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A MODEL PROPOSAL IN ASSESSING THE URBAN OPEN SPACES: CASE
OF ISTANBUL ORTAKÖY SQUARE
ABSTRACT
The aim of this study is to propose a checklist-based model that can be used to
evaluate urban outdoor spaces, based on the example of Istanbul Ortaköy Square.
International studies and theoreticians’ perspectives on the subject were investigated
in detail in order to determine the criteria that can be used to evaluate the success of
the space. When creating the checklist, the result of the studies of Whyte (1980),
Marcus and Francis (1997, 2003), Project for Public Places (2000, 2001, 2005,
2009), and Gehl (1996, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013) in particular were
effective. The main criteria believed to have an impact on the quality of the open
spaces are; Functional qualities (Sub-criteria: Uses and activities, accessibility,
attractive places), Social qualities (Sub-criteria: Sense of community, community
identity, social interaction, place attachment, sense of ownership) and Perceptual
qualities (Sub-criteria: Physical comfort physiological comfort, environmental
comfort, safety and security, maintenance and management, technology). The
generated checklist was tested in Ortaköy Square, considered a successful urban
space in Istanbul. Methods utilized in the study conducted between 2019-20, were
on-site determination, observation and photography. As a result of the study, it was
determined that the Social and Perceptual Qualities of the urban space play a more
important and more effective role than its Functional Qualities.
Key Words: Urban open space, Desin Criteria, User Groups, Ortaköy Square
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KENTSEL AÇIK MEKÂNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE
KULLANILABİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL ORTAKÖY
MEYDANI ÖRNEĞİ
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, İstanbul Ortaköy Meydanı örneğinden yola çıkılarak kentsel
açık alanları değerlendirmek için kullanılabilecek kontrol listesine dayalı bir modelin
önerilmesidir. Mekânın başarısını değerlendirmede kullanılabilecek kriterleri
belirlemek için uluslararası yapılmış çalışmalar ve teorisyenlerin konuya bakış açıları
ayrıntılı bir şekilde araştırılmıştır. Kontrol listesi oluşturulurken öncelikli olarak
Whyte (1980), Marcus ve Francis (1997, 2003), Project for Public Places
(2000,2001, 2005,2009), ve Gehl (1996, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013)’in
yaptıkları çalışmaların sonuçları etkili olmuştur. Mekân kalitesini etkileyebileceği
düşünülen ana kriterler İşlevsel (Alt kriterleri: Kullanımlar ve aktiviteler,
ulaşılabilirlik, çekici mekânlar), Sosyal (Alt kriterleri: Topluluk hissi, topluluk
kimliği, sosyal etkileşim, topluluğa bağlılık, sahiplenme hissi) ve Algısal nitelikler
(Alt kriterleri: Fiziksel konfor, fizyolojik konfor, çevresel konfor, emniyet ve
güvenlik, bakım ve yönetim, teknoloji) olarak sınıflandırılmıştır. Oluşturulan kontrol
listesi İstanbul içerisinde başarılı bir kentsel mekân olarak nitelendirilen Ortaköy
Meydanı’ nda test edilmiştir. 2019-2020 yılları arasında gerçekleşen çalışmada alan
analizleri için yöntem olarak; yerinde tespit, gözlem ve fotoğraflama teknikleri
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, kentsel mekânın sosyal ve algısal niteliklerinin
işlevsel niteliklere göre daha önemli ve daha etkin rol aldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel açık alan, Tasarım Kriterleri, Kullanıcı Grupları,
Ortaköy Meydanı
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1. GİRİŞ
Kentsel açık alanların tasarımının ve yönetiminin, kullanıcıların o alana bakış
açısı üzerinde etkisi vardır. Kentsel çevre ile kullanıcı davranışı arasında
anlamlı ilişkilerin olduğu, çevrenin bireyler ve toplumlar üzerinde olumlu veya
olumsuz etkilerinin olabileceği pek çok araştırmacı tarafından doğrulanmıştır
(Marcus&Francis,1997; Greenhalgh &Worpole,1996).
Kentsel açık alanlar; kapalı ve açık kamusal alanlar olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır (Carr vd. 1992; Gehl, 2011). Tarihsel sürece bakıldığında,
kamusal açık alanların kentlerde toplumsal yaşamın geçtiği yerler olduğu
görülmektedir. Günümüzde ise, toplum yaşamının çoğu genellikle yarı
özelleştirilen kapalı kamusal alanlarda geçmektedir.
Açık alanlar kullanıcının bakış açısıyla zorunlu, isteğe bağlı ve sosyal
etkinlikleri kapsayan; aynı zamanda farklı etkinlik türlerini içeren mekânlar
olarak tanımlanırlar (Wooley, 2003; Gehl, 2011; LeGates&Stout, 2015). Sözü
edilen bu faaliyetler, dış mekândaki çevreye ve o çevrenin kalitesine bağlı
olarak değişkenlik göstermektedir. Sosyal faaliyetler, zorunlu ve isteğe bağlı
etkinliklerin bütünleşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır (Wheeler& Beatley,
2014). Sosyal aktiviteler birden fazla kişinin varlığıyla gerçekleşmektedir. Bu
aktiviteler arasında çocuk oyunları, selamlaşmalar, sohbetler, toplumsal
faaliyetler, diğer insanları izleme ve duyma hareketleri yer almaktadır. Fiziksel
çevrenin tasarımı ve yönetimi, bu tür sosyal faaliyetler için ortaya çıkabilecek
fırsatlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Şekil 1). Kentteki fiziksel çevrenin
başarılı görülebilmesi için mekânın bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu
özellikler ‘işlevsel, sosyal ve algısal’ olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir.
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Şekil 1.1: Üst: Çim, doğal bahçeler, çeşmeler ve oturma alanları, pasif ve aktif
rekreasyon alanları, toplantı alanları, Nashville Halk Meydanı, Amerika: Alt: Açık
hava sineması, Bryant Park, New York
Kaynak: (Memo, 2019).
1.1 Çalışmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı; insanların sosyal, işlevsel ve algısal ihtiyaçları göz
önünde tutularak kentsel açık alanların kalitesinin artırılmasına yönelik tasarım
standartlarının belirlenmesidir. Bu amaçla genel olarak açık alanların hedefleri,
tasarım standartları ve ilkeleri konularında literatür taraması yapılmış; kentsel
mekânların başarısını artırmaya yönelik bir kontrol listesi oluşturulmaya
çalışılmıştır. Kontrol listesi alanın işlevsel, sosyal ve algısal niteliklerini
belirlemeye yönelik üç ana başlık altında incelenmiştir:
İşlevsel Nitelikler: Ulaşılabilirlik, aktiviteler ve çekici mekânlar vb.,
Sosyal Nitelikler: Sahiplik hissi, topluluğun kimliği, sosyal etkileşim,
topluluğa bağlılık,
Algısal Nitelikler: Fiziksel konfor, fizyolojik konfor ve çevresel konfor
alt başlıkları altında incelenebilir.
Çalışmanın sonraki aşamasında, literatüre dayalı olarak oluşturulan kontrol
listesi İstanbul’daki Ortaköy Meydanı’nda test edilmiştir.
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Kontrol listesinin oluşturulmasında, mekânın başarısını arttıracağı düşünülen
konular aşağıdaki gibi dikkate alınmıştır:
•

Kamusal açık alanı tanımlama (ve bu tanımı genişletme), insanları
kamusal açık alana çekmek için gereken en uygun değerleri araştırma,

•

Kentsel

açık

mekânların

biçimlerinin

incelenerek

kullanıcı

beklentilerini tanımlama ve karşılama,
•

Kamusal açık alana özgü fiziksel aktivite ölçümlerine yönelme,

•

Kamusal açık alana olan mesafeleri anlamak için yaya ağlarını
kullanma,

•

Fiziksel aktivitlerle ilişkili olarak kentsel açık alanların özelliklerini
daha iyi anlama,

•

Farklı kullanıcı gruplarının kamusal açık alanla nasıl etkileşim
kurduğunu ve insanların meydanı nasıl kullandığını veya kullanacağını
belirleme, buna ek olarak cazip ve çekici bir kamusal açık alanın nasıl
oluşturulacağını belirleme,

•

Topluluk ihtiyaçlarını temsil eden tasarım ve yönetim stratejisini
şekillendirmek için yararlanılabilecek bir kullanım ve aktiviteler
programı oluşturma,

•

Alan içerisindeki hedef noktaların her biri için aktivite planı oluşturma,

•

Bağımsız kamusal açık alan özelliklerinin fiziksel aktivitelerle nasıl
ilişkilendiğine dair daha iyi bir anlayışa sahip olma,

•

Kamusal açık mekânın sosyal potansiyelinin arttırılabilmesi için hangi
fırsatların dikkate alınacağını belirleme.

1.2 Çalışmanın Yöntemi
Bu hedefe ulaşabilmek için çalışma üç aşamada ele alınmıştır:
•

İlk aşamada, literatür taraması gözöünde tutularak; kentsel açık mekân
kavramının belirlenmesi ve kullanıcı aktivitelerinin sınıflandırılması
yapılmıştır.
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•

İkinci

aşamada,

kentsel

açık

mekânların

değerlendirilmesinde

kullanılabilecek ölçütler (kriterler) ‘işlevsel, sosyal ve algısal nitelikler’
olarak ana ve alt başlıklar şeklinde incelenmiştir. Bu bölümün sonunda,
açık mekân kalite ve başarısını artırmaya yönelik kontrol listesi
oluşturulmuştur (Çizelge 1.1).
Çizelge 1.1: Kentsel açık alanların özellikleri
Alanların
Nitelikleri
İşlevsel
Nitelikler

Sosyal
Nitelikler

Algısal
Nitelikler

•

Boyutları
Çeşitli
kullanımlar ve
etkinlikler
Erişilebilirlik
Cazip mekânlar
Topluluk Hissi
Topluluk
Kimliği Sosyal
Etkileşim
(Topluluk)
Bağlılığı
Açık alan
mülkiyeti
Fiziksel Konfor
Fizyolojik
Konfor Çevresel
Konfor

İlgili Çalışma
Yerin kullanımı:
Marcus&Francis (1997), Carmona vd. Al
(2012), Madanipour (2003).

Yere Bağlılık:
Altman&Low (2012), Seamon (2013), Manzo&
Perkins (2006).

Yer Yönetimi:
Carmona vd. (2008), Carmona&De Magalhaes
(2006)

Son aşamada, oluşturulan kontrol listesi Ortaköy Meydanı örneği
dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu aşamada bulgular, fotoğraflar
ve tablolarla birlikte sunulmuştur.
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2. KENTSEL AÇIK MEKÂN KAVRAMININ ARAŞTIRILMASI
2.1 Mekânın Tanımlanması
Mekân, insanlar tarafından bir yeri diğerlerinden ayırmak için kullanılan bir
terimdir (Scannell & Gifford, 2010). Mekânlar arasındaki farklar, bu yerlerin
içinde veya dışında yaşayan sakinlerinin atfettiği veya algıladığı farklardır.
Tamamen değilse bile bir dereceye kadar nesnel, fiziksel ortama dayalı tarafsız
bir sosyal oluşumdur.
Mekân, çevre psikolojisindeki temel kavramdır. Mekâna bağlılık, insanların bir
yerle geliştirmiş olduğu ilişkiyi (bağı) ifade eder (Altman ve Low 1992). Mekân
bağlılığıyla birlikte yer kimliği, insanların yerlerle kurdukları bağı ifade eden
bir diğer önemli kavramdır. Bu kavramlar birbirlerinin yerine kullanılabilse de
mekân hisleri kişiseldir. Mekânve insan algısı arasındaki ilişki yıllardır çevre
psikologları ve beşeri coğrafya araştırmacıları tarafından inceleme konusu
olmuştur. Bir grup araştırmacı mekâna dayalı teorileri dikkate alarak mekânlara
çeşitli anlamlar yüklendiği, o mekânla insanlar arasında duygusal bir ilişki
kurulduğu görüşündedir. Bazı araştırmacılar ise bu ilişkiyi insanın günlük
yaşamına dayalı

olarak

değiştirmiş,

mekân

fenomenolojisinin

kökenini

oluşturmuşlardır (Giuliani ve Feldman, 1993).
Mekân kimliği, ‘psikolojik insan-çevre ilişkisi’ teorisinin temelini oluşturan çok
yönlü bir kavramdır (Zimmerbauer vd. 2012; Gieseking vd. 2014). Sosyal
yapılandırmacı mekân kimliği teorisi, bireylerin öznel olarak geliştirdikleri
coğrafi yer algılarına ışık tutmaktadır. Coğrafya, sosyoloji, psikoloji, çevre
bilimleri, kamu idaresi, mekânsal planlama ve benzeri çeşitli disiplin çalışmaları
için değerli iç görüler sağlamaktadır (Haartsen vd. 2000).
2.1.1 Mekân Teorileri
Barker’ın 1950’lerde dile getirdiği ‘davranış ortamları’ kavramı, mekândaki
insanların gözlemlerine dayanarak insanın günlük faaliyetlerinin işlevsel
tanımlarını sağlamıştır. Bireylerin veya grupların tekrarlayan davranışları
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(futbol, piyano dersi) fiziksel ortamda (futbol stadyumu, kilise) tanımlanmıştır
(Barker, 1968; Schoggen, 1989). 1970’lerde davranış ortamlarının tanımı; Relph
(1976), Canter (1977), Punter (1991) ve son zamanlarda Montgomery (1998)
tarafından mekân kimliği olarak bahsedilen kişisel deneyimleri kapsayacak
(Tuan, 1977) şekilde genişletilmiştir (Çizelge 2.1).
Çizelge 2.1: Kamusal alanda mekân teorisi
Teori

Açıklama

Relph
(1976)

Relph (1976), nasıl tanımlanabilir olduğunu açıklamadan her mekânın
bir “özgün adresi” olduğunu; “fiziksel ortam”, “etkinlikler” ve
“anlamın” mekânın üç temel unsurunu oluşturduğunu ileri sürmektedir
Canter (1977).
Canter’in katkısının özü, insan etkinliğinin amaçlı doğası ve davranışın
mekâna bağlılığı üzerine yaptığı vurgulardır. Bu nedenle, Relph’in
çalışmalarından yola çıkarak Canter (1977) mekânların “etkinlikler”,
“fiziksel nitelikler” ve “kavramların” bir fonksiyonu olduğunu ileri
sürmüştür. Bu model eylemler, kavramlar ve fiziksel nitelikler
arasındaki olası ilişkilerin oluşturmaya yol açacağını ifade etmektedir.

Canter
(1977)

Şema

Punter
(1991)

Punter’in (1991) çalışması bir mekânın bileşenleri hakkında daha fazla
ayrıntı sağlar ve bu bileşenleri kentsel tasarım ilkeleriyle ilişkilendirir.
Punter mekân hissi bileşenlerini anlam, form ve aktivite olarak
tanımlar.

Montgomery
(1998)

Montgomery; mekân hissinin bileşenlerini aktiviteler, fiziksel ortam ve
anlam olarak tanımlamakta ve ilgili ayrıntılı vasıflara göre bu fırsatın
kentsel mekânları tanıtmak ve inşa etmek amacıyla bir dizi tasarım
ilkesi getirmek için var olduğuna inanmaktadır (Montgomery, 1998:
97).

Kaynak: (Ghavampour vd. 2014).
2.1.2 Mekân Hissi
Mekân hissi, tipik bir mekânı belirli insanlar için özel davranış ve duyusal
özelliklere sahip bir yere dönüştüren bir kavramdır (Cresswell, 2013). Bu,
insanların günlük aktiviteleri ve onunla ilişkili sembolleri anlayarak mekânla
bağ kurdukları anlamına gelmektedir. Mekân hissi, insanlar belli bir çevrede
yaşadıklarında veya geliştiklerinde oluşmaktadır (Relph, 1976). Bireyler ve
kollektif değerler, mekân duygusunu etkilerken; mekân duygusu da insan,
sosyal ve kültürel davranışlardan etkilenmektedir. Mekân hissi sadece insanlar
ve inşa edilmiş çevre arasında uyumlu bir ilişki yaratmakla kalmaz. Aynı
zamanda birey için güvenlik hissi, mutluluk ve duygusal farkındalıklar da
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yaratmaktadır. Mekân hissi ayrıca, toplumsal kimliği oluşturmakta ve toplumun
mekânın gelişimine olan katılım düzeyini etkilemektedir (Canter, 1977).
Çizelge 2.2: Mekân hissi ile ilgili kriterler
Kriterler
Demografik özellikler
Fiziksel ve görsel
özellikler

Sosyal özellikler ve
etkinlikler

Anlam

Ekosistem

Alt Kriterler
Yaş
Eğitim, Kalış Süresi, Ailenin büyüklüğü
Fiziksel şeklin niteliği (konutun türü, boyutu ve
alanı)
Mahalle bağlamında fiziksel bileşenlerin niteliği
Mahalle bağlamında nesnel manzara niteliği
Mahallede erişimin kalitesi
Sosyal etkileşim fırsatı
Çeşitli etkinlikler ve eğlence sağlama
Güvenlik hissi
Mahallenin memnuniyeti

Kimlik duyusu
Okunaklılık ve akılda kalıcı semboller
Doğal manzaranın kalitesi
Doğal çevre ile ahenk

Teorisyen
Lewica
Canter Panter
Falahat

Golkar
Canter

Panter
Falahat
Golkar
Lewica
Schultz
Golkar

Kaynak: (Cho vd. 2015).
Mekân duygusu, insanın duygularını bir çevreye bağlayabilen oldukça karmaşık
bir kavramdır. İnsanın çevreye adaptasyonu ve çevreyi kullanması yoluyla
ortaya çıkıp gelişmektedir (Giuliani, 2003).
Mekân algısı aktiviteler, fiziksel görünümler, anlamlar ve bireysel özelliklere
bağlı olarak şekillenmektedir (Falahat, 2006).

Şekil 2.1: Mekân duygusunu ifade eden önemli faktörlerin diyagramı
Kaynak: (Falahat, 2006).
Şekil 2.1. Mekânın anlamını etkileyen faktörleri ve Falahat’ın bakış açısından
sürecin nasıl olacağını göstermektedir. Golkar'ın Şekil 2.2’deki “sürekli mekân”
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modeli, önceki makalelerin kavramsal modellerinde (Canter modeli vb.)
belirtilen üç ana boyuta işlevsel, çevresel, estetik ve deneysel bileşenlere bağlı
olarak değişmektedir.

Şekil 2.2: Sürekli mekân modeli
Kaynak: (Ghoomi vd.2015).
2.2 Kentsel Açık Mekânın Tanımı
2.2.1 Kentsel açık mekân kavramı
Açık alanlar sistemi; büyüklükleri (ölçekleri), nitelikleri, işlevleri veya
konumlarına bakılmaksızın mevcut tüm kentsel açık mekânların bir kümesi
olarak anlaşılmaktadır. Kamusal açık alanlar, insan ihtiyaçlarını karşılayan
birçok işlev ve önemli faydalar sağlamaktadır (Francis, 1987; Thompson, 2002;
Carr vd. 1992). Bu işlevler sosyal yaşamın zenginleştirilmesi, ekonomik destek
sağlanması, kent imajının artırılması, kentsel peyzajın ve fiziksel çevrenin
iyileştirilmesi şeklinde gruplandırılabilir (Burgess ve ark. 1988). Meydanlar ve
yeşil alanlar gibi kamusal açık alanlar, çeşitli fiziksel etkinlik davranışlarını
teşvik etmek için mahallelerdeki önemli yapısal çevre bileşenleridir (Brownson
ve ark. 2009). Geçtiğimiz on yılda kamusal açık alanın fiziksel etkinlik
üzerindeki etkisini inceleyen, giderek artan sayıda aktif yaşam araştırması yapan
çok sayıda çalışma olmuştur (Giles-Corti vd. 2005). Kamusal açık alanın farklı
yönleri (ör. yakınlık, boyut, kalite) ile fiziksel etkinlik arasındaki karma ilişkiler
ortaya konulmuştur.
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Başarılı sokaklar, alanlar ve şehirler tasarımlarında bazı ortak bileşenler
içermektedirler (Mimarlık ve Mamur Çevre Komisyonu, 2001; Cooper ve ark.
2009). Bu bileşenler arasında karakter, süreklilik ve kapalılık, hareket kolaylığı,
kamusal alanın kalitesi, okunaklılık, uyarlanabilirlik ve çeşitlilik sayılabilir.
Kendi kimliğine sahip bir mekân, yerel olarak farklı kalkınma ve kültür
modellerine yanıt verip pekiştirmek suretiyle kentsel peyzaj ile çevresel
peyzajdaki karakteri teşvik etmektedir. Kamu ve özel alanların birbirinden
açıkça ayırt edilebildiği bir mekân, mekânın sürekliliğini tanımlamaktadır.
Kullanıcıların nerede olduklarını, nereye gitmeleri gerektiğine dair yönleri ve
sokağın amacını (yani bir köy ana caddesi veya bir konut arteri) kolayca
anlayabilmeleri için şehrin veya mahallenin her yerinde sürekli bir formda inşa
edilmiş bir sokak cephesine ihtiyaç duyulmaktadır. Cephelerin varlığı da
mekânın kapalılığını tanımlamaktadır. Kompakt bir kentsel form, anlaşılabilir
bir kentsel yapı (yani sokakların ızgara ağı), kısa sokaklar, yaya önceliği ile
transit ve yaya odaklı inşa edilmiş bir form, alanın maksimum hareket
kolaylığına sahip olmasını sağlar. Yeni mahallelerde, sokak sistemleri genellikle
daha büyük sokaklarla eğriseldir. Bu da genel kolaylığı azaltır ve yayaların
hareket kolaylığını bozar. Cazip ve başarılı dış mekânları olan bir yer; çekici,
güvenli ve düzenli olmakla birlikte engelli ve yaşlılar dâhil, toplumdaki herkes
için etkili şekilde işleyen kamu alanları ve güzergâhlarını teşvik etmektedir. Net
bir görüntüsü olan ve kolay anlaşılabilen yerler, insanların yolunu bulabilmesi
için tanınabilir güzergâhlar, kavşaklar ve kent simgelerini içermektedirler. Yerel
ihtiyaçlara cevap vermek için çeşitli ve farklı seçim alternatifleri içeren
yaşanabilir alanlar oluşturmak; değişen sosyal, teknolojik ve ekonomik
beklentilere cevap vermek önemlidir (Cooper ve Rachel, 2009).
2.2.2 Başarılı kentsel açık mekânlar
Başarılı kamusal açık alanlar; gençler, yaşlılar, engelliler, bebek arabası
kullanıcıları ve bisikletliler gibi toplumdaki tüm bireyler tarafından kolayca
erişilebilir yerler olarak tanımlanmaktadır (Francis, 1989; Banerjee, 2001).
Kamusal açık alanlardaki en önemli tasarım önceliklerinden biri, alan
kullanımını doğrudan etkileyen güvenlik faktörüdür. Düzgün tasarlanmış ve iyi
yönetilen alanların daha güvenli olduğu ve insanların bu alanları daha sık
kullandığı

görülmektedir.

