşil alanlarda değişim teorisine bir örnek 

Değişim/istenen etki 
Beklenen veya hedeflenen 

sonuçlar/değişimler 
Değişimin 

niteliği 
Yeşil alanlardan daha 

fazla kadın kullanıcının 
yararlanması 

Kadınların özgüveninde artış 
Kadınların güvende hissetmesi 

Kadınların iletişim becerilerinde gelişme 
Soyut değişimler 

Yeşil alanlarda cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması 

%50 kadın - %50 erkek kullanıcı oranı 
% 55 kadın - % 45 erkek kullanıcı oranı 

Somut değişimler 

Ölçülececek sonuç ve göstergeler: Yeşil alanların yarattığı etkiyi anlamak için 
bütün sonuçları/değişimleri ölçmeye gerek olmayabilir. Bu nedenle, hangi 
değişimlerin gerçekten önemli olduğu belirlenerek temel sonuçlar/değişimler 
ölçülmelidir. Sadece olumlu etkilere odaklanıp, olumsuz ya da istenmeyen 
sonuçları/değişimleri ve etkileri göz ardı etmemek en doğrusudur. Değişim 
teorisini belirlerken olumsuz bir etkiye neden olabilecek etkileri de belirlemeye 
çalışıp bunları izlemeye almak önemlidir. Olumsuz etkilerin yanı sıra etki 
edilemeyen alanları ve nedenlerini belirlemek de yeşil alanların geleceğine yön 
vermek açısından anlamlı bilgiler sağlayacaktır. 

Değerlendirme araçları: Sosyal etkiyi ölçmek için geçerli tek bir ölçüm yöntemi 
yoktur ve mevcut yöntemler tek tek veya birlikte kullanılabilir. Sosyal etki 
ölçümlemesinde kullanılan yöntemler, farklı ölçümleme ekollerinden gelip farklı 
amaçlara hizmet etse de yöntemlerin hemen hepsi çoğu zaman sosyal etkiyi ölçme 
noktasında sosyal bilimlerdeki klasik araştırma yöntemlerini kullanır. Yaratılan 
değer yani sosyal etkiyi ölçmek için kullanılan yöntemler, iki temel başlık altında 
incelenmektedir. Bunlar nicel ve nitel yöntemlerdir. Nitel yöntemlerde hikaye 
anlatıları, memnuniyet anketleri, paydaş katılımlı etki analizleri gibi alt başlıklar 
mevcutken, nicel metotlar içinde fayda-maliyet analizleri, algılanan değer 
(perceived value), açıklanmış tercih (revealed preference) ve değer oyunları gibi 
yöntemler mevcuttur. 

Bu doğrultuda kentsel yeşil alanlar için sosyal etki değerlendirmesi yapmak 
amacıyla kullanılabilecek yöntemler: 

 Yatırımın Sosyal Getirisi (Social Return on Investment, SROI), 

 Çok kriterli boyut analizi (Multi-Criteria Dimension Analysis), 

 Faydacı fiyat analizi (Hedonic Price Analysis-HPA), 
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 Sosyal maliyet-fayda analizi (Social Cost Benefit Analysis-SCBA), 

 İstatiksel regresyon, 

 Derecelendirme sistemi, 

 Ön test ve son test, 

 Değişim teorisi, 

 Dengeli ölçüm karnesi (Balanced Scorecard), 

 Randomize kontrollü çalışmalardır (Müftügil Yalçın & Güner, 2015: 19). 

Sonuçlar/değişimler: Kentsel yeşil alan kullanıcıları veya hedef kullanıcılar 
üzerinde meydana gelen değişimlerdir. Proje uygulamadan önce sosyal etki analizi 
yapılırsa beklenen, hedeflenen sonuç/değişim belirlenir. Kısa, orta ve uzun vadeli 
değişimi belirlemek için sosyal etki analizi yapılırsa gerçekleşen sonuç/değişim 
belirlenir. Her iki durumda da olumsuz sonuçlar için müdahale etme şansı vardır; 
izleme, gözden geçirme ve güncelleme çalışmaları ile gereken müdahale yapılabilir.  

Sonuçlar/değişimler, somut veya soyut olabilir (Tablo 1). Somut veriler daha kolay 
ifade edilebilirken; soyut veriler genellikle algıya dayalı veriler olduğu için ifade 
etmesi zor olabilir. Bu nedenle hem nicel hem de nitel veri toplama yöntemlerini 
kullanmak gerekmektedir.  

