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GİRİŞ

Sanayileşme ve kentleşme sürecinin birbirini etkilediği bilinmektedir. 
Kent nüfusunun kirsala göre artiş göstermesi sonucu; bireyler şehir yaşa-
mina adaptasyon dönemi yaşamişlardir. Birey ve mekân ilişkisinin doğru 
kurgulanmasi fiziki kent planlamasindan öte toplumsal, kültürel, siyasi ve 
ekonomik etkenlerin bütünüdür. Bu bütünsel yaklaşimin içinde aranilan 
temel olgu kentlilerin yaşam kalitesinin sağlanabilmesidir. Kent yönetim-
lerinin başat görevi de budur. Yasayla verilmiş görevlerin kentlerde farkli 
kurgulanmasi kentler arasindaki yaşam kalitesi düzeylerini etkileyebil-
mektedir. Bir kentteki refah ve yaşamaktan duyulan mutluluk yerel yöne-
timlerin varmak istediği hedefler arasindadir. 

Yaşam alanlarinin belirli standartlara oturtulmasi ve bunlarin bilimsel 
yöntemlerle devamliliğini sağlama çabasi günümüz kentlerinin çerçevesini 
oluşturmuştur. Sanayi devrimi sonrasi ekonomik büyüme ve refah toplu-
munun oluşmasi şartlarda farkliliklar meydana getirmiştir. Temel düzey-
deki kentsel hizmetlerin varliği kentliler için yeter-şart olmaktan çikma 
eğilimi göstermiştir. Sadece fiziki planlama yeterli gelmemeye başlamiş; 
kentli ve kent arasindaki kültürel ve psikolojik bağ önem kazanmiştir. Bu 
durum değişik duyarliliklari ön plana çikarmiştir. Herhangi bir kenti bir di-
ğerinden ayirabilecek nitelikler önem kazanmaya başlamiştir. Rekabet un-
suru nedeniyle kent planlamasinda “imaj” boyutu ele alinmaya başlamiştir. 

Kentler hangi özelliğiyle ön plana çikmaya çalişirsa çalişsin, temel 
nitelik bireylerin belli faktörlerle o şehirde yaşama arzusu duyabilmesi ih-
timalidir. Böylece bir kentte yaşamaktan mutlu olma hali farkli açilardan 
değerlendirilebilmektedir. Tüm bunlardan hareketle kentsel yaşam kalite-
si; şehirde yaşamanin bireye sunduğu firsat ve olanaklarin fiziksel, ekono-
mik, sosyal, psikolojik ve siyasal bakişla analizi olarak tanimlanabilmek-
tedir. Barinma, ulaşim, altyapi, beslenme, sağlik, güvenlik, gelir elde etme, 
eğitim, çevre, toplumsal ve siyasal anlamda hayata katilabilme olanaklari 
yaşam kalitesine sahip olup olamama durumunu betimleyebilecek nitelik 
taşimaktadir.

Yaşam kalitemizin hayatin her döneminde eşdeğer olmasini beklemek 
pek mümkün değildir. Sadece yerel değil; ulusal veya küresel faktörler de 
yaşam kalitemize etki edebilmektedir. 2019 sonu başlayip 2020 yili itiba-
riyle dünyayi etkisi altina alan koronavirüs salgini kentsel yaşam kalitesine 
etki edebilecek güçtedir. Dünya ölçeğinde hemen her ülkede günlük hayati 
etkileyen yansimalari olmuştur. Sosyal mesafe gerekliliği nedeniyle kala-
balik kent yaşamindan kaçiş arzusu doğmakta; açik alanlarda sosyalleş-
me planlari artiş göstermektedir. Başka bir deyişle modern kent yaşaminin 
doğayla olan ilişkisi yeniden düzenlenmektedir. Çağdaş kent pratiklerinin 
doğal alanlarla olan baği kuvvetlenmekte ve kentsel düzenlemelerde bu 
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yöndeki kullanimlar artmaktadir. Biyofilik tasarim bunlardan biridir. 

Doğayla iç içe olma duygusu; doğalla olan temas neticesinde sağlikli 
ve mutlu bir yaşama erişme arzusu yeni bir vizyon olarak değerlendirile-
bilmektedir. Kentsel hizmet olarak yeşil alan düzenlemesi her daim önemli 
sayilmiştir. Biyofilik tasarim vizyonu; kentsel fonksiyon olarak açik ye-
şil alanlarin kullaniminin artmasindan hareketle; tüm kentsel tasarimlarda 
renk seçiminden, yaratilan aktivitelere kadar doğal yeşil alan temasinin 
hakimiyetini esas almaktadir. İnsan ve doğa bağlantisinin gücünü ve yara-
tacaği ruhsal etkiyi ön plana çikarmaktadir.

Bu çalişma öncelikle küresel pandemi olarak koronavirüs salgininin 
kentlerdeki etkisini ele almaktadir. Kentsel yaşam kalitesinin hangi ölçüt-
lerle ele alindiği; bu ölçütlerin kentsel hizmetlerle olan bağlantisi vurgu-
lanmaktadir. Salgin sonrasi kentlerinde bireylerin doğal ortamlara yönelik 
tercihlerinin artişi ele alinmakta; buradan hareketle dünya genelindeki bi-
yofilik tasarim vizyonu irdelenmektedir. 

YAŞAM KALİTESİ VE KENTLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kalite sözcüğü anlam olarak varilmasi hedeflenen en iyi durum olma-
nin ötesinde, bu iyilik halinin zamana dağilimini işaret etmektedir. Kalite; 
kullanici memnuniyetini, geleceğe yatirim yapmayi, süreç olgusunu, plan-
lamanin önemini, fonksiyonelliği vurgulayan anlamlari içinde barindirir. 
Ürün kalitesinin ötesinde hizmet kalitesi de aranilan durumlardan biridir. 
Yaşam kalitesi kavrami canlilarin yaşam sürecinde sahip olmak istedikle-
ri olanaklari ifade etmektedir. Öyleyse tek seferlik değil; yaşamin geneli-
ne yayilan, şartlara uygunluğu esas alan, ihtiyaci karşilayabilecek, belirli 
standarda sahip, güvenilir hizmet alabilmek yaşam kalitesine sahip olmak 
anlamini taşiyabilmektedir. Dünya genelindeki temel iki adet kalite yakla-
şimi önleyici sistem yaklaşimi ve düzeltici sistem yaklaşimidir. Bunlardan 
birincisi herhangi bir sorun çikmadan evvel sorunun çikma ihtimalinin tes-
pitini ve ona uygun çözümün varliğini içermektedir. İkincisi ise o sorun 
oluştuğunda durumu düzeltecek hamlelerin işleme alinmasi durumudur 
(Henden Şolt, 2015). Sözü edilen her iki yaklaşimda karmaşik kentsel sis-
temler içerisinde sunulan hizmetlerin uygulanmasi sürecinde yaşanmasi 
doğal hallerdir. 

Kent tanimi yapilirken fonksiyona bağli olarak görece tarim dişi ey-
lemlerin bulunduğu, uzmanlaşmanin ve heterojen toplum yapisinin hâkim 
olduğu yaşam alanlarina dikkat çekilmektedir. Eğitim, sağlik, altyapi ola-
naklarinin kirsal alana nazaran daha kolay erişilebilir olmasi beklenmek-
tedir. Endüstriyel alanlarin çokluğundan ötürü istihdam imkaninin kirsala 
göre daha iyi olduğuna vurgu yapilmaktadir. Bu nedenle kirsaldan kente 
göç olgusunun yaşandiği; başka bir anlatimla kentlerin bir çekim merkezi 
olduğu söylemlerine siklikla rastlanir. Sözü edilen imkanlarin hepsi birey-
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lerin hayatlarini sürdürürken rahatça erişmek istedikleri fonksiyonlardir. 

5393 sayili Belediye Kanunu (2015) uyarinca yerel yönetimlere yük-
lenen kamu görevleriyle örtüşmektedir. Kanunun 14.maddesine göre bele-
diye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartiyla; “İmar, su ve kanalizasyon, 
ulaşim gibi kentsel alt yapi; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 
sağliği, temizlik ve kati atik; zabita, itfaiye, acil yardim, kurtarma ve am-
bulans; şehir içi trafik; defin ve mezarliklar; ağaçlandirma, park ve yeşil 
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanitim, gençlik ve spor; sosyal 
hizmet ve yardim, nikâh, meslek ve beceri kazandirma; ekonomi ve ticare-
tin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptirir. Büyükşehir belediyeleri 
ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadinlar ve çocuklar için koruma 
evleri açar.” Siralanan görevlerin layiğiyla yerine getirilebildiği kentsel 
alanlardaki bireylerin yaşam kalitesine sahip bir süreç yaşayabileceklerini 
söylemek yanliş olmayacaktir.

Nasil bir kentsel ortam yaratilirsa o kentte yaşam kalitesi sağlanabilmiş 
olur? sorusu çok sayida bilim insani tarafindan tartişilmiştir. Şeker (2015) 
yaşam kalitesini kentlilerin hayat tarzi ve sosyal bağlantilarinin nitelik ve 
nicelik bakimindan bütünü olarak tanimlamaktadir. Veenhoven(2006) ya-
şam kalitesini akil ve beden sağliği, yetenek ve bilgiye sahip olabilme ba-
kimlarindan değerlendirmektedir. Nihayetinde ulaşilan refah ve mutluluk 
kavramlarina vurgu yapmaktadir. Çevrenin yaşamaya değer oluşu, kişinin 
bunlarin değerini algilayabilir hali ve bireysel olarak bu firsatlara erişebil-
me yeteneğinin bütünü olarak yorumlamaktadir. Tekeli(2010) yaşam ka-
litesi kavramini kişi, toplum ve mekan temeline dayandirmaktadir. Kalite 
kavraminin temelinde yer alan sağlikli olma hali Dünya Sağlik Örgütü’nün 
yaşam kalitesi tanimina yansimaktadir. Örgütün taniminda “bireylerin ya-
şamdaki konumlarini, içinde yaşadiklari kültür ve değer sistemleri bağla-
minda, hedefleri, beklentileri, standartlari ve endişeleri ile bağlantili olarak 
algilamasi” açiklamasi yer almaktadir. Çevre kalitesi, beden ve ruh sağliği, 
sosyal ilişkiler, toplumsal ve inanç özgürlüğü kriterler arasinda yer almak-
tadir (WHOQOL, 2022).

Bir vizyon olarak yaşam kalitesinin somut hedeflere döndürülme-
si konusu 11.Kalkinma Planinda ayrintilariyla ele alinmiştir. Hazirlanan 
Özel İhtisas Komisyonu Raporunda (2018) kentsel yaşam kalitesi öznel 
ve nesnel ölçütlere dayandirilmaktadir. İnsan merkezli olarak “insanin iyi 
olma hali”, doğa merkezli olarak “çevresel iyi olma hali” ve mekân mer-
kezli olarak “yerin iyi olmasi” durumunu ifade etmektedir. Kentlerde ya-
şam kalitesinin yüksek olma hali iletişim imkanlarinin olmasi, güvenlik ve 
ulaşimin hizmetlerinin sorunsuz işlemesi, kentsel altyapinin çağa uygun 
olmasi, yetişmiş beşerî ve ekonomik sermayenin varliği ile ölçülmektedir. 
Bu nitelikteki kentler çekim merkezi olarak nitelendirilebilir (Yavuzçehre 
ve Torlak, 2006).
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Daha iyi hayat koşullarina sahip olma algisi bireylerin hayata bakişina, 
etnik kökenine, gelir, eğitim durumuna, yetişme kültürlerine ve inançlarina 
göre farklilik gösterebilecek niteliktedir. Yine de ortak paydada buluşula-
bilecek temel nitelikler bulunmaktadir. Kentsel Göstergeler Programi Bir-
leşmiş Milletler Habitat’in liderliğinde kentsel yaşam kalitesini artiracak 
politikalarin kurgulanmasi adina oluşturulmuştur. Çevre yönetimi, sosyoe-
konomik gelişme ve yönetişim ana ekseninde binyil kalkinma hedeflerinin 
çerçevesinde kentsel ölçütler oluşturulmuştur (UN, 2004). Avrupa Birliği-
ne üye ülkeler kentlerdeki yaşam kalitesini unsurlarini karşilaştirabilmek 
için belirleyici kriterler ortaya koymayi amaçlamiştir. Kentsel denetim adi 
altinda ortaya konulan göstergeler kentsel hizmetlerin birbiri ile karşilaş-
tirilabilmesi için somut veriler ortaya koyabilmektedir. Hane halki yapisi, 
barinma, güvenlik, suç, ekonomik piyasa, gelir durumu, eğitim durumu, 
hava kalitesi, su kalitesi, iklim, coğrafya, nüfus, vatandaşlik, gürültü kir-
liliği, atik yönetimi, enerji kullanimi, ulaşim, teknolojik altyapi, kentsel 
altyapi, kültürel faaliyetler, turizm, arazi kullanimi gibi ölçütler sayesinde 
kentlerdeki yaşamin değerlendirilmesi yapilabilmektedir (EC, 2004). Eko-
nomik Kalkinma ve İş birliği Örgütü (OECD, 2022) 2011 yilinda ortaya 
koyduğu “daha iyi yaşam endeksi” ile kentsel yaşamdan beklentileri belli 
kaliplar çerçevesinde değerlendirmeye başlamiştir. Bu endeks, OECD’nin 
maddi yaşam koşullari ve yaşam kalitesi alanlarinda temel olarak belirledi-
ği 11 konuyu temel alarak ülkeler arasinda refahi karşilaştirmaniza olanak 
tanimaktadir. Hane halki geliri, istihdam olanaklari, eğitim durumu, çevre 
(hava ve su) kalitesi, katilimcilik imkanlari, sağlik olanaklari, suç unsuru, 
barinma hakki ve çalişma saatleri gibi ölçütler OECD nin kentlerdeki yaşa-
min daha iyileştirilmesine dair ortaya koyduğu standardizasyona dahildir.

Şekil 1: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Kalkınma İçin 
Küresel Amaçlar
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Görüldüğü üzere uluslararasi platformda yaşamin kalite olup olmadi-
ğina dair yapilan araştirmalarda siralanan göstergeler yerel yönetimlerin 
sunmakla mükellef olduğu kentsel hizmetler ile örtüşmektedir. Başka bir 
deyişle kentlilerin yaşamlarinin kaliteli olup olmadiğina dair yapilabilecek 
değerlendirmelerde kent yönetimlerinin hizmet planlama ve uygulamasi-
nin önemli etkisi olabilmektedir. Başka bir husus ise yaşamin kaliteli ola-
rak sayilabilmesi için çevresel faktörlerin önemli olduğu gerçeğidir. Hava, 
su ve gürültü kirliliği; atik yönetiminin doğru organizasyonu gibi konular 
kentlilerin ne denli kaliteli bir yaşam sürdürebildiğinin yanitidir. Yaşamin 
bulunduğumuz çağdan ibaret olmadiği; gelecek nesillerin yaşamina olan 
etkilerimizden de sorumlu olma halimiz yadsinamaz. Bu nedenle dünya-
nin geleceğine dair yapilan atiflar giderek önem kazanmaktadir. Dünyanin 
gelecekteki durumunda da belli yaşam olanaklarina sahip olabilmesi adina 
Birleşmiş Milletler Kalkinma Programi tarafindan “Sürdürülebilir Kalkin-
ma Amaçlari” belirlenmiştir. Şekil 1’de görüldüğü üzere yaşam kalitesini 
doğrudan etkileyecek bu stratejik yaklaşim; yoksulluğun azaltilmasi, de-
mokratik yönetişim ve barişi yapilandirma, iklim değişikliği ve afet ris-
ki ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlara yoğunlaşmiştir (UNDP, 
2022).

İnsanlarin kentlerde sağlikli, konforlu ve güvenli hayat beklentilerinin 
ortak paydasinda “içinde bulunmaktan mutluluk duyulan yaşam olanak-
lari” şeklinde özetlenebilmektedir. Yaşam kalitesinin oluşmasinda kentsel 
hayattan memnuniyet ve tatmin duygularinin bileşkesi önem taşimaktadir. 
Bu durumun devamliliğinin sağlanabilmesi adina hedefler konulmali ve 
kriz anlari dahil yapilabilecek müdahaleler şimdiden belirlenmelidir.

SALGIN DÖNEMİNDE KENTLERDE YAŞAM KALİTESİ VE 
GÜNLÜK YAŞAM PRATİKLERİNİN DEĞİŞİMİ

Kentlerdeki yaşamin yoğunlaşmasiyla beraber insan ve yapay çevre 
ilişkisinde artiş görülmüştür. Bu durum konut, çalişma, dinlenme mekan-
larinin ötesinde kentsel kamusal mekanlari da içermektedir. İnsan ve doğa 
bağlantisinda yaşanan zayiflama gerek bedensel gerekse ruhsal anlamda 
negatif etkiler yaratabilecek güçtedir. Hava, su ve gürültü kirliliği yoğun 
kent yaşaminin sonuçlarindandir. Kent insani bu olumsuzluklari günlük 
yaşamin bir parçasi olarak yaşamaktadir. Sanayi sektörünün kirletici tu-
tumu, gerekli önlemlerin alinmamasi, çevre kirliliği, atik politikalarinin 
doğru yürütülememesi, hemen her sektörde sera gazi etkisi yaratabilecek 
malzemelerin kullanilmasi dünya genelinde iklim değişikliği krizinin ya-
şanmasinda etkili olmuştur. İklim değişikliğine dair olumsuzluklarin sik-
likla vurgulandiği dönemde ortaya çikan koronavirüs ülkeler arasinda hizla 
yayilmiş ve insan sağliğini tehdit etmiştir.

Covid-19 virüsünün kentsel yaşamin geçmişten gelen alişkanliklari-
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ni büyük ölçüde değiştirdiği söylenebilir. Özel alan, yari kamusal alan ve 
kamusal alan kavramlarinin bu denli keskin yaşanmasi salginin bulaşici-
liğinin önüne geçebilmek adina yeniden tanimlanmaktadir. Kitalar arasi 
ulaşima dahi yeni kriterler ekleme zorunluluğu doğmuştur. Kentlerdeki 
olağan yaşam pratikleri ve mekanlari kullanma alişkanliklarina yeni ku-
rallar getirilmiştir. Kentsel yaşam kalitesi açisindan bakildiğinda salgin 
kentlerinde bireylerin sağlik, eğitim, beslenme, barinma, çalişma, ulaşim 
gibi kentsel hizmetlere erişiminde değişimler yaşanmiştir. Başka bir de-
yişle salgin öncesi ve sonrasi kentlerinin yaşam kalitesi unsurlari farklilik 
göstermektedir. 

Cole ve arkadaşlari (2020) pandemi ile kentsel yaşam kalitesinin 
önemli ölçüde düştüğünü; eşitsizliklerin daha net gözlemlenebildiğini be-
lirtmektedir. Pandeminin kentleri nasil evrimleşebileceğini ve ne yönde 
gelişmesi gerektiğini ortaya koyacak sarsici bir boyutu vardir. Küresel bir 
etki alani olan bu salgin, sosyal mesafe gereksiniminin çok ötesine uzanan, 
mekânsal yeniden yapilanmadaki büyük bir deney niteliğinde sayilabilir 
(Lennon, 2021).

Salgindan korunabilme adina kentsel hizmet beklentilerinde dönüşüm 
yaşanmaktadir. Virüsün insandan insana bulaş hizini engellemek adina or-
taya konulan “sosyal mesafe” kavrami kentsel tasarimin bir gerçeği haline 
gelmektedir. Ayrica çalişma hayati kalabalik plazalardan arinmiş, evden 
veya ofiste çalişma beraberliğine yönelim yaşanmiştir. Eğitim yaşamin-
da uzaktan ve yüz yüze kelimeleri siklikla hayatimiza katilmiştir. Böylece 
teknoloji kullaniminin aile içerisindeki kullanim orani artmiş ve internet 
daha aranilir bir hal almiştir. Sokağa çikma yasaklarinin olmasi konut kul-
lanimindaki beklentilerde dönüşüm yaratmiştir. Gün içerisinde konutun 
içerisinde ayni anda bulunan fert sayisi değişmiş; böylece özel alan si-
nirlarinda ihlaller söz konusu olabilmiştir. Konutlarin dişarisi ile olan ara 
yüzü niteliğinde olan balkon kullaniminin önemi daha fazla anlaşilmiştir. 
Kentsel altyapinin konutlardaki varliğinin önemi açiğa çikmiştir.

İnsan sosyal bir varliktir. Kentliler salginin en hararetli günlerinde 
dahi kentsel açik alanlara giderek, sosyal mesafe kurallari gereği bir ara-
ya gelme eğilimi göstermişlerdir. Açik havada hastalik kapma ihtimalinin 
kapali alana nazaran daha düşük olmasi nedeniyle yaşam aktivitelerinin 
açik alanlara aktarilmasi yaşanmiştir. Halk sağliğinin korunmasi hususu-
nun kent planlamayla olan bağlantisi ön plana çikmiştir. Kentlerdeki me-
kanlarin tasarlanmasinin fiziki arazi kullanim kararlarinin ötesinde kentin 
toplumsal, kültürel yapisina ve psikolojik yapiya etkisi daha fazla anlaşil-
miştir. Kentsel fonksiyonlarin birbiriyle bağlantisinin doğru kurgulanmasi 
ve eşit erişilebilir kamusal mekanlarin varliği aranilan özellik haline gel-
miştir. Açik alanlar her yaştan kentliler için neredeyse özgürlük anlamiyla 
eşleşmiştir. Özellikle yaş gruplarina yönelik uygulanan sokağa çikma ki-
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sitlamalari dönemlerinde kentin açik alanlarinin kullanimindaki toplumsal 
kesimler farklilaşmiş; yeşil alanlar ve parklar günlük buluşma noktalari 
olarak değerini artirmiştir. Karantina ve sokağa çikma yasaği dönemlerin-
de evdeki hareketsizlik artmiş; bu nedenle spor hizmetlerinin değeri ön 
plana çikmiştir. Salginin yoğun yaşandiği dönemlerde kent yönetimlerinin 
yürüttüğü meslek ve beceri kazandirma kurslari önlem amaciyla faaliyet-
lerini durdurmuştur.

Toplu halde yapilan organizasyonlara kişi sinirlamalari getirilmiştir. 
Toplu ulaşim kullanimlarinda bulaş tehlikesi nedeniyle virüs açisindan 
tehlike durumunu yansitan HES kodu belirtme zorunluluğu getirilmiştir. 
Evden çalişma olanaklarinin artmasiyla beraber kent trafiğinde azalma 
eğilimi gözlenmiştir. Toplu ulaşimi tehlikeli gören kentlilerin kent içi ula-
şim tercihlerinde bisiklet ya da elektrikli scooter tercihlerinde artiş görül-
mektedir.

Salginin yoğun yaşandiği dönemlerde fabrika tarzi kalabalik yerlerde-
ki vaka sayilarinin artişi nedeniyle üretim süreçlerinde aksamalar olduğu 
bilinmektedir. Üretimin aksamasi sektörlerdeki ekonomik dengelere olum-
suz etki etmiş; bu durum pandemi sonrasi kentlerine hayat pahaliliği olarak 
yansimiştir. Sanat ve kültür faaliyetleri toplu halde yapilan organizasyon-
lar olmasi nedeniyle azalmiştir. Konser, sergi, tiyatro ve sinema gibi akti-
vitelerin kapasitesinde azalmalar yaşanmiştir. Kentsel hizmet anlaminda 
cenaze hizmetleri değerlendirildiğinde; bu prosedürde de salgin nedeniyle 
farkliliklar yaşandiği görülmektedir. Pandeminin ilk zamanlarinda korona-
virüs nedeniyle vefat edenlerin cenazelerine sadece belli sayida aile üyesi 
kabul edilmiştir. Salginin seyri azaldiği dönemlerde bile bir araya gelen 
kişi sayisini minimumda tutabilmek adina cenaze merasimlerinin saatleri 
farklilaştirilmiş; cami namaz saatleriyle ayriştirilarak temasin azaltilmasi 
yoluna gidilmiştir.

Kentsel hizmet anlaminda bakildiğinda salgin dönemlerinde belediye-
ler en çok sosyal belediyecilik faaliyetleriyle gündeme gelmişlerdir. Evde 
bakim hizmetleri, ihtiyaci olanlara ilaç ve gida yardimi gibi hizmetleriy-
le salginin olumsuz etkileri bir nebze rahatlatilmaya başlanmiştir. Kentler 
arasi dayanişmalar gözlenmiştir. Yerel yönetim ve merkezi yönetim iş bir-
liğinin salgin dönemlerindeki rolü daha iyi anlaşilmiştir. Kentsel yaşam-
daki önemli değişikliklerden biri alişveriş alişkanliklarinda yaşanmiş; eve 
servis kurye hizmetlerinde artiş gözlenmiştir. Bu faaliyetlerin gerçekleş-
mesi için çağin teknolojik gereklerine sahip olabilecek kentsel altyapilarin 
varliği değer kazanmiştir.

Bilgi iletişim çağinin ilerlemelerinin kentsel kamu hizmetlerine yan-
simasinin en önemli örneklerinden olan elektronik belediyecilik ön plana 
çikmiştir. Kent gündemini takip etmek, ilan ve duyurulari kentliyle pay-
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laşmak için kent bilgi sistemlerinin gücü daha fazla fark edilmiştir. Sade-
ce belediye internet sayfalari değil; kent yönetimlerinin ve yöneticilerinin 
sosyal medya hesaplari da ön plana çikmiştir. Kentsel bilgi ve verilerin 
anlik paylaşiminin rahatça yapilabileceği uygulamalar sayesinde yönetici-
lerle halkin iletişim ve etkileşimi daha siki hale gelmiştir.

Küresel nitelik taşiyan koronavirüs salgini pek çok ülke kentlerinde 
de benzer etkiler yaratmiştir. Örneğin Kinder Kentsel Araştirmalar Enstitü-
sü’nün hazirladiği raporda (2021) Amerika’da pandemi dönemi ve sonrasi 
kentler için yaptiği tespitler aşağidaki şekilde yorumlanabilmektedir:

•	 Nüfusu yoğun ve pahali kentlerde insanlar daha az kira ödemek 
için daha küçük ve konforsuz evlerde oturmak durumunda kalmaktadir. 
Sokağa çikma kisitlamalari döneminde insanlarin diş dünya ile bağlari ze-
delenmiş; küçük ve havasiz konutlar kentlilerin psikolojisini bozmuştur. 
Oysa küçük, daha az yoğun kentlerde daha geniş ve bahçeli konutlarda 
oturabilen kentliler, pandeminin “kapana kisilma” hissiyatini daha az ya-
şamişlardir. Bahçelerinde doğal hayatla olan bağlarini koparmadan sosyal 
mesafelerini koruyabilmişlerdir.

•	 Büyük ve pahali kentler çekiciliğini yitirirken; küçük ve daha 
ucuz kentler giderek daha çok tercih edilmektedir. 

•	 Salgin öncesinde Amerika’da New York ve San Francisco gibi 
metropollerde daire kiralamak daha revaçtaydi. Ancak karantina ve soka-
ğa çikma kisitlamalari olduğunda dar apartman daireleri ihtiyaci karşila-
yamamiştir. Bu nedenle salginin kentlerdeki konut piyasasina çok büyük 
etkisi olmuştur. Kiralar çok artmiştir. Normalde kent merkezinde yaşayip 
kafe, restoran, tiyatro gibi aktivitelere yakin olmayi isteyen kentliler, ki-
sitlamalar sonrasinda geniş konutta ikamet etmeye daha fazla önem ver-
mişlerdir. Bu nedenle kent merkezinde kirada oturmak yerine, banliyöler-
de geniş ve bahçeli ev satin almak daha tercih edilir hal almiştir. Özellikle 
şehrin çeperinde, yeşil alanlari bol olan ama şehir merkezine toplu ulaşim 
imkâni olan alanlarda konut satin alma ve kiralama fiyatlarinda ciddi yük-
selmeler görülmüştür.

•	 Houston gibi kalabalik şehirlerde bile kent merkezlerinin “haya-
let şehir” haline gelmesi ve plazalarin bile boşalmasi kent merkezlerinin 
cazibesine leke düşürmüştür. Uzaktan çalişma (home office) sisteminin 
daha çok tercih edilmesi iş merkezlerindeki kiralama oranlarini azalt-
miştir. Firmalar masraflarini kisma yoluna giderek daha az metrekarelere 
yerleşmeye başlamiştir. Salgin sonrasi kentlerinde uzaktan çalişma siste-
minin devamliliğinin olacaği; toplanti vb organizasyonlar için dönüşümlü 
kullanilabilecek ofis katlarinin sayisinin artacaği düşünülmektedir.
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•	 Salgindan en çok turizm sektörü, restoran ve barlar etkilenmiş-
tir. Amerikan kültüründeki sosyalleşme alanlari olarak bu kentsel alan-
lar yerine açik kamusal yeşil alanlarda sosyal mesafeli görüşmeler tercih 
edilmeye başlamiştir. Kapanan firmalardaki elemanlar yüzünden işsizlik 
oraninda büyük artiş gözlenmiştir. Yine de kentlerin yaşam kültürlerinin 
devamliliğini sağlayacaği düşüncesiyle; salginin etkileri azaldiğinda res-
toran gibi işletmelerin varliğini sürdüreceği düşünülmektedir. Ancak bü-
yük işletmeler yerine, küçük ve az sayida kişi çalişan mekanlarin olacaği 
tahmin edilmektedir.

•	 Salgin döneminde işe gitmek zorunda olanlarin en büyük sorun-
larindan biri toplu ulaşimi kullanma zorunluluğudur. Bulaş ihtimali açi-
sindan kalabalik alanlardan kaçinmak gereklidir. Uzaktan çalişanlarin 
çoğu merkeze uzak yerlere taşinip trafiğe minimumda çikmayi tercih et-
mişlerdir. Merkezde kalip çalişmaya devam edenler ise ulaşimdaki süreyi 
azaltmak veya yürüyerek gidebilmek için işyerine yakin konut kiralama 
yoluna gitmişlerdir. Ayrica ulaşimda bisiklet kullanimi artmiştir. Mahal-
le düzeninde ayni yöne giden kentlilerde araba paylaşma uygulamalari 
görülmektedir. Daha az kişiyle temas etme olanaği kentlilere çekici gel-
mektedir.

Tüm bu anlatilanlarin işiğinda; küresel bir salgin olan koronavirüsün 
kent yaşamina doğrudan ve dolayli pek çok etkisi olduğu görülmektedir. 
Yaşam kalitesi ölçütleri bakimindan salgin süreci kentlilerin hayat kali-
tesini oldukça etkilemiştir. Avrupa Kentli Haklari Deklarasyonu(TEPUR, 
20222) açisindan incelendiğinde “hak” olarak tanimlanabilecek çok sayida 
kentsel hizmetin planlama, organizasyon ve uygulama süreçlerinde dönü-
şümler görüldüğü anlaşilmaktadir.  Bireylerin kent mekanlarini istedikleri 
zaman kullanabilme özgürlükleri kisitlandiğinda doğal yaşam alanlarina 
olan eğilim artmaktadir. Bu durum kent mekanlarinda doğal ortamlarin 
varliğinin artişina işaret edebilecektir. Yeni çağin tasarim vizyonlarindan 
biri olan biyofilik tasarim bu süreçte yerini almaktadir.

