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KAMUSAL ALANDA KENTSEL İÇ MEKANLAR: KENT MOBİLYALARI 
VE MODA SEMTİ ÜZERİNE BİR ANALİZ VE TASARIM ÖNERİSİ 

ÖZET 

Bu tez çalışmasının amacı, kamusal alanda kentsel iç mekan kavramını incelemek, 

kent mobilyaları üzerinden Moda Semti’nde bir analiz ve tasarım önerisi 

geliştirmektir. 

Tez altı bölümden oluşmaktadır:  

Birinci bölümde; giriş, tezin amacı, kapsamı ve yöntemine ilişkin bilgiler yer 

almaktadır.  

İkinci bölümde; kavramsal arka plan ve ilgili terminoloji tanımlanmakta ve toplum, 

kamusal kent mekanı, kent mobilyası ve kentsel iç mekan kavram ve terimleri detaylı 

olarak ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde; kamusal kent mekanları, kent mobilyaları ve toplumsal etkileşim 

incelenmiştir. Seçilen örnekler ile analiz desteklenmiştir. 

Dördüncü bölümde; kent mobilyalarının toplumla etkileşimi detaylandırılmıştır ve 

Moda Semti’nde yapılan bir analiz çalışması ile örneklendirilmiştir. Moda Semti’nin 

demografik, sosyokültürel, sosyoekonomik ve fiziksel yapısı incelenmiştir. Yapılan 

anket çalışmasından elde edilen bulgular ve değerlendirilmesi ile toplumun kent 

mobilyaları ile ilişkisine yönelik saptamalarda bulunulmuştur. 

Beşinci bölümde; anket ve gözlem sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda bir 

tasarım önerisi geliştirilmiştir. Seçilen bir kamusal kent mekanında, bir kensel iç 

mekan tasarımı yapılmıştır ve görselleştirme ile mekan üzerinde konumlandırılmıştır. 

Tezin altıncı ve son bölümünde, sonuçlar ve öneriler yer almaktadır. Kamusal alanda 

kentsel iç mekanların, iç mimari tasarım açısından değerlendirilmesinin önemi 

vurgulanmıştır. 
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URBAN INTERIORS IN PUBLIC SPACE: AN ANALYSIS AND DESIGN 
PROPOSAL ON URBAN FURNITURES AND MODA DISTRICT 

SUMMARY 

 The aim of this thesis is to analyze urban interiors, improve an analysis and design 

proposal at Moda District through urban furnitures. 

This thesis consists of six chapters.  

In the introduction chapter; the purpose of the research, the scope and method is 

specified.  

In the second chapter, conceptual background and related terminology is defined and 

society, urban space, urban furniture and urban interior are introduced in detail. 

In the third chapter, urban space, urban furniture and social interaction is analyzed. 

Analysis is supported by the chosen examples. 

In the fourth chapter, interaction between urban furniture and society is introduced in 

detail and exemplified with an analyze at Moda District. Demographic, socio-

cultural, socio-economic and pysical structure of Moda District is analyzed. 

Predictions are made about the relationship between society and urban furniture 

through the findings and evaluations of the conducted survey. 

In the fifth chapter, a design proposal is generated through the gathered information 

of surveys and observations. An urban interior is designed at a selected urban space 

and positioned by visualisation. 

The sixth and the last chapter of the thesis contains conclusions, predictions and 

recommendations. Evaluation of urban interiors through the interior architecture is 

highlighted. 

 

 

 



xxii 

 

 



1 

1.  GİRİŞ VE TEZİN AMACI 

Küreselleşmenin bir getirisi olarak kent içinde yaşam sorunu, yaşam aktiviteleri 

sokaklara taştıkça kritik bir hal almaktadır. Yemek yeme, içme ve sosyalleşme gibi 

aktiviteler küçük apartman dairelerinden taşarak, insanların yaşam alanı haline gelen 

sokaklara dökülmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda insanlar ile çevreleri 

arasındaki ilişkinin oluşturduğu çeşitli fonksiyonlara hizmet eden yaşama, çalışma, 

oyun, satış, sergileme ve benzeri kentsel iç mekanlar yaratılmaktadır.  

Kentsel iç mekanlar, urban (kentsel) ve interior (iç mekan) kavramlarının eşiğinde 

durmaktadır. İç mekan, özel alan kavramını karşılamaktayken kentsel, kamusal alan 

kavramını işaret etmektedir. Kentsel iç mekanlar, kentsel çevrenin mekana ait ve 

geçici boyutlarına odaklanmaktadır. Aynı zamanda estetik, deneysel, şiirsel, politik, 

duyumsal, sosyal ve teknolojik ilişkiler ile ilgilenmektedir. Kentsel iç mekanlar 

üzerinde araştırma yapanlar, resmi olmayan keşifler, müdahaleler ve uğraşlar 

üzerinden bu kavramı incelemektedir. Kentsel iç mekan, insanlar ile çevreleri 

arasındaki ilişkinin oluşturduğu çeşitli fonksiyonlara hizmet eden geçici mekanlardır. 

Urban interior (kentsel iç mekan) aynı zamanda, işbirliği sağlayan ilişkiler yaratmak 

için kullanım potansiyellerini inceleyen RMIT Üniversitesi’nden akademisyenler ve 

uzmanlardan oluşan bir araştırma ekibinin ismidir. Hiyerarşik olmayan bu çok 

disiplinli ekip mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimari tasarım, moda, peyzaj 

mimarlığı, kamusal sanat ve ses üzerinde uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır 

(Hinkel, 2011). 

Kamusal alanda kentsel iç mekan kavramının inceleneceği tez çalışması kapsamında 

Moda Semti üzerinden bir alan çalışması ve analizi doğrultusunda bir tasarım önerisi 

geliştirilecektir. 

1.1 Tezin Kapsamı 

Tez çalışması kapsamında birinci bölümde, problemin ortaya konulması, tezin amacı, 

kapsamı ve yöntemi ile ilgili bilgiler verilmektedir. 
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İkinci bölümde kamusal alanda kentsel iç mekan kavramı, kavramsal arka plan ele 

alınarak incelenmektedir. Toplum, kamusal kent mekanları, kent mobilyaları ve 

kentsel iç mekan başlıkları altında kavram detaylandırılmaktadır. 

Toplum kavramının anlamı, farklı kaynaklar ve farklı kişilere göre belirtilmiştir. 

Kavram olarak toplum incelendikten sonra tarihsel gelişimi ile ilgili araştırmalardan 

elde edilen bilgiler belirtilmiştir. Toplum davranışlarını etkileyen faktörler 

incelenmiş ve kültür ile ilişkisi irdelenmiştir. Toplum gereksinimleri ve istekleri ile 

toplum davranışlarının birbirini yönlendirmesi konusunda çeşitli görüşler 

bildirilmiştir.  

Kamusal kent mekanları, görünür ve görünmeyen boyutları ile incelenmiştir. Kentsel 

iç mekanın öğelerinden biri olan kent mobilyası kavramının anlamı farklı kaynaklara 

göre belirtilmiştir. Kent mobilyalarının sosyokültürel ve işlevsel boyutları 

incelenmiştir. Kent mobilyalarının sınıflandırılması, dünyadan çeşitli örnekler 

gösterilerek detaylandırılmıştır. Kamusal kent mekanları kapsamına giren kentsel iç 

mekan kavramının tanımları, amacı ve nitelikleri detaylandırılmıştır. 

Üçüncü bölümde, toplum, kamusal kent mekanları ve kent mobilyaları etkileşimi 

ayrı ayrı incelenmiştir. İlişkilerin pratikte nasıl uygulandığına dair örnekler verilerek, 

etkileşimin izleri tartışılmıştır. 

Dördüncü bölümde ise, kent mobilyaları üzerinden Moda Semti’nde bir analiz 

çalışması yapılmıştır. İstanbul, Kadıköy ve Moda Semti geniş bir kapsamdan dar 

kapsama doğru gidilerek çeşitli alt başlıklarda incelenmiştir. Anket ve gözlem 

çalışmaları ile kent mobilyaları analizi yapılmıştır (anket için bknz. EK B).  

Beşinci bölümde, yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular doğrultusundaki 

kullanım potansiyelleri incelenerek bir kentsel iç mekan önerisi geliştirilmiştir. 

Kentsel iç mekanın tasarımı sürecinde, kamusal kent mekanı ve toplum ile olan 

etkileşim göz önünde bulundurulmuştur. 

Altıncı bölümde, tez çalışmasından elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve öneriler 

yapılmıştır. 
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1.2 Tezin Yöntemi 

Kavramsal arka plan ve ilgili terminoloji bölümünde yöntem olarak, dijital ve analog 

literatür taraması yapılmıştır. Bu kapsamda, basılı ve dijital kaynaklar, makaleler, 

gazete arşivleri, yayınlanmış tezler, fotoğraflar taranmış ve internet ortamında 

bulunan makale, tez ve süreli yayınlardan yararlanılmıştır. Ayrıca, kişisel arşivde 

bulunan IMIAD programında değişim öğrencisi olarak Lugano’da katılınan okul 

gezileri esnasında Milano Tasarım Haftası ve Barselona’da çekilen fotoğraflardan 

yararlanılmıştır. 

Tez çalışmasının diğer bölümlerinde, gerekli bilgilerin ve verilerin elde edilmesi 

amacıyla, nüfus kayıt verilerinin incelemesi, anket çalışması ve alanda davranışsal 

gözlem yapılmıştır. Böylece Moda semti, kent mekanları ve kent mobilyaları ile ilgili 

bilgi edinilmiştir. 

Anket çalışması için anket formları oluşturulurken çeşitli formlar incelenmiş ve 

çalışmanın amacına yönelik sorular oluşturulmuştur. Anket çalışması yüz yüze 

görüşmeler ve internet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılmıştır. 
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2.  KAVRAMSAL ARKA PLAN VE İLGİLİ TERMİNOLOJİ 

2.1 Toplum Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 

Türk Dil Kurumu (TDK) Genel Türkçe Sözlük’te (2012a) toplum: “Aynı toprak 

parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan 

insanların tümü, cemiyet” olarak tanımlanmıştır. 

Felsefe Terimleri Sözlüğü’nde (2012b) ise, “Bilinçli bireylerden ve özellikle 

aralarında örgütleşme bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden kurulu 

topluluk” olarak tanımlanmaktadır. 

Toplumbilim Terimleri Sözlüğü’nde (2012c) toplum: “Yaşamlarını sürdürmek, 

birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan, aynı toprak parçası 

üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir ekini olan insan kümesi” olarak tanımlanmıştır. 

Ozankaya’nın (1996) belirttiği gibi, toplum göreli bir sürekliliği olan, az ya da çok 

miktarda kurumsallaşmış, belli bir coğrafyasal mekanı ve ortak kültürü bulunan 

temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği içinde olan karmaşık ilişkilerin 

toplamıdır. 

Toplumbilim açısından toplum kavramını incelemek toplum davranışlarının en temel 

özelliklerini anlamak için yararlı olacaktır. Toplumbilimde toplum kavramı kültür 

(ekin) kavramı ile birlikte ele alınmakta ve toplumu oluşturan bireylerin benliği ile 

birlikte öne çıkan bir nitelik olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle kültür ve 

benlik kavramlarını daha detaylı incelemek, bir toplumun sosyokültürel 

dinamiklerini anlamak açısından önemlidir. 

TDK Genel Türkçe Sözlük’e (2012a) göre kültür: “Tarihsel, toplumsal gelişme 

süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 

nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin 

ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars ekin” anlamına gelmektedir. 

Tylor’a (1871) göre kültür, bilgi, inanç, sanat, yasa, ahlak, adetler ve bir topluluğun 

bireyi olarak insanın bütün öteki yetenekleri ve alışkanlıklarından oluşmaktadır. 
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TDK Genel Türkçe Sözlük’te (2012a) benlik: “Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu 

kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet” olarak tanımlanmıştır. 

Kağıtçıbaşı (2000), “Benlik ve benliğin çeşitli özellikleri, bireyin toplum içindeki 

davranış ve etkileşimlerini, plan ve eylemlerini ortaya çıkarma niteliğine sahiptir. 

Sosyal davranış benliğin çeşitli özelliklerini oluşturur. Bunun yanı sıra sosyal ortam 

ve sosyalleşme süreçleri de benliğin oluşumunu önemli ölçülerde etkiler” 

demektedir. 

Sosyal davranış ve benlik birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen, birbirinden 

ayrılmayan kavramlardır. Bireyler davranışlarda, benliği yansıtırlar. Bu nedenle 

sosyal davranışlar, bireylerin benliklerinin birer yansımasıdır denebilir. 

Mekan, kültür ve zaman olgusu, birbiriyle etkileşim içindedir. Toplum davranışlarını 

mikro ölçekte bireye indirgersek, bireyin toplum içi davranışlarının benliğinin bir 

yansıması olduğu görünür. Benlik sosyal ortamdan etkilenirken, sosyal ortam da 

benlik ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, benlik ve sosyal ortam karşılıklı etkileşim 

içinde gelişmekte ve değişip, dönüşmektedir. 

Toplum kavramının alt başlıkları olarak incelenen sivil toplum kavramı da 

günümüzde sıkça kullanılan bir tanımdır. Wood’a (1990) göre sivil toplum: 

“Ekonomik ilişkiler ağını, pazar alanını, üretim, dağıtım, değişim alanını ve 

toplumsal etkileşimleri kapsayan bir insan ilişkileri ve etkinlik alanını temsil 

etmektedir”. 

Sivil toplum bağlamında ele alındığında, yalnızca topluluk anlamını değil, ilişki 

ağlarını da içine alan bir toplum kavramı görülmektedir. Toplumu ele alırken, salt 

günümüzdeki koşulları değerlendirmek yanıltıcı olur. Toplum kavramının gelişimi ve 

günümüzdeki algılanışı, toplumu sabit bir olgu olarak ele almamızı imkansız 

kılmaktadır. 

Toplum kavramı, bireylerin yaşam döngüsündeki değişimleri gibi zamanla 

değişmekte ve dönüşmektedir. Toplumun, yaşamını sürdürdüğü zaman boyunca bu 

değişim de devam edecektir. 

Toplumun tarihsel gelişimini incelerken, toplumu insanların rastgele 

gruplaşmasından ayırmak gerekmektedir. Toplumun varolması için, toplumun ortak 

özelliklerini vareden koşulların sağlanması gerekir. Türk toplumunu ele alacak 

olursak, Türk toplumunun bugünkü bireyleri ile bundan iki yüzyıl önceki bireyleri 
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aynı bireyler değildir. Fakat bu durum Türk toplumunun yok olduğu anlamına 

gelmemektedir. Değişim geçirse bile Türk toplumu devam etmekte, fakat yeni bir 

yapıya sahip olmaktadır. Yeni yapılaşma Türk toplumunun temel özelliklerinde 

değişimler meydana getirmektedir ve bugünkü Türk toplumunu geçmiş Türk 

toplumlarından ayırmaktadır. Toplumun sürekliliği, zamana ayak uydurmakta ve 

değişim toplumun yapısına da yansımaktadır (Ozankaya, 1996). 

2.2 Toplum Davranışları ve Sınıflandırılması 

Toplum davranışları, bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle olan ilişkilerinden ortaya 

çıkmaktadır. Toplum yaşamı, toplumu oluşturan bireylerin ortak ihtiyaçları 

karşılamak ve karşılıklı çıkarlar için bir araya gelmeleriyle oluşur. Yaşam tarzı ise 

eylemleri şekillendirir ve kültürün en somut ifadesi olarak ortaya çıkar. 

Toplum davranışları, toplum yaşamının koşulları içinde ele alınarak incelenmektedir. 

Toplumu oluşturan bireylerin tekil eylemleri ve kolektif eylemler bu davranışların 

bütününü oluşturur. Toplum davranışları, sosyal çevreleriyle etkileşimde bulunan 

bireylerin çevreye uymaları veya çevreyi değiştirmelerinin bir sonucudur. Bu 

davranışlar sonradan öğrenilmiş veya içgüdülerle alınan kararların yansıması 

şeklinde olabilir. Sonradan edinilmiş bilgilerin davranışlara dönüşmesinde ise en 

etkili birim ailedir. Türk aile yapısı incelendiğinde, toplumsal davranışlarla ilgili 

bilgilerin çok küçük yaşlardan itibaren çocuğa öğretildiği görülmektedir. 

Ozankaya (1996) da Türk aile yapısından hareketle toplumsal davranışlarla ilgili 

bilgilerin çok küçük yaşlardan itibaren çocuğa öğretildiğini belirtmektedir. Türk 

ailesinde çocukların ‘yollu-töreli’ yetişmesi kavramı vardır. Bu kavram topluma 

özgü değerler ve davranış ölçülerine uygun olmayı gerektirir. Bu değerler ortak 

sorunları çözmek için deneme yanılma yöntemiyle oluşturulur ve bir süre sonra 

normal veya doğal olarak kabul görürler. İzlenebilen veya konuşma ile dile dökülen 

şekilde gerçekliğe bürünürler. Toplum, yaşamının her alanında bu yol-töre ile 

kazanılan davranış ölçütlerine göre yaşar. Aile, arkadaşlık, din, tüketim, hukuk vb. 

alanlarda benimsenmiş bir şekilde yer alırlar. 

İnsan davranışını, yalnız bireylerin birbirleriyle değil içinde bulunduğu ortamla da 

etkileştiğini düşünerek, çok yönlü ele almak gerekir. “Sosyal psikoloji, insanı, sosyal 

çevresi içinde ele alan bir dal olarak tanımlandığında, bu tanımın çerçevesine 
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insanlararası ve gruplararası ilişkiler kadar, insanın çevresiyle olan diğer ilişki 

boyutları da girmektedir. Sosyal çevre, en genel tanımı ile insanın doğa üzerine 

eklediklerinden oluşmaktadır” (Bilgin, 1986). Buna bağlı olarak insanın sosyal 

çevresi ile ilişkisi de davranışlarının bir bölümünü oluşturmakta ve diğer insanlarla 

ilişkilerini etkilemektedir. 

İletişim kuramcıları, kentin toplum üzerinde etkilerinin çeşitlendiği üzerinde 

durmaktadırlar. Günümüzde kentler, toplum için bir bilgi ve toplumsal iletişim 

merkezi olarak mekan yaratmaktadır. Bireylerin, çevresine olan algısı onun kent 

içindeki davranışlarıyla ilişkilidir (Bayrakçı, 1991). Kamusal kent mekanlarında 

bireyler, yaşamlarının ortak bir sahnesinde bulunmaktadırlar. Yaşamdan kesitlerin 

görülebildiği bu sahnede, bireyler birbirlerini gözlemler ve bazen aktif iletişim içinde 

bulunabilirler. Karşılaşmalar, etkileşimler sonucunda yeni deneyimler elde 

edebilirler. Kalabalık bir mekanda yalnız kalmayı deneyimlemek veya yeni 

insanlarla tanışmak, kamusal kent mekanlarında yaşanan gündelik olaylar olarak 

gözlenebilmektedir. 

Kamusal kent mekanlarında, toplumun yaşam faaliyetleri gerçekleşmektedir. 

Kamusal kent mekanında toplum yaşamını biçimlendiren etmenler şu şekilde 

sıralanmıştır: 

-İklim ve Topografya 

-Kültür 

-Teknoloji 

-Mekanın Fiziksel Kurgusu 

-Toplumun Doğası ve Heterojenlik Nispeti 

-Politik Faktörler 

-Ekonomik Faktörler 

-Kamusal Mekanda Peyzaj Donatılar ve Kaliteleri (Carr ve diğ, aktaran: Kalfa, 

1992). 

İklim, açık kamusal kent mekanlarında kullanıcının sıcaklık, nem, yağış ve benzeri 

faktörlerden etkilenmesini ve bu nedenle mekanda geçirdiği zaman dilimini 
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şekillendirir. Topoğrafya, kamusal kent mekanının yeraldığı yerin yüzeyi ve fiziksel 

yapısını oluşturduğu için kent mekanının karakteristiğini oluşturmaktadır. 

Kültür, bireylerin kamusal kent mekanındaki davranışlarını biçimlendirmektedir. 

Kültürel bir ortam içinde bireyler karşılıklı olarak nasıl davranışlarda bulunacağını 

doğumdan itibaren öğrenmeye başlarlar. Kültürel değerler bireylerin yaşamındaki 

tüm davranışlarına yansır (Ozankaya, 1996). Türkiye’de kültür yapısını etkileyen 

önemli faktörlerden biri de din ve etnik yapıdır. Çoğunluğun müslüman olduğu bir 

ülke olan Türkiye’de ramazan aylarında, kamusal kent mekanlarında kurulan 

ramazan çadırları ve yemek ritüeli, toplum davranışlarında dinin etkisini güçlü 

şekilde gözlemleyebildiğimiz iyi bir örnektir. 

“Kurallar, davranış ve kültür arasındaki bağlantı, kültürel kurallar değiştikçe, çeşitli 

ortamlara uygun eylemlerin ve bunlara yol açan işaretlerin değişeceği anlamını taşır” 

(Rapoport, 2004). Kültürel kurallar, bulunduğu ortama bağlıdır. Ortamın yapısı, 

beklenilen ve normal olarak görülen davranışları belirlemektedir. Ortam, mekanı 

direk karşılayan bir anlama gelmemektedir bunun sebebi bir mekanda birden çok 

ortamın bir arada bulunabilmesidir. Rapoport’a (2004) göre, insanlar bulundukları 

ortamda rollerine göre davranışlarda bulunmaktadır. Garson veya müşteri olmasına 

göre davranışları değişebilmektedir bunun nedeni üstlendikleri rollerdir. Kültürle 

ilişkili olarak, insan üzerinde koşulların durumu etkilidir. Bunun nedeni de insan ile 

çevre arasındaki bağların kültürel olduğu, kültürle değiştiği veya kültüre ilişkin 

olduğundandır. Yoğunluk, kalabalık gibi durumlar farklı toplumdan insanlar için 

farklı duygular şeklinde yorumlanabilir. Çoğu toplumsal olgu kültürle ilişkilidir ve 

ondan etkilenmektedir. Eylemlerin görünmeyen işlevleri de kültürle ilgili 

olabilmektedir. Mahallenin uzak bir köşesine konumlanmış futbol sahası mahallenin 

gençleri tarafından kullanılmamaktayken, sokakta bulunan araba yolu üzerinde 

gençler futbol oynamayı tercih edebilmektedir. Bunun nedeni ise futbol sahasının 

mahalleye uzak olmasından dolayı, izleyicileri olan kızlara gösteriş yapamıyor 

olmalarıdır. Burada tasarlanmış bir mekan görünmeyen işlevleri yerine 

getirmemektedir ve kültürel yapı ile ters düşmektedir. 

Toplum davranışları, dünya çapında büyük firmaların tüketiciyi anlamak konusunda 

araştırma yaptıkları en önemli alandır. Nokia için araştırmacı olarak çalışan 

Chipchase, dünyayı gezerek insan davranışlarının nasıl şekillendiğini analiz 

etmektedir. Bir araştırmasında insanların sahip oldukları, taşıdıkları ve kullandıkları 
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eşyaları incelemiştir. Araştırma sonucunda insanların çantalar, cüzdanlar ve 

ceplerinde taşıdığı eşyaların birçoğunu kullanmadıklarını ama yine de taşıdığını 

tespit etmiştir (TED, 2007). Bu gibi çalışmalar gereksinimlerin sadece fonksiyonel 

olmadığını göstermektedir. Görünmeyen ihtiyaçlar bazen görünenlerin önüne 

geçebilmektedir. 

Toplum davranışlarında kültürün etkisi, İspanya’da insanların gündelik yaşamının bir 

alışkanlığı olan siesta ile örneklendirilebilmektedir. Öğlen vaktinde insanların 

dinlenme amaçlı kısa süreli uyku alışkanlığı, Türkiye gibi siesta kültürünün olmadığı 

bir kentte normal karşılanmamaktadır ve buna bağlı olarak kamusal kent 

mekanlarında uygun ortam oluşmamaktadır. 

Teknoloji, kent gereksinimlerinden ulaşım sistemini ve alt yapı ağlarını etkiler. 

Günümüzde internet ve bilgisayar gibi, kamusal yaşamı etkileyen önemli teknolojik 

ilerlemeler, kamusal kent mekanlarında yaşamı da şekillendirmektedir (Kalfa, 2008). 

Çocukların, kamusal kent mekanları olan sokaklarda ve parklarda bisiklet 

kullanması, teknolojideki gelişmelerle birlikte hızlı bir düşüşe geçmiştir. Nielsen 

tarafından yapılan anketlerde çocukların en çok istediği ürünün ipad olduğu sonucu 

çıkmıştır (Keştelemur, 2011). Karne hediyesi olarak bisikletin beklendiği günler artık 

geçmişte kalmış olmakta ve teknolojiye hızlı ayak uyduran bir genç nesil ile toplum 

davranışları da hızla değişmektedir. Teknolojik gelişmeler yaşamı olumlu ve 

olumsuz her yönde hızlı bir şekilde değişime uğratmaktadır. 

Mekanın fiziksel kurgusu ve kamusal mekanda peyzaj donatıları, mekanın 

tasarlanmış veya tasarlanmamış olması dikkate alınmaksızın, mekan içindeki her 

türlü fiziksel izin topluma yansıması ve yaşamı şekillendirmesine neden olmaktadır. 

Toplumun doğası ve heterojenlik yapısı ise toplumun içeriğiyle ilgilidir. Yaş, 

cinsiyet, ırk, din gibi toplumun yapısındaki çeşitlilik sonucu ortaya çıkan benzerlikler 

ve farklar, toplum yaşamını şekillendirir. Bireylerin kamusal kent mekanlarını 

kullanma şekilleri ve algılama biçimleri, yaş, cinsiyet, ekonomik düzey, cemiyet ve 

zamana göre farklılık gösterir (Childs, 2004). Toplum yapısı içindeki bu 

parametreler, çeşitliliği ve dinamikliği oluşturmaktadır. Toplum davranışlarındaki 

farklılıklarda bu dinamizmden kaynaklanmaktadır. Çeşitli yaş grupları 

incelendiğinde, ortak davranışlar gözlemlenebilmektedir. Türkiye’de kamusal kent 

mekanlarında ileri yaştaki insanların kaynaşmaları, gençlere göre daha sık 



11 

gerçekleşmektedir. Toplum yapısına ve mekanın koşullarına bağlı olarak bu davranış 

şekli farklı coğrafyalarda gözlemlenmemektedir. Bu durum toplumların kültürel 

yapısı ile ilişkilendirilebilir. 

Politik ve ekonomik faktörler ise, yönetim şekillerine bağlı olarak toplumun 

özgürlüklerini, kamusallığı yaşama oranını belirlemektedir. Ayrıca ekonomik 

faktörler insanların yaşama biçimlerini, aktivitelerini etkilemektedir. 

Kent içinde bir yerden bir yere ulaşmak bir çok yolla olabilmektedir. Bunların en 

önemlilerinden biri, herhangi bir araca ihtiyaç duymadan yer değiştirme eyleminin 

gerçekleştiği yürümedir. Bireylerin çocukken öğrendiği ve sağlıklı olduğu müddetçe 

devam ettirdiği bu davranış biçimi temel yer değiştirme hareketidir. 

Yürüme, hareket için kullanılan en önemli eylemdir. Yürüme eylemi gerçekleştiren 

bireye yaya denmektedir ve kamusal kent mekanlarının kullanıcısı olan yayalar 

ihtiyaçlarına göre yürüme hızlarını değiştirebilme özgürlüğüne sahiptir. 

Türk toplumu çağdaş kent yaşamına zamanla ayak uydurmuş ve köyden kente geçiş 

kavramı kademe kademe davranışlarına da yansımıştır. Geçmişte kamusal alanların 

kullanımı bu denli yoğun değilken, günümüzde kamusal alanların kullanım 

yoğunluğu da yerden yere çeşitlilik göstermektedir. Bayazıt’ın (2001) da belirttiği 

gibi insanların iletişim araçları ile bilgilenmesiyle birlikte çevreye ve kentsel yaşama 

olan duyarlılığı artmaktadır. Bu da kişilerin çevre kirliliğine, estetik kaygılara ve 

düzene olan bilincinin artmasıyla olmaktadır. Böylece, insanlar belediyelerden 

hizmet beklentilerini bir üst seviyeye çıkarmaktadır. 

Kişilerin kent içinde yaya olarak geçirdiği sürede bazı gereksinimleri olmaktadır. Bu 

gereksinimler toplum davranışlarının gerçekleştirildiği bir araç veya davranışa neden 

olan nesne olarak çözümlenmektedir. Manisa ve Pakdil (2001), inceledikleri bu 

davranışların ve ihtiyaçların karşılığını yerine getirecek kentsel mobilya ve diğer 

unsurları bir tablo olarak belirtmiştir (Çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1 : Toplum gereksinimleri ve karşılıkları (Manisa ve Pakdil, 2001). 

Beklenti /Amaç/Aktiviteler Donatı/Olanaklar 

Yürümek, ulaşmak Uygun yaya alanları 

Dinlenmek, oturmak Bank, oturma yer veya elemanları 

Vitrin bakmak, alış-veriş Yeterli ve korunaklı alan 

Çevreyi seyretmek Havuz, heykel, bina, ağaç, çiçeklik, 

insan vb. 

Rekreasyon, sosyal ve kültürel 

interaksiyon (eylemler) 

Müzik ve gösteri alanları, süs 

havuzlar, Anfi v.b. olanakları 

Enformasyon almak (sinema, tiyatro, 

gösteri, toplantı v.b. + bölgesel 

enformasyon ve tanıtım harita ve 

planları) 

Panolar ve levhalar, elektronik, yer 

bulma sistemleri, yönlendirme okları, 

lokasyon tayini elemanları vb. 

Elektronik etkileşim Haberleşme telefon kabinleri 

Periyodik temek gereksinimlerin 

karşılanması (susuzluk, tuvalet ihtiyacı 

vb.) 

Çeşme, büfe, meşrubat otomatları, 

WC 

Çöp ve atıklardan kurtulmak Çöp kutuları vb. 

Motorlu taşıtlardan korunmuş ve 

emniyette olmak 

Bariyer, parmaklık, postlar, babalar 

Doğal ve yapay çevresel etkilerden 

korunmuş olmak (ses, toz, rüzgar, duvar 

ve benzeri bölücü elemanlar güneş vb.) 

Arkad, gölgelik, doğal bitki 

duvarları/perdeleri (seperatörler) 

Ulaşım olanaklarından yararlanmak Duraklar ve iniş- biniş yerleri/alanları 
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2.3 Kamusal Kent Mekanı ve Sınıflandırılması  

Kamusal alan kavramı, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını 

belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve 

geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına işaret etmek için kullanılmaktadır 

(Habermas, 1962). Kamusal alan kavramı, aynı zamanda Habermas’ın burjuva 

toplumundan yola çıkarak incelediği kamu ve kamuoyu kavramlarını da 

içermektedir. Kamusal alan kamuoyuna benzer bir kavramın varolabildiği, hayat 

alanıdır. Bu alanlar toplumun bir araya geldiği, karşılaştığı ve etkileşim içine girdiği 

mekanlardır. 

