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GI RI Ş 

3 P A Y L A Ş I M  V E 

İŞBİRLİKÇİ TÜKETİM, ürünlerin 

ve hizmetlerin paylaşımını 

c a n l a n d ı r a r a k ,  h a y a t  t a r z l a r ı n ı 

geliştirerek ,bireysel mülkiyet ve tüketiciliği 

azaltarak alternatif hayat tarzları haline 

gelebilir; 

                             

4     YARATICILIK bu meto-

doloji günlük hayatta yaratıcı prob-

lem çözme yeteneğinin önemini 

anlamaktan ve alternatif çözümlerin ve pratik 

alıştırmaların kullanımını desteklemekten baş-

lar, alışılmış bilişsel şemaların dışında düşün-

meyi öğrenmeye kadar devam eder .  

  GİRİŞ 

1 Avrupa’nın toplam kentsel 

nüfus oranının önümüzdeki 

yıllarda  % 80’e ulaşması 

beklenmektedir. (kaynak; Avrupa 

Çevre Birliği); 

CR eatuse projesi dört temel unsur göz önüne alınarak geliştirilmiştir : 

2 AKTIF KATILIM VE 

SOSYAL HAYATA 

DAHIL OLMA  aynı kentsel 

alanda yaşayan yurttaşlar arasındaki ilişkileri 

değiştirerek toplumun ortak çıkarı için gitgide 

daha önemli hale gelmektedir; 
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B u bağlamda YARATICILIĞIN rolü 

çok önemlidir; PAYLAŞIM artık sürdürülemeyen 

hayat tarzlarının yaratıcı şekilde yeniden 

düşünülmesidir. Creatuse metodolojisi özellikle 

kentsel ortamlarda çevreyi korumak için tüketici 

toplumun israf ve aşırılıklarına karşı geliştirilmiş 

alternatif yaklaşımlarla ilgilidir. Proje önerisinden 

yapılan bir alıntı analizin temel özelliklerini 

özetliyor :  

 

  GİRİŞ  

      

Y A R A T 

I C I L I K 
.  

P ROJE kentlilerin kilit yeterlilik ve 

yetenek seviyelerinin gelişmesi sayesinde 

kentsel alanlarda yaratıcı olmayı öğrenmeleri ile 

ilgilidir. Doğrusu, kentsel alanda yaşayan ve 

kendisini daha aktif hissetmek için yaratıcı 

alternatif yollar arayan, komşularıyla temas 

halinde olmak isteyen ve sosyal girişimcilerden 

iş bulmak isteyen herkes bu projeden 

yararlanabilir . 
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... 

A METHODOLOGICAL 

INTRODÜCTION  

  GİRİŞ 

B u interaktif kılavuz, Yaratıcı Problem 

Çözme Metodolojisi ve Nörolingustik 

Programlama konularını tanıtır (bölüm 3 ve 4). 

Bununla birlikte; bu kılavuzun değerli olması; 

kentsel seviyede sosyal yaşamın 

sürdürülebilirliği, aktif katılım, işletmeler, 

sosyal ve sürdürülebilen sektörlerde iş imkanı 

yaratma gibi bazı tekniklerin kullanımını ifade 

etmesine bağlıdır. 

Ç 
alışmanın yeniliği, bu tür teknikleri kentsel 

seviyedeki deneysel durumlarla ilişkilendirme-

sinde ve dolayısıyla toplumsal menfaati teşvik 

edecek yeni yöntemler bulma çabasında yatmak-

tadır. Önceki kılavuzda belirtildiği gibi paylaşımcı 

ekonomi ve işbirlikçi tüketim özellikle kapitalist 

olmayan senaryoları değerlendirdiklerinde, yani 

insanlar üzerinde sürdürülebilirlik ve kaynak 

paylaşımının değerini değerlendirirken, standart 

durumlara istenen alternatif yollar sunabilir .  

Yaratıcı Problem Çözme zor durumlarla 

karşılaşıldığında yeteneğin canlandırılarak 

yaratıcı yetenek olarak kullanılmasını ele alan 

çoklu disiplin yaklaşımıdır. Bu metodoloji 

sayesinde herkes günlük durumlarda problem 

çözmek için yaratıcılığını kritik yetenek olarak 

kullanmaya cesaretlendirilebilir. Bu kılavuzun 

temelinde şu fikir yatmaktadır; yaratıcı problem 

çözme Avrupa’da önemli sosyo-kurumsal ve 

ekonomik alanların gelişmesinde uygulanabilir.

(mesela kentleşme, aktif yurttaşlık, sürdürülebil-

irlik, tüketim trendleri). 

N eurolinguistic Programlama 1970’lerde 

Birleşik Devletlerde geliştirilmiş olan, nörolojik 

süreçlerin, dilin (linguistik) ve deneyimle öğre-

nilen davranış biçimlerinin (programlama) hayat-

ta belirli amaçları gerçekleştirebilmek için 

değiştirilebileceğini savunan iletişim, kişisel 

gelişim ve psikoterapi ile ilgili yaklaşımdır. 

Yaratıcı problem çözme metodolojisi ile birlikte 

kullanıldığı zaman bu yaklaşım davranış değişim-

lerine, sürdürülebilir kentsel yaşam tarzı için ger-

ekli fikirlerin üretilmesine ve bu fikirlerin uygula-

maya konulmasına katkı sağlar .  



 9 

 

REHBER: YARATICI PROBLEM ÇÖZME ve KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN NLP  

Ço zme  

Metodolojisi  

Yaratıcı Problem  

BO LÜ M 1  

 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

YARATICILIĞIN ROLÜ, YENİLİK VE GÜNLÜK HAYATIN ÇEŞİTLİ DURUMLARINDA PROBLEM ÇÖZME İLE 

İLGİLENEN ÇOKLU DİSİPLİN YAKLAŞIMINA DAYANAN METODOLOJİDİR. 

Yaratıcı Problem Ço zme Nedir ( YPÇ)  ? 

PISA 2012 Problem Çözme Yeteneğini şöyle tanımlar : 

 

“…Çözüm metotlarının çok belirgin olmadığı durumlarda problem durumlarını anlamak ve 

çözümlemek için bireyin bilişsel işleme dahil olma kapasitesidir. Yapıcı ve yaratıcı birey olarak 

potansiyelini gerçekleştirmek için bu tür durumlara dahil olma isteğini kapsar.” (1)  

ref. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-v.htm 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-v.htm
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 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

İ 
kincisi, çözüm metodunun hemen belirgin 

olmadığı yerdedir. Sadece önceden 

öğrenilmiş yöntemlerin uygulanmasıyla 

amaca ulaşılamayan durumun tanımıyla bu 

tanım uyuşur. (Mayer, 1990).  

 

Üçüncüsü, bu gibi durumlara dâhil olma isteğini 

kapsar. Tanımın bu son cümlesi bir problemin 

                        

Bu tanımdan yola çıkarak bazı anahtar unsurları tespit etmek mümkündür :  

B 
irincisi, bireyin problem durumlarını anlamak ve çözümlemek için bilişsel işleme dâhil 

olma yeteneğidir. Problem çözme bir problemin var olduğunu fark etmekle ve durumun 

özelliğini tam olarak anlamakla başlar. Birey veya grup çözülecek problemi belirlemeli, 

plan yapmalı, çözümü gerçekleştirmeli ve aynı zamanda faaliyet boyunca ilerlemeyi izlemeli ve 

değerlendirmelidir.’’Dâhil olma, anlama, çözümleme’’ fiilleri problemlere açık tepkiler yanında 

değerlendirme bireylerin problem çözümü yolundaki ilerlemelerini ve bu yolda kullandıkları 

stratejileri ölçer. Uygun olduğu yerde bu stratejiler bilgisayarın yakaladığı davranış verisi aracılığı 

ile takip edilir . 

 

çözümü için bilgi ve yeteneğin kullanılmasının 

güdüleyici ve duygusal faktörlere dayandığı 

anlamına gelir.

(Mayer,1998;Funke,2010).Öğrencilerin yeni 

durumlarla başa çıkma isteği problem çözme 

yeteneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Güdüleyici ve 

duygusal faktörler arka plan anketlerin belirgin 

odak noktasıdır. Bu anketler öğrencilerin sebat 

etme ve dayanma gücünü ölçmek için 

öğrencilerin cevaplarını kullanır.(Bir problemle 

karşılaşınca kolaylıkla pes ediyor mu? Problem 

çözmeye açık mı? Karmaşık problemleri çözmeyi 

seviyor mu? ).  
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 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

YARATICI PROBLEM ÇO ZME: ANAHTAR KELI MELER 

P 
ROBLEM 

Cambridge Sözlüğü problemi zorluk 

yaratan durum olarak tanımlar. 

Psikolog Peter Honey problemi 

elinizde olan şeyle istediğiniz şey arasındaki 

farklılık olarak tanımlar. 

ç ÖZÜM 

Çözmek problemle yakından 

alakalıdır. Probleme engel olmak 

veya problemi ortadan kaldırmak 

için cevap veya çare aramak çok 

doğaldır . 

Ü 
RETKEN 

Üretken kelimesi daha önceden ortada olmayan, yeni özellikleri olan bir şeyi ortaya çıkarmayı 

ima eder. Yaratıcılık değeri olan bir şeyi ortama tanıtmaktır. Sanat genellikle yeni ve değere 

sahip olmasına rağmen yaratıcılık ve sanatı birbiriyle karıştırmamak gerekir. Bu özel projede yaratıcılık 

yeni fikirlerle ilgilidir; estetik, mükemmellik ve öğrenilemeyen yetenek/tutum içeren sanat 

yaratıcılığıyla ilgili değildir. (5) 

Bizim bahsettigimiz üretkenlik kavramı geniş alanlarda 

ögretilebilir, ögrenilebilir ve uygulanabilir. Bu yaratıcılık kavramını 

problem çözme ihtiyacıyla baglantılı olarak inceleyecegiz . 

ÇÖZÜM 

ÜRETKEN 

PROBLEM 
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 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

Y 
aratıcı düşünce bütün sorunları çözen 

evrensel panzehiri değildir ama çok az 

çözümün mevcut olduğu ortamlarda 

bizleri alternatif çözümler bulmaya zorlayan 

problemleri inceleme yolları sunar. 

İki Nobel ödüllü kimyager, biokimyager ve barış 

aktivisti Linus Pauling’in dediği gibi; ‘’İyi bir fikre 

sahip olmanın en iyi yolu çok fazla fikre sahip 

olmaktır.’’ 

 

Genellikle problem kelimesini bir şey yapmama 

nedeni olarak kullanırız. Zorluk 

kelimesi aşılması gereken en-

gel anlamına gelir ve bu engel 

aşma sürecinde daha iyi insan-

lar ve yurttaşlar olabiliriz. 

M 
esela yeni başlayanlar başarılı 

olmak istiyorlarsa bu tür yaklaşımı 

benimseyebilirler ve karşılaşacak-

ları problemlere bakmak yerine onları zorluklar 

olarak algılayıp fırsata dönüştürebilirler. 

Dolayısıyla girişimci için algılama çok önemlidir: 

herkesin problem veya tehdit olarak gördüğü 

şeyi girişimci fırsata dönüştürülecek zorluk 

olarak görür. Farz edelim ki gelecek hafta sonu 

yağmur yağacağı tahmin ediliyor.Bahçe partisi 

düzenleyecek olan birisi için bu bir tehdit-

tir;yağmurluk ve şemsiye satan bir dükkan için 

bu büyük bir fırsattır, dükkan sahibi hafta sonu 

için malzeme getirerek başarılı olur. 

YARATICI PROBLEM ÇO ZME NEDEN O NEMLI DI R ? 

‘Başlangıç noktası problemleri zor-

luk olarak görmeye başlamak 

olsun.’  

zorluklar 
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 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

R 
eklam yöneticisi, yazar ve yaratıcılık teorisyeni Alex Faickney Osborn YPÇ’yi ilk olarak geliş-

tiren kişi olarak kabul edilir. Osborn’un sonraki araştırmaları etkileyen katkıları 1930’larda 

başladı. Birçok farklı programlarda ve ortamlarda yapılan 50 yıllık araştırma, geliştirme ve 

deneyimin ardından Scott G.Isacsen, K.Brian Dorval ve Donald J.Treffinger gibi birkaç araştırmacının 

yoğun çalışmalarıyla yeni bir çerçeve geliştirildi.(2) 

YPÇ birkaç farklı aşamada tanımlanabilir. İnsanlar yaratıcı şekilde problem çözerken ilgilendikleri ge-

nel alanlar ve faaliyetleri temsil eden dört temel bölümden oluşur. 

YARATICI PROBLEM ÇO ZME SI STEMI  (YPÇ) 

YPÇ’nin süreç bölümü: 

YPÇ’nin yönetim bölümü: 



 14 

 

REHBER: YARATICI PROBLEM ÇÖZME ve KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN NLP  

 

YPÇ  

SİSTEMİ 

C    Harekete Hazırlanmak 

Şimdi ilginç ve parlak fikirlerin yararlı, 

uygun ve uygulanabilir hareketlere dönüştürül-

mesi zamanıdır. İki aşamadan oluşur: 

Çözümler Geliştirmek: Bazı parlak fikirleri analiz 

ederek,değerlendirerek,öncelik vererek ve 

arıtarak olumlu olasılıkları geliştirme ve 

güçlendirmenin yollarını bulmak. 