BİYOFİLİK OLGUSU VE KENTLERDE BİYOFİLİK TASA-
RIM

Biyofili terimi Yunanca kökenlidir ve “doğa sevgisi” olarak tercüme 
edilebilmektedir (Ostner, 2021). Bu kavrami ilk kullananlardan biri olan 
Erich Fromm (1973) bir sosyal psikologtur. Biyofili kelimesini “hayatin 
ve her şeyin tutkulu sevgisi” olarak ele almaktadir. Heerwagen(2008) bi-
yofiliyi “insanin doğayla bağlanti kurma ihtiyaci” olarak tanimlamiştir. 
Biyofili doğal hayata tutkulu bir sevgiyle bağlanma anlamini taşimaktadir. 
Bir başka deyişle doğduğumuz andan itibaren otomatik olarak taşidiğimiz 
doğa sevgisi ve hayata bağlanma arzusudur. 
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Kentler canlilarin doğumdan ölüme tüm yaşamlarina ortaklik eden alan-
lardir. Bireylerin kentsel yaşaminda biyofilik tasarim olgusu; mekân, insan 
ve doğa ilişkisinin kesişme noktasi olarak değerlendirilebilir. Geçmişten bu-
güne insanoğlunun tarihsel süreci anlatilirken doğayla bütünleşerek doğadan 
korunma eylemi neticesinde yerleşimlerin organize edildiğine şahit olmak-
tayiz. Su kenarlarina yerleşme, kayalari oyarak barinma ihtiyacini giderme, 
ormana yakin olarak beslenme sağlamak gibi doğal hayatla olan ilişki güç-
lenmektedir. Tarimsal alanlara yakin olan kirsal yerleşimlerin yerini kentler 
almaya başlayinca insan ve doğa ilişkisi yeniden biçimlenmeye başlamiştir. 
Kentlilerin hem içten gelen doğaya tutkunluk ve ihtiyaç boyutu; hem de mo-
dern yaşamin getirdiği konfor alanlarina yönelişi mevcuttur. 

Toplumda bir kesim modernleşmeyi yüksek binalara yerleşerek gün-
cel teknolojinin konforuna siğinmak olarak tanimlayabilmektedir. Hatta 
kişilerin doğayla olan ilişkisi dahi çağdaş imkanlarla bütünleşerek “do-
ğayla baş başa tatil organizasyonlari” yapilabilmektedir. Yoğun kent ha-
yatindan bir süreliğine kaçişi ifade edebilen “inziva” tatilleri teknolojik 
cihazlarin kullanilmayarak bireylerin doğada kendi iç dünyalarina yaptik-
lari yolculuklari ifade etmektedir. Buradan da anlaşilacaği üzere; bireyler 
modernleşme ve ekonomik gelir etme çabalarindaki edinimlerini, ödeme 
yaptiklari inziva tatillerinde ya da doğa yürüyüşlerinde kullanmaktadirlar. 
Bu paradoksun kendi içindeki çözümü bize göstermektedir ki; her ne ka-
dar modern kent toplumunun ekonomik baskilari bizi zorlasa da psikolojik 
anlamda doğaya olan bağlanti yerini muhafaza etmektedir. Öyleyse kent-
lilerin günlük yaşam pratiklerinde doğal ortamlarin varliği hem birey hem 
de toplum sağliği açisindan olumlu etki yaratabilecektir. Biyofilik tasarim 
vizyonunun kent planlamayla olan bağlantisinin temelinde bu düşünce 
yatmaktadir. Dravigne ve arkadaşlari (2008) çalişma hayatinda yeşil alan 
manzarali mekanlarin varliğinin iş memnuniyetini artirdiğini savunmak-
tadir. Modern kentlerin yapay ve sentetik alanlari yerine doğal malzeme, 
sürdürülebilir yaklaşim, yenilenebilir malzeme, yeşil alan kullaniminin 
diğer kentsel fonksiyonla olan etkileşiminin artirilmasi gibi yaklaşimlar 
biyofilik kent fikrini işaret etmektedir. 

Beatley ve Brown(2021) kentleşmenin artişinin yarattiği tehlikeler 
göz önüne alindiğinda; biyoçelitlilik bakimindan kentsel kararlarin hayati 
önem taşidiğini vurgulamaktadir. Bütünsel eko-bölgesel planlama; kentsel 
etkiyi hesaba katmali ve dünya nüfusunun yarisinin yaşadiği kentsel alan-
larin doğa ile uyum içinde inşa edilmesini sağlamaya çalişmalidir. İnsan-
larin daha üretken ve mutlu olmak için doğaya olan ihtiyaçlarinin varliği 
tartişilmiş; doğayi görme ve koklama arzusunun insan DNAsindaki yerine 
dikkat çekilmiştir. Kentlerdeki betonlaşma, hava ve su kalitesinin düşü-
sü ve kentsel atiklarin tarattiği görsel kirlilikler sürdürülebilirliğin önünde 
tehdit oluşturmuşlardir (Beatley ve Newman, 2013).
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Kuo ve arkadaşlarina göre(1998) kentlerdeki yeşil ögelerin varliği gü-
venlik algisini artirmakta ve olumsuz toplumsal davraniş kaliplarini azalt-
maktadir. Konut alanlarindaki yeşil alanlarin varliğiyla sosyal iletişimin 
güçlenmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programi (UNEP, 2022) çevre 
koruma konusunda dünya ölçeğinde dikkat çekerek; yeşili artiracak poli-
tikalarin oluşmasini hedeflemektedir. Bireylerin refaha ulaşabilmesi için 
yeşile duyarliliğin artmasi gerektiğini; yeşil şehircilikle beraber sosyal 
adalete ulaşmakta pozitif etki sağlanabileceği belirtilmektedir. Ayrica do-
ğal malzeme kullanimi ve yeşil alan fazlaliğiyla çevresel risklerin önüne 
geçilerek dirençli kent planlamasi için başari sağlanabileceği söylenmekte-
dir. Bu durum “doğa sevgisi ve hayata bağlanma” mottosunu taşiyan biyo-
filik tasarim ilkeleriyle örtüşmektedir. Bol ve erişilebilir doğa biçimindeki 
biyoçeşitliliğin korunmasi, kentsel alanlarin olumsuz eğilimlerini tersine 
çevirmeyi ve “hem insanlar hem de biyolojik çeşitlilik için sağlikli, daya-
nikli şehirler ve kasabalar yaratmayi” amaçlayan daha geniş bir biyofilik 
şehir vizyonunun parçasidir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Gerek ekonomik gerekse sağlik, kültür, eğitim gibi nedenlerle insan-
larin kentlere doğru akininin yaşandiği bir dönemin olduğu bilinmektedir. 
Bahsi geçen her ihtiyaç yaşam kalitesi ölçütleri arasindadir. Bu bakiş açi-
siyla bireylerin kentsel alanlara yaşam kalitelerini artirma amaciyla gel-
diğini söylemek yanliş olmayacaktir. Ancak kontrolsüz kentsel genişleme 
olgusu pek çok habitat kaybina, türlerin azalmasina, hava ve su kirliliğine, 
yeşil alanlarin azalmasina, karbon ayak izinin artişina ve dolayisiyla iklim 
krizinin negatif etkilerinin yükselmesine neden olmaktadir. Bu durumda 
kentlerden beklenen yaşam kalitesi artişi süreci tersine çevrilen bir hal 
alabilmektedir. Ekonomik anlamda beklentilerin karşilanmasi için tercih 
edilen kentsel alanlarda doğal yaşama temas etme olanaklari neredeyse yol 
olmaktadir. Oysa bu unsur da yaşam kalitesinin önemli ölçütlerinden biri 
olarak değerlendirilmektedir. Kentlerin sürdürülebilir planlama vizyonuna 
sahip olmasi sadece o kente değil, ülke ve dünya ölçeğinde olumlu etkiler 
yaratabilecek güçtedir. Gelecek nesillere güzel bir dünya birakma arzusu 
doğanin tahribatinin önüne geçebilmekle yaşanacaktir. Doğa ile temas et-
menin kişilerde mutluluk yarattiği savindan hareketle ortaya atilan biyofi-
lik tasarim vizyonu bu noktada devreye girmektedir. 

Bu çalişma kentsel hizmetler üzerinden yaşam kalitesi olgusunu tar-
tişmaktadir. Koronavirüs salgini ile kentsel yaşamdaki değişim sürecini 
ele almaktadir. Özellikle salgin ve salgin sonrasi yeni normal kentlerde 
planlama hizmetlerinde doğal hayatla olan ilişkinin güçlü tutulmasi daha 
ön plana çikmiştir. Salgin öncesinde popüler olan kapali ve kalabalik me-
kanlari yerini açik yeşil alanlara birakmaktadir. Hatta salgin döneminde 
nüfus yoğunluğu oldukça yüksek olan metropol merkezlerinden banliyö ve 
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kirsal alanlara doğru geri göçün yaşandiği bilinmektedir. Bu durum kentsel 
yaşama dair ihtiyaç önceliklerinin değiştiğine de işaret etmektedir. Kent 
planlamanin bütünsel bir yaklaşimla hareket etmesi; sürdürülebilir planla-
manin tüm unsurlarinin kentsel hizmetlere entegrasyonunun sağlanmasina 
çabalanmalidir. 

Kentlerin değişiminin tüm dünyanin sürdürülebilirliği adina domino 
etkisi yaratabileceği açiktir. Öyleyse salgin döneminde yaşanan krizin fak 
da olsa firsata dönüştürülebilmesi için bu çabanin hayata geçirilmesi ge-
rekmektedir. Bu hamlede kent plancilari, mimarlar, peyzaj planlamacila-
ri, sosyolog, psikolog, ekonomist gibi disiplinler arasi çalişmalara olanak 
taninmalidir. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimle olan baği kuvvetlen-
dirilmelidir. Sivil toplum örgütleri, meslek odasi temsilcileri ve kentlere 
ekonomik girdi sağlayan özel sektör yöneticilerinin ortakliklarina dayali 
kapsayici projeler geliştirilmelidir. Benzer niteliklere sahip kentler arasin-
da ortakliklar kurulmali; proje odakli girişimlerde bulunulmalidir. Kentle-
rin küresel biyoçeşitliliğin yönetiminde lider rol üstlenebileceği bir süreç 
planlanmalidir. Tüketim ekonomisinin hakimiyetinin seyri değiştirilmeye 
çalişilmali; tarimsal üretimin önemine dikkat çekilmelidir. Biyofilik tasa-
rimin tüm bu anlatilanlarin yapilmasinda önemli bir rolü olabileceği aşi-
kardir. Yaşarken daha iyi hissedilen, mutlu, sağlikli ve güvenli kentlere 
ulaşabilmede bir yöntem önerisi olarak karşimiza çikan biyofilik tasarim 
vizyonu, sürdürülebilir kentsel gelişme bakimindan olumlu olarak değer-
lendirilebilmektedir.
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1.GİRİŞ

Tasarim nesnelerin, olaylarin veya durumlarin amaçlanan bir sonuca 
göre tanimlandiği bir süreçtir. Tasarim; onu fark edemememize rağmen in-
sanlar üzerindeki etkisi değişkendir, anlamlidir ve yaşamimizin en önemli 
bileşenlerinden biri olarak yaşamin her ayrintisinda vardir (Akdemir, 2017; 
Kahraman, 2020). Yaratici, yenilikçi, katilimci ve eleştirel olmayi hedef-
leyen tasarim eğitimi ise; bir probleme çok amaçli bakiş açisi kazandirma, 
yansitmayi geliştirme gibi tekniklerin öğretilmesini destekleyen teorik bir 
alt yapiya sahiptir (Durmuş, 2015). 

Tasarimla ilgili yapilan çalişmalarda farkli dönemlerde farkli tasarim 
ögelerinin daha yoğun olarak kullanildiği görülmüştür. Örneğin; 1899-
1972 yillari arasinda tasarim ögeleri olarak çizgi, ton ve renk kullanilmiştir 
(Ahmed ve Gurumoorthy, 2017). 1972 yilindan sonra bu üç temel ögenin 
yani sira yeni tasarim ögelerinin de kullanilmaya başlandiği ve 2004 yilina 
kadar ögelere ilişkin güncellemeler olduğu görülmüştür. Günümüzde baş-
lica temel tasarim elemanlari arasinda çizgi, biçim, yön, ölçü, aralik, doku 
ve renk sayilmaktadir. Bilinçli bir şekilde bir araya getirilen bu tasarim 
ögeleri belirlenen amaç doğrultusunda verilmek istenen mesaji iletecektir 
(Alpan, 2008). Söz konusu mesaj soyut veya somut biçimde ifade edile-
bilmektedir. Tasarim ögelerinin ve ilkelerinin bir araya gelerek iki boyutlu 
düzlemde geometrik biçimlerle ifade edilişi soyut tasarim çalişmalarina 
örnek olarak verilmektedir. Soyut tasarimda sonsuz bir evrende farkli ge-
ometrik şekillerin bir araya gelerek, farkli biçimlerde anlamli bir bütün 
oluşturmasi hedeflenmektedir. Somut tasarim ise; verilen mesajin soyut ta-
sarimdan daha açik, gerçek bir nesne veya mekân üzerinde tasarim ögeleri-
nin anlamli bir bütün oluşturmasi olarak tanimlanmaktadir.  Temel tasarim, 
işte bu soyut ve somut tasarim ekseninde şekillenmektedir (Erdoğdu ve 
Pelin, 2016). Okunabilir bir kentsel mekân sağlamak; tasarim ögelerinin 
anlamli bir şekilde kullanilmasi ve kent ögelerinin bir araya gelmesiyle 
mümkün olmaktadir. Kent ögelerinin geometrik karakteristiklerinin ve es-
tetik özelliklerinin okunabilirliği ise; mekân algisini kolaylaştirmaktadir 
(Krier ve Rowe, 1979).

Temel tasarim eğitimi ve ders biçimi (Çetinkaya, 2014; Çelik, 2014; 
Besgen vd., 2015; Süyük Makakli ve Özker, 2016; Zeybek, 2019; Hsieh 
vd., 2021), görsel algiya etkisi (Arslan, 2014; Erdoğan ve Zeybek, 2019), 
yaraticilik konusunda tasarim düşüncesinin geçmişi (Çubukcu ve Dündar, 
2008; Akbulut, 2010; Guler ve Atalayer, 2016) akademik araştirmalara 
konu olmuştur. Escher’in 10 eseri (İldes, 2014), Hundertwasserhaus’un 3 
soyut, 3 somut eseri de (Al Şensoy ve Işik, 2018) benzer şekilde temel 
tasarim ögeleri açisindan incelenmiştir. Soyut veya somut tasarimlarda te-
mel tasarim ögelerinin araştirilmasi farkli sanatçilarin eserleri veya tasarim 
eğitimi alan öğrencilerini kapsamaktadir. Bu çalişmada farkli olarak soyut 
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ve somut tasarim arasindaki geçiş üzerine kurgulanan temel tasarim eğiti-
minin çiktilarinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Tasarimla ilgilenen meslekler açisindan bakildiğinda; konumuz olan 
temel tasarim dersi farkli fakültelerin (Orman Fakültesi, Mimarlik ve Ta-
sarim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi vb.) farkli lisans 
programlari müfredatinda (peyzaj mimarliği, mimarlik, şehir ve bölge plan-
lama vb.) yer almaktadir. Bölümlerde büyük çoğunlukla zorunlu ders olarak 
yer alan temel tasarim dersinin; öğrencinin çevresini algilamasi ve özellikle 
görsel algilama becerilerini geliştirmesi gibi konularda teorik bir altyapi sağ-
ladiği düşünülmektedir (Yilmaz ve Akyol, 2021). Öte yandan temel tasarim 
eğitimi bireyin sanatsal eğilim, yetenek ve becerilerinin ortaya çikarilmasi, 
vizyon ve görsel algiya dayali deneyim ve bilgilerinin kontrol edilmesi ve 
kullanilmasi, özgün biçimler üretilmesi konusunda çağdaş ve ileri bir eği-
timdir (Atalayer ve Üstün, 2000; Bingöl, 2016; Kasap ve diğ., 2019). Bu 
nedenle temel tasarim eğitimi görsel algiya odaklanir ve temellerini “bütün, 
parçaların toplamından daha büyüktür” diyen Gestalt algi kuramindan alir 
(Sarioğlu Erdoğdu, 2016). Temel tasarim dersi çalişmanin yapildiği İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarliği Bölümü lisans 
müfredatinda 1. sinifta zorunlu bir ders (3 kredi-6 AKTS) olarak yer almak-
tadir. Bu ders peyzaj mimarliği eğitiminde soyut ve somut tasarim kurgula-
rinin ilk ve temel ayağini oluşturmaktadir.  Ders kapsaminda öğrencilerin 
temel tasarim ögeleri ve ilkeleri hakkinda bilgi sahibi olmasi, bu öge ve ilke-
leri kullanarak bilgi ve özgür yaraticiliği ile soyut çalişmalar üretmesi, daha 
da kavramiş olduğu tasarim ögelerini okunabilir gerçek mekanlar üretmek 
amaciyla somut tasarimlari kullanmasi amaçlanmaktadir. Bunun yani sira 
görsel alginin arttirilmasi, tasarim becerisinin geliştirilmesi ve sanatsal bakiş 
açisinin kazandirilmasi hedeflenmektedir. Tasarim aşamalarinin uygulama-
dan bağimsiz soyut bilgiler ölçeğinde ele alindiği bir temsil yöntemi olarak 
değerlendirilmesi gereken temel tasarim dersi; kavramsal soyutlama yakla-
şimlari için oluşturulan tasarim süreçlerinin ve özgün mekân kurgularinin 
oluşumuna olanak tanimaktadir. 

Bu çalişma kapsaminda, soyut ve somut tasarim ifadelerinde farklila-
şan tasarim ögelerini ve ilkelerini araştirmak, mimarlik temel alanindaki 
farkli disiplinlere (Peyzaj mimari, şehir plancisi, iç mimar, mimar), farkli 
eğitim düzeylerine (Lisans, yüksek lisans, doktora) sahip uzmanlarin tasa-
rim ögelerini değerlendirmeleri sonucunda oluşan farkliliklari ya da ben-
zerlikleri rastgele seçilen 10 öğrenci ödevi üzerinden sorgulamak amaç-
lanmiştir. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM

Çalişmanin materyalini, 2020-2021 Bahar Yariyilinda uzaktan eği-
timle verilen Temel Tasarim dersi kapsaminda öğrenciler tarafindan yapi-
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lan tasarim çalişmalari oluşturmaktadir. Bu çalişma için 10 öğrenciye ait 
toplam 20 çalişma (10 soyut tasarim:T1, 10 somut tasarim:T2) değerlen-
dirmeye alinmiştir. Çalişmanin değerlendirilebilmesi için anket hazirlan-
miştir. Anket, pandemi sürecinin devam ediyor olmasi nedeniyle “Google 
Formlar” ile çevrimiçi hale getirilerek temel tasarim eğitimini almiş en az 
lisans mezunu olan uzmanlara iletilmiştir. 

Hazirlanan çevrimiçi anket sorulari 3 bölümden oluşmaktadir. Birinci 
bölümde; anketi yanitlayan kişilerin cinsiyetine, mesleğine ve eğitim dü-
zeyine ilişkin sorular vardir. Anketin ikinci bölümünde; öğrencilerin soyut 
tasarim algisini değerlendirilmesinin amaçlandiği sorular yer almaktadir. 
Bu bölümde değerlendirilen çalişmalar için öğrencilerden beklenen; belir-
tilen temel parametreleri kullanarak (çizgi, yön, ölçü, aralik, doku, renk) 
ve ilkelerini kullanarak, seçilen geometrik şekil veya şekiller ile ilginç bir 
düzenleme yapilmasidir. Anketin üçüncü bölümünde; öğrencilerin somut 
tasarim algisinin değerlendirilmesinin amaçlandiği sorular yer almaktadir. 
Bu bölümde değerlendirilen çalişmalar için öğrencilerden beklenen; soyut 
tasarim için belirlenmiş olan temel tasarim ögelerinin kullanilarak, seçilen 
geometrik şekil veya şekiller ile bir meydan ya da park köşesi düzenleme-
sidir. Uzmanlardan çalişmalari tasarim ögelerinden çizgi, yön, ölçü, aralik, 
doku, renk ayrica tasarim ögeleri arasindaki dengeli ilişki ve mekâni ta-
nimlama becerisi konulari açisindan değerlendirerek, 1’den 5’e kadar pu-
anlamasi istenmiştir. Ödevlerin hangi öğrenciye ait olduğu bilgisi anketi 
yanitlayan uzmanlara verilmemiştir. Tablo 2.1’de öğrencilerin her iki konu 
için oluşturduklari tasarim çalişmalari yer almaktadir (Tabloda her öğren-
cinin tasarim çalişmasi birlikte verilmiştir). 

Tablo 2.1. Mekân algısına yönelik öğrencilerin oluşturduğu soyut ve somut 
tasarım örnekleri

Öğrenci 
(Ö)

Soyut Tasarim (T1)
(Anket 2. Bölüm)

Somut Tasarim (T2)
(Anket 3. Bölüm)

Ö1

Ö2
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Ö3

Ö4

Ö5

Ö6

Ö7

Ö8

Ö9
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Ö10

Çalişmaya lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim düze-
yinde peyzaj mimari, şehir plancisi, mimar ve iç mimar katilmiştir. Anket 
yanitlarinin kabulü için belirlenen süre Haziran-Temmuz 2021’dir. Süre 
sonunda toplam 125 uzmanin ankete yanit verdiği görülmüştür. Belirlenen 
süre bitiminde ulaşan anketler (2 adet) değerlendirilmeye alinmamiştir. 

Bulgularin değerlendirilmesinde R 4.1.0 programlama dili kullanil-
miştir. Güven araliği tüm testler için %95 düzeyinde alinmiştir.  Ankete 
katilim orani, ödevlerin aldiği ortalamalar betimsel istatistik araciliğiyla 
ortaya çikarilmiştir. Non-parametrik testlerden Ki-kare testi; soyut ve so-
mut tasarim arasindaki ilişkiyi (ilgili parametreler açisindan) tespit etmek, 
Kruskal-Wallis testi; katilimcilarin eğitim düzeyi ve mesleklerine göre 
farkliliklari araştirmak ve Games-Howell Post-hoc testi ise;  katilimcilar 
arasindaki farki tespit etmek amaciyla kullanilmiştir.

3. BULGULAR

Uzmanlarin %24,8’i erkek, %75,2’si ise kadindir. Katilimcilarin 
%41,6’si lisans, %24,8’i yüksek lisans ve %33,6’si doktora mezunudur. 
Uzmanlarin %63,2’si peyzaj mimari, %16’si mimar, %14,4’ü şehir planci-
si ve %6,4’ü iç mimardir. 

Uzmanlar öğrencilerin çalişmalarini öncelikle çizgi, yön, ölçü, aralik, 
doku, renk, tasarim ögeleri arasindaki ilişki, mekâni tanimlama becerisi 
bakimindan değerlendirmiştir. Buna göre; tüm öğrencilerin soyut ve somut 
tasarimlari için yapilan değerlendirmelerin sonucunda ilgili parametreler 
için elde edilen sonuçlar tabloda gösterilmiştir. (Tablo 3.1). 

Tablo 3.1. Belirlenen parametrelerin ortalama puanları

Parametre Soyut Tasarım Ortalama Somut Tasarım Ortalama

Çizgi 3,09 3,34

Yön 2,91 3,34

Ölçü 3,11 3,27

Aralık 3,07 3,21

Doku 2,95 3,30

Renk 3,05 3,32

Tasarım Ögeleri Arasındaki 
İlişki 3,08 3,35

Mekânı Tanımlama Becerisi 3,11 3,50
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En Düşük Ortalama

En Yüksek Ortalama

Değerlendirilen parametreler açisindan başarili bulunanlar soyut ta-
sarim çalişmalarinin değerlendirilmesi sonucunda; ölçü, somut tasarim 
çalişmalarinin değerlendirilmesi sonucunda ise; çizgi ve yön olmuştur.  
Diğerlerine göre daha az başarili olarak değerlendirilenler; soyut tasarim 
çalişmalari için yön, somut tasarim çalişmalari için aralik olduğu görül-
müştür. Tasarim ögeleri arasinda ilişki ve mekâni tanimlama becerisi açi-
sindan somut tasarimlarin soyut tasarimlara göre daha başarili olduğu tes-
pit edilmiştir. Genel değerlendirmede ise; somut tasarim ifadelerinin soyut 
tasarimdan daha başarili olduğu tespit edilmiştir. 

10 öğrenci için yapilan değerlendirme sonucuna göre; soyut tasarim ve 
tasarim ögeleri arasindaki ilişki bakimindan Ö3 en yüksek ortalama puani 
(3,67), Ö6 ise en düşük ortalama puani (2,55) almiştir. Mekâni tanimlama 
becerisi açisindan ise; Ö4 en yüksek ortalama puani (3,57), Ö6 en düşük 
ortalama puani (2,62) almiştir.  Somut tasarim, tasarim ögeleri arasindaki 
ilişki açisindan değerlendirildiğinde; Ö8 en yüksek ortalama puani (3,78), 
Ö3 en düşük ortalama puani (2,50) almiştir. Mekâni tanimlama becerisi 
açisindan değerlendirildiğinde ise; Ö8 en yüksek ortalama puani (3,99), 
Ö3 en düşük ortalama puani (2,56) almiştir. 

Tablo 3.2. Soyut ve somut tasarım arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

 Çizgi Yön Ölçü Aralik Doku Renk

Tasarim 
öğeleri 
arasi ilişki

Mekâni 
Tanimlama 
Becerisi

Ö1 0.02318     3.37E-02 0.03003 0.0001602

Ö2 0.007367 1.86E-02 0.00601 0.04799  0.002424 0.00106 0.0002394

Ö3    0.008712  0.03627  0.02277

Ö4         

Ö5         

Ö6 0.0005077  0.04139 0.04038   0.04866  

Ö7        0.02283

Ö8 3.58E-07 3.10E-10 6.78E-13 1.75E-07 4.30E-10 1.96E-05 1.41E-09 1.68e-12

Ö9 7.94E+03 0.0006194 0.0001493 0.001025 3.09E-02 0.003643 0.0001451 0.0007669

Ö10 2.34E-04 0.006252 0.001328 0.003378 0.02518 0.04628 0.005301 3.01e-06

p<0,05

Öğrencilerin soyut ve somut tasarimlari arasindaki ilişki ki-kare testi 
ile sorgulanmiştir. Buna göre; öğrencilerin soyut ve somut tasarimlari için 
temel tasarim ögeleri açisindan aldiklari ortalama puanlara göre değerlen-
dirme yapildiğinda; çizgi 6 öğrenci, yön 4 öğrenci, ölçü 5 öğrenci, aralik 6 
öğrenci, doku 3 öğrenci, renk 6 öğrenci ilişkili bulunmuştur (p<0,05). Ay-
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rica tasarim ögeleri arasindaki ilişki 6 öğrenci, mekâni tanimlama becerisi 
7 öğrenci ödevinde ilişkili bulunmuştur (Tablo 3.2). 

Tablo 3.3. Mesleklere göre parametreler arasındaki farklılıklar

Mesleklere göre öğrenci çalişmalari belirlenen temel tasarim ögele-
ri açisindan değerlendirildiğinde (Games-Howell post-hoc testi sonucuna 
göre); çizgi, doku, ölçü, yön, renk arasinda anlamli farkliliklar olduğu so-
nucuna ulaşilmiştir. Bununla birlikte mekâni tanimlama becerisi ve tasarim 
ögeleri arasindaki ilişki açisindan da istatistiksel olarak farkliliklar tespit 
edilmiştir. Peyzaj mimari ve şehir plancisi arasinda yön, ölçü, çizgi, aralik 
ve doku açisindan istatistiksel olarak anlamli bir fark olduğu tespit edil-
miştir (p<0,05). Peyzaj mimari ve mimar arasinda doku, ölçü, aralik ve 
çizgi parametreleri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark olduğu gö-
rülmüştür (p<0,05) (Tablo 3.3.).
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Tablo 3.4. Eğitim düzeyine göre parametreler arasında farklılıklar
1:Lisans; 2: Yüksek Lisans; 3:Doktora

1-2:a; 1-3:b; 2-3:c

Tasarim Ögeleri Tasarim 
ögeleri arasi 
ilişki

Mekâni 
Tanimlama 
BecerisiÇizgi Yön Ölçü Aralik Doku Renk

Ö1-T1 0,03058*
Ö3-T1 0,01346a 0,001486b 0,04729a 0,0253a
Ö4- T1 0,02283a 0,008526a
Ö5- T1 0,03708b
Ö6- T1 0,02767a 0,03677* 0,04861*
Ö7- T1
Ö8- T1 0,0007522a,b 0,02404b 0,008997b 0,0006632b 0b 0,02305b 0,02216b
Ö3-T2 0,0287b 0,04755b 0,01958a,b 0,01181b 0,02919b 0,0281b 0,004268a,b
Ö4- T2 0,006665b 0,02737b 0,001672b 0,0005829a,b 0,001021a,b 0,003266b
Ö5-T2 0,01027a,b 0,002977a
Ö6-T2 0,02884b 0,005959b 0,004089b 0,01354b
Ö7-T2 0a,b 0,0005618b 0a,b 0,000167b 0b,c 0,0008437b 0,0001923b 0,003723b
Ö8-T2 0b,c 0,0001065b,c 0b,c 0b,c 0,000204b,c 0b,c 0b,c 0,000726b,c
Ö9-T2 0,01024b 0,0003122b,c 0,01963b 0,02882b 0,03682b 0,00665b 0,03742b 0,01283b
Ö10-T2 0,003293b 0,0003147b 0,01829a 0,004076a,b 0,003813b 0,007204b

(p<0,05)                                                                 

(p<0,05). (Tablo 3.4.). 

Benzer şekilde eğitim düzeyine göre tasarim ögeleri açisindan de-
ğerlendirme yapildiğinda (Games-Howell post-hoc testi sonucuna göre); 
ölçü, doku, çizgi, yön, renk ve aralik konusunda istatistiksel olarak an-
lamli farkliliklarin olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Yoğun olarak lisans 
mezunlari ve doktora mezunlari arasinda çizgi ve ölçü parametrelerinin 
değerlendirilmesi noktasinda istatistiksel olarak anlamli farkliliklar oldu-
ğu görülmüştür. Ayrica mekâni tanimlama becerisi ve tasarim ögeleri ara-
sindaki ilişki açisindan da istatistiksel olarak anlamli farkliliklarin olduğu 
tespit edilmiştir 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Temel tasarim, üniversitelerin tasarimla ilgili bölümlerinde temel bir 
ders olarak lisans eğitimin başlangicinda yer almaktadir. Mimarlik temel 
alaninda da verilen bu derste öğrencilerin düşüncelerini geometrik biçim-
lerle soyut biçimde ifade edebilmesi ve gerçek mekânda somut tasarim 
algilarini geliştirebilmesi beklenmektedir. Bu çalişma kapsaminda peyzaj 
mimarliği bölümü lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçilen süreçte 
ürettikleri soyut ve somut tasarim çalişmalari, temel tasarim disiplini hak-
kinda bilgi sahibi farkli meslek gruplarindaki uzmanlar tarafindan belir-
lenen parametreler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Farkli meslek disip-
linlerinde okutulan bu ortak derste verilen eğitim ayni ancak uygulama 
alanlari farklidir. Bu nedenle; farkli meslek gruplarinin değerlendirmele-
ri algi, uygulaniş şekli, mesleki bilgi ve ürün hakkindaki eleştirel bakişi 
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yansitacaktir. Çalişmanin sonucunda; soyut ve somut tasarim ifadelerinde 
farklilaşan tasarim ögeleri araştirilmiş, mimarlik temel alanindaki farkli 
disiplinlere (Peyzaj mimari, şehir plancisi, iç mimar, mimar), farkli eğitim 
düzeylerine (Lisans, yüksek lisans, doktora) sahip uzmanlarin belirlenen 
parametreleri değerlendirmeleri sonucunda oluşan farkliliklar ya da ben-
zerlikler ortaya konmuştur. 

Ders kapsaminda öğrencilerle yapilan çalişmalarin tartişildiği, öğren-
me ve tasarim sürecine katkilarinin ortaya konulduğu benzer çalişmalar 
göstermiştir ki soyut–somut tasarim algisi öğrencilerin en zor algiladiği 
ve uyguladiği konulardandir (Düzenli vd., 2017). Bu kapsamda; yapilan 
soyut ve somut çalişmalar yoruma duyarli bakiş açilari tarafindan değer-
lendirilmiştir. 