Estetik

kalite,
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bölgedeki

cephe

düzenlerinin

çeşitliliği, mekânsal kullanım çeşitliliği ve kullanıcı grupları insanların mekân
deneyimini zenginleştirerek kullanıcılar için mekânı daha işlevsel hâle
getirebilir. Mekân deneyimlerini zenginleştiren bir başka durum ise, arazinin
eğimli yapısı ile eğimin sokaklarda ve açık alanlarda farklı şekillerde
düzenlenmesi olarak ifade edilebilir. Başarılı kentsel mekânların bileşenleri
arasında; Erişim ve Bağlantılar, Konfor ve İmaj, Kullanım ve Etkinlikler ile
Sosyallik sayılabilir (Project for Public Places, 2000).

Şekil 2.3: Başarılı kamusal alan yaratmak için gözönünde tutulan parametreler
Kaynak: (İnan, 2001).
2.2.3 Kentsel açık mekânların faydaları
Kamusal açık alanlar daha iyi bir yaşam kalitesi için psikolojik ve fiziksel
sağlık, rekreasyon fırsatları ve kullanışlı bir kentsel ortam ihtiyacının
karşılanması gibi avantajlar sağlamaktadır. Başarılı bir kamusal açık alan,
psikolojik konfor ve güvenliği teşvik etmelidir. Açık alan, demokratik bir
dağılıma sahip olmalıdır. Yerel kültür ve geleneği yansıtabilmesi için her
sınıftan insan açık alana kolaylıkla erişebilmelidir. Yüksek kaliteli açık alanın
fiziksel kriterlerinden bazıları, belirgin yaya bağlantısının bulunması ve toplu
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taşıma ile entegrasyonudur (Project for Public Space, 2000; Gehl 2002;
Commission for Architecture and the Built Environment, 2001).
Günümüzde dünyadaki kentsel alanlardaki kamusal açık alanlar; kentsel
ortamların değişmesi ve kamusal açık alanın işlevinin azalması gibi bazı
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (Space, 2010). Kamusal açık alandaki
fiziksel elemanlar ve aktiviteler yaşam kalitesine birçok fayda sunmaktadır
(Woolley, 2003; Aghostin-Sangar, 2007; Bharati, 2016; Dee, 2001). Kamusal
alanlar; toplumsal uyum ve ekileşim fırsatı sunarlarken, günlük yaşamda yer
alan estetik, sağlık, sosyal iletişim, kültürel ve ekonomik açılardan faydalar
sağlamaktadırlar. Kentsel mekânlardaki yürüme, koşma gibi sportif faaliyetler
ile macera, geleneksel ve modern çocuk oyun alanları kamusal mekânlardaki
gençlerin ve çocukların aktivite ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Emlak fiyatları, arazi değerleri, istihdam fırsatları, tarım ve turizm gibi
konuların hemen hepsi ekonomi üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Ancak bu
sorunların, kentsel açık mekânlar üzerindeki etkisini artıran süreç ve
mekânizmaları daha iyi anlamak için ek araştırmaların yapılması gerekmektedir.
Ayrıca iklim ve çevre ıslahı ile yabani hayat, yaşam alanlarına yönelik çeşitli
imkânlar sunmaktadır. Tüm çevresel faydalar kentsel yeşil alanlarla ilişkilidir.
Bu alanların kalitesi, miktarı ve birbirine yakınlığı yılın herhangi bir zamanında
herhangi bir çevresel yararın değerini etkilemektedir.
2.2.4 Kentsel açık mekân tipleri
Kentsel açık alanın niteliği; konum, gelişme düzeyi, birincil işlevi, bitişik arazi
kullanımı ve kentsel form gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (LaGro,
2001; Stanley vd., 2012). Lynch (1981) açık alanlar için bölgesel parkları,
meydanları, plazaları, doğrusal parkları, macera oyun alanlarını, arazileri, oyun
alanlarını ve spor alanlarını tanımlayan bir tipoloji geliştirmiştir. Francis ise
kentsel açık mekân tiplerini kent parkları, meydanlar, plazalar, oyun alanları,
semt açık alanları, yeşil yol ve doğrusal parklar, kentsel doğal alanlar,
atrium/kapalı pazar yerleri, mevcut pazar yerleri ve su kıyıları olarak
sınıflandırmıştır.
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Çizelge 2.3: Kentsel mekân tipleri
Tipler

Alt kategoriler

Mahalle Mekânları

Günlük açık mekânlar

Oyun Yerleri

Oyun yerleri
Okul bahçeleri

Su Kenarları

Su kenarları, Limanlar, Kumsallar, Nehir
kenarları, Göl kıyısı

Atrium/İç Mekân Pazaryerleri

Atrium
Pazaryerleri/merkezi alışveriş merkezleri

Topluluk Açık Mekânları

Topluluk bahçe/parkları

Meydanlar ve Plazalar

Merkezî Meydan
Ortak Plazalar

Yeşilyollar ve park yolları

Bağlantılı rekreasyon ve doğal alanlar
Kamu/Merkezî Park
Şehir Merkezi Parkları

Kamu Parkları

Ortak alanlar
Mahalle Parkları
Mini/Cep Parklar

Anıtlar
Pazaryerleri

Çiftçi marketleri
Yaya kaldırımları
Kapalı alışveriş alanları
Transit Alışveriş Merkezi

Caddeler

Trafiğe sınırlı caddeler
Kent yolları
Kaynak: (Carr etc.,1992).
2.2.5 Kentsel Mekânlar ve Kullanıcı Davranışı Arasındaki İlişki
Halka açık mekânlar sahip oldukları farklı kültürleri, içyapıları, bitkisel
tasarımları

ve

iklim

koşulları

gibi

bileşenleri

ile

diğer

mekânlardan

ayrılmaktadırlar. Değişmeyen tek faktör insanların varlığıdır. İnsanlar aynı
yerleri farklı etkinliklere katılmak için kullanabilirler. Ancak katıldıkları
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etkinlik türleri neredeyse aynıdır. Mekânlar kültürü, değer yargısı ve yaşama
bakış açısı değişen farklı ülkelerde olsa bile insanların kamusal alanları
kullanma şekilleri birbirleriyle aynıdır.
İnsanlar,

sosyal

veya

ekonomik

rolleri

nedeniyle

çeşitli

faaliyetlere

katılmaktadırlar. Mimari mekânlar, insan faaliyetleri için tasarlanmışlardır.
İşlevlerini yerine getirebilmeleri için teknolojiye bağımlıdırlar. Bir mekânın
karakteri, insanların duyguları ve davranışlarını etkilemektedir. Tasarımın
başarısı, mekânın kullanıcı ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığına bağlıdır.
Davranışsal niyetler üç faktörle belirlenir: (a) performansa karşı tutum, (b)
bireylerin diğer öznel normları ve (c) algılanan davranışsal kontrol (Azen ve
Madden, 1986). Sosyal davranış ve tutumların oluşumunda (yani üretkenlik, işte
memnuniyet veya mekânların etkili bir şekilde değerlendirilmesi), bilişsel
sürecin önemli etkisi vardır.

Şekil 2.4: Davranış ve mesafe ilişkisi
Kaynak: (Holahan, 1982).
2.3 Kullanıcı Aktivite Tipleri
Kaliteli bir şehir bölgesinde sadece gerekli faaliyetler, aynı zamanda çok sayıda
eğlence ve sosyal faaliyet de bulunmaktadır. Ancak bu faaliyetler şartlar
yerindeyse gerçekleşmektedir. Bu yüzden iyi bir şehir iyi bir partiyle
karşılaştırılabilir, insanlar keyif aldıkları için planladıklarından daha uzun süre
kalabilmektedirler (Wheeler ve Beatley, 2014).
Kentlerde yaşam = İnsan sayısı + Geçirilen zaman
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2.3.1 Zorunlu aktiviteler
İşe gitmek, alışveriş yapmak, otobüsü veya birini beklemek gibi günlük
yaşamda yapılması gereken zorunlu aktivitelerdir. Diğer iki faaliyetle
karşılaştırıldığında, zorunlu aktiviteler yürümekle ilgili etkinliklerin büyük
çoğunluğunu kapsamaktadır. Bu gruptaki faaliyetler zorunlu olduğundan,
görülme sıklıkları fiziksel çerçeveden çok az etkilenir. Bu faaliyetler yıl
boyunca neredeyse her koşulda gerçekleşir, az ya da çok dış ortamdan
bağımsızdırlar. Katılımcıların başka bir seçeneği yoktur (Şekil 2.5) (Gehl ve
Gemzøe, 1996).

Şekil 2.5: Okula giden üniversite öğrencileri ve otobüs bekleyenlerleri içeren zorunlu
aktiviteler, Sydney Şehir Merkezi, Australya
Kaynak: (Berry, 2018).
2.3.2 İsteğe bağlı aktiviteler
İklim koşulları, çevre ve mekân durumu genellikle davetkâr ve çekici olduğu
zamanlarda insanları cezbeden faaliyetler bu grupta yer almaktadır. Bu
faaliyetler kaliteye özellikle bağlı olduğu için ancak kalite yüksek olduğunda
gerçekleşmektedirler. İyi bir kentsel açık alan, isteğe bağlı çok çeşitli
seçeneklerle nitelenmektedir. İnsanlar kente gelir, cazip mekânlar bulur ve daha
uzun zaman geçirirler. Bir pazar yeri olarak şehir, mal ve hizmet alışveriş
mekânları olarak iş yapmaktadır. Bu kategori temiz hava almak için yürüyüşe
çıkmak, oturmak ve güneşlenmek gibi aktiviteleri içermektedir (Şekil 2.6)
(Gehl, 1987).
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Şekil 2.6: Ağaç altında dinlenmek, Kamusal açık mekânı ziyaret etmek gibi isteğe
bağlı aktiviteler, Bryant Park, New York
Kaynak: (Bryant Park Corporation, 2020).
2.3.3 Sosyal aktiviteler
Sosyal aktiviteler, insanlar aynı mekânda dolaştıklarında meydana gelmektedir.
İzlemek, dinlemek, diğer insanlarla etkileşim kurmak, pasif ve aktif katılım bu
grupta yer almaktadır. İyi bir açık alan pek çok kişinin kenti kullanması
nedeniyle, birden fazla gerekli ve çekici isteğe bağlı aktivite sunmaktadır. Açık
mekânlarda buluşulacak, izlenecek ve duyulacak pek çok kişi vardır.
Kamusal açık alanlar, insanların görünürde tarafsız bir zeminde planlanmış veya
planlanmamış şekillerde buluşmasına, tüm toplum bağlamında başkalarıyla
etkileşime girmesine izin vermektedir. Böylece kamusal alanlar, toplulukların
uyumuna katkıda bulunabilmektedirler. Bununla birlikte kamusal açık alanlar,
farklı fiziksel aktivite davranışlarının gelişmesine yardımcı olmaktadırlar.
Örneğin; yürüme, bisiklete binme, koşma, köpek gezdirme, resmî veya resmî
olmayan spor ya da çocukların aktif oyunları bu fiziksel aktiviteler arasında yer
almaktadır. Ayrıca paten + koşu, özel yaş grupları için aktiviteler ile gündüzgece, yaz-kış gibi değişken diğer şehir aktiviteleri de dikkate alınmalıdır
(Çizelge 2.4).
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Çizelge 2.4: Grup halinde yapılan sosyal faaliyet tipleri
Aktif Sosyal Faaliyet

Pasif Sosyal Faaliyet

Köpek bakıcıları
Yabancılar için fotoğraf çekmek
Oynayan çocuklar
Aktif dinlence
Birlikte yemek yemek.
Tanıdıklarla dolaşmaya çıkmak
Konuşmak

Kültür etkinliği izlemek
Paralel faaliyet (aynı etkinliği oturup,
izlemek gibi)
Ticari faaliyet (sırada beklemek gibi)

Kaynak: (San Francisco Planning Department, 2013).
2.4 Kullanıcı Hareketi Tipleri
2.4.1 Yürüyüş
Yayalar, şehir hayatına canlılık katmaktadırlar. Yürümek, fiziksel faaliyeti
artırarak halk sağlığını olumlu etkilemektedir. Yürünebilirliği artırmak;
insanları kamusal alana getirmek, sıkışıklığı azaltmak, yerel ekonomi ve
etkileşimleri artırmak için temel bir önlem olarak teşvik edilebilir (Walker ve
Duffield, 1983). Canlı bir sokak hayatı, insanları dolaşmaya veya bisiklete
binmeye teşvik edecektir. Akılcı bir sokak ağı ise, gerekli şehir hizmetlerinin
yürüyüş veya bisiklet mesafesinde sunulmasına ve güvenliğin oluşmasına katkı
sağlayacaktır. Yüksek yoğunluklu karma arazi kullanımı ve topluma karışma
durumu işe, eve ve hizmetlere yakınlığı mümkün kılmaktadır. Yürünebilirlik
hem otomobil bağımlılığını azaltmaya yardımcı olmakta hem de trafik
sıkışıklığı, hava kirliliği ve kaynakların tükenmesi sorunlarını azaltmaktadır
(BM-Habitat, 2015).
2.4.2 Oturma
Her türlü halka açık alanlardaki iyi oturma düzenlemeleri ile gerçekleştirilen
‘oturma’ faaliyeti, belirli bir süre için mekânda zaman geçirilmesine izin
vermektedir. Bu eylem, gönüllü ve sosyal faaliyetler ile birlikte bazen zorunlu
faaliyetler açısından da bir kesişim durumu olarak düşünülebilir. Oturma için iyi
alanların varlığı kamusal alanlardaki başlıca cazibe merkezleri olan yerlerde yeme,
okuma, uyuma, örgü örme, satranç oynama, güneşlenme, insanları izleme ve sohbet
gibi sayısız aktivite için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu faaliyetlerin varlığı, bir
şehirdeki veya yerleşim alanındaki kamusal alanların kalitesi için oldukça önemlidir.
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İyi oturma fırsatlarının mevcudiyeti veya eksikliği, belirli bir alandaki (Gehl ve
Svarre, 2013) kamu ortamının kalitesini değerlendirmede çok önemli bir faktör
olarak düşünülmelidir.
Bir alandaki dış ortamın kalitesini basit araçlarla iyileştirmek için oturma
yerlerine yönelik daha fazla ve daha iyi fırsatlar yaratmak neredeyse her zaman
iyi bir fikir olarak görülmektedir. Oturma eylemi belirli bir durum, iklim ve
mekânla ilgili birkaç önemli genel talep getirmektedir. Bazı özel talepler oturma
yeri ile ilgilidir ve ayakta durmayı içeren faaliyetlerin gerçekleştiği alanlarla
büyük ölçüde aynıdır.
2.4.3 Yürüme ve oturma
Bu faaliyetler, ayakta durmaya ilişkin faaliyetlerden daha kapsamlı ve fiziksel
çevre açısından daha talepkârdır. Bununla birlikte ayakta durmayı içeren
faaliyetler, kamusal alanlarda çok sayıda sabit faaliyetin karakteristiği olan bazı
önemli davranış kalıplarını çok açık bir şekilde göstermektedir. Doğal olarak
kamusal

açık

alanlarda

durabilmek

önemlidir,

ancak

anahtar

kelime

kalabilmektir (Garou ve ark. 2005).

Şekil 2.7: Times meydanında kent mobilyası tasarım değişikliği, New York
Kaynak: (Warerkar, 2017).
2.4.4 Görmek, sohbet etmek, duymak
Görmek, duymak ve konuşmak sosyal etkileşimin birer parçasıdır. Konuşmak ve
işitmek gürültülü bir ortam tarafından imkânsız hâle getirildiğinde, insanlar
iletişim kurmaya çalışmaktan vazgeçmektedirler. Şehirde kalırken ve yürürken
güzel görüntülerin ve manzaraların tadını çıkarmak, şehir deneyiminin bir
parçasıdır ve yolculuk için kullanılan zaman algısını azaltmaktadır.
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Çizelge 2.5: Kentsel açık mekân kalitesi için önemli elemanlar
Görme, İşitme,
Konuşma
Makul görme uzaklığı

Yürüyüş

Kalma

Rahat yürüme mesafesi

Serbest manzara

İlginç sokak
yerleşimleri
İlginç cepheler
İyi yüzeyler

Duraklama/Kalma
alanları
İyi oturma olanakları

Konfor İlginç manzaralar
İyi aydınlatma
Düşük gürültü seviyesi
Bank düzenlemesi
(sohbet alanı)

Engel olmaması
Önemli noktalara iyi
erişim
Çok az yaya yolu
engeli
Kolay yaya geçitleri
Herkes için erişim

Manzara, güneş,
izleyecek insanlar
İyi oturma yerleri
İyi yerel iklim
Yumuşak kenarlar,
davetkâr cepheler
Dinlenme
Dinlenmek için banklar
Yaslanmak için
dayanılacak yerler

Rampalar, asansörler,
vs.

Kaynak: (Gehl, 2009; Gehl, 2011).

Şekil 2.8: Sol: Arkadaşlar ile buluşmak, Mexico, Sağ: deniz manzarası seyri,
Roosevelt Adası, New York City
Kaynak: (Urban Springtime, 2017).
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3. KENTSEL AÇIK MEKÂNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE
KULLANILABİLECEK KRİTERLER
3.1 İşlevsel Nitelikler
Kamusal alan, sadece kamunun ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda
aktivite ve kullanımlarla da tamamlanmalıdır. Kamusal açık alan çok katmanlı
bir faaliyete sahip olmalıdır. Böylece sadece yerel halkı değil aynı zamanda
turistleri de çekebilir. Bir mekânda gerçekleşen faaliyetler yani sosyal
etkileşimler, ücretsiz halka açık konserler, sanat gösterileri vd. mekânın temel
yapı taşları olarak görülmektedir. İnsanların buraya gelmelerinin ve sonrasında
tekrarlı kullanımlarının nedeni bunlardır. Alanda gerçekleşen etkinlikler mekânı
canlı ve özgün kılmakta, bir kimlik vermenin yanı sıra daha tanınır hale
getirmektedir (Project for Public Space, 2000).
Belirli kamusal açık alan niteliklerinin fiziksel etkinliğin başlatılması veya
sürdürülmesi üzerinde belirgin etkileri olabilmektedir (Santos, 2015). Her bir
açık alanın ana kullanımını yansıtan işlevsel bir sınıflandırması vardır. Bu
sınıflandırmada öncelikli ve beklenilen kullanımlar önemlidir (Koomen vd.
2008). Aktiviteler üç temel açık alan tipini tanımlamaktadır: Rekreasyon
mekânları, Spor mekânları, Doğal mekânlar (Rutherford vd. 2013).
Kamusal açık alan, fiziksel etkinliği en az üç şekilde etkileyebilmektedir:
Birincisi, kamusal açık alan insanların fiziksel etkinliğe katıldığı bir ortam
olabilir. İkincisi, kamusal açık alan insanların aktif olmak ya da sadece
sosyalleşmek için gittikleri bir hedef olabilir. Üçüncüsü ise kamusal alan başka
bir hedefe ulaşmak için geçilecek güzergâhın (örneğin, bir mağazaya ulaşmak
için yeşil bir yoldan geçerek), bir eğlence yürüyüşünün ya da koşu güzergâhının
bir parçası olarak kullanılabilir. Bu nedenle kamusal açık alan, farklı fiziksel
etkinlik davranışlarına katkıda bulunabilmektedir (Sugiyama vd. 2013).
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3.1.1 Kullanımlar ve Aktivitelerin Çeşitliliği
Monoton ve tek işlevli mekânlar, birçok farklı şey yapılabilen yerler kadar
etkileyici değildir. Karma kullanım, kullanıcıların çeşitliliği ve kamusal alanın
kullanıldığı gün ve hafta saatleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çeşitlilik;
yeterli faaliyetler, geniş renk yelpazesinin sunulması, cephelerde ve zeminde
farklı malzemelerin kullanımı ile sağlanabilmektedir (Walljasper, 2007).
Mekândaki çeşitlilik arttıkça, o mekânları ziyaret etmek insanlar için daha ilginç
hâle gelmektedir. Ayrıca çeşitlilik, kamusal alanın sadece bir kesim tarafından
kullanılmadığını

da

göstermektedir.

Oyun

alanları

kolay

görünebilir

olduklarında ve farklı oyun alternatifleri sunduklarında çocuklar için daha cazip
olacaktır. Avrupa ülkelerinde çok sayıda açık hava kafeleri görülmektedir.
İnsanlar bu yerleri genellikle öğleden sonraları bir fincan kahve veya soğuk bir
içecek almak için; akşamları ise boş zamanlarını geçirerek yemek yiyebilmek
için kullanmaktadırlar (Michaels, 2011).
Bununla birlikte çeşitlilik küçük şeylerde de olabilmektedir. Whyte, kullanıcı
çeşitliliğini artırmada üçgen yöntemini önermektedir. Telefon klübeleri, banklar
ve çöp kutuları birbirine yakın yerleştirildiklerinde daha çok insanın sohbet
etmesine imkân vermektedir. Yine çocuk oyun alanı, yeme aktivitesi ve oturma
yerleri bir arada kullanıldığında toplanma noktası olarak görülebilmektedir
(Whyte, 1980). Ayrıca çeşitlilik, kamusal alanın sadece belirli bir grup
tarafından kullanılmadığı anlamına da gelmektedir (örneğin bir futbol
sahasında).
3.1.1.1 Mekân ve insan ölçeği
İnsan ölçeği, fiziksel bileşenlerin insanların ebatlarına uyan bir boyut, yüzey ve
sözelleştirmeyi ifade etmektedir. Kaldırımların genişliği, mobilya ve bitkilerin
hem tasarımı hem de yerleşimi toplanma noktalarının karakterine uyacak şekilde
ölçeklendirilmektedir. Dar yürüyüş yolları, küçük oturma alanları ve ayrıntılı
planlamalar avlular için uygun olsa da çok sayıda insanı barındırması beklenen
daha büyük yerler için yeterli olmayabilir.
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Şekil 3.1: İnsan ölçeği vermek için heykeller, döşeme ve ağaç kullanımları, Piazza
del Campidoglio Meydani
Kaynak: (Buonarroti, 2014).
Her konum ve bağlam farklı olduğu için boyutla ilgili öneride bulunmak zordur.
Bununla birlikte Kevin Lynch (1971) 12 m’lik bir alanın ölçek olarak fazla
yakın göründüğünü, 24 m’ye kadar olan alanın makul olduğunu ve geçmişteki
başarılı açık alanların 135 m’yi aşmadığını ileri sürmüştür.
Gehl, olayları görebilmek için maksimum mesafe olan 70-100 m (230-330 fit)
aralığını önermiştir. Yüz ifadelerini görebilmek için maksimum mesafe ise 2025 m (65-80 fit) olarak tanımlanmıştır (Marcus ve Francis, 1997).
3.1.1.2 İşlevsel kullanım tipleri
Açık alanlar, farklı aktiviteler için fırsat sağlamada önemli rol oynamaktadır.
Farklı yaş grupları için tasarlanan oyun, dinlenme ve spor alanları önemli
işlevsel kullanım tipleridirler. İnsan kullanımının olduğu aktivite bölgelerinde
yaya ulaşımı ile birlikte gölge veren ağaçların, bitkilerin, bankların, çöp
kovalarının ve diğer sokak mobilyalarının varlığıda önemlidir (Bharati, 2016).
Bu temel aktiviteler, neredeyse diğer tüm faaliyetlerin bir parçası olduğu için
başlangıç noktası olarak kullanılır. Mekânlar yürüme, ayakta durma, oturma,
etrafı görme, sesleri duyma ve sohbet fırsatları verdikleri ölçüde kaliteli
olacaklardır. Oyun yerleri, piknik alanları ve satış yerleri gibi yerel aktivite
alanlarının oluşturulması kullanıcı aktivitesinin teşvik edilmesinde önemlidir
(Sarkissian vd., 2013). Aynı zamanda oyun, spor, topluluk etkinlikleri gibi
aktivitelerin varlığı alanın kullanım yoğunluğunu etkileyecektir (Wolley, 2003).
Dinlenme Alanları
Kamuya ait kentsel açık mekânlar, insanların rahatlamasına yardımcı olurken
çeşitli olanaklar sağlayarak fiziksel konfor alanı da oluşturmaktadır (Hopper,
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2012). Bu alanlarda, insanlara oturma ve dinlenme fırsatı sunan yeterli sayıda
oturma grubu bulunmaktadır. Mekânda aceleyle dolaşmak yerine başka
faaliyetler de yapılabilmektedir. Sıcak bir günde yaşlılar açık havada bulunma
fırsatını kullanırlarken, arkadaşlarıyla sohbet ederler. Hafta sonları bu alanlar
genç çitler ya da rahatlamak için çocuklarıyla gelen ailelerle daha da
kalabalıklaşır. Bu alanlar aynı zamanda halka açık etkinlikler için bir platform
görevi de üstlenmektedirler.
Sağlanması Gereken Elemanlar
Eğer mekân bölgesel bir ziyaret yeri ise oturma grupları, çeşmeler, gölgelikler,
yiyecek satış yerleri, dinlenme alanları çevresinde halka açık tuvaletlerin de
sağlanması gerekmektedir. Kiosklar, kullanımı en üst düzeye çıkaracak ancak
birincil mekânların kullanımına müdahale etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir
(Hopper, 2012).

