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ĠÇ MEKANDA YÖN BULMA: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠNALARDA ĠNCELEME  

ÖZET 

Mekan; içerisinde ihtiyaçlara bağlı olarak eylemlerin gerçekleştirildiği bir ortamdır. 

Eylemler mekanı kullanmaya yönelik olup mekan içindeki sirkülasyonu sağlar. Bir 

mekana girildiğinde; ilk olarak mekan hakkında bilgi edinmeye dair algılama süreci, 

ardından ihtiyacımıza yönelik olarak mekanda hareket etme eylemleri 

gerçekleştirilir. Mekan içinde yön bulma kavramı, bu kapsamda devreye girmektedir 

ve mekanda gerçekleştirilen davranışlarda ve sirkülasyonda yön bulma bu nedenle 

önemli bir yer tutmaktadır. 

Kent içinde kendi evinizin bulunduğu siteyi bulmaktan, sitenizin içinde kendi 

oturduğunuz binaya ulaşmaya, daha sonra evinize girip odalar arasındaki 

hareketinize kadar her adımda aynı konuyla karşı karşıya kalırsınız: Belirli yönlere 

doğru ilerleme ve hedeflediğiniz konuma ulaşma ihtiyacı. İster kent, ister bina, 

isterse iç mekan ölçeğinde olsun; hareket ve sirkülasyonun giderek hızlandığı bir 

süreçte, zaman ve hız kavramlarını da göz önünde bulundurursak bir noktadan, 

ulaşılmak istenen hedef noktasına en kısa, en hızlı ve en az enerji harcayarak 

ulaşmanın gerekliliği kaçınılmazdır.  

Tez kapsamında, bu noktadan hareketle, ilk olarak mekan ve mekanın nasıl 

algılandığına dair genel bilgiler verilerek mekan-algı arasındaki ilişkiye 

değinilmektedir. Ardından yön bulmanın hayatımızda neden önemli olduğu ve 

algının yön bulmada ne gibi etkisi olduğu bir arada incelenmektedir. Algı ve yön 

bulma arasındaki ilişki incelenerek genel kavramlar hakkında ön bilgi verilmektedir. 

Çalışma, mekanda yön bulma konusunu büyük ölçekli kamusal mekanlar üzerinden 

incelemekte ve yönlendirme tasarımına ilişkin kriterler ortaya koymaktadır. Bu 

kapsamda mekansal altyapı ve organizasyona, mekanda algı psikolojisine ve 

bilgilendirme sistemlerine dayalı yön bulma hissinin oluşması ele alınmaktadır. Tüm 

bu veriler göz önünde bulundurularak  büyük ölçekli kamusal mekanlarda hızlı akışın 

ve yönlenmenin daha çok gerektiğine dikkat çekilmekte ve örnek analizleri 

yapılmaktadır.  

Çalışmada son olarak büyük ölçekli bina sınıflandırmasına girebilecek İTÜ Ayazağa 

Metro İstasyonu‟nda yön bulma sorunları irdelenip, metro içindeki hedef belirlenen 

noktaya ulaşmada yön bulmaya yönelik öneriler sunulmakta ve çalışma 

değerlendirme ve sonuç bölümleriyle tamamlanmaktadır. 
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WAYFINDING IN INTERIOR SPACES: A STUDY IN BIG SCALED 

BUILDINGS  

SUMMARY 

Space is an environment which people make their actions according to their needs. 

Actions are for using the environment and providing the circulation in the space. 

While entering to a space, first the process of perception and having the information 

about the space begins, then the process of movement to the target comes. 

Wayfinding concept comes to an important point in this extent and it becomes 

significiant because of these actions and circulation which we make in a space.  

In the city while trying to find your own neighbourhood, or while finding your house 

in the neighbourhood, or entering your house and circulating between the rooms; all 

the same subject is happening: To orient into some ways and the necessity of 

reaching to your targets. Either in the scale of city, building or interior; seeing that 

the movement and circulation accelerating gradually; the concept of speed should be 

taken into consideration. Thus, the need of reaching from one point to another point 

in the shortest and fastest way with spending at least energy cannot be ignored. 

In this thesis, with this point of view, firstly some general information about the 

space and spatial perception is given and the relationship between space and 

perception is examined. Then the reasons why wayfinding is required in our lives  

and how perception effects the wayfinding is studied. The relationship between 

perception and wayfinding is explained and some pre-informations about the general 

subjects are given. 

The study examines the subject over the big scale buildings and public spaces and 

presents the criterias about the wayfinding design. In these ways, the subjects of 

spatial organisation, spatial perception and pschyhology and information systems are 

coming into the issue which creates the sense of wayfinding. Considering all these; it 

is tried to take attention to the point that in big scaled buildings and public spaces, 

orienting people is becoming more important while analysing examples. 

In the conclusion of the study, as a big scaled building, İTÜ Ayazağa Metro Station 

is researched. The problems of orienting in a metro is questioned and some 

suggestions about reaching the targets in the metro are presented and the study ends 

with the evaluation and conclusion parts. 
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1.  GĠRĠġ 

Mekan ve mekan içindeki kullanıcı hareketi, iç mimarlığın temel tasarım 

kaygılarından biridir. Bu doğrultuda, mekanı içindeki elemanlarıyla birlikte düşünüp 

içinde ne gerçekleştiğini hayal etmek gerekir. Mekan en yalın haliyle 

düşünüldüğünde durağandır; içindeki hareketi sağlayan ise insanlardır. Bu hareketten 

yola çıkılarak mekan içinde ne yöne, ne kadar sürede, ne ihtiyaçla, hangi seçimleri 

yaparak hareket ettiğimiz sorusu ortaya çıkmaktadır. Mekanın hangi etkiler 

doğrultusunda insanları yönlendirdiği ve bu yönlendirmenin mekan kullanımındaki 

önemine dikkat çekmek isteyen bu tez çalışması; mekan, algı, hareket, sirkülasyon, 

yön, hedef gibi konuları kapsamakta ve yön bulma konusunda örnek analizlerinden 

elde edilen bulgular ile İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟nda yön bulmaya ilişkin bir 

tasarım önerisiyle sonlanmaktadır. 

1.1 Tezin Amacı 

Herhangi bir tasarım sürecini ele alırsak; aslında süreci iki temel aşamaya 

indirgemek mümkündür. Aşamalardan ilki; tasarımın ulaşacağı kişinin ihtiyaçlarının 

saptanmasıdır. Bu aşamada ihtiyaçlar belirlenir; neyin, ne ölçüde, ne amaçla 

yapılacağına karar verilir. İkinci aşamada ise, bu ihtiyaçların karşılanması için ne 

yapılmalıdır sorusu ortaya çıkar. Tasarımdaki bu iki aşama, iç mekanda yön bulma 

konusunda mekan içinde kullanıcının yön bulma ihtiyacı ve bu yön bulma ihtiyacının 

karşılanması için ne yapılması gerektiğidir.  

İkinci aşamadaki sorunun cevabına ulaşmak için öncelikle mekan içindeki 

hareketlerimizi nelerin etkilediğini düşünmemiz gereklidir. Bu sebeple ilk olarak 

mekan algısı kavramının irdelenmesi gerekmektedir. Algı ve yön bulmanın 

birbirleriyle olan ilişkisinin ele alınması tez kapsamında amaçlanmaktadır. Algının 

dışında yön bulmadaki yardımcı elemanları da gözden geçirmek gereklidir. Bu 

sebeple çalışmada yön bulmaya örnek teşkil etmesi açısından örnekler üzerinde 

inceleme yapılmıştır. Yön bulmanın algı ve algıya dayalı bilişsel bir süreçle 

gerçekleşmesinin dışında gereken yardımcı elemanların mekansal altyapı ve 
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eklenmiş bilgilendirme gereçleriyle sağlandığı görülmüştür. Bu çözümlemelerin 

yapılması tez kapsamında amaçlanmış ve yön bulmadaki tasarım kriterleri 

konusunda gruplamaya gidilmiştir. 

Çalışma, tüm bu çözümlemelerden hareketle okuyucuya veya konuyla ilgilenen 

kişiye binalardaki mekansal altyapı, mekan, mekanın algısı ve algısal mekanda 

yardımcı sistemlerle birlikte ne şekilde yönlendiğimiz konusundaki tasarım 

gereksinimlerini, örnekler üzerinden açıklamayı hedeflemektedir. Bu çalışma, 

mekanı kullanırken ne sebeplerle yönlendiğimiz, ne yöne hangi seçimleri bilinçli 

veya farkında olmadan yaptığımız, yönlenmenin hangi tür mekanlarda daha fazla 

önem kazandığı gibi konulara açıklık getirmek ve çözümlemelerle bir tasarım önerisi 

önesürmek kaygısı içermektedir. 

1.2 Tezin Kapsamı 

Tez çalışması, 7 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümüdür ve bu bölümde 

çalışmanın amacı, kapsamı ve kullanılan yöntem ve teknikler yer almaktadır. İkinci 

bölümde, konu ile ilgili kavramsal temellere açıklık getirilmektedir. Mekan, 

mekansal algı ve yön bulma, yönlenme, oryantasyon başlıkları altında kavramlar 

tanımlanarak okuyucuya ön bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde, iç mekanda yön 

bulma konusunda yapılan araştırmalar ve edinilen sonuçlar ile yönlendirme 

tasarımına ilişkin kriterlerin neler olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu amaçla mekansal 

altyapı ve organizasyona dayalı yön bulma, mekanda algı ve algı psikolojisine dayalı 

yön bulma ve bilgilendirme sistemlerine dayalı yön bulma olmak üzere üç ayrı alt 

başlığa gidilmiş ve tezin genel teorik strüktürü oluşturulmuştur. Teorik strüktür, tezin 

dördüncü ve beşinci bölümündeki analiz ve öneri bölümlerine de kılavuzluk 

etmektedir. 