Soyut ve somut tasarimlar arasinda yapilan karşilaştirmalarda somut 
tasarim çalişmalarinin daha başarili bulunduğu tespit edilmiştir. Benzer 
bir biçimde Orthel ve Day (2016) somut tasarimin öğrenciler tarafindan 
daha iyi bir ifade araci olduğunu belirtmiştir. Mekâni tanimlama becerisi 
ve tasarim ögeleri açisindan somut tasarimlarin daha başarili olmasi ise 
kentsel mekân algisinin soyut mekân algisindan daha güçlü olmasiyla iliş-
kilendirilmiştir. Mekân algisi üç boyutlu çevrenin görsel aktarimiyla sağ-
lanmaktadir. Öte yandan ders kapsaminda önce iki boyutlu soyut tasarimin 
yaptirilmasi, Arslan (2014) ve Erdoğan ve Zeybek (2019) tasarim dersi-
ni aldiktan sonra gelişen görsel algi ile tutarli biçimde; ders kapsaminda 
tasarim hakkinda temel bilginin kazanilip somut mekândaki karşiliğini 
oluşturduğu için somut tasarimlarin daha başarili bulunmuş olmasi tasarim 
sürecinin görsel algi üzerindeki etkisini kanitlamaktadir. 

Çalişmada, soyut ve somut tasarim arasindaki geçişte ilişkiyi daha 
baskin olarak sağlayan ögeler olarak renk, aralik ve çizgi sayilmaktadir. 
Farkli meslek disiplinlerinin yaptiği çalişmalarda farklilaşan temel tasa-
rim ögelerinin varliğindan söz edebilmek mümkündür. Örneğin; mimar ve 
ressam Hundertwasser’in eserlerinin analiz edildiği bir çalişmada yoğun 
olarak renk, çizgi ve yön ögelerinin kullandiği tespit edilmiştir (Al Şensoy 
ve Işik, 2018). Bir başka çalişmada ise; moda tasariminda baskin olarak 
kullanilan temel tasarim ögelerinden çizgi ögesinin daha yoğun kullanil-
diği sonucuna ulaşilmiştir (Cho, 2012). Escher’in eserlerinin incelendiği 
farkli bir çalişmada ise; grafik anlatimlarin çizgiler yardimiyla ifade edildi-
ği ortaya çikmiştir (İldes, 2014). Bir diğer çalişmada ise; grafik tasarimda 
verilen mesajin iletilmesi için rengin önemli bir araç olarak kullanildiği 
görülmüştür (Liu vd., 2020).  Sari (2015) rengin etkisini farkli kent parça-
larinda incelemiş ve rengin yerelliği arttirdiği ve çevre tasariminda da et-
kin olduğu sonucuna varmiştir. Pekin’de yapilan bir çalişmada ise; rengin 
mekândaki önemi tarihi çevre, çevre psikolojisi ve kentsel tasarim alan-
lari ile ilişkilendirilmiştir (Wang vd., 2012). Tasarim ögelerinden renk ve 
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çizginin önemi literatürde farkli yöntem ve disiplinlerin değerlendirilmesi 
sonucunda vurgulanmiştir. 

Çalişma kapsaminda elde edilen bir diğer bulgu ise; mimarlik temel 
alaninda farkli disiplinlerin tasarim ögelerini değerlendirmesinde oluşan 
farkliliklardir. Tasarim eğitimini daha önce almiş öğrencilerin üretimleri-
nin daha başarili olduğu göz önünde bulundurulduğunda (Akbulut, 2010; 
Guler ve Atalayer, 2016), tasarim eğitiminin mesleki yönlendirmeler so-
nucunda farklilaşabileceğini söylemek mümkün olmuştur. Bu kapsamda 
tasarim öge ve ilkelerine ilişkin aşağidaki çikarimlar yapilmiştir. 

• Temel tasarim dersi tüm tasarimla ilgili meslek gruplarinda ilk se-
nelerde öğretilen bir derstir. Ancak ilerleyen dönemlerde meslek 
gruplari kendi bilim dallarinin konularina ve onlari ifade etmede 
kullandiklari temel tasarim ögelerine hâkim ya da aşina olmaya 
başlamaktadir. Farkli meslek gruplarinin (soyut-somut) öznel bil-
gilerini aramalari bu aşamada beklenen bir durumdur. Bunun so-
nucu olarak; uzmanlarin (peyzaj mimari, mimar, şehir plancisi ve 
iç mimari) yorumlarinin farkliliklar göstermesi doğaldir. Örneğin; 
bir çizginin tasarimda ifade ediliş biçimine bakildiğinda peyzaj 
mimarliği disiplini formal ve informal çizgileri daha sik birlikte 
kullanmaktadir. Şehir planlama disiplinine bakildiğinda; büyük 
kütleler (örneğin; üst ölçekte dere gibi) informal çizgilerle daha 
sik ifade edilebilmektedir. Mimarlik disiplini ise yapisal eleman-
lar için siklikla formal çizgileri kullanmaktadir. Tüm bu yorum-
lardan hareketle çizgi ögesinin mimarlik temel alani disiplinleri 
tarafindan farkli biçimlerde ele alindiğini söylemek mümkündür. 
Yine farkli meslek disiplinlerinin farklilaşan yorumlarina özellik-
le ölçek ve ölçü konularinda rastlanabilmektedir. Şehir planlama 
disiplininde üst ölçekle başlayan planlama süreci kentsel tasarim 
sürecinde insan ölçeğine kadar inmektedir. Mimarlik ve peyzaj mi-
marliği disiplininde; ölçü konusunda insan ölçeği temel olmasina 
rağmen; mekânsal ögeler arasindaki oran farkli olduğu için farkli 
uzmanliklara sahip kişiler tarafindan yapilan değerlendirmelerde 
farkliliklarin oluşmasi olasidir. Ölçüyü ifade ediş ve değerlendir-
me açisindan meslek disiplinleri arasinda farkliliklarin oluştuğu 
sonucu çikarilabilmektedir. Örneğin; Kent dokusu kitle-boşluk 
ile ifade edilirken mimarideki doku doluluk-boşluk ve malzeme 
doluluğu ile binalardaki, süslemelerdeki girinti çikintilarla oluştu-
rulmaktadir. Oysa peyzaj mimarliğinda diğer meslek gruplarinin 
(mimarlik ve şehir plancisi) kullandiği tüm doku ifadelerinin yani 
sira mevsimsel, iklimsel ve işiğa göre değişiklik gösterebilen can-
li, yaşayan doku örneklerinden bahsedilebilmektedir.

• Aralik ögesinin değerlendirilmesinde kullanilan materyallerin öl-
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çülü olmasi etki etmektedir. Şehir planlama disiplini ritmik ögele-
ri kullanip belirli araliklari referans alirken, mimarlik disiplininin 
asimetriye daha yakin olduğu söylenebilir. Peyzaj mimarliği di-
siplininde ise genellikle simetriden çok uzak, asimetrik düzende 
araliklar incelenmektedir. 

• Doku ögesinin değerlendirilmesi noktasinda da uzmanlara göre 
farkliliklarin oluşmasi olasidir. Örneğin; peyzaj mimarliğinda 
doku çeşitliliği kullanilan materyallerin (örneğin bitki; canli ve 
değişken bir yapidadir) çeşitli olmasindan dolayi fazladir. 

• Yön ögesi açisindan bir değerlendirme yapildiğinda ise; peyzaj 
mimarliği disiplininin bu ögeyi esnek olarak farkli biçimlerde 
kullanabildiği görülmekte ve bunun sonucunda da tasarim için 
çeşitliliğin daha kolay sağlanabildiği düşünülmektedir. Buna ör-
nek olarak, bir gölgeleme elemaninin güneşin açisina vb. göre 
konumlandirilmasi, rüzgâr yönüne göre perdeleme elemanlarinin 
kullanimi verilebilmektedir.  Ancak bu meslek disiplininin aksine 
mimarlik ve şehir planlama disiplini için bu esnekliği sağlamanin 
daha zor olabileceği düşünülmektedir.

• Bu çalişma yalnizca peyzaj mimarliği öğrencilerinin tasarim çaliş-
malariyla yapildiği için belirli sinirliliklara sahiptir. Gelecek çaliş-
malarda mimarlik temel alanindaki farkli disiplinlerden örnekler 
incelenerek, verilen eğitimin ve mesleki uzmanlaşmanin tasarim 
ögelerine yaklaşimi sorgulanabilir. Bununla birlikte; çalişma so-
nucunda öne çikan renk ve çizgi parametreleriyle harmanlanmiş 
çalişmalarin yapilmasi soyut ve somut tasarim arasindaki geçiş 
bağlantisini güçlendirebileceği düşünülmektedir. Temel tasarim 
dersini yönlendirebilir özellikte olan bu bulgu, öğrencilerin so-
yut-somut arasindaki geçişi ve tasarim becerisini temel düzeyde 
çözümlemesine yardimci olacaktir. 
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1.Giriş

Kentsel ortamlarda yaşayan Dünya genelindeki insan nüfusu 1900’ler-
de yalnizca % 9 iken, bu rakam 1980’lerde % 40’a,  2000’lerde % 50’ye 
yükseldiği ve 2025’te % 60’in üzerine çikmasi beklenmektedir (Köse, 
2021). Nüfusun dünya genelinde büyük şehirlere yönelmesi, şehirlerin 
alansal büyümesine neden olduğu için bu da kentsel planlama ve uygula-
malarin çok iyi bir şekilde yapilmasini gerekli kilmaktadir. Özellikle kala-
balik şehirlerde insanlarin nefes almasi, rahatlamasi için ağaçlik alanlara 
ve parklara ihtiyaç bulunmaktadir. Büyük şehirlerde yeşil alanlar bulun-
duklari ortamdaki havayi serinletmekte ve insanlar için şehir içerisinde 
farkli bir renk tonaji oluşturmaktadir (Öztürk ve Şentürk, 2019).

Dünya üzerinde yer alan kentler bulunduklari coğrafyada farkli to-
poğrafik özellikler, tarihi ve kültürel yapilari, nüfusu ve bitkisel örtüsü 
gibi değerlerle özgünlüklerini devam ettirmektedir. Kentlerin bu özgün 
karakterlere sahip olmalarinda en etkili faktörlerden biri de yeşil alan-
lardir (Ökten ve Pehlivan, 2021). Bir kentin yeşil alanlari kapsaminda 
ilk anda akla gelen yeşil alanlar öncelikle;  çocuk oyun alanlari, mahalle 
parklari,  kent parklari, mezarliklar, okul bahçeleridir. Bu lokal alanlarin 
yaninda kentin yeşil dokusunda artiş olmasina neden olan yol kenari ve 
refüj ağaçlandirmalari da önemli bir yer kaplar (Çelem ve Uslu, 2006). 
Kentsel alanlarda uzun bir zaman boyunca yetişmiş ve belli boyutlara 
ulaşmiş ağaçlarin, zorunlu hallerde taşinarak kent içerisinde farkli alan-
larda değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir ağacin çeşitli amaçlarla, bu-
lunduğu yerden uygun bir şekilde alinmasi, istenilen bir alana taşinmasi 
ve dikilmesi işlemine “Ağaç Transplantasyon” çalişmasi denmektedir 
(Dirik, 2014).

Ağaçlarin nakledilmesi, esasen geçmişi çok eski dönemlere dayanan 
bir uygulamadir. Çünkü, günümüzden 4000 yil önce Misir’da 2 400 km 
mesafeden gemilerle taşinan ağaçlarin dikildiği bildirilmektedir. Yine an-
tik çağda ünlü Misir Kraliçesi Hacepsut’un (İ.Ö. 1490 - 1470), Teb Kentine 
Somali’den 31 adet Boswellia sp. ağacini naklettirdiği tarihi kayitlara ge-
çen bilgiler arasindadir (Dirik, 2014). Ağaç transplantasyon çalişmalarinin 
ülkemizdeki ilk örnekleri 1950-60’li yillarda İstanbul’da gerçekleştirilmiş-
tir. Bu tarihlerde İstanbul Belediyesi tarafindan Tarihi Beyazit Meydani, 
Barbaros Bulvari, Kabataş, Şemsipaşa, Tophane ve Maçka Parklarina Çi-
nar, Manolya, Fistikçami, Sedir, Atkestanesi ve Meşe gibi ağaç türleri taşi-
mişlardir. Bu ağaçlarin göğüs (d1.30 m) çaplari 35 cm’ye kadar olup,  yaşlari 
25-35 arasinda değişmekteydi. Günümüzde arborikültür (ağaç yetiştirme 
tekniği) ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak çok büyük ağaçlarin 
(gövde göğüs çapi 120 cm’e kadar olan) nakli de mümkün hale gelmiş 
(Ürgenç,1998) ve ağaç transplantasyon uygulamalari gelişmiş ülke kent-
lerinde giderek yayginlaşan bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu çalişmalar 
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günümüzde çağdaş peyzaj mimarliği uygulamalarinin özellikle çevre ve 
yeşil alan düzenleme çalişmalarinda büyük önem taşimaktadir. 

Ağaç transplantasyonu sayesinde çok kisa süre içerisinde büyük bitki-
lerle kapli yeşil alanlar tesis edilebilmektedir (Özkan, 1988). Taşima işle-
mi, bir ağacin küçük bir fidan halinden tamamen olgun bir ağaç oluncaya 
kadar ömrü boyunca birden çok kez gerçekleşebilir. Taşima işleminde tüm 
ağaç boyutlari için süreç temelde aynidir, ancak ağaç yaş ve boyutsal ola-
rak büyüdükçe taşimayla ilgili çaba ve maliyette büyür (Anonim, 2019). 
Bir ağacin taşinmasi işlemi özellikle büyük ağaçlar için zaman ve kayna-
ğin kullanildiği bir mühendislik başarisidir (Anonim, 2014). Ağaç taşima 
çalişmalari sirasinda unutulmamasi gereken en önemli faktör taşinan ob-
jenin bir canli olduğudur. Bu nedenle, bir ağacin bulunduğu yerden başka 
bir yere taşinmasinda için öncelikle ağacin sağlik durumu, tepe taci, göğüs 
çapi, dallanma yapisi gibi faktörlerin iyi bilinmesi gerekir. Ağacin taşin-
masinda kullanilacak teknikler, uygun makine seçimi ve ağaç yeni yerine 
nakledildikten sonra yapilmasi gereken bakim çalişmalari en iyi şekilde 
planlanmali ve uygulanmalidir. Ağaç nakledildikten sonra, yeni yerinde 
sabitlenmesi, su, gübre ve bakim çalişmalarinin iyi yapilmasi ağacin haya-
tiyetini devam ettirebilmesi için çok önemlidir. 

Bu çalişmada kentsel alan içerisinde mevcut ağaçlarin bir yerden 
diğer bir yere taşinabilmesi için yapilan transplantasyon çalişmalarinda 
uyulmasi gereken teknik konulardan bahsedilecek ve yapilan çalişmalar 
için çeşitli öneriler getirilecektir.

2. Kentsel Alanlarda Ağaç Transplantasyon Çalışmaları

Kent alanlari içerisinde yapilacak olan yeni peyzaj tasarimlarinda, 
alanda mevcut olan ağaçlar öncelikle değerlendirilmektedir. Bilindiği gibi 
ağaçlarin boyutsal ve hacimsel olarak belirli büyüklüklere gelmesi uzun 
yillar gerektirmektedir. Bundan dolayi, planlamasi yapilacak her hangi bir 
alan için yapilacak olan tasarimlarda, ağaçlarin mevcut konumlarinda de-
ğerlendirilip değerlendirilmeyeceği önemlidir. İçerisinde ağaçlarinda bu-
lunduğu mevcut bir alanin, proje ve tasarimda değerlendirilmesi durumun-
da, ağaçlar bulunduğu yerden taşinarak yeni yerinde değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadir. Ağaç transplantasyonu sayesinde çok kisa süre içinde büyük 
bitkilerle kapli yeşil alanlar tesis edilebilmekte ve böylece uzun yillar bek-
leme zorunluluğu ortadan kalkmaktadir. Bunun yaninda, büyük boyutlu 
ağaçlarin transplantasyonu kolay bir iş olmayip, tecrübeli elemanlar ile 
taşimaya uygun araç-gereç ve makineleri gerektiren bir mühendislik işidir. 

Ağaç transplantasyon çalişmalarinda kişin yaprağini döken ağaçlar 
daha başarili bir şekilde taşinabilmektedir. Bunun yaninda,  saçak, ince ve 
kompakt bir kök yapisina sahip siğ köklü ağaç türleri, uzun ve derine inen 
kazik kök sitemine veya seyrek bir kök sistemine sahip olan ağaç türlerine 
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göre, çok daha başarili bir şekilde taşinabilmektedir. Ağacin boyu, göğüs 
çapi ve tepe taci büyüdükçe; mevcut yerinden sökülmesi, taşinmasi ve yeni 
yerine dikilmesi sirasinda karşilaşilan güçlükler ile maliyette büyük ölçüde 
artmaktadir (Dirik, 2014). Kentsel bir planlama veya bir peyzaj tasarimi 
yapilirken, alanda mevcut olan ağaçlarin, yerinde korunmasina veya ta-
şinmasina karar verme aşamasinda göz önüne alinmasi gereken ön şartlar 
Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Tasarımda ağaç taşıma çalışmalarında karar verme süreci (Anonim 
2014’den değiştirilmiştir)

Bir ağacin bulunduğu mevcut yerinden başka bir yere taşinabilmesi ve 
taşima işlemlerinde başarili olunabilmesi için;

1) Her şeyden önce, taşinacak ağacin sağlikli olmasi gereklidir. Sağ-
likli olmasi yaninda, aşiri eğiklik, aşiri gövde eğriliği, bayrak oluşumu gibi 
konularda göz önüne alinmalidir. 

2) Taşinacak ağaçlarin nasil bir kök yapisina (kazık kök sistemi, kalp 
kök sistemi, sığ kök sistemi vb.) sahip olduğu bilinmelidir.
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3) Ağacin söküldüğü alandaki toprak tipi bilinmelidir. Kumlu toprak-
larda yetişmiş olan ağaçlar, derin ve dağinik bir kök sistemi oluşturduklari 
için, killi topraklardan çikarilan ağaçlara göre, taşimada daha fazla risk 
oluşturmaktadir. Taş vb. engellerin bulunmadiği, derin topraklarda yetişen 
büyük boyutlu ağaçlarin sökümünde, daha fazla başari şansi bulunmakta-
dir.

4) Ağaçlar için, ekolojik ve fizyolojik açidan en uygun taşima za-
maninin belirlenmesi gerekir. Taşimanin ağaçlar için uygun bir zamanda 
yapilmasi, bu işlemlerin başarisini da artiracaktir.  

5) Ağacin boyutlarina (çapi, boyu, tepe taci, toprakli kök çapi vb.) 
uygun araç-gereç ve ekipmanlar ile bunlari en iyi ve verimli bir şekilde 
kullanacak olan deneyimli teknik elemanlarin bulunmasi gerekir. 

Bir alanda sik olarak yetişen ağaçlarin her biri, dar bir bölgede büyü-
mek zorunda kaldiklari için derin ve dar bir kök sistemi geliştirirler. Doğal 
olarak daha rahat ortamlarda büyüyen ağaçlar ise daha dağinik bir kök 
sistemi geliştirirler. Bunun gibi ağaçlarin yetişme ortami bilgilerinin bilin-
mesi, ağaçlarin taşinmasindaki başari oranini etkilemektedir. Eğimli alan-
larda yetişen ağaçlarin taşinmasinda da kök bölgesindeki toprak kütlesinin 
eğimli olmasindan dolayi böyle ağaçlarin düz alanlara taşinmasi özellikle 
dikkat istemektedir. 

Iliman iklimlerde yetişen yaprakli türlerde yapraklar döküldükten 
sonra yani vejetasyon mevsimi dişinda, sert iklim koşullarina sahip alan-
larda ise toprak donmaya başlamadan önce ağaçlar sökülüp taşinmalidir. 
Taşima işlemi esnasinda kökler üzerindeki yararli mikroorganizmalarin 
açikta kalarak güneş işinlarinin radyasyon etkisinden zarar görmemeleri 
için, gerekli önlemler alinarak, taşimanin mümkünse bulutlu gün ve saat-
lerde yapilmasi sağlanmalidir (Ürgenç, 1986). 

Bir ağaci bulunduğu yerden taşimaya başlamadan önce ağacin toprak-
li kök çapi belirlenmeli ve araziye işaretlenmelidir (Şekil 2). Bu toprakli 
kök çapi, uygulamada ağacin 1.30 m yüksekliğindeki gövde (d1.30 m)  çapi-
nin 8-12 kati alinmaktadir (Çizelge 1). Toprakli kök çapi derinliği (Balya 
veya Kasa derinliği) içinde, bu değerin (toprakli kök çapinin)  %40’i ön 
görülmelidir. Gövde çapi küçük ağaçlar için, bu ölçü araliğinin (8-12 kat) 
üst değerleri, gövde çapi büyük ağaçlar için de bu ölçü araliğinin (8-12 
kat) alt değerlerinin uygun olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu toprakli 
kök çapi, ağaçlarin bulunduğu mekâna ve çevresindeki bina ve duvar gibi 
yapilara göre de değişmektedir. Bu durumda olan ağaçlarin toprakli mini-
mum kök çapi, aşağida Tablo 1’de de verilmiş olduğu üzere, ağacin 1.30 m 
yüksekliğindeki gövde çapinin 6 kati alinmasi uygun olacaktir.
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Şekil 2. Topraklı kök çapının belirlenmesi, araziye işaretlenmesi ve kazılması 
(Howe, 2013)

Bu işaretleme işlemi yapildiktan sonra, toprak nemli iken kazi işle-
mine başlanmalidir. Söküm rüzgârli ve güneşli, kuru ve çok soğuk havada 
yapilmamali, kapali ve hatta mümkünse hafif yağmurlu bir havada yapil-
malidir. Taşinacak ağaçlar, taşima işleminden önce 1/3 oraninda tepe buda-
masina tabii tutulmalidir. Budama işlemlerinin uzman bir ekip tarafindan 
yapilmasi ve budama sonucu oluşacak yüzeylerin koruyucu maddeler ile 
kapatilmasi gereklidir.
Tablo 1. Ağaç gövde çapına göre toprak kitlesi boyutları (Ağaç transplantasyonu 

teknik şartnamesi, 2019)
Ağaç Göğüs 
Yüksekliği 
Çapı
(cm)

Balyalama Yöntemi Kök Kitlesi 
Minimum Boyutu
(cm)

Kasalama Yöntemi Minimum 
Kasa Ölçüleri 
(cm)

Balya Çapı Balya 
Yüksekliği

˃ 10
10 – 20
20 – 30
30 – 35
35 – 40
40 – 50
50 ˂

50 – 60
60 – 120
120 – 180
180 – 210
210 – 240
240 – 300
Gövde Çapi x 5

20 – 40
40 – 60
60 – 90
90 – 110
110 – 130
130 – 150
Gövde Çapi x 3

0,50 x 0,50 x 0,30
0,90 x 0,90 x 0,50
1,50 x 1,50 x 0,75
1,90 x 1,90 x 1,00
2,20 x 2,20 x 1,20
2,70 x 2,70 x 1,40
(Çap x 5) x (Çap x 5) x (Çap x 3)

2.1. Ağaç transplantasyon aşamaları

Bir ağacin bulunduğu yerden başka bir yere taşinmasinda ve yeni ye-
rine dikilmesinde söz konusu olan aşamalar, aşağida maddeler halinde re-
simlerle kisaca açiklanmiştir: 

a-) Kazı veya söküm aşaması; taşinacak olan ağacin araziye işaret-
lenen toprak kütlesi alani insan gücü veya makine gücüne göre kazilarak 
ortaya çikarilir. Bunun yaninda, bazi özel taşima araçlari ağaci bir bütün 
olarak tek bir seferde sökmekte ve taşiyabilmektedir. Bu işlem göğüs çapi 
çok fazla olmayan ağaçlar için uygun bir yöntemdir. Göğüs çapinin yüksek 
olduğu ve hacimsel olarak büyük bir kök ve tepe hacmine sahip ağaçlar-
da ise farkli yöntemler uygulanacağindan (kasalama, balyalama vb.) bu 
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ağaçlar dip kisimlari öncelikle kazilarak ağacin kök toprak kütlesi ortaya 
çikarilmaktadir (Şekil 3-4). 

Şekil 3. Ağaç taşıma çalışmalarında kazı işlemleri, ağaçların sökülmesi ve 
köklerin korunması (insan gücü ve makine gücü) (Environmental Design 

Inc.,2022)

Şekil 4. Ağaç taşıma çalışmalarında kazı işlemleri, ağaçların sökülmesi ve 
köklerin korunması (balyalama ve kasalama) (Environmental Design Inc.,2022)

b-) Taşıma aşaması; ağaçlarin kök alaninin oluşturulmasi veya bu-
lunduğu yerden makine gücü ile alinmasindan sonra ağaçlarin taşinmasi 
(transplantasyon) aşamasina geçilir. Taşima aşamasinda ağacin köklerinin 
bulunduğu toprak kitlesinin dağilmamasi çok önemlidir. Taşimaya konu 
olan ağaçlarin taşima işi, hareketli vinçler ve taşima araci veya mekanik 
ağaç taşiyicilari (Şekil 5) ile yapilabilir. Kasalama, balyalama veya diğer 
yapilan işlemler sonucu taşimaya hazirlanan ağaçlar vinçler yardimiyla 
yük taşiyan araçlara yüklenmekte ve taşima gerçekleştirilmektedir. Ağa-
ci bulunduğu yerden sökerek kendisi taşiyan (mekanik ağaç taşiyicilari) 
araçlar ise söktüğü ağaci kendi üzerine yatirarak taşimaktadir (Resim 4). 
Gövde çapi, mekanik ağaç taşiyicilari ile taşinamayacak kadar kalin olan 
kasalama ve balyalama yöntemi ile kisa mesafeye taşinmasinda hareketli 
ve taşima kapasitesi uygun olan vinçler kullanilmaktadir.
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Şekil 5. Ağacın transplantasyon için taşıma aracına yüklenmesi veya ağacı 
aracın kendi taşıma şekli (Environmental Design Inc.,2022)

c-) Dikim aşaması; taşima aşamasindan sonra, dikim aşamasina ge-
çilir. Dikimde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, yeni yerine getiri-
lecek ağaç için uygun bir dikim çukurunun hazirlanmasi ve dibine 30 cm 
kalinliğinda gübreli toprak konulmalidir. Dikim çukurunun derinliği, kök 
kitlesinin yüksekliğinden fazla olmamalidir (Şekil 6). Dikim çukuru fazla 
derin olur ise, ağacin kök boğazinin üstündeki gövde kisminin toprakla 
doldurulmasi sonucu gövdenin islak kalmasi, çürümesi veya böcek-mantar 
tehlikesi ortaya çikar.

Öte yandan, taşinan ağaç, yeni yerine yerleştirildikten sonra, toprak-
li kök çevresi, hava boşluğu kalmayacak şekilde toprakla doldurulmalidir 
(Şekil 7). Ancak, sert zemin elemanlari ile kapli olan ya da kaplanmasi 
planlanan alanlarda yapilacak dikimlerde köklerin ve toprağin havalanma 
koşullarini iyileştirmek amaciyla, dikim çukurunun doldurulmasi aşama-
sinda havalandirma borularinin yerleştirilmesi, uygun bir yaklaşimdir. Bu-
nun için, dikim çukurunun tabaninda ve toprakli kök çevresini saran ve ucu 
gövde hizasindan toprak yüzeyine çikan, etrafi çakil ile doldurulmuş 5 cm 
çapinda drenaj borulari yerleştirilmelidir.

Şekil 6. Uygun dikim derinliği (International society of arboriculture, 2008)



 .41Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar

Şekil 7. Taşınan ağaçların, daha önceden hazırlanmış olan dikim çukurlarına 
yerleştirilmesi (Environmental Design Inc.,2022)

d-) Sabitleme ve bakım aşaması; ağacin yeni yerine dikim aşamasin-
dan sonra, taşinan ağaçlarin hem rüzgârdan devrilmelerini önlemek, hem 
de toprak içerisinde kök kitlesinin yerine tutunma işlemi henüz gerçek-
leşmediğinden dolayi hareket etmesi suretiyle ağacin yaşama başarisini 
azaltmamak için, ağaçlarin güçlü bir şekilde bağlanmasi (gergileme)  veya 
desteklenmesi gerekir. Bu nedenle, nakledilen ağaçlar yeni yerlerine dikil-
dikten sonra, ağacin türüne, ağacin çapina ve boyutlarina göre, en az üç 
veya dört ayri yönden iplerle veya halatlarla, zemine çakilan kaziklara ve 
bağlanmasi (gergileme) gerekir (Şekil 8). Bu sayede ağaç rüzgâr, kar ve 
firtina gibi diş etkenlere karşi korunmuş olacaktir. Bu ipler veya halatlar, 
en az iki yil kalmali ve hava şartlarindan dolayi iplerde oluşabilecek gev-
şemeler zaman zaman kontrol edilerek giderilmelidir.

Şekil 8. Nakledilen ağaçların halatlarla bağlanması veya desteklenmesi 
(Landscape plants, 2020)

Taşinan büyük boyutlu her tür ağacin desteklenmesinde; üçlü gergile-
me, dörtlü gergileme veya dörtlü destekleme yöntemlerinin uygulanmasi 
zorunludur. Gergileme yönteminde; nakledilen ağaçlar, dallarin ana göv-
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deden ayrildiği noktaya koruyucu yastiklar yerleştirilerek, zemine çaki-
lan kaziklara çelik halatlarla üç ya da dört yönde bağlanirlar (Şekil 9a). 
Dörtlü desteklemelerde ise, destek latalari taşinan ağacin çevresine, uçlari 
gövde üzerinde ana dallarin geliştiği noktada birleşen bir piramit şeklinde 
yerleştirilir. Birleşim yerinde yaralanmalari önlemek için ağaç ile lata uç-
lari arasina koruyucu yastiklar konulmasi zorunludur (Şekil 9b).

 
          (a)                                                                               (b)

Şekil 9. Taşınan ağaçların, üçlü gergileme ile bağlanması (a) ve lata-
lar ile desteklenmesi (b) (Haddad & Bonnardot, 2007; Dirik, 2014)

Bakim çalişmalari için aşağida açiklanmiş olan; 

• Yeterli ve düzenli sulama,
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• Kök çevresinde malçlama, 

• Gövde sarma ve

• Sisleme vb.

gibi gerekli bakim önlemlerinin, titizlikle yapilmasi, nakledilen ağaç-
larin tutma başarisi açisindan büyük önem taşimaktadir.

Ağaç transplantasyon çalişmalarinda söküm ve taşima çalişmalari di-
şinda bakim çalişmalarinin da eksiksiz yapilmasi, ağacin tutma başarisini 
artirmaktadir. Taşinan ağacin yeni yerine alişabilmesi için, ağacin su ihti-
yacina göre su miktarlari ve sulama süreleri belirlenerek sulama çalişmala-
ri ona göre yapilmalidir. Her dem yeşil ağaçlar sonbaharda taşindiklarinda, 
köklerin üstündeki alana saman, yaprak çürüğü, iyi yanmiş çiftlik gübresi 
ile malçlama yapilmasi faydali olmaktadir. Çünkü malç tabakasi, toprak 
sicakliğinin düzensiz değişimine engel olarak, toprak sicakliğini ve toprak 
nemini korumaktadir. 

Gövde sarma, genel olarak büyük fidan materyallerinin dikimleri ve 
olgun yaştaki ağaçlarin nakilleri sonrasinda uygulanmasi gereken bir ön-
lemdir. Ağaç türü ve iklim koşullari bakimindan, kabuk yanmalari gibi sa-
kincalarin giderilebilmesi için bazi ağaçlarin nakillerinde “gövde sarma” 
işleminin bakim önlemleri programina alinmasi gerekir. Bu işlem ayni za-
manda hem gövdeden su kayiplarinin azaltilmasina, hem de parazitlerin 
ağaç gövdesine yerleşmesinin önlenmesine katki sağlar. Sargi malzemesi 
olarak bu amaç için geliştirilmiş sargi kâğitlari, lateks boya, folyon, çuval 
bezi ve hasir gibi geçirimli materyaller kullanilabilir. Sargilara alternatif 
olarak, özellikle yakici güneş etkilerinden korumak amaciyla gövdenin, 
su ile % 50 oraninda seyreltilmiş beyaz lateks ile boyanmasi da mümkün-
dür. Su ile % 50 oraninda seyreltilmiş beyaz lateks, uygulamasi kolay ve 
başarisi yüksek olan bir sarma ya da örtüleme malzemesidir (Dirik, 2014).