Kabul Sağlamak: Bizleri seçeneklere başkaları-

nın gözüyle bakmaya ve etkili sonuçlara götüre-

cek şekilde potansiyel çözümleri incelemeye 

zorlar. Temel kaygılar olası itiraz ve direnişleri 

en aza indirgerken veya azaltırken işbirliği, or-

taklık ve çözüm için destek sağlamaktır. 

d   Yaklaşım Tarzınızı 

Planlamak 

Bu  düşünmeyi izleme, seçenekler,araçlar ve 

süreci yönetme ve aynı zamanda maksimum 

etki için hareketlerinizi değiştirme çabalarını 

içeren YPÇ’ nin yönetim bölümüdür. İki aşamayı 

kapsar: 

Görevleri Değerlendirmek: Bu aşamada belirli 

görevleri yapabilmek için YPÇ’nin parlak seçim 

olup olmadığı belirlenir. İş birliği, kısıtlayıcı şart-

lar,sürece dahil olan insanlar,istenen sonuçlar 

ve mevcut ortam ve metotlar dikkate alınır. 

Süreci Tasarlamak: Bu aşamada YPÇ metodu-

nun uygulanması için yaklaşımı özelleştirebilir-

iz.   

 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

a  Zorluğu anlamak 

Üç aşamadan oluşur:  

Fırsatlar Yaratmak: Amacınız için geniş, kısa ve 

faydalı yollar belirlemek ve seçmek.Üzerinde 

çalışacağınız zorluk,fırsat ve ilgi nelerdir? 

Veriyi Araştırmak: Farklı bakış açılarının bilgi, 

izlenim, algı ve duygularını toplamak için birçok 

veri kaynaklarını incelemek. 

Problemleri Şekillendirmek: Bu aşama belirli 

problemlerin canlandırılmasını sağlar. İstenilen 

sonuca doğru götüren bir yolu belirlemeyi 

sağlar. 

b   Fikirler üretmek  

Birçok, farklı ve sıra dışı fikirlerin üretil-

mesiyle ilgilidir. Bu aşamada, geliştirilecek veya 

kullanılacak olan farklı potansiyelli fikirlerin be-

lirlenmesi mümkündür. 
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I 
raksak düşüncenin zıttı olan yakınsak 

düşünce ilk defa Joy Paul Guilford tarafın-

dan bulunmuş bir kavramdır. Genellikle, 

dikkate değer yaratıcılık gerektirmeyen standart 

sıradan sorulara ‘’doğru’’ cevabı verme yeteneği 

anlamına gelir. Mesela, okulda verilen görevlerin 

çoğunda ve standart çok seçenekli zeka tes-

tlerinde olduğu gibi. 

 

 

 

 

 

I 
raksak düşünme birçok olası çözümleri 

araştırarak yaratıcı düşünce üretmekte 

kullanılan bir düşünce süreci veya 

metodudur. Bilişsel zıttı olan birleştirici düşünme 

ile sık sık bağlantılı olarak kullanılır; yakınsak 

düşünme bazı durumlarda ‘’doğru’’ çözüm olan 

bir çözüme ulaşmak için bir takım düzenli 

adımları takip eder. 

Bunun tersine; ıraksak düşünme kendine özgü 

spontane ve serbest şekilde olur; böylelikle 

birçok düşünce kendiliğinden ve bilişsel yolla 

üretilir. Kısa zaman içinde birçok olası çözümler 

araştırılır ve umulmayan bağlantılar ku-

rulur.Iraksak düşünme süreci tamamlandıktan 

sonra yakınsak düşünme kullanılarak fikirler ve 

bilgi düzenlenir ve yapılandırılır.Iraksak düşün-

menin temel özelliklerinden birisi kısa zamanda 

yeni ve orijinal fikirler üretebilme yeteneğidir. 

Iraksak düşünme aynı zamanda alışılmışın dışın-

da çağrışımlar kurarak başkalarından farklı 

düşünebilmek demektir. Son olarak ıraksak 

düşünme özgünlüğü ve potansiyel bir çözümle 

ilgili yeni detaylar bulabilme yeteneğini ifade 

eder. 

YARATICI PROBLEM ÇÖZMENİN PRENSİPLERİ 

 

YAKINSAK DÜŞÜNME 

IRAKSAK DÜŞÜNME 
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 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

“ 
dikey” mantık             

(problem çözmenin klasik metodu: 

eldeki veriden adım adım çözüm 

çıkarma) 

VEYA 

“ 
yatay” hayal kurma  

(birçok düşünceye sahip olup , bun-

ların detaylı bir şekilde uygu-

lanmasıyla ilgilenmemek) 

 

ETRAFLICA DÜŞÜNME (4) 

1 
967 yılında Edward de Bono tarafın-

dan bulunan yanal (etraflıca) düşün-

me dolaylı ve yaratıcı yaklaşımla 

problemleri çözmeyi amaçlar. Çok belirgin olma-

yan akıl yürütmeyi ve geleneksel adım adım 

mantık kullanmayla elde edilemeyen fikirleri kul-

lanır. Bono’ya göre yanal düşünme kendini kasıt-

lı olarak alışılmış yaratıcılık kuramlarından ayırır:  
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 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

Y 
ARATICILIK kelimesini tanıttıktan son-

ra Yaratıcı Problem Çözme metodoloji-

sini daha fazla yapılandırmak için de-

rin analize geçmek çok önemlidir. 

Çoğu insan yaratıcılığın alışılmış tanımını yapabi-

lir. Genellikle yaratıcılığı yeni, alışılmamış, sıra 

dışı, belirsiz, fikirler, hayal gücü, yegane, heye-

canlı,açık veya çok farklı bir şey gibi kelimelerle 

ilişkilendirirler. Onlar için yaratıcılığı sanatla bağ-

daştırmak çok normaldir: tiyatro oyunları yazmak 

ve oynamak, harika heykeller yapmak, ustaların 

resimleri, edebiyat yapmak, müzik eserleri bes-

telemek ve çalmak gibi. Kültürlerin kendi içinde 

ve ötesinde büyük pozitif gücü ve enerjisi olan 

bir kelimedir sanat. 

 

Öte yandan yaratıcılığı fayda, değer ve amaçla 

ilişkilendirmek alışılmamış bir şeydir insanlar 

için. Konunun daha derinine inersek bazı insan-

ların yaratıcılığı çok değerli bir şey olarak algıla-

madıklarını ve hatta bazen yaratıcılığa çok olum-

suz baktıklarını görürüz.  

Aşağıda insanların yaratıcılığa dair sahip 

oldukları efsanevi inançlar (mitler)  verilmiştir.  

YARATICILIK HAKKINDA DAHA FAZLASI 

Y A R A  

T  I . C I  

L  I  K 
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 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

D 
iğer insanlar yaratıcılığın az sayıdaki ye-

tenekli kişilerin sahip olduğu büyü oldu-

ğuna inanırlar. Bu, yaratıcılığın bazı in-

sanların bildiği sihirbazlık numarası olduğu anlamı-

na gelir ve şayet numaranın nasıl yapıldığını söyler-

seniz büyüyü bozarsınız. Bu inanca sahipseniz insanları ikiye ayırırsınız; büyüye sahip olanlar ve olma-

yanlar. Bu efsane, insanların yaratıcılığını nasıl kullandığını veya diğer kişilere nasıl aşılayabildiklerini 

söylemekten alıkoyar. 

 

GİZEM (SIR) 

B 
azı insanlar yaratıcılığın, gizemli bir 

şey olduğu için yeterince inceleneme-

diğini düşünürler. Yaratıcılığın, bireyin kontrolünün olmadığı bir dış kaynaktan geldiğine ina-

nırlar. Bu durum kendi yaratıcılıklarını anlamlandırma ve kullanma konusunda kısıtlamaya 

veya engele sebep olursa bir soruna dönüşür.   

 

 

BÜYÜ 
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 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  

“Zamanı gelmiş bir fikir kadar güçlü bir şey yoktur.”, Victor Hugo-Fransız şair, romancı ve oyun yazarı. 

‘’Şüphe hoş bir durum değil ama kesinlik saçma bir durumdur.’’  Voltaire - yazar, tarihçi ve filozof.   

“İnsanlık,  bir çocuğun oyunundaki ciddiyeti fark ettiğinde kendini bulacaktır.”, Heraclitus - Antik Yunan 

filozofu. 

‘’İyi bir fikre sahip olmanın en iyi yolu, çok sayıda fikre sahip olmaktır.’’ Linus Pauling –kimyager, bio-

kimyager,  iki Nobel Ödülü kazanan barış aktivisti. 

Ü 
çüncü yaygın efsane yaratıcılığın delilikle 

bağlantılı olmasıdır. Diğer bir değişle, yara-

tıcı olmak için muhtemelen acayip, garip 

veya anormal olmalısınız. Bu, yaratıcılığın kaçınılma-

sı gereken sağlıksız bir davranış olduğu anlamına 

gelir. Bu kadar çok yanlış inanışlar ve önyargılar karşısında yaratıcılığın ciddi şekilde incelenmemesi 

oldukça şaşırtıcıdır. 

Ama yaratıcılığı öğrenirken ve geliştirirken daha üretken olmamızı sağlayan bir dizi alternatif varsayım 

ve inanç vardır. Bazılarını sıralayalım: 

 

DELİLİK 
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Y 
aratıcılığın öğrenilebilen, harekete geçirilebilen, geliştirilebilen ve uygulanabilen bir yetenek 

olduğunu biliyor musunuz? 

 

Yaratıcı Güven’i oluşturmak için kişi, her insana engel olabilecek korkuları yenmek zorundadır: 

 Rahat bölgenin dışına çıkmaktan korkma – yetişkinler için normaldir. Mesela bir kahramanın yol-

culuğu. 

 Başkalarının söyleyebileceklerinden korkma – yargılama - kedini denetleme - kendini yargılama. 

 Bazı faaliyetlere başlamaktan korkma – kağıt parçası üzerine bırakma. 

 Kontrol edememe korkusu – telaş- her zaman kontrol etmeye gerek yok. 

        Ayrıca bunu kabul etmek de önemlidir ; 

 Bazı fikirler iyi değildir 

 Diğer insanların daha iyi fikirleri olabilir. 

YARATICILIG I O G RENME 

 

Beyninizi 

eğitin 



 21 

 

REHBER: YARATICI PROBLEM ÇÖZME ve KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN NLP  

  

 

Yaratıcılığı ölçmenin farklı yolları vardır. İlginç bir bakış açısı dört farklı Temel Yaratıcı Ye-

teneğin analizini şöyle gösteriyor: 

AKICILIK:  

Çok fikir üretme yeteneği  

 

ESNEKLİK:  

Farkli fikirleri bir arada üretebilme 

yeteneği  

 

 

 

ÖZEN:  

Detay, derinlik, farklı bakış açıları ve per-

spektifleri ekleyebilme yeteneği  

 

 

 

ORİJİNALLİK:  

Farklılık özgünlük, yenilik, yaratıcılık  

 

 BÖLÜM 1 - ÜRETKEN PROBLEM ÇÖZME METODOLOJİSİ  
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BO LÜ M 2  

 BÖLÜM 2 - KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN YPÇ METODOLOJİSİ 

YARATICI PROBLEM ÇO ZME METODOLOJI SI   

VE   

KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI  

6 
0 ülkeden 33 endüstriden 1.500 

CEO'nun yaptığı bir 2010 IBM anketi, 

yaratıcılığı gelecek başarı ve liderlik 

yetkinliği için en önemli beceri olarak tespit et-

miştir. Yaratıcılık özel metodoloji ve uygulamalı 

alıştırmalarla öğretilebilen çok önemli bir yete-

nektir ve alışılmış zihinsel şemalardan bağımsız 

olarak düşünmeyi öğretir. 

YPÇ birisi günlük hayatta zor bir durumla karşı-

laştığı zaman yaratıcılık yeteneğini harekete ge-

çirmeyi öğretmekle uğraşan çoklu disiplin yakla-

şımıdır.  

M 
etodoloji sayesinde herkes yaratı-

cılığını kullanma konusunda güven 

kazanır ve günlük hayatında uygu-

layabilir. YPÇ çevre dostu üretim ve tüketim bi-

çimlerini desteklemek, kent sakinlerinin sosyal 

hayta katılımını teşvik etmek ve sektörlerde iş 

girişimine temel hazırlamak için kentsel alanda 

kullanılabilir. Bu kılavuzun temelinde şu fikir yat-

maktadır; yaratıcı problem çözme Avrupa’da 

önemli sosyo-kurumsal ve ekonomik alanların 

gelişmesinde uygulanabilir. (mesela kentleşme, 

aktif yurttaşlık, desteklenebilirlik, tüketim trend-

leri ). Bu bölümde kentsel alan hayatında geliş-

me ve değişimlerin mümkün olmasını göz önüne 

alarak YPÇ metodolojisinden birkaç araç,  meto-

doloji ve alıştırma tanıtıyoruz. 

 

Kentsel Paylaşımlı Yaşam Tarzları 

İçin YPÇ Metodolojisi:  

Yaratıcı Düşünün  

 



 23 

 

REHBER: YARATICI PROBLEM ÇÖZME ve KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN NLP  

 BÖLÜM 2 - KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN YPÇ METODOLOJİSİ: YARATICI DÜŞÜNÜN  

Ö 
nümüzdeki birkaç sayfa insanların YPÇ 

metodolojisini geliştirmesini ve kentsel 

hayat ortamında uygulamasını sağla-

yan bazı alıştırmalar sunuyor. Hadi yaratıcılığımı-

zı eğitelim. 

