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SUNUŞ

Çoğunlukla sanılır ki, herkes, en azından  kendi “sorununu” bilir. 
Gerçekten de öyle mi acaba? Gündelik yaşamımıza bakıldığında, bildiğimizi 
sandığımızı “sorunlarımızı” gerçekten de bilmediğimize; bilmediğimiz için 
de yanlış “tedavilerle” çözümlemeye çalıştığımıza; çözümleyemeyince de 
nasıl sıkıntılara düştüğümüze pek çok örnek verebiliriz. Sonra; “sorunumuz”
her neyse, bir tane değil ki; çoğu zaman birden çok “sorunumuz” vardır ve
çoğumuz, hangi birisiyle başedeceğimizi bilemez duruma düşeriz. Öte yan-
dan, sorunlarımız yalnızca bireysel değil ki; “sorunumuz” birlikte yaşadıkla-
rımızın da “sorunu” olabilir. Bu durumda, hangi “sorunu”, kimlerin “soru-
nunu” öncelikle ve de önemle ele alacağımız “sorunu” da ortaya çıkmaz mı?
Kısacası; nelerin “sorun “ olduğunu bilme; bu da yetmez, önem ve öncelik 
sırasına göre sıralama “sorunumuz” var. 

Öte yandan, hep “sorunlardan” söz ettik; oysa,  bir de bu “sorunların”
çözümlenmesi “sorunumuz” olacaktır, değil mi?  Sorunumuzu ya da sorun-
larımızı çözecek “çareleri” nasıl belirleyeceğiz? Diyelim ki, “çareleri” de 
bulduk, ama, her çare, her durumda uygulanamayabilir. Peki, bunu nasıl an-
layacağız, yani, bulduğumuz “çareyi” ya da “çareleri” nasıl yaşama geçire-
bileceğiz? 

Görüldüğü gibi “sorunlarımızın” ne olduğunu doğru anlayabilmek ve 
açıklayabilmek; “çareler” bulmak ve bu “çareleri” yaşama geçirmek ger-
çekten hepimiz için, herkes için bir sorun.  Bu kitapçık, işte, bu sorunu 
doğru biçimde çözümleyebilme; en azından çözümleyebilmemizi kolaylaş-
tırma çabasına girecekler için hazırlandı.

Çabalarını verimli kılmak isteyen herkese yararlı olacağına inanıyoruz. 

 

KIRSAL ÇEVRE 
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DAHA AZ SORUNLU BİR YAŞAM !
UZAK BİR HAYAL Mİ?

Gündelik yaşam mücadelemizde, içinde bulunduğumuz toplumsal- 
kültürel ve doğal çevremizde bir dizi sorunla, bir başka deyişle bizi rahatsız
eden, varlığı sıkıntı yaratan durum veya olaylarla karşılaşırız. Bu sorunlar-
dan her birimiz farklı şekilde etkileniriz. Bazılarını bireysel veya ortak çaba-
larla çözeriz. Çözdüğümüzü düşündüğümüz sorunlar bazen çok daha büyük 
yeni sorunlara yol açar. Bazen esas sorunu bırakıp, bunun ortaya çıkardığı 
sonuçlarla boğuşmaya çalışırız. Geçte olsa “bataklığı kurutacağımıza sivri-
sineklerle uğraştığımızı” fark ederiz. Çoğunlukla bizim sorunlarımızın “dı-
şarıdan birileri” tarafından çözülmesini bekleriz. Bazı durumlarda bu sorun-
lar uzun süre varlığını devam ettirerek bizimle birlikte yaşamaya devam e-
der. Yaşadığımız çevrede olup biten bazı sorunların farkına bile varmayız ve
bunlar “bizim bakış açımızdan sorun teşkil etmez”. Ya da bir başkası için 
sorun olan, bir diğer komşumuz, arkadaşımız için sorun olarak bile görülmez.  

Çalışma toplantısının bu bölümünde, kısa sayılabilecek bir zaman di-
limi içerisinde sizlerin katkı ve yardımıyla aşağıdaki konular üzerinde düşü-
nüp, karşılıklı fikir alış-verişinde bulunacağız.  

1) Gündelik ev, aile, köy içi sosyal yaşantımızda ve yaşamımızı sürdürmek 
için girdiğimiz bir dizi üretim temelli ekonomik faaliyetlerimizde karşı-
laştığımız çeşitli sorunları; nasıl sınıflandırıp, gruplara ayırabileceğimizi 
konuşup, tartışacağız. 