Şekil 3.2: Yoga alanı, Barselona; Dinlenme Alanı. Bryant Park, New York
Kaynak: (Bryant Park Corporation, 2020).

Şekil 3.3: Barınak tasarımı ve köpek oyun alanı tasarımı
Kaynak: (Wolf, 2019).
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Oyun Alanları
Oyun alanları çocuklar için tasarlanmalarının yanısra bazı ebeveynlerin ve
bakıcıların buluşma noktaları olarak görülmekte; okul, sağlık, toplum ve genel
yaşam konularını tartışmaları için onlara fırsat sağlamaktadır. Birçok oyun
alanı, öğrenme ve oyun olanaklarını kısıtlayan dar bir yaş aralığı için
tasarlanmıştır. Ayrıca sürekli geliştirilen bir oyun parkı pazarı olmasına rağmen,
şu anda çocuklar ve gençler için kısıtlı oyun seçenekleri mevcuttur. Birbirine
bağlı oyun ortamlarını daha çeşitli etkinliklerle sunmak, geniş bir yaş aralığını
alana çekecektir. Çeşitli faaliyetler ve spor etkinlikleri sunan kamusal yerlerde
oyun alanları da bulunduğundan, genellikle daha ilgi çekici hâle gelmektedir.
İnsanlarla etkileşen özellikler, bu oyun parklarında gördüğümüz standart oyun
imkânlarının ötesine geçmektedir (Şekil 3.4) (Whyte, 1980).

Şekil 3.4: Piyano dinletisi, Washington Meydan Parkı; Satranç oyunu, Union
Meydanı, New York
Kaynak: (Peinhardt&Storring, 2019).
Yiyeyecek Satış Yerleri
Yiyecek satış yerlerinin yakınlarında çeşmeler, tuvaletler ve çöp kovaları yer
almalıdır.

Şekil 3.5: Sol: Açık alanda yeme içme servisleri, Outdoor Café, Paris; Sağ: Yiyecek
satış büfesi, New York
Kaynak: (Yen, 2013).
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Spor Alanları
Spor alanları kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel fayda sağlamalarının yanı
sıra daha iyi bir yaşam kalitesi için fiziksel ve zihinsel sağlığa da katkıda
bulunmaktadırlar. Başta çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere herkesin
açık alana kolay erişiminin olması, spor ve açık hava eğlence faaliyetlerine
katılma fırsatlarının verilmesi önemli görülmektedir (Coutts v.d., 2013). Sporu
teşvik eden kamusal açık alanlar şunları içermektedir:
•

Yaşam alanlarına yakın olması,

•

Spor alanlarına şehrin farklı yerlerinden (konut siteleri, okullar, toplu
taşıma noktaları, spor ve rekreasyon alanları) aktif olarak gidilip
gelinmesini sağlayan uygun bir sistemin oluşturulması,

•

Aktif ve güvenli seyahatleri kolaylaştırmak için özellikle okulların
yakınında, etkinlik alanlarında ve toplu taşıma duraklarında farklı
tekerlekli cihazlar için bisiklet park yerleri ve park yerleri
yerleştirilmesi.

Şekil 3.6: Sol: Açık hava spor aktiviteleri, Sağ: Çin, sağ: Herald Meydanı, New York
Kaynak: (Gondolfo, 2018; Just Earth News, 2019).
3.1.1.3 Kullanıcı grupları
Başarılı bir açık alan için tasarımcılar, “Kullanıcılar kimdir?” ve “Ne yapmak
isterler?” sorularını her zaman sormalıdırlar. Ayrıca bunlara ek olarak, her
kesimden her yaş ve cinsiyetteki kullanıcılara ulaşmak için ‘çekiciler’ içeren
dengeli, erişilebilir bir ortam yaratmayı da başarmalıdırlar (Whyte, 1980).
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•

Farklı Yaşlar: Farklı yaşlardaki insanların varlığı, genellikle bir yerin
günün farklı saatlerinde onu kullanan çeşitli kitleleri olduğu anlamına
gelmektedir. Örneğin; okul öncesi çağındaki çocuklar ve ebeveynleri,
diğer insanlar çalışırken bir mahalle parkını kullanabilirler. Buna yaşlılar
ve emekliler de dâhil edilebilir. Kadınlar kullandıkları alanlar hakkında
daha fazla seçici olma eğilimindedirler (LeGates&Stout, 2015). Ayrıca,
mekânların farklı nedenlerle farklı gruplar tarafından kullanılması,
örneğin bir yol hem bisiklet kullanıcıları hem de yürüyüş yapanlar
tarafından
Kullanıcı

kullanıldığında,
grupları

arasında

genellikle
herhangi

çatışmalara
bir

neden

çatışmanın

olabilir.

oluşmasını

engellemek için farklı kullanıcılar arasındaki ilişkiler bir mekânın veya
olanağın muhtemel kullanıcıları, mekâna erişim yolları ve faaliyet yerleri
dikkate alınarak belirlenmelidir (Sarkissian Associates Planners 2000).
•

Gruplardaki Yüksek İnsan Sayısı: Gruplardaki insan sayısı da bir
seçicilik göstergesi olabilir. William H. Whyte ‘Street Life Project’ adlı
çalışmasında insanların bir plazaya genellikle ikili üçerli gruplar halinde
gittiklerini ve daima orada randevulaştıklarını, buna önceden karar
verdiklerini tespit etmiştir.

3.1.2 Ulaşılabilirlik
Kentsel açık mekânlara erişim, yaşam kalitesini tanımlayan elemanlardan bir
tanesidir. En iyi mekân, daima yaya olarak en kolay erişilebilen yerdir. Bu
mekânların

çevresindeki

sokaklar

dar

yapılmıştır.

Yaya

geçitleri

iyi

işaretlenmiş, ışıklar araçlara değil yayalara göre ayarlanmıştır. Ayrıca bu
yerlerde trafik akışı oldukça yavaş ilerlemekte, toplu taşıma durakları ise
yakınlarda bulunmaktadır. Hızlı trafik akışının olduğu caddelerle çevrili bir yere
yayaların erişimi ve dolayısıyla insanların mekâna ulaşımı zor olacaktır (Project
for Public Spaces, 2005).
Zamana direnen mekânlar ve sokaklar, trafik ve diğer faaliyetlerin başarıyla
entegre edildiği yerlerdir. Sadece araçların değil binalar ile birlikte insanların
ihtiyaçlarının da mekânı şekillendirdiği alanlardır. Cadde, tanım gereği,
hareketin yanı sıra sınırlama ve aktivite sağlayan çok işlevli bir alandır. Bir
caddenin ana işlevleri şunlardır:
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• Yayalar, bisiklet sürücüleri ve araçlar için sirkülasyon,
• Transit erişim,
• Yapılara erişim ile yapılar için aydınlatma ve havalandırmanın
sağlanması,
• Alt yapı hatları,
• Özellikle araçlar için depolama mekânı,
•

Geçit

törenlerinden

toplantılara,

tesadüfi

karşılaşmaların

gerçekleşebileceği insan etkileşimlerini içeren açık mekânlar.
3.1.2.1 Alana çevreden olan ulaşım
Alanın dışından alana rahat ve kolay bir ulaşımın olması önemlidir. Başarılı,
tercih edilen ve işlevsel bir mekânın ilk şartı; herkes, özellikle de aracı
olmayanlar için kolay erişilebilir olmasıdır (Marcus ve Francis, 1997). Alan
araç, otobüs, bisiklet gibi farklı ulaşım araçlarıyla erişilebilir olmalıdır. Ayrıca
alanın dışarıdan açıkça görülebilir olması da gerekmektedir.
Araç ile erişebilirlik

Yaya olarak erişebilirlik

Şekil 3.7: Sol: Yere yakın toplu taşıma, Portland, Sağ: İnsanların yaya yolu ile
ulaşımı, City lounge St. Gallen
Kaynak: (Urban Springtime, 2013).
3.1.2.2 Alan içi ulaşım
Giriş
Girişler ve yollar, kullanıcılar için erişilebilirliği en üst düzeye çıkaran
yerlerdir. Birden fazla girişe sahip olmak, mekân katılımını ve ziyaretini büyük
ölçüde artırmaktadır. Bir yerin yalnızca bir girişi varsa, daha az sayıda giriş bazı
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ziyaretçileri daha fazla yol kat etmeye zorlayabileceği için açık alanın
kullanımını önemli ölçüde azaltabilir. Bunun yanında, mekân genelinde farklı
güzergâhların

olması

ziyaretçilere

dolaşım

tercihi

de

sunabilir.

Yaya

kaldırımları/yolları parkın farklı alanlarını birbirine bağlayarak açık alan
ziyaretçilerinin kullanması için açık bir geçit oluşturmakta, bu da erişilebilirliği
daha da artırmaktadır.
Sınırlamalar
Sınırlamalar dikey engellerdir. Yaya alanlarına giren araçların erişimini
engellemenin en göze çarpmayan yollarından biridir.

Yer Seçimi
Babalar, çitler gibi sınırlamaların kullanımı kaldırım yapılarının, mobilyaların,
özel mülklerin ve bitki örtüsünün park etmeye çalışan araçlar tarafından zarar
görme ihtimalinin olduğu yerlerle sınırlı olmalıdır. Paylaşılan toplu yollar veya
yayalarla sınırlı caddeler gibi özel alanları belirtmek için estetik açıdan dikkat
çekici sınırlamalar kullanılabilir. Işıklı sınır elemanları, orta refüjlerde yayalar
için ek aydınlatma sağlayabilir.
Bir dubanın olağan yanal mesafesi sokağın merkezinden yaklaşık 3 m’dir. Yaya
akışını kesmeyecek şekilde yaya yolunun yan taraflarına yerleştirilmelidirler.
Babalar, kaldırım kenarının arka ucundan 45 cm uzağa monte edilmelidirler.
Tasarım
Babaların

tasarımı,

diğer

sokak

mobilyaları

ile

bütüncül

bir

şekilde

düşünülmelidir. Boyutları genellikle 10-25 cm çapındadır, ancak dekoratif
amaçlı olanlar daha büyük ve farklı şekillerde olabilirler. Babalar özellikle
görme engellilerin daha iyi algılayabilmeleri için (gri dışında) boyanabilirler.
Babalara işaretlemeler ve yönlendirmeler eklenebilir, uygun olan yerlerde
şeritlerle boyanabilirler (Şekil 3.8) (Yücel, 2013).
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Şekil 3.8: Esnek ve sabit sınırlayıcı elemanlara örnekler
Kaynak: (Iron Age Designs, 2020).
Yollar
Yer Seçimi
Birbiriyle bağlantılı ve hedef noktalara yönlendiren yol sistemleri, daha
konforlu kullanım sunacaklardır. Dikdörtgen, dairesel, halka veya birleşik düzen
hareketi ve kontrolü sirkülasyonu, düzensiz örüntüden daha fazla kolaylaştırır
(Krier, 1979). Yolların tasarımında insanların kullanım yoğunluğu da önemlidir
(Dee, 2001). Kaldırımlar kalabalıklaşmayı önleyecek kadar geniş olmalı; yaya,
mobilya ve cephe olmak üzere üç bölgeden oluşmalıdır (Çizelge 3.1).
Çizelge 3.1: Kentsel açık alanda kaldırım bölgeleri
Uygun Ölçeklendirme
Kent Mobilyası Bölgesi

Yaya bölgesi

Cephe Bölgesi

Çiçek tarhları, ağaçlar,

İnsanların yürüyebildiği,

Yapılara rahat

sokak aydınlatması ve yön

yürüyüş için sürekli bir alan

girişi sağlamak ve

levhaları gibi

sağlayan yerlerdir. Yaya bölgesi

ticari işletmelerin

her türlü engellerden, seviye

mobilyasını

farklarından ve yaya hareketini

barındırmak için

engelleyen her türlü başka

bir yaya

engelden arındırılmış olmalı ve

kaldırımının bir ön

en az 2 m, yaya trafiğine bağlı

cephesi de

olarak daha geniş olmalıdır.

olmalıdır.

Kaynak: (Santos vd., 2009).
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Şekil 3.9: Kent mobilyalarının açık alanlarda tasarım ve yerleşimi
Kaynak: (Santos vd. 2019).

Tasarım
Yaya yolu yol yüzeyi, eğim, duraklar, aydınlatma ve drenaja dikkat edilerek en
az 120 cm genişlikte olmalıdır. Kaldırımların kalitesi daha fazla insanı
yürümeye teşvik etmek, çekici ve davetkâr bir kamusal alanın yanı sıra yürüyüş
için daha güvenli bir alan yaratmak için kamu politikalarında bir öncelik
olmalıdır. Görme engellilerin yollarını daha kolay bulabilmeleri için yollar
üzerinde ve özellikle zebra kavşaklarda dokusal uyarı bandı kullanılmalıdır.
Yollar üzerindeki rögar kapaklarının yolla aynı seviyede olmasına dikkat
edilmelidir. İşaretler, yön haritaları ve sokağa ilişkin diğer yön bulma levhaları
yayaların yollarını daha kolay bulabilmelerine yardımcı olabilirler (Tokuda,
1997).
Genel erişilebilirlik
Yollar, yaşlı ve tekerlekli sandalye kullanıcıları gibi hareket yeteneği kalıcı
olarak kısıtlanmış kullanıcılar ile birlikte koltuk değneği olanlar, hamile
kadınlar veya bebek arabası olan ebeveynler gibi geçici sınırlamalara sahip
kullanıcılara da hizmet verecek şekilde tasarlanmalıdır (Justice, 2010). Tasarım
sürecinde
belirlenerek

farklı

potansiyeldeki

listelenmesi,

yol

kullanıcıların
tasarımının

karşılamasına yardımcı olabilir.
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tüm

hareketlilik

sınırlarının

yayaların

ihtiyaçlarını

Çizelge 3.2: Yüzeysel erişebilirlik
Kaldırım rampaları

Dokusal uyarı bantları

Rampa

Bir kaldırım yaya geçidiyle
aynı
seviyede
olmalıdır.
Rampanın açısı en fazla 60°,
yatay rampanın maksimum
uzunluğu en fazla 900 cm,
güvenlik sınırlaması yok ise
minimum genişlik 95 cm ve
güvenlik sınırlaması var ise
minimum genişlik 120 cm
olmalıdır.

Dokunsal yüzeyler, görme
engelli olanlar için ayakları
ve bastonları ile yolları ve
engelleri
algılamalarına
olanak veren bir duyusal bir
rehber görevi göreceklerdir.

Kaldırım rampaları, kaldırım
cephe hattı sürekli olarak
bitişik
sokağı
izlemek
zorunda
olduğundan
çoğunlukla kontrol etmesi zor
olan bir elemandır.

Kaynak: (Santos ve ark. 2019; Friedman, 2019)

Araç Park Yerleri
Yer Seçimi
Erişilebilir otoparklar, erişilebilir bir tesis girişine ulaşılabilecek en kısa
güzergâh üzerinde bulunmalıdır. Binaların bitişik otoparka sahip birden fazla
erişilebilir girişi olduğunda, erişilebilir park yerleri dağıtılmalı ve erişilebilir
girişlere en yakın yerlere yerleştirilmelidir.
Mevcut bir otoparka engelliler için park yerleri eklendiğinde, erişilebilir girişe
yakın en düz zemindeki alanlar seçilmelidir. Her zaman, otoparktan girişe kadar
erişilebilir bir yol sağlanmalıdır. Erişilebilir bir güzergâhta asla bordür veya
merdiven bulunmamalı; en az 90 cm genişliğinde, sağlam, sabit, kaymaya
dayanıklı bir yüzey malzemesine sahip olmalıdır. Ulaşılabilir güzergâh
üzerindeki eğim, gidiş yönünde 1/12’den fazla olmamalıdır.
Erişilebilir park yerleri, bitişik park yerleri ile aynı uzunlukta olmalı ve binaya
erişilebilir

bir

yola

bağlanmalıdır.
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Erişim

koridorunun

sınırlarının

belirlenmesini sağlamak önemlidir. İki otopark alanı bir erişim koridorunu
paylaşabilir (Justice, 2010).

Şekil 3.10: Açık otoparkta kaldırım işaretlemeleri ve araçlar için erişebilir park
yerleri
Kaynak: (Justice, 2010; Ogmios City Public Space and Urban Transformation,
2020).
Tasarım
Erişilebilir otopark alanları, en az 240 cm genişliğinde ve belirlenmiş park
alanının bitişiğinde bulunan en az 150 cm genişliğinde bir giriş koridoruna
sahip olmalıdır. Aynı zamanda tekerlekli sandalye kullanan bir kişinin araca
girmesi veya çıkması için yeterli alan sağlamalıdır. Bu otopark alanları, düz bir
zemine monte edilmiş bir işaret ile tanımlanmalıdır. Böylece bir alana park
edilirken görülebilir olmalıdır. Ayrıca park yeri ile aktivite alanı arasındaki
mesafe 45 m’yi geçmemelidir.
Zemin Döşemeleri
Tasarım
Kaldırım malzemesinin seçimi; kaldırımın kullanımı, yaya akışı, yerel
topografya, toprak altı türü, bakım çalışmalarının düzenliliği, zeminin kullanımı
ve işlevi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Kentsel açık alanlarda genellikle sert
yüzeyler hâkimdir. Kaplama malzemelerinin seçimi, tasarım aşamasında hem
görsel görünüm hem de işlevsellik açısından önemlidir. Seçilen malzeme kalite,
dayanıklılık ve kolay değişim sunmalıdır.

Motorlu taşıtların geçeceği

bölümlerde gerekli olan temel katmanların ayırt edilmesi önemlidir. Çünkü
bunlar, daha ağır yük basıncına uzun süre dayanabilmelidirler. Beyaz çizgiler
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veya ‘zebra’ şeritleri gibi kaldırım işaretleri ile belirtilen yaya geçitleri,
kaldırımlar arasındaki güvenli bağlantı yolunu göstermektedir.
Bakım ve Yönetim
Yolların temizlenmesi ve bakımı, kullanıcıların güvenliğinin sağlanmasında
önemlidir. Makine veya elle temizleme yapılabilir. Bu durum çöplerin
uzaklaştırılması, yoğun kar yağışlarından sonra kar ve buzların eritilmesi, yol
kenarlarındaki bitkilerden dökülen tohumların ve kırılan dal parçalarının
toplanması, yol yüzeylerindeki karalamaların temizlenmesi gibi konuları
içermektedir. Ayrıca yolların çevresinde 2-3 m mesafedeki çim alanların ve
bitkilerin bakımı yapılmalı, buradaki otlar düzenli aralıklarla biçilmelidir.
Erişilebilirlik
Hem kuru hem de ıslak koşullarda sağlam, dayanıklı, sabit ve kaymaz bir yüzey
malzemesinin kullanılması gerekir.
Sürdürülebilirlik
Zemin malzemesi olarak

yakınlarda bulunan ve kolay değiştirilebilen

malzemeler tercih edilmeli, geri dönüşümlü malzemeler kullanılmalıdır.
Estetik
Kullanım çeşitliliği ve mevcut çevre dikkate alınarak çok işlevli ve dikkatlice
tasarlanmış basit, sağlam ve amaca uygun malzemeler tercih edilmelidir (Geiger
ve ark. 2010).

Şekil 3.11: Asfalt yüzey malzemesi iyileştirmesi, Hollanda
Kaynak: (Bycle Dutch, 2020).
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İşaret Levhaları
Yer Seçimi
İşaretler, çevreyle uyumlu olacak şekilde yerleştirilmelidir. Levhalar bitki
örtüsü veya fiziksel özelliklerle kapatılmamalıdır. Levhalar genellikle karar
noktalarının, yolların ve özelliklerin önüne ve sol tarafına konulmalıdır.
Alanların kullanımlarıyla ilgili bildirimler yönetmeliğin uygulandığı alanı
açıkça tanımlamak için yerleştirilmeli, yönlendirilmeli ve tasarlanmalıdır.
Netleştirmek için piktogramlara ek olarak yazı gerekebilir.
Daha sonrasında tanımlama, bilgi veya yönlendirme ile birlikte sağlanacak bilgi
miktarı için uygun işaretlere karar verilebilir. Bu durum, tam bir park işaret
levha sisteminin hazırlanması için bir işaret levha yeri planı ile işaret levha
türünün ve mesaj listesinin çıkarılmasını sağlayacaktır (Project for Public
Spaces, 2009). Her bir işaret levhası:
•

Basit ve mantıklı mesajlar vermeli,

•

Hedef okuyucu dikkate alınarak içerik sunmalı,

•

Bütün

ziyaretçiler

tarafından

kolaylıkla

okunmalı

(tekerlekli

sandalyedekiler dâhil),
•

Geceleri de okunabilecek (yani ortam ve tesis aydınlatma koşulları
dikkate

alınacak)

ve

ilgili

standartlara

uygun

olacak

şekilde

tasarlanmalıdır.
Tasarım
Açık alanlarda kullanabilecek işaret levhaları arasında ilan panoları, park
haritaları, eğitici işaretler ve yönlendirme levhaları yer alabilir. Yönlendirme
levhaları, yürüyüş yolu boyunca karar noktalarında ve ana güzergâhlardan belli
özellikler veya olanaklara dönüşlerde bulunmalıdır (Najnin, 2009).
Tabela sistemi kullanıcılar tarafından kolay anlaşılmalı, ortak özelliklere yer
vermeli ve haritaların nasıl okunacağı konusunda her zaman talimatlar
sunmalıdır. Bu yapılar insan ölçeğine göre, yaya erişimine uygun ortamdaki
konumları ve yükseklikleriyle tasarlanmalı; toplu taşıma, yol kavşakları ve ilgi
çekici noktalara yerleştirilmelidirler. Tabela, örneğin bölgedeki önemli yerler
hakkında ilginç gerçekler sunarak topluluk hakkında hikâyeler anlatmalıdır.
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Böylece yürüyüşe ilgi çekici unsurlar eklemek için de kullanılabilir (Ewing &
Handy, 2009).