Geniş yelpazedeki araçlar, metodolojiler ve alış-

tırmalar içinde bu eserin amacına en uygun olan-

lar aşağıdakilerdir: 

(Her etkinlikten sonra, kullanılan metodolojiyi ve 

yaklaşımı açıklamak için ve de kılavuzun konuyla 

olan bağlantısına odaklanmak için bazı temel 

düşünceler vardır (ref. Kentsel Paylaşım Yaşam 

Biçimi) 

 RASTGELE RESİMLER: Yaratıcılığın nasıl işle-

diğini ve herkesin nasıl yaratıcı olabileceğini 

anlama alıştırmaları.  

 

 FARKLI AÇIDAN BAK: Yaratıcı düşünce yete-

neğini kazanmak için kullanılan metodoloji. 

 

 PARALEL  DÜŞÜNMEK:  Birlikte yaratıcı dü-

şünme yaklaşımı.  

 

 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ:  Karmaşık 

konular hakkında düşünmek için kullanılan 

teknik.  

 

 

YARATICI DÜ ŞÜ NME: EG I TI M, ALIŞTIRMALAR VE ARAÇLAR 

YARATICILIK öğrenilebilen, güdülenebilen, geliştirilebilen ve uygulanabilen 

bir beceridir. 



 24 

 

REHBER: YARATICI PROBLEM ÇÖZME ve KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN NLP  

 
 

 BÖLÜM 2 - KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN YPÇ METODOLOJİSİ: YARATICI DÜŞÜNÜN  

y aratıcı beceriler için alıştırmalar  

 

RASTGELE RESİMLER 

GÖREV TANIMI 

 Bir sonraki alıştırmayı tamamlamanız 

için 90 saniyeniz var. 

 İki RASTGELE RESİM GÖSTERİLECEK. 

 Amacınız RESİMDEKİ NESNELERLE 

İLGİLİ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ÇOK 

KULLANIM SIRALAMAK. 

 YARATICI OLUN!!! 

ÖNERİLER 

 Büyüklüğüne bakmadan nesnelerle neler yapabile-

ceğinizi listeleyin  

 Evinize teslim edilen çok miktarda nesneyi alacağı-

nızı düşünün.  

 Nesnelerin sadece bilinen kullanım şeklini düşün-

meyin ; farklı ve yaratıcı kullanımları düşünün.  

 Doğru çözüm olmadığını HATIRLAYIN.  



 25 

 

REHBER: YARATICI PROBLEM ÇÖZME ve KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN NLP  

 BÖLÜM 2 - KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN YPÇ METODOLOJİSİ: YARATICI DÜŞÜNÜN  

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————- 

                                                                                                                                                                            

ALIŞTIRMA 1  
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ALIŞTIRMA 2 
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Bu alıştırma yaratıcılık hakkında bir şeyler öğrenmek için tanıtıcı oyun olarak kullanılmıştır. 

Aslında bir ısınma aktivitesidir.  

Bir önceki bölümde tanımlanan temel yaratıcı yeteneklerden birisini ölçmek için kullanılır: AKICILIK  

 

Birinci resim iyi bilinen bir nesnedir; rahat bölge içinde yaratıcı düşünme ihtiyacıyla ilgilidir. 

İkinci resim kentsel alanlarla ilgilidir. Çevrenizden biriyle karşılaşmanızın mümkün olduğu bir yerdir. 

                                                                                                                                                                        

RASTGELE RESİMLER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER  
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Ampirik bilimsel araştırmalar, yaratıcı düşünce eğitiminin yalnızca 

aşağıdaki kriterlere uyması durumunda bireylerin davranışlarında 

ve bir organizasyonun kültüründe değişikliğe yol açacağını göster-

mektedir: 

•   Eğitim, yaratıcı düşünmenin temel kurallarının katılımcılar tara-

fından kabul edilmesini ve uygulanmasını garanti eder.   

 Eğitim, yaratıcı düşünme tekniklerini ve araçlarını yaratıcı sü-

reç modeliyle birleştirir;  böylelikle, katılımcılar ne zaman hangi 

aracı kullanacaklarını bilirler ve yaratıcı süreç hakkında anlayış 

geliştirirler.  

YARATICI DÜ ŞÜ NME BECERI LERI NI  GELI ŞTI RMEK I ÇI N YO NTEMLER 

 

                         F A R K L I  A Ç I D A N  B A K 

x  o x 

x o x 

o x o 
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       F A R K L I  A Ç I D A N  B A K (6) 

Yaratıcı düşünme becerilerini kazanmanın en iyi yollarından biri ‘’kutu dışından (farklı açıdan)’’ düşün-

meyi teşvik eden alıştırmalar kullanmaktır. 

 This Bu sıradan düşünme yollarının ötesinde düşünme anlamına gelir. 

 ‘’Kutu’’ terimi geleneksel ve standart düşünme şeklimizin kısıtlayıcılığını temsil eder. Dolayısıyla 

kutunun dışında düşünmek yeni yollarla düşünmektir. Konsept geliştirirken ETKİLEYİCİ olmaktır. 

Bir problemi görüp çözüm üretirken olağandan farklı, sıra dışı  şekilde düşünmektir.  

 Kutunun içinden (aynı bakış açısından) düşünmemizin esas sebebi beyin formlarının bir meseleyle 

karşılaştığımızda çözüm üretme şeklidir.  

 Bu, üzerinde çalışılması gereken bir yetenektir - hepimiz kendi ‘kutularımıza’ alışığız. Ama sürekli 

fikirler arayarak, karşılaştığımız problemlere farklı yönden yaklaşarak kutunun dışına çıkabiliriz.  

 Farklı açılardan düşünme sayesinde ‘başarısızlık’  oluşmaz, öğrenme deneyimleri oluşur. Bazı önde 

gelen ABD şirketleri ucuza bat gibi sloganlar çıkarır.  
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————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                                                                                                                                            

A L I Ş T I R M A  1  

Aşağıdaki ortamlarda ne tür fikirler üretebilirsiniz? Teşvik edici olmayı ve ‘kutunun dışından’ (farklı ba-

kış açılarından) düşünmeyi unutmayın!! 

Mahalle kurulunuz tarafından, halkın katılımını canlandırmak için görevlendirildiniz. 

 

 a) Komşularınızın dikkatini nasıl çekersiniz? 

 b) Farklı komşularınızın düşüncelerini açıkça nasıl paylaşırsınız ve gösterirsiniz? 

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————
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TEŞVİK, yeni bir şey keşfetmek için rahat bölgenin dışına çıkmada önemli bir role sahiptir; 

 Başarısızlık, başarıya doğru götüren adım olarak görülmelidir. 

 

Yukarıdaki olay kentsel bölgede olmuş olabilir. Halkın, aktif katılımını sağlamak için iki göreve yönel-

meli: 

 Dikkat çek; 

 Fikirleri paylaş.  

                                                                                                                                                                            

FARKLI AÇIDAN DÜŞÜNME HAKKINDA TEMEL BİLGİLER  
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Beklendiği gibi paralel düşünme şunları ima eder: 

 Herkesin aynı düşünme aracını aynı anda kullanmasına dikkat çekmek. 

 Bilgi paylaşımını teşvik etmek.  

 Tek bir bakış açısını savunmak yerine bütün düşüncelerini birleştirilmesi için grubu cesaretlendir-

mek. 

Paralel düşünme dikkatin belirli yönlere dağıldığı düşünme süreci olarak tanımlanır. Bir grupta gerçek-

leştiğinde, düşman yaklaşımının sonuçlarını (mahkemelerde kullanıldığı gibi) etkili bir şekilde önler. 

Karşıt görüşmelerde, amaç taraflarca (normalde iki) öne sürülen ifadeleri ispatlamak veya reddetmek-

tir. Bu diyalektik yaklaşım olarak da bilinir. Paralel düşünmede, katılımcılar mümkün olduğunca fazla 

ve birkaç paralel yönde ifade öne sürer. Bu, bütün katılımcıların katkıda bulunduğu konunun bilgi, ol-

gu, duygu vs. kullanılarak araştırılmasını sağlar. Sürecin disiplinle yapılması, katılımcıların paralel ha-

reket etmesi ve katkıda bulunması metot için çok önemlidir. Her katılımcı bu nedenle belli bir yöne 

bağlı kalmalıdır.  

BERABER YARATICI DÜ ŞÜ NME I ÇI N YAKLAŞIM 

                                                                                                                                                                            

P A R A L E L   D Ü Ş Ü N M E 

    Ters taraftan 

Bir önceki alıştırmadan sonra, aynı kentsel alanda yaşayan daha iyi bir toplum oluşturmak için para-

lel düşünme yaklaşımına odaklanmak gereklidir.  

Paralel tarafa 
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Bu bir alıştırma değil çoğunlukla bir tutumdur: 

 Düşünmeyi aynı yöne sevk etmek; 

 Fikirleri paylaşmak;  

 Fikirleri birleştirmek. 

Kent paylaşım yaşam tarzlarını her düşündüğünüzde bu yaklaşım çok önemlidir. 

Kentsel bağlamda yaşam tarzı değişiklikleri, yerel düzeyde, mahalle veya yakın çevrenizde yapılmalıdır; 

daha büyük ölçekte veya küresel düzeyde değil. Sadece, bu seviyede uygulandığında, diğer alanlarda 

ve bölgelerde hali hazırda var olan benzer etkinliklerle bir ağın oluşturulması mümkündür.  

                                                                                                                                                                            

PARALEL DÜŞÜNME İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 
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6 şapkalı düşünme, karmaşık konular üzerinde düşünmek için kullanılan bir tekniktir.Bu yaklaşım, in-

sanlar karmaşık konular üzerine düşündüklerinde, duygular, mantık, veri, umut ve yaratıcılık ile dolup 

taştığı varsayımına dayanmaktadır. Altı renk şapka içeren, grup tartışması ve bireysel düşünme için bir 

araç olarak tanımlanan Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Edward de Bono tarafından tasarlanmış bir sis-

temdir. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve bununla bağlantılı olan Paralel Düşünme Tekniği, grupların 

düşünme sürecini detaylı ve tutarlı bir şekilde planlamaları ve böylelikle daha etkili bir şekilde bera-

berce düşünebilmelerini sağlar. 

Bu yöntemin temeli şudur: insan beyninin; belirli konular hakkında düşünmek için taktik geliştirmesi-

ne izin veren, yapısal bir biçimde kullanılması için planlanabilen birkaç farklı ve zorlayıcı yollardan dü-

şünmesidir. De Bono, beyinde ölçülebilen altı farklı alan belirler. Beyin, düşünülmekte olan konuların 

belirli yönlerini tanımlar ve bilinçli hale getirir.( mesela cesaret içgüdüsü, karamsar yargılar, tarafsız 

olgular). Bu yönlerin hiçbirisi tamamen doğal düşünme yolu değildir, kendimize özgü düşünce tarzımı-

zın sonuçlarıdır. Şapkalar doğal düşünme yolunu temsil etmediği için her bir şapka sadece kısıtlı za-

manda kullanılmalıdır. Bunlara ek olarak, bazıları şapkaları kullanmanın doğal olmadığını, rahatsız 

edici, hatta verimsiz olduğunu ve daha iyi karar almaya engel olduğunu düşünebilir. 

‘’Uyumsuzluk’’ uyaranına karşı duyarlılık 

çarpıcı bir örnek olarak verilebilir. Bu du-

rum hayatta kalma içgüdüsü ile ilgilidir, 

çünkü doğal dünyada olağan dışı olan bir 

şey tehlikeli olabilir. Uyumsuzluk uyaranına 

karşı duyarlılık olumsuz yargılama ve kritik 

düşünmenin kökeni olarak belirlenmiştir. 

 BÖLÜM 2 - KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN YPÇ METODOLOJİSİ: YARATICI DÜŞÜNÜN  

KARMAŞIK KONÜLARI BERABER DÜ ŞÜ NMEK I ÇI N TEKNI KLER 

                                                                                                                                                                            

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ (3) 
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Bono’ ya göre  Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini  kullanmanın yararları şöyledir: 

 Düşünmeyi ayrıştırmak , böylece bir seferde tek bir şey yapabiliriz; 

 İnsanlardan düşünme tarzını değiştirmesini istemek; 

 Egoyu performanstan ayırmak. 

Düşünme Şapkaları karmaşık konuları düşünebilmek için altı kritik görüşü temsil eder. Bunların neler 

olduklarına teker teker bakalım: 

 Beyaz Şapka - Tarafsız ve objektiftir. Bu şapka veri ve analitik görüşle ilgilenir. 

BİLGİ  

 Kırmızı Şapka – Bu şapka duygusal görüşü temsil eder. 

HİSLER, ÖNSEZİLER VE İÇGÜDÜLER 

 Siyah Şapka – Şeytanın avukatı olan bu şapka dikkatli ve şüphecidir . 

RİSKLER, ZORLUKLAR VE PROBLEMLER 

 Sarı Şapka – Bu şapka tamamen olumlu ve iyimser görüşü temsil eder .              

YARAR VE UYGULANABİLİRLİK  

 Yeşil Şapka – Bu yaratıcı şapka yeni fikirler ve perspektifler içindir.              

YARATICI VE ALTERNATİF DÜŞÜNME  

• Mavi Şapka – Mavi şapka organizasyon ve sentez yapan şapkadır. Gözden geçirmeler, özetler ve 

sonuçları temsil eder .                                                                                                                                          

DÜŞÜNMEYİ YÖNETME  

 BÖLÜM 2 - KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN YPÇ METODOLOJİSİ: YARATICI DÜŞÜNÜN  

                                                                                                                                                                            

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME  

Şimdi kendiniz hakkında düşünmeye çalışın. Hangi iki şapkayı kullanırken kendi-

nizi en rahat hissedersiniz? 
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————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                                                                                                                                            

A L I Ş T I  R M A  1  

6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİ KULLANALIM 

BEYAZ ŞAPKAYI DENEYELİM  

  

 

GERÇEKLER 

KONU:  Komşu evlerde hırsızlık oranı artıyor. 