2) Bir sonraki aşamada, gruplara ayırdığımız bu sorunları, üzerinde anlaşıp,
uzlaştığımız belli kriterlere/ölçütlere uygun olarak, önem ve öncelik de-
recesine göre nasıl sıraya koyabileceğimizi yani, “ilk önce çözümleme-
miz” gerekenlerle, “ileride/daha sonra çözeriz” ya da “çözemeyiz” şek-
lindeki ayrımları nasıl yapabileceğimizi konuşacağız. 

3) Son olarak da ilk sıralara yerleştirdiğimiz yani öncelik verdiğimiz bu 
sorunların çözümünde hangi yol ve yöntemleri kullanabileceğimizi, çö-
zülen sorunların “esas sorunumuzun” ortadan kaldırılmasına ne ölçüde 
katkı vereceği, ya da yeni sorunlara yol açıp, açmayacağını, sorunsuz bir 
yaşama ulaşıp, ulaşamayacağımızı konuşacağız.  
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BİRLİKTE SORUN TANIMLAMA 

Size göre neler sorundur? 
Sorun denince neler aklınıza geliyor? Konu ayırımı yapmaksızın kendi 

açınızdan sorun olarak düşündüğünüz, aklınıza ilk gelen her hangi bir du-
rumu, bir olayı aktarabilir misiniz?  

Dile getirilen sorunlar, bir başka temel/gerçek sorundan kaynaklanan 
sonuçlar olabileceği gibi, doğrudan sorun olarak algılanan durumlar da ola-
bilir. Bu aşamada böyle bir ayırıma gidilmeyip, yalnızca verilen cevaplar 
belli kategoriler altında toplanmaktadır. Daha sonra zaman kalırsa sizlerle 
birlikte böyle bir alıştırma çalışması yapılacaktır.  

Sorunlarımız
1) Kendimiz veya aile üyelerinin içinde bulunduğu fizyolojik, sosyal- kül-

türel, ekonomik ortamla bağlantılı yaşanılan özel durumlar, sonuçlar ve-
ya tüm bu alanlarla ilişkili “gelecek kaygıları” yani, “bireysel, özel so-
runlar” olabilir. 

2) Aynı ortak yaşamı paylaştığımız komşularımız, ortaklarımızla ilişkileri 
de içinde barındıran, toplumsal altyapı hizmetleri ile farklı doğal kay-
naklara erişim, paylaşım ve kontrol süreçlerinde ortaya çıkan “toplumsal 
tabanlı sorunlar” olabilir. 

3) Yaşamımızı sürdürmek için yürüttüğümüz ürün ve hizmet üretimi temel-
li faaliyetlerin çeşitli aşamalarına ilişkin “bireysel” veya “toplumsal ta-
banlı” sorunlarla da ilişkili üretim, verim, gelir azlığı, teknik, teknolojik, 
olanaklara sahip olma, yararlanma vb. alanlardaki “ekonomik sorunlar” 
olabilir.  

Sorun 
Verilen yanıtlardan çıkan sonuçlara göre, her hangi bir şekilde bizim psiko-
lojik, fiziksel, sosyo-kültürel, ekonomik, çevresel/doğal denge ve düzenimi-
zi olumsuz biçimde etkileyen, etkileme potansiyellerini içinde barındıran ya 
da istediğimiz yönde gelişmemiz önünde engeller teşkil eden birbiriyle karşılık-
lı etkileşim içinde bulunan olaylar ve durumları sorun olarak adlandırabiliriz. 
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Duyulan-Hissedilen İhtiyaç Ayırımı

Bir diğer bakış açısından sorun; kişilere bağlı olarak farklı düzeylerde 
eksikliği duyulan ya da hissedilen bir ihtiyaçtır.  

Duyulan/Gerçek İhtiyaçlar: İçeriden/içsel olarak, kendimiz tarafın-
dan dile getirilen, varlığı kafamızı sürekli meşgul eden, çözümüne yönelik 
çeşitli çabalara girdiğimiz konular olabilir. Örneğin, evimizin içinden veya 
çeşmeden suyun sürekli akması, hayvanımızın veya ürünlerimizin “daha iyi 
para” etmesi, çocukların eğitiminin aksamaması, çevremizdeki ormanların
azalmaması vb.