Nakledilen ağaçlarda kök hasarlarina bağli su alimindaki yetersizlik-
lerden kaynaklanan su gerilimini düşürmenin diğer bir çözümü de, tepe 
tacinin içine “sisleme” sistemi kurulmasidir. Sisleme, sulama tesisatindan 
alinan ve gövdeye bitişik olarak tepe tacinin orta hizasina kadar çikari-
lan bir sulama borusuna normal püskürtme aparatlari takilarak gerçekleş-
tirilebilir. Sisleme belli araliklarla elle ya da otomatik sulama sistemine 
bağlanarak düzenli bir şekilde uygulanmalidir. Sicak yaz döneminde her 
gün öğle vaktinde 2-3 kez sisleme yapilmasi terlemeye bağli su kayiplarini 
belirgin düzeyde azaltabilir. Yapraklarda tuz birikimine bağli olasi zararlari 
dikkate alarak sislemenin tuz konsantrasyonu yüksek su ile yapilmamasi 
gerekir.
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2.2. Ağaç transplantasyon yöntemleri

Kentsel alanlarda yapilan peyzaj tasarimlarinda ağaçlar “Balyalama”, 
“Kasalama” ve “Mekanik Ağaç Taşiyicilari” gibi farkli yöntemlerle taşi-
nabilmektedir. Proje veya inşaat alani içerisinde kalan ağaçlarin taşinmasi 
söz konusu olduğunda; öncelikli olarak mekanik ağaç taşiyicilari ile taşima 
tekniklerinden yararlanilmali, daha sonra makineli taşimaya uygun olma-
yan ağaçlarin taşinmasinda da, “Balyalama” ve “Kasalama”  yöntemleri-
nin tercih edilmesi uygun olacaktir (Şekil 10).

Şekil 10. Büyük boyutlu ağaçların naklinde kullanılan balyalama ve kasalama 
yöntemleri (Environmental Design Inc.,2022)

Yukarida yapilmiş olan açiklamalardan da anlaşilacaği üzere, ağaç na-
killerinin başarisinda genel olarak; 

• Ağacin türü,

• Ağacin boyutlari (çapı, boyu ve tepe tacı), 

• Ağacin yaşi (yıl), 

• Toprak özellikleri, 

• Topoğrafik koşullar, 

• Taşima zamani,

• Ağacin sağlik durumu ve formu, 

• Nakil yöntemi ve teknolojik olanaklar,

gibi faktörler belirleyici rol oynamaktadir.

a-) Balyalama yöntemi: Belirlenen boyutlarina göre kazilarak açi-
ğa çikarilan kök balyasina bir form verilerek, örtü materyali ile sarilip ta-
şinmasini esas alan bir yöntemdir. Balyalama yöntemi ile büyük boyutlu 
ağaçlarin taşinmasi mümkün olup, ayrica söküm, taşima ve dikim gibi iş-
lemlere duyarliliği fazla olan iğne yaprakli ve herdem yeşil geniş yaprakli 
türlerin, bu yöntemle daha yüksek başari düzeyi ile taşinmasi mümkündür 
(Dirik, 2014). Bu yöntemde, kazi işlemi ile açiğa çikarilan kök balyasina 
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bir form verilerek, örtü materyali ile sarilir ve mekanik direncini artirmak 
amaciyla sikica bağlanir. Kök balyasi yanlarindan sikica sarilip bağlan-
diktan sonra dip kisimdaki toprak ve kökler kesilerek ağaç serbest hale 
getirilir.  

b-) Kasalama yöntemi: Belirlenen boyutlarina göre kazilarak açiğa 
çikarilan kök balyasinin, aşamali olarak yerinde kasalanip taşinmasini esas 
alan bir yöntemdir. Kasalama yöntemi, arazi koşullarinda yetişmiş ağaçla-
rin nakledilmesinde eskiden beri uygulanan bir yöntemdir ve her yaşta ve 
boyuttaki ağaçlarin taşinmasina uygundur. Kasalama, kök balyasinin daha 
güvenli taşinmasina olanak sağladiği için, özellikle kalin çapli ağaçlarin 
nakledilmesinde öncelikli tercihtir. 

c-) Mekanik Ağaç Taşıyıcıları: Ağaçlarin sökümü, taşinmasi ve di-
kimi işlemlerinin yapilmasi için tasarimlanmiş araçlardir. Mekanik ağaç 
taşima araçlari, nakledilmek istenen ağaçlarin bulunduklari ortamin koşul-
larina ve boyutlarina göre farkli tiplerde olabilir. Arazi koşullarinda yetiş-
miş, büyük boyutlu ağaçlarin nakledilmesinde, kamyon üzerine arkadan 
monte edilmiş hidrolik söküm biçaklarindan oluşan mekanik taşiyicilarin 
kullanimi esastir. 

Taşinacak ağaçlarin büyüklüğüne göre farkli tiplerde ve boyutlarda 
tasarlanmiş mekanik ağaç taşiyicilarin kentsel alan uygulamalarinda yay-
gin kullanimlari söz konusudur. Mekanik ağaç taşiyicilari, kullanimlari-
nin yayginlaşmasina paralel olarak teknolojik yeniliklerle sürekli gelişti-
rilmektedir. Avrupa’da son yillarda geliştirilen taşima araçlari ile 50 cm 
çapindaki ağaçlarin 3 m çapinda ve 1.2 m derinliğindeki toprak kitlesi ile 
sökümü, taşinmasi ve dikimi başari ile gerçekleştirilebilmektedir.

Mekanik ağaç taşiyicilari ile yapilan nakillerde dikim çukurunun açil-
masi da ayni araçla yapilir. Uygulamalarda taşiyici araç ile önce dikim çu-
kuru açilir, ardindan söküm işlemine geçilir ve sökülen ağaç dikim alanina 
taşinarak açilan çukura yerleştirilir. Açilan çukur ile sökülen ağacin kök 
balyasi biçim ve boyut bakimindan ayni olduğundan, ağacin dikim yerine 
yerleştirilmesi düzgün ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilir. Bu nedenle, 
mekanik ağaç taşiyicilari ile ağaçlarin nakli, en güvenilir yöntemdir. Titiz 
bir uygulama ile birlikte nakil zamani ve taşinacak ağacin boyutlarina uy-
gun araç tipi doğru seçildiğinde başari düzeyi yüksek olacaktir. 

Ağaçlarin boyutlari da transplantasyon işlemlerinde önemli bir faktör-
dür. Ağaç boyutu, diğer sayilan parametrelerle birlikte büyük ölçüde kişi-
sel istek ve mali kaynaklara bağlidir. Ağaçlarin taşinmasinda ve en uygun 
taşima yönteminin belirlenmesinde boyut olarak göğüs çapi (1.30 m’deki 
gövde çapi) esas alinir. Genel kural olarak küçük boyutlu bitkilerin nakil 
başarisi, büyük boyutlu olanlara göre daha yüksektir. Ağaç boyutu ya da 
büyüklüğü faktörü göreceli bir kavramdir. 
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3. Sonuç Ve Öneriler

Kentsel doku içinde önemli bir yeri olan peyzaj alanlarinin tasarlan-
masi, mevcut alanlarin düzenlenmesi, nüfus yoğunluğuna göre yeni alan-
larin oluşturulmasi ve ağaçlandirma gibi çalişmalarin yaninda, mevcut ye-
şil alanlari ve bu alanlar içerisindeki asil öğe olan ağaçlari korumak çok 
önemlidir. Mevcut peyzaj alanlarinin korunmasi, bakimlarinin yapilmasi, 
budama ve sulama çalişmalarinin periyodik olarak devam ettirilmesi çevre 
bilinci açisindan çok önemlidir. Bunun yaninda, kentsel doku içerisinde 
planlanmiş veya planlanacak yeni proje ve tasarimlar içerisinde yer al-
mayan veya almayacak olan, ancak kent yaşami ve insan sağliği için çok 
önemli olan yetişmiş ağaçlarin zorunlu olarak taşinmasi da son yillarda 
oldukça sik bir şekilde karşimiza çikmaktadir. Jim (1995)’in Çin’de yap-
tiği bir çalişmada, boylari 24 ve 20 m olan iki adet Bunyan ağacinin ta-
şinmasinda kasalama çalişmasi yapilmiştir. Kasalama yapilan ağaçlarin 
ağirliklari 167,6 ve 104,6 ton olarak belirlenmiştir. Böyle bir ağirliğin ta-
şinabilmesi için mühendislik hesaplarinin yapilmasi ve teknik donanimin 
ona göre ayarlanmasi gerekmektedir. A.B.D.’nin Kaliforniya eyaletindeki 
uygulamalarda 300 yaşinda ve 15 m boyundaki Meşe ağaci (Quercus lo-
bata) 800 m mesafede başari ile taşinip dikildiği literatür bilgilerde görül-
mektedir. Yukarida da açiklanmiş olduğu üzere, günümüzde göğüs çapi 
120 cm’ye kadar olan çok büyük ağaçlarin naklinin de söz konusu olduğu 
belirtilmektedir (Ürgenç, 1998).

Ağaç transplantasyon çalişmalarinin bilinçli ve planli bir şekilde ger-
çekleştirilmesi çok önemlidir. Ağacin taşindiği yeni yerine adapte olabil-
mesi için belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Watson (1996) yaptiği 
çalişmada ladin türü bir ağacin taşindiği alanda kök yapisinin yeni yerine 
adaptasyonu sirasinda yillik halkalarinda 2-3 yillik bir daralma olduğunu 
belirlemiştir. Ağacin kendine gelebilmesi için belli bir sürenin geçmesi ge-
rekmektedir. Ağaç taşima çalişmalari ne kadar düzgün yapilirsa yapilsin 
taşinan ağaçlardaki kayip orani %30-50 arasinda değişiklik gösterebilmek-
tedir (Ökten & Pehlivan, 2021). Ayni zamanda, ağaç taşima çalişmalari 
maliyet açisindan da oldukça yüklü meblağlari karşimiza çikarabilmek-
tedir.  Her ağacin taşinma işlemi ayri olmali ve sadece o ağaç için plan-
lama yapilmalidir. Özellikle ağaç boyutlari büyüdükçe maliyette o denli 
büyümektedir. Kentsel doku içerisinde ağaç taşima çalişmalarinin uzman 
ekipler tarafindan, ağacin boyutuna uygun makine ve ekipman kullanila-
rak yapilmasi bir gerekliliktir. Ağaç taşima adina taşinacak ağaci aşiri bir 
şekilde budama yapmak, taşima işleminde ağacin kök yapisini bozmak ve 
taşima işlemi sonrasinda taşinan ağacin bakiminin düzgün bir şekilde ya-
pilmamasi büyük olumsuzluklardir. Taşinan ağaçlarin kök yapilarinda ha-
cimsel olarak ilk yillarda bir düşüş gözlemlenmektedir (Hodel vd., 2005). 
Ağaçlarin köklerinde aşiri budama yapmak ağacin dengesini bozduğu gibi, 



 .47Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar

yaşamsal faaliyetlerini azaltmaktadir (Gilman, 1990). 

Herhangi bir şehirde yapilmasi planlanan, herhangi bir proje alaninda 
bulunan ve proje alaninda değerlendirme olanaği bulunmayan ağaçlardan;  
“taşimaya değer olan” veya “taşinmasi uygun olan”  ağaçlarin konunun 
uzmani kişiler tarafindan tespit edilmesi gereklidir. Proje alani içerisinde 
olup, taşimaya uygun olan ağaçlarin tespit edilmesinde,  ağaçlarin türü, 
özellikle sağlik durumlari, peyzaj ve estetik açidan yüksek değerlere sahip 
olup olmadiği, bulunduğu şehirdeki peyzaj ve kentsel alan düzenlemele-
rinde yer verilen ve tercih edilen türlerden olup olmadiği, parsel ve proje 
alani içerisinde bulunan diğer ağaçlarla olan konumu gibi faktörlerin dik-
kate alinmasi uygun olacaktir.  

Bu çalişmanin işiğinda aşağida çeşitli öneriler getirilmiştir;

- Ağaç transplantasyon çalişmalarinda da ilk unsur iyi bir planlama-
dir.

- Ağacin taşinmadan önce toprakli kök alaninin belirlenmesi, göv-
dede ve tepede gerekli olan budama ve küçültme işlemleri yapilmalidir.

- Ağacin yeni yerine taşinabilmesi için fiziksel özelliklerine ve top-
rakli kök yapisina göre yeni yerindeki hazirliklarin uygun bir şekilde ya-
pilmasi gerekmektedir.

- Ağacin yeni yerinde sabitlenmesi ve güvenceye alinmasindan son-
ra sulama, gübreleme ve bakim çalişmalarini aksatmamak gerekir.

- Tüm yapilan taşima işlemlerinde iş sağliği ve güvenliği kurallari-
na uygun olarak hareket edilmelidir. 

- Taşima işlemlerini konusunda uzman ekiplere yaptirmak gerekir. 

- Sağliksiz ve gelecek vaat etmeyen ağaçlarin taşinmasi ekonomik 
olarak uygun değildir.
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1. GİRİŞ

İnsanlik tarihinde ilk kez, dünya nüfusunun yarisindan fazlasinin 
kentlerde yaşamaya başladiği görülmektedir. Birleşmiş Milletlere göre, 
önümüzdeki yirmi yil içerisinde kentlerde beş milyardan fazla insanin ya-
şayacaği öngörülmektedir (Taylor, 2016; Sağlik vd. 2020). Kentsel gelişim 
süreçlerinde, doğal ve kültürel peyzajlar ile birlikte tarihi dokunun da yeni-
den değerlendirilmesi ve günümüzdeki koşullara uyumlu şekilde planlan-
masi ve tasarlanmasi gerekmektedir (Booth ve Hiss, 2011).

Kültürel peyzaj; insanlarin mekana katilim sürecinin bir parçasidir. 
Çağdaş topluluklari etkileyen kültürel, siyasi ve tarihi şartlara bağli olarak 
gelişirler. Kültürel peyzaj yaklaşimi ise; parçalanmiş yaklaşimlari yaşadi-
ğimiz çevreye değer vermek ve inşa etmek için yeniden birleştirerek, yeni 
gelişmeler ve tarihi çevreler arasindaki farklarin üstesinde gelmektedir 
(Punekar, 2006). 

Tarihi çevreler, geçmiş dönemlerde insan yaşamiyla ilgili ipuçlari ak-
taran ve uzun süreçler sonucunda oluşmuş alanlardir. İnsanin çevresiyle 
olan sosyal bağlantisini sağlayan ve günümüzde de devam ettiren değerle-
rin başinda gelmektedir. Geçmişte yaşamiş uygarliklarin sosyal ve ekono-
mik yapisina ait ayrintilar bu alanlarin içerisinde saklidir (Ahunbay, 2004). 

Tarihi çevreler bulunduklari fiziki alani, sosyal, kültürel, ekonomik 
ve estetik değerler ile tanimlarlar. Tarihi çevre bilincinin gelişimi ile tari-
hi kent olgularinin kent kültürü ile doğrudan alakali olduğu anlaşilmiştir. 
Yine bu bilincin gelişimi ile kente ait alinacak kararlarin eski ve yeni tüm 
kent merkezleri için geçerli olduğu, koruma yöntemleri geliştirilmesi ge-
rekliliği yayginlaşmiştir (Smith, 2001). 

Tüm kentler kendi geçmişini ortaya koyan bir tarihi yapiya sahiptir. 
Kentlerin kimliklerinden uzaklaşmasinin en büyük etmenlerinden birisi, 
kentsel büyüme ile şekillenerek farklilaşmalaridir. Yerel ve bölgesel yö-
netimlerin tarihi dokunun korunmasi için bilinçli çalişmalar yapmasi ve 
önlemler almasi gerekmektedir (Delgadillo, 2003; Atabeyoğlu vd., 2009). 

Tarihi kentler, gerek mimari yapilari gerekse özgün eserleri ile tarihi 
mirasin ve kültürel peyzajin en önemli bileşenlerinden biridir. İnsanliğin 
ortak mirasi kabul edilen bu alanlar değerlendirilirken koruma ilkesi ön 
plana çikarilmalidir (Özsüle, 2005).

Tüm toplumlarin etnik ve kültürel farklarinin mimariye yansidiği, 
coğrafi yapi, topoğrafya, inşaat teknikleri, yaşam tarzi ve koşullarinin mi-
mari kimliği oluşturduğu tespit edilmiştir (Algan, 2004). Geçmiş medeni-
yetlerin günümüze biraktiği bu eserler/alanlar, günümüzde önemli tarihi 
değerler taşimaktadir. Geçmişi anlamamiza ve gelecekle arasinda bağ kur-
mamiza yarayan bu alanlar tarihi miras olarak adlandirilirlar. Tarihi mi-
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raslarin günümüzde bilinçli koruma yaklaşimlari ile sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasi mümkündür. Bu kapsamda kentsel tasarim, kentsel dönüşüm, 
kentsel koruma, kentsel iyileştirme/sağliklaştirma, kentsel yenilenme ve 
kentsel canlandirma teknikleri kullanilmaktadir (Ardiçoğlu, 2014).

Tüm bu konularla birlikte hizli nüfus artişi ve kentleşme, sosyal ya-
pidaki farkliliklar vb. nedenler dolayisiyla yaşayan belge niteliğindeki bu 
alanlar zarar görmekte, hatta yok olma tehlikesiyle karşi karşiya kalmak-
tadir. 

Bu çalişmada daha önce Pratik Kiz Sanat Okulu olarak hizmet veren 
ve daha sonra işlev değişikliğine uğrayan ve Vize Halk Kütüphanesi ve 
Kültür Merkezi olarak düzenlenen yapi çevresinin peyzaj tasarim ve uy-
gulama projesi hazirlanmiştir. Yeni işlevine uygun olarak da peyzaj tasa-
rimina ilişkin genel kararlar alinmiştir. Bu proje ile proje alani ve peyzaj 
tasariminin bütünlük oluşturmasi, çocuklar ve turistler de dahil olmak üze-
re halkin her kesiminin kullanabileceği bir kamusal alan özelliği taşimasi 
sağlanmaya çalişilmaktadir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalişmanin ana materyalini Kirklareli ilinin Vize İlçesinde yer alan 
Pratik Kiz Sanat Okulu’nun diş mekâni oluşturmaktadir (Şekil 1). Vize 
ilçesi Kirklareli kent merkezine 45 km, İstanbul’a ise 138 km mesafede 
yer alip, Karadeniz (doğuda) kiyilari ile Tekirdağ (güneyde), Lüleburgaz 
(güneybatida) ve Demirköy (kuzeyde) kentleri ile komşudur (İlbank, 2020; 
Vize Kaymakamliği, 2022). 

2021 yili Merkez ilçe nüfusu 15.269 olan Vize merkez ilçesi Devlet, 
Evren, Gazi, Kale, Mehmet Akif ve Namik Kemal mahalleleri olmak üzere 
6 mahalleden oluşmaktadir. Çalişma alaninin bulunduğu Evren mahallesi-
nin 2021 yili nüfusu ise 3.055’dir.  (TÜİK, 2022). 

 Eski İstanbul-Kirklareli-Edirne yolu üzerinde gelişim gösteren Vize 
ilçesi tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin yönetim ve kültür odaklarini 
oluşturduğu için tarihi ve kültürel değerler bakimindan zengin bir ilçedir. 
(IMPO, 2020; Vize Kaymakamliği, 2022).  

Mahallelerin birçoğunun yakinindan ya da içerisinden arkeolojik sit 
alanlari geçmekle birlikte, Kale Mahallesinin tamami sit alani sinirlari içe-
risinde, Devlet, Evren ve Mehmet Akif Mahallelerinin ise bir kismi sit ala-
ni sinirlari içerisinde yer almaktadir (İlbank, 2018). 
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Şekil 1. Çalışma alanına ait konum haritası
Çalişma alanini oluşturan Vize Pratik Kiz Sanat Okulu, Evren Ma-

hallesi, Atatürk Caddesi,  160 ada 1 parsel de yer alip, 3.277 metrekarelik 
bir alan üzerinde konumlandirilmiştir. Proje alani 3. derece arkeolojik sit 
alani siniri içerisinde yer almaktadir. Vize Pratik Kiz Sanat Okulu ilk ola-
rak tek binadan oluşmaktayken, 1940’li yillarda sol kismina ek bina inşa 
edilmiş ve 1950’li yillarda ise sağ kisminda yer alan ek bina inşa edil-
miş olup günümüzde U plan biçiminde birbirine bağli üç bloktan oluşup, 
11.09.1991/ 949 tarih ve karar kapsaminda tescillenmiş olup envanter nu-
marasi 54357941’dir. Orta kisimda yer alan ana binaya giriş yedi basamak-
li bir merdiven araciliğiyla iki taraftan sağlanmaktadir. Bina 2012 yilin-
da Kirklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce “Geçmişe Bak Geleceğini 
Koru” adli proje kapsaminda rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri 
çizdirilerek Koruma Bölge Kurulunca onaylanmiştir. Yapinin sol kismi öğ-
retmenler evi, diğer bölümler ise Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak 
işlevini sürdürmektedir (Kültür Varliklari Envanteri, 2022).

Proje alaninin mevcut durumunda bahçe kullanimina yönelik herhangi 
bir düzenleme bulunmamakla beraber sadece geçmişte yapilan çalişmala-
rin yer yer izlerine rastlanmaktadir (Şekil 2). Bu çalişma kapsaminda Vize 
Pratik Kiz Sanat Okulu peyzaj tasarimi yapilarak projelendirilmiştir. Ça-
lişma alani incelenirken bahçe üç ana bölüme ayrilarak ele alinmiştir. Bu 
bölümler ön bahçe, yan bahçe ve arka bahçe olmak üzere ilerleyen bölüm-
lerde fonksiyon alani tanimlamalari ve donati elemanlari ile anlatilmiştir.  
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Çalişmada 4 aşamali yöntem izlenmiştir. İlk aşamada proje alanina 
ait doğal ve kültürel veriler tespit edilmiş, ikinci aşamada fonksiyonlar 
belirlenmiş ve avan proje çalişmalari gerçekleştirilmiş, üçüncü aşamada 
ise kesin proje ve uygulama projeleri çizilmiştir. Son aşamada ise çalişma 
alaninin 3 boyutlu projeleri modellenmiştir.

Şekil 2. Vize Pratik Kız Sanat Okulu ön bahçe, yan bahçe ve arka bahçe mevcut 
durumuna kullanımlarına ait görseller

3. PEYZAJ TASARIM VE UYGULAMA PROJESİ

Vize Kaymakamliğinin 28.01.2022 tarihli talebi doğrultusunda IPA 
Bulgaristan-Türkiye Sinir Ötesi İşbirliği Programi kapsaminda Bulgaris-
tan Primorsko Belediyesi ortakliği ile “Our Historical Heritage / Bizim 
Tarihi Zenginliğimiz” isimli projenin yürütüldüğü alanda peyzaj tasarim 
ve uygulama projesi hazirlanmiştir. Çalişma alanina ait doğal ve kültürel 
verilerin analiz edilmesi sonrasinda alana uygun fonksiyonlar belirlenmiş 
ve eskiz çalişmalari gerçekleştirilmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Çalışma alanına ait eskiz çalışmaları

Şekil 4. Vize Halk Kütüphanesi – Kültür Merkezi Peyzaj Tasarım ve Uygulama 
Projesi
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Şekil 4’de gösterilen peyzaj tasarim projesi kapsaminda Vize Halk 
Kütüphanesi ve Kültür Müzesi olarak tasarlanan alanda bulunan başlica 
fonksiyon kullanimlari aşağida belirtildiği gibidir;

Ön Bahçe

• Ana giriş

• Meydan

• Bilgi yolu

Yan Bahçe

• Oturma-Dinlenme Alani

Arka Bahçe

• Açik hava dersliği

• Amfi 

• Havuz

• Açik hava etkinlik alani

• Kaya bahçesi

• Kazi alani

• Otopark ve servis alani’dir.

3.1. Ön Bahçe
Çalişma alaninda bulunan yapilarin girişlerinin yer aldiği bahçe bö-

lümüdür. Alana 3 giriş bulunmaktadir. Bunlardan ikisi yaya girişi olmakla 
beraber bir tanesi araçlara hizmet etmektedir. Ön bahçe kisminda yaya ana 
girişi yer almaktadir. Bu bölümde yer alan diğer kullanim alanlarini mey-
dan ve bilgi yolu oluşturmaktadir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Vize Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi ön bahçe peyzaj tasarımı
Ana Giriş

Vize Kültür Merkezi ve Vize Halk Kütüphanesi’nin ana girişi bu alan-
da bulunmaktadir. Ön bahçede bulunan bu ana giriş sadece yayalara hiz-
met etmektedir.  Çalişma alanina giriş iki basamakli (15cmx2) merdivenle 
sağlanmaktadir. Ana girişin genişliği 11.5 m. dir. Basamaklarin bitiminde 
girişin her iki tarafinda olmak üzere saksili bitkiler yer almaktadir. Proje 
alanini 50 cm. yüksekliğinde doğal taştan yapilmiş duvar çevrelemektedir. 
Ana giriş kisminda bu duvarlar kesintiye uğramakta ve girişin sağ tarafin-
da proje alani tanitim tabelasi yer almaktadir. 

Meydan

Meydan, ana giriş ile bir bütün oluşturarak kullaniciyi tescilli yapiya 
ulaştiracak şekilde tasarlanmiştir. Meydan lineer bir özelliğe sahip, dik-
dörtgenimsi formda yaklaşik olarak 80 m2 büyüklüğündedir. Meydanin 
merkez noktasinda fiskiyeli süs havuzu yer almaktadir; bu havuz mevcutta 
alanda izlerine rastlanan havuzun özelliklerine uygun olarak tasarlanmiş-
tir. Havuzun bulunduğu alanda sert zemin döşemesi farklilaştirilmiştir ve 
havuz vurgulanmiştir. Ayrica her iki taraftan merdivenli girişe sahip tescilli 
yapinin tasarimin bütünü ile uyum ve dil birliği sağlamasi amaciyla tirab-
zan tasarimi gerçekleştirilmiş ve ön kismi bitkisel tasarimla desteklenmiş-
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tir. Bu giriş bizi mevcut tescilli yapinin girişine ulaştirmaktadir. Meydan 
tasariminda bulunan mevcut ağaçlar yerleri ile korunmuştur.

Bilgi Yolu

Vize Halk Kütüphanesi Binasi’nin ön kisminda yer alan ve yapinin gi-
rişinin de bulunduğu bilgi yolu yaklaşik olarak 23 m. uzunluğundadir. Bu 
aks üzerinde Vize ilçesi ile ilgili tanitici bilgilerin yer aldiği dijital bilgi-
lendirme panolari bulunmaktadir. Bilgi yolunda boyunca alle oluşturacak 
şekilde lavanta bitkisi kullanilmiştir. Bitkinin tercih edilme nedeni görsel 
etkisinin yani sira sahip olduğu hoş kokusudur. Ayrica alanda gece kullani-
mina yönelik aydinlatma tasarimi da gerçekleştirilmiştir. 

3.2. Yan Bahçe

Bilgi yolunun bitiminden amfinin başlangicina kadar olan kisim yan 
bahçe olarak tanimlanmiştir (Şekil 6). Bu alan, ön bahçe alani ile arka bah-
çe alani arasinda kalan ve öncelikli işlevi dinlenme-oturma alani olarak 
ayrilmiş kisimdir. Yaya girişlerinden biri yan bahçeden sağlanmakta olup, 
bu girişin genişliği 1.10 m dir.

Şekil 6. Vize Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi yan bahçe peyzaj tasarımı
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Oturma-Dinlenme Alanı

Bu alanda 3 adet oturma birimi ve diğer donati elemanlari (aydin-
latma elemanlari ve çöp kutusu vb.) bulunmaktadir. Oturma birimlerinin 
karşisinda dar uzun fiskiyeli bir havuz yer almaktadir. Oturma birimleri-
nin yanlarinda ise bitkisel tasarim için ayrilmiş yeşil alanlar yer almakta; 
bu sebeple yaya aksinda yer yer daralmalar ile karşilaşilmaktadir. Otur-
ma birimlerinden kuzey yönüne doğru ilerlediğimizde gruplarin dinlenme 
amacina hizmet eden kamelya yer almaktadir. Kamelya proje alaninin 2. 
derece yaya girişinin tam karşisinda yer almaktadir. Girişten, arka bahçede 
yer alan amfiye kadar olan kisimda havuz yer almaktadir.

3.3. Arka Bahçe

Amfi ile başlayip, araç girişi ile sonlanan ve her üç yapinin da arka 
cephesine karşilik gelen tasarim alani arka bahçe olarak tanimlanmiştir 
(Şekil 7). 

Şekil 7. Vize Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi arka bahçe peyzaj tasarımı
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Açık Hava Dersliği

Kütüphane ve Müze işlevi kazandirilan proje alaninda açik hava ders-
liği öncelikli ihtiyaçlar arasinda yer almaktadir. Bu sebeple diş kaynaklar-
dan uzak ve bitkisel tasarim önlemleri ile de kuşatilmiş net açikliğa sahip 
arka bahçe alaninin büyük bir kismini açik hava dersliği oluşturmaktadir. 
Açik hava dersliği amfi ve üst kotta yer alan diğer kullanimlar ile bütüncül 
olarak tasarlanmiştir. Bu alanda ayrica havuz, oturma birimleri ve diğer 
kentsel donatilar da yer almaktadir. 

Amfi yan bahçe ile arka bahçe ayrimini tanimlayan bir sinir niteliğindedir. 
Amfi genişliği alan boyunca değişken olmakla beraber yan bahçe kismina doğru 
genişlemekte ve bu özelliği ile farkli kullanimlara olanak sağlamaktadir. Amfi 
alani, uygun görülen yerlerde rampa ve merdivenlerle yaya geçişini sağlamak 
amaci bölünerek, kullanicilarin açik hava dersliğine ulaşimi sağlanmiştir. 

Açik hava dersliği olarak tanimlanan alanda yer döşemesi kullanimin-
da da farkliliklara yer verilmiştir. Belirlenmiş olan üç merkez noktasindan 
belirli açilarla gönderilen doğrular kilavuzluğunda dinamik çizgilerle alan 
parçalara bölünmüştür. Ortaya çikan parçalarda uygun büyüklükte ve ko-
numda olanlar yeşil alan olarak değerlendirilmiştir. 

Açik hava dersliğinin kuzey siniri havuzlar ile çevrilidir. 3 havuz yaya 
geçişlerine yer verecek şekilde tasarlanmiştir. Ayrica alani deneyimlemek 
amaci ile özellikle havuzu da referans alan oturma birimleri yerleştiril-
miştir. Yeşil alan ve sert zemin dengesinin ön planda tutulduğu tasarimda, 
bitkisel materyallere önemli bir yer verilmiştir.

Açık Hava Etkinlik Alanı

Ayaklarla desteklemiş, tamamen ahşaptan üretilmiş üst örtülü açik 
hava etkinlik alani yaklaşik olarak 45 m2 büyüklüğündedir. Bu alan sergi 
işlevine hizmet etmek üzere tasarlanmiş bir alandir. Yatay ve dikey üst örtü 
elemanlarinin kesişmesi ile oluşturulan üst örtünün boşluklu yapisi sarilici 
bitkilerin kullanimina ve yaz aylarinda gölgeden yararlanmaya katki sağ-
lamaktadir. Üst örtünün altinda havuz ve oturma birimleri yer almaktadir. 

Kaya Bahçesi

Kaya bahçesini büyüklüğü yaklaşik olarak 100 m2 dir. Bu alanda ka-
yalar ile uyumlu otsu bitki türlerinin ve çalilarin yoğunluklu olarak kulla-
nildiği bir tasarim gerçekleştirilmiştir.

Kazı Alanı

Kazi alani her üç binanin arka cephesini gören, iç avlu olarak nitelen-
dirilebilecek bir alanda yer almaktadir. Kazi alaninin büyüklüğü 40 m2 dir. 
Bu alan diğer alanlardan farkli olarak çocuklarin kullanimina ayrilmiş bir 
etkinlik alanidir.
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Otopark ve Servis Alanı

Proje alaninin kuzeydoğu tarafinda bulunan girişi otopark ve servis 
alani olarak tanimlanmiştir. Bu alanda 4.30 m genişliğinde araç girişi bu-
lunmaktadir. Araçlar Vize Kültür Merkezi Binasinin arkasindan giriş sağ-
layip trafonun bulunduğu alana kadar ilerleyebilmekte ve o alanda ürün 
transferi işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.  Ayrica Vize Kültür merke-
zinin arkasinda araçlarin otopark olarak kullanabileceği 4 araçlik bir alan 
ayrilmiştir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Tarihi miraslarin, geçmiş ile gelecek arasinda bağ kuran, kuşaklar 
arasi iletişim araci olan, sinirlar oluşturarak kimlik problemlerine çözüm 
arayan mekanlar olduğundan bahsedilebilir. Bu tip tarih bilinci oluşturan 
yerlerin yok edilmesi sonucu toplumlar arasi bağlar zayiflamakta ve aidi-
yet duygusu kaybolmaktadir (Kiper, 2004).