Kamusal sözcüğü günümüzde, devletle ilişkili olarak algılanmaktadır. Devlet ve 

kamu ilişkisinin bu kadar iç içe olduğu durumlarda, tanımların dar ve geniş olarak 

değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kamusal alanı, kamuoyuna benzer bir 

şeyin oluştuğu alan olarak nitelendirirken bir yandan da fiziksel olarak ele alınan bir 

mekanı tanımlamak söz konusudur. 

...kamusal alan kavramının zorluğu, kendi içinde iki ayrı anlam boyutunu örerek 

içermesinden kaynaklanıyor: Birinci yönüyle, mekansal bir kavram: toplumsal yaşantımız 

içinde fikirlerin, ifadelerin ve tecrübenin üretildiği, açığa çıktığı, paylaşıldığı, dolanıp 

yayıldığı ve müzakere edildiği toplumsal alanları (kamusal mekanlar); bu süreçte ‘ortaya 

çıkan’ anlam muhtevasını (kamuoyu, kültür, tecrübe); ve bu anlam üretim sürecini oluşturan 

ya da bu süreç içinde oluşan kollektif gövdeleri (ulusal birimlerden, ulusaltı birliklere ve 

giderek ulusüstü ve küresel düzleme dek uzanan kamuları) tanımlıyor...İkinci yönüyle ise 

kavram, anlam üretim alanları açısından normatif bir ilkeyi, bir ideali belirtiyor: öffen, ortak, 

aleni, açık ve eleştirel olan anlamına geliyor (kamusal). (Özbek, 2004) 

Kamusal alanı bu iki ayrı boyutta ele almak, hem birlikte oluşturduğu bütünlüğü 

değerlendirmek hem de ayrı şekilde ortaya çıkan farkları göz önünde bulundurmak 

açısından önemlidir. Mekansal bir kavram olarak ele alındığı takdirde, kamusal 

mekanı tanımlamaktadır. Kamusal mekanlar, kamuoyunun oluştuğu, toplumun 

fikirlerini çeşitli şekilde yansıtabildiği, paylaşabildiği, tartışabildiği ve tecrübe 

edebildiği alanların oluşmasını sağlamaktadır. Kamusal alanda, kamuoyunu 

oluşturan çeşitli kamular var olmakta ve bu süreçte kamuoyu, kültür ve tecrübe gibi 

anlamları ortaya çıkarmaktadır. Kamusal alanın ikinci boyutu ise ortak, açık, eleştirel 

ve aleni anlamlarına gelmekte ve bununla kuralcı bir ilkeyi vurgulamaktadır. 
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Bir başka deyişle, kamusal alan ve kamusal mekan kavramları iç içe geçen ve 

birbirinden ayrı düşünülemeyen iki bölgedir. Kamusal mekan, fiziksel bir etki 

yaratırken, kamusal alan fiziki ve sosyal bir çok kavramı bir arada bulundurmaktadır. 

Kamusal alan bu nedenle kamusal mekanı kapsamaktadır. 

Lefebvre, kamusal mekanı, ‘toplumsal mekan’ kavramı ile açıklamakta, mekanı 

toplumsal olarak üretilen bir ürün olarak görmektedir. İnsanların farklılıkların 

oluşması, yaşanması ve ifade edilmesi gereksinimi, toplumun somut mekanını 

üretmesini sağlamaktadır (Aktaran: Çetin, 2001). Lefebvre’nin tanımladığı bu ürünü, 

toplumsal mekan içerisindeki deneyimler oluşturur. Toplumsal mekan salt fiziksel 

bir yapı değil aynı zamanda toplumla karşılıklı etkileşim halinde bulunan değişken 

bir yapılaşma göstermektedir. Toplumsal mekandaki deneyimler, karşılıklı ilişki 

ağlarının yeniden oluşturulmasına dayanmaktadır. 

Kamusal alan kavramı, Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adlı eseri ile 

1962 yılında, tam bir tanım olarak ortaya konmuştur. 1950-1960’lı yıllarda ise ortak 

alan tanımı ile ilk kez ortaya çıkmıştır. Ortak alanlar olarak tanımlanan ve özel alan 

haricinde kalan alanlar, sosyal bir kavram olarak da ele alınmıştır. 

Kamusal alanı aşağıdaki özellikleri barındıran alan olarak tanımlayabiliriz; 

-Ev dışındaki alanlar bütünü, 

-Halkın karşılaştığı alan (kafe, cami, üniversite vb.) 

-Sosyal yönüyle ortak bir dünyanın arabulucusu 

-Demokrasinin meşrulaştığı alan (Weber’den aktaran: Gökgür, 2008). 

Fiziksel olarak ele alınan ev dışındaki alanlar bütünü, burada özel alanlar dışında 

kalanı işaret etmektedir. Halkın karşılaşma alanları, ortak alanlar veya toplumsal 

alanlar olarak mekan temelinde ele alınmaktadır. Kafe, cami, üniversite gibi 

insanların karşılaştığı, fikirlerini paylaştığı, paylaşımda bulunduğu fiziksel mekanları 

örnek göstermiştir. Sosyal yönüyle, özel alanlarından çıkan insanların ortak mekanı 

olarak iş gören ve aynı zamanda devlet ile özel arasında arabulucu bir alan 

yaratmasını vurgulamaktadır. Aynı zamanda demokrasinin yasal duruma geldiği 

alanlar olarak tanımlanmıştır. Kamusal alanı çok yönlü ve kamu ile ilgili olarak ele 

alan bu tanımlar gibi farklı yönlerden ele alan başka tanımlar da mevcuttur. 
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Sembolik, felsefi, fiziksel veya maddi olarak nitelendirilebilen bir kamusal alan 

kavramı tarihte çeşitli tanımlamalarla ortaya çıkmıştır. 

Kamusal alan, herkes tarafından erişilebilir, serbest kullanımı olan boş alanlar anlamına 

gelmektedir. Kamusal alanların kullanımı herkese açıkken, düzenlenme ve yönetim 

faaliyetleri ise devlete aittir. Kamusal alanların, bireylerin farklılıklarını ve ortak yönlerini 

ayırt etmelerini sağlayan bir gücü vardır. Habermas kamusal alana fiziksel olarak bakarken, 

cadde, meydan ve sokakların oluşması ve bu alanda toplumun şikayetlerinin belirtilmesi, 

yetkiye karşı gelinmesi, yeni bir düzen oluşturmak için çağrıda bulunulması ile 

ilgilenmektedir. Sembolik olarak bakarken ise toplumun düşüncelerinin ve eylemlerinin yer 

aldığı ve basın için garanti bir özgürlük alanı olarak görmektedir. Habermas bireylerin temel 

hakları olan basın özgürlüğü ve düşüncelerini bildirmesinin de kamusal alanlarda 

gerçekleştirilebildiğini savunur. Kamusal alan çeşitli düşünürler tarafından farklı şekillerde 

yorumlanmıştır. Thierry Paquot, felsefi bir kavram olarak ele alır ve kamusal ortam olarak 

nitelendirir, Sennett ise maddi bir alan olarak ele almaktadır. Max Weber çeşitli insanların 

karşılaşma alanı olarak görürken, D. Wolton başlangıçta fizikselken zamanla sembolik bir 

alana dönüştüğünü savunmuştur. Günümüzde ise kamusal alanlar, insanların kentlerde 

yoğunlaşması sebebiyle yeniden yapılandırılmaya başlamıştır. Yeniden yapılandırma, 

özelleştirmeye ve standartlaştırılmaya neden olmaktadır ve kamusal alanın özelliklerinin 

yitirilmesine neden olmaktadır. (Gökgür, 2004)  

Günümüzde çağdaş toplumların kullandığı şekliyle, kamusal alan hem mekanı hem 

de içinde geçen olayları kapsayan bir bütün olarak ele alınmaktadır. Kamusal alan 

kavramları incelendiği disiplinler açısından dar veya geniş anlamlara bürünseler de 

ortak özellikleri bakımından aynı noktayı işaret etmektedirler. 

Kamusal alanın kapsadığı öğeler, içeriğini ve niteliğini oluşturmaktadır. Kamusal 

alanlar fonksiyonuna göre farklı şekilde varolsalar bile ortak özelliklere sahiptirler. 

Temel özellik olarak ele aldığımız ulaşılabilirlik, kamusal alanların olmazsa olmaz 

bir koşuludur. Bunun yanı sıra herkese açık olan bu alanlar, toplumun sosyal 

çevresini oluşturan ve sosyalleşmesini sağladığı mekanlardır. Kentin ortak kullanım 

mekanlarını oluşturan bu alanlar aynı zamanda kentin kimliğini oluşturan, onu 

dışarıya tanıtan öğelere sahiptir. Kentin kimliğini yansıtan kamusal alanlar aynı 

zamanda kente katma değer açısından olumlu veya olumsuz etkilerde bulunabilir. 

Kentin kimliğiyle uyum içinde olan ve işlev olarak doğru tasarlanmış kamusal 

mekanlar ise kentin yaşam kalitesini artırır. Paris’te bulunan bir kamusal kent 

mekanında, güneşli bir havada halkın ve turistlerin parkı yoğun bir şekilde 

kullanması, kamusal mekanlara verilen önemin bir göstergesidir (Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1 : Paris’te bulunan kamusal bir kent mekanını deneyimleyen toplum. 

Kamusal alanlar sosyal ve fiziksel kavramların birleştiği bir alanı kapsamaktadır. 

Alan içinde alanı tanımlayan öğeler ise; Çevre, Ortam ve Peyzaj olarak 

sınıflandırılabilir. Gökgür (2004) bu öğelerin alt başlıklarını ve kentsel mekanın 

farklı boyutlarını şu şekilde incelemiştir; 

-çevre (görsel): ses, ışık, görüntü: algılama, duyusal formlar, (koku, dokunma, 

mikroklima, mevsim özellikleri, sıcaklık, rüzgar, nem, yer döşemesi vb.) 

-ortam (sosyal ilişkiler): sosyal formlar, 

-peyzaj (estetik anlamdaki biçimler): mekansal formlar ( su, yeşil, bitki, kentsel 

mobilya, mimari ve kentsel formlar vb.) 

Kentsel mekandaki bu boyutlar, görünen ve görünmeyen öğelerden oluşmaktadır. 

Mekanın içindeki çevre boyutu, görsel olarak ele alınmıştır. Ses, ışık, görüntü olarak 

üçe ayrılan çevrede görünen ve görünmeyen öğeler bir aradadır. Duyu organlarımızın 

aracılığı ile algılanan koku, dokunma, nem, sıcaklık gibi faktörler çevre başlığı 

altında incelenmektedir. Kamusal kent mekanlarının çevre boyutu herkes tarafından 

farklı veya benzer şekilde algılara sebep olabilmektedir. İnsanların ortak kültürel 

yapıları, çevrenin durumuna benzer tepkiler doğurabilmektedir. Sıcaklık gibi göreli 

kavramlar, insanların alıştığı mikroklimaya göre sıcak ve soğuk algısında farklılıklar 

hissettirebilmektedir. 
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Kamusal kent mekanlarının ortam boyutunda incelenmesinde ise, sosyal formlar ele 

alınmıştır. Ortam, sosyal ilişkilerin yer aldığı bir mekan sağlarken aynı zamanda kent 

mekanının kimliğini ve işlevini de şekillendirmektedir. 

Peyzaj boyutunda ise, estetik anlamdaki biçimler ele alınmaktadır. Estetik biçimler 

burada fiziksel formları kapsamaktadır. Görünen öğeler olan fiziksel formlar su, 

yeşil, bitki, kentsel mobilya, mimari ve kentsel formlar olarak sınıflandırılmıştır. 

Kamusal kent mekanları mimarinin, peyzajın, iç mimari ve endüstriyel tasarımın 

çalışma alanlarının iç içe geçtiği bir alandır. Bir çok disiplinin bir arada bulunması 

kent mekanlarının tasarımının zorluğuna işaret etmektedir. Kamusal kent 

mekanlarında bulunan bir çok öğenin hem ayrı ayrı hem de bir arada ele alınması ve 

kurgulanması gerekmektedir. Peyzaj boyutunda ele alınan kent mobilyaları da bu 

ölçütler doğrultusunda tasarlanmalı, yerleştirilmeli ve kullanıma sunulmalıdır. Kent 

mobilyalarını çevre ve ortam boyutlarıyla birlikte ele almak, görünür ve görünmeyen 

öğelerin bütününü kavramak ile başarılmaktadır. Kent mobilyalarının ayrıca diğer 

peyzaj elemanları ile uyum içinde olması gerekmektedir. Kent mobilyalarının, bir 

ortam yaratmak amacı ile tasarlama ve yerleştirme aşamaları ile kentsel iç mekan 

ortaya çıkmaktadır. Kentsel iç mekanların yaratılmasında, kentsel mekanın boyutları 

ele alınmalı ve atmosfer bu şekilde oluşturulmalıdır. 

Kamusal kent mekanları fonksiyonel olarak kentin çeşitli sorumluluklarının yer 

aldığı mekanlardır. Bu sorumluluklar, toplumun gereksinimlerinden ortaya çıkmıştır. 

Bireylerin sosyal hakları ve devletin bu konudaki yükümlülükleri ile birlikte kamusal 

alanların işlevleri ortaya çıkmıştır. Çubuk’a (1989) göre bu işlevleri dörde 

ayırabiliriz.  

1.Psikolojik ve sensoriyel (duyumsal) gereksinimlerin sağlanması ( can sıkıntısını kovan 

çeşitlilik- zevk- hayal- keşif- gezi- kalabalıkla içiçelik- yada izole olma- sukun veya 

hareketlilik- hız veya yavaşlık, yerlerin tanımı-ortak yaşamın sembolleri.) 

2.Sosyal ilişkilerin sağlanması (Kendiliğinden olan, ferdi yada ortak girişimler programlı 

karşılama- tesadüfi karşılama- bilgi değişimi- güven- bekleme- başıboş gezme kültür-gösteri-

değişik iletişimler- eğitim öğrenme oyunları). 

3.Ekonomik değişimlerin sağlanması (Hizmetler- ticaret- iş– ortak mekanlarda, aynı ilişkilere 

sahip olmayan sektörlerden herbirine özgü koşullarda ekonomik değişimin sağlanması). 
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4.Yararlı deplasmanların sağlanması (Rahat koşullarda her vasıtaya adapte olan yaya- vasıta- 

çocuk arabası- sakatların deplasmanı- bisiklet- motorsikletli- toplu taşıma- otobüs vs. ye 

olanak sağlanması gibi). 

Kamusal kent mekanlarının işlevleri insanoğlunun ihtiyaçlarından doğmaktadır. 

Psikolojik ve duyumsal gereksinimler, toplumun ortak yaşam alanlarında can 

sıkıntısından kurtulmak, yeni insanlar ve olaylar keşfetmek, karşılaşmak, tanışmak, 

izole olmak, sessizliği ve hareketliliği deneyimlemek şeklinde ortaya 

çıkabilmektedir. Kamusal kent mekanları herkesin erişebildiği ve zaman 

geçirebildiği mekanlar olarak zaman zaman bu ihtiyaçlara cevap vermektedir. 

Kamusal kent mekanının yer aldığı coğrafya, hizmet ettiği topluma göre bu ihtiyaçlar 

değişiklik göstermektedir. Kamusal kent mekanlarından bu işlevleri gerçekleştiren, 

çevresiyle uyumu dikkate alınmış bir örnek olarak Paris’te bulunan, Richard 

Rogers’ın tasarladığı Pompidou binasının önündeki alanı verebiliriz (Şekil 2.2). 

 

Şekil 2.2 : Paris’te bulunan Pompidou Merkezi’nin önündeki eğimli alan. 

Kamusal kent mekanların bir diğer işlevi de sosyal ilişkilerin sağlanmasıdır. Kamusal 

kent mekanları insanların karşılaştığı, bilgi değişiminde bulunduğu, başıboz gezme 

veya buluşma amaçlı toplandığı, kültürel faaliyetlerde bulunduğu, eğitim ve öğrenme 

oyunları ile bilgilendiği ve iletişim kurduğu alanlar olarak hizmet etmektedirler. 
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Ekonomik değişimlerin sağlanması, insanların hizmetlere ihtiyaç duymasından ve 

ticaret faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekmektedir. Ortak mekanlarda aynı 

ilişkilere sahip olmayan sektörler bir araya gelmekte ve ekonomik değişimin 

sağlandığı alanlar oluşmaktadır. Kamusal kent mekanlarında tüm faaliyetlerin 

gerçekleşebilmesi için gerekli olan bir diğer ihtiyaç ise ulaşım ve trafiğin 

sağlanmasıdır. Toplumun her kesiminin, kadın, çocuk, sakat veya yaşlıların rahat 

koşullarda her vasıtaya ulaşabilmesi, yaya olarak erişilebilirliği kent mekanı içinde 

deneyimleyebilmesi gerekmektedir. Ayrıca bisikletli, motorsikletli, toplu taşıma, 

otobüs ve benzeri araçlara olanak sağlanması gerekmektedir. İnsanlara yararlı olan 

bu dış sahaların sağlanması da kamusal alanın işlevlerinden biridir. 

Çubuk’un (1989) yaklaşımına göre, kent mekanları sorumluluk, bakım ve denetim 

açısından sınıflandırılmıştır. Buna göre kent mekanları ikiye ayrılmaktadır: Özel 

mekanlar ve kamusal mekanlar. Kamusal kent mekanları sorumluluk, bakım ve 

denetim bakımından özel mekanlardan ayrılır. Kamusal kent mekanları kamu için var 

olmaktadır. Kamusal kent mekanlarının sahibi özel kurumlar veya kişiler değildir. 

Kamu tarafından kullanılan, denetlenen, bakım ve sorumluluğu üstlenilen 

mekanlardır. Kamusal kent mekanları kamuya ait alanlar olduğu için kamu malı 

olarak görülebilmektedir. Yalnız kamu malı kavramından çok daha geniş bir anlamı 

kapsamaktadır. Görünen ve görünmeyen öğelerin oluşturduğu kamusal kent 

mekanları sadece fiziksel boyutlarıyla ele alınamaz. 

Kamusal kent mekanlarını toplumun kullanım alanlarına göre sınıflandırabiliriz. Bu 

mekanlar mülkiyet esasına göre özel mekanların dışında kalan alanların tümünü 

kapsar. Özel mekanlara sınırlı erişilebilirlik var iken kamusal mekanları özel 

mekanlardan ayıran herkese açık olma durumudur.  

Kamusal alanın temel öğeleri sokak, cadde, meydan, açık alanlardır ve halkın serbest 

erişimine açık bölgelerdir. Kamusal alan olarak kullanılan hastane, havaalanları, 

limanlar, müzeler, okullar vb. mekanlarda kamu malları içerisinde 

değerlendirilmektedir. Özelleştirilmiş kamusal alanlara ise alışveriş merkezleri, kafe 

ve restoranlar vb. örnek verilebilir (Gökgür, 2004). Kamusal kent mekanları 

özelleştirilmiş işletmelerle birlikte ele alındığında çok geniş bir kesimi 

kapsamaktadır. Kamusal alanın temel öğeleri olarak ele alınan sokak, cadde, meydan 

gibi açık alanlar ise kamusal kent mekanlarının en doğru ifade edildiği alanlardır. 

Kamusal kent mekanlarının en önemli özelliği olan erişilebilirlik, bu açık alanlarda 
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mevcuttur ve kamuya ait oldukları için örnek olarak alınmaktadır. Kamusal kent 

mekanlarının herkesin erişimine açık veya kapalı olması ise, kullanıcının ve kentin 

açıklığı ya da kapalı oluşu ile birebir ilişkilidir. 

Kamusal kent mekanları, aynı işlevlere sahip olsa bile bulunduğu bölgeye göre 

farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle tüm kamusal kent mekanları kendi içinde 

farklı tanımlanabilmektedir. Kamusal kent mekanlarından toplumsal ekonomik 

faaliyetlerin gerçekleştiği pazar yerleri, bulunduğu bölgeye göre çeşitlilik gösteren 

mekanlardandır. İspanya, Barselona’da bulunan bir pazar yeri ile Türkiye İstanbul’da 

bulunan pazar yerinin mekan yapısı ve karakteristiği birbirbinden ayrılabilmektedir 

(Şekil 2.3 ve Şekil 2.4). 

 

Şekil 2.3 : Barcelona’da bulunan Mercat de la Boqueria’nın içi. 
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Şekil 2.4 : İstanbul Beşiktaş’ta bulunan semt pazarının içi. 

Pazar kavramının farklı iki şekilde algılandığı iki ülkenin, bu kavramı fiziksel yapıda 

çözümlemesi de farklılaşmaktadır. Barcelona’da pazar yerleri olarak kalıcı mekanlar 

kullanılırken, İstanbul’da geçiçi şekilde kullanılan mekanlar yaratılmaktadır. Bunun 

için pazar yerleri kurulup kullanıldıktan sonra kaldırılmaktadır. 

2.3.1  Kamusal kent mekanı elemanları 

Kamusal kent mekanları, içinde bulunduğu çevreler somut olarak tanımlandığında, 

sabit, yarı sabit ve sabit olmayan elemanlardan oluşmaktadır. Altyapı, binalar, 

duvarlar, döşemeler, tavanlar, kolonlar gibi sabit elemanların değişimi yavaş ve daha 

az sıklıkta olmaktadır. Kentsel ölçekte yarı sabit elemanlar; ağaçlar, bahçeler, çitler, 

işaretler, bilbordlar, ışıklar, sıralar olmaktadır ve çevrenin mobilyaları olarak yer 

almaktadırlar. Sabit olmayan eleman olan insanlar, yarı sabit ve sabit elemanlar 

aracılığı ile işaretler sağlamaktadır. Ortamlar davranışları bu şekilde 

yönlendirmektedir (Rapoport, 2004). 

Kamusal kent mekanı olarak ele aldığımız sokak, cadde, meydan gibi açık kamusal 

mekanlardaki tüm halka açık bina ve benzeri yapılar da kamusal kent mekanlarının 

elemanlarındandır. Açık alanlarda bulunan ticari ve sosyal aktivitelerin 

gerçekleştirildiği açık veya yarı açık elemanlarda kamusal kent mekanlarına 
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girmektedir. Kamusal kent mekanlarının elemanları kenti oluşturan fiziki ve sosyal 

öğeleri kapsamaktadır. 

Gökgür (2004) kentsel mekandaki farklı boyutları şu şekilde sınıflandırmıştır; 

-Dolaşım (kentsel hizmetlerin dağıtımı,hareket, otopark vb.) 

-Estetik (kentsel mobilyalar, yer döşemesi, ağaçlandırma, aydınlatma vb.) 

-Sosyal ( farklı ortamlar,faaliyetler vb.) 

-Tarihsel (kolektif bellek, kültürlerin devamı vb.) 

-Biçimsel (kentsel morfoloji, yeşil alanlar vb.) 

-Yurttaşlık ( emniyet, bir yerleşimin odak noktası olma, kamusallığın güçlendirilmesi 

vb.). 

Kamusal kent mekanlarında görünür ve görünmeyen elemanlar olarak yer alan bu 

boyutlardan dolaşım ve estetik, kent mobilyalarını da içeren fiziki öğeleri 

oluşturmaktadır. Dolaşım boyutunda kentsel hizmetlerin dağıtımını yapan otobüs 

durakları, vapur iskeleleri, bisiklet parkları ve benzeri görevler gören yapılar kamusal 

kent mekanlarının elemanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca estetik boyutunda ele alınan 

kent mobilyaları, yer döşemeleri, ağaçlandırma ve aydınlatmalar da kamusal kent 

mekanlarının birer elemanı olarak işlev görmektedir. Her bir eleman farklı ihtiyaçlara 

cevap vermektedir. Toplumun yapısına göre elemanların tasarımında da değişiklikler 

bulunmaktadır. 

2.4 Kent Mobilyaları Kavramı ve Sınıflandırılması 

Kamusal kent mekanlarında bulunan kent mobilyaları birer fiziksel elemandır. Kent 

mobilyaları, kamusal kent mekanları içinde yer aldığında herkes tarafından 

erişilebilirlik özelliğine sahiptir. Kent mobilyaları, sokak mobilyaları olarak da 

tanımlanmaktadır. Sokaklarda ve caddelerin aralıklarında hareket etmeyen tüm 

elemanları içerir ve ana kaldırım döşemesine, altyapılara, çevreleyen binalara, çitlere 

ve duvarlara tamamlayıcı olarak bulunurlar (Eckbo, 2001). Kent mobilyalarını 

hareket etmeyen tüm elemanlar olarak nitelendirirken aynı zamanda tamamlayıcı 

özelliği de vurgulanmaktadır. Kent mobilyaları, kamusal kent mekanlarında işlevlere 

karşılık gelen nesneler olup, kentin tamamlayıcı donatıları olarak görev 

yapmaktadırlar. Başka bir perspektiften ele alırsak, kent halkına hizmeti hedefleyen, 
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onlara kent yaşamı içinde çeşitli kolaylıklar sağlayan, belli koşul ve standartlara 

bağlı olarak tasarlanıp, üretilen, belli kurum ya da sektörlerce yapılan donatılara 

‘kentsel mobilya’ ya da ‘kent mobilyası’ denilmektedir (Uzun’dan aktaran: Eroğlu ve 

Kesim, 2001). 

Kamusal kent mekanlarında yapılan her değişiklik, çevresinde bir etki alanı 

oluşturmaktadır. Kent mobilyaları da kent mekanlarına eklenen bir unsur olduğu için, 

mekan içinde değişime neden olmaktadır ve konumlandığı mekanda bir etki alanı 

oluşturmaktadır. Sokak mobilyaları, sokakların isimlendirilmesi, biçimi, 

konumlandırılması ile yapıların açıklanması ve bu açıklamanın şekillendirilmesine 

yardımcı olmaktadır ve kamusal alanda düşüncelerin iletilmesinin bir biçimidir 

(Çelik, Favro ve Ingersoll, 2007). Kent mobilyaları, kent mekanlarındaki değişime 

neden olurken aynı zamanda çevresiyle bir ilişki içine girmektedir. Kent mobilyaları, 

yerleştirildiği çevre ile ilişkisiyle ve yarattığı etki alanı ile kamusal kent mekanlarının 

karakterini oluşturmaktadır. 

Kent mobilyaları, kullanıcısının bilgi, korunma, konfor, dinlenme, ulaşım kontrolü, 

eğlenme gereksinimlerine karşılık veren, peyzaj içerisinde veya kent mekanında 

konumlandırılmış elemanlardır (Yıldızcı, 2001). Toplumun, yaşamını destekleyen ve 

kolaylaştıran kent mobilyaları, kent mekanlarının kullanımının artırılmasını da 

sağlamaktadır. 

Mekanı konut boyutunda değerlendirdiğimizde, evin içindeki elemanları mobilya 

olarak ele alıyorsak, kent boyutunda ele aldığımızda ise kentin içinde kenti dayayıp 

döşemeye yarayan elemanları kent mobilyası olarak nitelendirebiliriz. Konut iç 

mekanları tasarlanırken aydınlatma, yer döşemesi, renk uyumu, orantı ve benzeri 

ölçütler doğrultusunda ilerlenmektedir. Kent içinde de bu üslup aynı şekilde ele 

alınmalıdır. Konutlar insanların yaşamını yansıtan, onlar hakkında ipuçları veren 

mekanlardır. Kentler de aynı şekilde toplumun yaşamını yansıtan mekanlar olarak bir 

ayna görevi görmektedir. Bu nedenle seçilen kent mobilyalarının kenti ve toplumu 

yansıtması çok önemli bir koşuldur. 

Kent mobilyası kavramı ilk olarak, kentsel tasarım alanında kullanılmaya başlamıştır. 

Kent mobilyaları aynı zamanda sokak mobilyaları, kent aksesuarları ve kent 

donatıları olarak adlandırılarak günümüzde kullanılmaktadır. Birbirine yakın 

kavramlar için tanımlansalar dahi kent mobilyaları diğer söylemlerden içerik olarak 
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ayrılmaktadır. “Kent donatı elemanları deyimi, altyapıyla ilişkili iken, çevre 

düzenleme öğeleri daha çok peyzaj ağırlıklıdır, kent aksesuarları ise sadece dekoratif 

öğeleri kapsayan bir anlam taşımaktadır” (Şişman ve Yetim, 2004). Kent 

mobilyalarını, donatı elemanları ve çevre düzenleme öğelerinden ayıran bu tanım, 

aynı zamanda aksesuar olarak nitelendirilemeyeceğini de vurgulamaktadır. Kent 

mobilyaları işlevleri ve anlamları bakımından farklı bir kategoride yer almaktadır. 

Kent mobilyalarının tarihsel gelişimi, kentlerin gelişim süreciyle paralellik 

göstermektedir. Globalleşen kentlerde kent mobilyalarının, kentsel tasarım 

kapsamında ele alındığı ve kentin birer simgesi haline geldiğinin örnekleri 

görülmektedir. Hızlı kentleşme sürecinde ise kentin ve toplumun hızla değişimi, 

plansız kentleşmeyle birlikte kent mobilyaları açısından da problemler yaratmaktadır. 

Ülkenin planlanmasından, kent mobilyasının tasarlanmasına doğru ilerleyen bir 

biçimde, kent mekanlarını kullanan bireylerin, çevreleriyle olan etkileşimlerini 

tasarlama süreci yaşanmaktadır. Batılı ülkelerde, bu çalışmalar Türkiye’ye göre çok 

daha erken tarihlerde başlamıştır. Sebepleri ekonomik, kültürel, sosyal ve yönetimsel 

olabilmektedir. Batılı ülkelerde sanayileşme ile birlikte kente göçler daha erken 

başlamış ve feodal yapısı gereği, kent bilinci gelişmiştir. Türkiye’de hızlı kentleşme 

süreci, Batılı ülkelerden daha geç ve hızlı gerçekleştiği için yaşam kalitesinin 

düşmesine sebep olmuştur (Manisa ve Pakdil,  2001). Değişime ayak uydurmak için 

geç kalınan gelişmeler, hızlı bir şekilde toplum yapısına eklenmeye çalışıldığı için bu 

süreç sancılı geçmektedir. 

Kamusal alan kavramı 19.yüzyıl ortalarına dek Osmanlı’da kullanılmamıştır. 