Hissedilen İhtiyaçlar: Daha çok dışarıdan, bizim dışımızdan başkala-
rı tarafından sorun olarak görülen ya da bizim açımızdan önceliği/ aciliyeti 
olmayan, bazen “bize göre lüks”, “olsa da olur olmasa da” diye düşündü-
ğümüz sorunlar, ihtiyaçlar olabilir. Örneğin; çevremizdeki biyolojik çeşitli-
liğin korunması, kadınlar için bir modern çamaşırhane ya da fırın, köye bir 
kanalizasyon, arıtma tesisi, gençlere bir basketbol sahası yapılması vb.   

 

Sorun Tanımlamada Katılımcılık

Aklımıza gelebilecek her türlü kuruluş ve kişi tarafından sıkça dile ge-
tirilen katılım kavramı, üzerinde duracağımız konularla da yakından ilişkili. 
Kalkınmayla bağlantısı açısından diğer konuşmacı arkadaşlarımız da katılı-
mın önemi üzerinde durdu ve duracaklar. Katılım bir defada yapılıp tamam-
lanan bir görev değil, bir yaşam kültürü, insanların gönüllü, bilinçli olarak 
içinde yer aldıkları dinamik bir süreç olarak da tanımlanmaktadır. Bizler 
burada katılımcı uygulamaları nasıl daha fazla geliştirebilir ve çalışmaları-
mıza yansıtabiliriz boyutu üzerinde duracağız. Katılımın yükseltilmesi yap-
tığımız bu toplantı açısından hissedilen bir ihtiyaç .  

Bazı ihtiyaçlar köyün/topluluğun/ortakların bir kesimi için duyulan 
gerçek ihtiyaç olabilirken bir diğer kesimi için gerçek ihtiyaç olmayabilir. 
Tüm kesimlerin/tarafların temsil edildiği (kadın, genç, yaşlı, farklı mahalle, 
sülale, aşiret vb.) geniş katılımlı toplantılar yapılması, ortak ve gerçek ihti-
yaçların tespitinde çözümlerin sahiplenilmesi ve uygulamaların sürekliliğini 
sağlamada önemli bir araçtır. 
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Ne tür konular, olaylar kimler tarafından sürekli sorun olarak dile ge-
tirilmektedir? Sorun olarak dile getirilen bu durumdan kimler olumlu, kim-
ler olumsuz olarak etkilenmekte ya da etkilenecektir? 

Bu iki soruya yanıt bulma çabalarımız, sorunları tüm açıklı-
ğı/çıplaklığı ve çeşitli boyutlarıyla anlayıp, kavramamıza yardım edecektir. 
Bu anlama, kavrama çabaları, çözüm geliştirme sürecinde ne tür yol ve yön-
temler izlememiz gerekir sorusuna da ışık tutacaktır. Kısaca sorun ki-
min/kimlerin sorunu, çözümden kimler kazanıp, kimler kaybedecektir.  

Küçük, dar gruplar veya bireylerle kurulan ilişkiler sonucu dile getiri-
len sorunlar gerçek/duyulan sorun olmayabilir. Ayrıca bu tür dar katılımlı
toplantılarda dile getirilen sorunların çözümüne yönelik atılan adımlar, hiç 
de hesaba katmadığımız yeni çatışmalı durumların, gerilimlerin dahi ortaya 
çıkmasına yol açabilmektedir.  

 

Sorunlar Arasında Öncelik Belirleme 

Sorunlarımızın farklı biçim, içerik ve boyutta olabileceğini gördükten 
sonra, şimdi de köylüler veya üyelerinizin seçilmiş temsilcileri, yerel toplu-
luğun önderi olarak sizlerin, dile getireceği sorunlardan hareketle bir “sorun 
önceliklendirme çalışmasını” birlikte yapabiliriz. Kalkınmanın çok boyutlu-
luğu, çok taraflılığı dikkate alınarak bu alıştırma uygulamasında daha çok 
toplumun geniş kesimleri tarafından ortak sorun alanı olarak görülen konu-
lar üzerinde yoğunlaşacağız.  