Sosyal etki sonucu yaşanan değişim, itaat (boyun eğme), uyma ve ikna gibi farklı 
süreçler yoluyla ortaya çıkmaktadır (Yıldız, 2016: 43). Kentsel yeşil alan 
kullanıcılarında da sosyal etkileşim sonucunda bu davranışları ve davranış 
değişikliklerini gözlemlemek mümkündür. 

İtaat (boyun eğme): İtaat, bir otoritenin isteklerine boyun eğmek, bir emir veya 
isteği yerine getirmek ya da yasaklanan bir şeyi yapmamak ve istenilene uymama 
davranışının doğuracağı sonuçtan çekinilmesi veya korkulması sonucunda 
gösterilen uyma davranışıdır (Yıldız, 2016: 43). 

Kentsel yeşil alan kullanıcılarında itaat, yeşil alan kullanım kurallarına uyma veya 
uymama şeklinde görülebilir (Şekil 4). Sosyal ilişkilerin sağlıklı ve düzenli 
gelişmesi bu kurallara bağlıdır.  Kentsel yeşil alanlarda itaat davranışı, toplumsal 
bir işleve sahiptir. Bu kurallar ve kurallara itaat eden kullanıcılar sayesinde yeşil 
alanlarda daha uyumlu ve gelişme sağlayan bir etkileşim yaşanır. 

Şekil 4. Yeşil alan kullanım kurallarından örnekler 
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Uyma: Bir gruba uymak amacıyla inanç ve davranış değişikliği içeren bir sosyal etki 
sürecidir. Bu değişiklik başkalarının aynı ortamdaki fiziksel varlığından 
kaynaklanabileceği gibi sosyal norm ve beklentilerin oluşturduğu baskıdan da 
kaynaklanabilir. Grup baskısı, zorbalık, alay, eleştiri vb. gibi farklı biçimleri 
içerebilmektedir. Bir başka deyişle çoğunluk etkisi olarak da tanımlanabilmektedir. 
Yani gruba ters düşmeme, yanlış yapmama ya da bulunduğu role uygun davranma 
arzusundan kaynaklanan çoğunluğa uymayı ifade eder (Yıldız, 2016: 44). 

Uyma davranışı;  

 Grup kabulü için uyma (kişinin diğer birey ve grubun onayını almayı 
ummasıyla ortaya çıkan uyma davranışını betimlemektedir. Diğer bir 
ifadeyle gruptan takdir almak, rızasını kazanmak veya cezalandırılma, 
dışlanma gibi olumsuzluklardan korunmak için yapılan uyma davranışıdır), 

 İçselleştirme (kişinin oluşmuş fikir ve davranışlarının doğal içsel bir ödül 
alıyor olmasından ve kendi değer sistemiyle örtüştüğünden dolayı yapılan 
davranış değişikliğidir), 

 Özdeşleşme (kişinin diğer kişi veya grupla tatmin edici bir ilişki sürdürmeyi 
istemesinden ve sahip olunan sosyal rollerin beklentilerine bağlı olarak 
davranış değişikliğine giderek uyum göstermesidir. Bir başka ifadeyle ikna, 
iletilen sözlü veya sözsüz bir mesajla tutum değiştirmek, pekiştirmek veya 
tutumu biçimlendirmek için çaba göstermeye niyet etmektir.) gibi içinde 
bulunulan duruma göre farklı süreçlerle gerçekleşir (Yıldız, 2016: 44). 

Kentsel yeşil alan kullanıcılarında uyma davranışı, diğer kullanıcıların yeşil alanı 
özenli/özensiz (vandalizm) kullanma şekline uyum sağlama, kurallara 
uyma/uymama, diğer kullanıcıları rahatsız etme/etmeme, saygı 
gösterme/göstermeme gibi farklı şekilerde gözlemlenebilir.  

İkna: İletişim bağlamının sınırları içinde kişi veya kişilerin inançlarını, tutumlarını, 
güdülerini, niyetlerini ve davranışlarını oluşturma, pekiştirme, değiştirme yönünde 
etkilemeye yönelik teşebbüs olarak tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle ikna, iletilen 
sözlü veya sözsüz bir mesajla tutum değiştirmek, pekiştirmek veya tutumu 
biçimlendirmek için çaba göstermeye niyet etmektir (Yıldız, 2016: 45). 