Kavramın kullanılacağı bir gerçeklik olmadığı için bu terim toplumda yerini 

bulamamıştır. Kamusal ve özel kavramlarının oluşabileceği bir kent yapılaşması 

henüz oluşmadığı için bu kavramlara karşılık gelen yapılaşma da kendini 

göstermemiştir. Batılı olmayan tüm diğer ülkelerde de görülebilir bir durum olan bu 

kavramlara yabancılık, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren yeni bir kültür değişimi ile 

dönüşüm geçirecektir (Tanyeli, 2005). 

Tanzimatın 1839 yılında ilan edilmesiyle birlikte, Osmanlı’da demokratik düzene 

geçişin ilk adımı atılmıştır. Özel mülkiyetlerin güvence altına alınmasıyla, kamusal 

alan ve şahıslara özel alan ayrımına açıklık kazandırılmıştır. Kamusal alanın 

oluşması için gerekli kamusal kent mekanları da bu şekilde Türkiye’de kendine 
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gerçeklik kazandırmıştır. 20.yüzyılın başlarında başlayan küreselleşmeyle, çeşitli 

kültürler ve ekonomilerle etkileşim başlamıştır. Günümüz Türkiye’sinde ise dönemin 

hükümetine göre tasarım süreçleri değişmekte ve bir rant sahası olarak 

değerlendirilmektedir (Kalfa, 2008). 

Türkiye’de kamusal kent mekanlarına yönelik atölye çalışmaları ve tartışma 

platformu ile bu konuda çalışmalar yapan “imkanmekan” adlı bir organizasyon 

bulunmaktadır. Çeşitli bölgelerde uygulamaya yönelik çalışmaları ile kamusal alan 

kavramını irdelemekte ve küçük ölçekli müdahalelerin projelerini yaratmaktadırlar 

(Karadayılar, Şengün, Şoher ve Uzer, 2010). Tohum Karaköy adlı projede, 

imkanmekan ekibi Karaköy’de sahildeki açık alana, tasarladıkları modülleri 

yerleştirdiler ve kullanım potansiyellerini keşfetmek için alanı gözlemlediler (Şekil 

2.5). 

 

Şekil 2.5 : İmkanmekan ekibinin Tohum Karaköy projesi. 

Dünya çapında kamusal mekanlarla ilgili düzenlenen bir yarışma olan ‘The European 

Prize for Urban Public Space’ ise iyileştirme projelerini desteklemek ve kamusal 

mekanların korunmasını sağlamak amaçlıdır. 2000 yılından bugüne her iki yılda bir 

seçilen projeler kamusal mekanlar arasında tescillenmektedir. Slovenya’da bulunan 
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Ljubljanica nehrinin çevresindeki bankların iyileştirmesi projesi 2012 yılının ödül 

kazanan projesi olmuştur (http://www.publicspace.org/en/works/g072-preureditve-

nabrezij-in-mostovi-na-ljubljanici/prize:2012). Nehire karşı yerleştirilen ahşap yer 

döşemeleri, bank olarak görev gören geniş bir yüzeyi oluşturmaktadır (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6 : Slovenya’da bulunan Ljubljanica nehrinin çevresindeki 
   oturma elemanlarının iyileştirilmesi. 

 

2.4.1 Kent mobilyalarının sosyokültürel ve işlevsel boyutları 

Küreselleşen dünya ile birlikte, kültürel kimlikler özellikle büyük kentlerde 

zayıflamaktadır. Öte yandan, yerel kimlikler yerlerini global dünyanın kimliğine 

bırakmaktadır. Yeni özgürlükler elde edilirken, insanların kökenleriyle olan bağı 

zayıflamaktadır. Oysaki ulus, memleket, yöre ve aile, davranışlarımızı, 

beklentilerimizi ve değerlerimizi şekillendirir, iç kimliğimize teminat verir (Day, 

2002). Davranışlarımızı belirleyen ulus, memleket, yöre ve aile kavramlarının 

ortaklığı ise kültürden gelmektedir. Kültür bizi birbirimize bağlayan, geçmişin 

birikimini de içeren bir öğe olarak bizi bir arada tutan bağdır. Ortak kültürümüz, 

değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, alışkanlıklarımızı oluşturmaktadır. 

Toplum kültür ile birlikte şekillenirken, davranışlar da bu değişimle birlikte 
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somutlaşmaktadır. Toplum, kent ve kültür sürekli değişim içinde birbirini dönüştüren 

öğeler olarak şekillenmektedir. 

Kent mobilyaları bulundukları mekanda bir anlam taşımaktadır ve işlevi dışında 

görünmeyen bir yanı olarak aslında en önemli özelliği bu anlamıdır. Görünen 

problemleri çözmeye yönelik veya gereksinimlere cevap bulan tasarımlar her zaman 

başarılı bir sonuç doğurmamaktadır. Tasarımın uygulandığı ortam ve tasarımın 

kullanıcısı olan toplumun istekleri, tasarımın kabul görmesi ve çevreye uyumunda 

önem taşımaktadır. Bu durum isteklerin, ihtiyaçlardan neden daha önemli olduğunu 

göstermektedir. Çevresel kalite de isteklere cevap oluşturan karakteristiklerden 

oluşmaktadır ve bütün tasarımların hedefidir. İsteklere bağlı oluşan çevresel kalite, 

daha iyi çevre yaratmanın kültüre göre değişkenliğini göstermektedir. 

Küreselleşmeyle birlikte, kültürel değişim çok hızlı olmakta ve kültürle birlikte çevre 

de değişmektedir. Bu nedenle kültür ve çevre arasındaki bağın esnek olması ve 

koşullara ayak uydurması gerekmektedir. Uyum, esneklik, uyarlanabilirlik, yanıt 

verebilirlik kavramları açık uçlu tasarım olarak nitelendirilmiştir ve kültür 

değişimine bağlı olarak tasarımlarda olması gereken bir özellik olarak ortaya 

konmuştur (Rapoport, 2004). 

Kent mobilyaları, fiziksel bir öğe olarak insanların mekanda birbirleriyle kurduğu 

ilişkilere araç olarak bulunabilmektedir. Kent mobilyaları araç olarak insanları 

birbirine bağlayan ve iletişimi sağlayan öğelerdir. Bireylerin yanyana nasıl 

oturduğunu, duruşlarını ve benzeri hareketleri şekillendiren oturma elemanları, örnek 

olarak gösterilebilir (Şekil 2.7). 
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Şekil 2.7 : Kentsel mekanda oturma elemanlarının konumlandırılması. 

Benzer şekilde, yağmurlu bir havada, ıslanmaktan kaçıp kendine bir sığınma yeri 

arayan insanlar, otobüs duraklarını bir sığınak olarak kullanabilir. Kamusal kent 

mekanlarında, kullanıcıya alternatifler sunmak ve böylece seçim yapmasını sağlamak 

ve sosyal etkileşimi artırmak mümkündür. Tasarımcılar, sosyal etkileşimi yaratan 

araçları mekanlarda konumlandırmalı ve desteklemelidir. 

Toplum gereksinimleri ve yaşamı, ilerleyen ekonomi ve sosyal yapı ile birlikte 

değişime uğramaktadır. İhtiyaçlar arttıkça, ihtiyaçlara cevap verecek donatılar da 

artmaktadır. Bilgin (1986) bu durumu şu şekilde yorumlamaktadır: “Toplum 

kalkınmasının özellikle ekonomik çerçevedeki sonuçları, insan çevresinin daha çok 

eşya ve ürünle dolması şeklinde somutlaşmaktadır. Uluslararası ekonomik işbirliği 

örgütlerinin ve çeşitli ülkelerde ekonomik kalkınmayı planlama görevini üstlenen 

kurumların, ‘per capita’1 türü kalkınma ölçütlerini benimsemesi, bu durumun açık 

kanıtlarındandır”. 

Kentlerdeki fiziksel yapıyı oluşturan öğeler, işlevlerinin haricinde görsel olarak da 

bir etki bırakmaktadır. İnsanlar mekanda bulunan elemanların işlevlerinin yanı sıra, 

elemanları görsel beğenilerine göre değerlendirmekte ve estetik olarak arayış içinde 

bulunmaktadır (Ayten, Ergen ve Yazar, 1997). Kamusal kent mekanları içinde kent 

                                                
 
1 Per capita, kişi başına düşen gelir anlamında kullanılmıştır. 



29 

mobilyaları insanların gereksinimlerine cevap verme ve estetik beğenilerini tatmin 

etmek için değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Kamusal kent mekanlarına yapılan 

bu müdahaleler, tasarımın bir sonucu olarak toplumun aktivitelerini 

destekleyebilmekte veya engel olarak aktivitelerin önüne geçebilmektedir. 

Kent mekanları, ‘mekanın ruhu’ denilen karakteristiğe sahip alanlardır. Mekanların 

hacmi, bölgelerinin sınırları ve etki alanları vardır (Day, 2007). Bu etki alanları 

içinde kent mobilyaları, yarattıkları izlenim ile alanda değişim yaratırlar. Mimari 

çevrede ‘Genius Loci’ olarak bilinen bu kavramı Norberg-Schulz (1980), mekanın 

ruhu olarak tanımlamıştır ve eski bir Roma inanışından gelmekte olduğunu 

belirtmiştir. 

Doğru şekilde tasarlanmış kamusal kent mekanlarına sahip mahallelerde, kent 

mobilyalarının doğru seçilmesi ve konumlandırılması görülebilmektedir. İyi 

tasarlanmış bir kamusal kent mekanı, mahalleye prestij katmaktadır. Ortak kullanım 

alanları olan kamusal kent mekanları, çevresindeki konut piyasasını da 

etkilemektedir. İnsanlar kendilerine konut seçerken öncelikle büyük ölçekten 

başlamaktadır. Kentin belirli bölgesini seçmekte sonra sırasıyla caddeleri, yapı 

adasını, siteyi ve arsayı ve apartmanı belirlemektedirler (Rapoport, 2004). 

Kent mobilyaları ile zenginleştirilmiş bir kamusal kent mekanı, halkın ve turistlerin 

ilgisini çekmektedir. Kullanıcının yoğun olduğu bu bölgelerde, ekonomik 

hareketlilik de sağlanmaktadır. Mekana olan ilgi, mekan ve çevresindeki işletmelerin 

kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. İspanya-Barselona’da bulunan La Rambla 

Caddesi, kentin en önemli turistik caddesidir. Yer döşemelerinden, aydınlatmalarına 

kadar tüm kent elemanlarının bir bütünlük içinde tasarlanmış olduğu caddede, sokak 

sanatçıları kendilerine kazanç sağlamaktadır. Ressamlar, gösteri sanatçıları, 

müzisyenler cadde boyunca kendilerini göstermekte ve mekana olan ilgiyi avantaja 

çevirmektedirler (Şekil 2.8). 
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Şekil 2.8 : La Rambla Caddesi’nde gösteri sanatçıları. 

2.4.2 Kent mobilyalarının sınıflandırılması 

Kent mobilyaları çeşitli işlevler için özelleşmiş olabilmektedir. Kent mobilyalarını 

Çubuk (1989), “Döşemeler, meydan ögeleri, su oyunları, çöp kutuları, oturma 

bankları, kaldırımlar, bisiklet pisti, koşuyolu, parsel ve bahçe sınırlayıcıları, parking 

ve parkmetreler, bordürler, diğer ayırıcı ögeler, otobüs durakları, dinlenme/eğlenme 

alanları, merasim alanları çiçek saksıları, genel wc.ler , ağaç dibi ızgaraları vb.” 

olarak sınıflandırmıştır. 

Kent mobilyalarından, kamusal kent mekanlarında sıkça kullanılan elemanlar aşağıda 

detaylandırılmaktadır. 

Yönlendirme ve işaretler 

Yönlendirme ve işaretler, insanların bilgi iletişimine erişimini sağlayan elemanlardır. 

Sokak tabelalarının, trafik levhalarının olmadığı bir kentte, kentin yerlisi olan kişiler 

bile zorluk yaşar. Kamusal kent mekanlarının düzenlenmesini, insanların belli 

kurallar içinde hareket etmesini ve bilgi edinmesini sağlayan bu elemanların, 

konumlandırılması ve doğru şekilde gösterilmesi çok önemlidir. 

Kamusal kent mekanlarının en önemli elemanlarından biri de yönlendirme 

levhalarıdır. Sokak, meydan ve park gibi alanların isimlendirilmesi, işaret edilmesi 
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bu levhalar aracılığı ile olmaktadır. Aynı zamanda trafik için gerekli işaretler de bu 

levhalar ile yaya ve araçlara yardımcı olmaktadır. Kent içinde yönetmeliklere bağlı 

olarak belirlenen trafik levhaları her yerde aynı şekilde gösterilmektedir ve ortak bir 

dili vardır. Buna rağmen trafik levhalarının konumlandırılması yanlış bir şekilde 

olduğu takdirde işlevini yerine getirememektedir. Bu tip sistemli projelerde de, 

mekan  bütün olarak ele alınmalı ve konumlandırma diğer elemanlarla uyum içinde 

yapılmalıdır. 

Sokak ve cadde isimlerinin, bina numaralarının yazılı olduğu tabelalar da kamusal 

kent mekanlarının bir elemanı olarak işlev görmektedir. İstanbul kentinin sokak 

tabelaları yakın zamanda bütün olarak ele alınıp, sistemi ve tasarımı yenilenmiştir. 

Ypsilon Tasarım tarafından yapılan proje, kent mekanlarına uygulanmıştır ve 

standartlaştırılmıştır. Bütünsel bir yaklaşım ile kentin karakteristiğine uygun bir 

sonuç elde edilmiştir. Kamusal kent mekanlarında son dönemlerde takdir gören bir 

proje olarak, hayatı kolaylaştırmaktadır. İstanbul sokak tabelalarından örnekler 

aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Şekil 2.9). 

 

Şekil 2.9 : İstanbul sokak tabelaları. 

Bina cepheleri kamusal kent mekanlarının sınırlarını oluşturan yüzeylerdir ve çoğu 

zaman üzerlerindeki tabelaları taşıyıcı görevi görmektedirler. Bina cepheleri bazı 

kentlerde sokak ve cadde isimlerinin tabelalarını taşıma görevi görmektedir. Bina 
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cepheleri, binada ikamet edenlerin veya dışardan müdahalelerin sonucunda, farklı 

şekillerde görsel biçimde bulunabilirler. İspanya, Valensiya’da bulunan bir bina 

cephesi örneğinde, bina cephesi sprey boyalarla boyanarak farklı bir görüntü elde 

edilmiştir (Şekil 2.10). Bu renkli cephe sokak için bir tablo görevi görmekte ve 

sokağın karakteristiğini değiştirmektedir. 

 

Şekil 2.10 : Boyanarak farklılaştırılmış bina cephesi. 

Bina cepheleri boyutlarına bağlı olarak, yayanın bakış açısının sınırlarını 

belirlemektedir. Sokakların genişliğine bağlı olarak, yayaların bakış açısını değiştiren 

bina cepheleri, kişinin algısını da etkilemektedir. Reklam veya tanıtıcı amaçla 

kullanılan tabela ve benzeri işaretler, kamusal kent mekanlarının bir elemanı olarak 
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işlev görmektedir. Reklam için kullanılan görselleri taşıyan reklam panoları da 

günümüzde sıkça kullanılan bir eleman olarak kamusal kent mekanlarında yer 

almaktadır. Küreselleşmenin ve kapitalizmin bir getirisi olan reklamları, binaların 

cephelerinde reklam panosu şeklinde görmekteyiz (Kalfa, 2008). İşyerlerinin kendi 

bağımsız seçimleri ile oluşturulan bu reklam panoları, genel bir planlama dahilinde 

olmadığı için görüntü kirliliği yaratmaktadır. Birçok mesajı aynı anda farklı 

şekillerde vermeye çalışan bu panolar, düzenli bir şekilde tasarlanmadığı takdirde 

işlevini görmemekte ve estetik olarak kötü bir görüntü oluşturmaktadır. 

Aydınlatmalar 

Aydınlatmalar, kamusal kent mekanlarının gece kullanım sıklığını ve güvenlik 

düzeyini artıran elemanlardır. Aydınlatmalar mekanın karanlıkta kullanımını 

sağlamaktadır, insanların görme duyusunu desteklemektedir. Karanlık mekanlar, 

toplumda korku, endişe gibi güvenlikle ilgili kaygıların hissedildiği bir algı 

oluşturmaktadır. Yeterince aydınlatılmamış mekanların güvenli olmadığı yargısı 

hemen hemen tüm bireylerce aynı şekilde kabul edilmektedir. Yeterince 

aydınlatılmış mekanlarda ise görünürlük arttığı için insanlara daha cazip gelmektedir. 

Talep gören ve bu şekilde kalabalıklaşan mekanlarda da ıssızlık söz konusu olmadığı 

için güvenlik problemi ortadan kalkmaktadır. Barselona’daki Montjuic Park’ında 

yeterli aydınlatma düzeyinin sağlandığı aşağıdaki görselde, aydınlatma elemanlarının 

yerleşimi gözükmektedir (Şekil 2.11). 
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Şekil 2.11 : Montjuic Parkı’nda gece aydınlatması. 

Kent mobilyaları tasarımının geliştiği kentlerde ise aydınlatmalar yalnız fonksiyonel 

değil estetik açıdan da önem kazanmıştır. Aydınlatmalar fonksiyonlarını yerine 

getirirken aynı zamanda bir heykel gibi mekana estetik olarak katkıda 

bulunabilmektedir. Aşağıdaki örnekte aydınlatma elemanlarının, mekanda bulunan 

binayla ilişkilendirilmesini ve uyumunu görmekteyiz (Şekil 2.12). 
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Şekil 2.12 : Bina ile uyum içinde tasarlanmış ve yerleştirilmiş aydınlatma 
elemanları. 

Duraklar 

Duraklar kendi başlarına ayakta durabilen yapıya sahip, geçiçi olarak barınak 

sağlayan kent mobilyalarıdır. Duraklar, toplu taşıma sisteminin bir parçası ve aynı 

zamanda sokakların önemli bir elemanıdır. 

Otobüs, tramvay, dolmuş, vapur ve benzeri toplu taşıma araçları için işlevlendirilen 

duraklar günümüzde standartlaştırılmaktadır. Toplu taşıma araçlarının bağlı olduğu 

merkezden belirlenen tasarımlarla, tüm kentte benzerlik göstermektedir. Bu durum 

kentin genelinde aynı kimliği yakalamayı sağlar. Fakat konumlandırıldığı mekanların 

karakteristiği çeşitlilik gösterdiği için mekanla uyumu her zaman 

yakalanmamaktadır. Bunun nedeni olarak, kentin içindeki her sokağın farklılık 

göstermesi ve mekana özgü diğer elemanlarla uyumun yakalanamaması 

gösterilebilir. Durakların diğer kent elemanlarıyla ilişkisinde, fonksiyonel ve görsel 

olarak doğru iletişimi kurmak gerekmektedir. Durağı aydınlatan bir aydınlatmanın, 

durağın olduğu alandan uzağa yerleştirilmiş olması, aydınlatmanın fonksiyonunu tam 
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olarak yerine getirememesine neden olmaktadır, ayrıca bir komposizyon yaratmak 

yerine, duraktan kopuk kaldığı için estetik olarak kötü görüntü oluşturmaktadır (Şekil 

2.13). 

 

Şekil 2.13 : Durak, çöp kutusu ve aydınlatmanın birlikte kullanıldığı örnek. 

Duraklara ek işlevler yüklemek, kullanıcı açısından bekleme sürecinin daha keyifli 

hale gelmesini sağlar. Kahve ve gazete standı trafiğin yarattığı bekleme sürecinin 

yararlı bir yanı olabilir ve kullanıcıya bir fırsat sunar. Ayrıca durakların etrafında 

konumlanmış satıcılar ve büfeler, durakların daha güvenli olmasını sağlar ve aynı 

zamanda suç oranının azalmasını sağlar (Childs, 2004). 

Oturma elemanları 

Oturma eylemininden beklenen, rahat bir şekilde kişiye eylemi yapabilme imkanı 

sunmasıdır. Kamusal kent mekanlarında insanlara oturmak için sunulan özelleşmiş 

elemanlar, kullanıcıya bir çok şekilde hizmet verebilmektedir. Yeşillik alanda 

çimenlerin gördüğü oturma yüzeyi işlevine, insanların sunduğu bir çözüm olarak 

banklar, sandalyeler ve benzeri üniteler tasarlanmıştır. Oturma elemanları her zaman 

bank veya sandalye gibi alışılmış üniteler olmayabilir, yüzeylerin farklı şekilde 

giydirilmesi ile oturma alanları oluşturulabilmektedir (Şekil 2.14). 
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Şekil 2.14 : Yerden yükseltilerek oluşturulmuş oturma elemanı. 

Kamusal kent mekanlarında insanlar oturma elemanları dışında da kendilerine 

oturma yüzeyi oluşturacak alanlar yaratmaktadır. Binaların önlerinde duvarlarda, 

sokak aydınlatmaların altında, çiçekler için tasarlanmış saksıların üzerinde, 

merdivenlerde insanlar oturma eylemini gerçekleştirebilmektedir (Şekil 2.15). 

 

Şekil 2.15 : Mardin’de yeterli oturma elemanı bulunmayan mekanda, 
         kullanıcıların saksılar üzerinde oturması. 
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Oturma elemanları bu çözümlerin tamamen ortadan kalkması anlamına 

gelmemektedir. Toplum içinde insanlar kendilerini farklı şekilde ifade etmekte 

özgürdürler. 

Kamusal kent mekanları, konumuyla ilgili olarak çeşitli aktivitelerin ev sahipliğini 

yapabilmektedir. Aktiviteler ile özdeşleşen mekanlarda, kamusallığın izlerinin 

görüldüğü gözlemlenmektedir. Floransa’daki Mikelanjelo Meydanı, günbatımını 

izlemenin bir ritüel haline geldiği kamsual bir mekan haline gelmiştir. İnsanlar 

mekanda bulunan merdivenleri, oturma yüzeyi olarak kullanmaktadır (Şekil 2.16). 

 

 

Şekil 2.16 : Floransa’da bulunan Mikelanjelo Meydanı’ndaki merdivenler. 

Oturma elemanlarının içerisinde ele alınan bir başka elemanda yaslanma 

elemanlarıdır. Toplum içi bekleme davranışlarından biri olan yaslanma, kendi için 

özel tasarlanmış elemanları ile desteklenebilmektedir. Yaslanma davranışı aynı 

zamanda, bir çok başka elemanın kullanılması ile de gerçekleştirilmektedir. 

Aydınlatma direkleri, duvarlar, telefon kulübeleri gibi dikeyde fiziksel yapı halinde 

bulunan tüm elemanlar zaman zaman yaslanma davranışı için kullanılmaktadır. 

Toplum içinde yaslanma, sırtını yaslayıp dinlenme şeklinde görülebilir. Ayrıca 

ayakkabı bağlamak için destek almak şeklinde bu davranış görülebilmektedir. 
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Ev önlerinde bulunan kaldırımlar, bazı kültürlerde komşuluk kavramının 

gerçekleştiği ortak mekanlar olarak işlev görmektedir. Bu mekanlarda oturulacak 

yerlerin sağlanması ile sosyalleşme alanları yaratılmaktadır. Fakat evsizlerin 

banklarda uyuması istenmediği için bir çok yerde banklar kaldırımlardan kaldırılmış 

ve önlem olarak tasarlanırken üzerinde uyumayı zorlaştıracak şekilde olması göz 

önünde bulundurulmuştur (Childs, 2004). Kaldırımlarda bulunan tüm elemanlar gibi 

oturma elemanları da konumlandırılırken yaya ve araç trafiği düşünülmelidir. Akışa 

engel teşkil eden yerleştirmelerden kaçınılmalıdır. Oturma elemanını kullanan 

bireyin, araçlardan güvenli bir şekilde ayrıştığı alan tanımlanmalıdır. Gerekirse 

bariyer veya diğer kent mobilyaları ile koruma katmanı oluşturulmalıdır.  

Oturma elemanları tasarlanırken, yerle bağlantısı düşünülmeli montajı ve bitirmeleri 

göz önünde bulundurulmalıdır. Yer döşemesi ile birleşme noktaları, oturma 

elemanlarının konumlandırılmasındaki en önemli problemdir. Yer döşemesi ile bir 

bütün olarak tasarlanmış olan aşağıdaki örnekte, oturma elemanı ile yer döşemesinin 

bağlantısının estetik olarak göze batmayan bir sonucu olmuştur (Şekil 2.17). 

 

Şekil 2.17 : Yer döşemesi ve oturma elemanı ilişkisi. 

Çöp kutuları 

Toplumun kent mekanlarındaki ihtiyaçlarından dolayı tükettiği ürünler ve dolayısı ile 

meydana gelen çöpler bulunmaktadır. Kişilerin gündelik hayatlarının eylemleri 
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sonucu ortaya çıkan çöpler için kamusal kent mekanlarında çöp kutuları 

bulunmaktadır. Çöp kutuları katı ve sıvı atıklar için özelleşmiş olabilmektedir. 

Ayrıca atıkların malzemesine göre özelleşmiş çöp kutuları da mevcuttur. Plastik, 

cam, kağıt için geri dönüşüm yapılabilmesi için ayrı ayrı toplanmaktadırlar. 

Çöp kutuları kent mekanlarında çeşitli şekillerde konumlandırılmaktadır. Büyük 

hacimde olan kutular olduğu gibi küçük boyutlu yol kenarlarında bulunan küçük 

boyutlu atıklar için yerleştirilmiş çöp kutuları da bulunmaktadır. Sigara ve benzeri 

yanıcı maddeler için ise küllük şeklinde özelleşmiş çöp kutuları mevcuttur (Şekil 

2.18). 

 

Şekil 2.18 : Çöp ve küllük bir arada tasarlanmış çöp kutusu. 

Sınırlayıcılar 

Sınırlayıcı elemanlar, mekan içinde güvenlik ve korunma işlevlerini yerine 

getirmektedirler. Deniz veya nehir kenarında, insanların düşmemesini sağlamak 

amaçlı kullanılan sınırlayıcı elemanlar bulunmaktadır (Şekil 2.19). 
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Şekil 2.19 : San Sebastian’da bulunan güvenlik amaçlı metal korkuluklar. 

Sınırlayıcı elemanlar olarak tramvay duraklarında, yolcuların güvenliğini sağlamak 

amacıyla elemanlar bulunmaktadır. Yolcular bu elemanları yaslanmak için bir yüzey 

olarak da kullanmaktadır (Şekil 2.20). 
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Şekil 2.20 : Karaköy’de tramvay durağında sınırlayıcı eleman. 

Sınırlayıcı elemanlar araçların kaldırımlara çıkmasını engelleme amaçlı 

konumlandırılabilmektedir. Yayaların kaldırımda güvenli bir şekilde hareket 

etmesini sağlamaktadırlar (Şekil 2.21). 
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Şekil 2.21 : Kaldırım kenarlarında yerleştirilmiş direkler ile sınırlandırma.  

Sınırlayıcı elemanlar, deniz ve nehir kenarlarında güvenlik amaçlı da 

konumlandırılabilmektedir. Rengi koyulaştırılarak mekanda vurgulanmış olan 

sınırlandırma elemanları aşağıdaki şekilde görülmektedir (Şekil 2.22). 
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Şekil 2.22 : Deniz kenarında konumlandırılmış sınırlayıcı elemanlar. 

Bisiklet parkları 

Bisiklet kullanımının yaygın olduğu bölgelerde bisiklet parkları sıklıkla kullanılan 

bir kent mobilyası olarak görülmektedir. Bisiklet parkları, bisikletlerin güvenlik ve 

korunma amaçlı bırakıldığı özelleşmiş bölgeleri tanımlamaktadır. 

Görsel olarak ilgi çekici ve heykel gibi görünen bir bisiklet parkı elemanı aşağıda 

gösterilmektedir (Şekil 2.23). 
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Şekil 2.23 : Bisiklet parketmek için kent mobilyası.  

Bisiklet parklarının, bisikletlerin güvenli bir şekilde kilitlenebildiği alanlar 

oluşturması gerekmektedir. Bisiklet kilitlerinin tekerleklere takılabileceği bir boşluk 

ile alan oluşturulan bisiklet parkı tasarımı şekilde görülmektedir (Şekil 2.24). 
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Şekil 2.24 : Bisiklet kilitleme için elverişli bisiklet parkı elemanı. 

Ağaç koruyucuları 

Ağaçların zeminle bağlantı noktalarını korumak, sulanmasını kolaylaştırmak ve 

yürüme alanını genişletmek amaçlı ünitelerin tasarımı ağaç koruyucular ya da ağaç 

ızgaraları olarak bilinmektedir. Ağaç koruyucu elemanlar çeşitli şekillerde kamusal 

kent mekanlarında yer almaktadır. Görsel olarak farklı formların kullanıldığı 

örnekler aşağıda görülmektedir (Şekil 2.25 ve Şekil 2.26). 
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Şekil 2.25 : Karelerle bölümlendirilmiş ağaç koruyucu eleman. 

 

Şekil 2.26 : Yer döşemeleri ile uyum sağlayan ağaç koruyucu eleman. 
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Saksılar 

Kent mekanlarında bitkileri taşıyan ve koruyan elemanlar saksılardır. Saksılar çeşitli 

boyutlarda ve malzemelerde üretilmektedir. Kent mekanlarında peyzaj 

elemanlarından bir kısmına koruyucu olarak alan sağlamaktadır. Çeşitli çiçek, ağaç 

ve bitkilerin yerleştirildiği saksılar, fonksiyonelliğinin yanı sıra estetik anlamda da 

mekana katkıda bulunmaktadır. Kent mekanında bir arada kullanılmış saksıların 

oluşturduğu estetik görüntüyü aşağıdaki şekilde görebilmekteyiz (Şekil 2.27). 

 

Şekil 2.27 : Kent mobilyası olarak saksılar. 

Çeşmeler 

İnsanların su içme ihtiyacını karşılamak için kamusal kent mekanlarında 

konumlandırılan önemli elemanlardan biri çeşmelerdir. Bulunduğu coğrafyanın iklim 

ve temizlik şartlarına bağlı olarak çeşmelerin kullanımı değişmektedir. Ayrıca su 

içme davranışının çeşitliliği nedeni ile çeşmelerin şekilleri de farklılık 
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göstermektedir. Amerika, Boston’da yer alan bir çeşme ve kullanıcısı aşağıda 

gözükmektedir (Şekil 2.28). 

 

Şekil 2.28 : Amerika’da bir kent mobilyası olarak çeşme örneği. 

Türk toplumunun kültürü içinde önemli bir yeri olan çeşme kültürü, Osmanlı 

döneminin izleri olarak günümüzde halen görülmektedir. İstanbul gibi büyük 

şehirlerde ise, su kirliliği dolayısıyla çeşmeler kullanılmamaktadır. Ayrıca aboneliği 

olmadığı gerekçesiyle, suları kesik olarak bırakılan çeşmeler zamanla yıpranmış ve 

hasara uğramıştır. Çeşme kültürü zamanla yok olmakta ve yerini damacana sulara 

bırakmaktadır (Babaoğlu, 2010). İstanbul’da bin civarında çeşme bulunmaktadır. 