 

GRUP ÇALIŞMASI : BİR

Soru-1: Kooperatifinizin yönetimiyle ilişkili olarak (ortaklarla, üst 
birlik veya orman idaresi ile ilişkiler, ortaklık payları, genel kurul, işbölümü 
vb. konularda) karşılaştığınız önemli sorunlardan birini yazar mısınız? 

Soru-2: Kooperatif aracılığı veya başka bir şekilde çözülmesi halinde 
ortaklarınız veya köylülerin gelirlerini artırabilecek (bitkisel, hayvansal ü-
retim, ormancılık ya da tarım dışı konularda) “ekonomik temelli” sorunla-
rınızdan birini yazar mısınız? 
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Örneğin, gelirimizi, kazancımızı artırmaya yönelik çeşitli çabalarımız, 
bunları engelleyen durumlar, üretim ve verim artışına yönelik yeni teknik ve 
teknoloji kullanım ihtiyacı, kooperatif üyelerinin çalışmalara daha fazla ka-
tılımını veya kooperatifin etkinliklerini artırmaya yönelik çabalar vb. 

Grup olarak kısa süreli düşünme/tartışma, ardından sorunları yazarak 
katılımcılara aktarma alıştırması. Sonuç olarak kooperatif yönetimini güç-
lendirme veya gelirimizi artırma konusunda çeşitli sorunlarımızın olduğu
ortaya çıktı. Şimdi bu bir dizi ihtiyaç ya da sorun çözme girişimleri arasında 
hangisine öncelik verebiliriz?  

Sorunlar arasında öncelik belirleme sahip olunan çeşitli kaynak ve 
olanaklar ile belli ilke ve değerleri dikkate alarak bir tercih yapma durumu-
dur. Günlük yaşantımızda sıkça bu tür tercihler yapmak durumunda kalır, 
bir şeyden vazgeçip bir diğerine yönelebiliriz. Çoğu zaman bunu neden yap-
tığımızı fazla düşünmesek, gerekçelerini açıklamasak da kafamızda bir dizi 
değerlendirmeler sonucu tercihlerimizi yaparız.  

Bu seçimleri, tercihleri sizce neye göre yaparız? İhtiyaçlarımızı nasıl
sıraya koyabiliriz? Sıralama yaparken neleri dikkate almalıyız? Örneğin; 
varlığımızı tehdit eden olağanüstü ya da beklenmedik durumlarla karşılaşın-
ca hemen o sorunun çözümüne yöneliriz. Açlık, sağlık, ısınma vb. temel in-
sani ihtiyaçlarımıza öncelik veririz. Çözmemiz gereken sorunlar arasında bir 
tercih yaparken bazı kriterler, ilkeler, prensiplerden yararlanmamız gerekir. 
Belirlediğimiz önceliklerde birtakım hareket noktalarımız, değerlerimiz, 
kaygılarımız vardır. En azından sorun çözeyim derken, sorunu çözülemez 
hale getirmemek, aile düzenimizin, huzurumuzun bozulmaması, komşuları-
mıza zarar vermemek, daha az insanı kendimize küstürme, “attığımız taşın,
ürküttüğümüz kurbağaya değmesi” vb.  

Sorunlar arasında öncelik belirlerken aşağıdaki tablodan yararlana-
biliriz. Tablonun ilk sütununa kararlarımıza yön veren bazı kriter, ilke ve 
değerleri yazarız. İhtiyaç duyulması halinde bunlara yenilerini de ilave 
edebilir, istersek önem derecelerine göre işaretler veya simgeler kulla-
narak sıraya da koyabiliriz. Daha sonra dile getirilen toplumsal tabanlı
ve/veya ekonomik sorunlardan en fazla 2-3 tanesini yan sütunların ilk satırı-
na yazarak, kararlarımıza yön veren ilke, kural ve değerlerimizle, sorunları-
mız arasındaki örtüşme/uyumluluk düzeyini, oluşabilecek risk durumundan 
hareketle belirleyebiliriz. Sonuçta her bir sorunun toplam risk puanını göz
önüne alarak en az riskli olandan başlayarak sorunlara öncelik verebiliriz.  
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GRUP ÇALIŞMASI:  İKİ

(Hayali Olarak Doldurulmuş Örnek Tablo) 