Proje alani arazi etüdleri gerçekleştirildiğinde, mevcut kullanimlarin 
yetersiz olduğu ve ziyaretçilerin alani görmek/deneyimlemek için yeterli 
sebebi olmadiği gözlemlenmiştir. Bu özellikler tasarim sürecine yön ver-
miş, doğal ve kültürel değerlerin korunumu, fiziksel ve görsel kalitenin 
geliştirilmesi düşüncesini tasarima dahil etmiştir. 

Tarihi kentsel alanlarin sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alinarak kul-
lanimi ve korunmasi, günümüz koşullarinin ihtiyaçlarina cevap verebile-
cek nitelikte planlanmasi gerekmektedir. Tarihi mirasin korunmasi ile kent 
dinamiklerinin ele alinarak geliştirilmesi ve ekonomik canlilik sağlamasi 
beklenmektedir (Özkan, 2005). Bu sebepler ile proje kapsaminda alanda 
bulunan tarihi/tescilli yapilarin korunumu ve işlevlendirilerek tekrar kent 
hayatina kazandirilmasi amaçlanmiştir.

Vize Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi’nin peyzaj tasarim sürecin-
de de yapi ve çevresi sürdürülebilirlik koşullarini sağlayabilecek şekilde 
geliştirilmiştir. Tüm kullanicilara hitap eden kapsayici - katilimci bir ta-
sarim anlayişi benimsenmiştir. Peyzaj tasarimi gerçekleştirilirken yapinin 
işlevi ile uyumlu olmasi göz önünde bulundurulmuştur. Peyzaj tasarimi; 
yapinin niteliği, bulunduğu çevrenin doğal ve kültürel yapisi ile rekreas-
yon olanaklari göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. 

Yapilarin, kültür merkezi ve halk kütüphanesi işlevleri ile sosyo-kül-
türel gelişmeye katki sağlamasi hedeflenmiş, uygulamalarin gerçekleş-
tirilmesi durumunda proje alaninin konumu ve tasarim kararlari sebebi 
ile ilçenin kültür ve turizm aksina ivme kazandiracaği öngörülmektedir. 
Kullanici yelpazesi çok geniş tutulan bu alanda kapsayici - katilimci bir 
yaklaşim benimsenmiş ve farkli amaçlara hizmet eden rekreasyon alanlari 
tasarlanmiştir. Gündüz ve gece kullanimlari fonksiyonel ve estetik ihtiyaç-
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lari karşilayacak şekilde tasarlanmiş alan, gün boyu ziyarete açik olacaktir. 
Dolayisiyla çalişma alaninin kullanim süresinin arttirilmasi hedeflenmiştir. 

Yapilan çalişma sonucunda; Vize Pratik Kiz Sanat Okulu ile diğer tes-
cilli yapilar korunarak, hem tarihi ve kültürel mirasin korunumu sağlan-
makta, hem de günümüz koşullarina uygun sosyo- kültürel ve rekreasyon 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkân sağlanmaktadir. Proje ile fonksi-
yon alanlari arttirilmiş ve kullanimlar çeşitlendirilmiştir. Yapilan peyzaj ta-
sarim çalişmasi ile proje alani günümüz şartlarina uygun, algisal ve fiziksel 
kalitesi arttirilmiş bir alan olarak dönüştürülmüştür. 
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GİRİŞ 

Araç trafiğinin karakteristiği, doğası gereği kentlerde incelenen 
karayolu kesimine, saate, güne, arazi kullanım gibi parametrelere bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir. Trafik akışının durumu örneğin trafiğin 
temel değişkenlerinden olan hız, hacim, yoğunluk üzerinden 
değerlendirilebilmektedir. Greenshields modeli hız-hacim-yoğunluk 
ilişkilerinin incelenmesi kapsamında örnek olarak verilebilir (Roess vd., 
1998). Trafik akışında incelenen değişkenler üzerinden farklı 
kümelemeler veya rejimler elde edilebilmektedir. Bu tür gruplamalar, 
trafik akışından elde edilen bir veya daha fazla değişken kullanılarak 
çeşitli yöntemler aracılığıyla sağlanabilmektedir.  

Bu kapsamda, trafik literatüründen örnek vermek gerekirse, 
Kidando ve diğerleri (2019) çalışmasında trafiğe ait hız rejimleri elde 
edilmesi için şerit bazında hız dağılımlarını incelemiştir. Her iki çalışma 
bölgesinde hız dağılımlarının birden fazla alt grubu olduğu belirlenmiştir. 
Çalışma bölgelerindeki trafiği kümelemek için, Gauss Karışım Modeli 
(GMM) kullanılarak şeritler bazında hız eşikleri bulunmuştur. Model 
parametreleri Markov Zinciri Monte Carlo simülasyonu ile elde 
edilmiştir. Her iki çalışma bölgesi için trafiğin bileşenleri bulunmuş olup, 
lojistik hiyerarşik regresyon modelleriyle ilgili değerler elde edilmiştir. 
Çalışmada, birinci ve ikinci çalışma alanları için sırasıyla iki ve üç 
rejimin elde edildiği belirtilmektedir. Diğer bir çalışmada ise, üç trafik 
durumu incelenmektedir. Bu durumlar serbest akım, stabil akım ve 
sıkışıklık olarak verilmektedir. Kütle merkezi (COM) hesaplamasından 
yararlanılmış olup, kümelenmenin daha basit yapılabilmesi üzerinde 
durulmaktadır. Üç boyutlu hız geçiş matrisinin COM yaklaşımındaki x ve 
y koordinatları üzerinden iki boyutlu hale gelmesi için çalışılmaktadır. Bu 
yaklaşımla birlikte kümelenme sürecinin daha basit yapılabileceği ortaya 
konulmaktadır. Birleştirici kümeleme yaklaşımıyla bulunan sonuçlar 
verilmiş olup,  kümeleme doğrulaması üzerinden elde edilen bulgulara 
yer verilmiştir (Tišljarić vd., 2020). Başka bir çalışmada rejim belirleme 
Saklı Markov Modeli aracılığıyla gerçekleşmektedir. Homojen trafik 
durumlarını temsil eden rejimler çalışmada öngörü için modelleme 
aşamasında kullanılmaktadır (Lu vd., 2020). Theofilatos ve diğerlerinin 
(2017) çalışmasında ise, trafikteki işgal değerleri sonlu karma kümeleme 
analizi yaklaşımıyla ele alınmıştır ve trafik kazası durumları dikkate 
alınarak dokuz adet trafik rejimi bulunmuştur. Çalışmada kaza ihtimali ile 
rejimler arasındaki ilişkinin incelenmesi için Bayes lojistik regresyon 
modeli kurulmuştur. Diğer bir çalışmada ise, trafik akış dinamiği 
deterministik ve stokastik kısımlardan oluşan Langevin denklemiyle 
incelenmiştir. Üç şeritli karayolunda her şerit için sürüklenme ve 
difüzyon grafikleri elde edilmiştir. Sürüklenme grafiklerinde görüleceği 
üzere sıkışık, ara ve serbest akış rejimleri bulunmuştur. Ara rejimin de 
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kendi içinde ikiye ayrılabileceği çalışmada belirtilmektedir (Koşun vd., 
2015). 

Bu çalışmada ise,  trafik zaman serisi verisi farklı pencere 
büyüklüklerinde incelenerek ortalama hız ve standart sapmalar değerleri 
üzerinden bir kümeleme yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, zaman 
serisi verisi pencerelemeleri k-ortalamalar kümeleme yöntemi ile ele 
alınmıştır. Trafik literatürü incelendiğinde k-ortalamalar kümeleme 
yönteminden yararlanılarak yapılmış birtakım çalışmalar bulunmaktadır. 
Örneğin,  Xu ve diğerleri (2012) otoyol üzerinde dört loop dedektör 
istasyonu göz önüne alınarak toplanmış olan trafik işgal verisini k-
ortalamalar kümeleme analizi ile ele almış olup, beş trafik durumu elde 
etmişlerdir. Çalışmada temel amaç, bulunan durumlar ile ilişkili olarak 
trafik akışının güvenlik performansını değerlendirmektir. Çalışmada, 
trafik durumları ile kaza oluşumları arasındaki Spearman korelasyon 
parametresi, küme değeri beş iken en yüksek olduğu belirtilmektedir. 
Diğer bir çalışmada (Esfahani vd., 2019) da k-ortalamalar kümeleme 
yöntemiyle trafik akışından farklı durumlar elde edilmek istenmiştir. En 
iyi sınıflamayı belirlemek için Silhouette katsayısından yararlanılmıştır. 
Hız zaman serisi verisinden yararlanılarak bulgular elde edilmiş olup, 
kümelemede üç ayrı durum tespit edilmiştir. Bunlar; geniş hareketli 
sıkışma, senkronize akış ve serbest akış olarak verilmektedir. K-
ortalamalar kümeleme yaklaşımının kullanıldığı diğer bir çalışmada ise, 
yığılmış gürültü giderici otomatik kodlayıcı tabanlı bir modelleme 
çalışması gerçekleştirilmektedir. Çalışmada amaç, eksik veriler için değer 
atama işleminin yapılmasıdır. Bunun için, günlük trafik akış örüntüsüne 
dayanarak karayolu kesimleri, benzerliklerine göre farklı kümeler altında 
toplanmıştır. K-ortalamalar kümeleme yöntemine göre dört küme elde 
edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, modelin makul bir doğrulukla eksik 
verilere atama yaptığı tespit edilmiştir (Ku vd., 2016).  Tünel 
aydınlatmasının etkinliği konusunda yapılan bir çalışmada (Qin vd., 
2020), dinamik olarak parlaklık ayarlama yöntemi önerilmektedir. Temel 
amaç trafik akış bilgisine dayanarak parlaklığın ayarlanmasıdır. Günlük 
trafik hacminin gruplandırılması için k-ortalamalar kümeleme 
algoritmasından yararlanılmıştır. Çalışma, bir günü iki zirve periyodunun 
olduğu altı zaman dilimine ayırmaktadır.  Çalışmanın sonunda, yöntemin 
değerlendirilmesi ile elde edilen ilgili bulgulara yer verilmektedir. Diğer 
bir çalışmada ise (Dogan vd., 2018), bir sanayi bölgesindeki karayolu 
parçasında, üç farklı günden elde edilen, hız ve zaman cinsinden araçlar 
arasındaki mesafe değerleri üzerinden bir kümeleme çalışması 
yapılmıştır. Bu değerler, k-ortalamalar kümeleme yönteminde işleme 
alınmış olup, beş kümeden oluşan bir yapı üzerinde durulmuştur. Hız ile 
mesafe dağılımları, günler arasında yakın bir benzerlik göstermekle 
birlikte, kümeleme bölgelerinde bazı farklılaşmalar görülmektedir.  
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Bu çalışmada belirtilen amaç çerçevesinde, belirlenen küme 
sayılarına göre kümelenmiş verilerin gün içindeki zaman karşılıklarının 
elde edilmesi ile günler bazında trafiğin durumu hakkında bir 
değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. Yönteme dair temel bilgiler, 
analiz ve sonuçlara ilerleyen kısımlarda yer verilmektedir.  
 

YÖNTEM 
 

Bir kümeleme yaklaşımı olarak k-ortalamalar kümeleme 
yönteminde temel amaç; çalışılan veriyi birden fazla uygun kümeye 
ayırmaktır. Bunu yaparken küme içi benzerliklerin en yüksek, kümeler 
arası benzerliklerin ise en düşük olması amaçlanmaktadır (Saygın, 2020). 
Bu yöntemde küme sayısının belirlenmesi önemli bir adımdır. Farklı 
yöntemler küme sayısının belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Bu 
yöntemlerden bazıları: Calinski-Harabasz indeksi, Silhouette indeksi, 
Elbow (dirsek) yöntemidir (Saygın, 2020). K-ortalamalar kümeleme 
algoritması aşağıdaki fonksiyonu minimize etmeyi amaçlamaktadır.  
 

  ∑ ∑ ‖     ‖
 

     

 

   
 

 
  : Küme   ’nın merkezi,  : Küme sayısı,   : veri noktası 
 
 
K-ortalamalar kümeleme algoritmasının adımları genel olarak aşağıdaki 
gibi sıralanır:  
 
1- Küme sayısı belirlenmesi, 
2- Başlangıç küme merkezlerinin belirlenmesi, 
3- Verinin kendisine en yakın küme merkezinin olduğu kümeye atanması, 
4- Yeni küme merkezlerinin bulunması, 
5- Küme elemanlarında bir değişiklik olmayıncaya kadar 3. ve 4. adımlar 
tekrarlanır.  
 

Kümelemeyi yaparken veri değerleri arasındaki mesafelerin 
belirlenmesinde kullanılabilecek uzaklık formülleri ise, Öklid, 
Manhattan, Minkowski uzaklıkları şeklinde sıralanabilir (Saygın, 2020). 
Bu çalışmada, aşağıda belirtildiği gibi Öklid uzaklık bağıntısı 
kullanılmıştır.  
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       √∑        
 

   
 

Ayrıca, küme sayısının belirlenmesinde Calinski-Harabasz 
indeksinden (CHI) yararlanılmıştır. Bağıntı aşağıda verilmektedir. 
Calinski-Harabasz indeksinin en yüksek olduğu değerine karşılık gelen 
küme sayısı uygun olarak kabul edilmektedir (Saygın, 2020). 
 

           
    

    
    

      

    : kümeler arası kareler toplamı,     : küme içi kareler toplamı,  : 
küme sayısı,  : gözlem sayısı 

Veri ölçeklendirme işlemleri aşağıda verildiği gibi min-max 
ölçeklendirme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir (Chakrabarti vd.,  2009). 
 

   
         

              

  : ölçeklendirilmiş değer,       : en yüksek değer,       : en düşük 
değer,  : verinin değeri 

  

VERİ ANALİZİ VE BULGULAR 
 

Bu çalışmada, seçilen karayolu parçası üzerindeki bir gözlem 
noktasından elde edilen dört günlük veri seti ile analizler yapılmıştır. 
Araçlara ait hız bilgileri çalışmada önemli bir girdi olmuştur. Hız 
verisinin ortalama ve standart sapma değerleri işleme alınmıştır. 
Çalışmada k-ortalamalar küme yöntemi, farklı zaman dilimlerine göre 
pencerelere ayrılmış hız verisinin ortalama ve standart sapma değerleri 
üzerinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda pencereleme için zaman 
dilimleri 300, 600, 1200 ve 2400 saniye olarak belirlenmiştir. 300, 600, 
1200 ve 2400 saniyelik zaman dilimine göre pencerelerdeki hızların 
ortalama ve standart sapma değerlerinin grafik üzerinde gösterimi aşağıda 
verilmektedir (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4).  
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Şekil 1.  300 saniyelik zaman dilimine göre hız ortalaması ve standart 
sapma 

 
 

 
Şekil 2.  600 saniyelik zaman dilimine göre hız ortalaması ve standart 

sapma 
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Şekil 3.  1200 saniyelik zaman dilimine göre hız ortalaması ve standart 

sapma 
 

 

 
Şekil 4.  2400 saniyelik zaman dilimine göre hız ortalaması ve standart 

sapma 
 

Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’den anlaşılacağı üzere, verinin 
standart sapma ve ortalama hız aralıkları zaman diliminin artması ile daha 
küçük bir değer alma eğilimi göstermektedir. 
 
 

Pencerelerdeki hız ortalaması ve standart sapma üzerinden uygun 
küme sayılarının bulunması için Calinski-Harabasz indeksi 
hesaplanmasından yararlanılmıştır. Calinski-Harabasz indeksi değerinin 
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en yüksek olduğu değer, küme sayısının belirlenmesinde kullanılmıştır. 4 
farklı zaman dilimi dikkate alındığında elde edilen Calinski-Harabasz 
indeks değerleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. 
 

 
Şekil 5.  Calinski-Harabasz indeks değerleri 

 
Dört farklı durum için elde edilen en yüksek Calinski-Harabasz 

indeks değeri 2 küme sayısına karşılık gelmekte olduğundan (Şekil 5), 
dört durum için de işlenen veri 2 kümeye ayrılmıştır. Buna göre iki 
kümeli sonuçlar aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir (Şekil 6, Şekil 7, 
Şekil 8, Şekil 9). 
 
 

 
 

Şekil 6.  300 saniyelik zaman dilimine göre kümeleme 
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Şekil 7.  600 saniyelik zaman dilimine göre kümeleme 
 

 

 
 

Şekil 8.  1200 saniyelik zaman dilimine göre kümeleme 
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Şekil 9.  2400 saniyelik zaman dilimine göre kümeleme 
 
 

Burada pencere sayısının artmasıyla daha yüksek ortalama hız 
değerlerinin görülebildiği ve daha geniş bir ortalama hız aralığı ile 
karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, standart sapma değerlerinin 
de daha geniş bir aralığa sahip olduğu görülmektedir. Bu durum nispeten 
daha dar aralıkta pencereleme yapmanın hız çeşitliliğini nispeten daha 
fazla göstermekte olduğunu ifade etmektedir. Ancak, k-ortalamalar 
kümelemesi için elde edilen Calinski-Harabasz indeks değerleri, farklı 
zaman dilimlerine göre hazırlanmış verinin kümeleme sayısında bir 
farklılık yaratmadığını göstermektedir. İki kümeli çıkarımın, her dört 
pencere dilimleme durumu için kaba bir bölünme sayısına karşılık 
gelebileceği düşünülse de, bu çalışma kapsamında yeterli olmaktadır.  

Ayrıca, pencere sayısının azalması beklendiği üzere veri 
sayısında bir azalmaya neden olmaktadır. Bu, ortalama hız-standart 
sapma grafiklerinde görülmektedir. Bununla birlikte, standart sapmanın, 
yüksek ortalama hızlarda düşük ortalama hızlara nispeten daha geniş bir 
yayılım gösterdiği tespit edilmiştir. Zaman dilimlerine göre kümeler 
bazında ortalama hız ve standart sapmaya ilişkin aralık bilgileri aşağıda 
yer almaktadır (Tablo 1). Buradan, zaman dilimi büyüdükçe ortalama hız 
ve standart sapma aralıklarında azalma bekleneceği çıkarımına gidilebilir. 

 
Tablo 1. Kümeler bazında ortalama hız ve standart sapmaya ilişkin 

aralık bilgileri 
Küme bilgisi Ortalama hız aralığı Standart sapma 

aralığı  
Küme 1 (300 saniyelik pencereleme) 0,12 0,15 
Küme 2 (300 saniyelik pencereleme) 0,28 0,21 
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Küme 1 (600 saniyelik pencereleme) 0,13 0,11 
Küme 2 (600 saniyelik pencereleme) 0,10 0,08 
Küme 1 (1200 saniyelik pencereleme) 0,08 0,04 
Küme 2 (1200 saniyelik pencereleme) 0,06 0,07 
Küme 1 (2400 saniyelik pencereleme) 0,05 0,03 
Küme 2 (2400 saniyelik pencereleme) 0,06 0,05 

 
İkili kümeleme sonuçları üzerinden, her bir kümenin verisinin 

gün içindeki dağılımı ile ilgili sonuçlar elde edilmiştir. Dört zaman dilimi 
kapsamında elde edilen kümelemelerin gün içindeki yerleri aşağıdaki 
şekillerde gösterilmektedir (Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12, Şekil 13). Her 
bir şekilde dört gün ayrı ayrı belirtilmiştir ve her gün 24 saatlik veri 
barındırmaktadır. Şekillerden anlaşılabileceği üzere gün ayrımları 00.00-
23.59 saat aralığı temel alınacak şekilde belirlenmiştir.  
 
 

 
Şekil 10. 300 saniyelik zaman dilimine göre kümelemelerin gün içindeki 

yeri 
 

 
Şekil 11. 600 saniyelik zaman dilimine göre kümelemelerin gün içindeki 

yeri 
 

 
Şekil 12. 1200 saniyelik zaman dilimine göre kümelemelerin gün içindeki 

yeri 
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Şekil 13. 2400 saniyelik zaman dilimine göre kümelemelerin gün içindeki 

yeri 
 
 

Tüm zaman dilimlerine göre elde edilen sonuçlar yaklaşık olarak 
sabah 07.30 ila akşam 19.30 arasında birinci kümenin, diğer saatlerde ise 
ikinci kümenin hakim olduğunu göstermektedir.  

Tüm günlerde birinci kümenin nispeten daha düşük hızlar ve 
standart sapma göstermesinden, ilgili saat aralıklarında trafik hacminin 
daha yüksek olduğu sonucu çıkartılabilir.  Özellikle yaklaşık 00.00-07.30 
arasında ise hız serbestliğinin daha yüksek olduğu ve bununla beraber, bu 
saatlerde, kümeleme grafiklerinden görüleceği üzere standart sapmanın 
daha geniş bir alana serpildiği söz edilebilir. 
 
SONUÇ 
 

Kentlerimizde karayolu trafiği çeşitli parametrelerle etkileşim 
halinde olup alandan alana, günden güne vb. farklılık gösterebilmektedir. 
Trafik akışını farklı rejimler (gruplar) bünyesinde analiz etmek ve 
değerlendirmek bu farklılığı irdeleyebilmek açısından önemli bir 
yaklaşım olmaktadır. Bu çalışmada trafiğe ait zaman serisi verisi 
üzerinden bir kümeleme yapılmış olup, bu kapsamda trafiğin gün içindeki 
akışına makroskopik açıdan bir değerlendirme getirilmiştir.  

Bu çerçevede dört günlük trafik hız verisinden elde edilen hız 
ortalamaları ve standart sapmaları üzerine analizler yapılmış ve k- 
ortalamalar kümelemesine dair sonuçlar elde edilmiştir. Zaman serisi 
verisine ilişkin 300, 600, 1200 ve 2400 saniyelik pencerelemeler dikkate 
alınarak Calinski-Harabasz indeksi hesaplaması yaklaşımıyla, trafik 
akışına ait iki kümeli sonuçlar elde edilmiştir. Bunlara istinaden, 
pencereleme için kullanılan zaman dilimindeki değişimin kümeleme 
sayısını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Calinski-Harabasz indeksi 
yaklaşımı dışında başka yöntemlerle elde edilebilecek küme sayısı 
sonuçlarının kıyaslanması ileriki bir çalışmada ele alınabilir ve küme 
sayıları üzerinden değerlendirme yapılabilir. 
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Pencereleme farklılaşmasına göre işleme alınan veri sayısında 
değişim olsa da, elde edilen kümelerin gün içindeki zaman yerleri, günler 
arasında trafik akış karakteristiğinde büyük bir değişiklik olmadığını 
göstermektedir. Ortalama hız ve standart sapma üzerinden elde edilen 
küme sonuçlarından, tüm günlerin birbirine yakın bir trafik akış 
karakteristiği sergilediği anlaşılmaktadır.  
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1. GİRİŞ

Başta planlama ve tasarim alani olmak üzere çeşitli disiplinlerin ça-
lişma konusunu oluşturan kamusal alanlarin tanimi değişkenlik gösterir.  
Kamusal alan, felsefi çevre tarafindan kontrol edilen “zihinsel alan”i işaret 
eden metaforik alan ve diğer yandan mimar ve kent plancilari gibi fiziksel 
alan alanla ilişkili gruplarin tanimladiği “literal alan” olarak iki katego-
ride ele alinabilmekle birlikte (Brodin, 2006),  en genel ifade ile “ farkli 
toplumlar, mekanlar ve zamani” işaret eder ( Smith ve Low, 2006,s.4). 
Tanidiğimiz veya tanimadiğimiz insanlarla paylaştiğimiz, günlük yaşamin 
sosyal rutinlerinin ve etkinliklerinin gerçekleştiği, kolektif yaşantimizin 
yansidiği ve ona göre şekillendiği ortak alanlardir ( Walzer, 1986’ den ak-
taran Woolley, 2003). Kamusal açik alanlar ise sahip olduğu farkli form 
ve kullanimlar ile şehir kimlik ve karakteristiğini yaratmada etkin rol oy-
nayan, şehrin peyzaj ve manzarasinin ayrilmaz bir parçasini oluşturan ve 
“doğal bir iklime sahip, gökyüzüne açik tüm diş mekanlardir”  (Girling ve 
Kellett, 2005, s.57).

‘Kamusal alan’ ve ‘kamusal yaşam’ birbiri ile ilişkili, mekânin sosyal 
boyutlarini vurgulayan iki kavramdir. Kamusal alanlar insan temasinin ve 
etkileşimin en fazla olduğu fiziksel ve görsel erişime açik kent dokusunun 
parçalarini oluşturur (Tibbalds, 1992).  Benzer bir yaklaşimla, Carmona ve 
ark. (2010) içerisinde gerçekleşen faaliyetlere göre‘sosyal boyut’ ve teknik 
özellikleri olarak ‘fiziksel boyut’ ile ilişkilendirir. Böylece kamusal alan te-
rimi ile hem fiziksel alana hem de olanak tanidiği sosyal aktivitelere atifta 
bulunulmaktadir. 

Planlama ve tasarim disiplininden olan araştirmacilar, ‘kamusalliğin 
sosyal yönünü ikinci plana atarak fiziksel özelliklerine odaklanirken, bir 
kismi da kamusal alani “karmaşik bir ilişkiler ağinin yeri” olarak tanimlar 
(Lofland, 1998, s.51). Bütün bu ifadeler doğrultusunda, kamusal açik alan, 
çeşitli şekillerde tasarlansa da ortak özelliği kamu kullanimina izin veril-
miş olan diş mekân alanidir. Bu mekanlarin kontrolü ve yönetimi kamu 
yarari gözetilerek birçok ülkede devlet tarafindan yapilmaktadir (Madani-
pour, 1996; 2010). 

Modern şehirler gittikçe karmaşik hale geldikçe, şehrin canli bir at-
mosferini sağlayan çeşitli ve işlevsel sosyal etkileşim yerleri olan kamusal 
açik alanlarin eksikliği artmaktadir. Son yillarda aktif olarak yürütülen ka-
musal alan araştirmalari, basit bir fiziksel mekân kavraminin ötesine geçe-
rek, insanlarin, toplumun ve kültürün iletişim kurduğu, duygular ve yeni 
deneyimler yarattiği karmaşik bir alan rolüne odaklanmaktadir. Kentteki 
kamusal alanlar arasinda, kamusal alanlar hoş bir kentsel çevre sağlamak 
için önemli kentsel mekanlardir. Bununla birlikte, nüfusun hizli artişi, 
kentlerdeki yapilaşmanin fazlalaşmasi ve kent boşluklarinin azalmasi gibi 
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etmenler başta olmak üzere mevcut ve planlanan kamusal alanlar, yer te-
mini,  inşaat süreci, işletme ve bakim masraflari gibi tüm yönleriyle birçok 
soruna sahiptir. Bu noktada kamusal alanlarin aktif ve etkin bir şekilde 
kullanilmasi ve basit fiziksel mekanlar olarak kalan anlamsiz mekanlar ye-
rine, kent sakinlerinin deneyim ve etkinlikleriyle sürekli bir mekân olarak 
oluşturulabilecek bir yön sunulmasi gerekmektedir. 

Çok sayida insanin bir araya geldiği bir kamusal alanda bireylerin 
mekânda birbirleriyle iletişim kurmalari ve katilim göstermeleri gerek-
mektedir.  Bu nedenle, modern şehirlerde ihtiyaç duyulan bir kamusal alan 
olarak, özel mülkiyetli kamusal açik alan tasarimi (ÖMKAA) ile fiziksel 
ve insan deneyimi ön plana çikmalidir.  Bu çalişma, modern şehrin sosyal 
gereksinimden yola çikarak, kullanici odakli mekânsal ifadenin özellik-
lerini ortaya koymakta ve bunu, mekânin kamusalliğini teşvik etmek için 
kamusal alani oluşturan unsurlara aşilamaktadir. 

2.  Özel Mülkiyetli Kamusal Alanlar 

Kentsel mekânlar, çeşitli ve karmaşik bileşenlerden oluşur ve bu çeşitli 
bileşenler, etkileşimleri yoluyla bir kentsel çevre oluşturur. Bir şehirde diş 
mekânin güvence altina alinmasi, vatandaşlarin yaşam kalitesini artirirken, 
ayni zamanda çevrenin iyileştirilmesinde yoluyla hoş bir kentsel çevre elde 
etmede önemli bir faktördür. Bu açidan bakildiğinda, kamusal açik alanlar 
kentsel mekân içerisinde çevre değerini ve toplumsal sürdürülebilirliği ar-
tiran ve yaşamin devamliliğini sağlayan bir unsur olarak çalişir. 

Kentsel alanda kamusal alan, kamu tarafindan özgürce kullanilabilen 
araziyi ifade eder. Geçmiş yillarda kentsel alanda yer alan araziler mülki-
yet açisindan kamu ve özel alan olarak siniflandirilirken günümüzde bu 
ayirima yeni bir kavram daha eklenmiştir: Özel mülkiyetli kamusal alan 
(ÖMKA) (Görsel 1).
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Görsel 1. Mülkiyet diyagramı (Kurtoğlu, 2021)
Mülkiyet ilişkisinde özel mülkiyete ait olan, ancak kullanim açisindan 

kamusal bir alan olan özel bir alandir.  Diş mekân güvence altina alinarak 
kamunun kullanima açilir ve yaya mekâninin niceliksel ve niteliksel olarak 
iyileştirilmesine katkida bulunur. Bu şekilde oluşturulacak açik alanlarin 
kurulum yerleri, kurulum ve yönetim standartlari ile devamliliğinin sağ-
lanmasi koşulu, sistemi uygulayan ülkelerde var olan yapi standartlari ve 
yapi yönetmelikleri ile güvence altina alinir. 

ÖMKAA kavrami ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çik-
miştir. 1901 yilinda ABD’de yürürlüğe giren New York City’ye ait İmar 
Karari (Zonning Regulations) ile yapilara yükseklik kisitlamasi getirilmiş, 
1908 yilinda ise revizyona uğrayarak çok katli binalar için bir komisyon 
kurulmasi karari alinmiştir. Ernest Flagg başta olmak üzere birçok mimar, 
sokak seviyesinde yeterli işik ve açik alani korumak için çok katli yapi-
larin 30 m’yi aşmamasini, aşmasi durumunda ise taban alaninin 1/4 ünün 
açik alana ayrilmasi gerektiğini savunsalar da bu fikir dikkate alinmamiştir 
(Goldberger, 1991).  Buna rağmen,  bu görüş mimarlar ve kent plancilar 
arasinda destek bularak çeşitli platformlarda dile ettirilmeye devam etmiş, 
yapi ve arazi değerinin korunmasi, sokak cephesinde dil birliğinin sağ-
lanmasi ve kent boşluklarinin oluşturulmasi, fabrikalarin 5th Avenue’dan 
çikarilmasina acil ihtiyaç olduğu dile getirilmiştir (Boyer, 1994). 1914 ya-
pilan bir dizi değişiklik ile gayrimenkulleri güvence almak, şehrin sağ-
lik, refah ve güvenliğini sağlamak amaçlanmiştir (Boyer, 1994; Kayden, 
2000), fakat bu yeni kararlar zemin seviyesinden çok gökyüzüne erişimi 
içermekte olsa da imar bölgelerine ayirma yönünden dönemin yenilikçi 
yaklaşimlarindan biridir (Boyer, 1994).