Ancak, yol düzenleme çalışmaları esnasında çoğunluğu ya tamamen yıkılmakta ya da 

sökülüp başka bir yere taşınmaktadır. Çeşmelerin üzerlerindeki parçalar çalınmakta, 

üzerlerine yazılar kazınmakta ve tahrip edilmektedir (http://www.cesmeler.gen.tr). 

1649 yılında yapılan Galata’da bulunan Matbah Emini Hasanağa Çeşmesi, tarihi 

olarak çok değerli bir yapı olmasına rağmen tahrip olmuştur (Şekil 2.29). 
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Şekil 2.29 : Matbah Emini Hasanağa Çeşmesi. 

Yer döşemeleri 

Kentin yapı elemanlarından biri olan yer döşemeleri, gündelik hayatının büyük bir 

kısmını evinin dışında geçiren kent insanını önemli ölçüde etkilemektedir. 

Yönetimlerin değişimiyle birlikte değiştirilen kaldırımlar ve yollar, ticari kaygılar 

nedeniyle, insanların yaşamını değiştirmektedir ve kamusal mekanların yok olmasına 

veya kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır (Kalfa, 2008). 

Yer döşemeleri, yollar ve kaldırımlarda bulunmakta olup, yayaların yürüme ile 

birlikte gerçekleştirdiği tüm aktivitelerin gerçekleştiği mekanın zeminini 

oluşturmaktadır. Kamusal kent mekanlarında, açık alanların sınırlandırmaları olarak 

zemin yüzeyini, yer döşemeleri belirlemektedir. Yer döşemelerinin diğer kent 

mobilyaları gibi iklim şartları, toplum yapısı ve çevreyle uyumu çok önemlidir. 

Özellikle, mekanda bulunan yapılarla temas noktaları, önceden tasarlanmamış 

şekilde hayata geçtiğinde, kötü birleşim detayları oluşturmaktadırlar. Ağaçlar, 
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binalar, mobil üniteler, banklar ve benzeri tüm fiziki yapıların zeminle birleştiği 

noktalarda, yer döşemeleri büyük önem taşımaktadır.  Zemin ile bağlantısı 

düşünülmemiş fiziki objelerin, kamusal kent mekanlarında yanlış konumlandırılması 

ve bağlantılarının düzgün yapılmamasından kaynaklı olan hatalı örnekler aşağıdaki 

şekilde görülmektedir (Şekil 2.30). 

 

Şekil 2.30 : Zemin ile bağlantısı yanlış uygulanmış bir aydınlatma.  

Türkiye’de yerel politikalar doğrultusunda yapılan yenileme çalışmalarında, yer 

döşemeleri sıklıkla değişime uğramaktadır. İstanbul gibi büyükşehirlerde yapılan yer 

döşemelerindeki yenilikler, mimarlık ve tasarım çevrelerinde büyük tepkilere neden 

olmuştur. Son dönemde gerçekleştirilen İstiklal Caddesi’ndeki taşların sökümü ve 

yerine granit döşenmesi projesi tamamlandıktan hemen sonra istenilen sonuç elde 

edilemediği için, yer döşemeleri yenilemesi tekrarlanmıştır. Dönemin belediye 

başkanı döşenen taşları beğenmediğini, kaldırılıp  yerine yerli granit taşların 

döşenmesi talimatını verdiğini söylemektedir. Ayrıca Çin malı granitler yerine yerli 

granitlerin yerleştirileceğini ve işçilik hatalarının önleneceğini belirtmektedir 

(http://v3.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=7276). İstiklal 

Caddesi’ndeki yenileme çalışması öncesinde, yer döşemeleri zaman zaman 

yerleştirilmiş ağaçlar ve ağaç koruyucularla bölümlenmiştir (Şekil 2.31). 
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Şekil 2.31 : İstiklal Caddesi yenileme çalışması öncesi yer döşemeleri. 

Yenileme çalışmasının ilk denemesinde, 1.7 kilometre uzunluğundaki İstiklal 

Caddesi’nde 24 bin metrekare granit taş döşemesi yapılmıştır (Baştakar, 2005). 

Yapılan çalışma sonucu, işçilik hatalarından kaynaklı problemler tespit edildiği, yerel 

yönetimler tarafından vurgulanmış ve seçilen granit malzemenin, mekana uygun 

olmadığı belirlenmiştir. Yağmurlu ve karlı havalarda, yer döşemesi yürümeyi 

imkansız hale getirecek şekilde kaygan olduğu ve suyu yüzeyinde biriktirerek göl 

şekline getirdiği için kullanışsız olmaktadır. Kentin en önemli turistik merkezi olan 

İstiklal Caddesi gibi bir kamusal mekanın, yenilenme projesinde kullanılan ürünün 

Çin malı olduğu ve yetersiz olduğu ise tüm çalışma tamamlandıktan sonra 

farkedilmiştir (Şekil 2.32). 
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Şekil 2.32 : İstiklal Caddesi’nde sonradan değiştirilen granitler ile yenilenmiş 
hali. 

Projenin aynı yüklenici firma tarafından yeniden yapılması ve granitlerin 

değiştirilmesine karar verilmiştir. Kentin turistik merkezi olan cadde tekrar kazılmış 

ve yeniden granitler döşenmiştir. Büyük ölçekli bu tip projelerde ön etüd 

çalışmalarının yapılmaması, kent için maddi kayıplara neden olmakla birlikte kent 

imajını da olumsuz etkilemektedir. İstiklal Caddesi’nin yenileme çalışmasının sona 

ermesi ile birlikte görüntüsü aşağıdaki gibi olmuştur (Şekil 2.33). 

 

Şekil 2.33 : İstiklal Caddesi’nin 2012 yılındaki yer döşemeleri. 
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Kamusal kent mekanlarında yapılan yer döşeme projelerinin kentin karakteristiğini 

önemli ölçüde değiştirdiği gerçeği gözönünde bulundurulmalıdır. Öncelik olarak 

planlamada fikir yerine yöntem odaklı yaklaşımlarda bulunulmalıdır. Aksi takdirde 

yalnız karar veren yönetimlerin bakış açıları doğrultusunda uygulamalara 

gidilmektedir (Gümüş, 2006). 

Yer döşemeleri, kamusal kent mekanını oluşturan en önemli görsel elemandır. 

Kamusal kent mekanlarında yaya olarak bulunan bireylerin, mekandaki yürüme 

hızından, gideceği yöne kadar bir çok davranışını yer döşemesi etkilemektedir. Yer 

döşemeleri, mekan içinde alanların tanımlanmasını da sağlamaktadır. Araçlara 

ayrılan bölümlerin yer döşemesi ile yaya kaldırımlarının yer döşemesi farklılık 

göstermektedir. Ayrıca kent mekanlarında yer döşemeleri, kent mekanının 

karakteristiğine göre farklılık göstermektedir. 

İspanya, Barcelona’da kentin tarihi bölümünde bulunan yer döşemeleri Casa Mila’ya 

özel olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Kentin bütünüyle uyum içinde olan ve 

tarihi kısmın karakteristiğini yansıtan döşemeler aşağıdaki şekilde görülmektedir 

(Şekil 2.34). 

 

Şekil 2.34 : Casa Mila’ya özel olarak tasarlanmış yer döşemeleri. 

2.5 Kentsel İç Mekan Kavramı 

Kentsel iç mekan, insanlar ile çevreleri arasındaki ilişkinin oluşturduğu çeşitli 

fonksiyonlara hizmet eden geçici mekanlardır. İnsanların ihtiyaçları, aktiviteleri ve 
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isteklerine yoğunlaşmak yani insan odaklı tasarım anlayışı sıkça iç mimarlık pratiği 

ile özdeşleştirildiğinden başka bir birey veya toplum  için deneyim tasarlarken iç 

mimarlık pratiğine gerek duyulmaktadır. Kentsel iç mekan (urban interior), fikirleri 

karıştırıp bireyler arası ve kolektif ilişkileri gelecek için bir komposizyon yaratmak 

amacı ile düşünmeye teşvik eder. Ayrıca kentsel iç mekan kullanıcı etkileşimi 

aracılığıyla oluşan geçici ikamet alanları yaratır ve bireylerin oluşturduğu toplumlar, 

cansız aktörler olan objeler ve alanlardan oluşan bir çevresel sistemi üretir (Attiwill, 

2011). Kentsel iç mekanlar, toplumsal ilişkilerin tanımlandığı ve fiziki ortam yaratan 

geçici aktivite alanlarının tasarımından oluşmaktadır. 

Kentsel iç mekan kavramı tek bir tanım ile karşılanamamaktadır. Kentsel iç mekanlar 

çoğunluğun kararlaştırdığı tek bir gayeye yönelik olmak yerine çok yönlü ve ucu 

açık projeler şeklinde ortaya konmaktadır. Kent ve iç mekan arasındaki alan 

başlangıçta üretken etkileşimi sorgulayan bir dinamiğe sahip olmaktadır. Bu alanın 

kollektif ve tekil zamanlarda çeşitlilik arzeden mekanlar ortaya çıkarması ve aynı 

zamanda bu mekanlar konusunda nasıl çalışılması gerektiği üzerinde çalışılmaktadır 

(Hinkel, 2011). Ayrıca kentsel iç mekanlar deneysellik ve geçicilik ilkeleri üzerine 

kurgulanmaktadır. 

Kent ve iç mekan (urban and interior) kavramlarının bir araya gelmesi ile iç mimarlık 

pratiğinin çağdaş kente katkısının ne denli önemli olacağı vurgulanmaktadır. 

Kamusal alanda kentsel iç mekanlar, iç  ve dış mekanın koşullarının mevcut 

çerçevedeki etkilerinin dışında birbiriyle olan ilişkileri ile ilgilidir. Kentsel iç mekan 

(urban interior) iç mimarlık disiplinin sadece bina içleriyle ve ilişkiler odağında 

olmaması gerektiğini savunmakta ve iç mimarlığın mantığı ve tekniğini kent 

mekanlarında kullanmayı önermektedir.  

Kentsel iç mekanı, kentsel mekanların genelinden ayıran en önemli özelliği geçicilik 

durumudur. Kentsel iç mekanlar, insanların yaşam alanları içindeki aktivitelerin dış 

mekana taşması ile bu aktivitelere ev sahipliği yapan geçici alanlardan oluşmaktadır. 

Kamusal alanda yer alan kentsel iç mekanların, kamusallığın en önemli ilkesi olan 

erişilebilirliği karşılaması gerekmektedir. Yaşlı, çocuk ve engellilerin kentsel iç 

mekana erişiminin mümkün olması gerekmektedir. Ulaşılabilirlik ilkesi, mekanların 

içinde fiziksel olarak bulunmaktan daha ötesini belirtmektedir ve insanlar için 

bulunan tüm öğelere erişebilmesini işaret etmektedir (Sürmen, 2001). 



56 

Kentsel iç mekanlar, kent mekanları içinde o mekanın kullanıcısına ve işlevine 

yönelik olarak tasarlanmaktadır. Bir anlamda yere özgü tasarımlar olarak, kent 

içindeki ihtiyaçlara çözümler sunmaktadır. Kentsel iç mekanları, kentsel mekanların 

içinde yer alan belli bir amaca yönelik planlanmış ve sınırları tanımlanmış alanlar 

olarak ifade edebiliriz. 

Mekana özgü bir hizmet için tasarlanan kentsel iç mekanlara örnek olarak, İtalya’da 

her yıl tasarım fuarı kapsamında düzenlenen Public Design Festival 

(www.publicdesignfestival.org) adlı etkinlikte, kamusal kent mekanları için 

planlanan alanlar örnek verilebilir. Kentin ortak mekanlarını, herkese hizmet etmesi 

için çeşitli amaçlara yönelik planlamalar ile düzenlemektedirler. Public Design 

Festival kapsamında gerçekleştirilen bir proje olan ‘Person Parking’, sergi alanlarını 

görmeye gelen kişilerin dinlenebileceği bir mekan yaratmaktadır. Bu kentsel iç 

mekan insanların bir nevi park yeri olarak kullandığı, dinlendiği, sohbet ettiği, yemek 

yediği, oturduğu bir ortam yaratmaktadır. İnsanların bu ihtiyaçlarına yönelik olarak o 

mekana özgü olarak tasarlanıp, konumlandırılmıştır (Şekil 2.35). 

 

Şekil 2.35 : Public Design Festival 2009’da yapılan insan park yeri çalışması. 

Şekil 2.6’da görüldüğü üzere tasarlanan kentsel iç mekanların önemli bir özelliği de 

tanımlanmış belli bir alan içinde yer almalarıdır. Belli sınırları ve etki alanları vardır. 
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Kent mekanı içinde işlevlerine uygun olacak şekilde bir komposizyon 

oluşturmaktadırlar. 

1+1 Mimarlık Stüdyosu tarafından 2011 Antalya Mimarlık Bienali kapsamında bir 

çalışma yapılmıştır (http://www.1arti1.net/index.php?/subtitlesnews/iaba/). 

Planlamanın amacı iki ana meydanı birbirine bağlayan bir ortam yaratmak ve kent 

çevresinde bulunan mevcut sosyal aktiviteleri keşfetmektedir (Şekil 2.36). 

Tasarlanan kentsel iç mekan bir koridor olarak görev yaparken aynı zamanda iç 

kısımda insanların hareketlerini haritalayan bir enstalasyon gösterilmektedir böylece 

insanlar dijital medya aracılığı ile mekanın bir elemanı haline gelmektedir (Şekil 

2.37). 

 

Şekil 2.36 : İki ana meydanı birbirine bağlayan projeden örnek görseller. 
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Şekil 2.37 : Mekan içinde insan hareketleri ile oluşturulan enstalasyon. 

İnteraktif bir pavilyon olan Gate Lab adlı proje Freshtival girişinde yer alan bir 

teleport kapısı olarak Alper Derinboğaz tarafından tasarlanmıştır 

(http://www.alperderinbogaz.info/Gate_lab). Ziyaretçilerin festival girişinde içinden 

geçtiği kapı, ziyaretçinin dış mekandan soyutlanarak interaktif mekanı 

deneyimlemesini amaçlar. Mekan içinde ışık canlı bir öğe olarak ziyaretçilerin 

hareketlerine tepki vererek ortamı değiştirmektedir. Ziyaretçi bu mekanda ilerlerken, 

festival alanına yaklaştıkça titreşim artmaktadır ve sonunda konser alanının ortasına 

çıkış yapılmaktadır (Şekil 2.38 ve Şekil 2.39). 
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Şekil 2.38 : Gate Lab adlı kentsel iç mekanın festival alanında yerleşimi. 

 

Şekil 2.39 : Mekan içinde kullanıcıyla etkileşimde olan ışık duvarı. 
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Kent içindeki mekanlara müdahaleleri amaçlayan 72 saatlik kentsel aksiyonlar 

maratonu 2010 yılında İsrail’de gerçekleşmiştir 

(http://www.72hoururbanaction.com/batyam.html). Farklı bölgelerde çeşitli 

çözümler arayan grupların projelerinden kentsel iç mekan şeklinde tasarlanan 

örnekler aşağıda gösterilmektedir. The Lobby adlı projede, ileri yaşta insanların 

ikameti için özelleşmiş bir binanın çevresinin kamusal mekan yönünden zayıf 

olması, ikamet edenlerin binanın giriş kısmının önünde sıkça zaman geçirmesi ve bu 

mekanın sosyalleşme ve sokağı deneyimlemek için tek yer olması problemleri ele 

alınmıştır. Projenin amacı, bina sakinlerine yüksek kalitede ve davetkar bir kamusal 

alan yaratmaktır. Çözüm olarak binanın iç ve dış kısımlarının ilişkisini görsel olarak 

vurgulayan, dış mekanda bir sosyalleşme alanı yaratan kentsel iç mekan 

tasarlanmıştır. Tasarım, bina içinde insanların güneşten korunarak dinlenebildiği 

alanları dış mekana taşımış ve dış mekanda onlar için bir oturma odası ve 

sosyalleşme ortamı oluşturmuştur (Şekil 2.40 ve Şekil 2.41). 
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Şekil 2.40 : The Lobby projesi ile gerçekleştirilen kentsel iç mekan. 
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Şekil 2.41 : İç mekan ile dış mekan arasında ilişki kuran gölgelikler. 

Nothern Gate adlı projede ele alınan mekan, farklı karakteristikte olan iki cadde 

arasında bir buluşma noktası olarak yer almaktadır. Projenin amacı, günün farklı 

saatlerinde çeşitli kullanımlara olanak sağlayan bir kamusal alan yaratmaktır. 

Tasarım çevre sakinlerinin evleri, bahçeleri ve park yerleri arasında bir perde görevi 

görmektedir. Ayrıca oyun, tartışmalar ve törenler için bir sahne olarak işlev de 

görmektedir (Şekil 2.42 ve Şekil 2.43). 

 

Şekil 2.42 : Nothern Gate adlı proje ile tasarlanan kentsel iç mekan. 



63 

 

 

Şekil 2.43 : Farklı saatlerde, çeşitli fonksiyonlara hizmet veren mekan. 

The Waiting Trees adlı projede, kamusal kuruluşların arasında yer alan mekan 

çalışanların araçlara inme-binme noktası olarak işlev görmektedir. Tasarımın amacı 

sürücülerin de kullanacağı kentsel bekleme odaları yaratmaktır (Şekil 2.44). Bekleme 

odaları kentsel iç mekan olarak insanların iş yerlerinden çıkıp araçlarına binerken 

güneşten ve yağmurdan korunduğu birer sığınak görevi görmektedir. 

 

Şekil 2.44 : Kentsel iç mekan oluşturan bekleme odaları. 
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The Backyard adlı projede, evlerin arka bahçelerinde bulunan dar arazilerin kullanım 

potansiyelini ortaya çıkarmak ve mevcut özelliklerini bozmadan onları birer ön 

bahçe gibi düzenlemek amaçlı tasarım yapılmıştır. Mekanın sınırları yerde kullanılan 

malzeme ile tanımlanmıştır. Ayrıca sarkıt olarak kullanılan malzemeler ile iç 

mekanlara gönderme yapılarak, ev ortamının dış mekanda yer bulması sağlanmıştır 

(Şekil 2.45). 

 

Şekil 2.45 : Kentsel iç mekan olarak tasarlanan evlerin arka bahçeleri. 

The Salon adlı projede, ele alınan mekan üç kentsel durumun arasında yer 

almaktadır: Konutların bulunduğu sokak, mahalle parkı ve ağaçlı bir bulvar. Projenin 

amacı, zengin fiziksel özelliklere sahip bu mekanın farklılıklarını birbirine uydurmak 

ve mümkün olan kullanımları seyreltmektir (Şekil 2.46 ve Şekil 2.47). 
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Şekil 2.46 : Farklı fiziksel özelliklerinin uyumlandığı kentsel iç mekan. 

 

Şekil 2.47 : Tanımlı kullanım amaçlarına olanak sağlayan tasarım. 

Kamusal kent mekanlarındaki, kentsel iç mekan potansiyellerini keşfetmek amacı ile 

Berlin’de Mimari tasarım inovasyonu programı kapsamında bir dizi çalışma 

yapılmıştır. Mekan (territory) yaratmak nasıl olur, sorusu ile çalışan ekip, kamusal 

kent mekanlarında katılımcı olarak gözlem yaparak cevaplar aramıştır. Kent içindeki 

davranışlardan yola çıkan öğrenciler kentin bir parçası olarak kamusal alanı 
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sorgulamaktadır. Bu aksiyonlar geleneksel yaklaşımlara ek veya alternatif olarak 

kullanılmaktadır. 

Deneysel çalışmaya mekan olarak Rosa-Luxemburgh-Platz metro istasyonunun 

girişini seçen öğrenciler, bu mekandaki merdivenleri işgal ederek kamu ile 

karşılaşmalar ve çarpışmalar yaratmaktadır (Hinkel, 2011). Mekan kullanıcılarının 

tepkilerini gözlemlemek çalışmanın ilk amacıdır. Bu çalışma esnasında çekilen 

görüntülerden örnekler aşağıda görülmektedir (Şekil 2.48). 
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Şekil 2.48 : Metro istasyonu merdivenlerindeki  deneysel çalışma. 
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Kentsel iç mekanlar üzerine yapılan araştırmalar kapsamında, kamusal alanların 

kullanım potansiyellerini keşfetmek amacıyla yapılan bazı kişisel çalışmalarda 

kentsel iç mekan olarak tanımlanabilir. 

IMIAD (International Master of Interior Architectural Design) programı kapsamında 

dönem projesi olarak İsviçre SUPSI’de (Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana) kamusal kent mekanında konumlandırılmak üzere bir kentsel iç 

mekan tasarlanmıştır. Kentsel bir iç mekan olarak da tanımlayabileceğimiz bu proje 

kapsamında, kent mobilyaları ve toplum ilişkisi incelenmiş ve elde edilen bulgular 

ile tasarım süreci yönlendirilmiştir. Farklı bir kültüre sahip toplum için tasarım 

yapılırken, öncelikle katılımcı olma sürecine girip mekanları o toplumun gözünden 

görmek amaçlanmıştır. 

Proje, Lugano’da bulunan Ticino Cuore adlı bir organizasyon için organize edilmiştir 

(http://www.ticinocuore.ch/en/6/fondazione_ticino_cuore.aspx). Amaç kent mekanı 

içinde acil durumda ihtiyacı olanların defibrilatöre (kalp masaj cihazı) erişimini 

sağlayan mekanlar oluşturmak ve bu sayede kalp krizine bağlı ölüm oranını 

azaltmaktır (Şekil 2.49). Aynı zamanda mekanın, kent sakinlerinin ihtiyaçlarına 

yönelik bir işlevi de karşılaması beklenmektedir. 

 

Şekil 2.49 : IMIAD dönem projesi olarak tasarlanan kent mobilyası. 
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Araştırmalar sonucunda Lugano’da yaşlı kişi sayısının ve ilk yardım eğitimi alan kişi 

sayısının yüksek olduğu verisi elde edilmiştir. Proje amacı olarak defibrilatörün şehir 

içinde bilinen ve tanımlanmış mekanlarda olması istenmiştir. Bu şekilde eğitim almış 

kişiler kolaylıkla erişim sağlayacak ve kalp krizi geçiren kişilere müdahalede 

bulunabilecektir. Aynı zamanda bu kentsel iç mekanların kullanımı yıl içinde çok sık 

olmayacağı için kullanılmadığı zamanlarda farklı bir işlev üstlenmesi istenmiştir. 

Proje mekanı olarak beş farklı nokta seçilmiş ve mekan analizi ile projeye 

başlanmıştır. Otobüs durağı, otobüs garı, iki adet farklı büyüklükte meydan ve tren 

garı olmak üzere beş farklı nokta incelenmiş, bu mekanların çeşitli boyutları 

gözlemlerle ortaya konulmuş ve sınıflandırılmıştır. 

Trafik, işaretler, insanlar, eşyalar, zaman ve alan boyutları ele alınarak mekanların 

özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu mekanların trafik boyutundaki ortak özelliği ile 

elde edilen veriler ele alınmış ve beş mekanın da insanları ve taşıtları bir araya 

getiren noktalar olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm mekanlar insanların ve araçların 

bir buluşma noktası olarak görev yapmaktadır (Şekil A.1). 

Bir sonraki adımda; buluşma noktası olarak işlev yapan mekanlardaki insan 

davranışları incelenmiş ve en belirgin ortak eylemin beklemek olduğu saptanmıştır. 

İnsanlar birbirlerini veya araçları beklemektedir. Çeşitli zamanlarda yapılan 

gözlemler ile bekleme davranışları hakkında veri toplanmıştır. Dijital ve analog 

literatür taramaları sonucu elde edilen bulgularla gözlem sonuçları birleştirilmiş ve 

bekleme davranışlarında eğer bekleme süresi kısa ise yaslanma davranışının 

yoğunluk gösterdiği saptanmış ve tasarıma bu doğrultuda yön verilmiştir. 

Tasarlanan kentsel iç mekanın amacı, defibrilatörü muhafaza eden bir bekleme ve 

buluşma noktası olmasıdır. Mekanda konumlanacak üniteler ile bir etki alanı 

oluşturulması ve bekleme noktası olarak işlev görmesi amaçlanmıştır. Tasarımın 

formu çeşitli bekleme davranışlarına kolaylık sağlar nitelikte tasarlanmış. Yaslanma 

davranışının anatomik yapısından yola çıkılarak üniteler tasarlandı ve modüler bir 

yapı oluşturulmuştur. 

Ana ünitede defibrilatörü muhafaza eden ve defibrilatör hakkında bilgi veren bir 

bölüm bulunmaktadır ve kırmızı ile belirginleştirilmiştir. Diğer ünitelerde ise 

yaslanma ve oturma davranışlarını destekleyen formlar tasarlanmıştır. Ayrıca güneş 

enerjisini depolayan paneller sayesinde defibrilatör şarj edilmektedir (Şekil A.2). 
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Tasarlanan bu kentsel iç mekan, sağlık ile ilgili önemli bir erken müdahaleyi 

gerçekleştirmeyi mümkün kılarken aynı zamanda insanların kent içindeki buluşma 

noktası olarak görev yapmaktadır. Mekana özel olarak yerleştirilmiş yaslanma ve 

oturma ünitelerinin bir etki alanı oluşturacak şekilde yanyana gelmeleri ile buluşma 

noktası işlevi sağlanmaktadır. 

2009 yılında Edinburgh College of Art’ta IMIAD programı kapsamında düzenlenen 

uluslararası atölye çalışmasında amaç, her yıl ağustos ayında düzenlenen Edinburgh 

Fringe Festivali’nde Cowgate olarak bilinen sokak üzerinde 5 saniyeden 5000 yıla 

uzanan çeşitli sürelerde bir tasarım yapmaktır. Bu çalışmaları birer kentsel iç mekan 

olarak da tanımlamak mümkündür. 

Proje kapsamında Cowgate Caddesi üzerinde gözlem çalışmaları yapılmış ve 

sonuçlarından yola çıkarak, 5 saniyelik süreyi tasarlamak üzerine bir tasarım 

yapılmıştır. Gözlemler beş duyu organının algıladığı hisleri ölçümlemek üzerine 

yapılmıştır. Koku, tat, doku, görüntü ve ses başlıklarının incelendiği sokakta 

gözlemci her bir duyu için ayrı zaman geçirmiştir. Örneğin koku hissi incelendiği 

sırada, gözlemcinin gözleri bağlanarak ve kulaklarına ses izolasyonu sağlayan 

kulaklıklar takılarak koku algısına odaklanmasını artırmak hedeflenmiştir. Aynı 

şekilde diğer duyular içinde çeşitli yöntemler denenmiştir. 

Tasarlanan kentsel iç mekanın amacı her yıl düzenlenen Fringe adlı festivalin 

başlangıç ritüeli olmasıdır. Fringe Festivali kent içinden ve dışından bir çok katılımcı 

ile gerçekleşmektedir. Festivalin ruhuna uygun, şaşırtıcı ve ilgi çekici bir başlangıç 

ritüeli ile festivale özgü bir etkinlik yaratılması amaçlanmıştır. Tasarımda, ses ve ışık 

kullanılarak tanımlanan bir alan ile görünmeyen fakat hissedilen öğelerin sınırları 

belirlemesi öngörülmüştür. Proje kapsamında tasarlanan poster çalışması aşağıda 

görülmektedir (Şekil 2.50). 
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Şekil 2.50 : 5 saniye projesi için tasarlanan poster. 

Festivalin açılış ritüeli olarak, 5 saniye süren tam sessizlik halkası oluşturulması ve 

bu sessizlik halkası içinde kalanların hiçbir sesi duymamaları amaçlanmıştır. 

Sessizlik halkası, karşılıklı olarak aynı şiddette seslerin çarpıştırılması ile elde 

edilmiştir. Ayrıca sessiz alan, projeksiyon ile renklendirilerek vurgulanmıştır. Yalnız 

halkanın içinde kalanlar bu deneyimi yaşayabileceğinden, ilgi çekici bir etkinlik 
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olması öngörülmüştür. Projeyle ilgili ayrıca bir kısa film yapılmıştır 

(http://www.youtube.com/watch?v=tPGBTKmhMcA). 

2.5.1 Kentsel iç mekan ve iç mimarlık disiplini 

Tasarımdaki birliğin altını çizmek amacıyla Rapoport (2004) “Peyzaj mimarlığı, 

kentsel tasarım, mimarlık ve iç mimarlık sadece tek bir sistemin farklı parçalarıdır” 

demiştir. Kamusal alanda kentsel iç mekan, insanlar ve çevrelerinin ilişkileri 

odağında ele aldığı bir çalışma alanıdır. Bu nedenle iç mimarlığın çalışma alanına 

girdiğini söyleyebiliriz. 

Tüm kentsel mekanları bütünsel ve katılımcı bir yaklaşımla değerlendirmek 

önemlidir. Bu gereklilik bir çok uzman tarafından hali hazırda bilinmektedir. Bu 

bağlamda uzmanların ortak görüşlerinin birbiriyle karıştırılması ve planlamaya bakış 

açıları ele alınarak, kentsel mekanlarda geniş kapsamdan giderek daralan çerçevedeki 

doğru tanımların oluşturulmasına çaba gösterilmektedir (Korkmaz ve Şatır, 2005). 

Mekanları tanımlayan bilindik öğeler (duvarlar, odalar, binalar) dışında mekanı 

tanımlayan limitler nelerdir? Mekanı kabul gören referanslar dışında nasıl 

tanımladığımız ve iç mekan kavramının nerede başlayıp hangi noktada bittiği, 

kentsel iç mekan kavramının tartışmalı konularındandır. İç mekanın tanımlanması, o 

mekanın nasıl okunduğuna ve bakış açısına bağlı olarak değişmektedir. Genel 

yargıda mekanlar birer hazne olarak görülmektedir fakat aynı zamanda sosyal ve 

kültürel temsilin desteği olarak da görev yapmaktadırlar 

(http://www.aaschool.ac.uk/downloads/briefs2011/int4_Brief2011-12.pdf). İç mekan 

sınırlarının yalnızca fiziksel yapılar olmadığı, bir etki alanının da mekan tanımladığı 

kentsel iç mekanlar ile ilişkiler ve fonksiyonlara alan yaratılmaktadır. İç mekanda 

fiziksel bir tavan koşulu aranmamalıdır. Tavan olmadığı zaman, hacmin üst kısmında 

fiziksel bir sınırlayıcı olmamasına rağmen gökyüzü tavan olarak işlev 

görebilmektedir (Norberg-Schulz, 1980). Fiziksel bir tavanın olmaması, alanın bir 

mekan yaratmasına engel teşkil etmez. Bir mekan duygusu ve onun etki alanı, 

fiziksel bir tavan olmadan da mümkündür. Bu bağlamda iç mimarlık disiplini, 

kentsel iç mekan yaratırken fiziksel bir tavan bulundurma zorunluluğu duymadan, 

mekanı ilişkiler ve işlevler kapsamında ele alır.  