Kararımıza Yön Veren İlkeler, 
Değerler, Kurallar  

S - 1 S – 2 S – 3

Kısa Sürede Sonuç Alabilmek �� �� � �

Temel İnsani İhtiyaçları
(beslenme sağlık, barınma vb) 
Karşılamak  

�� � �� �

Köy İçi ve Komşu Köylerle     
Gerilim Yaratmamak  

�� � �� �

Fazla Sayıda İnsanı
Yararlandırmak 

�� � �� �

Çevreyi Olumsuz Olarak        
Etkilememek 

�� � � ��

Daha Az Özkaynak, Sermaye 
Yatırmak 

�� � �� �

Kazanç veya Faydadan Uzun 
Süreli Yararlanmak 

�� � �� �

Destekleyici Kişi / Kuruluşların
Önceliklerini Dikkate Almak 

�� � � ��

TOPLAM 20 12 16 

Risk Durumu:
Çok Fazla Riskli = (� ��) Riskli Gözüküyor  = (� �) Hiç yok/Çok 
Az Risk Var = (�)
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Çözüm Önerileri Geliştirme 

Öncelik verdiğimiz sorunların çözümünde izlenecek yol ve yöntemler, 
konunun içerik ve farklı boyutlarına göre değişebilmektedir. Çözümlerin, 
amaç ve hedefler, girdi ve çıktılar, yararlanacak/etkilenecek kişiler, uygula-
mada izlenecek süreç/yaklaşım, bütçe vb. nitelikleriyle bir Proje şekline dö-
nüştürülmesi gerekecektir. Proje geliştirme / yönetimi konusunda açıklama-
larda bulunacak arkadaşımız, konu üzerinde daha ayrıntılı duracaktır.  

Çözüm önerisi geliştirme, farklı seçenekler ortaya koyma çalışması
olarak ele alınabilir. Öncelik verdiğimiz sorunun çözümünü nasıl sağlaya-
cağız? Sorunu çözebilmek için ne tür kaynak ve olanaklara sahibiz? Kimler-
den ne tür destek / katkı, yardım alacağız? İşin asıl sorumlusu kimler olacak, 
kimler işe sahip çıkıp, takip edecek? Bu tür sorulara yanıt verebilmek için, 
bir takım hareket/ tutamak noktalarına ihtiyacımız var. Biraz önce belli bir 
konuya, soruna öncelik verirken bazı ilke ve kriterleri dikkate almıştık. Çö-
züm önerisi geliştirebilmek için de yine bir takım yeni, ilave kriterlere, “eşik 
taşları”na ihtiyacımız olacak. Bunlar:  

 

1) İlgili Tüm Tarafların Temsili: Sorunlarımıza çözüm seçeneklerinin 
bulunması aşamasında da ilgili tüm tarafların katılımının sağlanması
farklı öneri ve görüşlerinin alınması, sorun çözme çabalarına zenginlik 
katacaktır. Çözümler her zaman tek değildir, “akıl akıldan üstündür”, 
herkesin çözümü farklıdır vb.

2) Teknik Uygunluk: Yerel kaynakların, malzemenin kullanımı, iş gücü 
ihtiyacı, pazarlama, satış kolaylığı, uzmanlık gerektirecek yeni bilgi, 
teknoloji transferine duyulan ihtiyaç, üretim ve verim artışı sağlama ka-
pasitesi vb. 

3) Mali-Ekonomik Uygunluk: İşin maliyeti, maliyetin paylaşım şekli, sa-
hip olunan kaynaklar, uzun dönemde oluşabilecek riskler, ara bakım- 
tamir, yenileme ihtiyacı, ek kaynak gerektirip, gerektirmediği vb. Eko-
nomik açıdan elde edilecek kazanç ve faydalar, bunların sürekliliği, çık-
tıların paylaşımı, girdi- çıktı dengesi, ekonomiklik vb. 

4) Toplumsal-Kültürel Uygunluk: Yerel, yöresel geleneklere uygunluk, 
insanların içten, arzulu sahiplenmesi, çeşitli biçimlerde destek vermesi, 
işin kalıcılığı ve sürdürülebilirliği vb.
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5) Kurumsal Uygunluk: İş yapabilme, sürdürebilme kapasitemiz, güçlü 
ve zayıf yanlarımız, geçmiş deneyimlerimiz, örgütlü, ortak iş yapma a-
lışkanlığımız. Aşamalı büyüme, küçükten başlama, zamanla kapsam-
lı/karmaşık işlere yönelme.  