Çalışma; iç mekanda yön bulma konusunda örnekler üzerinden yapılan incelemeler 

ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda, büyük ölçekli binalarda yön bulma ihtiyacının 

daha önemli ve gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Bu sebeple tezin dördüncü 

bölümü, büyük ölçekli binalarda yön bulmaya ilişkin olarak örnek analizleri 

içermektedir. Her ne kadar küçük ölçekteki mekanlarda yönlenmeden de söz 

edebilsek de; eğer konu en kısa zamanda, en kısa yoldan ve en az enerji harcayarak 

yön bulma noktasına gelmekte ise bu gereksinimin büyük ölçekli, kamusal 

mekanlarda daha gerekli bir hal aldığı görülmektedir. Bu çıkarım aynı zamanda tez 
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çalışmasının ileri sürdüğü bir hipotez olmaktadır. Dördüncü bölümde, bu hipotez 

üzerinden seçilen üç örnek üçüncü bölümde yer alan başlıklar üzerinden analiz 

edilmektedir. Beşinci bölümde ise; büyük ölçekli bir mekan kategorisine giren İTÜ 

Ayazağa Metro İstasyonu‟nda yön bulmaya yönelik bir tasarım önerisi ileri 

sürülmektedir. Bu bölümde yönlendirme tasarımında karşılaşılan sorunlara 

değinilmekte ve bu sorunlara yönelik bir tasarım önerisi geliştirilmektedir. 

Çalışmanın altıncı bölümünde bulgular ve değerlendirme, yedinci bölümünde ise 

sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

1.3 Tezin Yöntemi 

Bu tez kapsamında öncelikle konu ile ilgili her türlü yazılı ve görsel literatür 

taranmış ve incelenmiştir. Araştırma ve literatür tarama kütüphane ve internet 

üzerinden yapılarak konu ile ilgili yerli ve yabancı kitaplara, tezlere, makalelere ve 

her türlü medyaya (fotoğraf, video, vb.) ulaşılmıştır. Tez çalışmasının teorik bölümü 

olan üçüncü bölümün büyük bir kısmı literatür yardımıyla oluşturulmuştur. Teorik 

bölümde örneklendirme yönteminden de yararlanılarak açıklanan her başlığın 

mevcut bir örnek üzerinden açıklanmasına çalışılmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünü oluşturan örnek analizlerine ayrılmış bölümünde 

farklı fonksiyon ve mekansal büyüklükteki üç örnek incelenmiş ve bu örnekler 

üzerinde belge tarama ve davranışsal gözlem aracılığıyla bilgi toplanmış, söz konusu 

örnekler analiz edilmiştir. Analiz edilen her mekanda kullanıcının mekandaki 

başlangıç ve hedef noktası belirlenmiştir. Belirlenen başlangıç noktasından 

hedeflenen noktaya varıncaya kadar izlenen yol kişisel olarak deneyimlenmiş ve tez 

kapsamında oluşturulan teorik altlık kapsamında yön bulmada etkili olduğu 

düşünülen tasarım öğelerinin mekanda uygulanıp uygulanmadığı sorgulanmıştır. 

Ayrıca söz konusu örneklerin analizi aşamasında fotoğraf ve video çekimleri 

yapılmış ve davranışsal gözlem yöntemi ile gözden kaçan unsurların tespitine 

çalışılmıştır. Örneklere ilişkin mimari çizimlere de ulaşılmış; iki ve üç boyutlu 

çizimler üzerinde tespitler yapılmıştır. Kullanılan yöntem ve teknikler ışığında 

strüktürü oluşturulan ve seçilen örneklere ilişkin olarak yapılan analizler sonucu 

kurgulanan tablolarda ise her örnek için değerlendirmeler yapılmıştır. Tezin öneri 

bölümü olan beşinci bölümde de aynı yöntem uygulanmış; diğer mekanlardan farklı 

olarak bu mekana bir mimar olarak tasarım önerisi getirilmiştir.  
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2.  KAVRAMSAL TEMELLER 

Bu bölümde çalışmanın içeriğini oluşturan temel kavramlar olan mekan, mekan 

algısı ve yön bulma kavramlarına açıklık getirilecektir.  

Mekan, mekanı ne şekilde algıladığımız ve mekandaki hareketlerimizi ve yönümüzü 

neye gore belirlediğimiz, iç mekanda yön bulma konusunda birbiri ardından gelen 

durumlardır.  Bu durum üç temel faktörden oluşmaktadır: aktör, psikolojik 

sorumluluk ve hareket (Zube ve Moore, 1991). Aktör mekanı kullanan kişidir ve 

mekan kullanıcısı olarak belirlenir. Kullanıcının mekanı ne şekilde kullanacağına 

sahip olduğu psikolojik sorumluluk yön vermektedir. Kullanıcı sahip olduğu bu 

bilinçle birlikte mekandaki hareketini gerçekleştirir. Yön bulma konusu da mekan 

içindeki bu hareketler bütününden oluşmaktadır.  

Mekanda sirkülasyon gerçekleşirken belirli aralıklarla belirli seçimler yaparız. Bu 

seçimler hareketimizi ve hareket yönümüzü etkiler. İç mekanda yön bulma, bu 

sirkülasyonun akıcı olması ve hangi yöne gittiğimizi bilinçli ve güvenli bir şekilde 

kontrol edebilmemizdir. Bu durum mekanla, o mekanı ne şekilde algıladığımızla ve 

yönümüzü aradığımızla ilişkilidir. Bu sebeple öncelikle bu bölüm kapsamında 

mekan, mekansal algı ve yön bulma, yönlenme, oryantasyon kavramları 

tanımlanmakta ve konuya bir giriş yapılmaktadır. 

 

                      ġekil 2.1 : Yön bulma – mekandaki seçimler bütünü 

                                        (http://blog.asisignage.com/category/architectural-signage/).                                             
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2.1 Mekan 

Mekan en yalın haliyle bir sınırlandırıcı tarafından çevrelendirilen, içinde yaşamsal, 

sosyal ve fiziksel elemanları barındıran bir ortamdır. Hasol (1990)‟a göre mekan; 

„„Kişiyi çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde çeşitli eylemlerini sürdürmesine 

elverişli olan bir boşluktur‟‟ şeklinde tanımlanmıştır (Göler, 2009). Mekanı fiziksel, 

kavramsal, algısal, fonksiyonel gibi alt başlıklarla sınıflandırmak mümkündür. 

Aslında mekan tek bir kelimeyle bir boşluğu ifade etmektedir. Bu bağlamda bu 

boşluğun içinde neler barındırdığı önem kazanmaktadır. 

Mekanı soyut ve gerçek anlamda düşünmek söz konusu olduğunda konuyla ilgili 

birçok mekan tanımı yapabilmek olasıdır. Soyut mekan zihnimizde 

oluşturabileceğimiz bir boşluğu ifade ederken gerçek mekan fiziksel gerçekleri 

içinde barındıran bir ortama dönüşür. Gerçek mekan üzerinden ilerlersek; gerçek 

mekanla ilgili şu şekilde bir gruplama yapmak mümkündür: 

1. Deneyimlenilen Mekan: 

 Görsel olarak algılanan mekan 

 Dokunarak algılanan mekan 

 İçinde hareket edilen mekan 

2. Geometrik (Fiziksel) Mekan: 

 Sürekli 

 Sonsuz 

 Üç boyutlu 

 Homojen 

 İzotropik (Hidayetoğlu, 2010). 

Mekan içinde yönlenme konusuna dikkat çekilmek istendiğinde, bu 

sınıflandırmadaki „‟Deneyimlenen Mekan‟‟ konusunun önem kazandığı 

görülmektedir. Bu bağlamda mekan, içinde eylemlerin gerçekleştiği, hareket 

unsurunun olduğu ve algısal olarak kullanıcı tarafından deneyimlenen bir nesne 

haline dönüşmektedir. Kullanıcı mekana ilk kez giriyorsa, duyularıyla mekanı 

algılama sürecine girer ve mekana girdikten sonra da  mekanı  kullanma ya başlar; 
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yani mekan içinde hareket etmeye başlar.  

Mekan tanımına daha kavramsal yönden yaklaşıldığında, mekan sürekli olarak 

varoluşumuzu çevreler (Ching, 2007).  Yani mekan sahip olduğu biçim, ışık, renk 

gibi elemanlarla herhangi bir sınır gerektirmeden kullanıcıyı içine dahil ederek kendi 

sınırlarını kendisi çizebilmektedir.  

Mekan kullanımı, mekanın kendi bünyesinde barındırdıklarıyla şekillenir. Günlük 

hayatta herhangi bir nesnenin yerini anlatmak için bazı ifadeler kullanılmaktadır. 

Örneğin; bir mekandaki masanın konumuyla ilgili bazı yön ifadeleri kullanmakta ve 

bunu yaparken belirli röper noktaları vermekteyiz. Bu da mekanın içi boş bir düzlem 

olmaktan çıkıp içinde mekansal öğeleri barındıran bir ortam olması sonucunu 

doğurmaktadır. Yani kullanıcı mekana girdiğinde, mekandaki bu elemanları 

algılama, değerlendirme ve duygusal olarak tepki gösterme eylemleri içine girer. Bu 

sebeple, mekan kavramının kullanıcı gereksinimleriyle doğrudan ilişkisi 

kaçınılmazdır. Yani mekan-kullanıcı etkileşimi mekan içindeki sirkülasyonun da bir 

belirleyicisi haline gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.2 : Kullanıcı gereksinimlerine göre tasarlanmış farklı yatak odası mekan                        

                     yerleşimleri ve oluşan sirkülasyon alanları (Hall ve Giglio, 2010). 
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2.2 Mekansal Algı 

Algı, dış dünya ile insanın iletişim kurmasını sağlayan, çevresel etmenlere karşı 

insanın zihninde oluşturduğu karmaşık bir olaydır. İnsan, öncelikle çevreden gelen 

uyarıları almakta, ardından da bunu bir süzgeçten geçirip duyumsamaktadır. Bu 

süreç, insan beyninde gerçekleşen ve sinir hücrelerinin beyne gelen uyarıları alması 

ve aldıktan sonra da bunu işleyip ilgili duyu organlarına iletmesiyle sonuçlanır. Algı 

süreci bu şekilde gerçekleştikten sonra insan, 5 duyusunun herhangi biriyle idrak 

ettiği uyarıya karşı tepki verme eyleminde de bulunmaktadır. Algı olayı sinirsel bir 

durum olup insan - çevre arasındaki elektriksel bir iletişimdir.  