Kentsel yeşil alan kullanıcılarında ikna davranışı, farklı kültürleri tanıma sosyal ve 
kültürel etkileşim, sosyal bağ ve iletişim sağlanması şeklinde görülebilir. 

Tablo 2’de yeşil alanların farklı paydaşları için sosyal etkiyi ortaya koymaya 
yönelik bir değerlendirme tablosu oluşturulmuştur. Tablo 2’de belirtilen 
sonuçlar/değişimler, soyut verilerdir ve anket çalışması ile elde edilebilir. 
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Tablo 2. Kentsel yeşil alanlar için sosyal etki değerlendirme (SED) 

Paydaşlar Girdiler Çıktılar 
Sonuçlar/değişimler 

Olumlu  Olumsuz 

Kent halkı 
 

Enerji 
İsteklilik 
Zaman  

Sosyal, 
kültürel, 
sportif 
etkinlikler, 
Diğer 
insanlarla 
bir araya 
gelme 

Sosyal bağ ve ilişkiler 
Toplumsal-bireysel 
ilişkiler 
İletişim  
Kültürel etkileşim 
Farklı gruplar arası 
ilişkiler 
Kişisel gelişim 
Aidiyet  
Yaşam memnuniyeti 
Sağlık ve esenlik  

Güvensizlik ve 
korku  
Suç ve risk algısı 
Kültürel çatışma 
Ait hissetmeme 
Eşitsizlik  
Sosyal baskı  
Engellenme  
Dışlanma  
Yabancılaşma  

Ziyaretçiler  
Enerji 
İsteklilik 
Zaman 

Sosyal, 
kültürel, 
sportif 
etkinlikler, 
Diğer 
insanlarla 
bir araya 
gelme 

Sosyal bağ ve ilişkiler 
Toplumsal-bireysel 
ilişkiler 
İletişim  
Kültürel etkileşim 
Farklı gruplar arası 
ilişkiler 
Kişisel gelişim 
Yaşam memnuniyeti 
Sağlık ve esenlik 

Güvensizlik 
Korku  
Risk ve tehlike 
algısı 
Kültürel çatışma 
Eşitsizlik 
Engellenme  
Dışlanma  

Tasarımcılar 

Uzmanlık 
Tecrübe  
İşgücü  
Zaman  

 
Başarma 
gücü 
Emek  
 

İstihdam 
Mesleki ve kişisel gelişim 
Mesleki doyum 
Başarı  

Başarısızlık 
Saygınlık kaybı 
Motivasyon kaybı 

Uygulama ve 
bakım 
işlerinde 
çalışanlar 

Uzmanlık 
Tecrübe  
İşgücü  
Zaman  

 
Başarma 
gücü 
Emek  
 

İstihdam 
Mesleki ve kişisel gelişim 
Mesleki doyum 
Başarı 

Başarısızlık 
Motivasyon kaybı  

İşbirliği 
yapan veya 
destek veren 
kişi/kurumlar 

Gönüllülük  

 
Başarma 
gücü 
Emek  
 

 
Toplumsal fayda 
Misyonu gerçekleştirme 
Başarı 
 

Misyonu 
gerçekleştirememe 
Başarısızlık 

 
Yöneticiler  
 

Sermaye 
Zaman  
Planlama  
 

 
Başarma 
gücü 
Emek  
Verim  
 

Toplumsal fayda 
Kurumsal fayda 
Misyonu gerçekleştirme 
Saygınlık kazanma 
Başarı 

Misyonu 
gerçekleştirememe 
Başarısızlık 
Saygınlık kaybı 

Sonuçların rapolanması: Bir sonucun/değişimin bir diğerini nasıl ve niye 
etkilediğini sorgulamak önemlidir. Yeşil alanlardaki hangi faaliyetler hangi 
sonuçları/değişimleri ortaya çıkarıyor raporda belirtirmelidir. Raporda,  

 Değiştirilebilir ve değiştirilemez etkilerin belirlenmesi ve birbirinden 
ayrılması, 
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 Erken müdahale gerektiren sosyal etkilerin belirlenmesi, 

 Erken çözüm önerilerinin geliştirilmesi, 

 Projeye yapılacak revizyonların belirlenmesi gibi konulara yer verilmelidir. 