SORU: Ne biliyoruz? Ne bilmemiz gerekir? 

AKTİVİTE: Gazeteci olduğunuzu farz edin. Şahsi yargılamadan kaçınarak ve sosyal konumunuzu 

 göz ardı ederek devam eden durumu tarif edin . 
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————————————————————————————————————————————————————————————————
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————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                                                                                                                                            

A L I Ş T I  R M A  2 

6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİ KULLANALIM 

KIRMIZI ŞAPKAYI DENEYELİM   

 

HİSLER 

KONU:  Mahallenizde, Belediye özel yatırımcılara el değmemiş kamusal alanları satmaya karar 

 verdi; Karar bölgedeki binaların sayısını artıracaktır. 

SORU: Nasıl hissedersin? 

AKTİVİTE: Duygularınızın, sezgilerinizin,  bilinçli düşüncelerinizin hem artılarını hem eksilerini liste

 lemeye çalışın.  
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A L I Ş T I  R M A  3 

6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİ KULLANALIM 

SARI ŞAPKAYI DENEYELİM    

 

FAYDALAR 

KONU:  Çevrenizde bazı aktif vatandaşların katılımı ve onların topluma yardım etmek için boş 

 zamanlarını paylaşma istekleri sayesinde bazı ZAMAN BANKACILIK faaliyetleri başlatıl

 dı. 

SORU: Bu etkinliğin faydaları / olumlu etkileri nelerdir? 

AKTİVİTE: Toplumsal bakış açısına odaklanarak ZAMAN BANKALARI etkinliklerinin yararlarını, 

 olumlu etkilerini tanımlamaya ve listelemeye çalışın . 
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————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————
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A L I Ş T I  R M A  4 

6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİ KULLANALIM 

SİYAH ŞAPKAYI DENEYELİM     

 

TEDBİRLER 

KONU:  Çevrenizde bazı aktif vatandaşların katılımı ve onların topluma yardım etmek için boş 

 zamanlarını paylaşma istekleri sayesinde bazı ZAMAN BANKACILIK faaliyetleri başlatıl

 dı. 

SORU: Bu faaliyetin riskleri ve zayıf yönleri nelerdir? 

AKTİVİTE:  ZAMAN BANKALARININ etkinliğine ilişkin olası riskleri ve zayıf noktaları bulmaya çalışın 
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A L I Ş T I  R M A  5 

6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİ KULLANALIM 

MAVİ ŞAPKAYI DENEYELİM  

 

SÜREÇ 

KONU:  Çevrenizde, atıkları geri dönüştürme ve çöp toplama için yeni bir yöntem tartışmak üze

 re halka açık bir toplantı düzenlendi. 

SORU: Etkinliği nasıl organize edersiniz? 

AKTİVİTE: Toplumun sorunlarına ilişkin belirli kanıtlarla görüşülecek konuları açıklayarak gündemi 

 hazırlamaktan sorumlu olduğunuzu düşünün. 
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A L I Ş T I  R M A  6 

6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİ KULLANALIM 

YEŞİL ŞAPKAYI DENEYELİM   

 

YARATICILIK 

KONU:  Terk edilmiş bir KAMU YERİ, çevrenin yararı için yakında uygun hale gelecek. 

SORU: Olası yaratıcı fikirler nelerdir? 

AKTİVİTE: Yeni alanın toplumunuza nasıl yarar sağlayacağı konusunda bazı fikirler üretmeye çalı

 şın. 
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İyi bilinen bir metodolojidir ve eğitim amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Sorunlar, düzenli bir şekilde düşünülerek, özellikle farklı açılardan soruna ve çözümüne bakarak daha 

sonra da yeni açılara geçerek en iyi şekilde çözülür. Aslında, sorunu çözerken bir engelle karşılaştığı-

nızda, farklı bir "şapka" takmanız yardımcı olabilir. 

Alıştırmalar açıkça kentsel alanlardaki ve çevrelerdeki olası faaliyetler üzerine daha tarafsız bir bakış 

açısıyla odaklanmaktadır. Buna karşılık, son alıştırma tamamen yaratıcıdır. 

Toplumunuz yeni bir yöntemle yaklaşılması gereken bir zorlukla karşı karşıya ise, bu egzersizi bir son-

raki toplantıda deneyin. De Bono'nun şapkalarından birini alarak ve şapkaların verdiği perspektifle 

yaklaşarak meseleyi birlikte tartışın. Bu, soruna yönelik daha çeşitli fikir ve çözümler bulmanıza yar-

dımcı olabilir. 

                                                                                                                                                                            

6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 
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 DİKKATE DEĞER NOTLAR  

Yaratıcı Problem Çözme metodolojisi oldukça karmaşık ve değişkendir, ancak belirli bir amaca / hede-

fe bağlı olduğunda etkilidir. 

Bölüm 1 ve 2'de seçilen ve açıklanan amaç; kentsel alanlardaki toplum üyelerinin girişimi ve yoğun 

etkin katılımıyla oluşan yenilik ile ilgilidir. 

Bize göre, bu yaklaşım yeterli değildir ve daha kişisel ve samimi bir yaklaşımı etkileyen bir değişikliğe 

ihtiyaç duymaktadır. 

Bu nedenle; kentlerde yaşayan toplum için, değer yaratma imkânını dikkate alarak, öznel bir öğrenme 

aracı olan Nörolinguistik Programlamayı (NLP) seçtik. 

Sonraki bölümler NLP'yi tanıtacak ve Kentsel Paylaşım Yaşam Tarzlarına uygulayacaktır. 

                                                                                                                                                                            

DİKKATE DEĞER NOTLAR  
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No ro-Linğüistik 

Proğramlama  

 

BO LÜ M 3  

 BÖLÜM 3 - NÖRO-LINGUISTIK PROGRAMLAMA   

GIRIŞ  

GIRIŞ  

 

NLP ye giriş – Inova Consultancy videosu 

Nörobilimsel Programlama 1970'lerde Richard Bandler ve Dr. John Grinder tarafından geliştirildi. Bili-

şim bilimi ve matematik alanında yüksek lisans öğrencisi olan Bandler ve dilbilim profesörü Grinder 

mükemmel iletişimci olarak gördükleri kişileri inceledi.  

NLP'nin geçmişi, iyi terapistlerin zor hastalarla nasıl iyi iletişim kurabildiklerini anlama sayesinde tera-

pide kök salmış. Bandler ve Grinder, Virginia Satir (Konjonktür Aile Terapisi Geliştiricisi), Fritz Perls 

(Gestalt Psikolojisi'nin kurucusu) ve Milton H. Erickson (klinik hipnoterapinin geliştirilmesinde önemli 

bir isim) gibi dünyaca ünlü psikoterapistleri sistematik bir biçimde inceledi. Bandler ve Grinder, aynı 

zamanda Noam Chomsky ve Alfred Korzybski, psikoterapist Paul Watzlawick ve sosyal antropolog 

Gregory Bateson gibi dilbilimcilerden ilham aldı . (14) 

http://www.creatuse.eu/wp-content/uploads/2017/02/Introduction-to-NLP-Creatuse-Project-Copia.mp4
http://www.creatuse.eu/wp-content/uploads/2017/02/Introduction-to-NLP-Creatuse-Project-Copia.mp4
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Bugün NLP, pek çok teorik modelden ziyade uygulamalara odaklanmaktadır. Bir 

alanda uzman olan kişiler genellikle NLP araçlarını birleştirir ve kendi alanlarına ka-

tarlar. NLP, yeni düşünceyi ve seçim yapmayı teşvik etmeye yardımcı olabilir ve tüm 

eylemlerin altında yatan olumlu niyetleri kabul eder. Paradigmaları (ya da düşünme 

yollarını) değiştirmek, diğerlerini anlamak ve sosyal uyum oluşturmak için kullanılabi-

lir.                                                                     

 

     NO RO LINGÜISTIK 

PROGRAMLAMA.IONS      

Richard Bandler VIDEO  

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=8vlcsFJyEXQ  

NLP NEDI R? 

https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ
https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ
https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ
https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ
https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ
https://www.youtube.com/watch?v=8vlcsFJyEXQ
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NLP NEYE DAYANIR?  

N 
ÖRO  

bilinçli ve bilinçsizce 5 duyumuzu 

kullanarak bilgimizi toplama ve işle-

me yoluyla nörolojik sistemimizi ve-

ya sinir sistemimizi etkiler :  

 Görüş- Görme  

 Duyma - İşitme  

 Dokunma - Kinestetik (Kinestetik de duygu-

lara atıfta bulunur)  

 Koku - Koklama  

 Tat – Tatma  

D 
 İLBİLİM  

Dil ve diğer sözsüz sistemler  

vasıtasıyla dünyanın iç temsil 

ciliğine anlam kazandık.  

NLP'de, dilbilim, beden dilimizin ve sözlerimizin  

tecrübelerimizi nasıl etkilediğinin incelenmesi 

dir.  

P 
ROGRAMLAMA  

Belirli bir sonuç elde etmek için kullandığımız iç kalıplar, programlar ve stratejilerdir. Bunlar 

çoğunlukla bilinçsizdir ve NLP, bu kalıpların daha fazla farkına varmamıza ve daha iyi sonuç-

lar elde etmek için programlamamızı yeniden düzenlememize yardımcı olabilir.  

Bu yön, öğrenme kuramından büyük ölçüde etkilenir ve deneyimlerimizi zihinsel olarak nasıl temsil 

ettiğimiz ,nasıl kodladığımız ile ilgilidir. Kişisel programlama; karar vermek, sorunları öğrenmek, değer-

lendirmek ve çözmek için kullandığımız iç süreçler ve stratejilerden oluşur (1). İçsel programlarımız, 

bilgisayar programına çok benzerdir. Çevremiz, ailelerimiz, tecrübelerimiz vb. yoluyla dünyayı nasıl gör-

düğümüz konusunda küçük yaşlardan itibaren programlandık. NLP, bu programların, kalıpların tanım-

lanmasında ve düşünce yollarının belirlenmesinde bize yardımcı olabilir. Böylece önyargılı fikirlerimizin 

ve bunların davranışlarımızı nasıl etkileyebileceklerinin farkına varabiliriz. 

N L P 
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NLP çeşitli şekillerde tanımla-

nabilir. NLP'nin resmi tanımı 

'öznel deneyimin yapısının in-

celenmesi' (1) 'dir. "NLP nedir?" 

Sorusunu cevaplamanın birkaç 

yolu daha vardır: 

 

 

 

 

 

 

 

 İletişim sanatı ve bilimi  

 Öğrenmenin anahtarı 

 Sizi ve diğer insanları teşvik eden şeyleri anlamanın yolu  

 Yaşamın birçok yönünde istediğiniz şeyi elde etmenin yolu  

 Dürüstlükle diğerlerini etkileme yolu  

 Beyniniz için rehber  

 Başarılı kişilerin sırrı  

 Kendi geleceğini yaratma metodu  

 İnsanlara, gerçekliklerini hissettirmek için yol  

 Kişisel ve örgütsel değişim için araç kiti  

 

PEKI , NLP GERÇEKTEN NEDI R? 

Düşünme süreci:       

Etrafta olan şeyleri 

anlamak için duyguları 

kullanma yolunuz. 

NÖRO 

DİLBİLİM 

Diliniz:                                                

Dili kullanma yolunuz & sizi ve 

etrafınızdakileri nasıl etkiler. 

PROGRAMLAMA 

Davranışınız:         

Beklenen & 

beklenmeyen sonuçlar 

ortaya çıkaran fikirleri ve 

davranışları düzenleme 

yolunuz. 
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N 
LP öncelikle dört ilkeye veya 'direklere (temele)' dayanır. Onları düşünelim. 

 İlişki: başkaları ile nasıl ilişki kurarız ve nasıl iyi anlaşırız. Mesela, genellikle, istediğimiz 

insanlarla ve arkadaşlarımızla iyi bir ilişkiye sahibizdir. İş ortamında başkalarıyla yakın ilişki 

kurabilirsek, bu durum, daha iyi sonuçlar elde etmemize yardımcı olabilir. 

Duyusal farkındalık: Düşünceli olmaya benzer, çevremizdeki olayların farkında olmak ve başkalarının 

ne düşündüğü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için tüm duyularımızı kullanmak. 

Sonuç odaklı düşünme: Mevcut sorunlarımızdan ziyade, elde etmek veya almak istediğimiz şeylere 

odaklanmak. 

Davranışsal esneklik: Normal kalıplarımıza sıkışmak yerine her şeyi yeni perspektiflerden görebilmek 

ya da soruna yeni bir yaklaşım getirmek. Puzzle yapmaya çalışan bir çocuk düşünün, doğru parçayı 

bulana kadar bütün parçaları dener.         Resim: NLP’nin dört temeli (1)  

 BÖLÜM 3 - NÖRO-LINGUISTIK PROGRAMLAMA   

NLP’NI N TEMEL YAPI TAŞLARI? 