Algı (idrak) kavramı geçmiş deneyimlerimizle de yakından ilişkili bir 

duyumsamadır. Gürer (1970), algı ve geçmişten edindiğimiz deneyimler arasındaki 

ilişkiyi şu şekilde açıklamaktadır: 

„‟Algı, şimdi alınan duyum ile eskiden çeşitli zamanlarda alınan imgeleri 

canlandırmak, bir küme yapacak şekilde birleştirmek ve bunların hepsini şimdi bizde 

duyumu doğuran şey üzerinde toplamak gibi önemli bir zihin çalışmasıdır. Diğer 

zihin çalışmalarıyla da işbirliği yapar‟‟. 

İnsanın içinde bulunduğu çevre ile ilişkisi duyu organlarıyla olmaktadır. Bu sebeple 

görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularımız, çevremizle olan ilişkimizde 

büyük bir yer tutmaktadır. Algı, insanın çevresi hakkında bilgi sahibi olmasını ve 

buna bağlı olarak hayatını şekillendirmesini sağlayan önemli bir iletişim aracıdır. 

Algı konusunda birçok yönden ele alınmış tanımlamalar bulunmaktadır. Algıyı 

sadece çevresel uyarıcılar ve bilişsel değerlendirme olarak nitelendirebilmekle 

birlikte, onu geçmiş deneyimlerimizle de ilişkilendirmek de mümkündür. Başka bir 

yönden de algıyı bilgi işleme olarak gören yaklaşımlar da söz konusudur. Gestaltçılar 

ise algıyı biçimle ilişkilendirmekte, algıda şekil - zemin ilişkisini sorgulamaktadır. 

Bu bağlamda algı üzerinde etkili olan birçok etmen olduğunu söylemek mümkündür. 

Çevreden gelen uyarıcı, uyarıcının cinsi ve şiddeti, kişinin içinde bulunduğu çevre 

koşulları, kişinin sinir sistemi ve sistemin işleyişi gibi faktörler o anda kişinin 

çevreden gelen bilgiyi farklı açılardan algılamasına sebep olabilmektedir. Yani, algı 

bilgiyi duyumsamak ve değerlendirmek olarak da nitelendirilebilmektedir. 
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ġekil 2.3 : Neisser‟in algısal döngüsü (Gür, 1996). 

Algının insan - çevre arasındaki kurduğu bir bağ olmasından yola çıkılarak insanın 

içinde bulunduğu mekan ve bu mekanla olan iletişimi konusu, „‟Mekansal Algı‟‟ 

kavramını ortaya çıkarmaktadır. Kişinin bir mekana girmesi, onu kullanmaya 

başlaması anlamına geldiğinden, kişi artık kullanıcı durumuna geçmektedir. Bundan 

dolayı buradaki kişi artık „‟kullanıcı‟‟ olarak adlandırılmaktadır. Kullanıcının mekanı 

kullanımı, mekanı algısı ile doğrudan ilişkidir. 

Mekansal algı, algı açıklamasındaki çevre kelimesinin artık „‟mekan‟‟ olarak yer 

değiştirmesiyle oluşan benzer bir tanım içermektedir. Kullanıcının mekanı 

duyularıyla algılama ve bu algılamaya bağlı olarak da mekanı değerlendirme içine 

girdiği bir süreçtir. Burada önemli olan, mekanın kullanıcı olarak okunabilirliğini 

sağlamak ve kullanıcıya mekanı algılama sürecinde kolaylık sağlayabilmektir. 

Mekanın algısı, 5 duyu organıyla da sağlanan çoğul bir ifade içermektedir. Bu 

bağlamda mekanın algısını görsel, işitsel, kokusal, tatsal ve dokunsal olarak ele 

almak mümkündür. Mekan algısı tüm bu duyuların bir arada olarak; görsel anlamda 

mekandaki objelerle, işitsel anlamda ses faktörüyle, kokusal olarak mekandaki koku 

ile, tatsal olarak mekanın bize ne hissettirdiği ile, dokunsal olarak ise mekanın 

içindeki biçimler ve malzeme dokusu ile sağlanmaktadır. Yani mekan içinde bulunan 

donatılarıyla kişi algısına fiziksel ve psikolojik olarak ulaşmaktadır. Mekan ve 

mekan algısı içinde bulunan bu donatılarla birlikte düşünmelidir. 
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„‟Mekan birçok uyaranı ile duyu organlarına bilgi iletir ve bunlar da mekansal 

algının gerçekleşmesini sağlar. Bu uyarıcıların oluşturduğu algıların her biri, bir 

duyunun ağırlıklı olarak ön plana çıkmasıyla görsel algı, işitsel algı, boyutsal algı, 

ısısal algı gibi farklılaşabilmektedir‟‟ (Hidayetoğlu, 2010). 

Çizelge 2.1 : Duyuların sınıflandırılması (Hidayetoğlu, 2010). 

Duyular  Duyu Organları Duyumlama Çeşit 

ve Özellikleri 

Uyarıcısı 

Uzaktan 

Gelen 

Duyular 

 

1. Görme 

2. İşitme 

3. Koklama 

 

Göz 

Kulakta Salyangoz 

Bunun İçindeki Zar 

 

Renk ve Işık 

Frekans, Tını 

Farklı Kokular 

Uyarıcının 

Deri 

İle Temas 

Etmesi 

Gereken 

Duyular 

4. Tatma 

5. Dokunma 

6. Sıcaklık Duyusu 

7. Soğukluk D. 

8. Acı ve Sızı D. 

 

Dilde Tat Çukurları 

Deride Basınç Alıcıları 

Deride Sıcaklık A. 

Deride Soğukluk A. 

Deride Sinir Açık Ucu 

 

 

Tatlı, Ekşi, Tuz, Acı 

Basınç Duyumu 

Sıcaklık Duyumu 

Soğukluk Duyumu 

Acı Sızı Duyumu 

Uyarıcısı İç 

Organlardan 

Gelen 

Duyular 

9. Denge Duyusu 

 

10. Kas Duyusu 

11. Organik Duyu 

 

Kulak İçindeki Yarım 

Daire Kanalları 

Kaslar 

İç Organlardaki 

Sinirler 

 

Denge, Basınç, Eğim ve 

Dönme 

Devim ve Yön 

Sindirim, Boşaltım, 

vb 

Mekanların duyusal olarak algılanması, mekan kullanımını, dolayısıyla da mekan 

içindeki hareketi etkilemektedir. Yani mekanı ne kadar algıladığımız ile mekan 

içinde ne şekilde yönlendiğimiz arasında bir ilişki söz konusudur. Mekansal algı, bu 

noktada mekan içinde hareket etme ve yön bulma konularına zemin oluşturmaktadır. 

2.3 Yön Bulma, Yönlenme ve Oryantasyon 

Yön bulma, kişinin bir noktadan başlayarak hedeflediği diğer bir noktaya gidinceye 

kadarki izleyeceği rotayı belirlemesidir. Bu rotayı takip ederken çevresel verilerden 

ve önceki deneyimlerinden faydalanır. Yön bulma kavramı kişinin mekan içindeki 

yönünü aramasıdır. 

Yön bulma, yönlenme, oryantasyon kelimeleri temelde aynı olgunun farklı birer 

ifadeleridir.Yön bulma, gündelik hayat içinde mutfaktan yatak odasına geçerkenki 

kadar basit olabilmekle birlikte, bir hastanede acil servise yetiştirilen bir hastanın 
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taşınmasında olduğu gibi hayati önemler de içerebilmektedir. Kent içinde araba 

kullanırken yönlere ihtiyacımız olduğu gibi, mekan içinde aradığımız bir nesneyi 

bulabilmek için de yönlere ihtiyacımız vardır. Bu anlamda yön bulma kavramı 

hayatımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Yön bulma, hedeflenen bir noktaya ulaşmak için aranılan yoldur. Bu hedefe 

ulaşırken aranılacak yolda kişinin davranışları önem kazanmaktadır. Yön bulmaya 

yönelik kişi davranışlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Önceki deneyimlerin göz önünde bulundurulması, 

 Çevre içeriğinin değerlendirilmesi, 

 Çevrenin mekansal karakteristiklerinin anlaşılması, 

 İşaret sistemleri, haritalar ve diğer göstergeler üzerinde bulunan bilgilerin 

anlaşılması, 

 Farklı olasılıkların değerlendirilmesi, 

 Verilen rotayla ilgili olarak zaman, ilgi ya da güvenlik faktörlerinin 

değerlendirilmesi (Arthur ve Passini, 1992).  

Yön bulma sorunu, kaybolma riski yüksek, büyük ölçekli, karmaşık yapılı binalarda 

daha çok meydana gelmektedir. Bu tip mekanlarda, hatırlama veya okunabilirlik 

konuları gündeme gelmektedir. Kişinin, yön bulma sorunuyla karşı karşıya 

kalmasının kişide fizyolojik ve psikolojik zarara yol açtığı durumunu düşünürsek, 

kişi yönünü bulamadığı zaman hem daha çok enerji harcamak zorunda kalmakta hem 

de stres altına girmektedir. Buna da çoğunlukla tasarım engelleri sebep olmaktadır. İç 

mekanda yön bulmayı zorlaştırıcı tasarım engelleri: 

 Mekanların aynı görünümde olmaları 

 Koridorların keskin veya geniş açıyla birleşmeleri 
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 Temel binalara girişlerin, sınırların, kesişim yerlerinin ve işaretlerin uygun bir 

şekilde aydınlatılmamaları 

 Ana bina girişlerinde ve asansör hollerinde yön bulma bilgilerinin 

bulunmayışı veya yetersiz oluşu (Ece, 2006). 

