
MOMBASA ETKİNLİK SÜRECİ1 
 
Mombasa’da 5 yıldızlı, ultra lüks, uluslararası nitelikte, her yaşam biçimine hitap eden bir 
otel yapılacaktır. Otelin inşası bölgedeki kimi gruplar için avantaj kimi gruplar için 
dezavantaj olarak görülmektedir. Avantajlı ve dezavantajlı grupların dağılımı eşittir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlık: Her grup için genel çerçeveler yazma. 
 
1. Arka plan bilgileri tamamlandıktan sonra sınıf 8 gruba bölünür.  
2. Her grup kendisine uygun olarak genel bir çerçeve yazar.  
3. Gruplar, kendi genel çerçeve yazarken kendileri dışındaki gruplardan da en az birkaç tanesinin 

muhtemel endişelerini dikkate alırlar.  
4. Gruplar genel çerçevelerini tartışma sırasında grup sözcüsü tarafından grup adına 

kullanacaklardır. 
5. Hazırlanan genel çerçeveler tartışmadan önce diğer grupların faydalanması için sergilenecektir.  
6. Sunumu tasarlamak ve desteklemek üzere;  

 Mombasa’nın bir haritası  (Shimba Hills ve Tsavo Milli Parkını  içeren)  

 Kenya’nın turistik broşürlerinden  
faydalanılabilir. 
 
Çerçeveleri Yazma 
Her grubun (Grup 1 örnek olarak yapılandırılmış, diğer grupların ise temel yapısına değinilmiştir. 
Diğer gruplar da çerçevelerini Grup 1’e göre düzenlemelidirler)“biz iddia ediyoruz ki…”, “biz …… 
tartışmak istiyoruz” ile başlayan, kendi grubunun spesifik düşüncelerini içeren ve daha sonra bunu 
ayrıntılandıran bir yapı ortaya koyması gerekmektedir.  
Kaleme alınan bu çerçeve, grubun; 

 spesifik özelliklerini,  

 temel düşüncelerini,  

 diğer gruplara ilişkin düşüncelerini,  

 savunma mekanizmalarını,  

 önerilerini,  
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Otel İnşası ile ilgili bilgiler. 
 

 Otel Mombasa’da pazar yeri ve dükkânların bulunduğu arazinin üzerine inşa edilecek. 

 Birçok turistin ve halkın geldiği plaja çok yakın.  

 Bu arazi, dükkân ve zanaatçılar ile yoğun bir hareketin olduğu alandır. 

 Çok yakında büyük bir ibadethane var. 
 Otelin yakınından çok büyük bir yol geçtiği için hem otelin inşaatı esnasında hem de 

sonrasında büyük bir trafik sorunu ile asayiş sorunu oluşacağı öngörülmektedir. 

 Otelin yapılacağı arazi turistlerin ilgisini çeken Shimba Hills ve Tsavo Milli Parkı’na çok 
yakın bir yerdedir.  

 Otelin yapılacağı arazi tam deniz kenarındadır ve dünyanın önemli mercan kayalıklarının 
bir bölümü de buradadır. 

 Sivil toplum örgütleri, çevreciler, yerel halk vb. doğal kaynaklar ile ilgili endişe 
duymaktadırlar. 

 Bölgede her 6 kişiden birisi işsiz ve bölgedeki suç oranı da çok yüksektir. 
 



 anlaşma-anlaşamama durumlarındaki olmazsa olmazlarını,  

 kendi gruplarına yönelik, muhtemel sorulara karşı cevaplarını, 

 nelerden vazgeçebileceklerini, 

 neleri hoş görebileceklerini, 

 ve tartışılacak argümanları  
içermelidir.  

TARTIŞMA GRUPLARI ve ÖZELLİKLERİ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grup 1  
Oteli yapacak Swahili  Şirketini temsil ediyorsunuz.  
Otel binasını yaparak hangi sorumlulukları üstlendiklerinizi ortaya koyunuz:Neden buraya bir otel 
binası yapmak istiyorsunuz? Otel binasının buraya yapılmasının sadece sizin için değil buradaki 
vatandaşlar için de avantajları nedir? Diğer gruplara karşı muhtemel önerilerimiz ve 
savunmalarımız....................... ; Diğer gruplara karşı sorularımız............................................... 
Biz ...................................................................................... tartışmak istiyoruz.  
Anladık ki şunlar; .........................................................................................................zorluk olacak.  
Şu konular .......................................................... şu grupların..................................................... 
ilgisini çekecektir. 
 
(Çerçeve yazma kısmında belirtilen ilkelere göre zenginleştirilmelidir.)  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grup 2 
İşçi Bulma Kurumuna kayıtlı işsizleri temsil ediyorsunuz.   
Otelin inşa edilmesini istiyorsunuz. Neden? Otelin yapılmasından menfaatiniz neler olacak? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grup 3 
Muhafazakâr dini bir topluluğu temsil ediyorsunuz.  
Otelin inşa edilmesini istemiyorsunuz. Neden? Genel olarak hayatınızın ve yaşam biçiminizin 
nasıl etkileneceğini düşününüz. Bunun dışında otelin yapılması sizin hangi menfaatlerinizi 
destekler? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grup 4 
Kenya Ulusal Turist Ofisi’ni temsil ediyorsunuz.  
Otelin yapılmasını istiyorsunuz. Neden? Bu otelin Kenya’ya katkısı ne olacaktır? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grup 5 
Doğal kaynakları koruma yanlılarını temsil eden bir STK’sınız.  
Ekolojinin dengesinin bozulacağını, mercan kayalıklarının yok olacağını iddia ediyor ve otelin 
yapılmasını istemiyorsunuz. Gerekçeleriniz ve önerileriniz nelerdir? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grup 6 
Yerel polisi temsil ediyorsunuz.  
Otelin yol yakınına inşa edilecek olması hem inşaat esnasında hem sonrasında yeni trafik 
sorunlarının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Otelin yapılmasını istemiyorsunuz? Neden.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grup 7 
Otelin inşa edileceği arazideki pazar tezgâhı sahiplerini temsil ediyorsunuz.  
Otelin inşa edilmesini istemiyorsunuz? Neden? Hayatınızın genel olarak nasıl etkileneceğini 
düşünüyorsunuz? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grup 8 
Otelin inşa edileceği arsa sahiplerini temsil ediyorsunuz.   
Arsa satışından büyük bir para kazanmayı ya da yapılacak otelden büyük bir hisse elde 
edeceğinizi düşünüyorsunuz. Otelin inşa edilmesini istiyorsunuz. 