İlişki 
Duyusal farkın-

dalık:  

Sonuç odaklı 

düşünme:  

Davranışsal 

esneklik:  
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Apartman dairenizi bir çifte kiraladınız; 2 gün sonra eve döndüğünüzde ön kapınızın hasarlı olduğunu 

gördünüz. Evinizde kalmış olan kadını aradınız ve kadın anlayışsız biri çıktı. Bu nedenle; kapıyı tamir 

etme ve ödeme ile ilgili anlaşmaya varabilmeniz için onunla ilişki kurma konusunda tüm becerilerinizi 

kullanmalısınız. Duygularınızı, özellikle de ne dediğini dikkatli dinlemek için, kulaklarınızı harekete ge-

çirmek ve cevabınızı vermeden önce duygularınızı nasıl kontrol edeceğinizi fark etmeniz gerekecek. 

İstediğiniz sonucu, konuşmanın gidişatında meydana gelmesini istediğiniz şeyi, aklınızda net hale ge-

tirmelisiniz. Örneğin;’’kapıyı tamir ettirmelerini mi istiyorsunuz?’’ ya da ‘’Kapı için ödeme yapmalarını 

mı?’’  

Sonuç olarak; ilk başta elde etmek istediğin şey konusunda başarısız olursan diye, diğer seçenekleri 

de düşünerek davranışınızda esnek olmalısınız.  

                                                                                                                             

İŞTE GÜNLÜK BİR OLAYDA NLP’NİN DÖRT TEMEL TAŞININ BİR ÖRNEĞİ  

                                                                                                                                                                           

A L I Ş T I R M A  

 Birisiyle iletişim problemi ya da kötü bir ilişki yaşadığın zamanı düşün. Dört temel ilkeyi kullanarak bu 

ilişkiyi değerlendir.  Bir ilişki kurdunuz mu? Konuşmaya ne kadar dâhildin? Diğer kişin duygularını fark 

ettiniz mi veya başka şeyler dikkatinizi mi dağıttı?  Sohbetten ne istediğiniz hakkında açık bir fikriniz 

var mıydı? Yaklaşımınızda veya elde etmek istediğiniz şey konusunda esnek olmaya istekli miydiniz?  
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NLP, bir takım 'ön koşullar' veya 'uygun inançlar' üzerine kuruludur. NLP'i uygulayan kişiler, hayatları 

boyunca yolculuklarını kolaylaştırmak için bu inançları benimser. Fikir şu ki, bunları aklında tutarsanız, 

başkalarını aşağılayabilecek günlük sorunlarınız psikolojinizi etkilemeyecektir. Bu "varsayımlar"dan 

yüzlerce var ama bu, Creatuse (Yaratılış) projesindeki amaçlarımız için en yararlı olanlardan bir seçim. 

1. Herkesin benzersiz bir dünyası vardır. 

2. Diğer insanların dünya modellerine saygı gösterin. 

3. Harita, sahanın kendisi değildir. 

4. İnsanlar kendi davranışları değildir. 

5. Tüm davranışların anlamı, içinde bulunduğu bağlama bağlıdır. 

6. Tüm davranışlar, birey için en yüksek pozitif niyete sahiptir.. 

7. Bir kişi hakkında en önemli bilgiler davranışlarıdır. 

8. Herkes sahip oldukları kaynaklarla ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. 

9. Beceriksiz insane yoktur, yalnızca zangin kaynaklı olmayan durumlar vardır. 

10. Herkes, başarılı olmak ve arzulanan sonuçlara ulaşmak için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahip-

tir. 

11. En fazla davranış esnekliği olan kişi başkaları üzerinde en büyük etkiye sahiptir. 

12. Başarısızlık yoktur, yalnızca geribildirim vardır. 

13. Herkes akıllarından ve dolayısıyla sonuçlarından sorumludur. 

14. İletişiminizin anlamı, elde ettiğiniz yanıttır. 

15. İletişim kurduğunuz bir kişideki direniş, uyum eksikliğinin bir işaretidir. 

                                                                                                                             

PARADİGMALARI ANLAMA VE ANLAM ÜRETME  

NLP’NI N O N KOŞÜLLARI 
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Başlangıçta, dünyayı bizden farklı şekilde gören insanlarla tanıştığımızda, bu bize; tutarsız düşünceleri, 

inançları veya tutumları, özellikle de, davranışsal kararlar ve tutum değişikliği ile ilgili olarak ‘’bilişsel 

uyumsuzluğu’’ getirir. Ancak, herkesin dünyayı farklı gördüğü gerçeğini fark edip, kabul edersek, bu 

durum bizi daha az rahatsız edecektir. Örneklemek için: 

Yüzeyde gördüğümüz şey, her zaman altında yatan şey değildir. 

Yaşlı bir kadın mı, genç bir kız mı görüyorsun? Yoksa ikisini birden mi? 

Genellikle baskın olan görüntüyü görmeye başlarız ve yalnızca o şeyi görebilmek için ‘sıkışıp’ kalırız. 

Bu, günlük hayatta kendi bakış açımızla görmeye alıştığımız, başka perspektiflerden görmeyi unuttuğu-

muz bir durum olabilir. Her iki resmi de görmek esneklik gerektirir, aynı zamanda aklımızı diğer olası-

lıklara ve seçeneklere de açık tutmamız gerekir. Bu esneklik, alıştırmalar ve diğer NLP teknikleri saye-

sinde geliştirilebilir.  

Sıradaki resme bir göz atın. Ne görüyorsunuz? 



 52 

 

REHBER: YARATICI PROBLEM ÇÖZME ve KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI İÇİN NLP  

Ö 
nceden, beynin 3 yaşına kadar tamamen geliştiği ve sonradan değişemeyeceği düşünülüyor-

du - yaşlı bir köpeğe yeni hileler öğretemezsiniz! dedikleri gibi. Günümüzde, bunun böyle ol-

madığı biliniyor. Beyin her zaman gelişebilir ve deneyimlerimizle yaşam boyunca şekillenir. 

Bazı önemli gerçekler şunlardır: 

Nöroplastisite, bir ömür boyunca gerçekleşen birkaç farklı işlemi içerir.  

Nöroplastisite, yaşa bağlı belirleyicilere açıktır. 

Nöroplastisite beyinde iki ana koşul altında ortaya çıkar: 

Normal beyin gelişimi sırasında, olgunlaşmamış beyin; ilk önce duyu bilgisini ve de yetişkinlikte alınan 

bilgi (gelişimsel plastisite ve öğrenme ve hafızanın plastisitesi) yoluyla işlenmeye başlar. 

Kayıp fonksiyonunu telafi etmek ve/veya beyin hasarında kalan fonksiyonları en üst düzeye çıkarmak 

için uyarlanabilir bir mekanizma olarak. Çevre, plastisiteyi etkilemekte önemli bir rol oynamaktadır. 

Nöroplastisite tek bir nörolojik değişiklik tipinden ibaret değildir; bireyin yaşam süresi boyunca ortaya 

çıkan birkaç farklı işlemi içerir. Ancak, farklı plastisite türleri kişinin yaşamının bazı dönemlerinde 

hâkimdir ve diğer periyotlarda daha az yaygındır. Genetik faktörlere ek olarak beyin, bir kişinin çevre-

sel özellikleriyle ve aynı kişinin beyin egzersizi kullanarak yaptıkları eylemlerle şekillenir. 

 BÖLÜM 3 - NÖRO-LINGUISTIK PROGRAMLAMA   

NO ROPLASTI SI TE 

Nöroplastisitenin bizim için anlamı ne? Beynin durumumuza göre değişebileceğini ve adapte olabile-

ceğini kabul edersek, düşünce ve davranış biçimimizde aktif değişiklikler yapmaya başlayabiliriz. Mo-

delleme, NLP'nin bunu kullanarak bireylerin bir değişiklik yapabilmesine nasıl yardımcı olabileceğine 

iyi bir örnektir. Çocuklar böyle öğrenirler; etrafla-

rındaki yetişkinlerin yaptıklarını gö-

rüp,kopyalarlar.   NO ROPLASTI SI TE  

 

Video  sentis   https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g  

https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g
https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g
http://www.greattransition.org/publication/%20%20debating-the-sharing-economy
https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g
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 NLP I LETI ŞI M MODELI   

                         

FİZYOLOJİ 

İÇSEL TEMSİL 

                                   

DURUM 

                           

DAVRANIŞ 

   DIŞ OLAYLAR 

FİLTRELER 

SİL 

DEĞİŞTİR 

GENELLEŞTİR 

NLP iletişim modeli aynı zaman da NLP’nin Meta Modeli olarak da adlandırılır. Dünyayı duyularımızla 

deneyimlemenin yolu (örneğin gördüğümüz, koklayıp duyduğumuz şey), geçmiş tecrübelerimiz aracılı-

ğıyla süzülür ve davranışlarımızı etkiler.  
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NLP Meta Modeli, insanları konuştuğu gibi tanımlar. Üç süreç doğal olarak gerçekleşir: silme, çarpıt-

ma ve genelleme. Bu, tecrübelerimizi kelimelerle daha kolay anlatmamıza olanak tanır - aksi takdirde 

çok uzun süre de sonuçlandıracağız. Aşağıdaki tablolar çarpıtma, genelleme ve silme süreçlerinin ya-

pılarını, ilişkili sorularını ve sonuçlarını sunar. 

                                                                                                                             

Ç A R P I T M A L A R  

Yüzey  Yapı     Derin Yapı  Sonuç 

Zihin Okuma                                 

(Birinin iç durumunu bilmek - ancak 

nasıl olduğunu söylememek)              

Örneğin, "O,beni sevmiyor". 

Seni sevmediğini nerden biliyorsun? Bilginin kaynağını kurtarır. 

Kaynağı Belirsiz Yargı İfadeleri                           

(Değer yargıları – kişinin yargılamayı 

nerede yaptığı göz ardı edilir.) Örne-

ğin, "zengin olmak kötü" 

* Kötü olduğunu kim söyledi?                        

* Kime göre?                                                   

* Kötü olduğunu nerden biliyorsun? 

Kriter kanıtları toplar   Gözden kaç-

mış bilgileri düzeltir 

Neden -Sonuç 

Sebebin yanlışlıkla kendinin dışına 

çıktığı yerlerde 

Örneğin, "Beni delirtiyor." 

* Yaptığı şey ,nasıl çileden çıkmana sebep 

oldu? 

* Veya - özellikle nasıl? 

Seçimleri düzenle. 

  

Karmaşık Eşitlik 

İki kavram eşanlamlı olarak yorumla-

nır 

Örneğin, "Her zaman bana bağırıyor, 

beni sevmiyor" 

* Bağırması, nasıl seni sevmediği anlamına 

geliyor? 

* Hiç sevdiğin birine bağırdın mı? 

Karşı örnek verir. 

Ön varsayımlar 

Örneğin, "Kocam ne kadar acı çektiği-

mi bilseydi, bunu yapmazdı." 

* Nasıl acı çekmeyi seçersiniz? 

* O, nasıl tepki veriyor? 

* Bilmediğini nerden biliyorsun? 

Nedeni geride bırak 

O ne yapar? 

Akıl okumaktan kaçın 
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Silme ayrıca seçici dikkat olarak da adlandırılır. Verimliliğimizi artırmak için önemli ayrıntıları atlıyoruz. 

Ancak, belirli bilgileri her zaman silme bir davranışa dönüştüğü zaman, bu durum bir soruna sebep 

olabilir. Örneğin; övgüleri dikkate almayıp her zaman eleştirilere dikkat etmek. Silmelerin farkında ol-

ma, iletişim sorunlarını daha iyi aydınlatmamıza yardımcı olabilir. 

                                                                                                                             

G E N E L L E M E L E R  

Evrensel Niceleyiciler 
Hepsi, her biri, asla, herkes, kimse vs.                     

Örneğin, "O asla benimle konuşmaz." 

Evrensel niceleyicileri abartın ve karşıt ör-

nekler kullanın. 
Asla mı? 
Yaparsa ne olur? 

Zıt örnekleri , etkileri, sonucu dü-

zelt. 
  

Kipler (Gereklilik ve Olasılık Kipleri) 
Örneğin,"Çalışmak zorundayım veya" 

Sigara içmeyi bırakamam " 

Yapmadıysan ne olurdu? 
... Yoksa? 
sizi ne engelliyor? 
Yapsaydın ne olurdu? 

Etkileri/sonuçları düzelt. 
Nedenleri düzelt. 

                                                                                                                             

S İ L M E L E R 

İsimleştirmeler 
Süreç kelimeleri,fiileri isimlere dönü-

şür. 
Örneğin, "İletişimimiz ile ilgili bir sorun 

var.’’ 

Kim,kime ne söylemiyor? 
Nasıl iletişim kurmak istersiniz? 

Fiili sürece geri döndür ve silmeleri 

düzenle. 

Belirsiz fiiler 
Örneğin, "Beni reddetti. 

Sizi tam olarak nasıl reddetti? Eylemi belirt. 

Eksik karşılaştırma 
Örneğin, "Bu pahalı!’’ 

Neye kıyasla? Kıyaslamaları düzenle 

                                                                                                                                                                            

A L I Ş T I R M A    

Birkaç genelleme düşünür müsünüz? Bunların neden kısıtlayıcı olduğunu düşünüyorsunuz? 

Genellemeler önemlidir – kalıp yargılara benzerler. - dünyayı anlaşılır kılmak için onlara ihtiyaç duyarız. 
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İ 
nsanların iletişim biçimini anlamak için, iletişim stratejilerini nasıl geliştirdiklerini anlamak 

önemlidir. Bu, diğer proje üyeleri ve topluluk üyeleri ile etkili bir iletişim kurmak için yukarıdaki 

NLP iletişim modeliyle birlikte olabilir. 