New York, hizli kentleşme ile dünyanin en yoğun nüfuslu şehri haline 
gelmiş ve bina sahipleri, sinirli bir alanda geniş bir inşaat alanini güvence 
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altina almak için yüksek binalar inşa etmeye başlamişlardir. Sonuç ola-
rak, şehir merkezi yüksek binalarla çevrili issiz bir şehir halini almiştir. 
Pervasizca sürdürülen inşaatlar nedeniyle kentsel çevre tahrip edilmiştir. 
1916’da ise kentsel mekân kullanimi tanimlanmiş, konut, iş ve endüstri-
yel olmak üzere 3 imar bölgesine ayrilmiş, zemin seviyesindeki alanlar 
ve maksimum yapi yüksekliği belirlenmiştir. İzin verilen azami yükseklik 
yapinin önündeki caddenin genişliğine ve uzakliğina göre değişmekte, ki-
sacasi konumuna göre değişkenlik göstermektedir. Yapi, yol cephesinden 
ne kadar içeri çekilir ise yükseklik için aldiği izin o derece artiş göstermek-
tedir.  Ayrica Flagg’in önerisi dikkate alinarak, taban alani arsa alaninin 
%25’i ve azini kapladiği durumlarda yapi yoldan en az 23 metre geriye çe-
kildiğinde ise yükseklik siniri bulunmamaktadir(Kayden, 2000). 1916 Ka-
rari, ABD için arazi kullaniminin rasyonelleşmesi, düzenli ve doğru yapi-
laşma ve kenti kontrol altinda tutma anlamina gelmektedir (Boyer, 1994).

1916 Karari, arazi değerlerinin artmasina neden olmuştur. Yine de çok 
yüksek binalar için ayrilan tek bölge, Manhattan’in aşağisindaki Finans 
Bölgesi ve Brooklyn sahilinin bir kismidir. Bu alanlarin dişinda, bugünün 
Midtown Manhattan’inda Central Park’in altindaki iki ticari yerde yüksek 
binalara izin verilmiş ve imalat kullanimi, garajlar ve ahirlar yasaklanmiş-
tir (Boyer, 1994) . “Villa mahallesi” diyebileceğimiz yerler, arsa fiyatla-
rinin daha düşük olduğu diş ilçelerde yer alacak şekilde imar edilmiş, bu 
yerleşim bölgelerinde işletmelere yalnizca belirli büyük caddelerde ve 
anayollarda izin verilmiştir. Bu karar göre yan sokaklarin tamamen konut 
olmasi gerekmektedir. Dönemin en ünlülerinden Lever House, One Chase 
Manhattan Plaza ve en önemlisi Seagram Binasi bu kararlar doğrultusunda 
inşa edildi (Görsel 2). 

Görsel 2. Solda: Lever House Binası, ortada: One Chase Manhattan Binası, 
sağda: Seagram Binası ( Crook, 2022; Kroll, 2011; Perez, 2010) 

Manhattan’nin gecekonduvari görüntüsünden temizlenerek dengeli bir 
izgara yapisi oluşturulmasi, sokak seviyesinde işik ve hava yeterliliğinin 
sağlanmasi,  ulaşim kolayliği ve yeni kulelerin yapilmasi ideolojisine Jane 
Jacobs tarafindan itiraz edilmiştir. Muhalifler tarafindan Manhattan’in Bati 
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ve Aşaği Doğu Yakasi’nin yeniden imarinin engellenmesi başarilmiş, yine 
de kamu yaşaminin önemi ancak 1970’lerde ve 1980’lerde yapilan karar 
değişikliğinde yer bulmuştur (Flint, 2009). 1956’ya kadar yeni imar ya-
salari yürürlüğe girmemiş, ancak 2.500 değişiklik yapilmiştir. Geçen süre 
içerisinde nüfus beş milyondan, sekiz milyona yükselmiş ve araç kullanimi 
artmiştir (Gibson, 1998). 1961’de ise yapilara hacim sinirlamasi ve taban 
alani orani kavramlari kullanilmiş ve tasarimda daha fazla özgürlük sağla-
nirken,  zemin seviyesinde açiklik hissi için verimlilik göz önüne alinarak 
ziggurat şekli önerilmiştir (Kayden, 2000) (Görsel 3).

Görsel 3. 1930’larda ortaya çıkan çok katlı yapı tipolojisi örneği, Manhattan 
(Willis,2020)

Sermaye şehir merkezinde yoğunlaştikça arazi fiyatlari yükselmiş ve 
sinirli araziler üzerine yüksek yoğunluklu binalar inşa edilmiştir. Sokak 
düzeyinde açik alanlari ön plana çikaran bu yeni karar, teşvik etme politi-
kalarinin da desteği ile özel mülkiyetteki kamusal alanlar kavramini haya-
timiza dahil etti. Fikrin temeli, Smith & Smith’in daha önceki çalişmasina 
dayanmaktadir (Kayden, 2000). Jerold S. Kayden’e göre, özel mülkiyetli 
kamusal alanlar, özel mülkte bulunan, ancak diğer özel açik alanlarin ak-
sine, kamunun fiziksel erişimine açik alanlar anlamina gelmektedir (Kay-
den, 2000).  Kentte “yüksek binalarla çevrili sokaklara daha fazla işik ve 
hava getirmek ve daha kullanişli açik alan yaratmak için, binalarin sokak 
hattindan geri çekilmesini teşvik etmek için” bir ‘bonus’ teşvik sistemi 
kuruldu (Kayden, 2000).   Bu sisteme göre tasarlanacak mekanlara farkli 
haklar verilmiştir. Bunu yaninda,  bir bina için alinan verilen toplam bonus, 
KAKS’in %20 sini aşamayacaktir (Kayden, 2000).  
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Görsel 4. New York’ta  verilen kat teşviği (NYC Department of City 
Planning, 2019)

Devlet eliyle alan sağlamanin giderek zorlaştiği kentte özel mülkiyet-
li açik alanlar, binalarin fiziksel çevresini iyileştirme ve ayrica topluma 
kolaylik sağlama öncülüyle kullanişli bir yaşam alani olarak yaratilmasi 
açisindan önemli bir anlam taşimaktadir. Bu mekânsal anlamdan hareketle 
ÖMKAA, kolektif mekân kapsaminda yer alan bir alan olarak tanimlana-
bilir. Kentin kamusalliğinin ve mekânsal değerinin artirilmasi için sokak 
mekânlari ile bağlantili olarak kentsel çevrenin kalitesinin iyileştirilme-
sinde önemli rol oynamaktadir. Özel mülkiyetli kamusal alanlar, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ortaya çikişindan sonra kamusal yaşami destekle-
mek amaci ile dünyanin önemli metropollerinde uygulanmayan başlan-
miştir. Kamusal alanin özgün rolü, sokak mekaniyla bağlanti kurmak, onu 
dinlenme ve eğlence için kullanilan bir yer olarak sağlamaktir (Görsel 5).  
Çünkü mimari açidan binanin diş mekâni olarak rol oynarken, ayni zaman-
da ‘dişarisi’ ile de bağlanti kurarak kamusal yaşami içerisine çeker. Bunun 
yani sira çoğu zaman peyzaj ve doğa dostu bir çevre oluşturarak ekolojik 
çevrenin korunmasi ve kontrol edilmesini de sağlar. 
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Görsel 5. New York İmar Yönetmeliğine uygun oturma alanları (NYC 
Department of Planning, 2019)

Özel mülkiyetli kamusal alanlarin hem mülkiyeti hem de yönetimi 
yapi sahibine ait olsa bile, kullanim özellikleri dikkate alindiğinda, bu 
mekanlarin kentsel çevrenin konforuna katki sağlayan karakterli bir alan 
olduğundan söz edilebilir. Başka bir deyişle, özel mülkiyetli kamusal açik 
alanlar, yalnizca resmî kurumlar ile çözülemeyecek kamusal yaşam sorun-
larini özel iş birliği yoluyla çözmeye yönelik bir sistem olup, kamu ve özel 
çikarlar arasindaki sürtüşmeyi rasyonel olarak çözme ve devlet ile özel 
sektörün bir arada var olma yöntemidir. Bu nedenle günümüzde kent mer-
kezindeki özel mülkiyetli kamusal açik alanlar, çeşitli etkinliklerin güçlü 
bir şekilde gerçekleştirilebileceği, herkesin kolayca erişebileceği ve diğer 
yapilarin kamusal alanlariyla organik olarak bağlantili olacak şekilde plan-
landiğinda çevre kontrolü, rekreasyon, ulaşim ve afet önlemenin işlevsel 
rolleri, kentsel gelişmenin başlatilmasi ve kontrolsüz kentsel genişlemenin 
önlenmesi gibi roller üstlenir. 

3. Özel Mülkiyetli Kamusal Açık Alanların Üretilmesi

Lefebvre mekânin üretiminde kamusal alani politik ve toplumsal bir 
ürün olarak ele alir. Kamusal alan, toplumsal mücadelenin nihai arenasidir 
ve bu nedenle oldukça politiktir. Onlar kontrol edilebilir, bu da onlarin sos-
yal hakimiyetine izin verir, burada Lefevbre, mekânin sahiplenilmesi ile 
hâkimiyeti arasinda bir fark olduğuna inanir (Elden, 2004, s. 183).

Sahiplenme, bir grubun mekâni benimsediğinde ortaya çikar ve tahak-
kümün aksine yurttaşlik etkisinin bir ölçüsüdür (Lefebvre 1974, s. 165). 
Kentin sakinleri kamusal alani sahiplenmediklerinde ya da istemedikle-
rinde, bunun yerine başkasi tarafindan yapilir. Ona göre kent hakki, onu 
sahiplenme hakkiyla bağlantilidir (Lefebvre 1974, s. 64-168). Mekân iki 
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şekilde oluşur: sosyal bir oluşum ve zihinsel bir inşa olarak (Elden 2004, 
s. 189). Lefevbre, kapitalist ekonomi politiğinin mekân etrafinda hareket 
noktasinin boşluk eksikliğine dayandiğina inanmaktadir. Ancak bu fikir, 
onu nasil gördüğümüzü etkiler. Sosyal yapilar, sosyal alanlarin dağilimin-
da yeniden üretilir. Bu, en büyük finansal varliklara sahip olanlara daha 
fazla alan veya daha kaliteli yerlr tahsis edilerek yapilir. Ona göre mekan-
sal boyutta bir sinif mücadelesi vardir (Elden 2004, s. 192). Her ne olursa 
olsun akillica tasarlanmiş özel mülkiyetli kamusal açik alan sürecine dahil 
olan tüm paydaşlar,  uzun ve kisa vadede çeşitli kazanimlara sahip olurlar 
(Tablo 1).

Tablo 1. Paydaşlarin özel mülkiyetli kamusal alandan kazanacaklari uzun ve kisa 
vadeli kazanimlar (Kurtoğlu, 2021)

Paydaşlar Kisa Vadeli Kazanim Uzun Vadeli Kazanim
Toprak Sahipleri Artan emlak değerleri

Fon Sağlayicilari Daha büyük ve daha güvenli yatirim

Geliştiriciler

Daha kolay ve hizli izin
Artan kamu desteği
Daha yüksek satiş değerleri
Ayirt edilme
Fonlama potansiyelinde artiş
Kompleks alanlarin ele alinmasini sağlar

Daha iyi itibar
Gelecekteki muhtemel iş birliği

Tasarimcilar
Artan iş yükü
Yüksek kalite için çaba

Pekiştirilmiş profesyonel itibar

Yatirimcilar

Daha yüksek fiyattan kiralama olanaği
Artan emlak değerleri
Azaltilmiş işletme maliyetleri
Rekabetçi yatirim 

Değer bakimi
Azaltilmiş bakim maliyetleri
Daha iyi satiş değerleri
Daha yüksek kalite
Daha uzun vadeli kiracilar

Yönetim 
temsilcileri

Yüksek kaliteli malzemeler
Daha kolay bakim

Malikler

Daha mutlu çalişanlar
Daha iyi üretkenlik
İşletmede artan güven
Daha az yikici hamle
Daha fazla erişilebilirlik
Azaltilmiş güvenlik harcamalari
Yolcu için artan prestij
Azaltilmiş işletme maliyetleri

 
Kamu menfaati

Rejenerasyon potansiyeli
Azaltilmiş dişlama

Azaltilmiş kamu harcamalari
Etkili planlama için daha çok zaman 
Artan ekonomik uygulanabilirlik
Artan yerel vergi geliri
Daha sürdürülebilir çevre
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Toplumsal ilgi 
Alanlari

Daha iyi güvenlik
Daha az suç
Artan kültürel canlilik
Daha az kirlenme
Daha az stres
Daha iyi yaşam kalitesi
Daha kapsamli kamusal alan
Daha adil ortam
Büyükşehirle gurur
Güçlendirilmiş yer duygusu
Daha yüksek emlak fiyatlari

3.1. Paydaşlar

Özel mülkiyetli kamusal açik alanlarin üretim sürecinde, mülkiyetli 
kamuya ait alanlarla ilişkili ve farkli olarak çeşitli aktörler bulunur. Bu 
aktörler mekânin planlanmasindan yönetim sürecine kadar olan geniş bir 
süreçte etkin rol alirlar ( Knox ve Ozolins, 2000).

Mekânin gelişim sürecindeki bu aktörler (CABE, 2009a, 2009b,  
2010; McGlynn, 1993):

• Tedarikçiler: arazi sahipleri ve fon sahipleri 

• Üreticiler: Geliştiriciler, yerel ve merkezi yönetimler, STK kuru-
luşlari ve lokal kuruluşlar, tasarimcilar, 

• Kullanicilar: Yerel halk ve ziyaretçilerdir.   

Mekanlar, bu gruplarin sahip olduklari roller ve çikarlar doğrultusunda 
şekillenir ve yaşarlar. Bu gruplardan kimi yalnizca mekân oluşumunun tek 
basamağinda yer alirken, kimi de birden fazla süreçte bulunabilir. Bunlar; 
toprak sahipleri, yatirimcilar, geliştiriciler, kamu yetkilileri, kullanicilardir 
(Adams, 1994; Carmona vd., 2010;  Knox ve Ozolins, 2000). 

Carmona vd. (2010)’e göre, kamusal açik alanlarin üretim süreçlerini; 

• Yerel, küresel, piyasa ve düzenleyici çevre dahil tasarim bağlami 

• Algisal, sosyal, görsel, işlevsel, zamansal ve morfolojik boyutlar-
la ilgili tasarim süreci

• Kilit aktörlerle geliştirme, kontrol ve iletişimi içeren tasarim uy-
gulamasi olarak siralamaktadir.  Özel mülkiyetli kamusal açik alanlarin 
üretim süreci, ekonomik güdümlü, politik kontrole bağli küresel ve yerel 
entegrasyonun katiliminin bir sonucudur (Görsel 5).
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Görsel 5. Özel mülkiyetli kamusal açık alanın üretim bileşenleri (Kurtoğlu, 
2021)

 
3.2. Psikolojik etmenler

Kamusal açik alan tasarimlarinda psikolojik, fiziksel ve ekonomik 
unsurlarin varliğindan söz edebiliriz (Bentley vd., 1985; Carmona, 2010; 
Carmona vd. 2010; Lynch 1960; Carmona ve Tiesdell, 2007). Mekânin 
oluşumunda takip edilmesi gereken psikolsosyal bir dizi kural ve gerek-
lilik bulunur (Alexander, 2015; Jacobs, 1993). Bu gereksinimlerin ortak 
noktasini ‘yapili çevrenin, kullanicilarina mevcut seçeneklerin derecesini 
en üst düzeye çikararak, firsatlari zenginleştirerek,  demokratik bir ortam 
sağlamasi’ oluşturur (Bentley vd.,1985).  Bu amaç doğrultusunda,  sos-
yo-kültürel unsurlarin kullanici ile ilişkisini güçlendirmek ve mekân-insan 
sistematiğini geliştirmek için Kevin Lynch (1960) tarafindan bir yöntem 
geliştirilmiş ve bu yöntem Matthew Carmona (2010) tarafindan sunulan 
yedi unsur ile güçlendirilmiştir :

1.Geçirgenlik, Bir ortamin insanlara onun araciliğiyla erişim seçeneği 
sunma derecesi; 

2. Çeşitlilik, çeşitli biçimleri, kullanicilari ve anlamlari olan yerler: 

3. Okunabilirlik, bir yeri anlaşilir ve okunabilir kilan kalite; 

4. Sağlamlik, farkli amaçlarla kullanilabilen yerler; 

5. Görsel uygunluk, mevcut seçenekleriyle ilgili olarak anlaşilabilen 
mekânin ayrintili yüzeyleri; 
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6. Zenginlik, çeşitli duyusal deneyimlerle keyifli bir yer;

7. Kişiselleştirme, kullanicinin kendi değerlerine ve tercihlerine uyan 
bir yerledir.

Project for Public Space (PPS) (2005) ise kaliteli kamusal alanlarin 
dört temel niteliğini tanimlarlar: Sosyallik, kullanimlar ve aktiviteler, eri-
şim ve bağlantilar, konfor ve imaj (Görsel 6). Bütün bu tanimlamalardan 
yola çikarak özel mülkiyetli kamusal açik alanlarin temel nitelikleri, erişi-
lebilirlik ,kolaylik okunabilirlik, çeşitlilik ve sosyallik ve bunlara ek olarak 
doğaya yaklaşma şeklinde özetlenebilir. 

 

Görsel 6. Mekân yapma kalite diyagramı (PPS, 2005)
Bu tasarim nitelikleri, yerel duyarliliği destekleme ve katkida bulun-

ma yollari aşağida açiklandiği için bu araştirmayla en alakalidir: 

Erişilebilirlik: Mekân hem psikolojik hem de fiziksel için erişilebilir 
olmalidir. Böylelikle kullanimini, mekanlar arasi bağlantiyi, çoklu hareket 
modlari ve yürünebilirlik tasarim kalitesini destekler (Bentley vd., 1985; 
DETR ve CABE, 2000; Trancik, 1986). 

Kolaylık: Konfor, güvenlik, temizlik ve yeşillik temelinde mekân 
kullanimi sürecinde halka sunulan kaynaklari, kolayliklari, tesisler (çeşme, 
wc, bisiklet park alani vb. gibi) veya faydalardir (Carmona, 2008; Marcus 
ve Francis, 1998; Whyte, 1980, 1988). 
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Okunabilirlik: Basitlik, öngörülebilirlik ve kontrast derecesidir.  
Okunabilirlik içerisinde değerlendirilir. Ayni zamanda görsel geçirgenlik 
ve tasarim, okunabilirliği etkileyen faktörlerdir (Bentley vd., 1985; Car-
mona vd., 2010; Lynch, 1960; 1981).  

Çeşitlilik: Özel mülkiyetli kamusal alanlarda aranan önemli özellik-
lerden biridir.  Mekânin çeşitliliği kullanicinin tercihinde kilit rol oynar 
(Bentley vd., 1985; Jacobs, 1961;Whyte, 1988). 

Sosyallik:  Özel mülkiyetli kamusal alanlar sosyal sürdürülebilirliği 
desteklemelidir. Başarili bir mekân sağlam bir topluluk bilinci oluşturur, 
gelecekte meydana gelebilecek toplumsal değişimlere ve gelişimlere iş-
lev ve kullanim açisindan cevap verebilme derecesi ile de değerlendirilir ( 
Bentley vd., 1985; Lynch, 1981; PPS, 2005). 

Doğaya yakınlık: Kullanicilar mekanlarda doğayla uyum içinde ya-
şamalidir.  Yeşil alanlar, kent içerisinde mikro iklimi desteklemekte ve kul-
lanicilarin mekandaki deneyimlerini iyileştirmektedirler  (Butina Watson 
ve Bentley, 2007). 

3.3. Fiziksel Unsurlar

Başarili bir özel mülkiyetli kamusal açik alanin gereksinimlerinden biri 
de ne kadar iyi organize edildiğidir. Kullanicilarin rahatça yürüyebildiği, 
oturabildiği, dinlenebildiği, izleyebildiği, birlikte zaman geçirebildiği önem-
lidir. İşlevine ve ortamina uygun tasarlanmiş ÖMKAA’lar kentin yoğunluğu 
arasinda yeterli işik ve havayi sağlamakta, canlilik, değişim ve konfor getir-
mektedir. Bu nedenle mekânin psikolojik faktörlerinin yani sira kent mobil-
yalari ve peyzaj öğeleri ile tasarimin desteklenmesi gerekmektedir. 

ÖMKAA’larin tasarlanmasini, kurulmasini ve işletilme süresince pay-
daşlara yol gösterici olan tasarim öğeleri, mekân ve kullanici gereksinim-
leri göz önünde bulundurularak ülkelerin Özel mülkiyetli Kamusal açik 
alan tasarim yönergelerinde ve bu mekanla ilişkili diğer yönetmeliklerinde 
belirtilmiştir. 

3.3.1. Oturma elemanlari

Uzun süren, oturarak yapilan veya yapilmasi daha kolay olan, birçok 
aktiviteyi otururken yapariz: Yeme içme, dinlenme, konuşma, bekleme 
vb. gibi. Oturma eyleminin uygunluk derecesi, insan etkileşimine zemin 
hazirlayarak mekânin kullanilabilirliğinin en önemli göstergelerinden biri 
haline gelir (Gehl, 2010). Bu nedenle oturma elemanlarinin seçimi ve kul-
lanimi diş mekân oluşumunda kilit tasarim öğelerinden biridir. Yapilan 
araştirmalarda kamusal alanlarda insanlarin oturacak yerler bulma yönün-
de eğilimli olduğu görülmüştür (Whyte, 1980). Bu eğilimin özellikle nüfus 
yaşlandikça artacaği görüşü hakimdir (Gehl, 1990). 
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Kullanicilarin oturup dinlenebilecekleri elemanlarin varliği ile daha 
uzun süre kalma eğilimleri doğru orantilidir. “Oturma için iyi firsatlarin 
varliği, kamusal alanlardaki başlica cazibe merkezleri olan sayisiz aktivi-
tenin önünü açiyor: yemek, okumak, uyumak, örgü örmek, satranç oyna-
mak, güneşlenmek, insanlari izlemek, konuşmak ve benzeri” (Gehl, 1987, 
s.157). Bu durum, tasarimcinin bir ÖMKAA’lari tasarlarken kullanabile-
ceği önemli kozdur. Bununla birlikte, oturma elemanin azliği ya da tama-
men yokluğu kamusal alanin kullanimini ortadan kaldirabilecek etmenden 
biridir (Whyte, 1980).

Başarili bir ÖMKAA, çeşitli kademeler oturma seçenekleri sunmali-
dir. Tüm oturulabilir yüzeyler oturma elemani olarak kullanilabiliyor olsa 
da birincil (koltuklar, tezgahlar, tabureler vb.) ve ikincil oturma elemanlari 
(merdivenler, çiçeklikler, duvarlar vb.) şeklinde siniflandirilabilir (Gör-
sel 7). Birincil oturma elemanlari, kullanicilarin oturmasi için özel olarak 
tasarlanmiş bank, sandalye, koltuklardir.  Konfor koşullarini artirmak ve 
böylece kamusal açik alanin kullanim süresini uzatmak için uygun ölçü se-
çimi, koltuk arkaliği, kolçak kullanimi gibi fiziksel özellikleri ve materyal 
seçimi önemlidir. İkincil oturma elemanlari, basamaklar, duvarlar, çikinti-
lar, pencere pervazlari, çiçeklikler gibi oturmak için kullanilabilen bir her-
hangi bir yüzeyi temsil eder. Birinci grubun bulunmasi kesinlikle istense 
de ekstra oturma talebini dolduran ikincil oturma elemanlari da genelde 
en çok tercih edilen oturma seçeneği olmaktadir (Gehl, 2010; Marcus ve 
Francis, 1998).

Görsel 7. Birincil ve ikincil oturma kullanimi (NYC Gov., 2018)
3.3.2.Bitki materyalleri

Bitkiler estetik güzelliklerinin yaninda, bilinçaltimizda bereketi, ba-
rinmayi, korunmayi kisacasi yaşami sembolize etmesi ile rahatlamamizi 
sağlar (Appleton, 1975; Kellert ve Wilson 1993; Orians ve Heerwagen, 
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1992). Dinlenme, zaman geçirme, çevreyle etkileşim gibi faaliyetleri geliş-
tirmeyi (Coley vd., 1997; Hsieh ve Lee, 2010; Jiang vd., 2015; Tanaka ve 
Kikata, 2008) ve alani algilamayi, mekânin imajini, kaliş süresini, yeniden 
ziyaret etme istekliliğini olumlu olarak etkileyebilir (Raskovic ve Decker, 
2015). Kent dokusundaki yoğunluğu ve baskiciliği hafifletir. Bitkiler, renk-
ler, çiçekler, meyveler veya kokular, konfor hissi verme, belirli bir mikro 
iklim oluşturma, gölge, manzara sağlama (Görsel 8) ve yağmur suyunun 
emiliminde kullanilir, fakat bitkilerin mekâna orani, boyutlari, türleri, bir 
araliklari ve değişimleri dikkate alinmalidir. 

Görsel 8. Paley Park (pinterest, 2019)
3.3.3. Hava koşullarindan korunma

Hava koşullari, ÖMKAA tasarimi sirasinda dikkate alinmasi gereken 
unsurlarin başinda gelir. Diş mekân konforunu etkileyen ana faktörler si-
caklik, güneşe maruz kalma, nem ve rüzgardir (Marcus ve Francis, 1998).  
Güneş, kişisel konfor etkileyen tüm faktörlerin en önemlisidir. İnsanlar 
mevsim koşullarina göre güneşi takip ederek veya kaçinarak oturabilecek-
leri, rahatlayabilecekleri ve mekânin tadini çikarabilecekleri yerleri ter-
cih ederler. Güneş işiğindan yararlanma ve gökyüzüne doğrudan erişim, 
yüksek katli yapilarin ve yapi yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ve 
kiş koşullarinda ise önemlidir.  Bitkiler ve güneşlikler gibi peyzaj tasarimi 
öğeleri ile hava koşullarinin olumsuz etkilerini azaltacak ve yil boyunca 
açik alani kullanim çekincelerini ortadan kaldiracak şekilde tasarlanmali-
dir.

3.3.4. Diğer öğeler
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• İşaretçiler

Kullanicilarin ÖMKAA içerisindeki davranişlarini önemli ölçüde et-
kileme potansiyeline sahip çeşitli tasarim elemanlari vardir.  Bu eleman-
larin biri de kamunun erişimine açik olan alanlarin kolayca taninabilmesi 
amaciyla geliştirilmiş, kent için ayni zamanda marka görevi gören levha-
lardir (Görsel 9). Bu levha üzerinde okunakli bir şekilde alanin ÖMKAA 
olduğu,  kullanim saatleri ve kullanim kurallari ve mekâna ve sahibine ait 
gerekli bilgiler yazilmaktadir. Ayrica sahip olduğu bir QR kod ile web site-
si ile bağlanti kurarak daha detayli bilgi alinmasi faydalidir. 

Görsel 9. Mekândaki bilgilendirme levhası kullanımı (Martin, 2019)
• Sanat öğeleri

Kamusal sanatin kullanimi önemlidir (Görsel 10). Sanat elemanlari 
kültürel güçlü yönlerimizi kutlamada, yer hissi tanimlamada, güçlendir-
mede ve kültürel tarihin gösterilmesinde etkilidir. Toplumun sosyokültürel 
özelliklerine atifta bulunarak doğal, kültürel, fiziksel, politik, ekonomik 
ya da tarihsel bağlamda sembolik veya doğrudan teşvik edici bir şekilde 
oluşturabilir veya yeniden ortaya koyabilir.  
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Görsel 10. Işık strüktürü (NYC, 2019)
• Su öğeleri

Su manzaralari en çok tercih edilen şeylerin başinda gelir. Çeşme, ha-
vuz, gölet veya akarsu gibi su içeren unsurlar, kamusal alan tasariminda 
odak noktasi olarak yaygin bir şekilde kullanilir (PPS, 2009).

ÖMKAA’larin kullanilabilirliğini artirabilecek farkli olanaklar vardir. 
Bisiklet yollari, bisiklet park yerleri, çeşmeler, çöp kutulari, WC’ler, çocuk 
oyun alanlari, erişim, konfor, rahatlik ve temizliği kolaylaştirmaya yardim-
ci olduğu için tasarimda dikkate alinmalidir. Ayrica evcil hayvanlarin da 
göz önünde bulundurulmasi gerekmektedir. Bu alanlarin tasarimcilari, ya-
kinlardaki parklarda örneğin köpeklere ayrilmiş alanlarin olup olmadiğini 
belirlemek için çevresindeki açik alan altyapisini araştirmalidir.

4. SONUÇ

Özel mülkiyetli kamusal açik alanlar farkliliklarina rağmen, daha iyi 
bir kentsel hayata katki sağlayan ve toplumun yaşam kalitesini arttiran gö-
revlere sahiptir. Kamusal alanlar, canli ve sürdürülebilir bir kentsel çev-
renin önemli özellikleridir, çünkü bu alanlar kentte önemli büyük roller 
üstlenir, sosyal yaşam ve etkileşimleri kolaylaştirmak ve topluma aidiyet 
duygusu kazandirmak için elverişli ortamlar oluşturur (Madanipour, 2010, 
McInroy, 2000), dinlenme ve vakit geçirme için firsatlar sunarlar. 

Kentlerde kamusal alanlarin üretilmesinde iki temel şey gereklidir: 
Psikolojik etmenlere dayali tasarim düzenlemeleri ve çeşitli tasarim karar-
larinin, farkli tekliflerin esasini savunurken kentsel tasarimcilari güçlendi-
rici etkileri. Ancak o zaman insani yok sayan tasarim kararlarinin zararli 
etkilerinin önüne geçebilir.  Kamuya açik alanlarin yeri, tasarimi ve geliş-
tirilmesi, kent sakinleri ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesine katkida bulun-
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mak için değerlidir. Bir mekânda özel olarak, erişilebilen alanlar da dahil 
olmak üzere, açik mekanlarin düzenlenmesi, programlanmasi ve tasarimi, 
tek bir bölge, şehir bloğu veya mahallede kentsel dönüşümün bir parçasi 
olarak binalarin programlanmasi ve tasarimi eşzamanli düzenlenmelidir. 
ÖMKAA’lar için mümkün olan en iyi ortami sağlanmalidir. Kamu erişimi-
ne açik özel mekanlar da dahil olmak üzere alan, bina programlandiktan, 
yerleştirildikten ve tasarlandiktan sonra bir mekânda “birakilmiş/ açilmiş/ 
unutulmuş” alan olmamalidir. Konumu, ölçeği, karakteri ve programlama-
si genişleyen, gelişen ve tekrar eden bir süreçtir.

Özel mülkiyetli kamusal açik alan, tasarim, işletme, yönetim ve uy-
gulamayi birleştiren bir çerçevede yürütülmelidir. Mekânin kullanimi, bü-
yüklüğü, şekli, malzemesi, olanaklari, erişilebilirliği ve bakim koşullari, 
tasarim ve işletmesini düzenleyecek standartlara sahiptir. Bu standartlar ta-
sarimcilarin, planlayicilarin, geliştiricilerin, yetkililerin, sivil kuruluşlarin 
ve halkin, kamusal alan için bir vizyon ortaya koymalarini içeren bir süreci 
içerir. Spesifik olarak, tasarim standartlari, kamusal alanin onay süreci, sa-
hiplerinin sorumluluklari, kamu yararlari ve her bir özel mülkiyetli kamu-
sal alan türü için ayri ayri uygulanmalidir. Bu yasal çerçeve doğrultusunda 
geliştiricilerin mekâni standartlara uygun olarak tasarlamasi ve yönetmesi 
daha kolay ve olasidir. Çünkü istisnai durumlar haricinde özel mülkiyetli 
kamusal alanlari da yöneten bir yöntem izlenir.
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1. GİRİŞ

Farkli coğrafyalarda yaşayan toplumlarda, farkli davraniş özellikle-
rinin görülmesi, çevrenin toplum üzerindeki etkisi ile açiklanabilir. Top-
lumlarin yaşam tarzlari da, kentsel dokunun yani mimari çevrenin oluş-
masinda belirleyicidir. Bu durum, mekân ve toplumsal davraniş arasindaki 
dönüşümlü etkileşim sürecinin varliğini işaret eder. İnsanlarin ihtiyaçlari-
nin, değerlerinin, beklentilerinin saptanmasi ve mevcut fiziksel ortam ile 
kurduğu etkileşimin bilinmesi, mekânsal davraniş biçimlerinin ve neden-
lerinin tahmin edilmesine yardimci olacaktir. Bu sayede elde edilen veriler, 
tasarimcilarin daha başarili çevreler oluşturmalarina katkida bulunacaktir. 