Şekil 3.12: Bilgilendirme tabelası ve yer işaretleme bandı ile yön verme örneği
Kaynak: (Santos ve ark. 2019).
Okunaklılık
Kevin Lynch (1960) okunaklı bir ortamı, tutarlı ve tanınabilir bir düzende
organize edilebilen bir yer olarak tanımlamaktadır. Lynch’e (1960) göre
okunabilirlik derecesi, mekânın zihinsel bir imaj oluşturma yeteneğine bağlıdır.
Okunabilirlik, insanların gidecekleri mekânı bulmalarına ve kendilerini güvende
hissetmelerine yardımcı olmalıdır.
İnsanın aklında çevre ve mekânın net bir görüntüsünün olması, kişinin bir
yerden başka bir yere kolayca gitmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda bir
referans oluşturarak kullanıcıların faaliyetlerini, bilgilerini ve inançlarını
organize edebilir veya zihinsel güçlerini artırmak için yararlı bir temel
oluşturabilir. Genel olarak okunabilirlik kentsel manzarada oldukça önemlidir.
Çünkü karşılıklı anılar, semboller ve vatandaş toplantıları için hammadde
sağlayabilecek açık bir sahne olarak sosyal bir rol oynamaktadır (Arjmand,
2016).
•

Okunabilirlik (tanınabilirlik) insanların algısını, anlayışını, deneyimini
ve o yerden alınan keyfi artırmayı amaçlar.

•

Okunabilirlik aynı zamanda bir yer duygusundan da etkilenebilir.
İnsanlar unutulmaz bileşenleri, benzersiz deneyimleri, fiziksel anıtları
veya ona atfedilen kent işaretlerini ele alarak bir yeri daha kolay
hatırlarlar.

34

•

Okunaklılık, kentsel veya mimari yapıda bir yol bulma yeteneğini
tanımlayan kentsel kalitedir.

Şekil 3.13: Okunabilirlik, Bihisht Madaran Parkı, İran. Bir yerin okunabilirliği,
yolculara bir yönlendirme ve göreceli konum hissi veren bir yaya ağı ve referans
noktası görevi gören fiziksel unsurlar ile geliştirilir.
Kaynak: (Arjmand, 2016).
3.1.3 Mekânları çekici yapan elemanlar
Kamusal alanlar çekici olduklarında çocuklar ve ebeveynler tarafından daha çok
tercih edilmektedirler. Güçlü etkileşim olanaklarının olduğu yerler kullanıcılara
daha cazip gelmektedir. Çekici bir alan, açık alanı kullanan insan sayısı ile değil
mekânın ilettiği ortam, yürüme kolaylığı, o alanda yer alan etkinliklere katılma
fırsatı ve çevrenin yarattığı mekân hissi ile ölçülmektedir (Asatekin, 2001).
Kentsel açık mekân mobilyaları, kent kimliğini görüntü olarak ve anlamsal
olarak tamamlarlar. Kent mobilyalarının yerleşimi kamusal alanın kamu
güvenliğini, kentsel iyileştirme, toplu taşıma kullanımını ve insanlar arasında
aidiyet duygusunu geliştirecek şekilde kullanımı teşvik etmelidir. Bina
cepheleri, çoklu girişler ve vitrin pencereleriyle sunulan çeşitlilik yürüyüşleri
daha keyifli hâle getirecektir.
Kentsel bitkilendirmeler, mobilyaların görüntü ve işlevini engellemeyecek
şekilde yerleştirilmelidir. Ağaçlar ve kentsel ekipman arasındaki çatışmayı
önlemek için bir kentsel ormancılık planı oluşturulmalıdır. Çevre kalitesi,
ağaçlar, çalılar ve çiçekler, su elemanları gibi çekici peyzajlar gölge sağlamakta
ve kentsel fauna alanları olarak görev yapmaktadırlar. Oturma alanlarındaki
bitki örtüsü ve zemin döşemesi iyi seçilmişse kaldırımlar sosyal etkileşim
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alanlarına dönüşebilir, kente daha fazla canlılık getirebilir ve sonuç olarak
güvenlik artırılabilir.
3.1.3.1 Kent mobilyası
Sokak mobilyalarının tasarımı ideal olarak bir sokağın genel görünümüne
entegre edilmelidir. Örneğin, mekânın yapısına duyarsız standart tasarımların
kullanılması uygun olmayabilir. Tersine, modern bir imarda kültür mirası
tarzındaki lamba direkleri ve benzeri uyumsuz ögelerin kullanımı da hoş
olmayabilir. Bunlar arasında üzerine oturmaya uygun dubalar örnek verilebilir.
Buna ek olarak, insanların kullanımını teşvik etmek için oyun ekipmanları gibi
bazı sokak özellikleri, özellikle konut bölgelerinde veya oyun caddeleri olarak
ayrılmış alanlarda uygun olabilir.
Mobilyalar, tehlikelere yol açmadan tüm insanların serbestçe geçişine izin
verecek şekilde yerleştirilmelidir. Engellerin etrafında işaretlemeler olmalıdır.
Yol güvenliği için, yola çıkıntı yapan veya sarkan mobilyaların ,nesnelerin
kullanımından kaçınılmalıdır.
Aydınlatma
Yer seçimi
Yaya merdivenlerinde ve engelli rampaları çevresinde yer alan aydınlatma
düzeyi, zemin seviyesindeki değişikliklerin açıkça görülmesini sağlamalıdır.
Geceleri yayaların karıştığı tekrarlı araç kazalarının olduğu yerlerde, yaya
geçitlerinin, özellikle de kamusal aydınlatmanın bulunmadığı alanlarda daha
dikkatli ve özel bir aydınlatma sistemi kurulmalıdır.
Tasarım
Aydınlatma, özellikle gece görüşünün ve güvenliğin sağlanması için çok
önemlidir. Araç kullanımının olduğu alanlarda, araçların yayalara çarpma
riskini azaltır. İyi tasarlandığında bulunduğu çevrenin estetik kalitesini artırır.
Aydınlatma, bir alanın kimliğini ve tarihini vurgulamada önemlidir. Kentsel
çevrelerde aydınlatmalarla çeşme ve bina gibi önemli odak noktaları
vurgulanabilir.
Otomobil trafiğinden çok yaya aktivitesini vurgulamanın bir yolu, standart
sokak lambalarını yayalara yönelik daha küçük ölçekli, daha sık aralıklarla
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yerleştirilmiş armatürlerle değiştirmektir. Kaldırımların yanı sıra yaya geçitleri,
kavşaklar, üst geçitler ve yaya yolunun diğer bölümleri de iyi aydınlatılmalıdır
(Ormsbee, 1983).

Şekil 3.14: Sol: Bin Fener Gölü Park Sistemi; Foshan, Guangdong, China/SWA
Group ve ark., Sağ: Washington Kanal Parkı
Kaynak: (Oh, 2005).
Bakım ve Yönetim
Armatürlerin periyodik aralıklarla temizlenmesi ve yanmış, kırılmış lambaların
yenileriyle değiştirilmesi gerekmektedir (Sarkissian Associates Planners, 2000).
Oturma Elemanları
Yer Seçimi
Bankların yerleri; İnsanların taksi veya otobüs beklediği alanlar, mağaza ve ofis
binalarının

önleri,

dükkânların

yakınları

ve

insanların

diğer

insanları

seyredebileceği her yer olabilir. Kötü lokasyonlar çok az hareketliliğin olduğu
yerler, erken kapatan banka önleri, penceresiz binalar, gözden uzakta olan veya
aktiviteden çok uzakta olan yerlerdir. Banklar ve sandalyeler için en iyi yerler
iyi bir bir mikro iklime sahip, tercihen sırt destekli olarak, çevreye geniş bir
bakış açısı sunan ve temiz olan yerlerdir (Main & Hannah, 2010.)
Oturma elemanlarının sayılarının yanında, nerede ve nasıl yerleştirildikleri de
önemlidir. Bazı insanlar güneş altında, bazıları ise gölgede oturmayı tercih
edebilir. Bazıları çalışmak veya okumak için sakin bir yeri tercih ederken,
başkaları ilginç manzaraları tercih edebilir (etkinliklerde veya diğer insanlarla).
Araştırmalar, diğer insanları izleme fırsatı veren bankların daha fazla
kullanıldığını göstermektedir.
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Tasarım
Oturma elemanlarının boyutları ve tipleri değiştirilerek, farklı oturma
seçenekleri sunulabilir.
Hareketli oturma elemanları
Sandalyeler, banklardan daha rahattır ve daha ucuzdur. Maliyetler değişebilir
ancak bir bank fiyatına kabaca 10 taşınabilir sandalye alınabilir. İnsanlar
sandalyeleri, daha yakın veya daha uzak oturmak için çekebilir, güneşe veya
gölgeye taşıyabilirler.

Şekil 3.15: Sol: Dilwort Parkı, Philadelphia, Sağ: Bryant Park, NYC
Kaynak: (Byhelps, 2013- Timberlake, 2020).
Basamaklar ve merdivenler
Basamaklar bir hat boyunca manzarayı izleme olanağı sunarlar. Oturulması çok
rahat değildir. Soğuktur, otururken sırtı desteklemez ve sıklıkla yeterli oturma
genişliğine sahip değildir. Basamaklar ve çıkıntı yapan kenarlar oturulacak ‘en
basit’ yerlerdir ve oturmak için farklı seçenekler sunarlar. Dış mekân
basamaklarının derinliği en az 380 mm, rıht yüksekliği en fazla 150 mm
olmalıdır. Basamağın derinliği ve iki kat rıht yüksekliğinin toplamı 680 mm
civarında olmalıdır. Merdivenin genişliği bir tekerlekli sandalyenin geçebileceği
minimum genişlik olan 91.5 cm ve üstü olmalıdır. Konutlarda ortak merdiven ve
sahan genişlikleri en az 120 cm, kamu binalarında ise en az 150 cm olmalıdır.
Herkesin rahatlıkla kullanabilmesi için merdivenlerde her 8-10 basamakta bir
merdiven sahanlığı bulunmalıdır.
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Çıkıntı yapan kenarlar
Açık alanlar, kıyı kenarları gibi uygun kullanımlar ile canlandırılmalıdır.
Binaların giriş kodlarındaki pervazlar insanların oturması ve uzanması için
kullanılabilir. Üst kodlardaki balkonlar ve pençeler de alanın canlandırılmasına
katkıda bulunabilirler.

Şekil 3.16: Sol: Merdiven birimleri kolaylıkla bir amfi tiyatro oturma düzenine
entegre edilebilir, Sağ: Su kenarı oturma yerleri
Kaynak: (Felix, 2020).

Şekil 3.17: Sol: Bitki etrafında oturma elemanı kullanımı, Orta: Arkası korumalı
oturma çıkıntıları, gömme oturma düzeni, Bristol, Sağ: Arkası korumasız oturma
köşesi, New York
Kaynak: (Hu, 2009).
Banklar
Banklar,

güneşte veya

gölgede oturma seçeneği

ile birlikte kuvvetli

rüzgârlardan korunma imkânı da sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir. Bankların
konfor seviyesinin belirlenmesi, bankların nasıl ve ne şekilde kullanılacağına
bağlıdır. Örneğin; bir alışveriş mekânında insanlar kısa süreli oturma ihtiyacı
duyacaklarından bir parktaki gibi uzun süreli oturma konforu aramayacaklardır.
Bununla birlikte gençlerin bankların arkasına oturabileceği bir alanda, büyük
latalar daha küçük olanlar kadar rahat olmasalar da oturma eylemine daha
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dayanıklı olacakları için tercih edilmelidirler (Madden, 1987). Bank alanı
insanların şehir yaşamının akışına dâhil olmalarını, çeşitli manzaraları
izlemelerini ve kendilerinin görülmelerini sağlar. Banklarda oturmak, insanların
dışarıda daha uzun süre harcamalarını sağlayarak sağlıklı günlük rutinlerini
desteklemektedir. Banklar sosyal kaynak işlevi görmekle birlikte, ücretsiz
olarak vakit geçirmek için esnek ve uygun yerlerdir.
Bankların 38-51 cm (15-20 inç) civarında bir derinliği olabilir. Ancak yemek
için kullanılan tipik bir bankın yaklaşık 44 cm (17 1/2 inç) civarında olması
gerekir. 51 cm’i (20 inç) aşan bir derinlik (veya genişlik), ortalama bir insan
için rahatsızlık verebilir. Ortalama olarak bank uzunluğu, 107 ila 152 cm (42-60
inç) arasında değişebilir. 100 cm-127 cm (42-50 inç) aralığındaki bir bankta iki
kişi oturabilir. Bir bankın yüksekliği genellikle 46-51 cm (18-20 inç)
arasındadır. Bu ortalama bir aralık olmasına karşın, bir bankın yüksekliği
kullanımına bağlıdır (Calkins, 2012). Banklar hareketin görünümü dâhilinde,
ancak yaya trafiğinin akışının dışına yerleştirilmelidir. Yayalara yer açmak için
yaya yolundan en az 60 cm uzakta olmalıdırlar.

Şekil 3.18: Sırtsız banklarda oturma olanakları
Kaynak: (Marcus&Francis, 1997).
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Bakım ve Yönetim
•

Banklar hava şartlarına ve paslanmaya dayanıklı malzemelerden
yapılmalıdır.

•

Banklar beton, ahşap, demir, çelik ve fiberglastan yapılmakla birlikte en
rahat ve dayanıklı malzeme ahşaptır.

•

Aynı boyuttaki lataların kullanılması, değiştirme ve işçilik maliyetlerinin
azaltılmasına yardımcı olur. Lata değişimi, bank yapısına bağlanma
yöntemiyle daha kolay hâle getirilebilir ve değiştirme kolaylığı ile
değiştirme sıklığı arasındaki dengenin dikkate alınması gerekebilir.

Heykeller
Kentsel heykellerin en önemli işlevlerinden biri tanımlanmış bir mekân hissi
yaratmak,

mekâna

belirli

bir

ruh

kazandırmak

veya

mekân

hissini

güçlendirmektir.
Yer Seçimi
Yoğun bir yaya trafiğinin olduğu, toplanma ve etkinlik noktası oluşturabilecek
yerler tercih edilmelidir.

Tasarım
Kimliğe sahip bir mekân tartışıldığında gerçekte konu yerdir. Yer, biri ya da bir
şey tarafından işgal edilen mekânın bir parçasıdır ve kullanım açısından
önemlidir. Aslında bir kentsel tasarımcı kent mekânlarının sembolik, kültürel ve
anlam

yönleriyle

ilgili

olarak

insanların

bildiklerini,

kutladıklarını,

hatırladıklarını ve hatırlattıklarını bilmelidir. Semboller genellikle etkili
boyutları ve şekilleri ile çevredeki alana hâkimdir.
İşaretin belirli özellikleri benzersiz, ziyaretçilerin belleklerinde özel ve
unutulmazdır. Eğer sembollerin bariz bir formu varsa ve alanlarıyla çelişiyorsa
veya konumları çevreye hâkimse bunları tanımak kolaydır (Lynch, 1960).
Kamusal sanat çalışmalarının, özellikle kentsel heykellerin sosyal ve kentsel
bağlamda yarattığı etki ve rol aşağıdaki gibidir:
•

Kent mekânlarında canlılık meydana getirme,
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•

Yeterlilik ve kimlik oluşturma,

•

Aklı teşvik etme,

•

Görsel kaliteyi güzelleştirme ve geliştirme.

Şekil 3.19: Sol: Bean Heykeli, Chicago, Sağ: Angels Unnawares Heykeli, St Peter
Meydanı
Kaynak: (Jagannath, 2016; Schiffer, 2019).
Su Elemanları
Yer Seçimi
Su sesi özellikle oturma yerleri çevresinde insan ve trafik seslerini baskılamaya
yardımcı olabilir (Marcus & Francis1998) ya da sıcak yaz günlerinde serinletici
etki yapabilir (Marcus & Sarkissian, 1986). Binalar, fıskiyelerden dağılan su
damlalarının etrafında bir hava türbülansına yol açabileceğinden çok katlı ofis
binalarına yönelik fıskiyelerin tasarımlarına özen gösterilmelidir.
Tasarım
Taş, beton gibi sert malzemeler, paslanmaya dayanıklı metaller uygun
malzemeler olarak kullanılabilir.
Musluklar, engelli kişiler de düşünülerek olağan 85-95 cm yükseklikte
tasarlanmalıdır. Genellikle 85 cm yükseklik engelli ve çocukların kullanımı, 95
cm ise yetişkinlerin kullanımı için uygundur. Zemin malzemesi olarak sert
malzeme kullanılmalıdır. Evye, musluk veya fıskiyeli musluk evyenin dış
kenarına takılı olarak duvar veya destek standından dışa doğru 20-30 cm çıkıntı
yapmalıdır. Çeşmeyi çalıştırmak için evyenin yan tarafında veya kenarında bir
kol tipi tutamak yerleştirilmeli, ayak pedalları akışı kontrol etmek için ancak bir
kol ile birlikte kullanılmalıdır (Nelischer, 1985).
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Şekil 3.20: Uygun ölçekte çeşme tasarım örnekleri, Sol: Hill Meydanı Çeşmesi,
Tilburg, Hollanda, fotoğraf: Sant en Co, Sağ: North End Parkı, Boston,
Massachusetts, fotoğraf: GGNLTD
Kaynak: (Lomholt, 2020).
Kıyılar, insanları yürüyüşe çıkmaya ve dışarıda vakit geçirmeye teşvik eder.
Suyun kalitesi, özellikle erişilebilirliği ve kullanım çeşitliliği sahilin çekiciliğini
etkileyen unsurların başında gelir. Kıyılardaki kamusal alanın varlığı ve genel
olarak kamuya açık oluşu, kıyılarla ilgili araştırmalarda iki ekseni olan bir
konudur. Artırılmış kıyı erişimi, incelenen hemen hemen her tasarım kılavuzu,
tasarım hedefi, planlama politikası ve analiz çerçevesi tarafından başarının bir
unsuru

olarak

kabul

edilmektedir

(Krieger,

2004).

Kıyıya

mekânsal

erişilebilirliğin üç alt boyutu vardır: (A) Şehir-kıyı bağlantısı, (B) Kıyılar arası
bölge sürekliliği ve (C) Kıyı-su bağlantısı.

Şekil 3.21: Liman bölgesi erişilebilirliği, (A) Şehir-kıyı bağlanabilirliği (B) Kıyılar
arası bölge sürekliliği (C) Su sürekliliği
Kaynak: (Krier, 2004).
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Çöp Kutusu
Yer Seçimi
Çöp kutularının, insanların yoğun kullandığı yerlere konulması gerekir. Atık
kaplarının arkası kullanıcılara dönük olmalı ve ön kısmı yürüyüş yollarından en
az 30 cm içeride bulunmalıdır.
Çöp kutularının yaya geçitlerine yakın yoğun kavşaklar, paket teslimatı yapan
gıda işletmelerinin yanı, otobüs durakları, plazalar, önemli bina girişleri
(ofisler, giyim mağazaları, konutlar gibi), banklar, telefon kulübeleri ve diğer
sokak mobilyaları gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlere konulması
gerekmektedir (Madden, 1987).
İhtiyaç duyulan çöp kutusu sayısı bir alanı kullanan kişilerin sayısına, farklı
arazi kullanımlarından kaynaklanan çöp miktarına, bakım ve sanitasyon
programının verimliliğine bağlıdır. Şehir merkezindeki bir caddede, genellikle
her sokak başına iki ile dört çöp kutusu yeterlidir. Sokağın her iki ucunda, yaya
geçidinin yanında birer tane; bank ya da paket servis lokantalarının olduğu
sokağın ortasında bir veya iki tane çöp kutusu yer almalıdır. Ticari sokaklarda
her 60-96 m mesafede en fazla bir çöp bidonu olmalıdır. Çok fazla yaya
trafiğinin olduğu alanlarda, çöp bidonları arasındaki mesafe azaltılabilir. Ancak
ilave çöp kutuları yalnızca özel bir sponsor (Canberra Central Design Manual.
2013) tarafından sağlanıyorsa yerleştirilmelidir.
Tasarım
Her ne kadar çöp kutuları, diğer kent mobilyaları ve şehrin mimari karakteri ile
uyumlu olsa da çöp atmak için tanınabilir bir yer olarak ana işlevini asla
kaybetmemelidir (Harris&Dinnes, 1998, Canberra Central Design Manual.
2013). Çöp kutuları üstü açık, yarı açık veya kapaklı olarak tasarlanabilirler.
Direklere (aydınlatma, tabela vb.), duvarlara veya dikey yüzeylere monte
edilebilir; bağımsız, yere sabitlenmiş, portatif (genellikle geçici kullanım için),
gömülmüş (banklar, oturma yerleri, duvarlar vb.) şeklinde bulunabilirler. Çöp
kutusu malzemesi olarak emaye, ahşap, pürüzlü dokulu veya gözenekli
yüzeyler, alüminyum, geri dönüştürülebilir plastik ve galvanizli çelik (Madden,
1987) tercih edilmektedir.
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Çöp kutusunun ağzı, çöpleri barındıracak kadar büyük olmalıdır. Açıklığın
kesin boyutu, duruma bağlı olarak değişebilmektedir. Kullanıcıların daha büyük
atıklar bırakabileceği parklarda, ağzın daha büyük olması gerekir. Temel kural,
açıklığın en az 25 cm genişliğinde olmasıdır. Bu genişlik katlanmış bir gazeteyi
veya bir gıda kabını alacak kadar büyüktür.
Atık kabının büyüklüğü, ne kadar kullanılacağına ilişkin beklentilerle ve ne
sıklıkta boşaltılacağıyla ilişkili olmalıdır. İyi yönetilen kamusal alanlarda, çok
sık boşaltılmayan tek bir büyük atık kabı yerine sıkça boşaltılan daha küçük atık
kapları tercih edilir. Çoğu alanda, 30 ila 50 galonluk bir çöp kutusu kabı yeterli
gelmektedir (Canberra Central Design Manual, 2013).
Bakım ve Yönetim
Grafiti, yangın, pas ve lekeye dayanıklı malzemeden yapılmalı; darbelere karşı
dayanıklı olmalıdır. Çöpün kaptan kaldırıma sızmasını veya düşmesini önlemek
için astarla kaplanması gerekir. Tek kullanımlık, ağır iş plastik torba koyulmuş
bir metal veya plastik astar kullanmak daha uygundur. Plastik astarlar, metal
olanlardan daha kolay temizlenmekle birlikte çakmak gazı gibi çözücülere karşı
hassastırlar. Mangal yakmanın yaygın olduğu parklarda metal astarlar,
kaldırımlarda ise plastik olanlar daha kullanışlıdır. İç tarafta tek kullanımlık
poşet astarın veya çöp kovasının ağzına bir çemberle sıkıca tutturulmalı, çöpün
astarın içine düşmesi engellenmelidir. Bu poşetler taşındıklarında veya
atıldıklarında, basınç ve darbeye dayanacak şekilde sıcağa, delinmeye veya
yırtılmaya karşı güçlü olmalıdırlar. Ayrıca çöp kutusu için iyi bir kapatma
yöntemi de bulunmalıdır.
3.1.3.2 Bitkilendirme
Bitki örtüsünün eklenmesi, genellikle sert zeminin hâkim olduğu çevrelere doku
ve renk verir. Bitkiler ayrıca kentin farklı bölgelerinin karakterize edilmesine
yardımcı olur. Ağaçlar ve bitkiler genel olarak çevresel faydalar sağlarken aynı
zamanda gölge vermek ve yayaları trafikten korumak suretiyle yaya konforunu
da artırmaktadır (Landscape Management Plan,1989).
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Yer Seçimi
Ağaçlar, kaldırımlarda güneşi geniş ölçüde kapatmayacak şekilde, sokak
lambalarının konumu dikkate alınarak dikilmelidir. Kaldırım kenarlarına veya
bina girişlerine yakın olan çiçek tarhları bitki türüne göre ölçeklendirilmeli,
kaldırımın toplam genişliğinin en fazla üçte biri kadar olmalı ve yaya bölgesine
kesinlikle müdahale etmemelidir. Kaldırımlar, ağaçları barındırmak için asgari
ölçü gereklerine uygun olmalıdırlar. Binaların yola mesafesinin olmadığı
alanlarda ağaçlı kaldırımlar en az 2.40 m genişliğinde, yola mesafenin zorunlu
olduğu alanlarda ise en az 1.50 m genişliğinde olmalıdır.
Ağaçlar kavşak görünürlüğünün kapanmaması için köşeden en az 5 m, bina
girişlerinden en az 2.40 m, kaldırım bordürlerinden en az 0.30 m mesafede
yerleştirilmelidir. Dikilirken küçük ağaçların arasında en az 5 m, orta
büyüklükteki ağaçların arasında en az 8 m, büyük ağaçların arasında ise 12 m
mesafe bırakılmalıdır.
Tasarım
Bitkilerin yüksekliği ve büyüklüğü seçilirken, bitişik konutlar ve elektrik
kabloları dikkate alınmalıdır. Meyvelerin zarar görmesini veya yayalara zarar
vermesini