İnsanlar beş duyu organı ile dünyayı deneyimler - görme, işitme, dokunma, koklama ve tat alma. Bu 

sistem birincil temsil sistemi olarak adlandırılır. İnsanların nasıl öğrendiği kadar dış dünyayı beyinlerin-

de nasıl bulundurduklarını da etkiler. 

Farklı insanların farklı sistemleri var. Temsili sistemlerin özelliklerini analiz edelim. 

 

 V: Görsel     A: İşitsel       K: Kinestetik    Ad: Dijital işitsel 

NLP YOLÜYLA I LETI ŞI M STRATEJI LERI  GELI ŞTI RMEK 
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Birincil görsel temsil sistemine sahip insanlar genellikle gözleri açık şekilde, başları ve / veya bedenleri 

dik şekilde ayakta durur veya otururlar. Akciğerlerinin tepesinden nefes alacaklardır. Genellikle san-

dalyelerinin ön kısmına otururlar, organize, sade, bakımlı ve düzenli olmaya meyillidirler. Resimleri gö-

rerek ezberlerler ve gürültüden dikkatleri daha az dağılır. Zihinleri dolaşmaya eğilimli oldukları için ge-

nellikle sözlü talimatları hatırlamakta sorun yaşarlar. Görsel bir insan, nesnelerin nasıl göründüğü ile 

ilgilenir. Görünüş, onlar için önemlidir. 

                                                                                                                                                                           

V: GÖRSEL 

                                                                                                                                                                           

A: İŞİTSEL 

 İşitsel insanlar genellikle gözlerini yana doğru hareket ettireceklerdir. Göğüslerinin ortasından nefes 

alabilirler. Genellikle kendileriyle konuşurlar ve gürültüden kolaylıkla dikkatleri dağılır. Duydukları şey-

leri kolayca tekrar edebilirler, dinleyerek öğrenirler ve genellikle müzik severler ve telefonda konuşma-

yı tercih eder. Basamaklarla, prosedüre göre ve sırasıyla ezber yaparlar. İşitsel insanlar nasıl yapacak-

larının söylenmesini ve belli bir ses tonuna veya kelimelere cevap vermeyi tercih ederler. Söyleyeceği-

niz şeylerle ilgileneceklerdir. 

 BÖLÜM 3 - NÖRO-LINGUISTIK PROGRAMLAMA   
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Kinestetik insanlar tipik olarak ciğerlerinin altından nefes alırlar, böylece nefes aldıklarında karınları-

nın içeri ve dışarı hareket ettiğini göreceksiniz. Genellikle hareket ederler ve çok yavaş konuşurlar. Fi-

ziksel ödüllere ve dokunmaya tepki verirler. Görsel düşünen kişilere göre, insanlara daha yakın durur-

lar. Yaparak veya deneyimleyerek ezber yaparlar. Anlayabilecekleri bir şey verdiğinde veya rahat his-

settiklerinde ilgileneceklerdir. 

                                                                                                                                                                           

K: KINESTETIK 

                                                                                                                                                                           

AD: DİJİTAL İŞİTSEL 

Kendi kendilerine konuşarak çok fazla zaman harcayacaklardır. Bir şeyler mantıklıysa öğrenmek iste-

yeceklerdir. Dijital işitsel bir kişi, diğer önemli temsil sistemlerinin özelliklerini sergileyebilir. 

MESAJLARIMIZIN ANA UNSURLARI 

FİZYOLOJİ 

TONLAMA 

KELİMELER 

 BÖLÜM 3 - NÖRO-LINGUISTIK PROGRAMLAMA   
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İletişimin% 10'u; anahtar sözcükler ve kalıp ifadeler, ortak deneyimler paylaşma, örnekler verme, öykü-

ler anlatma, değerler ve inançları içeren kelimeler yoluyladır. 

İletişimin% 35'i ses tonuz, hız, ses ve ritim yoluyladır. Örneğin, sonunda yükselen bir cümle genellikle 

bir soru anlamına gelir; Ilımlı veya düz olan bir cümle genellikle bir ifade anlamına gelir ve sona doğru 

inen bir cümle genellikle bir emir cümlesidir. 

SES TONALİTESİ (SESİN TON ÖZELLİĞİ) 

KELİMELER 

Kullandığımız kelimeler iletişim biçimimizin küçük bir parçasıdır. 

FİZYOLOJİ 

İletişimin% 55'i, duruş, baş eğme, yüz ifadeleri, jestler ve nefes alma gibi vücudumuzu hareket ettirme 

yoluyladır. 

Barack Obama'nın videosunu izleyelim. Ses tonunu, kelimeleri ve fizyolojiyi kullanış biçimini gözleme-

yelim.  

Obama, başkaları ile iyi ilişkiler kurmak için kullanılabilecekler iyi teknikere bir örnektir; İnsanların çeki-

ci ve takdire şayan bulduğu karizmatik bir karaktere sahiptir. 

OBAMA KONÜŞMASI  

 

Video  https://www.youtube.com/watch?v=hWQNOB070ns  

 BÖLÜM 3 - NÖRO-LINGUISTIK PROGRAMLAMA   

https://www.youtube.com/watch?v=hWQNOB070ns
https://www.youtube.com/watch?v=hWQNOB070ns
https://www.youtube.com/watch?v=hWQNOB070ns
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İ 
lişki (isim), ilgili kişi ya da grupların birbirlerinin hislerini ya da fikirlerini anladığı ve iyi iletişim 

kurduğu yakın ve ahenkli bir bağ olarak tanımlanır. Yani "o çocuklarla iyi bir ilişki kurmayı başar-

dı" (4). Bu; yakınlık, yakın / özel ilişki, (karşılıklı) anlayış, bağ, empati, sempati, bağlantı, anlaş-

ma kelimeleri ile eşanlamlıdır. Bu, 'geri dönmek veya geri getirmek' anlamına gelen Fransızca fiil 

'rapporter'dan gelmektedir. Yani "Ben senin gibiyim bu yüzden beni sevebilirsin.." İlişkinin temeli, in-

sanlar birbirlerine benzediği zaman birbirlerini sever. Birini sevdiğiniz zaman, istediklerini elde etme 

konusunda onlara yardımcı olmada daha isteklisinizdir. 

İ 
lişki nerede gereklidir? 

İnsanlarla etkileşime girdiğiniz her yerde! 

İlişki, başka biriyle samimi ve güçlü bir bağlantı kurmaktır. Birine güven ve saygı duyduğunuzda, 

rahatlıkla bağlantı kurduğunuzda iyi bir ilişkiniz olduğunu anlarsınız. 

 

I LI ŞKI  NEDI R?  
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A L I Ş T I R M A 

Nasıl kişisel ilişki kurduğunu ve farklı ilişkilerde senin için neyin önemli olduğunu anlamak için ‘’Aptallar 

için Nörolinguistik Programlara’’kitabından alıştırmaları takip etmeye çalışın.(14): 

1. İlişki kurduğunuz biriyle ilgili bir an düşünün. O kişiye hangi sinyalleri gönderiyorsunuz ve aynı fre-

kansta olduğunuzu bilmenizi sağlayan hangi sinyalleri geri alıyorsunuz? İlişkinizi nasıl oluşturur ve 

sürdürürsünüz? 

2.  İstediğiniz ancak ilişki kuramadığınız biriyle ilgili bir an düşünün. O kişiye hangi sinyalleri gönderirsi-

niz ve aynı frekansta olmadığınızı anlamanızı sağlayan hangi sinyalleri geri alırsınız? O kişi ile ilişki kur-

mak ve sürdürmek için ne gerekir? 

3.  İlk kişi ile kurduğunuz deneyimi düşünün. Daha kuvvetli bir ilişki kurmanıza yardımcı olmak için ikin-

ci kişiyle olan davranışınızda ne gibi farklı şeyler yapabilirsiniz? 

İ L İ Ş K İ  N İ N   S O N U Ç L A R I 

N A S I L   İ L İ Ş K İ   K U R A R I Z ? 

 Fizyolojisini (vücutlarını tuttukları şekilde) eş-

leştirebiliriz 

 Tonalitelerini (kullandıkları ses tonunu) eşleş-

tirebiliriz 

 Eylem ve anahtar kelimelerini (kullandıkları 

kelimelerin türünü) eşleştirebiliriz.  
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GO Z ERI ŞI M I PÜÇLARI TABLOSÜ 

İnsanların iletişim biçimini anlamak, ilişki kurmanın gerekli bir parçasıdır. Bandler & Grinder insanların 

gözlerinin, sorulan soru türüne ve bilgiyi nasıl işlediğine bağlı olarak, farklı hareket ettiğini gözlemledi. 

Bu, öğrenme tercihlerini ölçmenize ve dolayısıyla onlarla daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olabi-

lir. 

‘’Göz Erişim İpuçları Tablosu’’,  Bandler ve Grinder’in Kurbağaların içindeki Prensler örneğinde görün-

düğü gibidir (1979)  

 

 

 

 

6 yönün temsil ettikleri: 

 "görsel yapı“ (Vc)           "görsel hatırlama“ (Vr) 

 "işitsel yapı“ (Ac)               "işitsel hatırlama“ (Ar) 

 “kinesthetic” (K)          "işitsel iç diyalog“ (Ai)  

Sağa bakıyorlarsa bir yapıdır 

ve sola bakıyorlarsa hatırla-

madır. (lütfen dikkat: bu bir 

ayna görüntüsüdür). 

V c 

A c  

K  

V r 

A r 

A i 
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AÇIK DI L 

N 
asıl konuştuğumuz ve taleplerimizi nasıl ifade ettiğimiz, aldığımız cevapları etkileyebilir. Dili-

mizi sade tutarak alacağımız cevapları etkilemekten kaçınabiliriz. 

  ‘Deneme’ - Başarısız olabileceğin varsayımını içerir.  

‘Ama’ - daha önce söylenenleri inkâr eder. Onun yerine 've' kullanın. 

‘Yapma’ - Gerçek şu ki, bir şey düşünemiyoruz. Koşmayın, bağırmayın, geç kalmayın, konuşmayın gibi 

tipik talimatlardan kaçının. 

Örneğin, size "mor bir fil düşünmeyin" dediğimde, yapacak ilk işiniz ne? 

Aksine, iletişim kurarken olumsuz ifadeleri avantaj olarak kullanabiliriz. Bir öğrenciye "Bu beceride ko-

layca uzmanlaşabileceğinizi iddia etmek istemiyorum" dersem, öğrenci hangi iç temsili yaratmalı?    

G 
erçek Dünyada Değerlerden Yararlanma 

İnsanları dinlemek ve kullandıkları anahtar kelimelere dikkat etmek, onların değerlerini 

keşfetmenize olanak tanır. Bu anahtar kelimeleri onlara karşı kullanarak daha iyi ilişki ku-

rabilir ve onları etkileyebiliriz. 

Bu duruma bir örnek; ‘’ Evet John, HEDEFLERİNE ulaşman ve TATMİN OLMAN konusunda sana yar-

dımcı olma- ya kalkıştığım için, çalışmalarından daha MEMNUN kalırken sana kentsel PAYLAŞI-

MI teşvik edici YARATICI problem çözmeyi 

öğretecek yeni bir proje hakkında konuşma-

ma izin ver. Bu, sana değer katacak bir pro-

je gibi geldi mi? 
Alıcı ile kurduğunuz 

örnek bir değer   

hiyerarşisi.  

 Hedefler 

 Memnuniyet 

 Yaratıcı 

 Paylaşım 

 Gerçekleştirme 
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BO LÜ M 4  

  BÖLÜM 4  - KENTSEL YAŞAM TARZLARI İÇİN NÖRO-LINGUISTIK PROGRAMLAMA  

KENTSEL PAYLAŞIM YAŞAM TARZLARI I ÇI N NLP’YI  KÜLLANMA 

Önceki görüşlerden yola çıkarak, NLP'nin bir kolaylaştırma aracı olarak kullanılabileceğini önermek 

mümkündür: 

Vatandaşlardaki paradigmaların değişimini (düşünme yollarını) etkinleştirir; 

 Diğer topluluk üyeleriyle yakın ilişki kurmayı ve etkin vatandaşlığa katkıda bulunmayı daha iyi anla-

mak;  

 Öğrenenleri bilinçsiz engeller içine sokmaya ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamaya;  

 Kentsel toplulukların iletişimlerinde daha etkin olmasını sağlamak ve topluluk üyeleri arasında daha 

iyi bir ilişki geliştirmek, topluluk uyumluluğunu arttırmak. 

Buna ek olarak, yaşam biçimlerini paylaşma konusunda daha fazla insanı çekmek için NLP'yi kullanabi-

liriz. NLP, kentsel ortamlarda paylaşımı geliştirmek için yararlı olabilecek çeşitli teknikler içerir: 

İlişki 

Uyum, anlayış ve karşılıklı güven ile özdeşleşmiş bir konu ile ilişki kurma süreci. Bu, bilinçsiz seviyede 

algılanan farklılıkları en aza indirgeyerek yapılır. 

Yeniden Çerçeve Oluşturma 

Sorunlu bir davranışı, sorumlu olan iç kısımdan ayırarak, olumlu bir niyet üretmek için kullanılan bir sü-

reç. Olumlu niyeti koruyan ancak sorunlu yan ürünlere sahip olmayan yeni davranış biçimleri belirlendi. 