Kent mekanlarında, kentsel tasarımı yapan kent planlamacılarının öngördüğü tanımlı 

alanlarda, belirli aktiviteler için kentsel iç mekanlar tasarlanabilir. Yere özgü 
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tasarımlar olarak şekillenen kentsel iç mekanlar, insan ilişkileri bağlamında ele 

alındığından ve geçici aktivite alanları oluşturduğundan iç mimarlık disiplini 

kapsamında değerlendirilebilir. İç mimarlığın çalışma alanını genişleten bu yeni 

kavram, tanımlı alanlar için çözümler üretilmesini sağlarken, aynı zamanda iç mekan 

tasarım ilkelerini kent mekanlarına da uygulamaya olanak sağlamaktadır. 

Kamusal alanda bulunan kentsel iç mekanlar mekana özgü tasarlanmış öğelerden 

ve/veya önceden tasarlanmış ve bir komposizyon oluşturacak şekilde bir araya 

getirilmiş öğelerden oluşabilmektedir. Bu öğelerin büyük bir kısmını kent 

mobilyaları oluşturmaktadır. Hangi kent mobilyasına ihtiyaç olduğu, nerelere 

yerleştirilmeleri gerektiği, karakteristiğinin ne olacağı bir başka deyişle seçim 

kriterleri, tasarımın kritik bir aşamasıdır (Childs, 2004). Kent mobilyaları, kentsel iç 

mekanda bireylerin birbirleriyle ve çevreleri ile iletişime geçmelerinde bir araç 

görevi görmektedir. Kentsel iç mekanda, işlevlerin yanı sıra çevreyle uyum da 

önemlidir. Kentlerimizde ve sokaklarımızda görsel kargaşadan uzak durmak için her 

bir elemanın seçimine ve bir araya getirilmesinin planlanmasına dikkat edilmelidir 

(Design Council, 1976). Kamusal alanda kentsel iç mekanların tasarımı bir bütün 

olarak ele alınmalıdır. Bu sayede mekan içindeki elemanların birbiriyle uyumu, 

yarattığı harmoni ve denge ele alınarak daha sağlıklı seçimler yapılabilmektedir. 

Kentsel iç mekan ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun konumlandığı yerle uyumu ve 

çevreyle ilişkisi göz ardı edilir ise zayıf bir kamusal alan ortaya çıkacaktır. 

Kentleşme sürecinde kentin ihtiyaçlarına uygun şekilde işlevlere karşılık gelen 

tasarımlar yapılmaktadır. Kentsel tasarımı bir bütün olarak ele almamız 

gerektiğinden, tüm kentsel tasarım disiplinleri birbirleri ile ilişki içinde olmaktadır. 

Çubuk (1989) tasarımlar bütünü olarak ele alınması gereken kentsel tasarımı; 

-bilgi iletişimi tasarımı 

-aydınlatma tasarımı 

-mobilya tasarımı 

-dinlenme eğlenme mekanları ve yeşil örtü tasarımı 

-trafik tasarımı 

-malzeme tasarımı olarak altı farklı başlıkta sınıflandırmıştır. 
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Kentsel tasarımın pratikte uygulaması Çubuk’un sınıflandırdığı gibi net bir çizgiyle 

ayrılmamaktadır. Dünyanın en bilindik kamusal alanlarından biri olan New 

York’taki Central Park bir tasarım yarışması ile projelendirilmiştir. Frederick Law 

Olmsted (peyzaj mimarı) ve Calvert Vaux (mimar ve peyzaj mimarı) tarafından 

geliştirilen tasarım Greensward Plan olarak bilinmektedir. Projenin uygulaması ise 

aralarında mimar, usta bahçıvan, mühendis ve politikacı bulunan bir grubun 

sorumluluğunda yapılmıştır (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park). 

Paris’te bulunan Bois de Boulogne, Fransız imparator 3. Napoleon tarafından verilen 

emir ile şehir plancısı Baron Haussmann tarafından bir parka çevrilmiştir 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Boulogne). 

Kadıköy’de bulunan kamusal alanların düzenlenmesi Kadıköy Belediyesi Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir 

(http://www.kadikoy.bel.tr/altsayfa.aspx?pid=715). Peyzaj alanların düzenlenmesi, 

çocuk oyun alanları ve spor alanlarının proje çizimleri müdürlüğün kendi ekibinde 

bulunan peyzaj mimarları tarafından tasarlanmaktadır. Kent mobilyalarının alımı ve 

projelerin uygulanması ise ihale açılarak yüklenici firmalara verilmektedir. Altyapı 

ve kaldırım düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar ise Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 

organize edilmektedir (Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kişisel 

görüşme, Mayıs 6, 2012). 

Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde proje ekibi tüm park ve peyzaj 

projelerinin çizim ve gerekli durumda kontrolünü yapmaktadır. Proje ekibinde 

projelendirme, keşif ve metraj çalışmaları peyzaj mimarları tarafından yapılmaktadır. 

Mimari projelendirme ve sanatsal çalışmalar mimarlar tarafından, jeodezik ölçüm ve 

plankote ise harita mühendisi tarafından yapılmaktadır 

(http://www.parkbahceler.com/proje-ekibi). 

Verilen örneklerde görüldüğü üzere kent mekanlarına yaklaşım çeşitli politikalara 

göre değişmektedir. Ağırlıklı olarak kent mekanlarında, park ve meydan gibi 

kamusal alanların tasarımı kentsel tasarım ile uğraşan kent (şehir) plancıları ve 

peyzaj mimarları tarafından yapılmaktadır. Altyapı çalışmaları (kanalizasyon, su, 

elektrik vb.) ilgili alanın uzmanları olan mühendisler tarafından yapılmaktadır. Kent 

mekanlarında kullanılan kent mobilyaları ise endüstri ürünleri tasarımcıları 

tarafından tasarlanmaktadır. Mekana özgü çözümler ise ülkeye, kente, belediyeye ve 
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yerel yöneticilere göre değişmektedir. Mevcut mekanlar incelendiğinde, kentsel iç 

mekanların Türkiye’de ağırlıklı olarak peyzaj mimarları tarafından tasarlandığı 

görülmektedir. Dünya’dan örnekler incelendiğinde ise kentsel iç mekanların 

tasarlanmasında farklı disiplinlerden çalışanların yer aldığı görülmektedir. 

Kentsel iç mekan kavramı, terminolojiye yeni  giren bir kavram oluşu nedeniyle son 

dönemlerde oldukça ilgi gören bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle, kentsel iç mekanların tasarlanmasında, iç mimarların da giderek artan 

ölçüde yer bulduğu öngörülebilir. 
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3.  KAMUSAL KENT MEKANLARI, KENT MOBİLYALARI VE 

TOPLUMSAL ETKİLEŞİM 

3.1 Kamusal Kent Mekanları ve Toplum İlişkisi 

Bireylerin ve kolektiflerin kamusal mekanlardaki günlük deneyimleri, o mekan 

üzerinde etki bırakmaktadır. Kamusal mekan insanların bir araya geldiği, karşılaştığı 

ihtiyaç duyulan geçici alanlardır. Kamusal mekanda bulunan kamunun niteliği 

sürekli değişmektedir. Ayrıca bu kamu, bireylerin ve kollektiflerin benzersiz ve 

geçici deneyimlerini ve algılarını yaratmaktadır (Hinkel, 2011). 

Kamusal kent mekanları ve toplum, birbiriyle sürekli etkileşim halinde bulunan, 

birbiri üzerinde pozitif ve negatif izler bırakan iki kavramdır. Sürekli bir değişim 

halinde olan kentin kamusal mekanları toplumu şekillendirdiği gibi toplum da 

kamusal kent mekanlarına çeşitli tepkiler vermektedir. Globalleşen kentlerde 

gözlemlediğimiz çok hızlı değişim ve dönüşüm süreçleri kamusal kent mekanlarında 

etkilerini vurgulu bir şekilde göstermektedir. Değişimin hızı ve standartlaşma 

kaygısı, kentlerin birbirinin aynısı olmaya başlamasına neden olmaktadır. Aynı 

zamanda standartlaşma mekanların ruhunu hızla yok etmekte ve fonksiyonları işlese 

dahi eski büyüsünü yitirmiş hale gelmesine neden olmaktadır. Artan kentsel gelişim 

ve buna orantılı şekilde estetik kalitenin yok olmasıyla, ortam monoton, şahsiyeti 

olmayan ve standartlaşmış hale gelmektedir (Hazra, 1996).  

Kamusal kent mekanları da tüm tasarlanmış mekanlar gibi bir amaç için var 

olmaktadır. Mekanlar bir veya birçok amaç için de yaratılmış olabilir. Bu amaçlar 

toplum ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde fiziksel forma bürünmektedir. Kamusal 

kent mekanları, varoldukları alanda bir kimlik taşımaktadırlar. Mekanın ruhu veya 

kimliği, onun içerdiği tüm somut ve soyut kavramların bütününden oluşmaktadır. 

Toplum, sosyal ihtiyaçlarını bu kamusal kent mekanlarında giderirken aynı zamanda 

etkileşime girerek mekanın ruhuna katkıda bulunur. Kamusal alanların 

düzenlenmesi, mekana özgü çözümleri gerektirebilmektedir. Bu gibi durumlarda 

standart tasarım önerileri yerine belli bir amaca hizmet eden, mekana uyumlu 
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planlamalar gereklidir. Tasarlanan kentsel iç mekanlar ile tanımlanmış bir alanda, 

işleve uygun çözümler önerilmektedir. Böylece mekanların ruhunun kaybolması 

önlenmekte ve toplumun ihtiyaçlarına uygun alanlar ortaya çıkmaktadır. 

Mekanın ruhunu oluşturan, tüm soyut ve somut bileşenler mekan atmosferini 

oluşturmaktadır. Atmosferi duyularımızı kullanarak algılayabilmekteyiz ve bu 

algılama çok hızlı bir biçimde, insanların yaşamını devam ettirebilmesi için 

gerçekleşmektedir (Zumthor, 2006). Kamusal kent mekanı içinde bulunan ve mekanı 

deneyimleyen bireyler, mekanı oluşturan bu atmosferle etkileşim içine girerler. 

Sessiz, sakin, huzurlu bir yeşil alanda bireyler mekanın atmosferine uyum sağlayarak 

sakinleşebilir, dinlenebilir veya aksine mekana uyum sağlayamayıp yüksek ses 

çıkararak mekanla etkileşime girebilirler, bunun sonucu olarak mekan değişir ve 

sessiz olma özelliğini yitirir. Çünkü kamusal kent mekanları ve toplum karşılıklı 

olarak birbirini etkilemekte ve dönüştürmektedir. Toplum davranışları zaman zaman 

mekana göre şekillenmektedir. Özne olarak toplumu ele aldığımız örneklerde, mekan 

daha pasif kalmaktadır. Toplum mekanı şekillendirmekte ve karakteristiğini 

oluşturmaktadır. Özne olarak mekanın ele alındığı örneklerde ise toplum 

yönlendirilen bir nesne olarak var olmaktadır. Mekanın atmosferi, bireylerin 

davranışlarını şekillendirir ve onları mekanın amacına uygun şekilde yönlendirir. 

Kamusal kent mekanlarının karakteristiği günün saatine ve yılın hangi mevsimi 

olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Gündüz ve gece farklı aktivitelerin yer aldığı 

mekanlar olabildiği gibi, gün içerisinde her anda aynı ihtiyaca cevap veren mekanlar 

da olabilmektedir. Mevsimsel değişiklikler ise en çok iklimin kendini hissettirdiği 

hava koşullarında görülür. Kamusal kent mekanlarının yer aldığı coğrafyaya bağlı 

olarak iklim koşullarıyla birlikte kullanım frekansı değişmektedir. Kamusal kent 

mekanlarının sahip oldukları koşullar, toplumun kullanıcı olarak seçimlerini 

etkilemektedir. Tüm bu somut ve soyut ölçütler kamusal kent mekanının birer 

boyutudur ve değişkenlik göstermektedir. 

Kamusal sanat faaliyetleri, toplumu katılımcı veya edilgen olarak etkisi altına 

almaktadır. Brezilya’da San Paulo kentinde, ‘Arka Sokaklarda Işık’ adlı bir kamusal 

sanat projesini hayata geçiren İspanyol sanat ekibi Boa Mistura, halkın da katılımıyla 

sokaklarda belli alanları canlandırmak amacı ile renklendirme çalışması yapmıştır. 

Canlı renklerin seçimi ile sokakların aydınlatılması ve ilgi çekici kılınmasını 

amaçlayan ekip boyanan mekanlara çeşitli sözcükler yazarak mesajlar yayınlamıştır. 
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Sınırların boya ile tanımlandığı bu alan kentsel bir iç mekan oluşturmaktadır ve 

mekanın ilgi görmesi amacı ile yapılmıştır. Bu proje ile küçük değişiklikler ile 

hayatta büyük değişimler yaratabileceğine dair bir umut ışığı yakmak hedeflenmiştir. 

Projenin uygulandığı alandan örnekler aşağıda gösterilmektedir (Şekil 3.1 ve Şekil 

3.2). 

 

Şekil 3.1 : Arka Sokaklarda Işık projesinin uygulandığı bir alan. 
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Şekil 3.2 : Sokakların boyanması sürecine toplumun katılımı. 

Kamusal kent mekanları, toplum hayatını iyileştirme ve kolaylaştırma odaklı 

olduğunda, toplum bu mekanlar kullanırken daha duyarlı olmaktadır. Eğer bu 

mekanlar tasarlanırken, toplum faktörü yeterince önemsenmemişse buna bir tepki 

olarak söz konusu alanlar ya hiç kullanılmamakta ya da tahrip edilmektedir. 

Vandalizm davranışlarının yoğunlukta olduğu mekanlar incelendiğinde ya 

kullanılmayan mekanlar olduğu yada bazı ölçütlerin yerine getirilmediği mekanlar 

olduğu gözlemlenmiştir. Geceleri yeterli miktarda aydınlatılmayan bir park, ıssız ve 

güvenli olmamaya mahkumdur. Bu nedenle vandalizmin sık görüldüğü mekanlar 

olmaktan kurtarılamamaktadır. Yakılarak harap edilmiş bir bank örneği aşağıdaki 

şekilde gösterilmektedir (Şekil 3.3). 



81 

 

Şekil 3.3 : Vandalizm örneği olarak tahrip edilmiş bir bank. 

 

Kent mobilyaları, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı, gerçekleştirilen vandalizm 

eylemlerine maruz kalmakta veya kötü kullanım sonucu işlevlerini yerine getiremez hale 

gelmektedirler. Bu eylemler ve kötü kullanım önlenmeli ve yapılan düzenlemelerin yaşanılır 

kalması sağlanmalıdır. Kent mobilyalarının bakımı da hem kullanıma özendirme hem de 

vandalistik eylemleri engelleme açısından önem taşımaktadır. Çünkü bakımsız, eski ve pis 

görünüşlü bir eleman vandalistik eylemler için kişileri daha fazla cesaretlendirdiği, böyle bir 

elemanın kullanımının tercih edilmediği görülmektedir. Bu bakımdan kent mobilyalarının 

tamamında, estetik ve işlevsel görünüşe sahip olacak şekilde, belirli aralıklarla bakım 

çalışmaları yapılmalıdır. (Yıldızcı, 2001) 

Kent mobilyalarının kötü kullanımı ve tahrip edilmesini önlemek için öncelikle 

toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kamusal kent mekanlarının 
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sahibinin toplum olduğu ve ortak malların korunması konusunda bilinçli olmak, bu 

tip vandalizm hareketlerinin önüne geçmede etkili olmaktadır. 

Kamusal kent mekanlarında yapılan değişikliklerin, mekanı kullanan toplumun 

kültürüne cevap verecek nitelikte olması önemlidir. Yapılacak tasarımlar 

oluşturulurken, insanların çevreleriyle olan etkileşimi incelenmeli ve araştırma ile 

edinilen bilgiler pratiğe bu şekilde geçirilmelidir. Mekana yapılan müdahaleler 

sırasında kişisel tercihlerden yola çıkılarak varsayımlar yapılmamalı ve literatürün 

çok iyi incelenmesi gerekmektedir (Rapoport, 2004). 

3.2 Kamusal Kent Mekanları ve Kent Mobilyaları İlişkisi 

Kamusal kent mekanları ve onun bir elemanı olan kent mobilyaları ilişkisi, mekanın 

ruhunun bir parçasıdır. Mekanlar, alanlarda elemanların organizasyonu sonucu 

oluşmaktadır ve insan yapımı kavramlardır. Atmosfer ise mekanın karakterini 

oluşturan ve mekanın sahip olduğu en kapsamlı niteliktir (Norberg-Schulz, 1980). 

Kentsel bir mekanda, mekanın kendi içinde ve çevresi ile uyumunu sağlamak için, o 

mekanda kullanılan tüm donatıların birbiri ile uyumlu olmalarına ve mekanın işlevsel 

özelliklerine uygun olmalarına dikkat edilmelidir. Kentin karakteristiği ile uyumlu 

seçimler yapıldığında, mekan içindeki elemanlar, mekana sonradan eklenmiş bir 

fiziksel öğe gibi durmayacaktır ve mekanı tamamlayan bir görsellik oluşturacaktır 

(Yıldızcı, 2001) (Şekil 3.4). 
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Şekil 3.4 : Valensiya’da uyumlu kent mobilyalarının kullanıldığı mekan. 

Kamusal alanda yer alan ve kentsel mekanın kapsadığı kentsel iç mekanlar 

tasarlanırken kullanılan kent mobilyalarının seçimi de mekanın bütünlük sağlamasına 

dikkat edilerek yapılmalıdır. Aksi halde görsel olarak rahatsızlığa ve kaosa neden 

olunacaktır.  

Kentsel mekanların düzenlenmesi sırasında, kent mobilyalarının gelişigüzel 

yerleştirilmesi, toplumun gerçek ve işlevsel isteklerini karşılamayacaktır. Bu nedenle 

kent mobilyalarının yerleştirilmesinde, her bir eleman ayrı ayrı değerlendirilerek, en 

uygun şekilde yerleştirilmelidir. 

Kent mobilyalarının işlevsel kullanımında en önemli konu yerleştirileceği mekandır. 

Doğru şekilde konumlandırılan ve yerleştirilen kent mobilyaları, işlevi doğrultusunda 

kullanılmaktadır ve çok az hasara uğramaktadır. Yanlış konumlandırılan kent 

mobilyaları hem mobilya hem de kullanıcı üzerinde kötü bir iz bırakmaktadır. Yaya 

kaldırımlarında yanlış konumlandırılmış büyük bir çöp kutusu, bulunduğu yere zarar 

vermekte ve kullanıcının alanını işgal ederek rahat yürümesine engel olmaktadır 

(Kesim ve Eroğlu, 2001). Büyük çöp kutularının yol boyunca yanlış 

konumlandırılmasından kaynaklanan kötü görüntü ve koku, yayaların yürürken 

rahatsız olmasına neden olmaktadır (Şekil 3.5). 
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Şekil 3.5 : Yol boyunca kaldırımlara yerleştirilmiş büyük çöp kutuları. 

Kamusal kent mekanlarında, doğru şekilde tasarlanmış ve konumlandırılmış kent 

mobilyaları mekana artı değer katmaktadır. Mekanda istenen atmosferi yaratmak için 

kent mobilyaları kullanılabilmektedir. Kullanıcısı hedef alınarak tasarlanmış kent 

mobilyalarının yer aldığı kent mekanları talep görmektedir ve bu nedenle ilgi 

çekmektedir. Cornell Üniversitesi’nin avlusunda bulunan oturma elemanı, mekanın 

atmosferini değiştirmiş ve dinamizm getirmiştir. Mekanın kullanıcısının üniversite 

gençliği olduğu göz önüne alınarak tasarlanmış kent mobilyası doğru şekilde 

konumlandırılmış ve başarılı bir örnek oluşturmuştur. Hem estetik olarak mekana artı 

değer katarken, kullanıcısına da işlev olarak fayda sağlamaktadır (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6 : Cornell Üniversitesi’nde bulunan oturma elemanı. 

Kent mobilyaları tasarlanırken, sosyal, kültürel ve fiziksel boyutlar bir arada ele 

alınmalıdır. Keyfi olarak çevreye yapılacak bir müdahale, gelişme olarak 

düşünülemez ve çevresel kaliteyi artırmaz. Çünkü çevresel kalite, insanlar tarafından 

algılanmalıdır ve insan ve çevresinin karşılıklı olarak nasıl etkileşime girdiği ile 

ilgilidir (Rapoport, 2004). 

Kamusal alanın öneminin yakın zamanda kavrandığı bir kent olarak İstanbul’da 

doğru tasarlanmış kent mekanlarının azlığı olağan karşılanmaktadır. Kamusal kent 

mekanları oluşturulurken, seçilen kent mobilyalarının işlevsel olmayışı ve kentle 

uyumsuz olması sonucu istenilen atmosfer yaratılamamaktadır. İstanbul 

metropolündeki kent mobilyaları, mekansal algılama açısından irdelendiği zaman; 

- Tasarım ve uygulamada değişen çevre faktörlerinin göz önüne alınmayışı, 

- Elemanların noktasal olarak düşünülmelerinden doğan uyumsuzluk, 
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- Tarihi ve doğal çevrelere uyumlu kent mobilyalarının seçilmemesi, 

- Uygulamada elemanların bir araya getirilişlerinde yanlış seçim, 

- Yer ve konum hataları, 

- Çeşit sınırlılığı, 

- Altyapı noksanlıklarından kaynaklanan hataların varlığı görülmektedir (Yıldızcı, 

2001). 

İstanbul gibi yıl içinde dört mevsimin yaşandığı bir kentte iklim koşulları kamusal 

kent mekanlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Buna bağlı olarak, kent mobilyaları da 

sıcaklık, nem, yağış gibi hava koşullarına direnç gösterecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Örnek olarak, yağış alan bir kent olan İstanbul’un kent mobilyalarının seçiminde, su 

ile ilişkisi dayanıklı malzemeler seçilmelidir. Kent mobilyalarının endüstriyel olarak 

üretilmesi, mekana yerleştirilirken yanlış seçimler yapılmasına neden olabilmektedir. 

Mekana özel tasarlanmış kent mobilyaları yok ise seri üretime geçmiş olan kent 

mobilyalarından kente en uygun olanı seçmek gerekmektedir. Öte yandan tek tip 

eleman seçimi kentin karakterini zayıflatabilmektedir. İstanbul, tarihi ve modern 

yapıların bir arada bulunduğu, zengin kültüre sahip bir kenttir. Elemanların 

seçiminde noktasal düşünüldüğünde, mekanın bütünlüğünün sağlanamadığı gerçeği 

ortaya çıkmaktadır. Kent mobilyalarının yerleştirildiği mekanın seçimi, kullanımı 

açısından çok önemlidir. Yanlış konumlandırılmış bir kent mobilyası, kent mekanını 

zayıflatır. Ayrıca doğru konumlandırılsa bile eğer mekanla bağlantısı yanlış 

kurulmuşsa yine başarısız bir çözüm ortaya çıkar. Altyapıyla ilgili ilişkilerin doğru 

kurulması da bu noktada önem kazanmaktadır. 

3.3 Kent Mobilyaları ve Toplum İlişkisi 

Kent mobilyalarının ömürleri, onların kullanıcısı olan toplum ile aynı orantıda 

değildir. Toplum içindeki bireyler zamana göre değişken bir yapıya sahiptir. 

Toplumun yaşam süreci onu oluşturan bireylerinkiyle karşılaştıramayacağımız  

ölçüde uzundur (Ozankaya, 1996). Toplumun yaşam süreci bu denli uzun olduğu 

için, zaman içerisinde tıpkı içindeki bireylerin değişimi gibi toplum da değişir. 

Zamanla geçirdiği bu değişimler, toplumun niteliklerinin farklılaşmasına neden olur. 

Bu nedenle toplum sabit ele alınan bir kavram değildir. Değişkenliği zamana göre 

göreceli olarak devam edecektir. 
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Günümüz kentsel sistemini oluşturan kent dinamikleri, karşılıklı etkileşim halinde 

bulunmakta ve bu etkileşimleri ile sistemin sürekli değişim ve dönüşüm süreci içinde 

bulunmasına neden olmaktadır. Bu dönüşüm süreci, sayısız bileşenin beklenmeyen yeni 

sonuçlara yol açtığı karmaşık bir yapı içinde gelişmektedir. Kentsel sistemdeki bütün 

değişimler, toplum ve mekan ilişkisine yansımakta ve bu ilişkiyi dönüştürmektedir. 

Günümüz kent dinamikleri içinde toplum ve mekan ilişkisine bakıldığında, ayrışmaya ve 

kutuplaşmaya meyilli bir toplumsal ve mekansal yapı ile karşılaşılmaktadır. Bu yapı içinde, 

toplumsal aktörlerin uzlaşmaz tavırları sonucunda parçalanmanın hızla devam ettiği ve 

‘birliktelik’ olgusunun yitirilmekte olduğu gözlenmektedir. (Çetin, 2008). 

Kent mobilyalarının, kamusal kent mekanlarındaki kullanımı, kullanıcısı ve çevresi 

ile iletişime geçmesini sağlamaktadır. Kent mobilyalarının tasarım ve 

konumlandırılmasında sağladığı başarı, kamusal kent mekanlarındaki karşılaşmalar 

ve etkileşim ile sonuçlanacaktır. Kent mobilyalarının tekil olarak veya kentsel iç 

mekan içinde ele alınması sırasında çevreyle uyumu, işlevi ve kullanıcısı ile iletişimi 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kent mobilyalarının kamusal kent mekanlarında kullanılması için kullanıcısı olan 

toplum ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Toplum tarafından benimsenen kent 

mobilyalarına olan talep daha fazla olmaktadır. Bireylerin görsel algıları, beğenilerini 

şekillendirir. Bireylerin çevresiyle olan ilişkisinde görsel algısının önemi büyüktür 

(Öztürk, 1989). İyi tasarlanmış bir kamusal kent mekanında bulunan kent 

mobilyalarının, toplumun duygu, düşünce ve davranışlarındaki olumlu etkileri uzun 

sürmektedir. Kent, içinde yaşayanların fiziksel, sosyal ve ekonomik izlerini 

yansıtırken, kentli de kentin değerlerini, gelenek ve göreneklerinin değişimi ve 

gelişimini yansıtmaktadır (Eroğlu ve Kesim, 2001). 

Kent mekanlarındaki değişim, globalleşmenin sonucu olarak kültürlerarası 

etkileşimden kaynaklanmaktadır. Kentsel kültür, kent mekanlarında kendini değişim, 

gelişim ve yönelme olarak gösterebilmektedir. “Kentsel Kültür, kentsel mekanın 

işlevsel olarak tanımlanabilecek ihtiyaç ve gereksinimleri ile görsel algılanabilirlik 

düzeyinin belirlenmesindeki en önemli etken durumundadır” (Ayten ve Diğerleri, 

1997). Kent mobilyaların hedef kitlesi insanlardır ve insan ihtiyaçlarına yönelik 

çözümler olarak üretilmektedirler. İnsana yönelik olmayan kent mobilyaları, gerekli 

ilgiyi görmemektedir ve çoğu zaman tahrip edilmektedir. Vandalizme uğrayan kent 

mobilyaları, kent bilincinin oluşmadığı toplumun bir göstergesidir. Çevresiyle ilişkisi 

ve çevreye olan duyarlılığı, bir toplumun en önemli kamusal alan eylemidir. 
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İnsanların dış dünyalarında bulunan kent mobilyaları ile etkileşimi, onun iç 

dünyasının bir yansıması olarak görülebilmektedir. 

Fonksiyonları açısından gereksinimleri sağlayan bir araç olan eşya, insan 

davranışlarının bir aracı olmaktadır ve insanların dış dünyaya açılmasını 

sağlamaktadır. Bir bağ görevi görerek, insanları birbirine bağlayan bir köprü gibi 

davranabilirken bunun aksine bir engel gibi duvar örüp iletişimi durdurabilmektedir. 

Potansiyel bir araç olarak eşyalar, insanlar arasındaki iletişimi sağlar ve insanları 

birbirinden ayırdıkları gibi birbirine bağlayabilirler (Bilgin, 1986). 

Toplumun kent mobilyalarına olan tepkilerini genelleyerek ölçmek, toplum içindeki 

her bireyin farklı düşüncelere sahip olduğu gerçeğini gözardı etmek anlamına 

gelmemektedir. Toplum bireylerden oluşur ve bu bireyler şahsi görüşlere sahiptir. 

Bireylerin istekleri, beğenileri kişiliklerinin ve benliklerinin birer yansımasıdır. 

Day’in (2002) belirttiği gibi “Neyi sevdiğimiz kişiseldir. Fakat çevreye nasıl tepki 

gösterdiğimiz sadece kişisel bir tercih değildir. Herkese aynı gelen renk, ses düzeyi, 

hava kalitesi veya sıcaklık gibi psikolojik tepkiler de vardır”. Toplumun ortak 

tepkileri ve davranışları kişisel tepkilerin ötesinde psikolojik tepkilerdir. Bu nedenle 

toplumun kent mobilyalarıyla olan ilişkisindeki tepkileri de psikolojik tepkiler olarak 

ölçümleyebiliriz. 
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4.  KENT MOBİLYALARININ TOPLUMLA ETKİLEŞİMİ; MODA SEMTİ 

ÖRNEĞİ 

Kent mobilyalarının toplumla etkileşimi, örneklem alan olarak seçilen Moda Semti 

üzerinden incelenmiştir. Örneklem alan seçilirken, mekanın fiziksel, tarihsel, 

sosyokültürel ve sosyoekonomik özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. 

İstanbul’un en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Kadıköy’de bulunan Moda 

Semti yapılan literatür çalışmaları sonucunda seçilmiştir. Moda semti farklı kentsel, 

tarihsel, sosyokültürel ve ekonomik özellikleri bir arada gösterdiği için seçilmiştir. 

Farklı etnik kökenden, dinden ve ulustan insanların uzun yıllardır bir arada yaşadığı 

bir kültür mozaiğine ev sahipliği yapmaktadır. Semtin karakteristiğini yansıtan 

ipuçları, kentin ortak kullanım alanları olan kamusal kent mekanlarından 

izlenebilmektedir.  

Bu bölümde bulunan araştırmalar İstanbul geneli ve Kadıköy özeline ilişkin olarak 

verilmektedir. 