6) Çevresel Uygunluk: İçinde yaşadığımız doğal çevreye zarar verip, 
vermediği,  çevresel maliyeti, neler karşılığında neye sahip olacağız vb.

7) Destek Verecek Kişi ve Kuruluşlar: Kimlerden ne tür destek, öneriler 
geliyor? Bunların geçmiş uygulamaları, ne kadar güvenilebileceği, alı-
nacak desteğin biçimi (ayni, mali, bilgi, teknoloji vb.) ve koşulu, kaza-
nacak ve kaybedecek tarafların gücü vb.  

8) İstenilen Sonuçlara Ulaşma Süresi: İşin yapılma zamanı, tamamlanma 
süresi, istenilen sonuç veya faydaların başlangıcı, kısa süreli geçici veya 
uzun süreli kalıcı çözüm ilişkisi, vb.  
Belli bir soruna çözümler bulmaya çalışırken, öneriler, seçenekler geliş-

tirirken de kafamızda bir takım düşünceleri, olabilirlikleri, muhtemel güçlük 
ve kolaylıkları, fayda ve zararları sürekli değerlendirerek bu görüş-lerimizi 
diğer ilgili kişililerle paylaşırız. Biraz önceki grup çalışmasında öncelik ver-
diğimiz sorunların (kooperatif yönetimini güçlendirme veya ortaklarımızın
gelirlerini artırma)  çözümünde farklı yol ve yöntemlerin olabileceğini biraz 
sonra yapacağımız grup çalışmasında hep birlikte göreceğiz. Gruplar ortak-
laşa belirlenen bir sorunu kendi aralarında tartışarak nasıl çözümleyebile-
ceklerine karar verecek ve düşüncelerini  diğer gruplara açıklayacaklardır. 

Bu alıştırma (örnek uygulama) çalışmasında tartışma ve değerlendir-
melerimizi yönlendirmede bize yol gösterecek, hareket noktası oluşturabile-
cek bazı ilke ve kurallar aşağıdaki tabloda yer almakta. İstenmesi, ihtiyaç 
duyulması halinde bunlara yenilerini de ekleyebilirsiniz. Gruplar kendi 
uygun çözüm önerilerini grup sözcüleri aracılığıyla tüm katılımcılara akta-
racaklardır. Bu yolla bir sorunun çözümünde farklı seçenekler olabileceğini 
görecek ve uygunluk puanı yüksek, yani yapılabilirlik, uygulanabilirlik şan-
sı en fazla olan seçeneği hep birlikte, ortaklaşa belirleme ve benimseme ola-
nağına sahip olacağız.  

 

*** 
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GRUP ÇALIŞMASI: ÜÇ 

(Hayali Olarak Doldurulmuş Örnek Tablo) 

 

Kriterler, Değerler, Mihenk 
Taşları

Ç – 1 Ç – 2 Ç – 3

İlgili Tüm Tarafların Temsili ☺☺ ☺ ☺☺ ☺

Teknik Uygunluk  ☺☺ ☺☺ ☺ �

Mali-Ekonomik Uygunluk  ☺☺ ☺ �

Toplumsal-Kültürel  
Uygunluk 

� ☺☺ ☺ ☺☺

Kurumsal Uygunluk   ☺ ☺ ☺☺

Çevresel Uygunluk � ☺☺ ☺

Destek Verecek Kişi ve
Kuruluşların Niteliği

☺☺ ☺☺ ☺ �

İstenilen Sonuçlara Ulaşma 
Süresi 

� ☺ ☺☺

Toplam 9 15 10 

Uygunluk Ölçütleri :
Uygun Değil   = � ( O Puan) 

 Kısmen Uygun   = ☺ (1 Puan) 
 Uygun Olan Yönler Fazla  = ☺ ☺ (2 Puan) 
 Tamamen Uygun    = ☺ ☺☺ (3 Puan)  
Son Olarak 
Sorunsuz insan veya sorunsuz yer var mı? Kimlere sorunsuz insan, ne-

relere sorunsuz memleket/yerleşim yeri denebilir?  
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Son olarak, sorunlar günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. İrili, 
ufaklı sorunları çözerek kendimizi geliştirebilir, kendi kendimize güvenimi-
zi güçlendirebiliriz. Sorunların altında ezilmeden, gücümüzün, yetenekleri-
mizin farkında olarak işe başlarsak daha az hayal kırıklıkları, umutsuzluk 
yaşarız. “Yıkabileceğimiz pehlivanlarla güreşmek”, atacağımız her adımın
olası sonuçlarını düşünmek, küçük ama olumlu sonuçlarla mutlu olmak, bü-
yük, mega hayallerin çekiciliğinden uzaklaşabilmek, katılımın sağlayacağı 
huzur, güven ve yaratıcılığa inanmak ve sabırlı olmak sorunların çözümünde 
izleyeceğimiz temel davranış kalıpları olabilir.  