Strateji 

Belirli bir sonuca ulaşmak için kullanılan açık zihinsel ve davranışsal adımlar dizisi. (18) 

Kentsel Yaşam Tarzları 

I çin No ro-Linğüistik 

Proğramlama            
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KENTSEL PAYLAŞIM EKONOMI SI NDE NLP DEG ERLERI  

Çoğu insan, NLP'yi duygusuz bir teknik ve model olarak düşünüyor. Ancak, NLP'nin ilkeleri, araçları ve 

becerileri, insanların alana olan bağlılığı için duygusal temel oluşturan bazı değerleri önceden varsa-

yar. Uygulayıcılar ve eğitmenler çoğunlukla NLP'nin temel değerlerini ve faydalarını paylaşma konusun-

da isteklidir. Küresel NLP topluluğunun temel değerlerinden birkaçı, kentsel paylaşım ekonomisi oluş-

turmak için esastır. Onların arasında: 

Yararlılık: Pragmatik olma ve hedefe yönelik olma. Fark yaratmak için arayışta bulunma. Pratik uygula-

malara odaklanarak ve mevcut tüm kaynakları kullanarak son hedefe ulaşmak. 

Dürüstlük: Dil ve eylemde uyumu sağlamak – ‘konuşmayı sürdürmek için’. Bu, inançlarımız, değerleri-

miz ve davranışlarımız arasında bir uyum sağlamak ve temel değerlerimiz ile hareket etmek demektir. 

Bu, tüm içsel süreçlerimizin ve inançlarımızın farkında olarak ve değerlerimiz için doğru olan şekilde 

davranarak gerçekleştirilir. 

Saygı: Kişisel sınırların tanıma ve birinin içindeki potansiyele saygı gösterme. Bu alana girme iznini ve-

rirken tüm insanlara eşit zaman ve alan sağlama. Her insanın kendine özgü katkılarına saygı gösterir-

ken, başkalarına koşulsuz olarak olumlu bakmayı sürdürmek. 

Yaratıcılık: Kendi hayatlarımızın ve toplumumuzun mimarı olmak. Yeni olasılıklara açık olmak  - yeni 

dünya modelleri yaratarak, hedeflerimize ulaşmanın yeni yolları yaratarak- yeni sorular sormak, hedef-

lerini ifade etme konusunda başkalarını teşvik etmek ve işimizi yapma şeklimizi sürekli yenilemek.  

Empati: Kendimizi başkalarının yerine koymak. Kendimizi başkalarının yerine koyarak bağlantı kur-

mak. Başkalarına merhamet göstermek ve onları oldukları gibi kabul kabul etmek. Değişikliklerin ya-

şanabileceği bir alan sunmak. Kendimize değer vermenin yanı sıra başkalarına da değer vermek  ve 

başkalarının iyiliğine katkıda bulunmayı seçmek. 

Yetenekli bir toplum yaratmak: gelecekteki projelerde birbirilerine olan bağı ve arkadaşlığı güçlendire-

rek. Sadece 'ben' değil 'biz' ile ilgilenmek. Başkalarına hizmet etmek ve başkalarının getirdiği farklı ar-

mağanlara değer vermek. Çok çeşitli insan ve ifade biçimlerini birleştiren birlik ve dernek oluşturma. 
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B 
üyük bir NLP topluluğu arasında paylaşılan birçok değer vardır.Bu temel inanç,değer ve pay-

laşımlar, kentsel paylaşımın geliştirilmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Toplum bütünlüğünü 

korumak ve geliştirmek için, empati, yaratıcılık, saygı ve dürüstlük gibi değerler önemli un-

surlardır. Gerçekte kentsel paylaşım için gerekli olan fedakarlığa ilham verirler. Ünlü bir NLP geliştirici 

ve danışmanı olan Robert Dilts'in (2) araştırmasına göre; insanlar NLP'yi günlük yaşamlarında kullandı-

ğında ,başkalarına karşı daha açık olabiliyorlar ve aynı değerleri paylaşabiliyorlar. Bu değerler, benliğe 

(bütünlüğe, yaratıcılığa ve esnekliğe) veya hedeflere (yararlılık, özgürlük, zerafet) veya sisteme (ekoloji, 

çeşitlilik, profesyonellik) veya diğerlerine  (saygıya, sevgiye, yetenekli topluma) daha bağlı olabilir. Bu 

nedenle, toplum üyeleri günlük yaşamda NLP kullanırlarsa, muhtemelen aynı değerleri paylaşacaklar-

dır. O halde; bu benzer değerler paylaşımcı bir toplumun temeli de olabilir(2). Bu temel değerlerin bir-

çoğu birbiriyle ilgilidir. Şekil 1'de belirtildiği gibi, bunlar dört kategoriye ayrılabilir: benlik, diğerleri, he-

defler ve biriyle etkileşim içinde olan sistem. Bu paylaşılan değerler bir etnik topluluğun ve kültürün 

temelidir. 

       

        Figür 1 

B 
u değer kümeleri, etkili bir liderlik oluşturmak için de önemlidir. En geniş anlamda, liderlik 

'başkalarını, daha büyük bir sistem veya ortamda, bir hedefe ulaşma sürecine dahil etme 

yeteneği' olarak tanımlanabilir (2). Bir lider, belirli bir sistem bağlamında bir sonuca ulaşma-

da bireyleri veya grupları etkilemek için hem bir örnek ve hem de bir uyaran olarak kendisini ifade 

eder. "Vizyoner liderlik", insanların ait olmak istediği bir dünya yaratmak için diğerleriyle (çoğunlukla 

akranları) birlikte çalışmak anlamına gelir. Ayrıca kentsel paylaşım için bir liderlik düzeyi gerekiyor. Ço-

ğunlukla NLP'ye ilgisi olan ve uygulayan insanlar, doğal olarak lider olmaya eğilimlidir. 

  BÖLÜM 4  - KENTSEL YAŞAM TARZLARI İÇİN NÖRO-LINGUISTIK PROGRAMLAMA  

KİŞİLİK 

SİSTEM           

EVRENSEL 

DİĞERLERİ 

Ekoloji      Çeşitlilik   

Bütünlük      

Yaratıcılık 

Yararlılık     

Özgürlük 

Saygı     

Sevgi 
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N 
LP'nin önemli bir uygulaması birkaç yıl önce Galce Sosyal Hizmetler'inde gerçekleşti. 

2010 yılında Galler'deki Sosyal Hizmetler Geliştirme Ajansı ve Ülke Konseyleri, 21. yüz-

yılda sosyal hizmet uzmanlarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri tanımlamak 

için bir araştırma projesi yürüttü. Amaçlardan biri, çok yönlü sosyal hizmet ekiplerinin hizmet alan kişi-

lere kendi sonuçlarına erişmede ve kendi bağımsızlıklarını kazanmada olumlu yönde nasıl farklılıklar 

yaptıklarını belirlemekti (3). Sosyal hizmet uzmanlarının çeşitli düzeylerde nasıl faaliyet gösterdiğini 

test etmek ve anketler tasarlamak için davranışsal modelleme teknikleri ve NLP teorileri kullanıldı. Bu 

araştırma doğrudan Robert Dilts'in insanların çeşitli nörolojik seviyelerde nasıl hareket ettiği teorisine, 

bunun davranışı nasıl etkilediğine ve son olarak farklı durumlar karşısında verilen sonuçlara bağlıydı. 

GERÇEK DÜRÜMLARDA NLP ÜYGÜLAMA 
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İkincisi; ekip, nörolojik düzeyler modeliyle bağlantılı açık uçlu sorular sorarak çeşitli bölümlerden 

60 personelle video görüşmeleri yaptı.  

Son aşamada, bilinçli ve bilinçsiz yeterliliklerin belirlenmesi için sosyal hizmet uzmanlarıyla yapı-

lan görüşmelerin modellenmesini üstlenen nitelikli profesyonel bir NLP eğitmeni kullanıldı. Bu, 

daha sonra eğitim planları, rehberlik ve koçluk oturumlarında başkalarına aktarılabilir. Bu strate-

ji, başarılı katılım stratejilerinin becerilerini ve anahtar bileşenlerini vurgulamada yardımcı oldu

(3). 

NLP teorisine dayanan bu sonuçlar, şuan Galler Meclisi Hükümeti'nden ulusal bir onay aldı ve 

Galler Monmouthshire County'de toplum bakımı servislerinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının 

eğitim programının temel bir parçası haline geldi. 

Bu örnek, NLP'nin sosyal hizmetlerde katılım stratejilerini iyileştirme yöntemlerini göstermektedir. 

Bu teknikler, kentsel paylaşım girişimlerinde de yararlı olacaktır. 

 

İlk olarak, ekip, son zamanlarda bir sosyal hizmet uzmanı vasıtasıyla sosyal hizmetlere erişen 100 hiz-

met kullanıcısını araştırdı. Anket sonuçları Dilts tarafından nörolojik düzeyler modeli adı verilen ve bu 

alanlardaki performansı belirlemek için geliştirilen bir ölçek üzerinde analiz edildi: 

• Kimlik 

• Değerler ve İnançlar 

• Beceri ve Yetenekler 

• Davranış 

• Çevre. 
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Ö 
 

ncelikle, aşağıdaki Kentsel Paylaşım projelerine göz atın  

Projenin lideri olduğunu düşünün. 

Proje 1 – HerkesİçinGıda  

Bu proje yerel bölgedeki yaşlı insanlara yemek imkânı sağlıyor. Altı ay boyunca sürüyor ve toplulukta 

başarı sağlayarak zafer kazanıyor. Yemeklerin yapıldığı mevcut mutfak kapanıyor. Kullanabileceğiniz 

başka bir yer biliyorsunuz, ancak sahibi yardımcı olabileceğinden emin değil.  

Proje 2 – Çarşamba Kulübü 

Bu proje, emekliler tarafından her Çarşamba günü çalışan ebeveynlere çocuk bakımı hizmeti sunmak-

tadır. Bu yeni bir proje ve şu anda yerel yönetim (belediye) ile projenin güvenirliği konusunda bir tartış-

ma var. Projenin pilot çalışması büyük bir başarı elde etti ancak yine de incelenmeye devam ediliyor. 

Proje 3 – Evsizler İçin Giyisiler 

Bu proje, uygulandığı kasabadaki evsiz insanlara bağış yapmak üzere ikinci el giysi toplar. Proje çok 

başarılı oldu, ancak çok fazla bağış aldı ve depolama alanında artış gerektirdi. Yeni bir ambar için en 

kısa sürede nakit para vermeniz gerekiyor ve yerel bir işadamına sponsor olması için iletişime geçiyor-

sunuz. 

Siz, Çarşamba Kulübü projesinin koruma elementi hakkında endişe duyan bir kurul yetkilisisiniz. Kulüp 

devam ederse çocukların risk altında olabileceğini hissediyorsunuz ve devam etmesi gerekip gerek-

mediğinden emin değilsiniz. 

Siz, bölgenizdeki evsiz insanlara kıyafet dağıtılması projesi kapsamında bağış yapmanız için yerel bir 

projenin size yaklaştığı yerel bir iş adamısınız. Bu projenin yatırımınıza değip değmeyeceğinden emin 

değilsiniz. 

                                                                                                                                                                           

A L I Ş T I R M A 
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Proje 4 – Dil Sevenler 

Bu proje göçmenler ve yerli halk arasında bir topluluk dili paylaşım şemasıdır. Proje yer edinmeye çalı-

şıyor. İlk oturumda yalnızca iki göçmen ve yerel üç kişi katıldı. Projenin katılımcı hedefi 20 (10 göçmen, 

10 yerli) idi. Bu nedenle, proje böyle devam ederse ödeneğini kaybetme riski ile karşılaşacaktır. 

 

İ 
kincisi, bu projeye dahil olan kişilerin projenizin başarısı konusundaki şüphelerinin engel oluştur-

duğunu düşünün. NLP tekniklerini ve teorilerini müzakere etmek ve onları karşılıklı anlaşmaya 

yönlendirmek için nasıl kullanırdınız? 

a) Herkes İçin Gıda projesi ile mutfağınızı yemek yapmak için kullanmak isteyenlerin başvurduğu bir 

restoran sahibi sizsiniz. Ne ile karşılaşacağınızdan emin değilsiniz ve ödeme yapan müşterilerinizi 

kaybetmekten endişe duyuyorsunuz. 

b) Çarşamba kulübü projesinin güvenli olup olmadığı konusunda endişelenen bir konsey görevlisisi-

niz. Çarşamba kulübü devam ederse çocukların risk altında olabileceğini hissediyorsunuz ve de-

vam ettirilip ettirilmemesi konusunda emin değilsiniz. 

c) Yerel bir projeyle, bölgenizdeki evsiz insanlara kıyafet dağıtmak için oluşturulmuş bir proje bağışta 

bulunmanız için başvurulmuş yerel bir iş adamısınız. Bu projenin para vermeye değer olup olmadı-

ğından emin değilsiniz. 

d) Göçmenleri destekleyen yerel bir hayır kurumu işletiyorsunuz ve Dil Severler projesini üyelerinize 

tanıtmak için yardımcı olmanız istendi ve size başvuruldu. Bununla birlikte, bunun bir çıkar çatış-

ması olduğundan ve üyelerinizi / ödeneğinizi alıp götürebileceğinden endişeleniyorsunuz. 

                                                                                                                                                                           

A L I Ş T I R M A  
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A 
şağıda FoodForAll (HerkesİçinGıda) projesinde NLP'nin nasıl kullanılabileceğini gösteren 

daha kapsamlı bir örnek verilmiştir (Proje 1). 