engellemek

için

büyük

meyveler

üreten

ağaç

türlerinden

kaçınılmalıdır. Ağaçlar, çiçek tarhları gibi geçirgen zemine sahip veya suyun
toprağa geçmesine izin veren, toprak havalandırmasını sağlayan gözenekli
alanlara veya kaldırımlara dikilmelidir.
3.2 Sosyal Nitelikler
Kentsel mekânlarda sosyal etkileşimi sağlamak için fiziksel alanlar önemlidir.
Açık alanlar, kentlerin gelişmesinde ve iyileştirilmesinde sosyal ilişkiler kadar
önemli bir role sahip olup sadece insanların doğayla buluştuğu bir yer değil aynı
zamanda sosyal ve kültürel olarak kaynaştığı bir yerdir (Mamghani vd., 2015,
Kara vd., 2011). İnsanların bulunduğu her yerde, açık alanlar diğer insanları da
çeker ve bir araya getirir. Böylece insanlar birbirleriyle iletişim kurar, başkaları
arasında kendileri için bir yer arar ve daha sonra yeni etkinlikler başlar (Rahravi
Poodeh ve Pouriaye Vali, 2014).
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3.2.1 Topluluk hissi
Topluma bağlılık, yer kimliği, sosyal etkileşim ve yaya dostu anlayış içeren
halka açık yerler kullanıcının yeri sahiplenme duygusunu artıracaktır.
Kullanıcıların katılımını artırma yeteneği, kullandıkları yerlere ‘sahip olma’
fırsatlarına bağlıdır. Kamusal alanlarda bağlılık hissi edinebilen, aktif olarak
katılabilen ve kişisel yatırımı olan kullanıcılar etraflarındaki çevreyi daha iyi
anlar ve dolayısıyla bu yerlere sahip çıkma arzuları artar. Bulundukları çevre
yürüme mesafesinde gerekli hizmetleri sunuyorsa o çevrede yaşayanların
sahiplenme duygusu artacaktır. Yine alanlar toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilir
olduğunda kullanıcılarda bağlılık hissi güçlenir ve otomobile duyulan ihtiyaç
azalır. Yüksek kaliteli sokak ortamı oluşturmak için çevre düzenlemesinin
yapıldığı bir sokak, insan ölçeğine göre tasarlanırsa sakinlerin sokak yanı
etkinliklere katılırlarken kendilerini daha rahat hissetmeleri sağlanabilir.

Şekil 3.22: Yüksek kalitede sokak çevresi
Kaynak: (Nady&Alsen, 2020).
3.2.2 Topluluğun kimliği
Topluluk kimliği yapılı ve doğal çevrenin yerel özelliklerinin mekânın fiziksel
kimliğini nitelediğini, bunun da sakinlerin kişisel ve grup kimliğini etkilediğini
ima eder (arch2o.com). Mekânların rolü daha anlamlıdır. Ayrıca duygular ve
gurur hissi, mekânı sosyal etkileşim için kişisel ve sosyal katılımın merkezi
olarak tutar. Marcus ve Francis (1997) iyi bir kamusal alanın temel
özelliklerinden birinin anlamlı olması gerektiğini ileri sürerler. Anlamlılık,
“insanların mekân, kişisel yaşamları ve daha geniş dünya arasında güçlü bir
bağlantı kurmasına” olanak sağlamayı ifade eder. Anlamlı özelliklere sahip bir
kamusal alan, kendi kültürüne veya kimliğine sahip bir yerdir. Kaldırım veya
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heykel gibi kamusal alan tasarımı ile insanlar kamusal alanın anlamını
bulabilirler.
Topluluk kimliği aşağıdakiler yoluyla doğar:
Benzersizlik veya belirginlik: Bir mekânla ilişki kurarak diğerinden
‘farklı olmak’ anlamına gelir.
Süreklilik: Bir topluluğun fiziksel özellikleri, sakinlerin geçmiş ve
şimdiki ortamları arasındaki bağlantıyı korur, bu da kendi ve topluluk
kimliklerinin muhafaza edilmesine yardımcı olur.
Önem: Benlik saygısı, gurur, benliğin, özdeşleştiği grubun veya mekânın
olumlu bir değerlendirmesini ifade eder.
Uyum: Bir topluluğun güçlü karakteri, homojenlik, samimiyet ve sıkılık
duygusu ile ifade edilir.
Bu niteliklerin kombinasyonları yoluyla toplumun kimliği mekân sakinlerinin
topluluk hissine katkıda bulunabilir.
3.2.3 Sosyal iletişim
Sosyal iletişim, insanlara bir araya gelmeleri ve topluma katılmaları için pek
çok fırsat sağlar. Bir kamu alanı başarısının nedeni; farklı grup çeşitliliğini
içermesi ve toplumdaki herkesin katılabileceği bir sosyal alan yaratmasıyla
ilişkilendirilebilir (Rad & Ngah, 2013; Healthy Spaces & Places, 2009). O
bölgede yaşayanların etkileşimlerine göre resmî (aktif, planlı vs.) veya
gayriresmî (rastlantısal, planlanmamış vs.) olarak gerçekleşebilir.
Sosyal etkileşim şu bileşenleri içerir:
Komşuluk: Kapı komşusu veya aynı sokaktaki sakinlerle etkileşim.
Topluluk katılımı: Toplumun sorunlarıyla ilgili etkinliklere katılım.
Sosyal destek: Arkadaşlık ağları ve birbirlerini umursayan küçük
grupların oluşması.
Buna benzer sosyal etkileşim yoluyla sakinler birbirlerini tanıma şansı bulur ve
bir topluluğa aidiyet hissi kazanır.

48

Şekil 3.23: Sol: Topluluk sorunlarını çözmek için bölge sakinlerinin katılımı. Sağ:
Live Zone, Glasgow Green, Milletler Topluluğu Oyunları, 2014, İngiltere
Kaynak: (McGillivray, 2020).
3.2.4 Mekâna bağlılık hissi
Mekâna/yere bağlılık, bir kişi ile çevresel ortam arasında kurulan bir bağlantı
şeklidir (Low

ve

Altman,

1992).

Kentsel

mekânların

şekillenmesinde

planlamacılar ve tasarımcılar, esas olarak fiziksel bileşenlerin kalitesine
odaklanmaktadırlar. Bağlılık hissi, mekânı daha anlamlı kılmaktadır. Hisler ve
sosyal

gurur,

etkileşim

içerisindeki

bireylerin

veya

grupların

mekânı

anlamlandırarak merkezde tutmalarını ve düşünmelerini sağlamaktadır (Altman
ve Low, 1992; Lewicka, 2008; 2010).
Bağlılık hissi, bölge sakinlerinin topluluklarıyla duygusal bağlarını ifade eder.
Kişinin bir mekâna bağlılık hissetmesinin ifadesi, aşağıdaki yollardan biriyle
olabilir:
Toplum memnuniyeti: Yerel sakinler evlerinden ve topluluklarından
memnun

olduklarında,

topluluklarına

karşı

daha

güçlü

bir

bağ

hissederler.
Bağlanmışlık hissi: Mekânda yaşayanlar, mekân onların geleneklerini ve
tanıdık çevresel özelliklerini hatırlattığında kendilerini daha bağlı
hissederler.
Sahiplik hissi: Mekân çevresinde yaşayanlar, toplulukları üzerinde
kontrol sahibi olduklarını düşündüklerinde, bu sahiplenme hissi bağlılık
hissini artırabilir.
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Uzun süreli bütünleşme: Bir mekânı uzun süreli kullanım yine bağlılık
hissini artırır.
Uyum veya

uyumluluk: Çevre,

insanların

günlük

yaşam

tarzını

kolaylaştırdığında ve bu ortamda iyi performans gösterebildiklerinde ‘iyi
uyum’ vardır.

Şekil 3.24: Uzun süreli çevresel iletişim, etraftaki çevreye uyum
Kaynak: (Nady&Alsen, 2020).
3.2.5 Sahiplenme hissi
Bir yerin sakinleri ve kullanıcılarında sahiplenme hissi yaratmanın yollarından
biri, insanların tasarımın sürecine katılımlarıdır. Kullanıcıların tasarıma
katılımlarının en önemli sonuçlarından biri çevresel yeterlilik duygusudur.
Çevresel yeterlilik kişinin deneyimini zenginleştirmek, kendi hedeflerini
gerçekleştirmek ve çevreyi kullanmak için bilgi, beceri ve güvenden ibarettir
(Carmona ve ark. 2010). Her kentsel alan, ondan gurur duyan ve sorumluluğunu
alan bir topluluğa ait olmalıdır. Çoğu durumda yerleşik bir nüfus, o yeri
sahiplenme ruhunu oluşturur. Sahiplik hissi yönetim, demokratik erişilebilirlik,
güvenlik ve emniyet, bakım, sınır ve yerleşik nüfus gibi bileşenleri
içermektedir.
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Şekil 3.25: Alanı sahiplenme ve kontrol duygusu
Kaynak: (Nady&Alsen, 2020).
3.3 Algısal Nitelikler
Tasarım sürecinde, insanların form ve renkleri farklı algılamaları dikkate
alınmalıdır. İnsanın çevreyle ilgili algısı ve muhakemesi üç aşamadan oluşur:
Bunların ilki renk, ikincisi şekil ve kütle (hacim), üçüncüsü ise renk ve kütleden
oluşan biçimlerin sembolik yönleridir (MCSER, 2016). Algılanabilir ve
tanımlanabilir mekânlar kullanıcılara mekânı öğrenme, mekâna hükmetme ve
mekândaki hareketlerini kontrol etme olanağı tanıyan bir güvenlik hissi verir
(Lynch, 1960). Konfor hissinin boyutları arasında fiziksel konfor (ör: rahat ve
yeterli oturma yerleri vb.), fizyolojik konfor (ör: güneş, rüzgâr vb. korunma),
sosyal ve psikolojik konfor bulunur. Psikolojik konfor gevşemenin bir ön koşulu
olmakla birlikte gevşeme, ‘rahat bir beden ve zihin’ ile daha gelişmiş bir
durumdur (Carr vd. 1992).
3.3.1 Fiziksel konfor
Fiziksel konforda en önemli belirleyici unsur insan boyutlarıdır. Kullanıcıların
uzanma,

tutunma,

yaslanma

gibi

erişim

mesafeleri

fiziksel

konforun

tanımlanmasında oldukça etkilidir. Yol genişlikleri, eğimler, mobilyaların boyutları
engelliler ile birlikte çocuk ve yaşlıların kullanımına da uygun olmalıdır.
3.3.2 Fizyolojik konfor
Sıcaklık, nem, toz, duman, gürültü, güvenlik gibi etkenler fizyolojik konforu
oluşturan bileşenlerdir. Kentsel düzenlerden ve mekânsal formlardan etkilenen açık
alanda mikroklima, dış mekân konforunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle
konfor hissine dayanan açık hava etkinlikleri mikro iklimden doğrudan etkilenir (De
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Urioste-Stone ve diğerleri, 2015; Setaih vd. 2013). Bir açık alan, açık hava
etkinliklerinin farklı gereksinimlerini karşılamalı ve nispeten rahat bir his
yaratmalıdır. Özellikle kentsel mekânlarda bunun insan sağlığı ve dış mekânın ısıl
konforu üzerinde olumsuz sonuçları olabilir (Abdel-Ghany, 2013).
•

Yaz aylarında çim ve ağaçların hâkim olduğu açık mekân, asfalt
yüzeylerin hâkim olduğu açık mekândan çok daha serindir. Aslında,
bu tür parklar klima üniteleri gibi çalışır ve çevredeki şehirden 5 ila
10 derece daha soğuk kalabilir.

•

Güneş, bir alanın kullanılmasındaki temel faktörlerden biridir (Whyte,
1980).

•

Betonun hâkim olduğu alanlardaki ağaçların gölgeleri ve tenteler,
parlamayı büyük ölçüde azaltabilir ve yüzey sıcaklıklarını düşük
tutabilir.

•

Kozalaklı ağaçlar tüm yıl yeşil kalır ve sıklıkla soğuk kış rüzgârlarını
engellemek için uygun ortam oluşturan yoğun alt dallara sahiptir
(Szucs, 2013).

•

İnsan vücudunun sıcaklığı, çevredeki ortamın genel sıcaklığına göre
değişecektir. Serin yaz esintilerinden yararlanmak için oturma
alanları, hâkim rüzgârlar yönünde konumlandırılabilir.

•

Bitki örtüsü, peyzaj, su elemanları ve kaplama malzemeleri rüzgâr ve
hava akışının sıcaklığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir (Steamers
Ayanna, 2000). Hem rüzgâr hem de bitki örtüsü, yakındaki bir
caddeden veya diğer bölgelerden gelen gürültüyü engellemeye
yardımcı olmak için kullanılabilir.

•

Oturma alanlarını içeren yaya düğümleri, kullanıcıların konforunu
etkileyen mikroklima koşullarına göre tasarlanabilir.
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Şekil 3.26: Kentsel bir mikroklima oluşumunda yeşil alanların rolü, Sol: Orkide
Yolu-Singapur, Sağ: Manhattan Zuccotti Park
Kaynak: (The Architect’s Newspaper, 2013).
Yaşlılar, sıcak havalarda ve güneşli günlerde rüzgârsız hafif gölgeli alanların olduğu
yerleri tercih ederken; çocuklar, açık çim alanlar üzerinde güneşlenmek, yazın
güneşli havalarda gölgede oynamak ve dinlenmek isteyeceklerdir.
3.3.3 Psikolojik ve sosyal konfor
3.3.3.1 Renk
Renkler, kentsel peyzajın görsel ve entelektüel yönlerini güçlendirebilir; görsel
anormalliklerin bulunmadığı hoş bir atmosfer yaratabilir. Kentsel mekânlarda,
renklerin uygulanmasına yönelik estetik ve bütüncül bir yaklaşımla birlikte
kapsamlı bir renk planlaması oluşturulmalıdır (Hosseinion, 2001). Renkler
algısal ağırlığa sahiptir. Açık renkler daha hafif, koyu renkler ise daha ağırdır.
Siyah renk bu durumda bir istisnadır ve boşlukta olma hissi verir. Farklı renkler,
mesafe algısının uyarıcılarıdır. Sıcak renkler, mekânın daha yakın ve daha dar
algılanmasına neden olurken; soğuk renkler mekânı daha uzak ve daha geniş
gösterir. Renklerin biçim görüntüsü ile birlikte arka plan renginin de bu
boyutları etkilediğine dikkat edilmelidir. Renk bir mekânın tasarım elemanlarını
ayırt

etmek,

kapsamak,

birleştirmek,

eşitlemek

ve

vurgulamak

için

kullanılabilir. Basit renk veya karmaşık desenler, az ya da çok şeffaf olabilir.
Ancak bu fiziksel parametrelerin hepsinin psikolojik bir anlamı vardır. Soğuk
renkler genellikle sakinleştirmeye yönelik kullanılır, rahatlatıcı bir ortam
yaratır. Öte yandan enerji alanında genellikle daha yüksek enerji seviyelerine
yol açabilecek sıcak renkler kullanılır, ancak bu alanların çekiciliği diğerine
göre daha azdır. Farklı renkler, şekiller ve detaylara sahip küçük cepheler;
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monoton, uzun cephelerden, boş ölü bir duvar veya pasif birimlerden daha
çekici olacaktır. İyi görünümler bir mekânı farklı, okunabilir ve tanınabilir kılan
bir nitelik olarak gözde canlandırılabilirliğini de artıracaktır.

Şekil 3.27: Dış cephelerde, duvar ve oturma basamaklarında renk kullanımı
Kaynak: (Amiraslani, 2020).
3.3.3.2 Estetik
Kamu alanları ve mekânlarla ilgili olarak estetik; bir alanın çekiciliği, özellikle
mimari ve çevre düzenlemesi, manzaraların

kalitesi,

kamu alanındaki

mobilyalar, ağaç sayısında artış, çiçeklerin varlığı, resimlerde su ve balık gibi
elemanların birleşik etkisiyle ilgilidir. Psikolojik, görsel, işitsel ve duyusal
etkileri olan su elemanları kentsel mekânlarda duyular tarafından ağırlıklı olarak
‘görsel unsur’ olarak algılanmaktadır (Porteous, 1996).

Şekil 3.28: Ağaç ve su elemanın açık alanda kullanımı. Sol: Waller Park, San
Francisco, sağ: Shenzhen Shenwan Street Park, Guangdong, China
Kaynak: (ArchDaily, 2020).
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3.3.3.3 Gürültü kontrolü
Gürültü, özellikle sohbet ve gevşeme olmak üzere mekânların genel konforu
üzerinde önemli etkileri olan bir diğer çevresel özelliktir. Örneğin; su gibi beyaz
gürültüler sesi biraz filtreleyebilir (Whyte, 1980). Mekânın bakımı da konfor
açısından önemli bir etkendir. Malzeme seçimleri, mevcut kaynakların ilerideki
bakımları tahmin edilmelidir. Çoğu araştırmacı, gürültüyü azaltmanın ses
konforu sağlamanın bir yöntemi olmadığını ileri sürmüş; aksine ses ortamının
estetik

ilkelerinin,

deneğin

işitsel

konforunu

gerçekten

artırabileceğini

keşfetmiştir. Ses tercihleri hem sosyal hem de fiziksel yönlerden dikkate
alınabilecek çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir (örneğin demografik,
davranışsal ve psikolojik faktörler) (Kaplan ve ark. 1989).
Akustik tasarım, sadece gürültü kontrolü üzerinde durmaktadır. Karar
vericilerden peyzaj mimarlarına kadar çeşitli taraflar, gürültü yönetimini akustik
ortamları iyileştirmek için ana yaklaşım olarak görürler. Ancak bu, hoş bir ses
ortamı sağlamanın etkili bir yolu değildir. Ağaçlar gürültü kirliliğinin
azaltılmasında etkili olabilir, ancak gürültünün kendisi bitkinin büyümesini
engelleyebilir. Ağaçlardaki gürültüyü azaltma potansiyeli yaprağın büyüklüğü,
yaprak yoğunluğu ve ağaç türüne bağlı olarak değişebilmektedir.
3.3.3.4 Koku
Koku duyusu, oldukça sınırlı bir çap içerisinde kokudaki değişiklikleri algılar.
Diğer insanların saçlarından, derisinden ve giysilerinden kaynaklanan nispeten
zayıf kokuları almak genellikle sadece 1 m’den (39 inç) daha kısa mesafelerde
mümkündür. Parfümler ve biraz daha güçlü diğer kokular 2-3 m (7-10 inç)
mesafeden algılanabilir. Bu mesafelerin dışında, insanlar ancak çok daha güçlü
kokuları algılayabilir (Gehl, 1987).
Kullanıcılara, duyusal veya fiziksel engellilere yönelik olarak kullanıcı
deneyimlerini

zenginleştirmek

için

koku,

ses

ve

dokunma

duyularını

kullanabilecekleri imkânlar sunulması önemlidir. Kokular doğal, yapılı veya
insani çevreden yayılabilir. Doğal kokular çalı yangınlarını, toprak kokusunu,
taze havayı, yağmur, su, çim, çiçek ve ağaçlardan yayılan kokuyu içerebilir.
Yapılı çevreden gelen kokular kirlilik, trafik, sanayi ve yapı malzemeleri
kokularını içerebilir. İnsanlardan kaynaklanan kokular örneğin pişmekte olan
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yemek, vücut kokuları ve sigara içmek gibi davranışlardan kaynaklanan diğer
kokulardan oluşabilir.
3.3.3.5 Mahremiyet
İnsanları bir araya toplayan bir yer olarak kamu alanlarının sosyal boyut
üzerinde

etkileri

vardır.

Geniş,

erişilebilir

yollar,

meydanlar,

parklar,

kaldırımlar, bisiklet yolları ve kent mobilyaları insanlar ile çevre arasında bir
etkileşim uyandırarak mekânın olumlu olarak kullanılmasını ve kent canlılığının
artmasını sağlamaktadır. Yüksek yoğunluklu kentsel mekânlara ağırlık vermekle
birlikte, civarda yaşayan nüfusu dikkate alarak kaliteli kamusal alanları garanti
etmek de oldukça önemlidir (Nagenborg, 2017). Mahremiyet fiziksel mesafe,
görsel veya ‘sonik ekran’ kullanımını içeren davranış, yönetim mekânizmaları
ve stratejileri de dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde elde edilebilir. Kentsel açık
alan biçimlerinin mahremiyet üzerindeki etkisi iki şekilde ortaya çıkar:
Mahremiyet etkileşimi üzerinde birey kontrolüne izin veren az çok kalıcı
‘engeller’ ve ‘filtreler’.
Çizelge 3.3: Batı Avrupa ve Amerikan kültürel alanlarında farklı iletişim
biçimleri için mesafe birimleri
Sosyal mesafe
Samimi mesafe
(0-45 cm)

Şefkat, avutma, sevgi ve aynı zamanda şiddetli kızgınlık gibi
yoğun duyguların ifade edildiği mesafedir.

Kişisel Mesafe
(0.45-1.30 m)

Yakın arkadaşlar ve aile ile sohbet mesafesidir. Örneğin, bir aile
yemeğinde masadaki kişiler arasındaki mesafe.