4.1 İstanbul - Kadıköy- Moda 

İstanbul kendi ismini taşıyan İstanbul Boğazı’nın çevresinde konumlanan, Asya ve 

Avrupa kıtasını birbirine bağlayan stratejik önemi açısından yüzyıllar boyunca bir 

çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Roma, Bizans ve Osmanlı 

imparatorluklarına başkentlik yapmış olan İstanbul, birçok kültürün yaşandığı ve 

geliştiği mekanların izlerine sahiptir. Günümüz İstanbul’u, Türkiye’nin en önemli 

ekonomi merkezi olmakla birlikte, dünya çapında bir metropoldür. İstanbul’un 2010 

yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 13.255.089 kişidir 

(www.ibb.gov.tr). 

Toplam 39 ilçesi bulunan İstanbul’un, anadolu yakasında 25 ve avrupa yakasında 39 

ilçesi vardır. Kadıköy ilçesi, anadolu yakasında konumlanmaktadır ve nüfusu 2010 

yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 532.835 kişidir (Çizelge 4.1). 
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Çizelge 4.1 : İstanbul ve Kadıköy nüfuslarının 2010 sayımına göre sonuçları. 

Yer Nüfus 

İstanbul 13.255.089 

Kadıköy 532.835 

 

 

Şekil 4.1 : 2010 yılı İstanbul Genel ve Kadıköy nüfusunun yüzdeleri. 

Nüfus sayım sonuçlarına göre İstanbul nüfusunun yüzde 4’ünü Kadıköy nüfusu 

oluşturmaktadır (Şekil 4.1). İstanbul nüfusu ve yüzölçümü bakımından büyük bir 

şehirdir. 

Kadıköy ilçesi, eski bir inanışa göre Kral Byzas’ın körler ülkesi olarak nitelendirdiği 

yerdir. Kahinlerin söylediğine uyup denizleri aşan Byzas, M.Ö. 658’de körler 

ülkesinin karşısını kendine yurt edinmiş ve orda Bizans’ı kurmuştur. Körler ülkesi 

denmesinin nedeni ise Sarayburnu kadar değerli bir yer varken Kadıköy’e yerleşen 

insanları kör olarak nitelendirmelerinden dolayıdır (Ümit, 2010).  

Kadıköy ilçesi, 21 mahalleden oluşmaktadır. Mahallerin harita görünüşü aşağıda 

gösterilmektedir (Şekil 4.2). Moda semti, Caferağa mahallesi içinde yer almaktadır. 
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Şekil 4.2 : Kadıköy ve mahallelerinin dağılımı haritası. 

4.1.1 Kadıköy’ün demografik yapısı 

İstanbul nüfusunun yüzde 4’lük bölümünü oluşturan Kadıköy ilçesinin demografik 

yapısı cinsiyet, medeni durum, yaş dağılımı ve eğitim düzeyi olmak üzere dört alt 

başlıkta incelenecektir. 

Toplum davranışlarında cinsiyet, bireylerin eylemlerini etkileyen bir faktör olarak 

ortaya çıkmaktadır. Kadın ve erkeğin fizyolojik yapısı farklı olduğu gibi psikolojik 

yapıları da değişiklik göstermektedir. Olaylar karşısındaki tepkiler ve cinsiyete özgü 

eylemler ile kadın ve erkek davranışları da şekillenebilmektedir. 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanına göre 2011 yılı Kadıköy nüfusunun 

kadın ve erkek sayısı incelendiğinde, 287.240 kişi kadın ve 244.757 kişi erkektir 

(Çizelge 4.2). 
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Çizelge 4.2 : 2011 yılı Kadıköy nüfusu kadın ve erkek sayısı. 

Yer Toplam Kadın Erkek 

Kadıköy 531.997 287.240 244.757 

2011 yılı sonuçlarını birbirine oranladığımızda ise %46 erkek, %54 kadın sonucu 

çıkmaktadır (Şekil 4.3). Elde edilen veriler kadın nüfusunun, erkek nüfusundan %8 

oranında yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 4.3 : 2011 yılı Kadıköy nüfusunun cinsiyete göre yüzdeleri. 

Medeni durum kişilerin sosyal hayattaki kimliklerinden biri olmakla birlikte, evlilik 

ile aile kurumu oluşturma toplum içinde farklı bir yapı olarak ele alınmaktadır. 

Evlenme ve boşanma olayları, kişilerin hayatında önemli bir değişim yaratmaktadır 

ve toplum içindeki rollerini farklılaştırmaktadır. 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanına göre 2011 yılı Kadıköy nüfusunun 

hiç evlenmemiş birey sayısı 133.071, evli birey sayısı 254.750, boşanmış birey sayısı 

36.602 ve eşi ölenlerin sayısı 36.663’tür. Kadıköy nüfusunun medeni durum 

sayılarının kadın ve erkek dağılımı aşağıdaki çizelgede görülmektedir (Çizelge 4.3). 
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Çizelge 4.3 : Kadıköy nüfusu 2011 yılına göre medeni durum sayıları. 

Medeni durum Toplam Erkek Kadın 

Hiç evlenmedi 133.071 66.888 66.183 

Evli 254.750 126.416 128.334 

Boşandı 36.602 11.808 24.794 

Eşi öldü 36.663 3.634 33.029 

Kadıköy nüfusunun 2011 yılı sonuçlarına göre medeni durum yüzdeleri 

incelendiğinde; evli birey sayısı %55’i oluştururken, hiç evlenmeyenlerin sayısı 

%29’u oluşturmaktadır. Boşanmış ve eşi ölenlerin sayısı ise %8’lik paylar 

oluşturmaktadır. Elde edilen veriler incelendiğinde evli birey sayısının çoğunluğu 

oluşturduğu görülmektedir (Şekil 4.4). 

 

Şekil 4.4 : Kadıköy nüfusu 2011 yılına ait medeni durum yüzdesi. 

Yaş dağılımı, toplumun genç ve yaşlı nüfus yüzdelerinin elde edilmesini 

sağlamaktadır. Yaş gruplarına göre kişiler toplum içinde çeşitli roller almaktadır. 

Bebek, çocuk, genç, orta yaşlı veya yaşlı etiketleri ile bireylerin çeşitli kimlikleri 

oluşmakta ve beklenilen davranışlar değişmektedir. 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanına göre 2011 yılı Kadıköy nüfusunun 0-

15 yaş arası kişi sayısı 67.398, 15-30 yaş arası kişi sayısı 105.729, 30-45 yaş arası 

kişi sayısı 132.013, 45-60 kişi sayısı 111.188 ve 60 yaş üzeri 84.386’dır. Toplum içi 

yaş kademeleri 15 yaşlık dilimlerde incelediğinde elde edilen veriler aşağıdaki 

çizelgede gösterilmektedir (Çizelge 4.4). 
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Çizelge 4.4 : Kadıköy nüfusu 2011 yılına ait yaş dağılımı sayıları. 

Yaş dilimi Kişi sayısı 

0-15 67.398 

15-30 105.729 

30-45 132.013 

45-60 111.188 

60 yaş ve üzeri 84.386 

Kadıköy nüfusunun 2011 yılı sonuçlarına göre 15’er yaşlık dilimlerinin yüzdeleri 

incelendiğinde; 0-15 yaş arası kişi sayısı %14, 15-30 yaş arası kişi sayısı %21, 30-45 

yaş arası kişi sayısı %26, 45-60 yaş arası kişi sayısı %22 ve 60 yaş üzeri kişi sayısı 

%17’lik dilimi oluşturmaktadır. Elde edilen verilere göre nüfusun en büyük dilimini 

oluşturan yaş aralığı 30-45 yaş arası kişilerdir (Şekil 4.5). 

 

Şekil 4.5 : Kadıköy nüfusunun 2011 rakamlarına göre yaş dağılımı yüzdesi. 

Eğitim düzeyi, kişilerin okul aracılığı ile kazandığı bir sosyal kimliktir. Eğitim 

düzeyi kişilerin okuma yazma bilirliği oranını ve öğrenim sürecinde geçirdiği zamanı 

belirlemektedir. Toplum davranışlarının belirlenmesinde etkili olan kültürün 
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oluşmasını ve gelişmesini sağlayan okullar, eğitim ile kişilerin gelişimini 

sağlamaktadır. Bu da toplum davranışlarına dolaylı olarak yansımaktadır. 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanına göre 2011 yılı Kadıköy nüfusunun 

okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 6.398, okuma yazma bilen fakat bir okul 

bitirmeyen kişi sayısı 44.742, ilköğretim mezunu kişi sayısı 123.891, lise mezunu 

kişi sayısı 131.968, yüksekokul veya fakülte mezunu kişi sayısı 135.203, lisansüstü 

ve üzeri mezun kişi sayısı 29.603 ve eğitim düzeyi bilinmeyen kişi sayısı 29.743’tür 

(Çizelge 4.5). 

Çizelge 4.5 : Kadıköy nüfusunun 2011 yılına göre eğitim düzeyi sayıları. 

Eğitim düzeyi Kişi sayısı 

Okuma yazma bilmeyen 6.398 

Okuma yazma bilen fakat bir okul 
bitirmeyen 

44.742 

İlköğretim mezunu 123.891 

Lise mezunu 131.968 

Yüksekokul veya fakülte mezunu 135.203 

Lisansüstü ve üzeri 29.603 

Bilinmeyen 29.743 

Kadıköy nüfusunun 2011 yılı sonuçlarına göre okuma yazma bilmeyen yüzdesi %1, 

okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen yüzdesi %9, ilköğretim mezunu 

yüzdesi %25, lise mezunu yüzdesi %26, yüksekokul veya fakülte mezunu yüzdesi 

%27, lisansüstü ve üzeri bir okul mezunu yüzdesi %6 ve bilinmeyen eğitim düzeyi 

yüzdesi %6’dır. Bu verilere göre en yüksek yüzdeye sahip olan kesim yüksekokul 

veya fakülte mezunudur (Şekil 4.6). 
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Şekil 4.6 : Kadıköy nüfusunun 2011 yılına göre eğitim düzeyi oranları. 

4.1.2  Moda semtinin sosyokültürel, sosyoekonomik ve fiziksel yapısı 

M.Ö. 1000 yıllarında Moda da ilk yerleşmelerin başladığı tahmin edilmektedir. Moda 

burnu ile Yoğurtçu arasında Halkedon (Bakır Ülkesi) denen bir yerleşme olmuş ve 

Halkedon aynı zamanda Kalkedon olarak anılmıştır. Kalkedon, Apollon Tapınağı ve 

kutsal çeşmesi ile ünlü olmuştur. Osmanlı döneminde ise Moda mesire ve sayfiye 

yeri olarak mesken edinilmiştir. Cumhuriyet döneminde, Kadıköy’ün önemli bir 

semti olarak Moda hem tarihini yansıtan hem de yeniliklere ayak uyduran bir semt 

olmuştur (http://cadde.milliyet.com.tr/2012/04/19/HaberDetay/1502318/korlerin-

sehri-kadikoy, http://www.kadikoy.bel.tr/AltSayfa.aspx?pid=672). 

Günümüz Moda semti sakinleri, toplumsal olaylara karşı duyarlı ve gerekli takdirde 

tepkilerini gösteren bir karaktere sahiptir. Moda sahilinde planlanan otoyol projesine 

karşı gösterdikleri toplu tepki buna örnek olarak gösterilebilir (Köksal, 2003). 

Moda sahili için 2003 yılında bir otoyol projesi planlanıyordu. Bu proje kapsamında 

Kalamış’ı Moda sahiline bağlayan 4 şeritlik bir otoyol kavşağı inşa edilecekti. Bunun 

üzerine Moda’lı mimarlar bir deklarasyon yayınladı ve otoyol projesi İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda iptal edildi (Köksal, 2003). 

Yaşadıkları yere sahip çıkan ve bunu duyuran bir kültüre sahip toplumu ile Moda bir 

örnek oluşturmaktadır. 

Kamusal kent mekanlarından parklar ve meydanlar tüm insanların evi olarak ortak 

bir mekan duygusu yaratmaktadır. Toplum bilincinin geliştiği bu kamusal kent 
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mekanları, ortak bir mekanın paylaşımının ve tecrübe edilmesinin gerçekleştiği 

yerlerdir. Moda sakinleri kamusal kent mekanlarını aktif olarak kullanmakta ve 

çevrelerindeki olaylara duyarlılık göstermektedirler. Caferağa muhtarlığı tarafından, 

çöp kutusu üzerinde verilen mesajda olduğu gibi Moda’da insanlar kamusal kent 

mekanlarını evdeki oturma odaları gibi görmektedir ve üzerlerine düşen görevleri 

yapmaktadırlar (Şekil 4.7). 

 

Şekil 4.7 : Caferağa Muhtarlığının kamusal kent mekanları hakkında mesajı. 

Kamusal kent mekanlarına sahip çıkan ve aktif olarak kullanan Moda sakinleri aynı 

zamanda semte olan ilgiyi de bu şekilde canlı tutmaktadır. Günümüzde halen 

İstanbul’un bir simgesi olan Moda semti yerli yabancı turistin uğrak mekanıdır. 

Moda çok eski bir yerleşim bölgesi olduğundan katmanlaşmış bir mimari yapısı 

mevcuttur. Eski ve yeni yapıların bir arada bulunduğu Moda’da binaların yerleşimi 

birbirine benzerlik göstermektedir. Genellikle kare ve dikdörtgen şekillerde 

birleşimler oluşmaktadır ve ortalarında bir avlu meydana gelmektedir (Şekil 4.8).  
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Şekil 4.8 : Moda’da binaların yerleşimini anlatan uydu görüntüsü. 

Birçok binanın arka cephesi bu ortak avluda birleşmektedir. Binaların ön 

cephelerinden sokaklar ve caddeler geçerken, arka cephedeki avluda yeşil bir alan 

korunmak istenmiştir. Genellikle evlerin salon veya oturma odaları ön cephe olan 

sokağa bakarken, yatak odaları arka cephe olan bahçe kısmına bakmaktadır. 

Yerleşim planı tasarlanırken ortak avluların amaçlarının sosyalleşme ve binaların 

ortak vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlandığı düşünülmektedir. Günümüzdeki 

kullanımında ise ortak avlular, tapu üzerindeki metrekarelerine uygun olarak 

bölümlendirilmiş, duvarlarla veya bölücülerle ayrılmıştır. Bahçeler mülkiyette 

binanın malı olarak gözükmesine rağmen zemin kattaki kullanıcıların özel mülkü 

şeklinde kullanılmaktadır. Zemin kattaki evler, bahçeli evler olarak tanıtılmakta ve 

bu şekilde emlak piyasasında yer almaktadır. 
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4.2 Moda Semti’ndeki Kent Mobilyası Örnekleri 

Yönlendirme ve işaretler 

Bilgi iletişimini sağlayan yönlendirme ve işaretler, moda semtinde araç trafiği 

yolunda sıkça rastlanan elemanlardır. Trafik kurallarının gösterildiği levhalar ile 

sokak, meydan ve semt bilgisi verilen levhalardan örnekler aşağıdaki şekilde 

görülmektedir (Şekil 4.9). 

 

Şekil 4.9 : Trafik ve mekan gösteren levha örnekleri. 

Şekilde 4.9’daki örnekte, kavşakta konumlanmış yol gösteren levha ile yaya ve 

araçların yol bulmasına kolaylık sağlanmıştır. Trafik için eklenen levhaların boyutu 

ve yazı karakterleri ile sokak tabelaların boyutu ve yazı karakterleri farklıdır. Bu 

durum bütün olarak ele alınan bir sistem tasarımı olmadığı için karşımıza 

çıkmaktadır. Motorlu araçların girmesini yasaklayan levha ve açıklama yazısı da 

farklı bir stilde uygulanmıştır. Aynı mekanda yer alan bir çok mesajın, farklı 

formlarda tasarlanarak uygulanması görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Ayrıca 
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yenilenen sokak tabelaları ile tüm İstanbul’da tasarım için tek bir dil kullanılmak 

hedeflenmekteydi. Fakat bu tabelaların sokaklarda konumlandırılmasından sonra eski 

tabelalar çıkarılmadığı için mevcutta iki ayrı tabela sistemi bir arada bulunmaktadır. 

Eski tabelaların bakımı yapılmadığı için hasar görmüş şekilde bulunmakta ve yeni 

tabelaların bulundukları konumdaki etkisini azaltmaktadırlar (Şekil 4.10). 

 

Şekil 4.10 : Yeni ve eski sokak tabelalarının bir arada kullanımı. 

Bisiklet yolu olarak tanımlanmak istenen alanlarda aşağıdaki şekildeki metal 

dubalardan eklenmiştir. Yalnız bisiklet yolu olarak yaya yolundan ayıran herhangi 

bir zemin farklılığı olmadığından ve yaya yolu ile ayırım yapacak bir sınırlayıcı 

eleman yokluğundan dolayı bu alan bisiklet yolu olarak işlev görememektedir. Yer 

zemininde sarı boya ile bisiklet figürü uygulaması ise zamanla aşındığı için fark 

edilememektedir (Şekil 4.11). 
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Şekil 4.11 : Yerde bisiklet yolu işareti gösterimi. 

Aydınlatmalar 

Moda’da sokak, cadde, meydan ve parkların gece aydınlatılması için kullanılan 

aydınlatma direkleri farklı çeşitlerde bulunmaktadır. Gece aydınlatma düzeyini 

belirleyen, bu direklerin sıklığı ve doğru konumlandırılması olmaktadır. Parklarda iki 

yönlü ve aynı şiddette aydınlatma işlevi gören direkler mevcuttur. Şekil 4.12 ve Şekil 

4.13 de parklarda bulunan iki farklı tipte aydınlatma örneği görülmektedir. Renk, 

boyut, stil ve aydınlatma şekli farklı olan bu iki örnek birbirine yakın iki parkta 

konumlanmaktadır. Özellikle stil olarak çok farklı mesajlar veren bu iki tasarım, 

Moda genelinde vurgulanmak istenen belli bir mesajı desteklememektedir. Şekil 4.13 

de aydınlatma direğinin üzerine eklenmiş bir mesaj panosu ve yırtılmış, yıpranmış 

ilanlar görülmektedir. Aydınlatma direğinin art deco etkileri taşıdığını göz önüne 

aldığımızda, üzerinde grafik şeklindeki köpek mesajının ne denli yanlış bir 

kombinasyon olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 4.12 : Parkta sokak lambası örneği. 

 

Şekil 4.13 : Sokak lambası üzerine eklentiler. 
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Şekil 4.14 : Yaya yolu ve araba yolunu aydınlatan iki yönlü aydınlatma. 

Moda Caddesi üzerinde bulunan bu örnekte ise araba yolunu ve yaya yolunu bir 

arada aydınlatma işlevine sahip bir aydınlatma direği örneği görülmektedir (Şekil 

4.14). Çok düz ve standart bir aydınlatma olması işlevi dışında estetik anlamda semte 

bir katkıda bulunmamasına yol açmaktadır. 

Duraklar 

Moda semti içerisinde bir otobüs hattı veya dolmuş hattı olmadığı için ulaşım özel 

arabalar, taksi veya tramvay ile yapılmaktadır. Nostaljik tramvay İstanbul’da 

yalnızca İstiklal Caddesi ve Moda üzerinde yer almaktadır. Nostaljik tramvay’ın 

Moda Caddesi durağı aşağıdaki şekilde görülmektedir (Şekil 4.15). Durak yalnızca 

yer belirleyen bir direkten oluşmaktadır ve üzerinde durak adı yazan bir tabela 

bulunmaktadır. Düzenli bakım çalışması yapılmadığı için yazı ve resim yıpranmış 

halde bulunmaktadır. Ayrıca tramvay kullanıcısının gözlemler sonucu genellikle ileri 

yaşta insanlar olduğu tespit edilmiştir. Durağın bir oturma elemanı olmadığı için bina 

etrafındaki duvarlarda insanlar oturmakta ve beklemektedirler. 
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Şekil 4.15 : Nostaljik tramvay durağı. 

Oturma elemanları 

Oturma elemanları olarak banklar İstanbul genelinde olduğu gibi Moda’da da 

çeşitlilik göstermektedir. Moda sahil dolgu alanındaki parkta bulunan bir bank örneği 

aşağıdaki şekilde görülmektedir (Şekil 4.16). Yağmur, güneş ve hor kullanılma 

sonucu bank yıpranmış ve kısmen hasar görmüş durumdadır. Bankların düzenli 

olarak bakımı yapılmadığı için kötü görüntü oluşturmaktadır. 

Şekil 4.17’te gösterilen Moda Burnu’nda konumlandırılmış bank, çevresinde bulunan 

diğer banklara göre daha yeni ve bakımlı durumdadır. Fakat yer ile bağlantısı olan 

noktaların önceden planlanmaması sebebi ile beton dökülmüş ve kötü bir görüntü 

meydana gelmiştir (Şekil 4.17). 
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Şekil 4.16 : Parkta oturma elemanı örneği. 

 

Şekil 4.17 : Yaya yolu üzerinde oturma elemanı örneği. 
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Şekil 4.18 : Bina çevresindeki duvarların oturma yüzeyi olarak kullanılması. 

Yeterli oturma elemanı bulunmadığı için insanların duvar kenarlarında oturması 

sıkça rastlanan bir durumdur (Şekil 4.18). 

 

Şekil 4.19 : Moda Burnu’nda oturma elemanlarının konumlandırılması. 



107 

Oturma elemanlarının birbirinden belirli uzaklıklarda konumlandırılmış olması, 

insanların kısıtlı da olsa mahremiyetini sağlamaktadır. Yalnız kalabalık grupların bir 

arada oturmasına da engel teşkil etmektedir. Gözlemlere göre oturma elemanlarının 

formunun ergonomisinden dolayı insanlar ayaklarını bir yüksekliğe koyma ihtiyacı 

duymaktadır ve yol kenarında bulunan duvarı bu amaçla kullanmaktadırlar (Şekil 

4.19). 

Çöp kutuları 

Moda sahil dolgu alanında, parktaki çöp kutuları sıklıkla bulunmaktadır. Çöp 

kutusunun üst yüzeyindeki kapağın hareket etmesi ve böylece çöpleri toplayanların 

rahatlıkla alması sağlanmaktadır. Fakat bu kapakların hareketli olması, onların 

genelde şekildeki gibi açık bırakılmasına neden olmaktadır Ayrıca çöplerin toplanma 

sıklığı az olduğu için çöplerin birikmesi de aşağıdaki şekilde görülmektedir (Şekil 

4.20). 

 

Şekil 4.20 : Parkta çöp kutusu örneği. 
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Gözlemlere dayaranak ortaya çıkan bir başka sonuçta Moda ve çevresinde evcil 

hayvan besleyen kişi sayısının fazla olmasıdır. Evinde köpek besleyenlerin, köpekleri 

tuvalet ihtiyacı için sokağa çıkarması ve yeşillik alanlarda gezdirmesine sıkça 

rastlanmaktadır. Bu nedenle özelleşmiş bir çöp kutusu parklara yerleştirilmiştir. 

Tasarımda kullanılan malzeme kullanıma uygun olmadığı için kapağının kırıldığı ve 

yerle olan bağlantısının koptuğu aşağıdaki şekilde görülmektedir (Şekil 4.21). Çöp 

kutusunun üzerinde hayvan dışkılarını almak için poşet mevcuttur. Ayrıca çöp 

kutusunun işlevini anlatmak için yüzeyine köpek grafiği ve wc yazısı eklenmiştir. Bu 

kent mobilyası işlev olarak başarılı olmasa da bu tip çalışmaların İstanbul’da ilk 

görüldüğü yerlerden biri olarak Moda örnek teşkil etmektedir. 

 

Şekil 4.21 : Köpek gezdirenler için özelleşmiş çöp kutusu. 

Çöp kutularının çeşitli işlevler için özelleştiği durumlarda mevcuttur. Geri dönüşüm 

amaçlı olan çöp kutularına, günümüzde hemen hemen her kentte rastlanmaktadır. 

Sigara içenler için ise küllük görevi gören ve yangın tehlikesini önleyen küçük çöp 

kutuları da, bu özelleşmiş çöp kutularındandır. Aydınlatma direğine entegre edilmiş 
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olarak işlev gören ünite de sigara söndürmek ve izmaritleri toplamak için özelleşmiş 

bir çöp kutusudur (Şekil 4.22). 

 

Şekil 4.22 : Aydınlatma direğine eklenmiş sigara için özelleşmiş çöp kutusu. 

Gözlemler sonucu çöp kutularının farklı malzeme ve boyutlardaki çeşitlerinin Moda 

ve çevresinde bulunduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Şekilde görüldüğü gibi farklı 

boyutlarda olan yeşil plastik ve gri metal çöp kutuları aynı mekanda 

konumlandırılmıştır. Farklı işlevler için özelleşmiş olmayan bu iki tipin bulunması 

belli bir standartın olmadığı anlamına gelmektedir. Birinde herhangi bir işaret veya 

yazı bulunmazken diğerinde Kadıköy Belediyesi yazmaktadır. Bu durumda diğerinin 

belediyeye ait olmadığı gerçeği ortaya çıkmamaktadır. İki farklı çeşidin farklı 

mesajlar vermesi, görüntü ve algıda bir karışıklık yaratması söz konusudur (Şekil 

4.23). Bir başka örnekte de çöp kutularının yüzeylerinin ilan panosu olarak 

kullanılması gösterilmektedir (Şekil 4.24). Aynı zamanda yine iki farklı tip çöp 

kutusu çeşidinin bir arada kullanılması örneği görülmektedir. 
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Şekil 4.23 : Aynı mekanda bulunan farklı biçimlerde çöp kutuları. 

 

Şekil 4.24 : Çöp kutularının yüzeylerinin ilan panosu olarak kullanılması. 
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Toplum ihtiyaçlarından doğan ve kamusal kent mekanlarında kendiliğinden üretilen 

çözümlerden biri de plastik kapakların toplanması ve bir kampanya için geri 

dönüştürülmesidir. Plastik su şişelerinin kapaklarının biriktirilmesi ve bu sayede 

engelliler için tekerlekli sandalyelerin temin edilmesi kampanyasına 

(http://www.kapaktoplama.com/) destek vermek amaçlı şekilde görülen çözümler 

üretilmiştir (Şekil 4.25). 

 

Şekil 4.25 : Plastik şişe kapaklarının toplanması ve geri dönüşüm için toplum 
tarafından biriktirilmesi amacıyla üretilmiş çöp kutuları. 

Çöp kutuları, ana işlevlerinin yanı sıra ek işlevlerde görebilmektedir. Çöp kutusunun 

yüzeyinin, Caferağa Muhtarlığı’nın bir mesajının iletildiği pano olarak görev yaptığı 

örneği şekilde görebilmekteyiz (Şekil 4.26). 



112 

 

Şekil 4.26 : Çöp kutusu üzerinde muhtarlığın bilgilendirme notu. 

Sınırlayıcılar 

Yaya yolu ve taşıt yolu arasında fiziksel ve psikolojik güvenlik bariyerleri olarak 

görev yapan dubalar bulunmaktadır. Ayrıca kaldırımlara park edilmesini de önleyen 

sınırlayıcı elemanlar bulunmaktadır. Arabaların kaldırımla arasında bir bariyer görevi 

gören beton döküm elemanlar aşağıdaki şekilde görülmektedir (Şekil 4.27). Farklı 

renklere boyanmış ve farkedilir olması amaçlanmış bu elemanların boyaları 

yenilenmediği için yer yer aşınmış bir görüntü ortaya çıkmaktadır. 

Sınırlayıcı elemanların bir bölümü de hareket ettirilebilir şekilde Moda kamusal kent 

mekanlarında mevcuttur. Özellikle taşıt trafiğini yönlendirme de kullanılan beton 

döküm dubalardan bir örnek şekilde görülmektedir (Şekil 4.28). 
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Şekil 4.27 : Arabaların kaldırıma park etmesini engelleyen elemanlar. 

 

Şekil 4.28 : Hareket ettirilebilen sınırlayıcı eleman. 
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Deniz kenarında bulunan bir semt olan Moda’da sınırlayıcı elemanların sahil şeridi 

boyunca konumlandırıldığı görülmektedir. Özel bir işletmeye ait olan iskeleye giden 

yoldaki sınırlayıcı elemanların yenilendiği ve boyandığı fakat hemen yanında 

konumlanmış olan diğer sınırlayıcı elemanların eski halinde bırakıldığı örnek şekilde 

görülmektedir (Şekil 4.29). Bu iki farklı renk ve biçim bir arada uyumsuz bir görüntü 

oluşturmaktadır. 

 

Şekil 4.29 : Farklı renk ve biçimlerde elemanların bir arada kullanımı. 

Moda sahilinde bulunan ve yenilenmek için bekleyen 2.derece tarihi eser bir yapının 

dış duvarlarındaki yıkılan yerleri kapamak için metal levhalar kullanılmıştır (Şekil 

4.30). Bu levhalar sınırlayıcı eleman olarak işlev görmek için tasarlanmamıştır. 

Levhalar üzerinde bulunan mesajlar ve levhaların yerleşimi asıl işlevi dışında farklı 

bir görüntü oluşturarak mekanı etkilemektedir. 
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Şekil 4.30 : Yıkılan duvar yerine işlev gören sınırlayıcı elemanlar. 

Bisiklet parkları 

Moda ve çevresinde bisiklet parklarına çok seyrek rastlanmaktadır. Çay bahçelerinin 

önünde bulunan bir bisiklet parkı bulunmaktadır. Gözlemler sonucu bu parkın etkili 

bir şekilde kullanılmadığı ortaya çıkmıştır. Bisiklet parkının konumlandırıldığı yer 

dolayısı ile insanlar tarafından çoğunlukla farkedilmemektedir (Şekil 4.31). 
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Şekil 4.31 : Çay bahçesi önünde bisiklet park etmek için eleman. 

Ağaç koruyucular 

Ağaçların yerle bağlantısını oluşturan alanı korumak, ağacın su ihtiyacını almasını 

sağlayan ağaç koruyucu elemanlar Moda’da bulunmaktadır. Koruyucu elemanlar 

çeşitli fonksiyonlarda ve formlarda karşımıza çıkmaktadır. 

Yer döşemelerinin farklılaşması ile oluşturulan ve ağacın alanını belirleyen 

koruyucuya örnek şekilde gösterilmiştir (Şekil 4.32). 

Genç ağaçların gövdesini kırılmaktan ve eğilmekten koruyan metal ağaç koruyu 

eleman örneği şekilde gösterilmiştir (4.33). 

Ağaç diplerindeki yeşillik alanı ve çiçekleri koruyan metal koruyucu örneği şekilde 

gösterilmiştir (Şekil 4.34). 
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Şekil 4.32 : Ağaçların alanını tanımlamaya yarayan yer döşemesi. 

 

Şekil 4.33 : Genç ağaçların gövdesini koruyan eleman. 
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Şekil 4.34 : Ağaç diplerindeki çiçekleri koruyan eleman. 

Saksılar 

Bahariye Caddesi ile Moda’yı birleştiren küçük meydanda bulunan saksılardan 

oluşan kent mobilyası örneği şekilde görülmektedir (Şekil 4.35). 