„‟Yön bulma, bir problem çözme işlemidir. İnsanlar, yönlenmeleri sırasında birçok 

karar verme pozisyonunda kalırlar. İlk kararları gidecekleri hedeflerini belirlemek, 

ikinci kararları oraya nasıl gidecekleri, üçüncü kararları ise oraya giderken 

izleyecekleri rotanın nasıl olacağıdır‟‟ (NHS Estates, 2005).  

Yönlenme kavramı ise; yön bulmanın eyleme geçmesi noktasıdır. Yönlenme, 

devinim yeteneği olan tüm canlıların gereksinme ve amaçları doğrultusunda 

davranmalarıdır (Gür, 1996). Öncelikle yönümüzü bulmaya çalışır, ardından 

aradığımız o yolda hareket ederiz; yani yönleniriz. Mekan içindeki hareketlerimizde 

birçok noktada hangi yönü seçeceğimiz konusunda bilinçli veya bilinçsiz bazı 

kararlar veririz. Bu da bize, yönlenme konusunun bilişsel bir tarafının da olduğunu 

göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.4 : Yönlenmede bilişsel süreç (NHS Estates, 2005). 

Oryantasyon, fransızca orientation sözcüğünden gelmekte; yönlendirme, kılavuzluk 

etme gibi kavramları içermektedir (Büyük Türkçe Sözlük, TDK). 
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Yön bulma, yönlenme ve oryantasyon kavramları iç içe olmakla beraber aralarındaki 

fark şu şekilde açıklanabilir: „‟Mekânsal oryantasyon her ne kadar dinamik bir karar 

verme ve bilgiyi değerlendirme süreci içerse de kinetik olarak durağan bir eylem 

olarak değer kazanır. Buna karşın yön bulma, farklı mekânlar arasındaki ilişkiyi de 

içine alan, oryantasyonu da bir alt küme olarak düşünebilecek, aktif bir eylemdir.  Bu 

noktada yön bulma daha geniş bir ölçeği kapsamakta; yönlenme ve oryantasyon ise 

daha alt başlıkta incelenebilmektedir‟‟ (Hidayetoğlu, 2010). 

Yön bulma, yönlenme ve oryantasyon kelimelerini bir başka açıdan değerlendirmek 

de mümkündür. Berger (2009), yön bulmayı diğer iki kavramdan farklı olarak, bir 

çevresel grafik tasarım olarak tanımlamaktadır. Yön bulma içerisinde algıyı, bilişsel 

bir karar sürecini barındırmakla birlikte, bilgiyi iletme ve uluslararası bir boyuta 

taşıma özelliği de taşımaktadır. Yön bulma tasarımları bu kapsamda, içlerinde grafik 

tasarım öğelerini de barındırmaktadır. Bu grafik ifadeler zamanla, çevrenin birer 

bilgi sistemleri haline gelmekte ve kişinin algı ve karar verme aşamasında büyük rol 

oynamaya başlamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.5 : Yön bulma – bir çevresel grafik tasarımı (Berger, 2009). 
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3.  ĠÇ MEKANDA YÖN BULMA 

Kent ölçeğinden iç mekan ölçeğine; yönlenme, insanların kaybolma sorununa çözüm 

olmak ve ulaşmak istedikleri noktaya ek kısa zamanda ve en az enerjiyi harcayarak 

ulaşabilmelerini sağlamak amacını içermektedir.  

İç mekanda yön bulmaya yönelik ipuçlarını kent ölçeğinde yapılan bazı örneklerde 

de görmek mümkündür. Bu kapsamda, kent içinde yönümüzü aradığımızda 

kullandığımız bazı unsurları iç mekana da indirgeyebiliriz. 

Kent ölçeğine bakarsak; yönlenme konusundaki genel kavramları Lynch (1960)‟in 

sınıflandırmalarında görmek mümkündür.  Bir kent imajı, içinde birçok bağımsız  

imajın üst üste gelmesiyle oluşmaktadır. Bu bağımsız gruplar kentsel imajın birer 

parçaları olmaktadır ve şu şekilde sıralanabilirler: 

 Yollar (paths) 

 Kenarlar (edges) 

 Bölgeler (districts) 

 Düğümler (nodes) 

 Simge nesneler (landmarks) (Lynch, 1960). 

Lynch‟in tanımladığı bu elemanlar, kent içinde yön bulmayı kolaylaştırıcı, kişiye 

bulmak istediği yeri bazı referanslar yardımıyla bulmasını sağlayan unsurlardır. 

Yollar, belirli bir aks üzerinde ilerlememizi sağlayan araçlardır. Kenarlar, bu aksa 

paralel giden, birer ayırıcı görevi de gören dikey sınırlayıcılardır. Bölgeler, mahalle 

kavramıyla benzer nitelikte, şehri parsellere bölen alt kümelerdir. Düğümler, karar 
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verme aşamasının gerçekleştiği kesişim noktalarıdır. Simge nesneler ise kişiye 

referans veren bir bina, bir heykel, vb. nesnelerdir. 

   

               ġekil 3.1 : Yollar – kenarlar – bölgeler – düğümler – simge nesneler                                       

                                 (Lynch, 1960). 

Kentte rastladığımız bu elemanların, günümüzde kamusal mekanların artması, 

hayatın daha hızlı bir akış içinde olması, zaman kavramının bu sebeple giderek daha 

da önem kazanması gibi nedenlerle iç mekan ölçeğinde de benzer gereksinimlerle 

sağlanması gerektiğini görmekteyiz.  Alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, metro 

istasyonları, havaaalanları, oteller gibi insanların yön bulma hislerinin ihtiyaç haline 

geldiği bu mekanlarda bu ihtiyacın yönlendirme sistemleriyle karşılanması 

gerekmektedir. Nasıl kent içinde ulaşmak istediğimiz yere haritalara bakarak, otobüs 

duraklarının yerleri ve güzergahlarını takip ederek, yolcuğumuzun nerede başlayıp 

nerede biteceğini hesap ederek gitmeye çalışıyorsak; bir hastaneye geldiğimizde de 

öncelikle giriş kapısının yerini fark edebilmeli, daha sonra gitmek istediğimiz 

departmanın hangi katta olduğu, hangi sirkülasyon elemanıyla o kata ulaşabileceği 

gibi sorulara da yanıt bulmamız gerekmektedir. Aksi takdirde iç mekanda, kaybolma 

hissi, stres, zaman kaybı gibi problemlerle karşılaşır; gitmek istediğimiz noktaya geç 

kalabiliriz.  

Mekan ölçeğine indiğimizde; yönlenme konusu ev içinde bir odadan diğer bir odaya 

geçmekle ve hatta bir oda içindeki yönlenmelerimiz kadar basit bir hareket de 

olabilmektedir. İç mekandaki bu hareketlerimizi etkileyen faktörleri iki ana başlıkta 

inceleyebiliriz: bunlardan ilki ihtiyaç, diğeri ise ihtiyacın karşılanmasıdır. Mutfağa 

girdiğinizde, ihtiyacınız su içmek ise öncelikle mekan içinde sürahinin bulunduğu 

noktayı bilmeniz gerekmektedir. Bunun için de geçmiş deneyimlerinize gereksinim 

duyarsınız. Eğer sürahinin yerini biliyorsanız; ihtiyacınızın karşılanması aşaması 

daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Geçmiş deneyimlerinizin zihninizde 

oluşturduğu harita, sizi farkında olmadan ve hızlı bir şekilde sürahiye doğru ilerletir. 
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Eğer sürahinin yerini bilmiyor veya hatırlayamıyorsanız; bu kez ihtiyaç belirlidir; 

ancak ihtiyacın karşılanması için mekanı algılamanız ve sürahinin nerede 

olabileceğini araştırmanız gerekir. Bu örnekte çok az gibi görünse de bir zaman 

kaybına uğrarsınız. Sürahinin yerini düşünme ve mutfağın neresinde olduğunu 

algılama süreci vardır. Burada yapılabilecek şey, bu süreci en aza indirebilmek ve 

mutfağın karmaşık bir yapıda değil de, algılanabilir renk ve dokularda olması gibi 

mekansal algıya yönelik tasarım kriterleri ile sürahinin yerinin algısını 

kolaylaştırmaktır.  İç mekanda yönlendirme tasarımı da bu sebeple gerekli hale 

gelmektedir: İhtiyaç ve ihtiyacın karşılanması doğrultusunda ne yapılması gerektiği 

konusunda kişiye kolaylık sağlamayı hedefler. 

 

ġekil 3.2 : O‟Neill‟ın strüktürel algı modeli (Garip, 2003). 

Örnekten de anlaşılabildiği gibi, iç mekanda yön bulma konusu, kişinin zihinsel 

faaliyetleriyle birlikte kişinin algılamasına yönelik mekan ve mekansal ilişkileri de 

kapsayan bir özellik kazanmaktadır.  

Bu noktadan hareketle; konu bu başlık altında yönlendirme tasarımı yapılan farklı 

ölçek ve fonksiyondaki mekanlardaki örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak 

incelenecektir. İncelenen örneklerden hangi tipolojideki binalarda ne gibi yönlenme 

sorunlarının yaşandığı ve bunlara ne şekilde çözümler üretildiği görülecektir. Bu 

bağlamda iç mekanda yön bulma konusu üç başlık altında gruplanmaktadır: 

Mekansal altyapı ve organizasyona dayalı yön bulma, mekansal algı ve algı 

psikolojisine dayalı yön bulma ve bilgilendirme sistemlerine dayalı yön bulma.  
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3.1 Mekansal Altyapı ve Organizasyona Dayalı Yön Bulma 

Mekanda yön bulmada ilk olarak ele alınması gereken konu, tasarımı yapılan binanın 

genel işleyişi ve bu binaya ait mekanların organizasyonudur. Bir binaya girdiğimizde 

yönlendirmeye yönelik tasarlanmış sirkülasyon alanları mekanları bulmamızda bize 

yardımcı olabilirken; karmaşık yapılı sirkülasyon alanları, bizi binada kaybolma ve 

buna bağlı olarak strese girme gibi olumsuz yönde etkiler altına sokabilmektedir. 