İnsanin içinde yaşadiği; varliğini, niteliğini fiziksel olarak algiladiği 
mekân, onun yapay fiziksel çevresidir. Zaman içinde insan her türlü sis-
temi, yaşama biçimini, görülür veya sakli semboller dizgisiyle yansitmiş-
tir ve bu sembollerin başinda da mekân anlayişi ve onun kullanilişi gelir. 
Çevre genel olarak; diş etkenlerin tümü, ilişkiler ve ortamlar bütünü, kişiyi 
etkileyen, şekillenmesini sağlayan ve yaşamini belirleyen fiziksel ve top-
lumsal etmenlerin tümü olarak tanimlanabilmektedir (Şentürer, 1995). İn-
san-çevre etkileşim sisteminin analizi için mekân kavrami uygun koşullari 
sağlayan bir ortam olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle insan algilariyla, 
çevresini amaçlarina özdeşleştirerek ve ayni zamanda çevrenin sağladiği 
koşullara kendini uydurarak bulunduğu mekâna anlam kazandirmaktadir 
(Aydinli, 1992). Basitleştirildiğinde, kamusal alanlardaki diş mekân akti-
viteleri, her biri fiziksel çevreden farkli istekleri olan üç kategoriye ayrila-
bilir: Gerekli aktiviteler, isteğe bağli aktiviteler ve sosyal aktiviteler (Gehl, 
1986). 

Gerekli aktiviteler, işe veya okula gitme, alişveriş yapma, birini veya 
otobüsü bekleme, mektup dağitma, siparişleri dağitma gibi, az veya çok 
zorunlu aktiviteleri kapsar. Genel olarak, günlük görevler ve uğraşilar bu 
gruba girer. Diğer aktiviteler arasinda bu grup, büyük oranda yürümey-
le bağlantisi olanlardir. Çünkü bu gruptaki aktiviteler zorunludur, fiziksel 
yapidan oldukça az etkilenirler. Bu aktiviteler çevresel etkenlere bağli ol-
maksizin, hemen hemen her koşulda, yil boyunca devam edecektir. Kati-
limcilarin seçim şansi yoktur. 

İsteğe bağli aktiviteler, zaman ve mekân uygunsa ve bu aktivite ya-
pilmak isteniyorsa gerçekleştirilen uğraşilardir. Bu kategori, temiz hava 
almak için bir yürüyüş yapmak, eğlence için dolaşmak, çikip oturmak, 
güneşlenmek gibi aktiviteleri kapsar. Bu aktiviteler, dişarinin koşullari 
uygunsa, hava ve mekân davet ediciyse gerçekleşir. Fiziksel planlamayla 
bağlantida bu ilişki özellikle önemlidir, çünkü diş mekânla ilgili zevk veri-
ci rekreasyonel aktivitelerin çoğu mutlaka bu aktivite kategorisindedir. Bu 
aktiviteler özellikle dişarinin fiziksel şartlarina bağlidir. 
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Sosyal aktiviteler, kamusal mekânlarda başka insanlarin da olmasina 
bağlidir. Sosyal aktiviteler, oyun oynayan çocuklari, buluşmalari, sohbet-
leri ve diğer çeşitli komün aktiviteleri içerir ve sonuçta -en yaygin sosyal 
aktivite- diğer insanlari görmek ve duymak olan pasif ilişkilerdir. Bu akti-
viteler ‘bileşke’ aktiviteler olarak da adlandirilabilir, çünkü hemen hemen 
her örnekte, diğer iki aktivite kategorisiyle ilişkili aktivitelerden gelişirler. 
Çünkü insanlar bir aradadir, buluşurlar, geçişirler veya sadece görüş alani 
içindedirler. Sosyal aktiviteler, ayni yerde birlikte hareket edip bir arada 
bulunan insanlarin direkt bir sonucu olarak, doğal bir şekilde meydana ge-
lir. Bu, sosyal aktivitelerin, isteğe bağli ve gerekli aktivitelere, kamusal 
mekânlarda daha uygun şartlar sağlanmasiyla dolaysiz olarak desteklendi-
ği anlamina gelir.

Proshansky ve diğerleri (1976), insani psikolojisi ile değerlendirmiş-
lerdir. İnsanin, kendi zamaninin gerektirdiği evrimleşmenin bir ürünü ol-
duğuna dikkat çekerler. Çok önceleri, bunlar genelde fiziki, ilkel insanlar-
di ve varliklarini sürdürmek için doğayla mücadele ediyorlardi. Ortaçağa 
doğru insan-çevre ilişkileri bazi değerler kazandi, doğa giderek sosyal ve 
kapsamli oldu, tanimlarda düşünceler daha fazla rol oynamaya başladi. It-
telson ve diğerleri (1974), insan ve çevre ilişkisinin, ortaya çikan yeni bir 
dizi görüş ve değerlerden gelen çevresel farkindalik dolayisiyla, öncekiler-
den farkli olduğuna dikkat çeker. İnsanin mekân ve kullanimlari, mimari 
formlarin yol açtiği sosyal süreçler, ekolojik mesaj, yoğunluğun etkileri, 
kişisel alan duygumuza kültürel normlarin etkisi, kentsel tasarimin önemi, 
kimlik kaynaği olarak çevreyi kavramsallaştirmamiz konularindaki değer 
yargilari, insan hakkinda yeni bir düşünce örneği sunar ki bu “çevresel 
insan”dir. Mekândaki sabit elemanlar (duvarlar, kapilar vb.), yari sabit ele-
manlar (kent mobilyalari vb.) ve sabit olmayan elemanlar (insanlar, yüz 
ifadeleri vb.) arasindaki ilişkiler ile çevre, sözsüz iletişimin biçimlenişi 
olarak ele alinabilir.

1. 1. İnsan ve Çevre Etkileşimi

Gerek çevrenin insanlar üzerindeki etkinliği ve gerekse insanin çev-
resi üzerindeki etkinliği kapsaminda ele alinan,  ikili bir etkileşim sistemi 
olan insan çevre etkileşim sistemi, çevresel psikoloji ile ilgilenenler ve mi-
marlar tarafindan değişik açilardan değerlendirilmekte; çevresel gereksin-
meleri ortaya çikarmakta ve çevreyi karmaşik bir sistem olarak görülmek-
tedir. İnsan çevre etkileşim sistemi, birbirini dengeleyen iki süreci kapsar. 
İlk süreç çevresinden etkilenen insanin davranişlarindaki değişiklikleri be-
lirlemek; ikincisi ise davranişlarla ortaya çikan yeni gereksinmelere göre 
çevreye farkli özellikler katmaktir (Aydinli, 1992).

İnsan çevre ilişkilerini kavramaya çalişirken, bireye özgü niteliklerle 
çevre özelliklerinin birbirinden soyutlanamayacaği bir gerçektir. Bunun 
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nedeni de, insanin sürekli olarak çevresiyle karşilikli ilişki içinde olma-
sindan kaynaklanmaktadir. İnsanin çevresiyle bütünleşmesinde yararsal 
ilişkiler, insan doyuma ulaşirken, çevrenin de kendini olumlu yönde yeni-
leyen yapiya kavuşmasiyla olanaklidir (Özbilen, 1983). 

Ittelson’a göre, fiziksel çevrenin boyutlarini bireysel veya toplum-
sal-kültürel içerikler oluşturur. Bütün çevreler, duygusalliklari da olan bir 
fiziksel temele sahiptirler. İnsan, diğer canlilardan farkli olarak, fiziksel 
çevresini ya değiştirir, ya da ona uyum sağlar. Bu çevre zamanla insanin 
hüner ve yaraticiliğinin bir ürünü halini alir, başka bir kaliba girer, insan 
ona yeni anlamlar ve kullanimlar verir, yeni bir şekil ve görünüş yükler. Bu 
insan yapisi çevre, insanin ihtiyaçlari ve amaçlari doğrultusunda sürekli 
değişim geçirir ve böylece insan her aşamasiyla ‘yapili çevre’yi oluşturur. 
Yapili çevre, insanlarin karşilaştiklari durumlara ve etkinliklere göre hare-
ket etmelerini sağlar. Böylece hareketlerimizi davranişlarimiz belirler ve 
çevrenin tasarlanmasi hareketlerimizi etkiler (Ünlü, 1998; Heynen, 2011).

1. 2. Çevresel Gereksinmeler

Kukul (1979), insan-çevre ilişkileri içinde gereksinmelerin etkisini 
şöyle anlatmiştir: Çevre gereksinmeleri doğurur, gereksinimler de insan-
larda istekler, emeller, amaçlar oluşturur. Bunlardan bilinçte güdüler do-
ğar, güdülerden de karar doğar. Karardan sonra sira etkinliğe, eyleme gelir. 
Çevreye yönelen etkinlik onu değiştirir. Değişen çevre yeni gereksinim-
lerin doğmasina neden olur. Yeni gereksinmeler de yeni bilinci oluşturur. 
Burada her etmen yalniz kendisinden sonra gelen etmene değil, kendisini 
doğuran ilk etmene de etkide bulunur. 

Bir çevre, amaçlarina ulaşmasi için bir potansiyel sunmuyorsa, insan 
onu yeniden düzenleyebilir, başka bir çevreye gidebilir veya yeni davra-
nişsal yanitlar geliştirilebilir. Benzer olarak birey, davranişsal yanitlarinin 
yetersiz olduğu durumlarda da ayni şekilde davranir. İnsanin çevresel de-
neyimleri öğrenme ve onlara anlam vermeye yönelik bilişsel kabiliyeti, 
ihtiyaçlarini gidermek için ona büyük bir kontrol sağlar (Proshansky vd., 
1976). 

Davranişin tümü hareket olarak gözlenmez. Yerinden hiç kipirda-
madan sayi saymak, birini ne kadar sevdiğini düşünmek bir davraniştir. 
Mekânsal örgütlenme bağlaminda önemli olan mekânsal ve toplumsal dav-
ranişlardir. Gerçekte insanin toplumsal olmayan davranişi da vardir fakat 
mekânsal olmayan davranişi yoktur. Oturduğu yerde sayi sayma zihinsel 
ve davranişsal bir süreçtir. İnsanin oturur halde olmasi, yoğunlaşma iste-
yen bir durum olduğu için çok ince düşünülmüş bir mekân örgütlenmesini 
gerektirir. Zihinsel kurgu, duyusal tepkileri, eylemleri ve zihinsel süreçleri 
yönlendirir. Davraniştan beslenen, davranişi yönlendiren de zihinsel kur-
gudur ancak insan çevre etkileşimlerinin kaynaği, insan gereksinmeleridir.
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1. 3. Çevresel Psikoloji

İnsanlarin çevrelerini algilayişlari, mekâna ilişkin algilama değerleri, 
bu değerlere bağli mekân özellikleri, çevresel psikolojinin önemle üzerin-
de durduğu konulardan bazilari olmuştur. Çevresel psikoloji, sosyal psiko-
loji içindeki gelişmelerle oluşan bir akimdir. Üç ana süreçten oluşmaktadir. 
Birinci süreç, çevresinden etkilenen insanin davranişlarini ölçmek; ikinci 
süreç, davranişlarla ortaya çikan yeni gereksinimlere göre çevrenin özel-
liklerini değiştirmek; üçüncü süreç, çevresel değerlendirmedir (Canter vd., 
1978).

Mekân-insan davranişi etkileşiminin odağini insan oluşturduğundan 
fiziksel çevrenin insan davranişi üzerindeki etkileri çok önemlidir. İnsan 
çevresine uyum sağlamaya veya çevrenin etkilerine karşi çikip onu de-
ğiştirmeye çalişir. Bu sebeple bulunan fiziksel çevrenin insan davranişi 
üzerinde veya insan davranişinin fiziksel çevre üzerinde belirleyici rol oy-
nadiği durumlar ortaya çikmakta ve hem mekân hem de davraniş biçimle-
nebilmektedir. Ancak kişi kendi mekânini yaratacaği zaman sadece fiziksel 
çevre yaratmaz, psikolojik çevre ile bir anlam, bir parça sembolik dünya 
tanimlamaya çalişir. Çevre psikolojisinin temel kabulleri fiziksel çevrenin 
biçimlenmesinde gözetilmesi gereken durumlari aydinlatmakta, kullanici-
nin gereksinmelerine göre değişimler yaptiği çevresi ile fiziksel, toplumsal 
ve psikolojik etkileşimini açiklamaktadir. 

Sokak, cadde, meydan gibi kamusal alanlar yaşama dönük, kullanima 
dönük, güzel, kaliteli olmali ve kentin yaşam kalitesini yükseltmelidir. Bir 
kentteki hareketli elemanlar olan insanlar ve onlarin faaliyetleri, sabit fi-
ziksel elemanlar kadar önemlidir. Çevreyi bir bütün olarak düşünmek ve 
tanimak, yer değiştirebilen bütün hayvanlarin en yaşamsal yetilerinden bi-
ridir. Renk, biçim, hareket ya da işiğin polarmasi gibi görsel algilamalar-
dan olduğu kadar koku, ses, dokunma, devinduyum, yerçekimi duygusu, 
hatta belki elektrik ya da manyetik alanlar gibi başka sezinlemelerden de 
yararlanirlar. Yol bulmanin altinda herhangi bir mistik ‘içgüdü’ yatmasi 
artik mümkün görülmemektedir. Tam tersine, diş çevreden alinan kesin 
duyumsal işaretlerden sürekli olarak yararlanilmakta ve bunlar düzene so-
kulmaktadir (Lynch, 1996). Çevre davraniş çalişmalari gündeme gelmeden 
önce, insanlar sadece biyolojik bir varlik olarak görülüyordu ve düzenle-
meler buna göre yapiliyordu. Ancak bu düzenlemelere verilen tepkiler ve 
insanlarin kendi ihtiyaçlari doğrultusunda yapilan tasarimlarda değişiklik-
ler yapmasi tasarimcilari düşünmeye itti.

Biyolojik, toplumsal ve kişisel bir varlik olarak insan, çevre koşul-
larini kontrol edip, onu gereksinim ve tercihlerine göre biçimlendirmeyi 
öğrenmiş, kültürüyle de her tür çevrede yaşayabilmektedir. Kültür, yaşa-
mimizdaki değerleri fiziksel çevredeki biçimlere dönüştürerek yaşam biçi-
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mini etkilerken, davranişlarimizi da belirler (Aktürk, 1993). Tarihsel süreç 
içinde teknolojik gelişmelere bağli olarak değişen toplum yapisi, kentsel 
mekânlarin kullaniminda da değişimlere yol açmaktadir. Günümüzdeki 
yaşam tarzi kentsel açik mekânlara olan talebi azaltmiştir. Kentsel açik 
alanlarin en önemli özelliklerinden biri, ait olduğu toplumun kültürel de-
ğerlerini yansitmasidir. Kentsel mekâna hayat veren, kentlinin mekâni kul-
lanmasidir.

2. MEKÂNSAL DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİ

Davraniş, içinde oluştuğu çevreden bağimsiz olarak ele alinamaz. Za-
man içinde birbirini biçimlendiren ve etkileyen davraniş ve çevre arasin-
daki karşilikli ilişki, farkli davraniş biçimleri ve öznel, içsel süreçler ele 
alinarak incelenmelidir. Çevre-davraniş teorileri, çevrenin nasil değiştiri-
lebileceği veya değişimden nasil korunacağina ilişkin yollari da gösteren 
uygulama alanlari sağlamaktadir.

Davranişsal ve fiziksel bileşenler tesadüfi olmayan bir şekilde orga-
nize olarak bir davraniş örüntüsü oluştururlar. Bilişsel şema ve mekânsal 
davraniş süreçleri doğrultusunda gelişen davraniş örüntüleri mekânin nes-
nel özelliklerini etkilemekte ve böylece davranişin ürünleri ya da sonuçlari 
olarak çevre ‘setting’i, mekâni belirlemektedir (Rapoport, 1980). Mekân-
sal ve davranişsal kavramlarda belli başli kuram Barker’in davraniş kalibi-
nin ölçeği ve fiziksel mekândaki şekillenme ya da alt bölümleridir. Mekân, 
davraniş örüntüleri, eylemler, sosyal kurallar ve zamansal düzeni içeren 
soyut bir kavramdir. Davraniş kalibi kurami ‘eylem mekâni’ kavrami ile 
benzer özellikler gösterir. Perin davraniş kalibinin ‘davraniş devrelerinden’ 
ya da eylem sistemlerinden oluştuğunu açiklamaya çalişmiştir. Bu durumu 
aşağidaki cümlelerle açiklamaktadir: Davraniş devresinin bize ima ettiği 
olgu bir antropolojik ergonomi olgusudur ki bunda, insanlarin desteklen-
meye, elde etmeye ve işletmeye gereksinim duyduğu insani ve fiziksel 
kaynaklari öğrenmek için kentte, mahallede, bir komşuluk ünitesi, konut 
ve oda ölçeğindeki günlük amaçlar çerçevesinde oluşturduğu davranişlar 
bütünü vardir (Ünlü, 1998). 

Çevre, elemanlar ve insanlar arasinda belirli bir örüntü gösteren dü-
zenli ilişkiler setidir. Fiziksel çevredeki bu ilişkiler ise öncelikle mekânsal-
dir. Nesneler ve insanlar bu mekân içinde birbirleri ile etkileşim içindedir-
ler. Bu mekân, doğal ve insan yapisi olarak tanimlanan girişim halindeki 
iki yapidan oluşmaktadir. İnsan yapisi çevre, insanin doğayi kullaniş faali-
yetlerinin doğa üzerindeki fiziksel etkileridir.

2.1. Mekânsal Davranış Biçimleri

İnsan ve çevre ilişkisinin bir bölümü olarak yorumlanan, fiziksel 
mekânin bir yönü olan davraniş şekillerine karşi artan bir ilgi vardir. Alt-
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man (1976), çevre ve davraniş arasindaki ilişkiye dönüşümsel bakiş açisin-
dan yaklaşarak, çevreyi davranişin belirleyicisi ve davranişin biçimlenmiş 
hali olarak tanimlamaktadir. Davraniş setleri mekân ve aktivitenin sağlam 
bir bileşkesi olarak düşünülebilir. Davraniş setleri, mekânda kesin sinirla-
ra, zaman içinde belli sürelere ve ayrica fiziksel ve sosyal öğelerin kültürel 
bir örgü içinde iç içe geçtiği bir yapidadir. Bir okul sinifi, bir eczane, bir 
kafe, bir park birer davraniş setidirler. Bunlarda meydana gelen davraniş-
lar birbirleriyle değiştirilemez. Barker (1968), davraniş setlerinin doğal 
fenomenler olduğunu, bir deneyci tarafindan bilimsel amaçlarla yaratil-
madiğini belirtmiştir. Davraniş setinin iki ana bileşeni vardir. Davraniş, 
örneğin oturma, okuma, tartişma, vb. ve davranişin gerçekleştirildiği nes-
neler, örneğin sandalyeler, duvarlar, kitap vb. Davraniş setleri şunlardan 
oluşmuştur:

- Tekrar eden aktivite

- Çevrenin özel düzenlemesi

- Bu ikisi arasindaki uyumlu ilişki

- Özel bir zaman araliği

Bu, bir fiziksel çevre içinde farkli davraniş kaliplari meydana geli-
yorsa, ayni fiziksel düzenlemelerin birden fazla davraniş setinin parçasi 
olabileceği sonucunu ortaya koyar. Bir davraniş kalibi ayni anda meydana 
gelen farkli davranişlardan oluşabilir:

- Açik hissi davraniş

- Problem çözücü davraniş

- Sinirsel motor aktivitesi

- Kişiler arasi etkileşim

- Nesnelerin beceriyle kullanimi

Davraniş kaliplarini oluşturan bu davranişlarin kombinasyonu özel 
bir fiziksel düzen içinde meydana gelir; bu da toplumsal çevredir. Burada 
çevre, içinde yaşayanlara bağimlidir. Söz konusu çevrede yaşayanlar, bu 
dekorlarin özelliklerini korumak için düzenleyici davranişlarda ve etkin-
liklerde bulunurlar. Çevre bireyin davranişlarini etkiler, bazi davranişlarini 
güdüler, bazi davranişlarini ise dişlar. Fakat çevre davraniş bağimliliği kati 
değildir, çünkü davraniş setleri, her bireyin davraniş tarzina özgü bir çevre 
oluşturur (Lang, 1987). Zihinsel eylemler; fiziksel çevre tarafindan etkile-
nen ve insanlarin gördükleri, olduklari, kokladiklari çevreyi yorumlamala-
ri ile ilgili olarak zihinde oluşturulan kavramsallaştirmalardir. Davranişsal 
eylemler ise, insanlarin ne yaptiklari ve çevre ile ilgili olarak nasil hareket 
ettiklerini içeren süreçlerden oluşur. Başka bir siniflamada ise algilama ve 
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bilişim, içe dönük davranişlar; mekânsal davranişlar da dişa dönük davra-
nişlar olarak adlandirilmiştir (Altman ve Chemers, 1980). Çevre-davraniş 
çalişmalarinda başlangiçtan bu yana gerçek çevrelerdeki davraniş, orga-
nizmaya dayali faktörler ile sosyal kurallari da kapsayan çevre faktörle-
rinin birleşik bir üst ürünü olarak görülmektedir. Bu faktörler bireylerin 
fizyolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerini kapsamaktadir. Çevresel fak-
törler ise fiziksel, sosyal ve kültürel bileşenleri olan çok boyutlu, bütüncül 
faktörlerdir. 

2. 2. Mekânsal Davranış Biçimlerini Etkileyen Sosyo-Psikolojik 
Etmenler

Mahremiyet, kişisel mekân, egemenlik siniri ve kalabalik kavramla-
ri, çevre ve davraniş arasindaki ilişkilerin odak noktasidir. Çevre-davraniş 
çalişmalarinin sistematik modellerinden biri olan ekolojik modelde de en 
önemli nokta çevre ve insanin karşilikli etkileşimidir. Bu yaklaşima göre; 
egemenlik siniri davranişi, mahremiyet, kişisel mekân gibi eylemlerle il-
gili olan bütün mekanizmalar, çevresel dürtülere karşi gösterilen yanitlar 
olarak değil, insanin çevre kullanimi ile oluşmaktadir (Turgut, 1990; Gö-
regenli, 2010). Psiko-sosyal alan kavrami, kendine özgü bir koruma ala-
ni olan, bir kişi ya da grubun kullandiği, savunulan sinirlarin çizildiği bir 
mekân olarak tanimlanmiştir. Bu alan, nesnelerin düzenlenmesi ve sahip 
olma davranişi ile sembolize edilen bir mekânin psikolojik açidan kimlik-
leşmesini sağlar. Altman (1975), psiko-sosyal alan davranişini, iletişimin 
bir kişi ya da grup tarafindan sahiplendiği bir mekânin ya da nesnenin işa-
retlenmesini veya kişileştirmesini içeren bir sinir düzenleme mekanizmasi 
olarak tanimlamiştir (Ünlü, 1998; Tekin Biyiklioğlu, 2011). Psiko-sosyal 
alanlar farkli algilarla kimlikleştirilirler. Zihinsel olarak bu alanlar kişisel, 
merkez dişindaki psiko-sosyal alanlar ise kamusal alanlar olarak tanimla-
nirlar. Psiko-sosyal alanin içinde ya da dişinda olmaya göre insanlar sem-
bolik anlamlar yaratir ve algilarini mekânsal düzenlemelere taşirlar.

2. 3. Mekânsal Davranış Biçimlerini Etkileyen Sosyo- Kültürel Et-
menler

Rapoport (1977), birey ve çevreyi beş modelde toplamiştir. Birey; fi-
ziksel çevre; aile, arkadaş gibi davraniş kontrolünün önemli kaynaklarini 
kapsayan kişisel çevre; yaş, sinif, yaşam şekli, etnik köken gibi niteliklerin 
oluşturduğu kişinin dişindaki çevre; sosyal norm ve kurumlardan oluşan 
sosyal çevre. Bu modellerin iki ortak noktasi vardir. İlki, çevrenin çeşitli-
liğini ileri sürmeleri; ikincisi ise, tasarimcinin yönettiği çevredeki değişik-
likleri ile psikolojik, sosyal ve bunun gibi diğer alanlardaki değişiklikler 
arasindaki ilişkiyi kurmalaridir. Benliğin savunulmasi veya başka kişilerle 
ilgili güdülere psikolojik ve toplumsal güdüler denir. Sosyal güdüler ya-
şantilar sonunda meydana gelir ve ileriki yaşlarda davranişlari daha çok 
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etkiler. Mekânsal davraniş biçimlerini etkileyen sosyal güdülerden bazilari 
şunlardir (Baymur, 1990):

1. Bağlilik İhtiyaci: Birine veya bir gruba bağlanma, kendini bir gru-
bun parçasi olarak hissetme ihtiyacidir. Kulüpler, klikler, çeteler ve arka-
daş gruplarinin kuruluşunda bu güdünün etkisi açikça görülür.

2. Güvenlik İhtiyaci: Bu ihtiyaç hem sosyal, hem de güvenlik biçimin-
de belirir. Her iki güvenlik şekli de kaynağini gerçekleşim, yani canli kal-
mak, sağlikli yaşamak ve gelişmek ana güdüsünden alir, sosyal güvenlik, 
başkalari tarafindan seçilmek, beğenilmek arzusu olarak kendini gösterir.

3. Prestij Kazanma İhtiyaci: Herkes toplumda değerli bir yer sahibi, 
başarili ve üstün kişi olmak ister. Bu ihtiyacini çeşitli yollar ile karşilamaya 
çalişir. ‘Eksiklik kaygisi’, ‘küçüklük duygusu’ insani rahatsiz eder, mutsuz 
kilar.

4. Saldirganlik Güdüsü: Psikolojik ve fiziksel olarak başkasina saldir-
mak, alay edip onu küçük duruma düşürmeye çalişmak ta olumsuz sosyal 
güdüler arasinda yer alir. Bu güdünün neden ileri geldiğini kestirmek güç-
tür. Bazilari bunu etkinlik ihtiyacina bağlamaktadirlar. Saldirganlik tavri-
nin, daha ileriki yillarda gelişme, başari ve üstünlük ihtiyaci sonucunda 
meydana gelen eksiklik duygusu ile daha yakindan ilgili olabileceği hatira 
gelmektedir. Ayrica bu, zararli varliklardan kendini koruma ihtiyacinin bir 
belirtisi olarak da görülebilir.

5. Cinsel Güdü: Cinsellik güdüsü biyolojik bakimdan cinsin devamini 
sağlayan bir ilgi, sosyal bakimdan bir kişiyi diğer bir kişiye yönelten bir 
eğilim olarak tanimlanir.   

Çevre-davraniş çalişmalarinda çeşitli insan gruplarinin tanimlanma-
sinda kullanilan yaşam şekli, dünya görüşü, değerler, normlar gibi kav-
ramlar ele almaktadir. Bu alanda yapilan çalişmalarin en önemli çevrenin 
biçimlenişinde sosyal ve kültürel bileşenlerin rolünü; yerleşim, iklim, mal-
zeme, teknoloji gibi çevresel faktörlere göre ön plana alan Rapoport’un 
yaklaşimidir. Rapoport (1973)’a göre kültür, çevrenin biçimlenmesinde 
önemli bir değişken ve insan-çevre etkileşiminde temel belirleyicidir. İn-
san-çevre etkileşiminin üç temel sorunu vardir:

• Birey ve grup olarak insanin hangi özellikleri çevreyi şekillendirme-
de önemlidir?

• Çevre insani nasil etkilemektedir?

• İnsan ve çevresi arasindaki mekanizma nedir?

İnsanlar, mevcut aktiviteleri ve kültürel gelenekleri için özel bir mah-
remiyet derecesi almaya çaba gösterirler. İnsan ve çevre arasindaki etkile-
şimlerin hemen hepsi kültürel normlarla belirlenmektedir.
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2.4. Birey ve Toplum Davranışlarının Mekânsal Düzene Etkisi

İnsan, herhangi bir düzenlemede kendisi de çevrenin fiziksel bileşeni 
olduğundan, kendi açisindan durumunu değiştirmek için yaptiği herhangi 
bir girişim onu çevresinin diğer fiziksel bileşenleri ile değişikliklere ya 
da etkileşime sokar. Bireyler amaçlarina ulaşma doğrultusunda çevreleri-
ni kullanmalari ve araştirmalari için çevrelerini bilmek zorundadirlar. Fi-
ziksel düzenlemenin yapisi istenilen davraniş ya da davraniş dizilerinin 
gerçekleşmesini imkansiz kiliyorsa, fiziksel çevredeki pek çok değişiklik 
olumlu karşilanabilir. 

Temel insan ihtiyaci ‘hayatta kalma’dir. Hayatta kalmak için su, ye-
mek, hava ve yeterli sicaklik gibi temel fiziksel ihtiyaçlarin karşilanmasi 
gerekir. İkinci temel ihtiyaç korunma ve güvenliktir. Bu ihtiyaç, dolayli ya 
da direkt olarak, diğer insanlardan ya da biyojenik çevreden gelecek zarar-
lardan kaçinmaktir; psikolojik güvenlik duygusu, mekânsal ve zamansal 
olarak yönlenmektir. Bireyin oradaki yerinde korunma ve güvenlik ihti-
yaçlari karşilandiğinda, algimiz bağlanma ihtiyacina odaklanma eğilimin-
dedir. İnsanlar sevildiklerini hissetme ve bir grubun üyesi olma ihtiyaci 
duyarlar. Hiyerarşideki ikinci kademe sayginliktir, kendi ve diğer insanlar 
tarafindan saygi duyulmasidir. Gerçekleştirme ihtiyaci, kişinin kapasite-
sini, yeteneklerini yerine getirmesidir. Bu temel ihtiyaçlara paralel olan 
ihtiyaçlar bilişsel ve estetik ihtiyaçlardir; öğrenme ihtiyaci ve güzellik duy-
gusu ihtiyacidir. Bu ihtiyaçlar bazi amaçlara hizmet eder. Öğrenme ihtiyaci 
yaşamak için, estetik ihtiyaci güzellikten hoşlanabilme, nesneleri inceleme 
için temeldir (Lang, 1994). İhtiyaçlari karşilama, mutluluk duygusunun 
oluşmasi, yabancilaşma, izole olma, kontrol yitimi duygularinin gideril-
mesiyle sonuçlanir. Bunun derecesi kişiden kişiye değişir.

Eğer insanlar ve çevreleri burada anlatilan şekilde düşünülürse, tasa-
rim sürecinin, insanlarin ihtiyaçlarini karşilamak için çevre planinin sü-
rekli adaptasyonunu içerdiği daha net hale gelir. Değişen ihtiyaçlar, yapi-
lanmiş çevrede yaptiğimiz sürekli değişimin nedenidir. Güney kutbundan 
tropiklere, çöllerden yağmur ormanlarina kadar çok farkli yerlerde yaşariz. 
Dünyayi yaşanabilir kilmak için, hayatta kalabilmek için adapte ederiz.

Kamusal mekânlar, kullanimi çoğu zaman planda öngörülmüş olsa da 
temelde sosyal yaraticiliğin oluşturduğu mekânlardir. Bir mekânin gün-
lük ritmini belirleyen ayirdedici özellikleri ‘temelde yaş, cinsiyet, etnik 
ve sosyal siniflarin kullanicilarinin talepleri doğrultusunda ayrişan sosyal 
kullanimlardir’ ki bunlar da kamusal alan analizlerinin olmazsa olmaz par-
çalaridir.

Kullanici psikolojisi açisindan, bir açik mekânin temiz tutulmasi, 
o mekânin ne oranda sahiplenildiği ile ilgilidir. İnsanlar, birinci derece-
de sahiplendikleri evleri ve özel eşyalari gibi nesneleri daha fazla özen 
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göstererek korurlar. İşte, parklar gibi açik mekânlarin kullanici tarafindan 
benimsenmesi ve arada duygusal bir bağ kurulmasi, bilinçli kullanicinin 
mekâna zarar vermesini engelleyebilir. Bu, o toplumun bölgesel davraniş-
lari ile ilişkili bir konudur. Bunun yani sira, sürekli temiz tutulan ve bakimi 
yapilan bir mekâna da zarar verilmesi daha az mümkün olur. Dikkatli bir 
planlama ve tasarim anlayişi ve önlem, vandal eylemlerini minimuma in-
dirmede asil rolü oynar (Türkoğlu, 1991). Diğer bir konu, toplumu homo-
jen bir insanlar kitlesi olarak görmemek, çocuklarin, yaşlilarin, bedensel 
özürlülerin ve hatta farkli din ve irktan azinliklarin da ihtiyaç ve sorunla-
rina titizlikle yaklaşilmasi gereğidir. Vandalizm ile mücadelede her türlü 
politika bu insanlara özel ilgi göstermeli, onlarin korkularini, endişelerini, 
zarar görmelerini azaltma yollarini aramalidir.

