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Çeşitli sosyal girişimlerde bulunurken aldığımız 
kararlar birçok açıdan karmaşıktır. Her seçim 
belirli faydalara yol açar, ancak aynı zamanda 
maliyetlere tabidir. Bu nedenle, sosyal 
girişimlerin, programların ve politikaların analizi 
alanında, alternatiflerin seçiminde destek 
olabilecek mekanizmalar araştırılmaktadır.
Bu imkânları sağlayan araçlardan biri konum 
analizidir. Karar vermeyi kolaylaştırmayı ve 
yürütülen faaliyetlerde uzlaşmaya varmayı 
amaçlayan bir araçtır. Bu aracın konsepti, 
doktora tezinde (1973) Peter Söderbaum 
tarafından geliştirilmiştir ve daha sonra yazar 
tarafından sürdürülebilir gelişmenin kurumsal 
ekonomisinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. 

Konum analizi (PA), neoklasik fayda-maliyet 
Analizine (CBA) bir alternatiftir. Neoklasik 
teori ve analizin en önemli unsurları parasal 
boyutu vurgular ve karar vericinin bakış açısını 
alırken, konum analizi (PA) farklı bakış açılarını 
ve farklı ideolojik yönelimleri dikkate alır ve 
parasal olmayan boyutun altını çizer.1 

1   Brown Judy, Dereniowska Małgorzata Söd-
erbaum Peter, „Positional Analysis for Sustainable 
Development: Reconsidering Policy, Economics and 
Accounting (Routledge Studies in Ecological Economi-
cs)”

Tablo 1. Konum Analizi ile Fayda-Maliyet Analizi Farkları 

Kaynak: Kendi Çalışmamız

FAYDA-MALIYET ANALIZI, CBA

PARASAL FAYDA BOYUTU

EN UYGUN ÇÖZÜMÜ GÖSTERIR

DOĞAL VE ÖLÇÜLEBILIR 
DEĞERLER

TEKNOKRASI

SOMUT ÇÜRÜK DEĞERLER

KONUM ANALIZI

PARASAL OLMAYAN FAYDA 
BOYUTU

OLASI ÇÖZÜMLERIN 
ÇOKLUĞUNU GÖSTERIR

ÇOK BOYUTLU DEĞERLER

DEMOKRASI

AÇIK IDEOLOJI YAKLAŞIMI

vurgulayan daha demokratik bir araç olduğu 
görülmektedir. Konum analizi, analiz edilen 
fenomenleri veya girişimleri bütüncül ve 
disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alarak tüm 
bakış açılarını dikkate almaktadır. Girişimden 
yararlananların beklentilerini dikkate alarak 
ve mümkün olduğunca çok yönlü olmaya 

çalışmaktadır. Karar durumunun birçok 
sayfasını vurgulamayı amaçlamaktadır. 
Olumlu analiz yaparak, ideolojik yönelime 
bağlı olan koşullu sonuçları çıkartabiliriz.
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- Sistemdeki durumun ve sistemin 
performansının şekillenmesinde teknolojik 
değişikliklerin rolünü dikkate alır.
- Durumun etik ve ahlaki boyutuna dikkat çeker

Analizin çok boyutlu karakterinden dolayı, bu 
aracın kentsel bir bahçe oluşturma ve yönetme 
alanında etkin bir şekilde kullanılabileceğine 
inanıyoruz.

Due to the multidimensional character of 
the analysis, we believe that this tool can be 
effectively used in the area of creating and 
managing an urban garden.

Etkili bir analiz ve karar alma süreci 
oluşturmak için birkaç adımı uygulamanız 
gerekir: 

1. Sorunu tanımlamak
Herhangi bir sosyal girişim veya girişimde, 
bir problemin tanımlanması anahtar ilk 
adımdır. Her sorunun olası alternatifleri ve 
etkilerini etkileyen bir geçmişi vardır. Sorunu 
mümkün olduğunca doğru bir şekilde tanımlak 
gerekir. Karşılanmayan ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurulmalıdır. Sorunu çözmek için önceki 
girişimler açıklanmalıdır.
 
2. İlgili grupları vurgulamak
Duruma kim katılır? Çıkar çatışmaları nelerdir? 
Farklı katılımcılar bir sorunu nasıl tanımlar?

3. Kurumsal bağlamı tanımlamak
Bir sonraki adım, sorunu daha geniş 
bir kurumsal bağlamda tanımlamaktır. 
Sorunlardan hangi kurumların sorumlu 
olduğunu ve hangi kurumların sorunu 
çözmeye yardımcı olabileceğini belirlemek 
gerekmektedir.

4. Alternatif çözümleri ve verilen kararın 
etkilerini formülize etmek
Olası alternatifleri düşünün. Bu çözümlerin 
sürdürülebilir kalkınmaya doğru değişikliklere 
neden olup olmayacağını belirlemek 

KONUM ANALIZI ARACINI 
BELIRTENLER1: 

- Çeşitli varlıklar tarafından bastırılmayı 
algılamanın alternatif yollarının çokluğu,
- Bizi özel çözümlere götüren olası kararların 
sayısı,
- Bireysel çözümlerin etkisi,
- Çeşitli gruplar için maliyetler ve faydalar,
- İlgili paydaşlar,
- Çıkar çatışmaları,
- İdeolojik yönelimler.