Proshansky ve diğ. (1976), çevresel psikoloji ile ilgili olarak stres faktörünü azaltan 

mekan özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır: 

 Mekan içindeki fiziksel ve psikolojik tehditleri önlemek (aşırı sıcak ya da 

soğuk, karanlık, havasız, vb.). 

 İnsan ölçeğini ve gereksinimlerini esas alan bir mekan oluşturmak. 

 Mekana alternatif fonksiyonlar yüklemek (çok amaçlı mekan tasarımı).  

 Mekanın okunabilir (anlaşılabilir) olmasını sağlamak. 

Günlük hayat içinde bir yerden bir yere gitmenin giderek zorlaşması, hızlı yaşam, 

stres, aşırı sorumluluk gibi olumsuz etkenlerin süratle arttığını varsayarsak; 

insanların bir yere zamanında ve rahat bir şekilde yetişmesi önemli hale gelmektedir. 

Bu anlamda insanın mekanı en verimli şekilde kullanabilmesi, mekan ve o mekanda 

nasıl davranabildiğiyle ilgilidir. İnsanların bilmedikleri çevrelerde hareket planlarını 

nasıl oluşturduklarını ve hangi çevresel verilerin hareket esnasında önem kazandığını 

anlamanın bir yolu bu hareket süreçlerinin ve sonuçlarının incelenmesidir (Garip, 

2003). Yani, mekan-insan davranışı konusunun ele alınmasıdır. 

Mekan - insan davranıĢı arasındaki ilişki, çevre ve insanın o çevredeki etkenlere 

bağlı olarak davranması olarak indirgenebilmektedir. Kişinin bulunduğu çevreye 

göre davranması da bu başlığa bir örnektir. Çevreyi fiziksel (var olan) bir ortam 

olarak tanımlarsak; kişi bu fiziksel ortamdaki verilere göre veya başka etkenlerle 

davranışları konusunda kendi seçimlerini en son aşamada kendi belirlemektedir. 
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Fiziksel bir ortamda, kişinin kendi özgür seçimleri ve davranışları konusu üç başlıkta 

toplanabilmektedir: 

 Kişi çoğunlukla her durumda, idrak edici ve çözüme yönlenmiş bir 

organizmadır. 

 Kişinin memnun olmaya yönelik girişimleri, onun fiziksel çevresiyle olan 

etkileşimleriyle ilintilidir. 

 Kişinin fiziksel çevresini organize etmeye yönelik bireysel çabaları, onun 

özgürce karar verme olanağını kolaylaştırmaktadır (Proshansky ve diğ. 1976). 

Bu üç başlıktan da anlaşılacağı gibi; öncelikle kişi kendi çevresi üzerinde etkili 

olmaktadır. Çözüme gitme konusunda kendi çevresini organize edebilmektedir. Bunu 

gerçekleştirken de kendini memnun etmek; yani kişisel gereksinimlerini karşılamak 

için çevresiyle etkileşime girer, çevresiyle iletişim kuran bir varlık haline dönüşür. 

Tüm bu çabaların da, onun kişisel karar verme mekanizmasını etkileyen önemli 

noktalar olduğu anlaşılmaktadır. Karar verme kavramıysa, yön bulma konusuyla 

doğrudan ilişkilidir. Kişinin çevresiyle olan etkileşimi karar vermesine, belirli 

noktalarda karar vermesi ise yönlenmesi konusunda ona yardımcı olacak 

elemanlardır.  

Verdil (2007), mekansal organizasyon ve planlamayı, kent ölçeğinde şu şekilde 

irdelemiştir: „‟Kent içindeki mekansal durum, çesitli aktivitelere sahiptir. Hareket, 

oluşum ve farkındalık mekan kullanımının ve mekansal aktivitelerin bağımsız 

katmanlarıdır. Eğer bir biçim koordine edilmişse, bunun nedeni mekansal 

düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, bizim gözlem altındaki olayları incelememizi 

zorlaştırır. Hareket olgusu böylelikle, bu değişkenlere göre daha iyi anlaşılabilir. 

Hareket ve plan arasındaki ilişki, planın oluşmasına katkıda bulunur‟‟. Burada sözü 

geçen kent ölçeğinden hereket ve plan olgusuna geçiş, bina içi mekansal ilişkiler ve 

insan davranışı arasındaki ilişkiyle benzerlik gösterir.  

Mekan - insan davranışı arasındaki ilişkiden hareketle; insanın kendi çevresini 

yapabilme sürecine varıldığında, insan kavramı mimar, çevre kavramıysa bina olarak 
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karşımıza çıkar. İnsanın kendi çevresini düzenlemesi bina yapım sürecine kadar 

gitmektedir. Bina tasarımındaki mekanların konumları ve planlaması konusunda 

yapılan tasarım aşaması, bina içi yönlenmede büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda bina içi mekansal düzenlemelere yönelik olarak, iki karşıt kavramdan 

söz edebilmek mümkündür: 

 Okunabilirlik. 

 Karmaşıklık (Helvacıoğlu, 2007). 

Okunabilirlik, herhangi bir olgunun nerede ve ne şekilde olduğunun kolayca 

anlaşılabilmesidir. Okunabilir bir iç mimari, mekanların ve mekanların konumlarının 

kullanıcı tarafından kolayca anlaşılabildiği bir tasarım anlamına gelmektedir. Bu da 

karmaşık yapılı mimari tasarımlardan daha çok, basit ve yalın altyapılı mimari 

tasarımlarda kendini gösterebilmektedir.  

Binanın mekansal altyapısının tasarımı, yönlendirmeye yardımcı olabilmektedir. 

Sirkülasyon boşlukları ve binaya ait fonksiyonların yerleri, binaya giren kullanıcı 

tarafından anlaşılabiliyorsa, binanın kendi tasarımı yönlendirme tasarımına yardımcı 

bir ön adım oluşturmaktadır. Bu bağlamda yönlendirme tasarımına dair yapılacak 

diğer ek bilgilerden önce, binanın kendi yapısı kullanıcıları kaybolma hissinden 

uzaklaştırarak bina içindeki mekanları kolay bulunabilir hale getirebilmektedir. Bu 

durum, görsel olarak mekanların ve sirkülasyon alanlarının fark edilebilir olmasıyla 

olabileceği gibi; kullanıcının önceki yapılarda gördükleri benzer mekansal 

deneyimleriyle de sağlanabilmektedir.  

Sirkülasyon boşlukları, bina içindeki mekansal organizasyonu da şekillendiren, diğer 

mekanların konumlandırılmasından önce tasarlanması gereken önemli alanlardır. İyi 

tasarlanmış bir sirkülasyon sistemi, kullanıcıya binayı anlamasını sağlamaktadır 

(Arthur ve Passini, 1992). Kullanıcı, binadaki merdiven, asansör gibi sirkülasyon 

elemanlarının yerlerini algılayabildiği takdirde; bina içindeki düşey faaliyetlerini 

daha kolay gerçekleştirerek yön bulma davranışını katlar arasında çözebilme imkanı 
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bulmaktadır. Bu kapsamda sirkülasyon boşluklarının yerleri ya görsel olarak 

kullanıcıya fark ettirilmeli ya da bir sembolle anlatılmalıdır. 

 

 

 

 

  

 

       ġekil 3.3 : İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu yönlendirme tasarımı – yürüyen                          

                         merdivenlerin konumlarını gösteren bir grafik. 

KarmaĢıklık, içinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok 

şeyden oluşan bir olgudur (Büyük Türkçe Sözlük, TDK). Tanımdan da anlaşılacağı 

gibi, birşeyin çok ve yoğun olması onu daha anlaşılabilir kılmaktan çok, zor 

algılabilir bir hale sokmaktadır. Bu sebeple mimari anlamda alışılmamış biçimler, 

alışılmamış bir mimari anlayış getirilmesi istenen bina tasarımları, beraberinde 

algılama ve yönlenme sorunları doğurabilmektedir. Farklı koridor yapıları, 

merdivenler ve mekansal kurgular, kullanıcıyı algılaması için mekanı daha çok 

deneyimlemesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya bırakır. Bu noktada kullanıcıya 

yönlendirmede kolaylık sağlanmak isteniliyorsa basit yapılı binaların, kullanıcının 

daha az yön aramaktan yorulduğu yerler olduğu bir gerçeğini görmek gerekir.  

Mekansal altyapı ve organizasyonun yönlendirmede önemli olduğunu açıklayan bu 

verilerden sonra bu bölümde; fonksiyon, plan şeması ve mekan organizasyonu olmak 

üzere üç alt başlık ele alınacaktır. Farklı örnekler üzerinden farklı fonksiyondaki 

binalarda yönlenmenin nasıl değiştiği, plan şemasındaki farkların beraberinde hangi 

yön bulma sorunlarını getirdiği ve mekansal organizasyonun insanların yön 

bulmasında ne gibi etkileri olduğu karşılaştırmalı olarak açıklanacaktır. 
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3.1.1 Fonksiyon  

Fonksiyon; bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen 

nicelik, olarak tanımlanmaktadır (Büyük Türkçe Sözlük, TDK). 

Fonksiyon, yönlendirme tasarımında farklılıklara sebep olmaktadır. Yönlendirmenin 

bir mutfakta gerçekleşebileceği gibi hastane gibi acil durumları barındıran bir binada 

da geçerli olduğunu belirtmiştik. Bu sebeple fonksiyon farkı beraberinde farklı 

yönlendirme tasarım gereksinimlerini getirmektedir. 

Öncelikle, yönlendirmenin en çok gerekli olduğu fonksiyonları belirlemek 

gerekmektedir. Bu fonksiyonları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Havaalanları 

 Kentsel alanlar 

 Kolej ve üniversiteler 

 Kongre merkezleri 

 Yönetim binaları 

 Sağlık yapıları 

 Oteller 

 Kütüphaneler 

 Müzeler 

 Ofis binaları 

 Parklar 
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 Rekreasyon alanları 

 Otoparklar 

 İlköğretim okulları 

 Alışveriş merkezleri 

 Ulaşım istasyonları 

 Hayvanat bahçeleri (www.wayfinding.com). 