 

Gelir Azlığı, Yoksulluğun Neden ve Sonuçları

Sorunlarımızın neden ve sonuçlarını, birbirleriyle bağlantılarını/ ilişki-
lerini görmek, çözümlerin olası etkilerini değerlendirebilmek açısından ol-
dukça yararlı bir pratik, alıştırmayı oluşturmaktadır. Toplantı sonunda kö-
yünüze, işinize döndüğünüzde, burada verilen eğitimi kendi ortaklarınız, 
arkadaşlarınız veya diğer komşularınıza aktarırken, aşağıda verilen şekildeki 
boş bırakılan yerleri birlikte tartışarak doldurabilir, isterseniz yeni kutular 
ilave edebilirsiniz. Şeklin içini tamamen boşaltarak, daha farklı bir sorunu 
“esas sorun olarak” merkeze yazabilir, bunun neden ve sonuçları konusun-
da düşünsel alıştırmalar geliştirebilirsiniz.    

 

GRUP ÇALIŞMALARI İÇİN YÖNLENDİRİCİ AÇIKLAMALAR 

1. Soru-Yanıt Çalışması: Size göre neler sorundur? 

Sorun kavramını farklı boyut ve içerikleriyle daha anlaşılır kılmaya 
yönelik olarak yeteri kadar katılımcının (10-15 kişi) o an aklına gelen bir 
sorunu hemen sözlü olarak aktarması. Verilen yanıtların büyük kağıtlara ya-
zılarak içeriklerine göre “ailevi/ özel/ kişisel” veya “topluluk temelli” ya 
da “ekonomik” sorunlar olarak üç grupta toplanması, istenmesi halinde 
grup sayısının daha da çoğaltılabileceğinin vurgulanması. Böylesi bir sınıf-
lamanın sorunların tespiti ve daha sonra bazılarını ayıklamada bize yardımcı
olacak bir yöntem olduğunun altının çizilmesi.  
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İkinci Grup çalışması –1: Sorun Tespiti  
İlk grup çalışmasında farklı yerleşim ya da kuruluşlardan gelen katı-

lımcılar, karışık şekilde daha önce birbirlerini tanımayanlar aynı grupta ol-
mak üzere 4-5 gruba ayrılır. Gruplar 5-6 kişiden oluşur ve konuşmalardan 
etkilenmeyecek şekilde bir birlerinden uzak ya da ayrı mekanlarda çalışırlar. 

Gruplar kendilerine verilen süre içinde, daha önceden kağıtlara yazılan 
veya duvara asılan soruları (Soru-1 ve Soru- 2) tartışarak yanıt yazarlar. 
Gruplar öncelikle kendilerine bir grup adı belirler ve kendi aralarından 
bir başkan ve sözcü seçerler. Verilen sürede sorulan sorulara en az 1 en 
fazla 2 yanıtı büyük harflerle, kolay okunacak şekilde kağıtlara yazarlar. 
Grup çalışmasında hangi sorunlar üzerinde durduklarını ve sorun tespitinde-
ki ortak kararlarını sözcüleri aracılığıyla açıklarlar.  

Tüm grupların sunuşunu tamamlamasından sonra, herkesin ortak so-
run olarak kabul ederek, üzerinde görüş belirtebileceği, katkı vereceği nite-
lik ve üzerinde ortak çalışma yapılacak içerikte olan 2-3 tane sorunun altı
çizilerek yeniden büyük kağıtlara yazılır. Ardından bu ortak sorunlardan ha-
reketle bir önceliklendirme çalışmasının nasıl yapılacağına ilişkin grup ça-
lışmasına geçilir.  