Saksıların yerleştirildiği alanda daha önceden süs havuzu bulunmaktaydı ve bu 

mekan moda havuzu olarak bilinmekteydi. Halen daha meydan anlatılırken, eski 

moda havuzu olarak tanımlanmaktadır. Mevcut durumda eklenen saksıların ise 

estetik anlamda katkı sağlaması amaçlanmış olsa da yapay bir görüntü 

oluşturmaktadır. 
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Şekil 4.35 : Park içinde konumlandırılan çiçek saksıları. 

Sınırlayıcı eleman olarak görev gören beton yapıdaki saksı örneği şekilde 

görülmektdir (Şekil 4.36). Bu örnek Moda civarında başka bir yerde 

kullanılmadığından, mekana özel bir çözüm olarak sunulmaktadır. 
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Şekil 4.36 : Sınırlayıcı eleman olarak da görev yapan saksı. 

Yer döşemeleri 

Moda’da yaya kaldırımları, parklar ve meydanlarda çeşitli yer döşemeleri 

bulunmaktadır. Bazı örnekler aşağıda gösterilmektedir. 

Park içinde yer alan ve iki farklı renkten oluşan kare biçimli taş yer döşemeleri 

bulunmaktadır (Şekil 4.37). 

Bakımı düzenli olarak yapılmayan ve kırık halde yer yer bulunmakta olan yer 

döşemelerinden bir örnek şekilde gösterilmektedir (Şekil 4.38). 

Farklı doku ve renkte bulunan yer döşemeleri de yaya yollarında kullanılmaktadır 

(Şekil 4.39). Görme engelli insanların yollarını bulmaya yardımcı olmak amacıyla 

tasarlanan bu yer döşemeleri maalesef yaya yollarında dekoratif amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. 
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Şekil 4.37 : Park içinde yer alan yer döşemeleri. 

 

Şekil 4.38 : Bakımı yapılmayan kırık yer döşemesi örneği. 
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Şekil 4.39 : Farklı doku ve renklerde yer döşemelerinin kullanımı. 

Park aletleri 

Parklarda bulunan çocukların oyun oynaması için ve spor yapanlar için özelleşmiş 

kentsel iç mekanlar bulunmaktadır. 

Son yıllarda sıkça kamusal kent mekanlarında görülen spor aletlerine Moda sahil 

dolgu alanındaki parkta ve çay bahçelerinin olduğu alandaki Moda Park’ında da 

rastlamaktayız (Şekil 4.40). 

Çocuk oyun parkı için yerleştirilen oyun aletleri de Moda sahil dolgu alanındaki 

parkta ve çay bahçelerinin olduğu alandaki Moda Parkı’nda görülmektedir (Şekil 

4.41). 
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Şekil 4.40 : Park içinde yer alan spor aletleri. 

 

Şekil 4.41 : Park içinde yer alan çocuk oyun aletleri. 
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Bilgilendirme panoları 

Moda’da kamusal kent mekanlarında bilgilendirme amaçlı belediyenin yerleştirdiği 

ilan panoları bulunmaktadır. Bunların bir örneği Şekil 4.42’ta görülmektedir. 

 

Şekil 4.42 : Park içinde yer alan belediyeye ait bilgilendirme panosu. 

Bilgilendirme panolarının dışında reklam amaçlı elemanlar da bulunmaktadır. 

Reklam panolarının yaya yollarında yerleştirilmiş örneği şekilde görülmektedir 

(Şekil 4.43). 
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Şekil 4.43 : Yaya yolu üzerinde reklam panosu. 
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4.3 Moda Semtindeki Kent Mobilyalarının Analizi 

4.3.1 Analiz  yöntemi 

Analiz yöntemi olarak dijital ve analog literatür taraması, anket çalışması ve alanda 

katılımcı gözlem yapılmıştır. Dijital ve analog literatür taraması kapsamında; 

kitaplar, internet makaleleri, gazete arşivleri, yayınlanmış tezler, fotoğraflar, filmler 

ve nüfus kayıtları incelenmiştir. Moda semti, kentsel mekanları ve söz konusu 

mekanlarda meydana gelen önemli olaylar ile Moda sakinlerinin olaylar karşısındaki 

tepkileri ile ilgili bilgi edinilmiştir. 

Anket çalışması için anket formları oluşturulurken çeşitli formlar incelenmiş ve 

çalışmanın amacına yönelik sorular oluşturulmuştur. Anket çalışması yüz yüze 

görüşmeler ve internet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılmıştır. 

Anket çalışmasının verileri ile mekan kullanıcısının fikirleri alınmış ve bu doğrultuda 

tasarım araştırmaları yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilmek istenen veriler 

aşağıda sıralanmıştır (Çizelge 4.6). 
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Çizelge 4.6 : Anket sonucu elde edilmek istenen veriler. 

Soru No Anket Sonucu Elde Edilmek İstenen Veri 

1 Mekan kullanıcısı bireylerin cinsiyet dağılımı ve yüzdesi 

1 Mekan kullanıcısı bireylerin yaş dağılımı ve yüzdesi 

1 Mekan kullanıcısı bireylerin yaşadığı semtlerin dağılımı 

1 Mekan kullanıcısı bireylerin eğitim düzeyi ve yüzdesi 

1 Mekan kullanıcısı bireylerin meslekleri ve yüzdesi 

1 Mekan kullanıcısı bireylerin medeni durumu ve yüzdesi 

1 Mekan kullanıcısı bireylerin çocuk sayısı ve yüzdesi 

2 Mekanı hangi mevsim şartlarında tercih ettiği ve yüzdesi 

2 Mekanı hangi hava koşullarında tercih ettiği ve yüzdesi 

3 Mekanı ziyaret etme sıklığı ve yüzdesi 

4 Mekanı hangi günlerde ziyaret ettiği ve yüzdesi 

4 Mekanı hangi saatlerde ziyaret ettiği ve yüzdesi 

5 Mekanı ne amaçla ziyaret ettiği ve yüzdesi 

6 Mekanı ziyaret süresi ve yüzdesi 

7 Mekandaki oturma elemanlarının konfor ve bakım yönünden değerlendirilmesi 

8 Mekandaki aydınlatma düzeyi hakkında değerlendirme 

9 Mekanda başka kullanıcılar ile iletişim yüzdesi 

10 Mekandaki kent mobilyalarının sayıca yeterliliği hakkında değerlendirme 

10 Mekandaki kent mobilyalarının renk ve biçim olarak uyumluluğu hakkında 

değerlendirme 

10 Mekandaki kent mobilyalarının fonksiyon ve estetik olarak yeterliliği ve estetiği 

hakkında değerlendirme 
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Analiz sürecine, kamusal kent mekanlarının incelenmesi ve gözlem bölgelerinin 

seçilmesi ile başlanmıştır. Moda’da bulunan kent mobilyalarını incelemek amacı ile 

yapılan araştırmada, öncelikle kamusal kent mekanları belirlenmiştir. Moda’da 

bulunan kamusal kent mekanlarından, semti yansıtan, kullanım yoğunluğu en fazla 

olanlar ayrıştırılmıştır. Mekanlar belirlenirken insanların toplanma mekanları olan 

meydan ve parklar ana noktalar olarak seçilmiştir. Bu meydan ve parkları birbirine 

bağlayan güzergahtaki sokak ve caddeler de, bağlantı mekanları olarak 

tanımlanmıştır. Bahariye Caddesi’ni, Moda’ya bağlayan ve insan trafiğinin en yoğun 

olduğu noktalardan biri olan küçük meydan başlangıç noktası olarak belirlenmiştir. 

Moda sahilinde bulunan park ile güzergah sonlandırılmıştır. Bu iki ana mekan 

arasındaki Şair Nefi Sokak, Cem Sokak, Moda Caddesi ve Ferit Tek Sokak bağlantı 

noktaları olarak mekanları birbirine bağlamaktadır. Mekanların bütünü, bir yürüyüş 

güzergahı oluşturmaktadır ve Moda’yı bir uçtan diğerine kapsamaktadır (Bknz. EK 

C). 

Mekanların belirlenmesinin ilk adımı oluşturduğu analiz adımları şöyledir: 

• Seçilen kamusal kent mekanların incelenmesi ve yerleşim planlarının 

analizine başlanmıştır. Eylemlerin yer aldığı binalar ile konutlararası 

dolaşımın meydana gelmesi için yollar oluştuğundan, kentsel ölçekte bina 

yapılarının biçimi ve yerleşimi incelenmiştir. 

• Mekanlarla ilgili dijital ve analog literatür çalışması yapılmış ve mekanlarda 

geçmiş olan önemli olaylar ve dönüşümler ile ilgili bilgi edinilmiştir.  

• Gözlem süreci alanda farklı zamanlarda yapılmıştır. Fotoğraflama ile görsel 

veriler elde edilmiştir. Günün ve haftanın belli zamanlarında gözlemler 

tekrarlanmıştır. 

• Moda semtindeki kent mobilyaları birey, eşya ve çevre bağlamında analiz 

edilmiş ve bu ilişki çerçevesinde gözlem bulguları elde edilmesi 

planlanmıştır. Başlangıç olarak bireyler tekil olarak incelenerek toplum 

hakkında bilgi elde etmek amaçlanmıştır. Toplumun yapısı, özellikleri ve 

davranışları hakkında veriler toplanmıştır. Kent mobilyaları ele alınırken, 

toplumun kent mobilyalarıyla olan ilişkisinde algısının nasıl olduğuna dair 

sorulara cevap aranmıştır. Kamusal kent mekanlarını nasıl algıladıkları ve 
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kent mobilyaları ile kamusal kent mekanlarının ilişkisini nasıl ele aldıkları 

hakkında bilgiler elde etmek amaçlanmıştır. 

• Araştırmada kullanıcı faktörü ele alınarak, bir anket çalışması düzenlenmiştir. 

Anket çalışması ile kullanıcı olan toplum yapısı, kamusal alanda kentsel iç 

mekan oluşumu ve kent mobilyalarına bakışı incelenmiştir. 

4.3.2 Analiz sonuçları ve değerlendirmesi 

Moda Semti’nde örneklem alanı olarak seçilen güzergah kullanımın en yoğun olduğu 

bahar döneminde Nisan ve Mayıs aylarındaki yapılan gözlem ve anket 

çalışmalarının, bilgisayar ortamına aktarılması ve düzenlenmesi ile bulgular elde 

edilmiştir. 

Anket formları toplandıktan sonra her deneğin cevaplarına göre bir kodlama 

yapılmıştır. Cevaplar bilgisayar ortamında grafikleştirilmiş ve kıyaslama yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında yapılan anket görüşmelerinde sorulan sorular, araştırmada 

elde edilmek istenen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Anket uygulaması internet üzerinden ve alanda birebir olmak üzere toplam 85 kişiye 

yapılmıştır. Anket formunun örneği ekler bölümünde gösterilmektedir (EK B). Anket 

uygulaması sonucu elde edilen bulgular çeşitli kategorilerde değerlendirilmektedir. 

Ankete katılan kişilerin profilini belirlemek amacıyla elde edilen veriler cinsiyet, 

medeni durum, yaş, eğitim durumu ve ikamet yeri başlıkları altında incelenmektedir. 

Ankete katılan kişilerin kadın ve erkek sayısı incelendiğinde, 36 erkek ve 49 kadın 

ile anket yapıldığı görülmektedir (Çizelge 4.7). 

Çizelge 4.7 : Ankete katılan kişilerin kadın ve erkek sayısı. 

Cinsiyet Sayı 

Erkek 36 

Kadın 49 

Anket sonuçlarını birbirine oranladığımızda ise %42 erkek, %58 kadın sonucu ortaya 

çıkmaktadır (Şekil 4.44). 
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Şekil 4.44 : Ankete katılan kişilerin cinsiyete göre yüzdesi. 

Ankete katılan kişilerin medeni durumları incelendiğinde bekar 67 kişi, evli 18 kişi 

olduğu bulgusu elde edilmektedir (Çizelge 4.8). 

Çizelge 4.8 : Ankete katılanların bekar ve evli kişi sayısı. 

Medeni Durum Sayı 

Evli 18 

Bekar 67 

Ankete katılan kişilerin medeni durumlarına göre oranları aşağıda gösterilmektedir. 

Evli birey sayısı ankete katılanların %21’ini oluştururken, bekar birey sayısı %79’u 

oluşturmaktadır (Şekil 4.45). 
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Şekil 4.45 : Ankete katılan kişilerin medeni durum yüzdesi. 

Ankete katılan kişilerin tamamı 15 yaş üstü olduğu için yaşa göre elde edilen 

bulgular bu şekilde değerlendirilmektedir. 15-30 yaş arası kişi sayısı 51, 30-45 yaş 

arası kişi sayısı 21, 45-60 yaş arası kişi sayısı 7 ve 60 yaş ve üzeri kişi sayısı 6’dır 

(Çizelge 4.9). 

Çizelge 4.9 : Ankete katılan kişilerin yaş aralığına göre sayısı. 

Yaş aralığı Sayı 

15-30 yaş 51 

30-45 yaş 21 

45-60 yaş 7 

60 yaş ve üzeri 6 

Anket sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde; 15-30 yaş arası kişi sayısı %60’ı, 

30-45 yaş arası kişi sayısı %25’i, 45-60 yaş arası kişi sayısı %8’i ve 60 yaş ve üzeri 

kişi sayısı %7’lik payı oluşturmaktadır (Şekil 4.46). 
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Şekil 4.46 : Ankete katılan kişilerin yaş aralığı yüzdesi. 

Ankete katılan kişilerin eğitim durumları incelendiğinde ilköğretim mezunu 5 kişi, 

lise mezunu 8 kişi, üniversite mezunu 56 kişi ve lisansüstü ve üzeri bir eğitim alan 16 

kişi olduğu bulgusu elde edilmektedir (Çizelge 4.10). 

Çizelge 4.10 : Ankete katılan kişilerin eğitim durumuna göre sayısı. 

Eğitim Durumu Sayı 

İlköğretim 5 

Lise 8 

Üniversite 56 

Lisansüstü ve üzeri 16 

Anket sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, ankete katılanların %6’sı ilköğretim 

mezunu, %9’u lise mezunu, %66’sı üniversite mezunu ve %19’u lisansüstü ve üzeri 

bir okul mezunudur (Şekil 4.47). 
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Şekil 4.47 : Ankete katılanların eğitim durumlarına göre yüzdesi. 

Ankete katılanlar oturdukları semte göre sınıflandırıldığında Moda ve Kadıköy 

merkezde oturan kişi sayısının 38, diğer semtlerde oturanların kişi sayısının 57 

olduğu bulgusu elde edilmektedir (Çizelge 4.11). 

Çizelge 4.11 : Ankete katılanların oturdukları semte göre sayısı. 

Semt Sayı 

Moda ve Kadıköy merkez 38 

Diğer semtler 57 

Anket sonuçlarına göre Moda ve Kadıköy merkezde ikamet edenler %40’ı 

oluştururken, diğer semtlerden Moda’ya gelenler %60’ı oluşturmaktadır (Şekil 4.48). 
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Şekil 4.48 : Ankete katılanların ikamet ettiği semte göre yüzdesi. 

Ankete katılan kişilerin mekanla ilgili tercihleri hakkında bulgular, ziyaret edilen 

mevsim, hava şartları, gün, zaman aralığı, ziyaret sıklığı, süresi ve amacı başlıkları 

altında incelenmektedir. Anket sonuçlarının bu başlıklardaki incelemesi yüzdesel 

oran olarak yapılmaktadır. 

Ankete katılanların Moda’da bulunan kamusal kent mekanlarını ziyaret etmeyi tercih 

ettiği mevsimler ile ilgili bulgular %64 ilkbahar, %21 yaz, %13 sonbahar ve %2 kış 

şeklindedir (Şekil 4.49). 

 

Şekil 4.49 : Ankete katılanların ziyaret için tercih ettiği mevsim yüzdesi.  
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Ankete katılanların Moda’da bulunan kamusal kent mekanlarını ziyaret etmeyi tercih 

ettiği hava şartları ile ilgili bulgular %78 güneşli, %19 parçalı bulutlu, %2 yağmurlu 

ve %1 karlı şeklindedir (Şekil 4.50). 

 

Şekil 4.50 : Ankete katılanların ziyaret için tercih ettiği hava şartları yüzdesi. 

Ankete katılan kişilerin ziyaret için tercih ettiği günlerin %62’si hafta sonuyken, 

%38’lik bölüm hafta içini tercih etmektedir (Şekil 4.51). 

 

Şekil 4.51 : Ankete katılanların ziyaret için tercih ettiği gün yüzdesi. 

Ankete katılan kişilerin ziyaret için tercih ettiği zaman aralığı %9 sabah, %65 öğle ve 

%26 akşam şeklindedir (Şekil 4.52). 
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Şekil 4.52 : Ankete katılanların tercih ettiği zaman aralığı yüzdesi. 

Ankete katılanların Moda’da bulunan kamusal kent mekanlarını ziyaret etme sıklığı 

bulguları %10 ayda bir, %20 ayda iki üç kez, %25 ayda birden az, %19 haftada bir 

ve %26 haftada birden fazla şeklindedir (Şekil 4.53). 

 

Şekil 4.53 : Ankete katılanların mekanları ziyaret sıklığı yüzdesi. 

Ankete katılan kişilerin ziyaret esnasında geçirdiği süre bulgularına göre %2 lik 

kısım 0-30 dakika arası, %11’lik kısım 30-60 dakika arası, %52’lik kısım 1-2 saat 

arası, %34’lük kısım yarım gün ve %1’lik kısım bütün gününü bu mekanlarda 

geçirmektedir (Şekil 4.54). 
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Şekil 4.54 : Ankete katılanların ziyaret süresi yüzdesi. 

Ankete katılanların ziyaret amaçlarına göre elde edilen bulgular %45 arkadaşlarla 

vakit geçirmek, %22 dolaşmak, %20 güneş ve temiz hava almak, %5 kitap okumak-

müzik dinlemek, %7 yürüyüş-spor, %1 köpek gezdirmek şeklindedir (Şekil 4.55). 

 

Şekil 4.55 : Ankete katılanların ziyaret amaçları yüzdesi. 

Ankete katılanların Moda’daki kamusal kent mekanlarında tanımadığı kişilerle 

iletişime geçme yüzdesi %58’dir (Şekil 4.56). 
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Şekil 4.56 : Ankete katılanların diğer insanlarla iletişim kurma yüzdesi. 

Ankete katılanların mekanların gece aydınlatma düzeyinin yeterliliği hakkındaki 

görüşlerini 1’den 5’e kadar puanlandırması istenmiştir. 1 yetersiz, 5 yeterliyi 

belirtmektedir. Anket sonuçlarına göre %13 1 puan vererek yetersiz, %19 2 puan 

vererek yetersize yakın, %37 nötr, %19 yeterliye yakın, %12 yeterli bulmaktadır 

(Şekil 4.57). 

 

Şekil 4.57 : Ankete katılanların mekanların gece aydınlatma düzeyi yüzdesi. 

Ankete katılanların Moda’daki kamusal kent mekanlarında bulunan oturma 

elemanları hakkındaki görüşleri elemanların konfor ve bakım yönünden 
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değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. Oturma elemanlarının 1’den 5’e 

puanlandırılması ile elde edilen sonuçlarda 1 yetersiz , 5 yeterliyi belirtmektedir. 

Oturma elemanları konfor niteliğine göre değerlendirilirken, ankete katılanların 

%20’si oturma elemanlarına 1 puan vererek yetersiz, %27’si 2 puan vererek yetersize 

yakın, %37’si nötr, %14’ü 4 puan vererek yeterliye yakın, %2’si 5 puan vererek 

yeterli olarak puanlamıştır (Şekil 4.58). 

 

 

Şekil 4.58 : Oturma elemanlarının konfor yönünden değerlendirme yüzdesi. 

Oturma elemanları bakım yönünden değerlendirilirken, ankete katılanların %21’i 1 

puan vererek yetersiz, %27’si 2 puan vererek yetersize yakın, %26’sı 3 puan vererek 

nötr, %15’i 4 puan vererek yeterliye yakın, %11’i 5 puan vererek yeterli olarak 

puanlamıştır. (Şekil 4.59). 
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Şekil 4.59 : Oturma elemanlarının bakım yönünden değerlendirme yüzdesi. 

Moda’daki kamusal kent mekanlarında bulunan diğer kent mobilyaları hakkında 

genel bir değerlendirme yapılmıştır ve bulgular bu doğrultuda elde edilmiştir. Sayı, 

renk, biçim, fonksiyon ve estetik başlıkları hakkında saptamalar yapılmıştır. 

Ankete katılanlara göre mekanda bulunan kent mobilyalarını sayıca yeterli bulanlar 

%44’lük dilimi oluştururken, yetersiz bulanlar %56’lık dilimi oluşturmaktadır (Şekil 

4.60). 

 

Şekil 4.60 : Kent mobilyalarının sayıca yeterliliği cevapları yüzdesi. 
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Ankete katılanlara göre mekanda bulunan kent mobilyalarını renk olarak çevresiyle 

uyumlu bulanlar %57’lik dilimi oluştururken, uyumsuz bulanlar %43’lük dilimi 

oluşturmaktadır (Şekil 4.61). 

 

Şekil 4.61 : Kent mobilyalarının renk olarak uyumluluğu cevapları yüzdesi. 

Ankete katılanlara göre mekanda bulunan kent mobilyalarını biçim olarak çevresiyle 

uyumlu bulanlar %36’lık dilimi oluştururken, uyumsuz bulanlar %64’lük dilimi 

oluşturmaktadır (Şekil 4.62). 

 

Şekil 4.62 : Kent mobilyalarının biçim olarak uyumluluğu cevapları yüzdesi. 
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Ankete katılanlara göre mekanda bulunan kent mobilyalarını fonksiyon olarak yeterli 

bulanlar %40’lık dilimi oluştururken, yetersiz bulanlar %60’lık dilimi 

oluşturmaktadır (Şekil 4.63). 

 

Şekil 4.63 : Kent mobilyalarının fonksiyon yönü cevapları yüzdesi. 

Ankete katılanlara göre mekanda bulunan kent mobilyalarını estetik olarak güzel 

bulanlar %38’lik dilimi oluştururken, çirkin bulanlar %62’lik dilimi oluşturmaktadır 

(Şekil 4.64). 

 

Şekil 4.64 : Kent mobilyalarının estetik yönü cevapları yüzdesi. 
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Anket sonuçlarından elde edilen bulgulara göre anket yapılan kişilerin %42’si erkek, 

%58’i kadındır. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde ankete katılan kadın oranının, 

ankete katılan erkek oranından yüzde %10 yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

fark tasarımlarda cinsiyete göre farklılıkların olduğu alanlarda dikkate alınmalı ve bu 

doğrultuda yaklaşım uygulanmalıdır. 

Medeni durum bulguları incelendiğinde ankete katılanların %21’i evli iken, %79’u 

bekardır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde bekar birey sayısının çoğunluğu 

oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Bekar kullanıcı sayısının oldukça yüksek olduğu 

kamusal kent mekanlarında, bekarların istekleri doğrultusundaki atmosferlerin 

yaratılmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda evli ve çocuklu kullanıcıların, 

bekarlar ile aynı mekanları aynı zamanlarda kullanmasına yönelik tasarım 

yaklaşımları uygulanmalıdır. Birbirlerine rahatsızlık vermeden aynı mekanları 

paylaşacakları ortamlar yaratılmalıdır. 

Anket sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde, ankete katılanların yaşa göre 

dağılımında 15-30 yaş aralığında olan kişi sayısı %60 ile en büyük dilimi 

oluşturmaktadır. Kamusal kent mekanlarında yapılacak müdahalelerde 15-30 yaş 

grubunun aktiviteleri ve istekleri doğrultusunda düzenlemeler esas alınmalıdır. 

Eğitim durumu bulguları incelendiğinde ankete katılanların %66’sı üniversite ve 

dengi bir okul mezunu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde ankete katılanların çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Eğitim düzeyinin davranışlar üzerinde etkisi göz önünde 

bulundurularak mekanla ilgili düzenlemelerde kişilerin katılımcı olmasına yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Anket sonuçlarından elde edilen bulgulara göre farklı semtlerden Moda’ya gelenler 

%60’lık payı oluşturmaktadır. Bu sonuçlardan ankete katılanların çoğunluğunun 

Moda’yı ziyarete başka bir semtten geldiği ortaya çıkmaktadır. Ziyaretçilerin 

Moda’yı tanıması ve ziyaret sürecinde iyi vakit geçirebilmeleri için gerekli 

yönlendirmeler ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

Ankete katılanların Moda’da bulunan kamusal kent mekanlarını ziyaret etmeyi tercih 

ettiği mevsimler ile ilgili bulgularda %64 ilkbahar tercihi öne çıkmaktadır. Bu 

sonuçlara göre ankete katılanların çoğunluğunun hava sıcaklıklarının arttığı ilkbahar 
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mevsimini tercih ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. İlkbahar aylarında mekana 

yönelik bakım çalışmalarının daha sık yapılması sağlanmalıdır. 

Ankete katılanların Moda’da bulunan kamusal kent mekanlarını ziyaret etmeyi tercih 

ettiği hava şartları ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde %78 oranında güneşli 

günlerin tercih edildiği görülmektedir. Bir başka deyişle, göre büyük bir çoğunluğun 

güneşli havada ziyareti seçtiği ortaya çıkmaktadır. 

Ankete katılanların ziyaret için tercih ettiği günler, %62 ile hafta sonlarıdır. Bu 

sonuçlara göre ziyaretçilerin tatil günleri olan hafta sonlarını değerlendirmek için 

mekanı ziyaret ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Hafta sonları mekanların hafta içine 

göre yoğunluğunun artması nedeni ile mekanlarda kullanıcıya yeterli gelmeyen kent 

mobilyaları sayısının artırılması gerekmektedir. 

Ankete katılan kişilerin ziyaret için tercih ettiği zaman aralığı %65 oranında öğle 

saatleridir. Bu sonuçlara göre çoğunluğun öğle vakitlerini tercih ettiği ortaya 

çıkmaktadır. Öğle vakitlerinde mekanlarda gözlemlenen piknik, oyun, sohbet ve 

benzeri aktivitelerin desteklenmesini sağlayacak kent mobilyaları mekanlarda 

konumlandırılmalıdır. 

Ankete katılanların Moda’da bulunan kamusal kent mekanlarını ziyaret etme sıklığı 

%25 ile ayda birden az ve %26 ile haftada birden fazla şeklindedir. Bu sonuçlara 

göre ziyaret frekansı birbirine yakın yüzdeler oluşturmaktadır. En büyük oranlar ise 

ayda iki üç kez ve haftada birden fazla ziyaret edenlerin paylarıdır. Mekanların 

kullanım sıklığının çeşitlilik gösterdiği bu bölgede her tipte kullanıcıya yönelik 

tasarımlar konumlandırılmalıdır. 

Ankete katılan kişilerin ziyaret esnasında geçirdiği süre, anket sonuçlarına göre 

%52’lik oranda 1-2 saat arasıdır. İkinci en büyük payı alan kısım ise %34’lük oran 

ile yarım gününü bu mekanlarda geçirmeyi tercih etmektedir. Moda’daki kamusal 

kent mekanları, kullanıcıların zamanlarını en verimli şekilde geçirebileceği şekilde 

planlanmalıdır. 

Ankete katılanların ziyaret amaçlarına göre, %45’lik bölüm arkadaşlarla vakit 

geçirmek için söz konusu mekanları ziyaret etmektedir. Kullanıcıların arkadaşları ile 

bir arada zaman geçirebileceği kent mobilyalarının tasarlanması ve 

konumlandırılması gerekmektedir. 
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Ankete katılanların Moda’daki kamusal kent mekanlarında tanımadığı kişilerle 

iletişime geçme yüzdesi %58’dir. Bu sonuçtan çoğunluğun bu mekanlarda 

karşılaşma, tanışma ve etkileşim yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, kent 

mobilyalarının insanları kaynaştırma ve bir arada zaman geçirmeye yöneltecek 

şekilde konumlandırılması gerektiği sonucu çıkarılabilir. 

Ankete katılanların, gece aydınlatma düzeyinin yeterliliği hakkındaki görüşleri %37 

ile nötrdür. Bir başka deyişle, en büyük dilimi oluşturan kesimin aydınlatma düzeyi 

hakkında nötr fikir belirttiği sonucu elde edilmektedir. Mekanların aydınlatma 

düzeylerinin yeterliliği hakkında bir çalışma yapılmalıdır ve buna göre müdahaleler 

önerilmelidir. 

Oturma elemanları konfor niteliğine, ankete katılanların %20’si yetersiz, %27’si 

yetersize yakın ve %37’si nötr olarak cevap vermiştir. Elde edilen bulgulara göre 

genel olarak oturma elemanları konfor açısından yeterlilik hissiyatı 

oluşturmamaktadır. 

Oturma elemanları bakım yönünden değerlendirilirken, ankete katılanların %21’i 

yetersiz, %27’si yetersize yakın, %26’sı nötr olacak biçimde görüş belirtmişlerdir. 

Elde edilen bulgulara göre genel olarak oturma elemanları bakım açısından yeterlilik 

hissi yaratmamaktadır.  

Elde edilen bulgulara göre ankete katılanlardan kent mobilyalarını sayıca yetersiz 

bulanlar %56’lık dilimi oluşturmaktadır. Mekanda bulunan kent mobilyalarını renk 

olarak çevresiyle uyumlu bulanlar %57’lik dilimi oluşturmaktadır. Kent 

mobilyalarını biçim olarak çevresiyle uyumsuz bulanlar %64’lük dilimi 

oluşturmaktadır. Ankete katılanlara göre mekanda bulunan kent mobilyalarını 

fonksiyon olarak yetersiz bulanlar %60’lık dilimi oluşturmaktadır. Kent 

mobilyalarını estetik olarak çirkin bulanlar %62’lik dilimi oluşturmaktadır. 

Bulgular değerlendirildiğinde ankete katılanların çoğunluğunun kent mobilyalarını 

sayıca yetersiz, renk olarak çevresiyle uyumlu, biçim olarak çevresiyle uyumsuz, 

fonksiyon olarak yetersiz ve estetik olarak çirkin bulmakta olduğu sonucu elde 

edilmektedir. 

Moda’da bulunan kamusal kent mekanları için kent mobilyası tasarımı yapılırken, 

kullanıcılar için yeterli sayıda olmasına ve gerekli yerlerde konumlandırılmasına 

dikkat edilmelidir. Ayrıca çevreyle uyuma biçim yönünden dikkat edilmeli, estetik 
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görünümü kadar fonksiyonellik de ön planda tutulmalıdır. Kent mobilyalarının 

estetik olarak güzel görünmesi ve toplumun görsel beğenisini tatmin etmesi de 

gerekmektedir. 