2. 5. Psiko-Fiziksel/ Bilişsel Yaklaşımlar

Psiko-fiziksel yaklaşim çevrenin fiziksel özellikleriyle tercihin veya 
estetik değer yargilarinin ilişkilerini araştirir. Bilişsel yaklaşim, çevreden 
alinan bilgilerle elde edilen bilişsel değişkenlerle, çevresel değer yargila-
ri arasindaki bağlantiyi kurmayi amaçlar (Herzog, 1995). Davranişsal ve 
rekreasyonel araştirmalar, bilişsel ve psiko-fiziksel yaklaşimlari ön planda 
tutarlar. Peyzaj tasarim ve planlamacilar psiko-fiziksel tasarimlarla daha 
çok ilgilenirler. Aslinda tüm bu araştirmalarda amaç, çevresel tasarimcilara 
kullanişli tasarimlar yapabilmeleri için çevresel algi ve tercihler konusun-
da bilgi vermektir. Bu durumda ‘insan bağlami’ ve çevresel algi ve tercih-
ler teorisini anlamak adina psiko-fiziksel ve bilişsel paradigmalar uygun 
yaklaşimlardir. 

Psiko-fiziksel paradigma, çevrenin fiziksel özellikleriyle insan dav-
ranişlari arasindaki ilişkiyi inceler; algisal ve bilişsel ölçekler arasindaki 
ilişkiyi, tercih özelliklerini ve insanlarin tercihlerini belirleyen psikolojik 
özellikleri içeren hipotezleri bulmayi dener. Algilanan mekânsal değeri, 
kesin ve matematiksel modellere göre saptar. Bu yaklaşimda mekânin ka-
litesi kullanicinin tercihlerine göre değerlendirilir. Bilişsel paradigma çev-
resel değer yargilarinin ve çevresel alginin insanin çevreden edindiği bil-
gilerle ilişkili olduğunu kabul eder. Temelde, algilamanin zihinsel sürecine 
dayanir, görsel değerlendirmeye yol gösteren düşünce sürecini anlamayi 
hedefler. Bilişsel yaklaşim, bireyin algisina ve görsel kaliteyi belirleyen 
çevrenin fiziksel özelliklerine bağli olarak yüzeysel bir çevrenin bulun-
duğunu ortaya koyar. Araştirmacilar çevrenin kalitesini belirlerken insan 
yargilarina başvurmaya ihtiyaç duymaktadirlar. Deneysel paradigma ise, 
hem çevre hem de insanlarin karşilikli etkileşimini, birey ve gruplara göre 
değişen çevresel değerleri inceler (Huang, 1998).

Psiko-fiziksel yaklaşim problem merkezli araştirmalar yapar. Biliş-
sel ve deneysel paradigma ise insan bağlami ile çevresel algi arasindaki 
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ilişkiyi anlamayi amaçlar. Bilişsel ve psiko-fiziksel yaklaşimlarin birlik-
te kullanimi, uygun algisal değerlendirme yöntemidir. İnsan bir algi, biliş 
ve davraniş mekanizmasidir. Algi, duyular yoluyla çevreden bilgi edinme 
eylemi; biliş, yorumlama, belleğe gönderme yapma, duyumsama eylemi; 
davraniş, amaç ve güdüler doğrultusunda algilara organizmanin devi-
nim ve diğer tepkileri yoluyla verdiği yanitlardir. Farkli aktiviteler farkli 
mekânlarda oluşur ve farkli mekânlar farkli amaçlarla kullanilir (Ward ve 
Russel, 1981). 

Çevre-davraniş teorilerinin psikolojik, sosyal ve kültürel etkileşim sü-
reçlerindeki bütünleştirici rolü çok önemlidir. Çevre ve davraniş arasindaki 
ilişki kişi, grup ve kültür ile ilgili süreçler sonunda oluşmaktadir. Bütün 
bunlar sadece çevrenin insan üzerine doğrudan etkisinin değil, ayni za-
manda algilama, bilişim sürecinin de sonucudur. Davraniş, bilişsel olarak 
hazirlanmiş ve algilanmiş ihtiyaçlari gidermeye çalişan yönelimli bir hedef 
gibi düşünülebilir. Bu davraniş mekanizmalariyla birlikte insan, bir ortam-
da doğasi gereği, çevreyi algilayip kavrayarak, kendisini kişisel amaçla-
rina ulaştiracak davranişlara yönelecek ve tercih özgürlüğünü maksimize 
edecek bir şekilde fiziksel çevresini organize etmeye çalişacaktir.

Bireyin yaşamiyla başlayarak edinilen bilgilerin sistemleştirildiği bil-
me sürecinde, deneyimler sonucunda oluşan yönlendirici bilgi özetleri olan 
kurultular, yeni algilari siniflayip, öğeler arasindaki kavramsallaştirmaya 
yardimci olmaktadir. Kurma işlemi zamanla sosyo-mekânsal şemalari oluş-
turur ki, bireye çevresini denetleyebilme olanaği sunan bu şemalar bildiği 
çevrede yaşamaktan dolayi güven duygusu verdiği gibi, doyum da sağlar 
(Aktürk, 1993). İnsan, mekâni kendi ihtiyaçlari ve konforu doğrultusunda 
şekillendirip ayni zamanda onunla etkileşim kurar. Fiziksel biçimlenmelerini 
insanin antropometrik boyutlarinin ölçümlendirdiği mekân, içinde bulunan 
bireylerin etkileşimleri ile anlam kazanir. İnsanin mekândaki davranişini an-
layabilmek için algi, biliş ve mekânsal davraniş süreçleri oldukça önemlidir. 
Algi, verilerin elde edilmesi; biliş düşünme, hatirlama, hissetme süreçlerinin 
bütünü; mekânsal davraniş ise organizmanin hareketlerinde, sorumlulukla-
rinda görülen verimdir. Bunlarin yaninda sebep, etki ve gelişme gibi süreçler 
de mekânsal algiyi, düşünceyi ve davranişi da etkiler. 

Sağlikli kent yaşantisinin sağladiği olanaklar, sağlikli kentli bireyle-
rin oluşmasi açisindan büyük önem taşir. Kamusal açik mekânlar, kentsel 
davraniş biçimlerinin belirlenmesine ve kent kültürüne geçişine yardimci 
olacağindan, iyi tasarlanmalidir. Kamusal mekânlarin, toplumsal ve kültü-
rel özelliklerden, bireylerin toplumsal ihtiyaçlarindan ve tercihlerinden ne 
kadar uzak ya da yakin olarak tasarlandiğinin önemi vardir. Çünkü oluş-
turulan mekânlarin fiziksel özellikleri, kullanilma düzeylerini etkilediği 
kadar, kullanicilarin psikolojileri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler 
birakmaktadir.
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3. KENTSEL TASARIMDA DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİNİN 
ROLÜ

Günlük, haftalik, aylik ve yillik zaman dilimlerinde çeşitlenen za-
man kavramina dayanan eylem örüntüleri değişiklikler gösterebilir. Ey-
lem örüntülerinin analizinde ikinci yaklaşim bir kişinin belirli bir zaman 
dilimi içinde tüm eylemlerinin tanimlanmasi ve betimlenmesidir. Üçüncü 
yaklaşim ise eylemin başlangiç ve bitiş noktalarinin betimlenmesine yö-
nelmektedir. Bu yaklaşimlar belirli bir zaman ve mekâna göre değişen ve 
şekillenen eylem örüntülerini ortaya koymaya çalişirlar. Diğer bir deyişle, 
toplumlarin nasil mekânlar kullandiğini, zamanla hangi nedenden ötürü in-
sanlarin eğilimlerinin ve eylemlerinin değiştiği konusunda bu yaklaşimlar 
bazi sorgulamalar yapar. Eylem şekli ve örüntüleri insanlarin hareket ettik-
leri yerdeki durumlari bağlar, işletir ve düzenler. Bu eylem örüntüleri bi-
nalari, bina karakterlerini ve peyzaj alanlarini şekillendirir, insan mekânsal 
davranişini yönetir ve tasarim kriterlerinde önemli rol oynar (Ünlü, 1998). 

3. 1. Mekânsal Düzenleme Aracı Olarak Kentsel Tasarım

Kentsel tasarim, kent ve bölge planlama sürecinin bir parçasi olarak 
nitelendirilmektedir. Ayni zamanda çevrenin görsel olmayan yönleri ile de 
ilgilenir. Kentsel tasarimin ana özelliği, fiziksel nesneler ile insan eylem-
lerinin mekânda düzenlenmesidir. Kentsel diş mekânlar, çevrenin yaşanan, 
algilanan, çok boyutlu bir görünümüdür. Gerçekte kentsel mekân, çevrenin 
bir parçasi olarak, yapilarin oluşturduğu bir birim olarak ve insanlarin ya-
şadiği ya da algiladiği tüm eylemlerin geçtiği üç boyutlu bir alan olarak, 
zaman içeriği de taşiyan birimler olarak gözlenir. Dolayisiyla kentsel ta-
sarim, kentsel diş mekânlarin tasarimini yüklenen, gerçekleştirilmesi ve 
gelişimi içinde rol alan uzmanliktir. 

Kentlinin ortak mekânlari olan kamu alanlari, kullanicilarin yoğunlu-
ğu ile doğru orantili olarak önem kazanmakta, kullanicilara sunduğu ola-
naklarin zenginliği düzeyinde toplumu çekmektedirler. Yayalarin yoğun 
kullandiği alanlari gerçek anlamda ilginç kilan düzenlemelerin niteliği ka-
dar, bu alanda yer alan yaşantinin çeşitliliği ve ilginçliği önem taşimakta-
dir. Günümüz insani özellikle de genç kuşaklar, sakin/durağan/içine kapali 
düzenlemeler yerine, teknoloji çağinin nimetleri eşliğinde ilginç etkinlik-
lere yer veren, dinamik mekânlar aramaktadirlar. Bati kentleri yaya bölge-
lerinin farkli köşelerindeki programsiz sokak gösterileri, sokak konserleri, 
pandomimler, resim sergileri, ilginç hobi eşyalarinin satişi gibi her gün 
çeşitlilik gösteren etkinlikler, sokak kafelerinde oturan, alişveriş yapan, ge-
zinen insanlar bu mekânlara canlilik katan ana unsurlar olmaktadir.

Farkli sosyal ve kültürel katmanlarin temsilcilerinin ayni mekânlarda 
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bir araya gelmeleri ve ortak etkinliklere katilmalari, toplumsal kaynaşma-
ya firsat vermektedir. İnsanin çevreye olan uyumunu, basit bir olgu değil, 
yaratici, düzenleyici bir kültür olayi olarak görmek ve değerlendirmek ge-
rekir. İnsan özde, gereksinimleri, eylemleri ve davranişlari ile bir bütündür. 
Bu bütünü insan sistemi olarak tanimlayabiliriz. İnsan sistemiyle, sürekli 
olarak içinde yer aldiği çevre sistemi ile karşilikli etkileşim halindedir. Bu 
karşilikli etkileşim, bir çözüm arama çabasini da beraberinde getirmekte-
dir. İşte insan sistemi ile çevre arasindaki etkileşimden ortaya çikan olguya 
‘tasarim olgusu’ diyoruz. Tasarim kavrami, yalnizca bir nesneyi biçimlen-
dirme değil, tüm insan, kültür öğeleri ve zaman boyutu ile üretim sürecini 
de kavrayan güçlü bir olgudur (Bakan & Yüksel, 1987).

3. 2. Kentsel Tasarım ve Davranış Örüntüleri

Davraniş, deneyim ve eylem; çeşitli çevresel faktörlerden soyutlanmiş 
bir ortamdan çok; gerçek yaşam koşullarinda ele alinmali ve insan grup 
içinde normal yaşamlarini devam ettirirken, çevresel tasarim araştirmalari 
yapilmalidir.

Bu tür tasarimda, diğer planlamalarda olduğu gibi fiziksel ve ekono-
mik eşikler yaninda sosyal ve estetik sorunlardan da söz edilmesi doğaldir. 
Planlama alanindaki sosyal ilişkilerin oluşturduğu açik ve kapali mekânlarin 
organizasyonu, kentsel gelişmeyi yönlendirerek, düzensiz ve sağliksiz çevre 
oluşmasini önleyebilecek, planlamanin yakin çevresi ile bütünleşebilecek, 
kente sosyal, ekonomik ve kültürel açidan katkida bulunabilecektir. Yaya 
ulaşimi ve kentsel ulaşima entegrasyonu, yakin çevre otopark sorunlari, du-
raklar, vb. ulaşim çözümü, gece gündüz kullanim devamliliği, iklimsel fark-
liliklardaki, yaz- kiş işlevsel dengesi, kentsel peyzaj ile bitkilendirmedeki 
ilişki, kentsel mobilya önerilerindeki işlevsellik, yer döşemesi, yapi malze-
meleri seçimleri, altyapi, servis önerileri, planlamanin başari ölçüleridir.

Alandaki kişisel ve toplumsal davranişlarin çözümlenmesi planlama-
ya sosyal boyut getirebilecektir. Tasarimcilarin neyi, kime, nasil tasarla-
diklarini ortaya koyabilmeleri planlamanin gerçek hedeflerinin bulunmasi-
ni sağlayacaktir. Çok kez, kentsel düzenlemelerde planlamadan sonra kul-
lanicilara plan hakkinda fikirleri sorulmaktadir. Planlama yapilmadan önce 
kullanicilarin davranişlari, istekleri bilinip, değerlendirilip mekâna dönük 
kararlar üretilebilir ise tasarimin başari düzeyi yüksek olacaktir. 

Kullanici türleri genelde dört bölüme ayrilabilir (Yaşlica, 1991):

- Alanin asil kullanicilari. ‘Çekirdek Grup’. Çekirdek grup, alani yo-
ğun ve yüksek frekansta ‘siklikta’ kullanmaktadirlar.

- Alandaki geçici ancak bilinçli kullanici grubu veya gruplari. Bu kul-
lanicilarin kullanim yoğunluğu düşük, kullanim sikliği ‘frekansi’ çok kez 
düşüktür.
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- Rastlanti kullanicilar. Bu tür kullanicilar genelde alana kasitli gel-
memekte,  bilinçli bir alan kullanimlari çok azdir. Alana rastlanti sonucu 
gelmekte veya alani bir geçiş olarak kullanmaktadirlar.

- Zorunlu olarak gelenler. Bekçi, polis, postaci, çöpçü vb. kamu hiz-
metlileri alani kullanma istekleri olmadiklari halde görev gereği alani belli 
bir süre kullanmaktadirlar. 

Kullanicilarin katilimini mekânsal düzenlemeye yansitacak çalişma-
larda:

1. Kullanicilarin alani ne amaçla ve nasil kullandiklari? Alana nasil 
geldikleri?

2. Kullanim süreleri ve sikliği, saat, gün, gece, mevsim değişiklikle-
rinin kullanima etkisi, kullanim devamliliği sorunlari,

3. Kullanicilarin cinsiyeti, eğitim ve yaş gruplari, kullanicilarin farkli 
davranişlari ve bu davranişlarin arasinda ilişki olup olmadiğinin saptanma-
si,

4. Kullanici mekân ilişkileri; işlevsel hareketliliği,

5. Kullanicilarin açik ve kapali mekânlar arasinda farkli davranişlari-
nin olup olmadiği, varsa nedenlerinin bulunmasi,

6. Düzenlenmiş-yapilaşmiş kamu mekânlarinda kullanicilarin nasil 
algiladiklari?

7. Plancilarin düzenlemeleri kullanicilarin davranişlarini güdüleye-
biliyor mu?

8. Mekânin mevcut mimari durumu, döşeme kaplamasi, çevre dü-
zeni, bitki örtüsü, yapi malzemeleri, yaya, araç trafiği vb. elemanlari ile 
kullaniciyi nasil etkilemektedir?

9. Mekândaki çeşme, havuz, heykel, sokak lambalari, afiş panolari, 
bitki saksilari, oturma banklari vb. kentsel mobilyalara karşi kullanicilarin 
ilgisi,

10. Yönetimsel-hukuksal kisitlayicilarin kullanicilarca tepkileri,

11. Çevrenin rahatsiz edici, hava kirliliği, pislik, gürültü, koku, alt 
yapi eksikliği vb. çevre sorunlari,

12. Kullanicilarin sanat ve spor gibi kültürel aktivitelerdeki katilimla-
ri,

13. Alan hakkindaki diğer dilekler, araştirilmalidir. 

Diş mekânlarin kullanimi ülkelere, ülkelerin sosyo-ekonomik ve kül-
türel yapisina göre değişiklik gösteriyorsa da, genelde iç mekânlarin iş-
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levleri ile bütünleştirilerek sosyal ve kültürel etkileşimi olumlu biçimde 
geliştirici sanat ve kültür etkinliklerini destekleyici serbest zaman aktivi-
telerini yönlendirici şekilde geliştirilmektedir. İnsanin mutlu olabilmesi 
için, içinde yaşadiği mekân tasarlanirken hislerine ve içgüdülerine gereken 
önem verilmelidir. Tasarimcilar sadece alanlar, mekânlar, malzemelerle il-
gilenmemelidir. Sadece duyular ve içgüdülerle de ilgilenmek yeterli değil-
dir. İnsanin fikirleriyle, mekânin konseptiyle ve verdiği mesajlarla, insan 
beyniyle ve algilamasi ile de ilgilenmelidir. Oluşturulan mekân, insanlarin 
ümitlerini ve beklentilerini tatmin etmelidir (Dede, 1997). Çocuk parki 
olarak tasarlanmiş olan bir alan, yillarca bir tek çocuğun bile uğramadi-
ği, başka insanlarin işgal edip istekleri doğrultusunda kullandiklari bir yer 
olarak kalabilir. Kentsel tasarim ile elde edilen düzenlemelerde kullani-
cilarin davranişlari irdelenerek gelecekte düzenlenecek planlamalara işik 
tutulmalidir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Değişen yaşam düzeyi ve düzeninin mekânlara yansimasinin en be-
lirgin özelliği kentsel mekânlarda gözlenmektedir. Kentsel mekânlarin en 
önemli özelliklerinden biri, ait olduğu toplumun kültürel değerlerini yan-
sitmasidir. Kentsel mekâna hayat veren, kentlinin mekâni kullanimidir. 
Kültür ve yaşam görüşü değerleri, yaşam şeklini, etkinlikleri, eylemleri 
ve direkt olarak mekân kullanişimizi etkilemektedir. İnsan her durumda 
ve konumda çevresini okumasini ve anlam çikarmasini bilen, amaca yö-
nelmiş bir canlidir. Bu amaca yönelik davraniş yapisi, onun aktivite ve 
deneyimlerini bütünler. İhtiyaç ve gereksinme, insanin iç dünyasina ilişkin 
(motivasyonlar, iç tepkiler, vb.) durumlari anlamak için kullanilmaktadir. 
Bu insan gereksinmeleri, asil olarak kişisel sistemi tatmin edecek amaçla-
rin başlatilmasi ve yönlendirilmesini sağlar. 

İnsan-çevre ilişkisinde insan davranişi, zaman ve durum bağimlidir. 
Mekândaki davraniş biçimi, devreye giren özel kişilere rağmen sürer. Bir 
davraniş ortaminin sinirlari sadece onun fiziksel özellikleriyle değil, di-
ğer sosyal ve fiziksel sistemlerin etkileşimiyle de belirlenir. Çevre sadece 
mevcut fiziksel bileşenleri içermez, ayrica burada oluşan sosyal ve kişisel 
davranişlari da içerir. İnsanin mekânsal davranişlarini belirleyen, çevre 
ile sürdürülen iletişimdir. Bu iletişim çerçevesinde, insanin gösterdiği ey-
lemler ve tepkiler yeni çevreye biçim verir ve mekâni değiştirir. Kentsel 
mekânlarda insan-çevre ilişkileri, çevrenin sahip olduğu özelliklerin insan 
üzerine etkileri ve insanin var olduğu çevre içinde bulunduğu eylemlerle 
onu yeniden biçimlendirmesi üzerine odaklanmaktadir. 

Çevre, geniş kapsamli bir kavram olup, her yönüyle davranişa bir alt-
yapi oluşturarak ona çeşitli olanaklar sağlamaktadir. İnsanin sahip oldu-
ğu ihtiyaçlar ve değerler, bireyi güdüleyerek davranişa geçmesine, çev-
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reyle etkileşim içine girmesine sebep olmaktadir. İnsanin çevre içindeki 
davranişi, onun algisal süreçleri ile doğrudan ilişkilidir. Çevre ile kurulan 
iletişim, bu mekanizma ile çalişmaktadir. Var olan çevrenin nasil algilan-
diği, ne şekilde bilişsel süzgeçten geçirilerek çevreye karşi olan duyusal 
tepkileri oluşturduğu, eylemin ortaya çikişindaki performansi belirlediği 
gibi, mekânsal performansin da ne olduğuna ilişkin veriler sağlar. İnsan ve 
çevre arasindaki ilişkinin araştirilmasi ve bu araştirmalarin tasarima yan-
sitilmasi daha kaliteli çevrelerin yaratilmasini sağlayacaktir. Bireyin sahip 
olduğu yaş, cinsiyet gibi fiziksel özellikleri, kişisel yapisi, sosyo-kültürel 
yapisi, çevrenin fiziksel, fonksiyonel ve sosyo-kültürel yapisi ile etkile-
şime girerek çevre içindeki bireyi yönlendirmektedir. Davranişsal yansi-
malar ve toplumsal dinamikler sonucu oluşan mekânlar insanlarin yaşam 
ortamlarini oluşturmaktadir.

Yaşanilan mekânlarin tasarim süreçlerinde kullanici katiliminin sağ-
lanmasi kentsel mekân kalitesinin ve mekân performansinin artirilmasinda 
önemli bir faktördür. Kullanicilari dikkate alan tasarim süreci yaklaşimla-
rinda ulaşilmak istenen hedefe kisa sürede ve etkili bir şekilde ulaşilmak-
tadir. Tasarim süreçlerinde kullanici katiliminin sağlanmadiğinda, kendi-
lerinden beklenen işlevleri yeterince yerine getiremeyen, düşük kalitede 
mekânlar oluşmaktadir. 

Fiziksel çevrenin elvermeleri yani gereksinimleri karşilayabilme ora-
ni, orada gerçekleşecek aktivitelerin yoğunluğunu etkileyebilmektedir. İyi 
kalitede bir çevre, ‘gerekli aktiviteler’in oranini çok fazla etkilememekle 
birlikte, ‘sosyal aktiviteler’in oluşumuna etkide bulunacaktir. ‘İsteğe bağ-
li aktiviteler’in gerçekleşmesi ise tamamen çevre kalitesinin iyi olmasina 
bağlidir. Mekânin işlevsel kalitesinin iyi olmadiği yerler tercih edilmeye-
cek, insanlar evlerine gitmek için acele edecektir. Çevre kalitesinin kötü 
olduğu yerde sadece ‘zorunlu aktiviteler’ yoğunluktadir. Kentsel tasarimci-
lar, sosyal aktiviteler için olanaklar sağlayan çevreler yaratmalidir. Mekâ-
ni, zorunlu kullanim kadar isteğe bağli sosyal etkinliklerin de yapildiği bir 
meydan haline getirmek için gerekli düzenlemeleri yapmak mekânin çeki-
ciliğini ve kullanici memnuniyetini arttiracaktir. Mekâna canlilik katacak, 
mekânin gece ve gündüz; çeşitli yaş ve cinsiyet gruplari tarafindan güvenli 
bir şekilde kullanilan bir mekân olmasini sağlayacak tasarimlara ve çeşitli 
sosyo-kültürel etkinliklere yer verilmelidir. 

Eğer çevrenin kalitesi olumsuz tanimlaniyorsa, ya da bazi eylemlerle 
istenilen düzey gerçekleştirilmek isteniyorsa, uyari-yanit ilişkisinde insan-
lar denge kurabilmek için bazi çevresel elemanlari kullanarak ‘davraniş 
süreci’ne gireceklerdir. Bu süreç bir anlamda uyariyi örtme ya da örtmek 
için bazi stratejiler kurma sürecidir. Bu davraniş süreci belli başli üç bö-
lümde ortaya çikar. İlkinde kişi çaresizdir, uyari yanit ilişkisinde uyarinin 
artan etkinliğine karşi koymaz, olayi kabullenir, ikincisi ise ‘ortami iyi-
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leştirmeye’ yönelik bir davraniş sürecidir. Bunda insanlar makro çevrede 
olduğu kadar mezo ve mikro çevrede de önlemler alirlar. Örneğin makro 
düzeyde mevcut sokak düzeni ve dokusu sağlanir, istenen mahremiyet ve 
psiko-sosyal alan düzeyleri makro mekânsal kurgulara yansitilmaya çalişi-
lir. Bina yakin çevresi ve bina kabuğunda alinan önlemler de bu davranişin 
mezo ve mikro çevredeki uzamlaridir. Son davraniş türünde bireysel ya da 
grup filtreleri aşiri bir etkiye maruz kalmiştir, bu yüzden de kişi ya da in-
san gruplari ortam değiştirmek, başka bir yere göç etmek isterler. Çevresel 
koşullar bu durumda optimum düzeyde değildir. 

Bilinçli tasarlanmiş kamusal mekânlardaki bölgeler her zaman için 
sosyal etkileşimi arttirip bireylere bölgeler arasinda kolaylikla yer ve dav-
raniş değiştirme olanaği sağlamalidir. Eğer bu tür mekân bölmeleri değişik 
kullanici gruplarinin gereksinim ve istekleri doğrultusunda değilse bireyler 
mekâni değiştirecek, hatta kizginliklarini çevredeki donatilardan alacak-
lardir. 

Kullanici, mekân kendisine hizmet ettiği ve ihtiyaçlarini karşiladiğini 
sürece, beğenisini sürdürecektir. Mekânlarda ele alinan öğelerin tasarimi 
ve bu öğeler arasindaki ilişkilere bağli olarak yapilacak mekân organizas-
yonlari, gereksinimlerin giderilmesini ve daha iyi yaşama koşullarinin elde 
edilmesini amaçlamalidir. Mekânlarin başarili bir niteliğe kavuşmasinda, 
malzeme, renk, biçim, doku, renk, işik, gölge gibi tasar öğeleri kadar, 
mekânlarin insanlarin fiziksel ölçülerine uygun, duyu organlarina cevap 
veren ve ayni zamanda alişkanliklarina, tepkilerine, içgüdülerine uygun bir 
biçimde tasarlanmasi da önemlidir. 

Yer, soyut mekânin insan eylemleriyle ilişkili olarak ortaya konulan 
sosyal mekânin boyutlarinin ötesinde, araziyle yapi birlikteliğinin karşi-
laştiği ara kesitteki nesnel ve ilişkisel boyutlar bütününü ifade etmektedir. 
Başka bir deyişle yer; zemin, zaman, varlik ve hareket boyutlariyla ölçül-
mektedir. Günümüzde ulaşim, turizm, aliş-veriş gibi hizmetleri sağlamak 
amaciyla yapilan, ‘tüketim mekânlari’nin bir ‘yer’ olgusunu, dolayisiyla, 
ayni zamanda ‘yersizliği’ de bünyelerinde barindirdiklari söylenebilir. Bu-
gün bu tür mekânlarin dünyadaki yayginliği ve birbirine benzer oluşu, top-
lumda ‘yersizlik’ duygusunu artiran önemli bir faktördür. Olumlu bir bakiş 
açisiyla değerlendirildiğine, ‘yersizlik’ hissini yaratan yapisal oluşumlar 
‘bugünün yerlerini’ oluşturmaktadir. 

Hizli kentleşme, kentlerin açik ve yeşil alanlara olan ihtiyacini artir-
makta, kentli, yeşil dokuyla bütünleşmiş kentsel mekânlar görmek iste-
mektedir. Kent parklarinin en belirgin özelliği, bunlarin bütün kente hizmet 
etmesidir. Kent ünitesi düzeyi için önemli fonksiyonlari içeren bu alanin, 
her yaş grubu için, her türlü aktif ve pasif rekreasyon olanaklari sağlayacak 
şekilde planlanmasi gereklidir. 
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Günümüz mekânlarinin tasarlaniş amaçlarinin mevcut kullanimindan 
çok farkli olduğunu görmek mümkündür. Bir kentsel mekân ya tasarim 
amaci kullanicilarca yeterince anlaşilmadiği ya fonksiyonel olmadiği ya 
da kullanicilarin etkisiyle, tasarim amacindan çok farkli biçimlerde kul-
lanilmaktadir. Bir mekânin çeşitli gereksinimlere cevap verir nitelikte 
tasarlanip yapilmamasi kullanim sirasinda çatişmalara uygun bir ortam 
hazirlar. Kentsel mekânlarda, tasarim aşamasinda geçiş alani olmasinin di-
şinda belirli bir fonksiyona sahip olmayan çevrelerde, kullanimin sağladiği 
olanaklar çerçevesinde; farkli fonksiyonlar da yer alabilmektedir. Tasarim 
sirasinda, o çevre içinde yer alacak olan bireylerin ihtiyaçlari ile mekânsal 
olanaklar arasinda oluşabilecek bir dengesizlik, uyumsuz davraniş örüntü-
lerinin ortaya çikmasina sebep olabilecek veya uyumsuz davranişlar orta-
ya koymak istemeyen bireyler, çevre içinde rahatsiz olacaktirlar. Her iki 
durum da çevresel kaliteyi düşüren bir etkide bulunacaktir. Tasarim sira-
sinda hedeflenmeyen davraniş örüntülerinin yaninda çevresel olanaklarin 
bireyler tarafindan yeniden yorumlanmasi ile birlikte, çevre yeni bir anlam 
kazanabilecektir. 

Mekân organizasyonu, insanlarin gereksinmelerini ve etkinliklerini 
en iyi koşullarda gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayan bir çalişmadir. 
Ayrica bu süreç gerçekleştirilirken, kullanicilarin fiziksel ölçüleri ile yer 
alacaklari eylem ve etkinliklerin boyutlarinin ilişkilendirilmesinin yani 
sira; insanlarin alişkanliklari, içgüdüleri, tepkileri göz önünde bulunduru-
larak, mekânin algilanmasi konusuna da gereken önem verilmelidir. Kent-
sel tasarim düzenlemelerinde tasarimci ve plancilarin önerilerinin; kentsel, 
mekânsal, sosyo-ekonomik ve estetik boyutlari yaninda sosyo-psikolojik 
boyutu da önemlidir. Bireyler arasi sosyal ilişkiler sonucu oluşan davraniş 
biçimleri; bu tür ilişkileri destekleyecek mekân ve donatilarin nitelik, ni-
celiği; kentlilerin bunlarla ilişkileri gibi sosyal olgularin kentsel tasarimda 
göz ardi edilmemeli ve önemsenmesi zorunlu sosyo-psikolojik ilkeler ol-
malidirlar. Birey ve topluluklarin mekândaki davranişlarinin gözlenmesi 
ve önerilere işik tutmasi gerekmektedir. Mekânin fiziksel üç boyutluluk-
tan öte toplumsal, bireysel, ruhsal bir bütün olduğunun kabul edilmesi ve 
bu düşüncenin mekânla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Kentsel tasarim, 
kamusal mekânin şekillendirilmesinde bir araçtir ve kentsel tasarim olgu-
su içinde davraniş örüntülerinin önemli bir yeri vardir. Kent tasarimcilari, 
insan gereksinmelerini, isteklerini daha iyi tespit etmeli ve bunlari destek-
leyecek mekanizmalari sağlamalidir. Tasarim sürecine, sadece teknik bilgi 
ve yaraticilik değil, ayni zamanda insanlarin davranişsal ihtiyaçlarini da 
katmak gerekmektedir. 
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