Kentsel yeşil alanlarda sosyal etki yönetim planı ile olumsuz etkiyi azaltma ve 
fayda geliştirme amacıyla izleme, gözden geçirme ve güncelleme çalışmaları da 
yapılmalıdır.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Sosyal Etki Değerlendirme, halkın ve kurumların kapasitelerini geliştirmeye 
öncülük eden bir araçtır. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ile birlikte Sosyal Etki 
Değerlendirme (SED) birbirini tamamlayan önemli bir ikilidir. Türkiye’de ÇED 
yasal bir tabana oturtulmuştur. Bazı ülkelerde projelerin SED’ne tabi tutulması 
zorunluluğu varken, Türkiye’de SED uygulamaları için yasal düzenlemeler 
bulunmamaktadır. Küresel ısınma, kentsel dönüşüm, kentsel yaşam kalitesi, son 
yıllarda Türkiye’ye gelen mülteciler, sosyal ve kültürel değişim gibi etkenler göz 
önünde bulundurulduğunda SED uygulamalarının yasallaşmasının gerekliliği de 
ortaya çıkmaktadır.  

Kentsel dönüşümde SED raporunu zorunlu kılan Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 
Belediye Kanunu ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na 
verilmiştir. Kanun teklifinde kentsel dönüşüm projelerindeki yaşam ve mekana 
olan olumsuz etkinin azaltılması, taraflar arasında uzlaşma mekanizmalarının 
geliştirilmesi için Sosyal Etki Değerlendirme (SED) raporları hazırlanması gerektiği 
belirtildi. Gerekçe olarak "SED raporları; özellikle projeden olumsuz etkilenen 
varlıklar (PEV) ile projeden etkilenen insanlar (PEİ) için olumsuz etkilerin 
azaltılması yönünde öneriler geliştirmelidir" ifadelerine de yer verilmiştir 
(emlakansiklopedisi.com, 2018).  

Kentsel dönüşümle başlatılan SED zorunluluğu genişletilerek yerel yönetimlerin 
sorumululuğunda olan kentsel yeşil alanlar için de SED yasal bir tabana 
oturtulmalıdır.   

Tüm dünyadaki yerel yönetimler, iklim değişikliğine uyum, esneklik planlaması ve 
yeşil alt yapı süreçlerinde yer almakta ve kent halkı için yaşam kalitesinin 
arttırılmasında kentsel çevrenin rolüne dikkat etmektedir. Kent halkı ise yeşil 
alanları rahatlamak, dinlenmek, eğlenmek, stres atmak ve sosyalleşmek gibi birçok 
amaçla kullanmaktadırlar. Bu nedenle yeşil alanlarda halkın hangi aktiviteleri 
anlamlı bulduğunu, nelere ihtiyaç duyduğunu ve yeşil alanların sosyal etkilerini 
anlamak gerekmektedir. 

Türkiye’de kentsel yaşam kalitesinin arttırılması, mültecilerin uyum sürecini 
kısaltılması ve kentsel yeşil alanların sosyal sürdürülebilirliği için sosyal etki 
değerlendirme yapılmasına ağırlık verilmelidir. Bunun için de halk ve karar 
vericiler bilinçlendirilmeli ve beraber çalışmalıdır. Kent halkının gönüllü 
katılımıyla yeşil alanlar için yönetim grupları oluşturarak insanların çevrelerindeki 
kentsel yeşil alanlara aidiyet ve sahiplik hissi kazandırılabilir. Böylece toplum 
katılımı sağlanarak sosyal etkileşim/değişim ve fiziksel aktivite teşvik edilerek 
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yeşil alan niceliği ve niteliği, yer alan aktiviteler arttırılarak farklı yaş, cinsiyet, ırk 
ve etnik kökenlerdeki insanlara daha fazla hizmet edecektir. Aynı zamanda daha 
iyi bakılan ve korunan kentsel yeşil alanlara sahip olunacaktır.  

Kentlerin olduğu gibi kentsel yeşil alanlar da sürekli değişen ve gelişen bir 
karaktere sahiptir. Fiziksel mekandaki değişim ve gelişimlere bağlı olarak kent 
halkının sosyal ve kültürel yapısı da değişmektedir. Bu değişimlerin belirlenmesi, 
izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için Kentsel Yeşil Alanlarda SED Rehberi 
acil bir ihtiyaçtır ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.  
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