Aslında, fonksiyon ne olursa olsun; her mekan içinde yönlendiğimiz bir gerçektir. 

Mekan içindeki hareketlerimiz, farkında olarak veya olmayarak bir yön çizme 

eylemini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, fonksiyondan bağımsız olarak 

tüm mekanlarda yönlendirme önemlidir; ancak belirtilen bu fonksiyonlarda 

kaybolma ve buna bağlı olarak yön bulma ihtiyacı daha çok gündeme gelmektedir. 

Farklı fonksiyonlar ise farklı yönlendirme tasarım anlayışlarına sebep olmaktadır. 

Ofis olarak kullanılan bir binayı ele alırsak; her tasarımda olduğu gibi ilk olarak bina 

içindeki mekansal gereksinimleri düşünmemiz gerekmektedir. Ofis fonksiyonunda 

kullanılan bir binadaki mekanlar; toplantı odaları, çalışma odaları gibi alt 

kategorilere bölünür. Bu sebeple bu binaya giren bir kullanıcının kendisine soracağı 

sorular, toplantı salonunun nerede olacağı ya da müdürün odasına ne yönden 

gidileceği ile ilişkilidir. Burada gerekli olan, bu odaların tek tek yerlerini kullanıcıya 

anlaşılabilir bir dille anlatacak bir yönlendirme tasarımıdır.  

Norveç‟te bulunan Ralston & Bau binası ofis ve benzeri amaçlı kullanılan bir bina 

örneği olarak gösterebilmekteyiz. Bu binada uygulanan yönlendirme sistemi, metro 

istasyonlarındaki hatlara verilen çizgi ve renk kodlarından esinlenilerek 

tasarlanmıştır (Şekil 3.4). Fakat buradaki tasarım anlayışı, metro hatlarına verilen 

tasarım anlayışından çok daha basit bir altyapı içermekte ve sadece mekanlara 

hatırlanması için renk kodları yüklemektedir. 
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               ġekil 3.4 : Ralston & Bau ofis binası – mekanlara verilen renk kodları                                                     

                    (http://blog.creativeaction.co.uk). 

 

               ġekil 3.5 : Ralston & Bau ofis binası – turuncu renk kodlu oda                                                                 

                    (http://blog.creativeaction.co.uk). 
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Örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak inceleme yöntemiyle, bir başka 

fonksiyondan devam edilecek olunursa;  bu fonksiyonu, ofis binasında kullanılan 

tasarım anlayışının gerçekte nasıl bir ön bilgiyle oluştuğunu anlamamız için metro 

istasyonları olarak seçebiliriz.  

Metro istasyonları, işlev olarak bir kamusal alanı kapsamaktadır. Bu anlamda ölçek 

kent ölçeğinden başlayıp, metronun içindeki yönlenmeye kadar gider. Kişi şehir 

içinde bir yerden gideceği diğer bir yere metro ile gitmek istediğinde; metro 

istasyonlarının şehir içindeki konumları, o noktalara nasıl ulaşacağı, gitmek istediği 

yere hangi istasyonda binip hangi istasyonda inerek varabileceği gibi birçok 

karmaşık işlem içinde kendini bulur. Sokak seviyesinde hareket eden bireyin metro 

girisine gelmesiyle birlikte farklı bir mekansal deneyim baslamaktadır (Avcı, 2008). 

Bu sebeple metro istasyonları kentsel anlamda da kişinin kent içindeki yön bulma 

kavramını ön plana çıkaran bir mekandır. 

Metro istasyonlarında renk kodları ve kullanıcının bu kodları algılaması çok 

önemlidir. Yönlendirme sistemi kent ölçeğinden başlayarak metronun içinde, iç 

mekanda devam etmektedir. Metro istasyonları yönlendirme tabelaları, oklar ve 

bilgilendirme amaçlı tasarımlarla kullanıcıyı yönünü bulmasında bilgilendirmektedir.  

Metro istasyonlarına örnek olarak; çok eski bir geçmişe ve yapılanmaya sahip olan 

Londra metro sistemi verilebilir. Londra metrosu, kent içindeki kişinin öncelikle 

hatları, ardından da bu hatlar üzerindeki istasyonları tespit ederek metroyu 

kullanmasını sağlamaktadır. Tüm metro ağını düşünürsek; kullanıcının metro 

istasyonları arasındaki yönlenmesini bu sistem sağlamaktadır. Metro hatlarının her 

birinin bir renk kodu olmakta ve bu hatların birbirleriyle çakıştığı bir  metro haritası 

oluşturulmuştur. Metro kullanıcısı öncelikle bu harita ile kullanacağı hatları 

belirleyip bu hatlar üzerinden kendine bir yön çizer. İstasyonlar arasındaki iç 

mekandaki yönünü ise bilgilendirme sistemleri ile belirler. 

Görüldüğü gibi; metroda iç mekandaki durum, inilen istasyondan diğer bir istasyona 

geçmek veya dışarıya çıkmak olduğundan; bu fonksiyondaki yön bulma ile bir ofis 

içindeki yön bulma arasında ciddi bir fark olduğu anlaşılmaktadır. 
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                       ġekil 3.6 :  Londra metro haritası – hatlar ve renk kodları                                                                    

                              (http://londonundergroundmaps.info).  

 

                       ġekil 3.7 :  Londra Victoria istasyonu – mekan içi hareket                                  

                              (http://en.wikipedia.org). 
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3.1.2  Plan ġeması  

Plan, mimarların tasarladıkları binayı anlatmak için kullandıkları önemli bir öğedir. 

Gerek tasarımda olsun gerekse de projenin yapımında ve müşteriye iletilmesinde 

olsun; plan binanın içeriğini ve konseptini anlatan bir unsur haline dönüşmektedir. 

Bu anlamda plan, binayı çözümlemeye ve açıklamaya yöneliktir. 

Bir bina içinde doğru bir rota çizerek, binanın istediğimiz noktasına ulaşabilmemiz 

için öncelikle o binanın işlevini, ardından o işlevin içinde hangi birimlerin 

bulunduğunu ve sonra da bu birimlerinin konumlarını bilmemiz gerekmektedir. 

Ancak bu şekilde gitmek istediğimiz birime, zaman kaybetmeden ve bilinçli bir 

şekilde ulaşabiliriz. Bu noktada da bina işleyiş biçimini anlatan bir ifadeye 

gereksinim duyarız. Bu ifade de binayı bize 2 boyutta ve kuşbakışı olarak anlatan 

binanın plan şemasıdır. 

Arthur ve Passini (1992), bir yerleşimi ele alarak yerleşim içindeki yön bulmayı şu 

şekilde ifade etmektedir: Bir yerleşim planının oluşturulması için üç temel tasarım 

aşaması bulunmaktadır: (1) bir yerleşimdeki mekansal birimler ve kimlikleri, (2) bu 

mekansal birimlerin hedef bölgelere yönelik olarak gruplanması, (3) mekanların ve 

hedef bölgelerin tasarlanmış bir bütüne ilişkilendirilmesi (Başoğlu, 2007). Bu bakış 

açısıyla eğer bir bina içindeki mekansal birimleri birbirleriyle gruplandırır ve belirli 

bir sistem içerirse, kişi bina içindeki bu sistemi algılayabilir ve yönünü daha kolay 

bulabilir. 

Plan şemasının biçimlenişi, kişiye bina içindeki yönlenmesinde yardımcı olabileceği 

gibi onu daha karmaşık bir zihinsel faaliyetin içine de sokabilmektedir. Kişi bir 

binaya ilk kez girdiğinde o binaya ait geçmiş bir deneyimi yoksa; aradığı noktayı 

bulmakta zorlanır. Çevresindeki veriler de birbiriyle benzer nitelikler taşıyorsa, kişi 

her yürüdüğü noktada benzer bilgi sistemleri ile karşılaşır ve bu sebeple de bina 

içinde kaybolma riski artar. Bu da bizi, plan tiplerini yön bulma açısından 

gruplamaya yönlendirmektedir. Bu bağlamda plan tipleri iki genel başlık altında 

toplanabilir: 
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 Simetrik plan tipleri 

 Simetrik olmayan plan tipleri 

Simetrik yapılı plan tipleri, bir aks üzerinde planı iki eşit parçaya ayırabilen 

planlardır. Ching (2007) simetri tanımını, şöyle sınıflandırmaktadır: 

 Çift Yönlü Simetri, esit elemanlarin ortak bir eksen etrafinda dengeli bir  

sekilde düzenlenmesini anlatir. 

 Isinsal Simetri, merkezi bir noktada kesisen iki ya da daha fazla eksen 

etrafinda dengelenen esit elemanlardan meydana gelir (Ünver, 2006). 

Simetri, kullanıcıyı mekan içinde benzer bilgilerle karşılaştırmakta ve bu da 

kullanıcıda kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Bu tipteki plan şeması, binada aynı 

karakterde mekansal bilgiler üretir ve kullanıcıya referans olabilecek noktaları bina 

içinde birden fazla yerde görmesine sebep olarak mekanları birbirine benzetmesine 

sebep olur. 

Simetrik olmayan plan tipleri ise, planda benzerliklere sebep olmayan bir plan 

şeklidir. Tasarımda düşünülen konsepte bağlı olarak da değişebilen bu plan, binada 

farklı mekansal organizasyonlar üretir. Bu şekilde kullanıcı bina içinde geçtiği her 

noktada farklı bir bilgiyi zihninde saklayabilmekte ve buna bağlı olarak yönünü daha 

kolay bulabilmektedir. 

Simetrik plan şemasına sahip binaya örnek olarak Taşkışla binası verilebilmektedir. 