Sosyal mesafe
(1.30-3.75 m)

Arkadaşlar, tanıdıklar, komşular vb. kişiler için sıradan sohbet
mesafesi. Bir koltuk grubu ve bir sehpa bu sosyal mesafenin
fiziksel bir ifadesidir.

Kamusal mesafe
(>3.75 m)

Daha resmî durumlarda kullanılan mesafe olarak tanımlanır.
Kamusal figürlerin etrafında, tek yönlü iletişimi olan öğretim
durumlarında, bir kişinin bir olayı duymak veya görmek istediği
ancak katılmak istemediği durumlarda kullanılır.
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Şekil 3.29: Sol: Topoğrafya ve bitkilendirme ile güvenli ve sınırlı bir alan oluşturma,
Sağ: Sınırlayıcı Panel Çit Kullanımı
Kaynak: (Gehl&Gemzøe, 1996).
3.3.4 Güvenlilik ve emniyet
Suç ile ilgili güvenlik endişeleri, mevcut kamusal alan politikasının en kuvvetli
elemanlarından biri olmakla birlikte kamusal alanlardaki psikolojik konforun da
temel bir parçasıdır (Jacobs, 2106). İnsanların güvenliğini teşvik etmeye yönelik
endişe, yönetim ve tasarım önlemleri aracılığıyla kamusal alan kullanımını
kontrol etme çabalarına yol açmıştır. Yönetim, caydırıcı etkileri tartışmalı olan
gözetleme ve denetim yoluyla güvenlik üzerinde giderek daha çok durmaktadır
(Carmona ve ark. 2008). Yönetimler, belirli davranışları ve kullanıcı
kategorilerini kamusal alanlardan aktif olarak uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar.
Güvenliğin artırılması ile kamusal alanlara daha geniş erişilebilirlik arasında
ciddi bir ilişki söz konusudur. ‘Sokaktaki gözler’, kamusal alan güvenliğini
oldukça farklı bir gerekçeyle desteklemek için kullanılan bir başka stratejidir.
Jane Jacobs’a (2010) göre, kamusal alan kullanıcılarının ve çevresindeki
binaların suç ve vandalizmden caydırmada oynadığı temel rolü vurgulamaktadır.

Şekil 3.30: Sol: Kentsel açık alanda acil telefon elemanı, New York, Sağ: Oyun alanı
kaplaması oyun alanı güvenliği için önemli bir faktördür.
Kaynak: (Landscape Structures, 2020).
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3.3.5 Bakım ve yönetim
Açık alanın değerini anlamak, planlanması ve yönetimi hakkında önemli bilgiler
verir. Rekreasyon gibi açık mekân faaliyetleriyle ilişkili ekonomik değerin çoğu
iki kategoriye ayrılır: Kullanım değeri ve kullanım dışı değer. Açık mekân
yönetimine ilişkin farklı politika istekleri ve sorumluluklar, nihayetinde günlük
bakım ve düzenli yeniden yatırımlar yoluyla kendisini göstermeye başlamıştır.
Genel olarak ulusal yönetimlerin kamusal açık alanlarla ilgili geliştirdikleri
yönetim politikaları şunları dikkate almalıdır:
•

Yerel yönetimlerin alması gereken çeşitli güvenlik önlemleri ve
tedbirler,

•

Şehir yönetimlerinin ve topluluklarının takip edebileceği yönetim
prosedürleri,

•

Kötü açık mekân bakımının potansiyel sonuçları,

•

Toplulukların, şehir yönetimlerinin ve ulusal hükümetin açık kamusal
alanları yönetmek için iş birliği içinde çalışabilme yolları,

•

Güvenli ve adil kamuya açık alan kullanım eğitimi (Carmona vd, 2008).

Bakım süreçleri, kamusal açık alanların kalitelerini korumaya yönelik süreklilik
ile ilgilidir. Açık alanların kalitesi, yönetim ile bakım bütçelerinin büyüklüğü ve
finansal kaynakların kullanım verimliliğiyle ilişkilidir. Kaliteli bakım, kentsel
açık alanı yönetmenin önemli bir kısmını oluşturur. Bakım yöntemi, bölgenin
kabul edilmiş ve tanınmış amaçlarına saygı göstermelidir. Bir alanın bakımı,
davranışı yasaklayıcı veya düzenleyici kontrol şeklinde olmamalı, alanın kabul
edilen amacını hiçbir şekilde ortadan kaldırmamalı veya engellememelidir.
Bir sahadaki kent mobilyası tipleri ile imalatçıların uyumlu olması durumunda
aşınmış, hasar görmüş mobilyaların bakımı veya değiştirilmesi daha az maliyetli
olacaktır (LaGro James, 2001). Ayrıca detay elemanlarının uygun şekilde
yerleştirilmesi

dayanıklılıklarını

artıracaktır.

Bununla

birlikte

hasarlı

malzemeler mümkün olduğunca daha sürdürülebilir ürünlerle değiştirilmelidir.
Rekreasyon ve açık alan varlıkları ile ilgili olarak yürütülen tipik bakım
faaliyetleri arasında çim yönetimi, bahçe bakımı, enerji hattı açıklığı, ağaç
budama, fidanlık hizmetleri, ağaç sökümü ve dikimi, oyun alanı bakımı,
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işaret/yön tabelalarının kontrolü ve temizliği, mobilya temizliği ve çöp toplama
gibi konular yer almaktadır.

Şekil 3.31: Bakımlı kaplama yüzeyi, Times Meydanı, New York
Kaynak: (Snohetta, 2020).
3.3.6 Teknoloji
Teknoloji, özellikle kablosuz teknoloji, kamusal alan kullanımını tanımlayan
önemli bir faktördür. Bir kamu alanını kendi başına yeniden harekete
geçirmeyecektir, ancak teknolojinin bir sosyal olanak olarak görülmesi hâlinde
bugünün yaşam stiline uyması için düzenlenmesi gereken fiziksel alanların
tercih edilmesinde etkili olacaktır. Kablosuz teknoloji, insanların birbirleriyle
etkileşimi üzerinde kesinlikle güçlü bir role sahiptir ve kamusal alanda giderek
yaygınlaşmaktadır. Öte yandan teknoloji, halkın fertlerini bilgi özgürlüğüne
dayalı

yeni bir sofistikelik

kazanmaları için çeken olanaklardan biri

olabilmektedir (Hampton ve Gupta, 2008).
Halka açık yerlerde Wi-Fi hizmetleri, farklı ve daha fazla kullanıcıyı bu
alanların daha fazla kullanılmasına yol açan tesislere çekmeye yönelik bir
özellik olabilir. İnsan sayısının fazlalığı bu yerlerin güvenliğini de artırır. Aynı
zamanda çeşitlilik anlamına gelerek sosyal eşitsizliklerin azaltılmasına, uyum
ve toleransın artırılmasına katkıda bulunabilir. Wi-Fi kablosuz bağlantı
noktalarının

bulunması

bilgiye

erişimin

daha

fazla

olduğu,

fikirlerin

yaygınlaştığı veya çeşitliliğinin arttığı anlamına gelmez (Hampton ve diğerleri,
2009).
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Şekil 3.32: Açık alanda teknoloji kullanımı (Cimpoca, 2020).
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4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
4.1 Alanın Konumu ve Özellikleri
Ortaköy Meydanı; Beşiktaş ve Levent merkez noktalarına ve ana araç trafik
hatlarına yakın bir mesafededir. Manzarası ve iklim özellikleri bakımından
avantajlı olup Boğaz’a yakın durumdadır (Şekil 4.1). Deniz kenarında yer
alması, gençler ve tüm İstanbul halkı için tercih edilme nedenini pekiştirir.
Ortaköy Meydanı, Amerika’da yer alan PPS tarafından “Dünyanın 60 Harika
Yeri” olarak listelenmiştir. Bu meydan, kentin en yoğun kullanılan alanlarından
biridir (Project for Public Places, 2000).

Şekil 4.1: Ortakoy iskele meydanı ve çevresi arazi kullanımı
Kaynak: (Baskaya ve diğerleri, 2015).
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Şekil 4.2: Ortaköy'ün morfolojik yapısı; kamusal meydanın yeri
Kaynak: (Dizdaroğlu, 2005).
Ortaköy mahallesinin nüfusu yaklaşık 20.000’dir (URL-2). Ortaköy Meydanı,
İstanbul’un Asya ve Avrupa yakası arasındaki ana ulaşım merkezi olan
Beşiktaş’ın merkezine 20 dakikalık yürüme mesafesindedir. Ortaköy Meydanı,
kapalı meydan tipine uymamakla birlikte, çekirdek veya şekilsiz meydan
tiplerine de uymamaktadır (Öztürk, 2009).
Çizelge 4.1: Ortaköy iskele meydanı nitelikleri
Ortaköy İskele Meydanı

Ortaköy
Fonksiyonel
Nitelikleri

Meydanın Tipolojisi

İskele meydanı

Ortaköy
Meydanı’ndaki
bu
atraksiyon ve hedefler işlevsel
çeşitlilik sağlar.

Sosyal ve kültürel aktiviteler,
ekonomi, eğlence, dinî amaçlı
kullanımları vardır.
Ortaköy Avrupa Haliç kıyısındaki
eşsiz konumu nedeniyle gerçekten
“ortadaki
köy”
anlamına
gelmektedir.
Yerel sakinler için gözde buluşma ve
gezinti yeridir.
İlginç Objeler ve Pazar
Boğaz Manzarası Tarihi Bileşenler
Organizasyon
anlamında
okunabilirlik içermektedir.
Avrupa yakasında, Boğaz Yakınında
Ortaköy Cami
Damat İbrahim Paşa Çeşmesi
Esma Sultan Yalısı
Ortaköy İskele Binası
Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi
Ha-Hayim Musevi Sinagogu

Meydanın faaliyet çeşitliliği

Ortaköy
Fiziksel
Nitelikleri

Yeri
Önemli Elemanları
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Çizelge 4.1: (devam) Ortaköy iskele meydanı nitelikleri
Ortaköy İskele Meydanı
Ortaköy Meydanın Grupları

Meydanda bir bütünlük hâkimdir.

Ortaköy Meydanın Orantısı

Geniş bir alan olmasına rağmen
kullanıcılara yetmemektedir.
Özel formu yoktur.
Meydan, denize yakın ılıman bir
iklime sahip düz bir alanda yer
almaktadır. Ayrıca düz alan yerin
erişilebilirliğine
yardımcı
olmaktadır.
Bu Meydan bir semtten denizle,
diğer semtinden binalar ve
kafelerle kapsanmıştır.

Ortaköy Meydanın Biçimi
Topografya ve Coğrafya

Ortaköy Meydanın Düzeni

Kaynak: (Gökhan, 1992).
4.2 Araştırma Problemi
Çalışmadaki ana problem, kentsel mekânların başarısını artırmak için hangi
tasarım kriterlerinin dikkate alınması gerektiğini belirlemektir. Araştırma alanı
olarak seçilen Meydana ilişkin doğru planlama, tasarım ve bakım programları
yürütülmesi ihtiyacı açıktır. Meydan çevresinde yapılan gözlemlerin ve
deneyimlerin sonucu olarak Ortaköy Meydanı’nda aşağıdaki durumlar tespit
edilmiştir:
•

Çocuk oyun alanı da dâhil olmak üzere tesis eksikliği veya yetersiz

aktiviteler,
•

İstenmeyen kişilerin varlığı ve serserilik gibi faaliyetler,

•

Köpekler ve diğer hayvanların çevreye bıraktıkları pislikler,

•

Güvenlik, vandalizm ve bakım ile ilgili sorunlar.

Çalışmanın başlangıç aşamasıdaki alanla ilgili tespitler sonucunda öngörülen bu
sorunların

dışında,

alan

çevresinde

hangi

konularda

tasarım

bulunduğunun incelenmesi de bu çalışmanın araştırma konusudur.
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eksiklerinin

4.3 Araştırmanın Amacı
•

Kentsel mekân kalitesini araştırmaya yönelik bir kontrol listesi oluşturmak.

•

Kamusal açık mekânların hangi niteliklerinin onları “başarılı” yapmaya
katkıda bulunacağını belirlemek.

4.4 Veri Toplama Yöntemi
Bu çalışmada, uluslararası literatürde daha önceden yapılmış uluslarası
çalışmalar kılavuz alınarak bir kontrol listesi hazırlanmıştır. Sonrasında
araştırma alanı olarak seçilen Ortaköy Meydanı’nın mevcut durumu; 2019-2020
tarihleri arasında yaklaşık bir yıllık süre içerisinde fotoğraflar ve ölçümler ile
birlikte yerinde tespit ve gözlem yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI
5.1 Saha Analizleri Sonuçları
5.1.1 İşlevsel nitelikler
5.1.1.1 Kullanımlar ve aktivitelerin çeşitliliği
Ortaköy Meydanı çevresinde; çocuklar için oyun parkı, gençler için oyun
oynayabilecekleri kafeler, yetişkinler için yeme-içme-eğlence-satış birimleri yer
almaktadır. Ayrıca açık alanlarda kuş besleme, ağaç etrafında oturma, Boğaz’ı
seyretme, konser ve kutlama gibi aktiviteler de gerçekleştirilmektedir. Su ile ilişkili
aktiviteler ise balık tutma, Boğaz turları ve şehir hatları vapur seferleriyle sınırlıdır.
Bunların yanı sıra alanda eğlence mekânları olmakla birlikte, bu mekânlar belirli bir
gelir seviyesine ait gruplara yöneliktir. Meydan’ın eğlence, dinlence ve turistik
amaçlı kullanılması nedeniyle kullanıcı yoğunluğu özellikle hafta sonları, tatil
günleri ve akşam saatlerinde oldukça fazladır. Yapılan bir çalışmada meydanın gün
içinde %38 12.00-17.00, %37 17.00-20.00, %14 20.00 sonrası, %11 sabah 08.0012.00 saatleri arasında kullanıldığı belirlenmiştir (Uçak, 2000).
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Şekil 5.1: Ortaköy Meydanı’nda yer alan kullanım-aktiviteler ve sorunlar
Kaynak: (Yıldız, 2013).
Meydan’ın sahil kenarında insanların yürüyüş için kullandıkları bir alan yer
almaktadır. Aynı kısım, fotoğraf çekimlerinin yapıldığı alandır. Cami duvarının
önünde kalan kısımda ise, balık tutma aktivitesi gerçekleştirilmektedir. Meydan’ın bu
kısmı sohbet amaçlı kullanılır. Yine mekân içerisinde, iskelenin arkasındaki alanda
ve caminin karşısında Damat İbrahim Paşa Çeşmesi’nin çevresinde sokak tezgâhları
yer almaktadır. Meydan’da denizin karşısındaki binalar genellikle restoran, kafe ve
bar olarak kullanılmaktadır. Bu restoran, kafe ve barlar bulundukları binaların
önlerine üstünü tente veya geçici üst örtülerle kapadıkları alanlara masalar
çıkarmışlardır. Meydan’daki ağaçların çevrelerine yerleştirilmiş sabit oturma
elemanları da Meydan’ın işleyişi üzerinde etkili olmaktadır. Ağaçların çevresinde
çok kişinin oturabileceği kare şeklindeki oturma düzenekleri birden fazla kentli
grubunun kullanabileceği şekildedir. Burada, balık tutulan ya da denize girilen
alanlarda olduğu gibi birbirini tanımayan kişilerin sohbet ettiklerine sıklıkla
rastlamak mümkündür. Ortaköy Meydanı, düzenlemeler açısından oldukça zengin bir
meydandır. Kullanıcıların büyük çoğunluğu, alanda herhangi bir düzenleme eksikliği
olmadığını söylemekte; bank, sandalye gibi oturma elemanlarının sayısını yeterli
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bulmaktadırlar. Ayrıca zemin malzemesinin rengi ve görünüşü de iyi bir his
oluşturmaktadır (İnceoğlu, 2007).
Mekân ve İnsan Ölçeği
Meydan, oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Yaklaşık 5100 metrekare
büyüklüğündedir. Etrafındaki yapıların az katlı olması ve zemin döşemesi
sebebiyle insan ölçeğine yakındır denilebilir.

Şekil 5.2: İnsan ölçeğine uyumlu zemin döşeme
5.1.1.2 İşlevsel kullanım tipleri
Meydan’da ağırlıklı olarak yeme-içme, manzara seyri, dinlenme ve çocuk oyun
alanları yer almaktadır. Alan çevresinde çeşitli kafe, bar, restoran ve dükkânlar
bulunmaktadır. Yerel halkın büyük bir kısmı, çok sayıdaki kafelerin birinden
fırınlanmış patates almayı ve Boğaz manzarasına bakarak yemeyi tercih
etmektedir. Yapılan bir çalışma, deniz manzarasının halkın seçimlerinde önemli
bir etken olduğunu göstermiştir (Uçak, 2000).

Şekil 5.3: Kullanışlı alanlar; oyun alanları, yeme içme alanları, dinlenme alanları
Denize bakan bu alanda banklar deniz boyunca belirli bir mesafede sıralanmış,
arkalarına ağaçlar veya çalılar dikilmiştir. Yorucu bir günün ardından,
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insanların dinlenebileceği konforlu bir alan oluşturulmuştur. Geceleyin ise,
barlar yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Şekil 5.4: Aktive çeşitleri; Üst Sol: Alışveriş, Orta: Büyük Mecidiye Cami’sinde
namaz, Sağ: Deniz kıyısında durarak rahatlamak; Alt Sol: Balık avı, Alt Orta:
Kalabalığı seyretme, Alt Sağ: Gece eğlencesi
Çizelge 5.1: Fiziksel çevrenin niteliği
Fiziksel Çevre Niteliği

Aktiviteler

Zayıf
•

Zorunlu Faaliyetler

•

İsteğe Bağlı Aktiviteler

•

Sosyal Aktiviteler

İyi

5.1.2 Kullanıcı Gurupları
Günün her saatinde kullanımın devam etmesi, mekânsal kalitenin yüksek
olduğunun bir göstergesidir. Meydan’ın kullanıcı sayısı, toplu taşıma imkânının
olmadığı gece saatlerinde bile azalmamaktadır. Ortaköy Meydanı, en çok semt
içinden yaya olarak gelen ve diğer semtlerden özel araçlarıyla gelen kentlilerce
kullanılmaktadır. Meydan’ı kullanan gruplar 15-60 yaş arasında değişmektedir.
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Ortaköy Meydanı çoğunlukla, 15-30 yaş grubu tarafından kullanılmaktadır.
Çocuklar oyun parkında oyun oynarken yaşlılar genellikle banklarda veya
kafelerde oturmakta ve manzarayı seyretmektedirler. Gençler ise buluşmak,
alışveriş yapmak veya yemek yemek gibi aktivitelerde bulunmaktadırlar. Birçok
yerli halk ve turist sadece yemek yemek için alanı ziyaret etmektedir. Ortaköy
Mahallesi orta ve orta-üst gelir grubunun yaşadığı bir yerleşim yeridir. Buradaki
özel araç kullanıcıları, orta ve orta-üst gelir grubu kentlilerinden oluşmaktadır.
Bu bağlamda Ortaköy Meydanı’ndaki kullanıcı profilinin orta ve orta-üst gelir
grubundan oluştuğunu söylemek mümkündür. Meydan’ın daimî kullanıcıları
buraya gelen insanların yüksek oranda kültürlü, kaliteli ve hoş olduğunu
göstermektedir (İnceoğlu, 2007).
5.1.2.1 Ulaşılabilirlik
Alana Çevreden Olan Ulaşım
Meydan’a 3 otobüs durağı, 6 otobüs ve 2 deniz hattı ile ulaşmak mümkündür.
Alana ya da su kaynağına ulaşım fiziksel, görsel ve sembolik erişim olmak
üzere farklı açılardan ele alınan bir özelliktir. Ortaköy kıyı alanına yönelik
fiziksel erişim değerlendirildiğinde kara yolundan, deniz yolundan ve yaya
olarak alana ulaşılabildiği görülmektedir. Bununla birlikte Ortaköy’e ve
Ortaköy Meydanı’na, İstanbul’un farklı semtlerinden yapılan ulaşımın genelini
kara taşımacılığı oluşturmaktadır. Toplu taşıma araçlarının yetersiz kullanımı ve
konforsuzluğunun sonucu olarak kullanıcıların artan otomobil tercihi, mevcut
sorunların başında yer almaktadır. Her geçen gün trafiğe çıkan yeni araçlarla
orantılı bir şekilde gelişip büyüyemeyen ulaşım ağı sistemin kilitlenmesine,
dolayısıyla ulaşımın yeterli düzeyde yapılamamasına neden olmaktadır.
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Şekil 5.5: Alana çevreden deniz, yaya ve araç ile ulaşım
Kaynak: (Güzel, 2013).
Ulaşılabilirlik açısından en önemli problem, Çırağan Caddesi üzerindeki sahil
trafiğidir. Bu trafik, zaman zaman Beşiktaş merkezinden başlamaktadır. Trafiğin
sıkışık olduğu saatlerde, kaldırımlardaki yaya kullanımlarında artış olmaktadır.
Kentliler, sıkışık trafikte otobüsle yolculuk yapmaktansa 15-20 dakikalık bu yolu
yürümeyi tercih etmektedirler. Trafikteki sıkışıklığın temel nedeni olarak ana
caddenin Ortaköy’de daralması söylenebilir. Bu durum, yolun her iki tarafındaki
tescilli yapılar nedeniyle çözülememektedir (Öztürk, 2009). Alanda iki iskele yer
almakla birlikte, alana deniz yoluyla erişim sınırlı ölçüdedir. Pazar günleri hiç sefer
bulunmamakta, diğer günler ise sabah ve akşamüzeri seferler yapılmaktadır.
Alan İçi Ulaşım
Giriş
Bir meydanın etrafındaki sokaklar ve kaldırımlar ile onu çevreleyen binalar,
alanın erişilebilirliğini ve kullanımını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu
kapsamda Ortaköy Meydanı’nın yakınındaki halk kütüphanesinin kapıları
meydana açılmaktadır. İnsanlar dışarıda bu kütüphanenin basamaklarına
oturarak kitap okuyabilmektedir. Meydana açılan sokaklar, satış yerleri ve
kafeler yayaları karşılayarak meydana doğru götürmektedir.
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Şekil 5.6: Tanımlı olmayan girişler
Sınırlamalar
Meydan ve çevresinde bulunan yapılaşma durumunu incelediğimizde, mevcut
dokunun doğal ve doğal olmayan sınırlayıcılar tarafından şekillendirildiğini
görmek mümkündür. Alanın sınırlarını Feriye Karakolu, Muallim Naci Caddesi,
İstanbul Boğazı ve Esma Sultan Yalısı oluşturmaktadır. Ancak alanın çevresi ile
etkileşim içinde olduğu sınırlar Çırağan-Kuruçeşme-Dereboyu vadi sonu olarak
belirtilebilir. Bu kapsamda bir yandan doğal bir sınır olan deniz tarafından diğer
yandan ise binalar tarafından sınırlandırıldığı söylenebilir (Mumcu, 2009).
Deniz tarafında sınırlayıcı olarak yaklaşık 100 cm’lik mesafelerle yerleştirilmiş
iskele direkleri bulunmaktadır. Binalar genellikle az katlıdır ve küçük parseller
üzerine kurulu eski yapılardır. Sokak tezgâhları, küçük antikacı dükkânlar,
kaldırımlara taşan kafe, bar ve restoranların masaları ile bu dar sokaklar sürekli
kalabalık ve canlıdır. Bu durum meydanın kullanıcı sayısını arttıran önemli bir
etkendir (Öztürk, 2009).