Kent için tasarımlar yapan tasarımcıların, toplumu katılımcı olarak görmesi 

gerekmektedir. Bireylerin ortak kent mekanlarındaki ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurmalıdırlar. Bu nedenle kent içindeki tasarımlar bir bütün olarak ele alınmalı 

ve her aşamasında toplumun ihtiyaçları gözetilmelidir. 

Gözlemlerin temeli mekanı, deneyimleri ve atmosferi anlamak üzerine olmalıdır. 

Bunlar mekanda gerçekleşen aktivite ve deneyimler sayesinde olmaktadır (Hinkel, 

2011). Moda’da bulunan bu kamusal kent mekanlarında gerçekleşen çeşitli 

aktiviteler ve deneyimler ile mekanların atmosferi oluşmaktadır. Moda sahil dolgu 

alanında bulunan parkı gözlemlediğimizde hafta içi ve hafta sonu kullanıcı kitlesinin 

farklılıklar gösterdiği sonucunu elde etmekteyiz. Hafta içi aile ve çift olarak gelen 

kullanıcı sayısının yoğunluğu görülmekteyken, hafta sonu çift veya toplu olarak 

gelen bekar kullanıcı sayısının yoğun olduğu görülmektedir. Hafta içi piknik yapan, 

yürüyüş yapan, başbaşa zaman geçiren çiftlere sıkça rastlanmaktadır. Hafta sonu ise 

kalabalık arkadaş gruplarının sohbet ettiği, alkollü içecek tüketen çiftlerin 

kayalıklarda zaman geçirdiği, bisikletlilerin spor yaptığı aktivitelere ev sahipliği 

yapan bir parkı gözlemlemekteyiz. 

Moda eski havuzunun bulunduğu parkta yapılan gözlemler sonucu elde edilen 

bulgularda mekanın kullanıcı profilinin gündüz ve akşam saatlerinde farklılık 

gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Sabah ve öğle saatlerinde ileri yaşta insanlar ve 

çocuklu anneler tarafından yoğunlukla kullanılan parkta, akşam saatlerinde 

neredeyse hiç ileri yaşta insana ve çocuklu annelere rastlanmamaktadır. Akşam ve 

gece saatlerinde yalnız veya gruplar halinde erkek ağırlıklı kullanıcıları 

gözlemlemekteyiz. 

Moda Caddesi boyunca ilerleyen bölgede yapılan gözlemlerde ise günün her saatinde 

çeşitlilik mevcuttur ve diğer alanlardaki gibi bir genelleme yapılamamaktadır. Araba 

trafiğinin bu bölgeden geçmesinin etkisi kendini kullanıcı çeşitliliğiyle 

göstermektedir. 

Ferit Tek Sokak’ta bulunan çocuk parkı ve çay bahçelerinin çevresindeki bölgede 

kullanıcı yoğunluğu hafta sonları artmaktadır. Sabah ve öğlen saatlerinde çocuklu 
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aileler, gençler ve ileri yaştaki insanların bir arada kullandığı bir kamusal kent 

mekanı atmosferi ortaya çıkmaktadır. Çevredeki işletmeler bu bölgenin 

hareketliliğini artırmaktadır.  
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5.  MODA SEMTİ İÇİN BİR KENTSEL İÇ MEKAN ÖNERİSİ 

Moda semti için bir tasarım önerisi geliştirilirken, söz konusu semtte gerçekleştirilen 

analiz çalışmalarından elde edilen bulgulardan yararlanılmıştır. Tasarım önerisi, 

kullanıcının gereksinimlerine yönelik bir kentsel iç mekan yaratmak üzerinedir. 

Kamusal kent mekanında yer alacak bu kentsel iç mekan, Rapoport’un (2004) 

belirttiği üzere: “Esas nokta, dıştan bakışla ilgili yönelmeleri değiştirmeden önce, 

içten görünen yönelmeleri (yani karşılaştırmalı, “tarafsız”, kültürel açıdan geçerli 

kavram ve ilkeleri) anlayıp kavramaktır” şeklindeki öngörüsüne uygun olacak 

şekilde geliştirilmiştir. Tasarımcıların kullanıcı için tasarladığı ve kullanıcın vekili 

olarak, onların istek ve taleplerine uygun bir çözüm önerisi geliştirdiği bir tasarım 

anlayışı bu projenin gelişiminde belirleyici olmuştur. 

Moda semtinde yapılan çalışmaların sonuçları doğrultusunda, proje mekanı Moda 

sahil dolgu alanındaki park bölgesi seçilmiştir. Bunun nedeni ise anket sonuçları ve 

gözlemler sonucunda bu bölgede kullanım yoğunluğunun yüksek olmasıdır. Bu 

mekanın en önemli karakteristiği uzun bir yürüyüş ve bisikletli güzergahının 

başlangıç/bitiş noktası olmasıdır. Ayrıca anket sonuçlarından kent mobilyalarının 

sayıca az, fonksiyon ve bakım yönünden yetersiz çıkması da etkendir. Gözlem 

sonuçlarından ortaya çıkan bir başka nokta ise çocukların ebeveynleri ile birlikte 

vakit geçirmesi için tasarlanan mekanların çocuk parklarıyla sınırlı olmasıdır. 

Moda sahilinde bulunan bu dolgu alan 1990 yıllarında yapılan bir kentsel planlama 

sonucu hayata geçirilmiş olmasına rağmen kullanıcının gereksinimlerini tam olarak 

yerine getirememektedir. İncelemeler sonucunda, oturma elemanı olarak yerleştirilen 

bankların sayıca yetersiz olduğu ve bakımlarının yeterli sıklıkta yapılmadığı ortaya 

çıkmıştır. Parkın kullanıcısı hafta içi ve hafta sonu çeşitli hava koşullarında bu park 

alanında zaman geçirmektedir. İnsanların büyük bir kısmının bu mekanda dolaşmak, 

hava almak, arkadaşlarıyla yürüyüş yapmak veya spor yapmak amacı ile yürüyüş 

yolunu kullandığı ortaya çıkmaktadır. 
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Yürüyüş yolu alanı yer döşemesi ile tanımlanmıştır ve aynı zamanda bostancıya 

kadar uzanan bisiklet yolunun da bir parçasıdır. Mekanda bahar ve yaz aylarında 

bisikletli sayısının çokluğu dikkat çekicidir. 

Tasarım önerisi olarak kentsel iç mekanda yayalar ve bisikletliler için dinlenme alanı 

oluşturacak pitstop şeklinde işlev gören mekanlar kurgulanmıştır. Pitstop, Formula 1 

yarışlarında arabaların ihtiyaçlarının karşılanması için kısa süreli zaman geçirdiği 

duraklama olayıdır. Tasarlanan kentsel iç mekanların da pitstoplar gibi kullanıcının 

çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanmıştır. Ayrıca Moda’yı gezmeye gelen 

ziyaretçilerin bir Moda hatırası edinebileceği yeni bir işlev sunan iç mekan önerisi de 

geliştirilmiştir. 

Pitstop adını alan bu kentsel iç mekanların amacı yürüyüş yolundaki kullanıcıların 

gereksinimlerini ve isteklerini karşılayan mekanlar olmalarıdır (Şekil 5.1 ve Şekil 

5.2). 

 

Şekil 5.1 : Yürüyüş yoluna yerleşen kentsel iç mekanlar. 
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Şekil 5.2 : Moda semti için tasarlanan kentsel iç mekanlar. 

Pitstop 1’de, kullanıcıların (yaya ve bisikletli) yorgunluklarını azaltacak, oturup 

dinlenirken aynı zamanda manzaranın tadını çıkarabilecekleri birer iç mekan 

oluşturulmuştur. Mekan oturma fonksiyonunun yanı sıra, güneşten ve yağmurdan 

koruyan bir pergola ile kullanıcıya konforlu bir ortam sunmaktadır. Kentsel iç mekan 

yürüyüş yolu üzerinde konumlandırıldığından, kullanıcı rahatlıkla aktivitesine hazır 

olunca bıraktığı yerden devam edebilmektedir (Şekil 5.3 ve Şekil 5.4). 
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Şekil 5.3 : Pitstop 1 adlı kentsel iç mekan tasarımı. 

 

Şekil 5.4 : Kentsel iç mekanda dinlenen bisikletli bir kullanıcı. 
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Tasarım önerisini kolay kurulabilen ve sökülebilen yapıda tasarlanmıştır böylece 

bakımı kolay olmaktadır. Bisikletli ve yayaların dinleniren konforunu artıran 

ayrıntılar ile dinlenip yenilenme sürecinin kısaltılması hedeflenmiştir. 

Pitstop 2 önerisi ise, çocuklu kullanıcıların yürüyüş ve spor esnasında birlikte 

dinlenebilecekleri ve eğlenecekleri bir mekan yaratmaktadır. Gözlemler sonucunda 

Moda’da çocukların zaman geçirebileceği mekanların çocuk parkları ile 

sınırlandırıldığı gözlemlenmektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla yürüyüş yaptığı veya 

bisiklet sürebildiği bir mekan olan sahildeki park alanında, çocuklu ailelerin 

dinlenmesine yönelik özelleşmiş mekanlar bulunmamaktadır. Pitstop 2 önerisi ile 

ebeveynler yürüyüş yolu üzerinde çocukları ile birlikte dinlenebilecekleri bir kentsel 

iç mekana kavuşmaktadır. Çocukların sıkılmasını önlemek amacıyla çocukların 

oturma alanları salıncaklar şeklinde tasarlanmıştır (Şekil 5.5). 

 

Şekil 5.5 : Pitstop 2 adlı kentsel iç mekan tasarımı. 

Pitstop 3 tasarım önerisinde ise Moda’ya ziyaret amacıyla gelen kullanıcıların bir 

hatıra fotoğrafı çektirebileceği kentsel iç mekan kurgulanmıştır. Moda Semti, semt 

dışından bir çok kullanıcının gezi amaçlı geldiği popüler bir yerleşim yeridir. Anket 

sonuçlarından ortaya çıkan Moda Semti’nin ziyaretçilerinin çoğunluğunun semt 
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dışından olduğudur. Bir fotoğraf kabini işlevi gören kentsel iç mekan, Moda’nın 

nostaljik atmosferini deneyimleyen kullanıcının bunu somutlaştırabilmesine imkan 

sağlamaktadır. Moda Hatırası yazısı önünde fotoğraf çektiren kullanıcılar, Moda’nın 

deniz manzarasını fon olarak kullanabilmektedir. Ayrıca makinayı 

yerleştirebilecekleri bir yükseklik sayesinde kendilerine fotoğraf çekebilmektedirler 

(Şekil 5.6). 

 

Şekil 5.6 : Pitstop 3 adlı kentsel iç mekan tasarımı. 

Tasarlanan kentsel iç mekanlar alanda uygulanırken, mevcut zemin karoları 

sökülerek düzeltme betonu ile alan tesviye edilecektir. Bu işlemin ardından kot farkı 

yaratmayacak şekilde epoksi katkılı beton dökülerek zemin oluşturulacaktır. Lama 

temel direkleri zemine ankre edilerek sabitlenecek ve ardından çelik kolonlar lama 

zemin direklerine vidalanarak sabitlenecektir. Böylece kolonların yüksek dayanımlı 

olması sağlanacaktır. Ayrıca bakım işlemleri esnasında kolay sökme ve takma 

yapılacaktır. Gölgelik olarak işlev gören ahşap kirişler ise çelik kolonun üst yüzeyine 

sabitlenerek bitirilecektir. Bisiklet parkı, saksılar, fotoğraf makinası için özelleşen 

alan ve çöp kutuları alüminyumdan, banklar ve salıncaklar ise ahşaptan üretilecektir. 
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6.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kamusal alanda kentsel iç mekan konusunun incelendiği tez çalışmasında, genelden 

özele inerek kamusal kent mekanları, kentsel iç mekan ve kent mobilyaları 

incelenmektedir. Toplum kavramı, bu tanımların tümünde kullanıcıyı 

karşılamaktadır. Bu nedenle toplum kavramı ve toplum davranışları, kamusal kent 

mekanındaki etkileşimi oluşturan özneler olarak, kültür bağlamında incelenmektedir. 

Ayrıca toplum, kamusal kent mekanları ve kent mobilyaları arasındaki etkileşim 

irdelenerek, bu kavramların birbiriyle kesiştiği ve ayrıştığı bölgelerin tespit edilmesi 

ve örnekler üzerinden incelenmesi yapılmaktadır. 

Kamusal kent mekanları kapsamına giren kentsel iç mekan tanımı, ortaya çıkışı, 

nedenleri, nitelikleri ve amaçları literatür taraması ile elde edilen bilgilerden ve 

mevcut projeler üzerinden detaylandırılmıştır. Kamusal kent mekanlarında katılımcı 

olmak, sözlük tanımlarında olduğu gibi herkesin erişimine açık olma fikrinin pratikte 

uygulanması kadar kolay olmamaktadır. Görünür ve görünmeyen bariyerler ile 

kamusal mekanlar tartışmalı birer konu haline gelmektedir (Mcquire, 2011). Kentsel 

iç mekanların etki alanları, sınırları ve öğelerinin incelendiği çalışmada, kent 

mobilyaları üzerinden bir alan ve analiz çalışması yapılmaktadır. Örneklem alanında 

bulunan kent mobilyalarının gözlemler ve anket çalışması sonucunda analiz edilmesi 

ile kullanıcı ile olan etkileşiminin doğurduğu ihtiyaçların ve kullanım 

potansiyellerinin keşfedilmesi amaçlanmıştır. Gözlem ve anket sonuçları 

değerlendirilerek tasarım önerisine yönelik veriler elde edilmiştir. 

Moda Semti’nde kamusal kent mekanlarına yönelik analiz çalışmalarından elde 

edilen veriler ışığında, Moda Sahil dolgu alanındaki park bölgesinde kullanıcının 

istek ve ihtiyaçlarına yönelik bir kentsel iç mekan tasarım önerisi geliştirilmiştir. 

Tasarım önerisi, kent mekanındaki yayaların ve bisikletlilerin dinlenme ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Aynı zamanda Moda’yı ziyarete gelenlerin hatıra fotoğrafı 

çektirebileceği bir iç mekan önerisi de geliştirilmiştir. 
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Kentsel iç mekanlar, insanların çevreleriyle olan ilişkilerinin ortaya çıkardığı 

aktiviteler için özelleşmiş, tanımlı alanların tasarımı ile ilgilidir. Kentsel iç mekan 

tasarımı, iç mimarlık pratiğinin ilgi alanına girmektedir. Böylece insanı, ilişkileri 

bağlamında ele alan iç mimarlık disiplininin mantığı ve tekniğinin kent mekanlarında 

uygulanması ile kent içindeki aktivitelere çözümler geliştirilerek, insanlara geçici 

aktivite alanları yaratılabilmektedir.  

Türkiye’de kamusal kent mekanları ile ilgili çalışmalarda rant sağlamak amaçlı 

planlamalar görülebilmektedir. Yurtdışı örneklerinde görülen kent ve toplum için 

tasarlanmış kentsel mekanların benzerlerine Türkiye’de sıkça rastlanamamaktadır. 

Kamusal kent mekanları ile ilgili politikaların doğru şekilde yönetilmediği 

Türkiye’de, kent mekanlarının işlevlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Kamusal alanda kentsel iç mekan tasarımı ile ilgili öneriler şu şekildedir; 

• Kentsel iç mekanlar oluşturulurken, ilgili disiplinlerin çalışmaları incelenmeli 

ve bu doğrultuda tasarım yaklaşımları belirlenmelidir. 

• Kent plancılarının, kentsel tasarımı gerçekleştirdiği projelerde aktiviteler için 

tanımlı alanlar ayrılmalıdır. 

• İç mimarların kentsel iç mekan tasarımları gerçekleştirmesi ile mekana özgü 

çözümler geliştirilerek kente katkıda bulunulacaktır. 

• Kentsel iç mekanlar, toplumsal ilişkilerin tanımlandığı ve sosyalleşmeye 

imkan veren alanlar olarak işlev görecektir. 

• Kentsel iç mekanlar, insanların ihtiyaçlarına yönelik fiziksel olarak geçici 

ikamet alanları oluşturacaktır. 

• Kentsel iç mekanlar ele alınırken kullanıcısı olan toplumun kültürü ve 

davranışları incelenmelidir. 

• Kentsel iç mekanlar, kamusal kent mekanları kapsamında ele alınacağından 

kamusal alan niteliklerini taşımalıdır. 

• Kentsel iç mekanlar, içinde bulunduğu kent mekanıyla uyumlu olmalıdır ve 

mekanın ruhu gözönünde bulundurularak tasarlanmalıdır. 

• Toplum, kamusal kent mekanları ve kentsel iç mekanlar konusunda 

bilinçlendirilmelidir. 



158 

• Kentsel iç mekanın tasarlanacağı mekanlarda gözlemler yapılırken, mekanın 

atmosferi ve toplumun deneyimleri araştırılmalıdır. 

Kentsel iç mekan kavramı, küreselleşmenin bir getirisi olarak ortaya çıkan, halen 

üzerinde araştırmalar ve deneysel çalışmalar yapılan bir tanımdır. Kent mekanları 

için yeni çözümler arayan araştırmacıların ve akademisyenlerin ortaya çıkardığı bu 

kavram, kentsel tasarımda çalışan farklı disiplinlerin çalışma alanına girmekte 

olduğu için oldukça tartışmalıdır. Kentsel iç mekan kavramı üzerinde çalışmalar, 

geliştirilmeye ve tartışmaya açık biçimde sürdürülmektedir. 

 



159 

KAYNAKLAR 

Ayten, M. A., Ergen Y. B. ve Yazar, K. H. (1997). Kentsel Mobilyalar ve 
Kullanımının Kentsel Tasarım Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 1. 
Ulusal Mobilya Kongresi Bildiri Kitabı, Hacettepe Üniversitesi 
MTYO Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Yayını, Ankara, 
s.129-139. 

Attiwill, S. (2011). Urban Interior Informal explorations, interventions and 
occupations, Spurbuchverlag, Germany. 

Babaoğlu, H. (2010). Sıcaktan Kavrulurken… Şehir Çeşmeleri. Sabah Gazetesi. 
Alındığı tarih: 15.04.2012, adres: 
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/babaoglu/2010/08/11/sicaktan_kavr
ulurken_sehir_cesmeleri 

Baştakar, Ş. (2005). İstiklal Caddesi’ne Makyaj. Sabah Gazetesi. Alındığı tarih: 
15.04.2012, adres: http://arsiv.sabah.com.tr/2005/09/11/gun118.html 

Bayazıt, N. (2001). Çağdaş Bir Yaşam İçin Kent Mobilyaları, 1. Uluslararası Kent 
Mobilyaları Sempozyumu, İston Yayınları, İstanbul. 

Bayrakçı, O. (1989). Kent Mobilyaları Tasarımında Kimlik Sorunu ve Kent Kimliği 
İçindeki Yeri. Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları 
Sempozyumu Bildiri, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, 15-16 
Mayıs. 

Bilgin, N. (1986). Çeşitli Sosyo-kültürel Gruplarda Eşya Sistemleri ve İnsan Eşya 
İlişkileri, Yazıevi, İstanbul. 

Childs, M. C. (2004). Squares: A Public Place Design Guide For Urbanists, 
University of New Mexico Press, Albuquerque. 

Çelik Z., Favro D. ve Ingersoll R. (2007). Şehirler ve Sokaklar, Kitap Yayınevi, 
İstanbul. 

Çetin, D. (2008). Toplum ve Mekan İlişkisinin Kent Dinamikleri İçinde İncelenmesi 
ve Tarlabaşı Örneği (yükseklisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, 
İstanbul. 

Çubuk, M. (1989). Kentsel Tasarım ve Kamu Alanları. Kamu Mekanları Tasarımı 
ve Kent Mobilyaları Sempozyumu Bildiri, Mimar Sinan Üniversitesi, 
İstanbul, 15-16 Mayıs. 

Day, C. (2002). Spirit & Place, Architectural Press, Oxford. 

Design Council (1976). Street Furniture From Design Index, Design Council, 
London. 

Eckbo, G. (2001). Elements&Total Concept of Urban Street Furniture Design, 
Graphic-sha Publishing Co., Tokyo.  



160 

Eroğlu, E. ve Kesim, G. A. (2001). Türkiye’de Kent Mobilyalarının Peyzaj 
Mimarlığı Yönünden Bazı Sorunları, 1. Uluslararası Kent Mobilyaları 
Sempozyumu, İston Yayınları, İstanbul. 

Gökgür, P. (2008). Kentsel Mekanda Kamusal Alanın Yeri, Bağlam Yayıncılık, 
İstanbul. 

Gümüş, K. (2006). İstiklal’den Çıkarılacak Dersler. Alındığı tarih: 20.04.2012, 
adres: 
http://v3.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=7472 

Habermas, J. (1962). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul. 

Hazra, R. (1996). Angan Tedha, Public Places, Bombay, Urban Design Research 
Institude, Bombay. 

Hinkel, R. U. (2011). Urban Interior Informal explorations, interventions and 
occupations, Spurbuchverlag, Germany. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, Evrim 
Yayınevi, İstanbul. 

Kalfa, B. (2008). Türkiye’de Kamusal Mekana Yapılan Yeni Bir Müdahale Önerisi 
Olarak “İmkanmekan” (yükseklisans tezi). İstanbul Teknik 
Üniversitesi, İstanbul. 

Karadayılar, O., Şengün, H. T., Şoher, Ş. ve Uzer, E. (2010). İmkanmekan- 
Kamusal Mekanda Küçük Ölçekli Müdahaleler, Scala Matbaa, 
İstanbul. 

Keştelemur, A. (2011). Çocukların En Çok İstediği Tatil Hediyesi Belli Oldu. 
Alındığı tarih: 06.04.2012, adres: 
http://technomonde.com/834/cocuklarin-en-cok-istedigi-tatil-hediyesi-
belli-oldu 

Korkmaz, E. ve Şatır, S. (2005). Urban open spaces with examples & the 
classification of urban furniture. İTÜ AZ Dergisi, 2, 130-141. 

Köksal, A. (2003). Moda Sahilinde Otoyol İnşaatı ya da Yerel Yönetimin 
Önlenemez “İş Yapma” Dürtüsü. Alınan tarih: 16.04.2012, adres: 
http://v3.arkitera.com/v1/gundem/moda/uzman3.htm 

Manisa, K. ve Pakdil, F. A. (2001). Uygar Kentli İhtiyaçları ve Kent Mobilyaları, 1. 
Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, İston Yayınları, İstanbul. 

Mcquire, S. (2011). Urban Interior Informal explorations, interventions and 
occupations, Spurbuchverlag, Germany. 

Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci: Towards a Phenomenology of 
architecture, Rizzoli, New York. 

Ozankaya, Ö. (1996). Toplumbilim, Cem Yayınevi, İstanbul. 

Özbek, M. (2004). Kamusal Alanın Sınırları, Kamusal Alan, Hil Yayın, İstanbul. 
Öztürk, K. (1989). Kent Mobilyaları Tasarımında Bilgi-İletimi Estetiği. Kamu 

Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu Bildiri, Mimar 
Sinan Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Mayıs. 

Rapoport, A. (2004). Kültür-Mimarlık-Tasarım, Yapı Yayın, İstanbul. 



161 

Sürmen, Ş. (2001). Şehir Mobilyalarında Ulaşılabilirlik Ölçeği ve Buna Bağlı Biçim 
ve Malzeme Arayışları, 1. Uluslararası Kent Mobilyaları 
Sempozyumu, İston Yayınları, İstanbul. 

Şişman, E. ve Yetim, L. (2004). Tekirdağ Kentinde Donatı Elemanlarının Peyzaj 
Mimarlığı Açısından İrdelenmesi. Alındığı tarih: 03.03.2012, adres: 
http://www.trakya.edu.tr/Enstituler/FenBilimleri/Dergi/arsiv/2004-
1ic.htm 

Tanyeli, U. (2005). Genişleyen dünyada sanat, kent ve siyaset: 9. Uluslararası 
İstanbul Bienali’nden Metinler, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul.  

TED (2007). Jan Chipchase on our mobile phones videosu. Alındığı tarih: 
12.03.2012, adres: 
http://www.ted.com/talks/jan_chipchase_on_our_mobile_phones.html
. 

Türk Dil Kurumu (2012a). Genel Türkçe Sözlük. Alındığı tarih: 07.03.2012, adres: 
www.tdk.gov.tr. 

Türk Dil Kurumu (2012b). Felsefe Terimleri Sözlüğü. Alındığı tarih: 12.03.2012, 
adres: www.tdk.gov.tr. 

Türk Dil Kurumu (2012c). Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. Alındığı tarih: 
12.03.2012, adres: www.tdk.gov.tr. 

Tylor, E. B. (1871). The Science of Culture. Primitive Culture. Alındığı tarih: 
04.02.2012, adres http://www2.truman.edu/~rgraber/cultev/tylor.html. 

Url-1 <http://www.publicspace.org/en/works/g072-preureditve-nabrezij-in-mostovi-
na-ljubljanici/prize:2012 >, alındığı tarih: 30.04.2012. 

Url-2 <http://www.cesmeler.gen.tr>, alındığı tarih: 10.04.2012. 
Url-3 <http://v3.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=7276>, 

alındığı tarih: 21.04.2012. 
Url-4 <http://www.publicdesignfestival.org>, alındığı tarih: 25.03.2012. 

Url-5 <http://www.1arti1.net/index.php?/subtitlesnews/iaba/>, alındığı tarih: 
17.03.2012. 

Url-6 <http://www.alperderinbogaz.info/Gate_lab >, alındığı tarih: 19.03.2012. 
Url-7 <http://www.72hoururbanaction.com/batyam.html>, alındığı tarih: 

14.04.2012. 
Url-8 <http://www.ticinocuore.ch/en/6/fondazione_ticino_cuore.aspx>, alındığı tarih: 

03.05.2012. 
Url-9 <http://www.youtube.com/watch?v=tPGBTKmhMcA>, alındığı tarih: 

15.04.2012. 
Url-10 <http://www.aaschool.ac.uk/downloads/briefs2011/int4_Brief2011-12.pdf>, 

alındığı tarih: 19.03.2012. 
Url-11 <http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park>, alındığı tarih: 25.04.2012. 

Url-12 <http://en.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Boulogne>, alındığı tarih: 
15.04.2012. 



162 

Url-13 <http://www.kadikoy.bel.tr/altsayfa.aspx?pid=715>, alındığı tarih: 
10.04.2012. 

Url-14 <http://www.parkbahceler.com/proje-ekibi>, alındığı tarih: 10.04.2012. 

Url-15 <http://www.ibb.gov.tr>, alındığı tarih: 25.04.2012. 
Url-16 <http://cadde.milliyet.com.tr/2012/04/19/HaberDetay/1502318/korlerin-

sehri-kadikoy, http://www.kadikoy.bel.tr/AltSayfa.aspx?pid=672>, 
alındığı tarih: 19.04.2012. 

Url-17 <http://www.kapaktoplama.com>, alındığı tarih: 03.05.2012. 
Ümit, A. (2010). İstanbul Hatırası, Everest Yayınları, İstanbul. 

Wood, E. L. (1990). Sivil Toplumun Yararları ve Zararları. Alındığı tarih: 
29.03.2012, adres: 
http://www.halksahnesi.org/yazilar/sivil_toplum/sivil_toplum.htm 

Yıldızcı, A. C. (2001). Kent Mobilyaları Kavramı ve İstanbul’daki Kent 
Mobilyalarının İrdelenmesi, 1. Uluslararası Kent Mobilyaları 
Sempozyumu, İston Yayınları, İstanbul. 

Zumthor, P. (2006). Atmospheres: architectural environments, surrounding objects, 
Birkhauser, Basel. 



163 

EKLER 

EK A: IMIAD Dönem Projesi 
EK B : Anket Formu 
EK C: Harita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 

 

 

 
 
 
 



165 

EK A 

 
Şekil A.1: Lugano’da yapılan gözlem çalışmasının sonuçları. 
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Şekil A.2: Lugano’da kamusal kent mekanında kent mobilyasının konumlandırılması.
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EK B 
 
ANKET FORMU 

Bu anket çalışması İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Yüksek Lisans 

Programı kapsamında bir tez çalışması için yapılmaktadır. 

Lütfen Kadıköy Moda Semti’nde bulunan kamusal kent mekanlarındaki, kent 

mobilyaları ile ilgili aşağıdaki soruları kendi düşünceleriniz doğrultusunda 

cevaplayınız. 

1. Kişisel bilgiler 
1. adınız-soyadınız 
2. cinsiyet 
3. yaş 
4. yaşadığınız semt 
5. eğitim durumu 
6. meslek 
7. medeni durum ve varsa çocuk sayısı 

 
2. Mekana hangi mevsim ve hava şartlarında gelmeyi tercih ediyorsunuz? 
Sonbahar kış ilkbahar yaz 
Güneşli – parçalı bulutlu- yağmurlu – karlı 
 
3. Moda’da bir kamusal kent mekanı olarak bulunduğunuz şu anki mekanı ne kadar 
sıklıkla ziyaret ediyorsunuz? 

• Ayda birden daha az 
• Ayda 1 
• Ayda 2-3 
• Haftada 1 
• Haftada birden fazla 

4. Bulunduğunuz mekanı ağırlıklı olarak hangi günler ve saatlerde kullanıyorsunuz? 
• Haftaiçi 
• Haftasonu 

 
• Sabah 
• Öğle 
• Akşam 

5. Bu mekanı ne amaçla ziyaret ediyorsunuz? 
• Dolaşmak 
• Kitap okumak-müzik dinlemek 
• Arkadaşlarla vakit geçirmek 
• Yürüyüş-spor 
• Güneş ve temiz hava almak 
• Diğer 

6. Bu mekanda ziyaretleriniz esnasında ortalama ne kadar süre kalıyorsunuz? 
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• 0-30 dk. 
• 30-60dk. 
• 1-2 saat 
• yarım gün 
• bütün gün 

7. Mekandaki oturma elemanlarını konfor ve bakım yönünden nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Konfor -yetersiz   1   2   3   4   5   yeterli 
Bakım -yetersiz   1   2   3   4   5   yeterli 
 
8.Mekandaki aydınlatmaların gece yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 
Yetersiz   1   2   3   4   5   Yeterli 
 
9. Mekanda başka kullanıcılarla iletişim kurma, sohbet etme olasılığınız oluyor mu? 
Evet hayır 
 
10. Mekan içindeki kent mobilyalarını ( oturma elemanları, çöp kutuları, 
aydınlatmalar, ağaç ızgaları vs.) nasıl buluyorsunuz? 
Sayıca yeterli yetersiz 
Renk olarak uyumlu uyumsuz 
Biçim olarak uyumlu uyumsuz 
Fonksiyon olarak yeterli yetersiz 
Estetik olarak güzel çirkin 
 
İlginiz için teşekkürler. 
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EK C
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