Taşkışla, dört köşesinde kuleleri ve bu kuleler arasında koridorları bulunan, askeri 

kışla olarak tasarlanmış bir yapıdır (Şekil 3.8). Koridorlardan mekanlara girişler, iki 

yönlüdür. Binanın ortasında bir avlu bulunmaktadır. Bina planı bu avlu etrafında 4 

kenar olmak üzere şekillenmektedir. Binanın planı bu şekilde simetrik bir yapıda 

olduğundan; birbirine paralel olan koridorlar aynı etkiyi yaratmakta ve kullanıcıya 

hangi koridorda olduğu sorusunu sordurmaktadır. Aynı şekilde 4 adet köşede 

bulunan kuleler de, koridorların sonuna gelindiğinde hangi kuleye gelindiği sorusunu 

çoğunlukla kullanıcıya sordurmaktadır. Bu nedenle birbirine benzeyen mekansal 
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bilgiler, kullanıcı o binayı birçok defa deneyimlese de zihninde bir karmaşa 

yaşayarak yanılabilmektedir. Örneğin; Taşkışla‟da kulelerden birinde bulunan bir 

mekana gitmek istediğinizde; öncelikle o kuleye giden doğru koridorun, birbirine 

benzeyen dört koridordan hangisinin olduğunu tespit etmeniz gerekmektedir. Aksi 

takdirde; kendinizi binayı tam bir tur yapacak şekilde dönerken bulabilirsiniz.  

 

    
 

     ġekil 3.8 :   Simetrik kat planı örneği - İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) giriş                 

                           kat planı (www.taskisla.net/tkk_00.html). 

 

Simetrik olmayan bir plan tipine sahip İstinyepark AVM ise, yönlendirmede 

kullandığı bilgilendirme sistemlerinin önemiyle birlikte; plan şemasıyla da 

kullanıcıya bazı kolaylıklar sağlayabilmektedir (Şekil 3.9). Binanın zemin katı ele 

alınacak olursa, ortada bir meydan oluşturulmuş ve bu meydan aynı aks üzerindeki 

iki koridora açılmıştır. Bu durum kullanıcıya mekansal bir bilgi vermekte, ortada bir 

meydana çıkılabileceğini anımsatmaktadır. Bu bilgi, gidilecek mağazaların bu 

meydanın sağında ya da solunda bulunan koridorlarda olduğunu da kullanıcıya 

anlatmaktadır. Yani plan şeması deneyimlenen bir şemaya dönüşebilmekte ve 

kullanıcı da alışveriş merkezini deneyimleyerek mağazaların yerlerini zihninde bir 
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haritaya yerleştirebilmektedir. Görüldüğü gibi; plan şeması, kullanıcıya yardımcı 

olabilecek bir altyapı oluşturabilme özelliğine sahip önemli bir kavramdır. 

 

      ġekil 3.9 :  Simetrik olmayan kat planı örneği – İstinyepark AVM giriş kat planı    

                         (www.istinyepark.com). 

 

3.1.3 Mekan Organizasyonu  

Organizasyon kavramı, düzenleme olarak tanımlanmaktadır. Organizasyon başka bir 

deyişle, birden fazla olguyu karmaşık bir halden kurtarmak ve belirli bir düzen içine 

sokmaktır (Büyük Türkçe Sözlük, TDK). 

Her organizasyonun mekansal, her mekanın da organizasyonel bir boyutu vardır. 

İnsanlar kendilerini işlerini yapabilmek için organize eder ve bu işleri yapabilmek 

için de bir mekana ihtiyaç duyarlar (Allen ve Henn, 2007). Bu açıklamaya göre, 

insan–mekan–organizasyon kavramları birbirlerini bir arada tutan bir yapıya sahiptir. 

Yani insanların kullanacakları bir mekana, mekanın ise kullanımını 

kolaylaştırabilecek bir organizasyona ihtiyacı vardır. Bu organizasyonu 

sağlayabilmek için bir strüktür belirlemek ve mekanı gereksinimlere göre gruplamak 

gerekmektedir. Burada kişi, yapacağı organizasyon için kullanacağı araçları, 

gereksinim duyduğu konuya bağlı olarak kendi belirleyebilir. Örneğin; kişi bir 

mekanı çalışma ihtiyacına yönelik kullanmayı düşünüyorsa farklı; dinlenme 

ihtiyacına yönelik düşünüyorsa farklı bir şekilde düzenleyebilir. Gündelik hayatta 
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kişi, farkında olarak veya olmayarak kendi kişisel mekanını zaten bu düzenlemelerle 

sağlamaktadır. 

Mekansal organizasyon, mekan kullanımı kolaylaştıran bir etkendir. Mekan içinde 

yapılacak ne varsa bunun bir düzene konulması kullanıcıya, neyin nerede olduğu 

konusunda yardım etmektedir. Ancak; tez kapsamında ele alınan organizasyon 

kavramı, yön bulma konusuna yardımcı olan binalardaki mekanların 

organizasyonudur. 

Bina içindeki mekanların organizasyonunu belirleyen en önemli unsurlardan birisi 

sirkülasyon alanlardır. Sirkülasyon alanları, diğer bir adıyla binadaki dolaşım 

sistemleri olarak açıklanabilir. Bu alanların bina içindeki konumları, etrafındaki 

mekanların organize olmasına etki etmektedir. Dolaşım sistemi, bir binanın yerleşim 

organizasyonun ana belirleyicilerindendir ve kullanıcılar bu alanlarda hareket ederek 

ve yol tercihlerini yaparak yönlerini bulurlar (Başoğlu, 2007). Binada dolaşım 

sistemlerinin konumları kolay algılanabilir ise çevresinde şekillenen mekanların 

kurgusu da kullanıcı tarafından daha kolay anlaşılmaktadır. Bu sebeple özellikle 

kaybolma riskinin yüksek olduğu bina tiplerinde, öncelikle sirkülasyon alanları 

düşünülmeli, ardından bu sirkülasyon alanları ile mekanlar arasındaki organizasyon 

basit ve anlaşılabilir dilde tasarlanmalıdır.        

Sirkülasyon sisteminin algılanabilir olmasının sonucu, kişi bina içinde artık düşeyde 

ve yatayda daha kolay yönünü bulabilir. Kişinin daha sonra arayacağı nokta, gideceği 

mekanın bina içindeki konumudur. Bunu da kolaylaştırmak binadaki tüm mekanları 

bir sınıflandırmaya tabii tutup bu mekanları organize etmekle mümkün 

olabilmektedir. Organizasyon mekanların kimliklerinin belirlenmesi ve bir 

kategoriye sokulmalarıyla olmaktadır. Kişilerin, mekanları hedef bölgelerine göre 

gruplamalarını sağlayacak belirli mekansal karakterleri tanımlayabilmesi önemlidir 

(Başoğlu, 2007). Örnek vermek gerekirse, bir alışveriş merkezinde mağazalar, yeme 

içme - mekanları, sinema olmak üzere üç mekansal karakter belirlenebilir. Alışveriş 

merkezine gelen bir kullanıcı da bu üç gereksinimden herhangi birini karşılamak için 

gelmektedir. Bu sebeple binada mağazalar kendi içinde, yeme - içme mekanları 

kendi içinde ve sinema da kendi içinde bir organizasyon yapılarak yerleştirilirse, 

AVM kullanıcısı zihninde bu binayı üçe ayırarak binanın hangi bölümüne gitmesi 
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gerektiğine daha kolay bir şekilde karar verebilir. Yani benzer özellikteki mekanların 

bir arada organize edilmesi, bina içinde yön bulma konusunda bir etkendir. 

„‟Organizasyon prensibi algısı, kişiye herhangi bir anda depolanması gereken bilgi 

miktarını azaltma olasılığını sağlar ve bu bilgiye tekrar erişebilmeyi sağlayan bir 

düzen ortaya koyar. Her parçanın konumunu tek tek hatırlamaktansa, bazı anahtar 

parçaların konumlarını hatırlayıp bu noktalardan diğer parçalara bir kural aracılığı ile 

ulaşmak daha kolay görünmektedir‟‟ (Biter, 2008). 

Bu bilgilerden hareketle; sirkülasyon sisteminin kolay algılandığı ve bina içindeki 

mekanların belirli bir organizasyonda düzenlendiği örneklerle konuya açıklık 

getirilebilmektedir. Stuttgart‟ta UNstudio tarafından tasarlanan Mercedes Benz 

Müzesi, sirkülasyon sistemi ve bu sirkülasyon sistemi çevresinde üç parçaya ayrılan 

yapısı ile örnek olarak incelenebilir. Mercedes Benz Müzesi, tasarım süreci içinde ve 

konsept olarak; insanları bina içinde nasıl hareket ettireceğini sorgulayan bir anlayışa 

sahiptir. Müze, sirkülasyon sistemi olarak rampalardan faydalanmış ve binayı bu 

rampların çevresinde üç bölüme ayırmıştır. Bu mekansal organizasyon, müze içinde 

üç farklı sergi alanını birbirinden bağımsız işleyen mekanlar olarak tanımlamaktadır. 

Bu mekanlardan ilki tarihsel bir sırayla kullanıcıya Mercedes hakkında bilgi vererek 

onu yönlendiren „‟myth‟‟ denilen bölümdür. Diğer bölüm ise yine rampalarla 

ulaşılan „‟collection‟‟ olarak ifade edilen özel koleksiyonların bulunduğu bölümdür. 

Üçüncü bölüm ise düşeyde hareketi sağlayan katlar arası geçişe olanak sağlayan 

bölümdür (Şekil 3.10). 

Mercedes Benz Müzesi‟nin yönlendirmeye dair en önemli tarafını, konseptinde sahip 

olduğu sirkülasyon sistemi sağlamaktadır. Bu sirkülasyon sistemi rampalar ve tek bir 

asansörle sağlanmaktadır. Binanın dışarıdan mimari yapısına bakıldığında, içerideki 

bu rampa sistemini algılamak mümkündür (Şekil 3.11).  Bu da binanın içi ve dışı 

arasında bir bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. Müzelerdeki mekansal gereksinime 

bakıldığında; gereksinimin insanları sergi mekanlarında gezdirmek ve bu mekanlar 

arasında bağlantılar kurmak olarak ifade edebiliriz. Bu anlamda Mercedes Benz 

Müzesi‟nin, rampaları takip ederek kullanıcının farklı içerikteki sergi mekanları 

arasında rotasını farkında olmayarak çizmesini sağlayan bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir.  
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    ġekil 3.10 :  Mercedes Benz Müzesi – sirkülasyon ve mekan organizasyonu                                                                           

           (www.unstudio.com). 