Gerekli süre: Grup çalışmaları için 10 dakika. Sunuşlar için her gruba 
2’şer dakika. Ortak sorunların bulunması ve görüş birliği sağlanması için 10 
dakika olmak üzere toplam süre 30 dakika / yarım saat.

Üçüncü Grup Çalışması-2: Sorunları Önceliklendirme 
Daha önce oluşturulan aynı gruplar, belirlenen ortak sorunları

önceliklendirmede kullanacakları, hazırlanarak kendilerine dağıtılan form-
larda bulunan ve kararlarına yön verecek ilke, kural ve değerlerle, belirlenen 
sorunlar arasındaki örtüşme/uyum düzeyini, oluşabilecek risk durumundan 
hareketle belirlemeye çalışırlar. Gruplar kendi içlerinde tartışma, görüş alış-
verişi yaparak öncelikle hareket noktasını oluşturan bu ilke ve kuralla-
rın yeterli olup, olmadığını, yetersizse yenilerini ekleyerek kararlaştırdık-
ları risk durumunu belli işaret ve simgeler kullanarak formlara işaretleyerek 
puan verirler.  

Grup sözcüleri, grupta yapılan tartışmaları, hangi konularda kolay mu-
tabakat, görüş birliği sağladıklarını nelerde, nerelerde farklı görüşler oldu-
ğunu, hangi konuda uzlaşmakta zorlandıklarını vurgulayarak sorunların çö-
zümünde oluşabilecek riskleri içeren açıklamalarını 5 dakika içinde sunar-
lar.  
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Grupların risk durumlarına ilişkin puanları varsa ilave kriterleri daha 
önceden hazırlanan geniş kağıtlara yazılır ve sonuçta ortak görüşleri yansı-
tan her bir sorunun toplam risk puanı göz önüne alınarak en az riskli olan, 
en düşük puan alan sorundan başlayarak sorunlar önceliklendirilebilir.  

Gerekli süre: Grup çalışmaları için 30 dakika. Grup sunuşları için 20 
dakika. İlave görüş ve katkılar için 10 dakika olmak üzere toplam süre 60 
dakika /1 saat. 

Dördüncü Grup Çalışması –3: Çözüm Önerileri Geliştirme  
Daha önceki veya yeniden oluşturulan gruplar, biraz önce öncelik ve-

rilen sorunlar arasından ortak kararla seçilen bir sorunu nasıl çözümleyebi-
leceklerini tartışarak karara bağlamak üzere yeniden bir araya gelirler. Grup-
lar verilen süre içinde kendilerine dağıtılan formlarda bulunan, çözüm öneri-
si geliştirmede yönlendirici, yol gösterici, hareket noktası oluşturacak ilke 
ve kurallar ışığında tartışma ve görüş alış-verişlerini tamamlayarak sonuçla-
ra ulaşırlar. Bu çalışmada da gruplar öncelikle hareket noktasını oluşturan 
ilke ve kuralların yeterli olup, olmadığını, yetersizse yenilerini ekleye-
rek ortak değerlendirmeler sonucu kararlaştır-dıkları uygunluk puanlarını
formlara işaretleyerek grup çalışmalarını tamamlarlar.  

Grup sözcüleri, grupta yapılan tartışmaları, hangi konularda kolay mu-
tabakat, görüş birliği sağladıklarını, nelerde, nerelerde farklı görüşler oldu-
ğunu, hangi konuda uzlaşmakta zorlandıklarını vurgulayarak, çözüm öneri-
lerini ve bunların uygunluk puanlarını 5 dakika içinde açıklarlar.  

Grupların çözümlerine ilişkin uygunluk puanları ve varsa ilave kriter-
leri daha önceden hazırlanan geniş kağıtlara yazılır. Böylece herhangi bir 
sorunun çözümünde farklı seçenekler olabileceği hep birlikte görülür. So-
nuçta ortak görüşleri yansıtan çözümlerin uygunluk puanları yani, yapılabi-
lirlik, uygulanabilirlik şansı dikkate alınarak, en fazla puana sahip olacak 
seçeneği hep birlikte belirlenme ve benimsenme olanağına sahip olunabilir. 

Gerekli süre: Grup çalışmaları için 30 dakika. Grup sunuşları için 20 
dakika. İlave görüş ve katkılar için 10 dakika olmak üzere toplam süre 60 
dakika /1 saat. 

*** 