Fenomen üzerine yapılan analiz politikacılar 
veya diğer karar vericiler, değerler ve ideoloji 
açısından farklılık gösteren sakinler için yararlı 
olmalıdır. “Konum” terimi, belirli bir anda farklı 
koşulları tanımlamak için “status” ile eşanlamlı 
olarak kullanılır. Konumsal düşünme, farklı 
ideolojik yönelimler için ve farklı zaman 
aralıklarında konum değişiklikleri açısından 
analizi ifade eder. Konum ve Analizde hedefleri 
ve etkileri tanımlamak için her çeşit değişken 
kullanılabilir. Analiz pozisyonlara vurgu yapar. 
Sistemik düşünme önemlidir; bu, analizi 
bütünsel ve disiplinler arası hale getirmenin bir 
yoludur. Analizi bir kamu sektörüyle sınırlamak 
yerine, sorundan etkilenen tüm sektörler dikkate 
alınmaktadır. Analist, bağımlılıkları ve olası 
alternatifleri belirlemeye çalışır. Konum Analizi 
çok çeşitli perspektifleri / ideolojileri kapsayabilir. 
Dolayısıyla analiz, somut bir çözüm değil, karar 
vermeye yardımcı bir araçtır.

KONUM ANALIZININ FAYDALARI:

- Paydaşları tartışmaya katılmaya teşvik etmek,

- analistlerin zaman içindeki alternatiflerin 
karşılaştırmalı analizini yapmasını sağlar

1             Brown Judy, Dereniowska Małgorzata Söd-
erbaum Peter, „Positional Analysis for Sustainable 
Development: Reconsidering Policy, Economics and 
Accounting (Routledge Studies in Ecological Economi-
cs)” 
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karmaşıklığı göstermeyi amaçlamaktadır.
Ağaç kullanarak bir problem çizmek için 
bilgisayar programları kullanılmaktadır. 
Kullanabileceğiniz çok sayıda ücretli ve 
ücretsiz programlar bulunmaktadır. 
Bakınız: www.mindmup.com.

gerekmektedir.
5. Farklı kararların ilgili gruplar üzerindeki 
etkisini tanımlamak
Herhangi bir alternatif kararın önemli sistemler 
ve paydaş grupları üzerindeki etkilerini ve 
spesifik çözümlerin uygulanmasındaki engelleri 
belirlemek gerekmektedir.

ÖRNEK OLAY:

Krakow’da, ihmal edilen mahallelerden 
birinde, çeşitli sosyal problemlerle ve sakinler 
arasında büyük eşitsizliklerle mücadele ederek, 
Yerel Etkinlik Programı oluşturuldu. Sosyal 
hizmet uzmanları, kent bahçesi oluşturarak 
toplulukla çalışmaya karar vermiştir. Birkaç 
ay sakinlerin çalıştıklarından sonra, bir kent 
bahçesi oluşturulmuştur. Başlangıçta herkes 
burayı kabul etti ve isteyerek kullandı, ancak 
bazı noktalarda bazı gruplar bahçeyi çöplerle 
kirletmeye başladmıştır (çoğunlukla bira ve 
bira şişeleri) ve küçük vandalizm - ağaç kırma, 
çiçek çiğneme - eylemleri yapılmıştır. Sosyal 
görevliler ve sakinler konseyi, sorunu tartışmak 
için bir araya gelmiştir. Toplantıda bahçeyi 
izlemek için bir teklif verilmiştir.

Karar ağacı, karar alma sürecini desteklemenin 
grafiksel bir yoludur. Karar ağaçları yöntemi 
konum analizinde iyi çalışır. Çünkü birçok 
alternatif varyasyonları ve farklı etkileşimler 
bulunmaktadır. Analizde karar ağacı problem 
(kök), olası alternatifler (dallar), etkiler ve 
etkileşimlerden (yapraklar) oluşmaktadır. 
Ampirik verilere dayanarak oluşturulan karar 
ağacı sayesinde sorunu çözme çalışmaları 
önemli ölçüde basitleştirilebilir. Karar ağacını 
konum analizinde kullanmak, ilk adım sorunu 
ve alternatifleri belirlemektir. Bir sonraki adım, 
etkileri tanımlamaktır. Belirli bir alternatifin 
seçiminin katılımcıları nasıl etkilediği gösterilir. 
Bir sonraki adım, bu etkilerin etkilerini veya 
seçimlerin sonuçlarını belirlemektir. Yukarıda 
bahsedildiği gibi, pozisyonel analiz soruna 
en uygun cevabı göstermemektedir. Konum 
analizindeki karar ağacı çok boyutlu etkileri ve 

http://www.mindmup.com.