Şekil 5.7: Sahilde yer alan sınırlamalar
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Meydan’ın bir tarafını tanımlayan İstanbul Boğazı, birçok yerli ve yabancı turist ile
birlikte kent sakinleri için de özel bir manzaraya sahip olması nedeniyle meydandaki
en ilgi çeken elemandır. Üçüncü boyutta bir etkisi olmamasına karşın, oldukça güçlü
bir tanımlayıcı ve mutlak bir sınırlayıcıdır. Meydan’ın yönlenmesi ve dolaşımı
denize göre şekillenmektedir. Kent mobilyaları denize doğru konumlandırılmış,
girişler denize dik gelecek şekilde yapılandırılmıştır.
Yollar
Meydan’ın etrafında 4 adet yaya girişi ile birlikte 1 adet deniz tarafından geçiş
bulunmaktadır. Zemin, düz bir topoğrafyaya sahip olduğundan herkes rahatlıkla
kullanabilmektedir. Bazı kaldırımlar, açık hava aktivitesine izin verecek kadar
geniş değildir. Yollardaki yönlendirmeler yetersizdir. Kaplamalarda, eksiklikler
ve bakımsızlık söz konusudur. Geçmiş zamanlarda Meydan ve çevresinde
mekânlar arası ulaşımın kolay sağlanabilmesi için yayalaştırmaya gidilmişse de
günümüzde mekânlar arası ulaşımın kolaylığından bahsetmek neredeyse
imkânsız bir duruma gelmiştir. Sokakların ticari işletmeler tarafından kısmen
işgal edilmiş olması, işletmelerin var olma sebebi olan ziyaretçilerin sokak
içerisindeki sirkülasyonlarına engel olmaktadır.

Şekil 5.8: Ortaköy Meydanı ulaşım sistem analizi
Kaynak: (S.M, 2009).
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Park Etme Olanakları
Alanda, biri kapalı diğeri açık olmak üzere iki otopark yer almaktadır. Aynı zamanda
Çırağan Caddesi’nin karşı tarafında da kapalı bir otopark bulunmaktadır. Meydan
girişi olarak kabul edilen alanın Trafik Vakfı tarafından işletilen otoparkın girişi
olarak da kullanılıyor olması, mevcut Meydan girişinin yetersiz kalmasına neden
olmaktadır. Bulunduğu çevre ile dokusal hiçbir ilişkisi bulunmayan bu otoparkın,
Çırağan-Arnavutköy sahil güzergâhında yaşanan trafik probleminin artmasında
önemli bir etken olduğu söylenebilir (Mumcu, 2009). Giriş-çıkış yapan araçların
oluşturduğu sıranın yola kadar uzaması, yolcu indirmek ve bindirmek için
duraklayan araçların yarattığı daralma trafiğin düğüm noktasının bu bölgede
olmasının nedenidir.

Şekil 5.9: Dış ve iç mekânda otoparklar
Engelliler
Meydan’a erişilebilirlik engelliler için çok uygun tasarlanmamıştır. Ayrıca
engelliler için otopark mevcut değildir.
Zemin Döşemeleri
Desenli dekoratif zemin taşlarla kaplanmış olmasına rağmen farklı şekillerde
yan yana dizilmiş ve son derece bakımsız kalmıştır. Bu durum, insanlarda bu
mekânda yenilik ve canlılık bulunmadığı izlenimi yaratmıştır.
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Şekil 5.10: Zemin döşemesinde farklı renk kullanılmasıyla, karma bir tasarım düzeni
oluşturulmuştur.
İşaretleme
İşaret levhalarının bir kısmı doğru yerde kullanılmamıştır.

Şekil 5.11: Yanlış tasarlanmış tabelalar
Okunaklılık
Tipik bir Boğaz köyü yerleşimi olan Ortaköy, geçmişten gelen morfolojik
özelliklerini ve fonksiyonel ilişkilerini korumayı başarmıştır. Öte yandan
Ortaköy Meydanı, kara ve deniz arasındaki temel bağlantılardan biridir. Aynı
zamanda ilk kurulduğu andan itibaren bir kent simgesi olarak görülmüştür.
Güçlü yönleri: Temel alana yukarıdan bakıldığında anlaşılması kolaydır ve
engelliler dâhil olmak üzere herkes için gezinmesi kolay bir yerdir (seviye
değişikliklerine rağmen).
Zayıf yönler: Kötü alt geçitler ve çevrenin okunabilirliği yetersizdir.
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Şekil 5.12: Alanın okunabilirliği ve sorunlar
Kaynak: (Güzel, 2013).

5.1.2.2 Mekânları çekici yapan elemanlar
Kent Mobilyası
Aydınlatma
Işık açısından hem gündüz hem de gece vakti güvenlik sağlanmaktadır.
Yerlerde, kentsel mobilyalar ile bitkilerin etrafındaki ışıklandırma kalitesi
güvenlik açısından bakıldığında oldukça düşüktür.
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Şekil 5.13: Aydınlatma kullanımı
Oturma Elemanları
Mekândaki oturma yerleri, özellikle yoğun kullanım kapasitesi düşünüldüğünde
yetersiz kalmaktadır.

Şekil 5.14: Dinlenme yerleri basamaklar banklar
Heykeller
Bu mekânda heykel bulunmamakla birlikte cami binası uzaktan bakıldığı zaman
önemli, heykelsi bir yapı gibi görünmektedir.
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Şekil 5.15: Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Camii)
Su Elemanları
Buradaki çeşmeleri bakımsızdır ve bu mekânda tadilat yapılması gereken
elemanlardan biridir.

Şekil 5.16: Bakımsız çeşme
Diğer Mobilyalar
Çöp Kutuları
Mekân içerisinde farklı boyutlarda plastik ve ahşap çöp kutuları mevcuttur. Bazı
noktalarda gereğinden fazla çöp kutusu görülmektedir. Bazı çöp kutuları,
insanların

oturduğu

veya

toplandığı

yerlerden

en

az

yerleştirilmediği için insanları daha fazla rahatsız etmektedir.
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12

m

uzağa

Şekil 5.17: Çöp kutularının yerleştirilmesine ilişkin standartlar dikkate alınmamıştır.
Meydan’da bulunan demir döküm çeşme, Yıldız’dan alınarak onarılmıştır. 1992’deki
meydan düzenlemeleri sırasında şimdiki yerine konulmuştur. Meydan’daki diğer bir
çeşme ise cami girişinin yanında, avlunun önündedir. Meydan’da Esma Sultan Yalısı
önünde konumlandırılan çocuk oyun alanı tarihî yapıya uygun düşmemekte ve Esma
Sultan Yalısı’sının görünümünü bozmaktadır.
Bitkilendirme
Meydan, çoğunlukla ağaçlar ile tanımlıdır. Ortalama kırk ve yüz elli yıllık olan
geniş tepe çaplı Yalancı akasya (Robinia pseudoacacîa), Dişbudak (Fraxinus
excelsior), Ihlamur (Tilia tomentosa), İncir (Ficus carica) vb. türdeki ağaç
grupları meydanda gölge ortamlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda Akuba
(Aucuba), Pitos (Pitosporum tobira nana) gibi çalılar kullanılmıştır. Çeşitli
bitkiler mekânda dağınık halde bulunmaktadır. Çoğunluğu kafeler, lokantalar
önünde ve oturma yerlerinin yakınında yer alırken, meydanda az sayıda ağaç
bulunmaktadır.

Şekil 5.18: Kafelerin önünde ve bank yanlarında bitki kullanımı
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5.1.3 Sosyal nitelikler
Çizelge 5.2: Sosyal Niteliği
Topluluk Hissi

Toplulukta yürümek, mekân
sakinlerini
topluma
yaklaştırır. Daha fazla sosyal
temas, gelişmiş kimlik ve
daha güçlü bağlanma fırsatları
sunar. Burası farklı kültürlerin
buluştuğu bir bölgedir.

Topluluğun
Kimliği

Meydan tarihsel, kültürel ve
sosyal açıdan önemlidir. Bu
mekânda caminin olması,
insanların toplu bir şekilde bir
faaliyet
yapmalarını
sağlamaktadır.

Sosyal İletişim

Fiziksel
aktivitelere,
oyunlara ve eğlencelere davet
gündüz, gece, yaz ve kış
(kafeler,
sanat
atölyeleri,
galeriler, pastanelerin varlığı).
- Özel kullanıcı grupları için
faaliyetler (örn. Yılbaşı
kutlamaları

Mekâna Bağlılık
Hissi

Mekânı tekrarlı olarak yoğun
bir şekilde aile, akraba ve
arkadaşları
ile
kullanmaktadırlar.

Sahiplenme Hissi

Ortaköy Meydanı için kontrol
ve sahiplenme hissi orta
seviyede
görülmektedir.
İnsanlar bu kalabalık ortamda
zemine çöp bırakmamaya
gayret ediyorlar.
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5.1.4 Algısal nitelikler
5.1.4.1 Fiziksel konfor
Bu meydandaki elemanlar, insan ergonomisi esas alınarak tasarlanmıştır. Örneğin;
yer döşemesinin yürüyüş hızına göre düzenlenmiş olması gibi.
5.1.4.2 Fizyolojik konfor
İstanbul’da yaşamanın en güzel yanı, yılın her döneminde güneşin tadını çıkarmanın
mümkün olmasıdır. Gölgelenme için, özellikle kafetarya çevresinde imkânlar vardır.
5.1.4.3 Çevresel konfor
Renk
Çevre düzenlemesinde, renkli cepheler ve çeşitli malzemeler kullanılmıştır.
Ortaköy geceleri oldukça renklidir.

Şekil 5.19: Meydanda renk uyumu

Estetik
Hem mimari yapıların hem de kent mobilyalarının konumlanışı, alanın tüm
yönlenmesinde olduğu gibi Boğaz’a doğru yapılmıştır. Deniz manzarası,
Meydan içerisindeki önemli bir bileşendir. Bunlara ek olarak içinde dolaşan ya
da oturan kentlilerin de daima Boğaz’a yöneldiği gözlemlenmektedir.
Meydan’da balıksırtı dizilimli granit küptaş ve pres tuğlanın birlikte
kullanılması döşeme elemanlarında bütünlük oluşturmuştur.
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Çizelge 5.3: Ortaköy Meydanı’nın estetik açıdan analizi
Meydanın Estetik Unsurlarının Değerlendirilmesi
Engel
Ölçek
Kent Mobilyası
Sinyalizasyon
Otopark
Aydınlatma
Bitkiler

Meydan düz bir satha sahiptir. Herkes rahatlıkla mekân
içinde dolaşabilmektedir. Bazı yerlerde ızgara mevcuttur.
Bina ölçeği ile insan ölçeği uyumludur.
Meydan mozaik ve taşlarla döşenmiştir. Renkli taşlarla
farklı boyut ve renklerdeki taşlar yan yana dizilmiştir.
Meydanda standart dışı bir tabela sistemi mevcuttur.
Meydan dışında ve içinde otopark olmasına rağmen
insanların ihtiyacını karşılamamaktadır.
Gece sokak binaların ve restoranların ışığıyla aydınlanıyor
ama kullanılan aydınlatma elemanları eksiktir.
Meydan içerisindeki bitkisel elemanlar düzenlemeler
uyumsuz ve eksiktir.

Gürültü Kontrolü
Deniz kenarındaki gemi gürültüleri için özellikle bir tasarım yapılmamıştır.
İnsanlar toplu hâldeyken, açık havada sesleri birbirine karışmaktadır. Ayrıca bu
mekân, oldukça küçük bir yer olmasına rağmen kullanıcılar tarafından çok
tercih edilen bir semttir. İnsanlar birbirine daha yakın mesafede bulunmakta ve
bu durum bazen rahatsız edici olabilmektedir.
Akustik Mekânı Oluşturan Sesler Boğaziçi İskelesi, cami ile deniz ulaşımı.
Meydanda, fonksiyonel çeşitlilik mevcuttur. Bir satış yaklaşımı olarak seyyar
satıcıların sesleri, ses simgeleri, deniz taşımacılığı, iskele sesleri, rüzgâr sesleri,
deniz/dalga sesleri, kuşların sesleri, alışveriş ve ezan sesleri mevcuttur.

Şekil 5.20: Gürültü kontrolü göstergesi
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Koku
Restoran ve kafelerden yemek, kahve gibi kokular etrafa yayılmaktadır. Ayrıca
yosun ve deniz kokusu da hissedilir derecede alınmaktadır.
Mahremiyet
Meydanın açık kısmı ağaçlar, binalar, restoran ve kafeler tarafından; denize
bakan cephesi ise deniz tarafından sınırlandırılmıştır (Şekil 5.21).

C
B

A

Şekil 5.21: Sınırlayıcı elemanlar: (A) Deniz, (B) Ağaç, (C) Binalar
Kaynak: (Öztürk, 2009).
5.1.4.4 Güvenlik ve emniyet
Günün her saati kullanılabilen bir kamu mekânı olarak Ortaköy kıyı alanında
güvenlik hissi büyük ölçüde sağlanmış durumdadır. Tabelalar, oyun alanlarının
zemin tasarımı, yaya geçitleri ve aydınlatma sistemi güvenlik açısından zayıf olarak
değerlendirilen ana kısımlardır. Ticari kullanımların sürekliliği, gün içinde farklı
saatlerde yoğunlaşsa da alanın kullanımının tüm güne yayılması güvenlik hissini
artırıcı etkenlerdir. Kullanıcıların yoğun olmasının yanında, çok sayıda kadın
kullanıcının bulunması da alanın insanlar üzerinde güven hissi uyandırdığının
göstergesidir. Ancak açık alanda, erkek grupların zaman zaman alkol kullanımı bazı
gruplar için güvenlik endişesi yaratabilecek bir durumdur.
Zabıta Başkomiserliği memurları, alanı 3 vardiya halinde gün boyu takip
etmektedirler. Aydınlatma ile de güvenlik hissi desteklemektedir. Meydan ve açık
yeşil alanda yerden yükselen aydınlatma elemanları yer alırken, sokaklarda
yukarıdan aydınlatma elemanları tercih edilmiştir. PTT, otel inşaatı ve sağır
cephelerin bulunduğu Sağlık Sokağı ve kullanımı az olan Camfener Sokağı’nda
yeterli aydınlatma yer almamaktadır. Musevi Sinagogu’nun uzun duvarını içeren ve
kullanımı

az

olan

Kaymakçı

Sokağı
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yukarıdan

aydınlatma

elemanlarıyla

desteklenmektedir. Su kenarında güvenlik açısından bariyerler bulunmakla birlikte
bu bariyerler rahatsız edici değildir.
5.1.4.5 Bakım ve yönetim
İyi yöneticiler bir meydanda rahatlık ve güvenlik hissi yaratır, meydanın onarım ve
bakımını yaparak insanların iş başında olduğunu bilmesini sağlar. Ortaköy Meydanı,
yerel yönetimler ve belediyeler için her zaman dikkate değer sayılmıştır. Tarihî
binalar ve mekânın dokusu nedeniyle her zaman önemli bir kamu alanı olmuş, ancak
restore edilmemiş ve uygun şekilde korunamamıştır. Bazen hükümet, tarihî camiyi
ve bina cephelerini restore etmektedir.
Alanın

temizliğini

Beşiktaş

Belediyesine

bağlı

temizlik

elemanları

gerçekleştirmektedir. Temizlik elemanları hafta sonu da dâhil olmak üzere 24 saat 3
vardiya çalışmaktadır. Buna rağmen, yoğunluk nedeniyle zaman zaman çöp birikimi
olmaktadır. Ancak genel olarak alanda çöpler düzenli olarak toplanmaktadır. Sokak
aralarında büyük çöp kutuları, açık alanlarda ise küçük çöp kutuları bulunmaktadır.
Oturma alanlarının pek çoğunun yakınlarında çöp kutuları yerleştirilmiştir. Ancak
temizlik ve çöp sorunu ile ilgili insanların bilinçlendirilmesi de önem taşımaktadır
(Güzel, 2013).

Şekil 5.22: Yer döşemelerde aydınlatma elemanlarında bakım eksikliği, sol:
döşemelerde oluşan eğimler, görüntü kirliliği, c. Mescidin Restorasyon Zamanı
5.1.4.6 Teknoloji
Mekân içeresinde Wi-Fi kullanımı mevcut olmakla birlikte mimari açıdan kent
mobilyalarında veya farklı yerlerde özel tasarımlar yapılmamıştır. Çevreden
bilgi toplamak için cep telefonlarını kullanmak, bunları zaman ve GPS
verileriyle etiketlemek, kaçınılmaz olarak kullanıcıların kimliği de dâhil olmak
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üzere birçok kişisel bilgiyi açığa çıkarmaktadır. Bu sorun genellikle konum
mahremiyeti olarak adlandırılır.
5.2 Kontrol Listesi Analizleri
İşlevsel niteliklere bakıldığında; çeşitli kullanımlar ve etkinliklerin, meydanın
ölçeği kriterlerinin genel olarak iyi olduğu; zaman zaman dilenciler ve alkol
kullanıcıları

gibi

istenmeyenlerin

varlığının

görüldüğü,

meydan

ölçeği

konusunda özellikle sokak satıcılarının etkisiyle kaldırımların yayalar tarafında
rahat bir şekilde kullanılmadığı belirlenmiştir. Kullanım alanlarının işlevselliği
konusunda bazı sıkıntıların olduğu; özellikle yoğun zamanlarda ayakta duran
insanların olduğu ve oturma yerlerinin yeterliği ile ilgili olan uzanan insanların
olmadığı

oyun yerlerinin ve spor yerlerinin yetersiz olduğu, farklı yaş

gruplarına hitap etmediği tespit edilmiştir. Kullanıcı grupları kriterinde bir
sorun olmadığı; alanın farklı cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim grubu taraflarından
kullanıldığı görülmüştür. Erişebilirlik konusuna bakıldığında; alana çevreden
ulaşımın genel olarak iyi olduğu; bisiklet kullanıcıları için erişilebiliği yetersiz
olduğu, yaya geçitlerinin işaretlemesinin, mekânın dışarıdan görülebilirliğinin,
bitişik mekânlardan mekânı kullananların orta derecede yeterli olduğu tespit
edilmiştir. Alan içi ulaşımda meydan girişinin daha davetkar olabileceği, yollar
üzerindeki geçitlerin, özellikle yoğun günlerde otoparklarda ki devir hızının ve
dinlenme alanlarının yoğun zamanlarda yetersiz olduğu; yine, do belirlenmiştir.
Engelliler düşünüldüğünde yolların yetersiz olduğu, yollar üzerindeki dokusal
uyarı bantlarının daha iyi olabileceği görülmüştür. Döşeme malzemelerinin
geçirgenliğinin orta derecede olduğu, meydanda sert zemin oranının yüksek
olduğu; mekân içerisinde işaretleme sisteminin orta derecede yeterli olduğu,
aydınlatmaların zamanlama ayarlı olmadığı tespit edilmiştir. Kent mobiyaları ve
bitkilendirme konusunda sorun olmadığı belirlenmiştir.
Sosyal Niteliklere bakıldığında; sahiplik hissi, topluluğun kimliği, sosyal
etkileşim, toplulua bağlılık, açık alanı sahiplenme konularında sorun olmadığı
görülmüştür.
Algısal niteliklere bakıldığında; fiziksel, fizyolojik ve çevresel konfor
konularında ciddi bir sorunun olmadığı; emniyet ve güvenlik konusunda
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güvenlik personeli varlığının yetersiz olduğu, meydan içerisinde az da olsa kör
noktaların bulunduğu, etkili bir yönetim varlığı olmadığı belirlenmiştir.
Çizelge 5.4: Ortaköy Meydan’ı Değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME
1. İŞLEVSEL NİTELİKLER
1.1. KULLANIMLAR VE AKTİVİTELER
Hedeflerle çevrilidir (mağaza, market, müzik mağazası,
kafeler ve restoranlar)
Mekânda oturma, duraklama ve düşünme için fiziksel
olanaklar.
İnsanların toplanması için oyun alanları, otobüs durakları,
yemek yerleri gibi odak alanları vardır.
Çok çeşitli faaliyetler gerçekleşmektedir.

YETERLİ

*
*
*
*

Çeşitli etkinlik “seçenekleri” vardır.
“İstenmeyenler”
Kadın ve erkekler arasında iyi bir denge vardır.
Her gün, hafta ve sezonda çok çeşitli kullanım ve
aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır.
Alan gün boyunca kullanılmaktadır
Aktif eğlendinlen etkinlik olanakları vardır.

*

Pasif eğlendinlen faaliyetleri olanağı vardır (seyreden
insanlar, sokak kahveleri, resmi olmayan sokak eğlencesi
vb.)
Mekânda eğlence/canlılık vardır.
Yöre sakinleri bulunmaktadır.
Mekân bütçeye uygundur.
Yeni bir şeyler öğrenme fırsatı bulunmaktadır.

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

Kaldırımın tasarımı ve yerleşimi yayalar için rahat.
Mobilyaların tasarımı ve yerleşimi yayalar için rahat.
Bitkilerin tasarımı ve yerleşimi yayalar için rahat.

*
*

1.1.2. Kullanım alanlarının işlevselliği
Faaliyet alanının tanımı

*

Yemek Yenecek Yerlerin Varlığı
Ayakta duran kişilerin varlığı
Uzanan kişilerin varlığı

ORTA

*

Faaliyetler sadece planlı bir etkinlikle ilgili değildir.

1.1.1. Ölçek
Çok büyük olmaması.
Çevreleyen binaların cadde ile orantılı yükseklikte olması

YETERSİZ

*

*
*
*
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Çizelge 5.4: (devamı) Ortaköy Meydan’ı Değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME
YETERLİ

Oturan kişilerin varlığı
Oyun Sahalarının Varlığı
Oyun sahalarını çok geniş bir yaş aralığı kullanıyor.
Su, kum veya ahşap gibi gevşek malzemelerin varlığı.
Yiyecek Satış Yerlerinin Varlığı
Yeme ve içme fırsatları (kendin pişir kendin ye ve satın
alınabilir)
Spor Alanlarının Varlığı
1.1.3. Kullanıcı grupları
Çeşitli sosyal grupların varlığı
Farklı yaş gruplarının varlığı (emeklileri gençler vs.)
Farklı cinsiyetlerin varlığı
Yalnız kullananlardan çok grup kullanımının olması
1.2. ULAŞILABİLİRLİK
1.2.1. ALANA ÇEVREDEN OLAN ULAŞIM (EDGE)
İyi bir konum (tercihen yoğun bir güzergâhta ve fiziksel ve
görsel olarak erişilebilir)
Kamusal mekânlar sokak seviyesinin en çok 91 cm üzerinde
veya altında olmalıdır
Trafikli caddelerin kamu alanı ile sınırı olmamalıdır.
Alan ve bitişik bina arasında bağlantı durumu nasıl
Giriş-çıkışın kolaylığı
Kaldırımların bitişik alanları birleştirerek yayalara kolay
erişim nasıl sağlaması
Bitişik binalardaki sakinlerin mekânı kullanmaları
Mekânın dışarıdan görülebilirliği
Yaya geçitleri işaretlenme durumu
Minimal geçiş mesafeleri
Toplu taşıma durakları alana yakınlığı
Araçlar ile ulaşabilirlik
Yürüyerek erişilebilirliği
Bisiklet kullanıcıları için erişilebiliği (Bisiklet yolları,
soyunma dolapları, depolama rafları, vb.)
Tüm ulaşım araçlarıyla erişilebilirliği
1.2.2.