 

Proje 1 – HerkesİçinGıda  

HerkesİçinGıda, Kuzey İngiltere'de bir şehirde uygulanan paylaşım projesidir. Yerel bölgede giderek 

artan sayıda toplumdan soyutlanmış yaşlı insan nüfusuna tepki oluşturmak için bir dizi toplumsal pro-

jeden, kiliseden ve camiden projeye dahil olan bir grup insan tarafından oluşturuldu. Grup birkaç yıl 

önce başladı, ancak proje son altı ay içinde gerçekten ortaya çıktı. Gönüllülerin sayısı iki katına çıktı ve 

Herkes için Gıda projesi kasabanın daha fazla bölgesinde daha fazla yaşlı insana ulaşıyor. Proje için 

yerel ve sosyal medyada mükemmel bir tanıtım yapıldı ve sonuç olarak daha fazla yaşlı insanı destek-

lemek için başka projeler geliştirilebilir. Yiyecekler, bir dizi yerel mağaza tarafından projeye ücretsiz 

olarak bağışlandı - ve bugüne kadar - Herkes için Gıda, yerel bir toplum merkezinde iyi ekipmanlar ile 

donatılmış ve ücretsiz bir mutfağa erişebildi. Bununla birlikte, grup topluluk merkezinin yakın zaman-

da kapanacağını öğrendi, bu nedenle çok acil yemek pişirmek için başka bir yere ihtiyaçları var.  

Projede yer alan gruplardan biri, toplum merkezine yakın,  iyi ve samimi üne sahip bir lokanta biliyor. 

Grup, Herkes için Gıda projesi hakkında bilgi vermek için restoran sahibi ile ilk görüşmeyi yaptı. Şu 

ana kadar restoran sahibi, yardım edip edemeyeceği konusunda emin değil. Özellikle, işletmesinin 

Herkes İçin Gıda projesine yardım etmesinden nasıl fayda sağlayacağı konusunda emin olmadığını ve 

mutfağın kendi şefine kapalı olacağından dolayı endişeli olduğunu söyledi. 

KENTSEL PAYLAŞIMLI YAŞAM TARZLARI I ÇI N NLP – O RNEK 

GELI ŞTI RME 
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İ 
nsanlarla pazarlık yaparken dilin iyi kullanılması önemlidir. Onların ihtiyaçlarının ve ilgilerinin ne 

olduğunu bulmayı deneyin. Örneğin, restoran sahibi ile, korkularını ve motivasyonlarını öğren-

mek ve hesaba katmak önemlidir. Böylece bir konuşmaya şöyle bir şey söyleyerek başlayabilir-

sin:  

"Herkes İçin Gıda ile çalışmanın müşteri portföyünüzü artıracağına inanıyoruz, yerel toplum projeyi çok 

destekliyor ve SOSYALMEDYA'da yaygın olarak paylaşılıyor ve bu da dönüt olarak restoranınıza daha 

fazla MÜŞTERİ getirebilir." 

T 
eklifini almadan önce onunla uyum oluşturmak için tüm becerilerinizi kullanmanız gere-

kecek. Yanıtınıza karar vermeden önce duyularınızı harekete geçirmeniz gerekecek, özel-

likle kulaklarınızı, ne söylediğini dikkatle dinlemek ve duygularınızı, hislerinizi nasıl kontrol 

etmeniz gerektiğini fark emeniz için. Aklınızda arzuladığınız sonucu netleştirmelisiniz – konuşmanın 

devamında ne olmasını istiyorsunuz, örneğin restoranı ne sıklıkla kullanmanız gerekecek? Proje, resto-

rana ne kadar zaman ihtiyaç duyacak? Finalde, ilk başta elde etmek istediğiniz şeyde başarısız olma-

nız halinde diğer seçenekleri değerlendirebilmeniz için davranışınızı esnek bir hale getirmeniz gereke-

bilir. 

                                                                                                                                                                           

UYGULAMADA NLP TEKNİKLERİ 
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R 
estoran sahibi ile yakın ilişki kurmak çok önemli olacaktır. İnsanlar ne kadar rahat his-

seder ve sizinle bağlantı kurabilir ise, o kadar çok kazan / kazan durumu ile sonuçlan-

ması için birbirinizle pazarlık edebilirsiniz. Zarif görünüş ve dik duruş gibi pozitif vücut 

dili, iletişim kurduğunuz kişinin sizinle daha kolay iletişime geçmesini sağlayabilir. Bu iletişim, başka 

biriyle anlaşma yaparken çok önemlidir. Örneğin başınızı eğip ellerinize bakmaktan kaçınmaya çalışın. 

Göz teması önemlidir, bir noktaya vurgu yaparken göz teması sağlamaya çalışın. Size bir şey söylendi-

ğinde başınızı sallayın ve karşınızdakinin söylediklerini dinlemeyi unutmayın. İnsanlar dinlendiklerini 

hissetmek isterler. 

 

B 
u senaryoda, restoran sahibi örneğin hafif savunma tavrıyla kollarını katlanmış ve baş 

aşağı bakarak toplantıya yaklaşabilirdi. Bu noktada, kendisini daha rahat hissettirmek 

için eller açık, dik durmak önemlidir. Belki biraz sonra kollarını yana yatırıp başını hafifçe 

kaldırabilir. Bu noktada, gevşetici vücut diliyle kendisini rahat hissettirmek için kollarını yana bırakma-

lısın. Önemli noktaları vurgulamak için ellerinizi kullanın, eğer kollarını daha fazla açarsa tamamen 

açana kadar vücut dilini izlemeye devam etmeyi deneyin. Göz temasının sürdürülmesi bu konuşmanın 

anahtar öğesidir, bu yüzden yukarı baktığında kendinize bakmaktan kaçınarak göz teması kurmayı de-

neyin. 

 

                                                                                                                                                                           

UYGULAMADA NLP TEKNİKLERİ 
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N 
LP teorileri ve yöntemleri, Kentsel Paylaşım girişimleri de dâhil olmak üzere kültürler 

arasında teşvik edici ve bütünleştirici olabilir. Değişiklik yapmak için temel becerilerin 

geliştirilmesi de dâhil olmak üzere yaratıcı problem çözmeyi teşvik edebilirler. Kentsel 

Paylaşım girişimlerine katılan birçok insan olduğu için, birebir ilişkiler önemlidir. Böylece, burada, bu 

eşsiz ekonomik ilişkileri geliştirmek için ilişki kurmanın NLP teknikleriyle uyumluluğunu görebiliriz. 

 

K 
entsel Paylaşım Ekonomisi; fiziksel varlıkların, ürünlerin, mekânların, becerilerin, fikirle-

rin ve paranın farklı şekilde ve daha etkin bir şekilde yönetildiği anlamına gelir. Yine, 

bu, etkili liderlik ve iletişimin hem önemli hem de NLP'nin kendileri için uygun teori, 

araç ve teknikler sağladığı anlamına geliyor. NLP eğitimi, alternatif yaşam biçimlerini desteklemek, 

halkın katılımını teşvik etmek ve daha yakın sosyal ilişkileri kolaylaştırmak için ortak bir araç olabilir. 

Sosyal girişimler gibi alternatif istihdam faaliyetleri için de destek sağlayabilir. Eşsiz bir ekonomik ta-

bana sahip olmanın yanı sıra kentsel ortamlarda sosyal ilişkiler, Kentsel Paylaşımın başarısı için çok 

önemli öğedir. İdeal olarak, insanların başkalarının değerlerine ve inançlarına daha açık, kendini yan-

sıtan ve işlerin ekolojik ve ahlaki açıdan yeni yollarla çözülmesine açık olduğu bir toplulukta NLP, 

olumlu bir Paylaşım Ekonomisi yaratmak için teori ve pratik araçlar sağlayabilir. 

 

 

 

                                                       SONÜÇ 
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http://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html 

 

http://www.cpsb.com
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-v.htm
https://www.mindtools.com/
https://www.edwdebono.com/
http://www.debonogroup.com
http://www.creativelearning.com
http://www.cpsb.com/assessments/soq
http://www.queendom.com/tests/index.htm
http://es.slideshare.net/pacop/creative-problem-solving-y-talento-corporativo
https://www.youtube.com/watch?v=aH2ll5bwpKw
https://www.mycoted.com/Category:Creativity_Techniques
https://www.ewellnessexpert.com/blog/166/what-is-neuro-linguistic-programming-nlp
http://www.wikihow.com/Improve-Your-Performance-Through-NLP
http://leadershipperformance.blogspot.com.tr/2010/10/nlp-and-how-it-can-be-applied-to.html
http://www.exforsys.com/tutorials/nlp/using-nlp-for-leadership-skills.html
http://www.exforsys.com/tutorials/nlp/using-nlp-for-leadership-skills.html
http://www.nlpworld.co.uk/how-can-neuro-linguistic-programming-help-with-leadership-and-development/
http://www.nlpworld.co.uk/how-can-neuro-linguistic-programming-help-with-leadership-and-development/
http://www.skillsyouneed.com/ips/rapport.html
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Seth Godin: How to get your ideas to spread 

http://www.ted.com/talks/seth_godin_on_sliced_bread  

In a world of too many options and too little time, our obvious choice is to just ignore the ordinary stuff. 

Marketing guru Seth Godin spells out why, when it comes to getting our attention, bad or bizarre ideas are more 

successful than boring ones. 

 

Navi Radjou: Creative Problem Solving in the face of extreme limits 

http://www.ted.com/talks/navi_radjou_creative_problem_solving_in_the_face_of_extreme_limits  

Navi Radjou has spent years studying “jugaad,” also known as frugal innovation. Pioneered by entrepreneurs in 

emerging markets who figured out how to get spectacular value from limited resources, the practice has now 

caught on globally. Peppering his talk with a wealth of examples of human ingenuity at work, Radjou also 

shares three principles for how we can all do more with less. 

 

Steven Johnson: Where good ideas come from 

www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from  

People often credit their ideas to individual “Eureka!” moments. But Steven Johnson shows how history tells a 

different story. His fascinating tour takes us from the “liquid networks” of London’s coffee houses to Charles 

Darwin’s long, slow hunch to today’s high-velocity web. 

 

What is Creative Problem Solving? 

https://www.youtube.com/watch?v=QbxyiUG5RRI 

An overview of CPS 

 

7 Step Problem Solving  

https://www.youtube.com/watch?v=bZXDGQSuF9I 

Are you facing a challenging situation at work? Ed Muzio, author of "Make Work Great" explains a 7 step 

solution to effective problem solving. 

 

Problem Solving Techniques - how to solve problems in the workplace in 6 easy steps  

https://www.youtube.com/watch?v=cQPNVFZId68 

Using these 6 easy steps you can solve any problem as work. Enhance your skills by watching this simple guide 

to solving problems. 

 

Creative Problem Solving Process  

https://www.youtube.com/watch?v=oqwoOpO-4k0 

The Canadian Management Centre Thought Leader Series: Janice Francisco on Creating Problem Solving 

Success. 

 

Problem solving skills  

https://www.youtube.com/watch?v=wHbLhZ5OoJc 

Problem solving is a key skill in any job. The world of work is mostly about making decisions and solving 

problems. John Paul Lobo explains how to think creatively during situations and tackle problems effectively by 

setting yourself apart from everyone else. 
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Six Creative Ways To Brainstorm Idea 

https://www.youtube.com/watch?v=yAidvTKX6xM 

Do you ever have an issue developing ideas? Here are six creative ways to overcome hitting a roadblock when 

generating ideas. 

 

How to improve your creativity  

https://www.youtube.com/watch?v=6-Tb1FvLGjM  

Watch this movie to get a quick overview on how to improve your writing skills. It starts from finding out your 

weak areas in terms of writing and strengthening them through a variety of ways. 

 

Problem Solving - Thinking Outside of the Box!  

https://www.youtube.com/watch?v=rRtwh2HvmXQ 

Examines a basic problem solving concept. Great intellectual exercise to warm up participants to critical 

thinking and problem solving. 

 

Creative thinking - how to get out of the box and generate ideas: Giovanni Corazza at TEDxRoma 

https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM 

This video is filmed and edited by Università Telematica Internazionale UNINETTUNO. Corazza is a full-time 

professor at the Alma Mater Studiorum at the University of Bologna, a member of the Executive Council, and 

the founder of the Marconi Institute of Creativity. He teaches science and the applications of creative thinking. 

Why/Which/How/Where/What/When/Experiment. A quick jump out of the box is more insight ful than a 

lifetime of standard thinking. 

 

Think out of the Box - Expand your Comfort Zone - Creative Thinking with Kevin Hunter  

https://www.youtube.com/watch?v=TdguN4KZlSs 

Kevin Hunter is a Radio Show Host of "THE BUSINESS FORUM SHOW." He teaches business people how to 

think out of the box and overcome both personal and professional obstacles by expanding their comfort zone. 

Kevin Hunter demonstrates how you can think out of the box by changing your life habits, explaining that 

creative thinkers interrupt their daily routines with a purposeful strategy, thereby giving them the mindset that 

allows them to think out of the box with very little resistance. 

 

Charles Leadbeater: The era of open innovation 

https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation?language=en 

In this talk, Charles Leadbeater weaves a tight argument that innovation isn’t just for professionals anymore. 

Passionate amateurs, using new tools, are creating products and paradigms that traditional companies can’t. 

 

Ambition. Discipline. Purpose. The Journey of Being an Entrepreneur with Gurbaksh Chahal 

https://www.youtube.com/watch?v=28sCH-uK-0Q 

Gurbaksh Chahal is the Founder, Chairman and CEO of Radium One. A die-hard internet entrepreneur, he 

started his first company, at the age of 16. 
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