YETERSİZ

ORTA

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ALAN İÇİ ULAŞIM

Giriş
Birden fazla yer ve ziyaretçi katılımına sahip olması
Görünür giriş ve çıkış noktaları
Davet edici giriş ve çıkış noktaları

*
*
*

Sınırlamalar
Kaldırım kenarının arka kenarından 45cm monte edilmiş
babalar.
Yaya Yolları
Standartlara uygunluğu
Yol rotalarının uygunluğu

*

*
*
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Çizelge 5.4: (devamı) Ortaköy Meydan’ı Değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME
YETERLİ

Geçitlerin durumu
Rampalar merdivenlere paralel olması
Rampalar ve merdivenlerin eğimi 1/12 olması

YETERSİZ

ORTA

*
*
*

Taşıt Yolları
Araç dolaşımı sıkı bir şekilde kontrol edilmesi
Girişin kolayca erişilebilir olması
Güzergâh üzerinde girişten çıkışına kadar
bulunmaması

*
engel

*
*

Otopark Tesisleri
Erişilebilir girişlere yakınlığı
Erişilebilir kamu alanlarında yüksek bir otopark devir hızı
olması
Park yerinin görünür olması

*
*
*

Park alanı büyüklüğünün yeterli olması

*

Engelliler
Yayaların seyahat güzergâhı boyunca serbestçe geçişini
engellenmemesi
Dinlenme tesislerinin ana dolaşım yolunun dışına
yerleştirilmiş olması
Oturulacak yerleri olan düzgün dinlenme alanları
Dinlenme tesisleri 100-200m arasında düzenli aralıklarla
sağlanması
Yollar üzerinde dokusal uyarı bantları varlığı
Zemin Döşemeleri
Kaymaz yüzey
Dayanıklı
Malzemelerin kolayca değişebilir olması
Geçirgen yüzey kullanımı

*
*
*
*
*

*
*
*
*

İşaret/Yön levhası
Tabela sisteminin haritaları ve diğer bileşenleri kaldırım
kenarından en az 45 cm uzaktaolması
Yön İşaretlerinin, karar noktalarındaki yol boyunca ve bitki
örtüsü veya fiziksel özelliklerle gizlenmeyen ana yollarda
kullanımı
Tüm yön levhalarının okunabilirliği

*
*

*

Yeterli yön tabelaları, haritalar ve konum birliğinin varlığı
Mekân içerisinde iyi bir yönlendirme sistemi varlığı

*
*

Aydınlatma
Yol ışıkları ve ışıklı direkler yaklaşık 90cm olması
Kaldırım boyunca ve açık alanlarda yaya ışıkları yaklaşık 12
feet yükseklikte başlar ve gerekli aydınlatmaya ve lamba ve
armatürün özelliklerine bağlı olarak daha yüksekte olması
Aydınlatmaların zamanlama ayarlı olması
Okunabilirlik (Kent simgesi)
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*
*

*

Çizelge 5.4: (devamı) Ortaköy Meydan’ı Değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME
YETERLİ

Kolay yol bulma
Engel bulunmayan yolları olan hoş bir “ön kapı”
Önemli noktalar işaretlemeler
Sınırların tanımlı olması
Odak noktasının bulunması

YETERSİZ

ORTA

*
*
*
*
*

1.3. ÇEKİCİ MEKÂNLAR
1.3.1. Aydınlatma
Yaya dostu aydınlatma varlığı (çok yüksek olmayan ve full
spektrum armatürlü)
Parlamayı önleyici, göz hizasında aydınlatma kullanımı
(tercihen yerden 1.5 m ila 3 m yukarıda).
1.3.2. Oturacak Yerler
Oturma elemanlarının yeterliliği (her 30 metrekarelik bir
oturma alanı için bir doğrusal ayak)
Koltuk arkalığı, ön taraftan yaklaşık 17-18 inç mesafede

*
*

*

*

Koltuklar 3 ila 10 derece arkaya doğru eğimlidir.

*

Oturma yükseklikleri yaklaşık 42.5cm

*

Sırtlık
Tipik derinlik 45 cm olmak üzere oturulacak yerin derinliği
38 ila 50 cm olabilir.
Koltuk tabanı ve sırt arasında 100 ila 110 derecelik bir açı
varlığı.
Yerden en az 90cm yüksekte sırtlık
Arkalıklı ve kol dayama yeri olan oturma elemanı
Her 30 metrekare için oturma alanı varlığı
Hareketli sandalyelerin varlığı (çim höyükleri, manzaralı
basamaklar, oturma duvarları, oturmaya izin veren istinat
duvarları)
Tali oturma yerleri toplamın %50’si olmalıdır.
Koltuklarda ahşap malzeme kullanımı
Banklar, basamaklar, çıkıntılar, oturma elemanlarının
durumu

*
*
*
*
*

*
*
*

1.3.3. Heykel
Kamusal sanatın varlığı

*

1.3.4. Su Özellikleri (Çeşmeler)
Hareketli suyun görseliğinin olması ve cazibe durumu
Hareketli suyun işitsel çekimi

*
*

1.3.5. Çöp Kutusu
Çöp kutularının yemek alanları, gıda satıcıları, marketler,
gazete bayileri ve sigara içilen alanlar gibi çöp üreten ortam
ve faaliyetlerin yakınında olması
Sokak atığı için ortalama kapasitenin 25 ila 35 galon
arasında olması
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Çizelge 5.4: (devamı) Ortaköy Meydan’ı Değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME
Asgari ağız açıklığı 30 cm olmalı.
Çöp kutularının insanların oturduğu veya toplandığı yerden
12m uzaklıkta yerleştirilmiş olması
Çöp kutularının düzenli olarak boşaltılma durumu
Çöp kutularının malzeme kullanımı ve kalite durumu
1.3.6. Diğer Mobilyalar
Masa yükseklikleri 85-90 cm
Şeffaf metal çubuklu çit kullanımı (bariyer gerekiyorsa)
Hassas yerlerde erişilebilir dikey yüzeylere grafiti önleyici
kaplama kullanımı
Mekânda grafiti duvarları ve cemiyet ilan panosunun varlığı
Umumi tuvalet olanakları ve iç mekânda kolayca
erişilebilirliği
1.3.7. Bitkilendirme
Açık alanlarda 3.5 m'ye ulaşan bitkilendirme

YETERLİ

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

Ağaçların oturma alanına yakın yerleştirilmesi
Açık gölgelik veren ağaçların, yoğun yeşillik ve yüksek
rüzgârlarla ilişkili potansiyel hasarı azaltmak için rüzgârlı
alanlara dikilmesi

*

ve

resmi

ORTA

*

Uygun ağaçların dikimi
Ağaçların rüzgâra karşı direncini artıran elemanların
kullanımı
Çalıların kullanımınının minimize edilmesi (gerektiğinde
azami 1.0 m boyunda bitki kullanımı)
Gri veya donuk, koyu yeşil yapraklı çalıları yoğun olarak
dikilmemesi
Renkli ve kokulu bitki kullanımı

2. SOSYAL NİTELİKLER
2.1. Sahiplik Hissi
Mekânda festivaller, konserler
etkinliklerin varlığı
Alışveriş için fırsatlar olması
Manzaranın varlığı
Yabancılar ile göz teması olanağı

YETERSİZ

*

olmayan

*
*
*
*

*
*
*
*

Gülümseyen insanlar
Mekânda insanların sevgi göstergesinin olma durumu

*
*

2.2. Topluluk Kimliği
Mekânın arkadaşlarınızla buluşma bir yer olma durumu
Topluluğun çoğunluğunu yansıtan farklı yaş, cinsiyet ve
etnik grupların varlığı

*
*

2.3. Sosyal Etkileşim
İki ya da üç kişilik gruplar halinde insanlar
Birbirleriyle sohbet eden insanlar

*
*

2.4. Topluluğa Bağlılık
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Çizelge 5.4: (devamı) Ortaköy Meydan’ı Değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME
Kullanıcıların ait olma ve alanı koruma duygusunun varlığı
Kişisel ya da toplu tarihin sadece görüntü yoluyla değil,
ayrıca insanları çeken farklı tesisler ve eğlencelerle
korunması.
Birbirini isimleri veya yüzleriyle tanıyan insanların varlığı
Mekânı düzenli olarak kullanan insanların varlığı
2.5. Açık Alanı Sahiplenme
Kullanıcıların mekâna arkadaşları veya akrabaları ile
gelmesi
Kullanıcıların gördüklerinde çöpleri toplama eğiliminde
bulunmaları
Pahalı olmaması
3.ALGISAL NİTELİKLER
3.1. Fiziksel Konfor
Esnek tasarım
Anıtlar, merdivenler, havuzlar ve diğer etkili faktörlerin
varlılığı
Mümkünse, aşırı kalabalıklar için hem ana oturma yerleri
(sandalyeler, banklar, tabureler) hem de tali oturma yerleri
(çıkıntılar, basamaklar, çiçek tarhı kenarları) ekleyin
“İstenmeyenler alanın” mekânın kullanım özeliğine hakim
durumu
Mekânda geçmişle bir bağlantı hissi mevcut.
Yeterli oturma alanı insanlara tasarımı
3.1.
Fizyolojik Konfor (Mikro iklim)
Hem güneş hem de gölge ve soğuk rüzgârlardan korunma
durumu (ancak sıcak iklimlerde soğutma esintilerinin teşvik
edilmesi)
Bankların çoğu gölgeli bir alana veya etkinlik seviyesi
yüksek bir alana yerleştirilmeleri
Doğal gölgesi olmayan alanlarda şemsiyeler veya başka
gölgelikler sağlayın veya doğal olarak gölgeli seçeneklerin
eklenmesi.
Bir duvar, çalılık veya binanın korunaklı tarafında oturma
seçenekleri yer alması
Rüzgâra karşı korunaklılık
Güneşli günler için parlama kontrolünün sağlanması.
3.2.
Çevresel Konfor
Ücretsiz manzara
İlginç cephelerin varlığı
İyi bir ilk izlenim olması
Fotoğraf çeken insanların varlığı ve fotoğraf çekmek için
fırsatların olması

YETERLİ
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ORTA

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

Gün Işığı
Maksimum güneş ışığı alan yerlerde oturma yeri bulma
Yansıtıcı ışık yüzeylerinin kullanılması (doğrudan güneş
ışığı yoksa)

YETERSİZ

*
*

*
*

Çizelge 5.4: (devamı) Ortaköy Meydan’ı Değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME
YETERLİ

Rüzgâr
Geniş, açık, korunmasız alanlardan rüzgâra karşı kullanılan
elemanların olmas ı(Ağaç, bina, vb.)

*

Binaların çatılarında rüzgâra karşı dayanıklı malzemeler
kullanımı

*

Renk
Gece aydınlatma renk kullanımı
Sarı, mavi, turuncu ve turkuaz gibi renklerin akıllıca
binalarda kullanımı
Çeşitli renkli ağaçlar, çalılar, çiçeklerin kullanımı

YETERSİZ

ORTA

*
*
*

Zemin döşemelerde renk kullanımı

*

Estetik
Görsel olarak çekiciliği
Entegrasyon (bütünleştirme)
Mekânın görsel bağlantısı
Mekânın canlılığı
Mekânın kalitesi (büyük ölçüde su, ağaçlar, duvarlar, doku,
zemin ve uzayda olabilecek herhangi bir nesne ile
tanımlanması)

*
*
*
*
*

Gürültü Kontrolü
Mekânik gürültü varlığı (sohbet etmenizi engellemeyen)

Koku
Hoş kokunun varlığı, tercihen hoş aromalar (kahve, taze
ekmek veya çiçekler gibi)
Ağaçlar, yeşillik ve su özellikleri
Araç trafiğinden uzaklığı

*

*
*
*

Havadan Korunma
Saçaklar, sayvanlar, barınaklar, çardaklar

*

Mahremiyet (İçli Dışlı Mesafe)
Mekânın ağaç bina ve diğer ögeler ile kapsama şekli
3.3.
Emniyet ve Güvenlik
Güvende hissetme durumu
Polis, güvenlik görevlisinin varlığı
Kadınların erkeklerden fazla olması
İyi görünürlük

*

*
*
*
*

Uygun aydınlatma
Açık görünümler (Kör noktaların olması)
İşaretlerin kullanımı
Oturma yerleri, ayakları kaldırıma taşmaması için oturma
yerlerini kaldırımlara yeterli bir mesafede yerleştirilmesi (75
cm en uygun mesafedir)
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Çizelge 5.4: (devamı) Ortaköy Meydan’ı Değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME
Bankların, parmaklıkların veya engellerin üzerinden atlamak
için bir destek olarak kullanılabilecekleri yerlere
yerleştirilmemesi
Dubalar, banklar, çiçek tarhları, otobüs durakları gibi
elemanların görsel sınırlama ve araç işgalini engellemeleri
Koruma
Trafik ve kazalara karşı koruma - güvenlik hissi
Suç ve şiddete karşı koruma- emniyet hissi.
Hoş olmayan duyusal deneyime karşı koruma

YETERLİ

YETERSİZ

ORTA

*

*

*
*
*

3.4.
Bakım ve Yönetim
Mekân temiz ve çöpten arınmış olması
Bakımlı olması
Bakım görevlilerinin varlığı
Doğal ve kalkınma alanları arasındaki bağlantının etkili
tasarımı ve yönetiminin varlığı
Saha kirliiğinin en aza indirilmesi

*
*
*
*
*

Zeminde aşınma ve yüzey erozyonunu yönetimi

*

3.5.
Teknoloji
Mekânik olarak kontrol etme (Kamera, kapı...)
Wi-fi kullanımı

*
*

Kaynak: (Francis, 2003; Heath et al., 2011; Gehl, 2010; Gehl, 2011; Gehl& Svarre,
2013; Lynch, 1981; Marcus&Francis, 1997; Main&Hannah, 2010; ThinkCity, 2020;
Project for Public Spaces, 2001; Rad&Ngah, 2013; Saftoe, 2012; Sakip ve ark. 2015;
Sarkissian Associates Planners, 2000; Thomas, 2016; Whyte, 1980;
Zube&Moore,2013).
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kamusal Açık Mekânların başarısı önemli teorisyenlerin belirttiği gibi mekânın
işlevsel, sosyal ve algısal nitelikleriyle ilişkili olacaktır. Mekân kalitesi kullanımlar
ve aktivitelerin çeşitliliği, ulaşılabilirlik, kent mobilyası ve bitkilendirme konularını
içeren işlevsel nitelikle; topluluk hissi, topluluğun kimliği, sosyal iletişim, mekânan
bağlılık hissi, sahiplenme hissi konularını içeren sosyal nitelikler; fiziksel, fizyolojik
ve çevresel konfor, güvenlik ve emniyet, bakım ve yönetim, teknoloji konularını
içeren algısal niteliklerle bağlantılı olacaktır (Project for Public Places, 2009; Gehl,
Cooper Marcus ve Francis, 1998; Francis, 2003; Whyte, 1980). Bu çalışmada;
belirlenen bu nitelikler ayrıntılı bir kontrol listesi oluşturularak İstanbul ölçeğinde
mekân kalitesi olarak başarılı bulunan pek çok çalışma ile belirlenen (İnceoğlu,
2007; Yıldız, 2013; Güzel, 2013; Öztürk, 2019) Ortaköy Meydanı örneğinde analiz
edilmiştir (Çizelge 6,7).
Çizelge 6.1: Ortaköy Meydanı’nın işlevsel, sosyal ve algısal niteliklerin
değerlendirilmesi (+Pozitif nitelikler ─ Negatif nitelikler)
İŞLEVSEL NİTELİK
ANALİZLERİ

SOSYAL NİTELİKLERİ
ANALİZLERİ

Kullanımlar ve aktivitelerin
çeşitliği
+ Mekân, manzara seyir,
yürüyüş, egzersiz, bisiklete
binme, yemek yeme, oyun
oynama, oturma, sohbet etme
gibi
çeşitli
etkinlikleri
içermektedir.
Kültürel
ve
sanatsal aktivitelerde görülür.
Mekân ölçeği çok büyük
değildir. Alan içeriğinde çok
sayıda yiyecek satış yeri vardır.
Farklı yaş grupları için kullanım
seçenekleri vardır.
Ulaşılabilirlik
+
Alana
dışı
ulaşıma
bakıldığında; özel araç, otobüs,
deniz yolu gibi farklı ulaşım
araçları ile erişim vardır. Alan
çevresinde yükseklik farkları
olmadığından
engelli
kullanımında ciddi sorunlar

Sahiplik Hissi
+ Manzara ve insanların
varlığı, alışveriş imkanları
sahiplik
hissini
destekler
niteliktedir.
Topluluk Kimliği
+ Günlük ve ara sıra yapılan
aktiviteler,
farklı
yaş
gruplarına, kültürel geçmişlere
ve
cinsiyete
sahip
tüm
kullanıcıları sosyal olarak
kapsamaktadır.
Sosyal Etkileşim
+ Farklı sosyal gruplara
(içecekler, geleneksel çay ve
hafif atıştırmalıklar) hizmet
veren birçok kafeterya ve
restoran mevcuttur.
+Dış mekânda bazı alanlar,
insanların
oturup,
rahatlayabilecekleri
alanlar
içeren yemek alanları gibi
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ALGISAL
NİTELİKLERİ
ANALİZLERİ
Konfor
─ Denize karşı oturma
yerlerinin etrafında gölge
elemanları
kullanımı
yetersizdir.
─ Tatil günleri ve geceleri
kafelerden gelen müzik
sesleri ve insan sohbeti
sesleri
birbine
karışmaktadır.
+Estetik açıdan,
örnek
olarak Boğaz görüntüsü,
tarihi binaların varlığı ve
renkli cepheler pozitif etki
vermektedir.
Emniyet Ve Güvenlik
─Yetersiz
güvenlik
personeli,
aydınlatmanın
belirli bölgelerde azlığı
görülmektedir.
Bakım ve Yönetim

yoktur.
─ Davetkar bir giriş noktası
yoktur. Otopark alanları yoğun
günlerde yetersiz kalmaktadır.
İşaret levhaları çok sayıda bir
noktada toplandığı için kullanım
karışıklığı oluşturmaktadır.
Mobilyalar
─ Mekân, yeterli dış mekân
oturma yerinden yoksundur,
oturma alanlarının etrafında
gölge veren elemanlar yoktur.
Mobilyaların ergonomilerinde
ciddi bir sorun yok ama özellikle
banklar, çöp kutusu ve işaret
levhalarının yerleştirilmelerinde
sıkıntılar vardır. Mobilyaların
kaplama malzemelerinde yer yer
sorunlar vardır.
Bitkilendirme
─
Rüzgâr
kesici
bir
bitkilendirme yoktur.

toplanma köşeleri içermektedir.
Topluluğa Bağlılık
+Mekânı
tekrarlı
olarak
kullanan insanlar vardır.
Açık Alan Sahiplenme
+ Yoğun şekilde aile, akraba ve
arkadaşları ile kullanan insanlar
vardır.
Kullanıcılarmekân
içinde kontrol ve sahiplenme
hissi görülmektedir.
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─Mekânda yeterli bakım
hizmeti
bulunmamakta,
zemin döşemelerinin yeterli
kalitede
ve
bakımsız
görünmektedir.
─Mekânın
kontrol
edildiğini hissettiren bir
kamera
sistemi
görülmemiştir;
alan
içerisinde akıllı mobilya
kullanımına
rastlanmamıştır.

Şekil 6.1: Ortaköy genel bir bakış (Fotoğraflar: Yazar arşivinden)
Çalışmanın sonucunda Ortaköy Meydanı mekânsal kalitesinin artırılmasına yönelik
öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
İşlevsel
• Oturma yerlerinin sayısı ve çeşitliliği artırılmalıdır.
•

Özellikle sokak satıcılarının olduğu kısımlarda kaldırım genişlikleri ve
kullanımlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

•

Özellikle hafta sonları, akşam saatleri ve tatil günlerinde yoğun kullanım
nedeniyle oturma yerleri yetersiz kalmaktadır. Hareketli sandalye yerleri
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kullanımı ile geçici oturma imkanı verilebilir. Mevcut oyun alanı ölçeği az da
olsa büyültülerek, daha farklı bir konumda yerleştirilebilir.
•

Oyun alanın fonksiyonları artırılarak, daha güncel aktivite elemanlarını
içermesi sağlanabilir.

•

Davetkar ve çekici mekânsal donatıların yer aldığı bir giriş mekânı tasarımı
yapılmalıdır.

•

Otopark hacmi özellikle yoğun günler için artırılmalıdır. Tercihen katlı
otopark sistemi yoğun kullanım günlerinde faydalı olabilir.

•

Özellikle alanı ilk kez kullananlar için etkili ve sade bir işaretleme sistemi
varlığı gerekmektedir.

•

Çöp kutuları tasarımında bir birliğin ve uyumun sağlanması, nicelik olarak da
artırılmaları gerekmektedir.

•

Bitkilendirme de özellikle alanine deniz tarafından aldığı rüzgâr hareketi
gözönünde tutulduğunda rüzgâr kırıcı bitkilendirme düşünülebilir.

Sosyal
• Meydanda uluslararası düzeyde festivallerin ve etkinliklerin varlığı
artırılabilir.
Algısal
• Özellikle deniz kenarı bölgesinde pergolalar, tenteler gibi gölge veren
elemanların kullanımı artırılabilir.
•

Kentsel akustik üzerine teknik bir çalışma yapılarak, iyileştirme yoluna
gidilebilir.

•

Güvenlik personeli artırılabilir, belirli bölgelerdeki aydınlatma elemanlarının
aydınlatma düzeyleri artırılabilir.

•

Zemin döşemelerinin mevut dokuya zarar verilmeden yeniden düzenlenmesi,
özellikle bakım sorunlarının olduğu yerlerde yenilenmesi yapılabilir.

•

Etkili ve hissedilir bir kamera sistemi kullanımı ve günümüz tasarım
dünyasında artık çokça rastlanılan akıllı mobilya kullanımına ağırlık
verilebilir.

Uluslararası çalışmalarda işlevsel, sosyal ve algısal niteliklerin mekân başarısını
benzer oranlarda etkilediği tanımlanmıştır. Ortaköy meydanında yapılan araştırma
çalışmasının sonuçları belirlenen niteliklerin mekân kalitesi üzerine etkilerini
destekler niteliktedir. Çalışmanın sonucu olarak, kentsel mekânın Sosyal ve Algısal
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Niteliklerinin İşlevsel Niteliklere göre daha önemli ve daha etkin rol aldığı
söylenebilir.
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TEZDEN TÜRETİLEN YAYINLAR, SUNUMLAR VE PATENTLER:
Yaya yolu üzerindeki dokusal değişimler, görme özürlü kişilerin kamu
tesislerinin yerini belirlemelerine yardımcı olur. Trafik lambalarında yaya
geçitlerine sesli ikaz ve geçiş zamanlayıcı koyulmamıştır. Bölgede yüksek
yoğunluktaki yayalarla, caddeyi geçmek engelli vatandaşlar için bir sesli ikaz ve
zamanlayıcı olmadan tehlikeli olabilir.
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