 

 

 
 

    ġekil 3.11 :  Mercedes Benz Müzesi – sirkülasyonun cepheye yansıması                                                                  

           (www.unstudio.com). 
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Sirkülasyon sistemiyle kullanıcıyı mekanda yönlendiren Mercedes Benz Müzesi‟ne 

alternatif olarak; birçok AVM projesinde benzer bir mekansal organizasyon ele 

alınması nedeniyle Pelikan Mall AVM örneğini verebiliriz. AVM‟lerde genellikle 

ortada bir galeri boşluğu bırakılarak mağazaların çevresinde yerleştiği bir anlayış söz 

konusudur. Bu konseptte, mekanların organizasyonun çekirdekteki sirkülasyon 

boşluğunun çevresinde yapıldığı görülmektedir (Şekil 3.12). Bu sayede de 

kullanıcının mekansal gereksinimi de sağlanmış olmaktadır. Pelikan AVM‟nin 

kullanıcısının mekansal gereksinimlerini mağazalar, yeme - içme alanları ve sinema 

olarak ayırabilmekteyiz. Bu binada mağazaların alt katlarda, yeme - içme ve 

sinemanın ise en üst katta konumlandırıldığı görülmektedir. Bu sayede kullanıcı bu 

mekanların düşeyde bir organizasyonla sağlandığını, AVM‟yi kullanarak ve geçmiş 

deneyimlerine de bağlı kalarak öğrenmektedir.  

Söylenmesi gereken bir diğer konu ise AVM içinde kullanıcının bu farklı 

fonksiyonları sınıflandırabilmesi dışında; tek bir fonksiyonda arayacağı bir mekanı 

bulabilmesidir. Yani, AVM içinde aradığı mağazalardan bir tanesini araması 

durumudur.  Bu konudaki yönlenmesini ise mekanın organizasyon şemasının 

sağladığı ortadaki galeri boşluğuyla sağlayabilir. Galeride mağazaları gezen 

kullanıcı, istediği noktada galeri boşluğundan alt ve üst katları görsel olarak 

algılayabilme olanağına sahiptir. Bu sayede aradığı mağazanın hangi katta olduğunu 

bulabilme şansı vardır.  

AVM içindeki bu benzer mekansal organizasyonları öğrenen kullanıcıya yön bulma 

konusunda kolaylık sağlanmış olunmaktadır. Ortada galeri boşluğu ve çevresinde 

gezilenecek mağazaların olduğu bu organizasyona yönelik tasarım, kullanıcıya 

mekansal aşinalık sağlayabilmektedir. 

Mekansal aĢinalık, coğrafya ve çevre psikolojisi literatüründe "Bir mekanın ne 

kadar iyi tanındığı" olarak yorumlanmıştır (Biter, 2008). Farklı AVM‟lerde görülen 

benzer bir sirkülasyon anlayışı, kullanıcıyı bu tip mekansal bir aşinalığa 

yönlendirebilmektedir. 
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    ġekil 3.12 :  Pelikan Mall AVM zemin kat planı – galeri boşluğu ve mağazalar                                                                   

           (www.pelicanmall.com.tr). 

 

 

  

    ġekil 3.13 :  Pelikan Mall AVM 2.kat planı – yeme-içme ve sinema                                                                  

           (www.pelicanmall.com.tr). 
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3.2 Mekanda Algı ve Algı Psikolojisine Dayalı Yön Bulma 

Mekanda algı ve bu algıya bağlı olarak yön bulma kavramlarını, „„Kavramsal 

Temeller‟‟ başlığı altında incelemiştik. Bu bölümde, mekandaki algının psikolojik 

boyutu daha detaylı ele alınarak yönlenmeye etki eden algısal elemanlar 

açıklanacaktır. Bu elemanların irdelenmesinden önce, algının psikolojik boyutunu 

şekil – zemin ilişkisiyle açıklayan Gestalt Teorisi‟nden ve bu teorinin kullanıcının 

mekan içindeki davranışlarıyla olan ilişkisinden bahsetmek gerekmektedir. 

Kişinin çevresinin farkında olabilmesi, davranışları için gerekli bir unsurdur. Bu 

sebeple çevre psikologları çevre algısını; davranış, deneyim ve mekan olmak üzere 

üç kavramın birbiriyle ilişkilendirerek açıklamaktadır (Churchman ve Bechtel, 

2002). Yani, insanların dış dünya ile ilişkisini kurmaları için, içinde 

bulunabilecekleri bir mekana, o mekanı kullanabilmeye ve deneyimleyebilmeye 

ihtiyacı vardır.  

Kişinin mekanda yön bulmasına yönelik çözümleyici bir unsur olan mekansal algı 

kavramı; kişinin psikolojik olarak o mekanda hissettikleri ve bu hislerle mekanda 

hareket etmesiyle ilişkilendirilebilmektedir. Bu kapsamda mekan, mekandaki objeler 

ve mekan–obje arasındaki ilişkiyi kuracak kişi (gözlemci) temel alınmalıdır. Sahip 

olduğumuz çevredeki sürekli ve sabit objeleri, durağan olan mekansal bir arka planla 

ilişkilendirdiğimiz konusunda genel bir durum söz konusudur (Vernon, 1962). Bu da 

mekanda şekil – zemin ilişkisine dayalı bir algı sistemi anlamına gelmektedir. 

Gestalt psikologları, obje ve o objenin arka planıyla olan ilişkisine şekil – zemin 

olayı adını vermektedir. Bu noktada objeyi algılamamız, onu arkasındaki zeminle 

ilişkilendirmemize bağlıdır. Gürer (1970), bu ilişkilendirmeyi şu şekilde 

açıklamaktadır: 

„‟Objelerin idrakında, bütünü meydana getiren parçalar organize edilerek anlamlı bir 

biçime sokulmaktadır. Ve idraksal alanda (zihinde) bu organizasyonun temel 

prensibi şekillerle zeminlere dayanmakta ve zeminler üzerine yerleştirilmiş şekiller 

belirli konturlara (çevreye) sahip bulunmaktadır‟‟. 
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Burada önemli olan nokta, kişinin mekan algısıyla bu ilişki arasındaki bağlantıyı 

kurabilmesidir. Kişinin bir mekandaki objeleri anlayıp buna bağlı olarak o mekanda 

hareket edebilmesinin psikolojik bir boyutu da vardır. Kişi, mekanla algısal olarak ne 

kadar fazla iletişim kurabilirse; mekansal kullanım kalitesini de o kadar 

arttırabilmektedir. Bu kapsamda biçim, renk, doku gibi elemanların mekan içinde 

algısını, bulundukları arka planla ilişkilendirmek gerekmektedir. Çünkü mekan 

algısındaki ilk etken, görsel olarak ne gördüğümüzle ilgilidir.  

Gestalt kuramının algısal örgütleme yasaları şu şekilde sıralanmaktadır: 

 Şekil – zemin ilkesi 

 Tamamlama ilkesi 

 Benzerlik ilkesi 

 Yakınlık ilkesi 

 Devamlılık ilkesi 

 Basitlik ilkesi 

 Simetri ilkesi 

 Pragnanz ilkesi (Erdal, 2006). 

Şekil – zemin ilkesi bahsedildiği gibi; Gestalt‟ın temelini oluşturmakta ve kişinin 

neyin geride neyin önde olduğunu ayırt etmesine yol açan bir ilişki düzenidir. Bu 

ilişkide ön ve arka planda seçilen renklerin önemi büyüktür. Genel olarak algıda 

seçiciliği sağlayan zıt renklerin kullanımı söz konusudur. Bu sayede ön ve arka plan 

arasında görsel anlamda bir yakın – uzak ilişkisi kurulabilmektedir. Şekil 3.14 (I)‟te 

aynı şeklin siyah üzerine beyaz şekli ayrı, beyaz üzerine siyah şekli ayrı bir algıya 

sebep olmaktadır. Bu da algılanan nesnenin ön ya da arka plan olarak algılanmasıyla 

ilgilidir. 
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Tamamlama ilkesi, zihnin objeleri tamamlanmış olsun ya da olmasın tamamlama 

yoluna gittiğini açıklayan bir ilkedir. Algıda parça – bütün arasında ilişki kurulması 

ve zihnin parçaları değil, bütünü algıladığına dair bir öngörüdür. Şekil 3.14 (II)‟te, 

yarım kalan daire ve üçgenleri zihnimizde tamamlayarak bu şekilleri daire ve üçgen 

olarak tanımladığımızı görürüz. 

Benzerlik ilkesi, zihnin benzer objeleri kendi içinde gruplandırarak onları benzer 

olmayanlarından ayrı algılaması, olarak açıklanmaktadır. Objelerin benzerlikleri 

renk, biçim gibi birçok özellikten kaynaklanabilmektedir. Şekil 3.14 (III)‟te, yıldız 

ve daireler renk ve bulundukları arka planla benzer özellikte algılanırlar. 

Yakınlık ilkesi, objeler arasında bir yakınlık durumu olduğunda zihnin bu objeleri 

gruplandırarak düşünmesidir. Bir nokta tek başına bir noktayı ifade ederken, yanına 

iki nokta daha konulduğunda artık üç nokta olarak adlandırılmaktadır. Şekil 3.14 

(IV)‟te, dairelerin belirli yerlerde ikiye ayrılmasıyla zihin bu daireleri 

gruplamaktadır. 

Devamlılık ilkesi, perspektiften gelen bir durum olup aynı yönde giden çizgilerin bir 

derinlik hissi yaratmasıdır (Şekil 3.14 – V). Mimari anlamda çizgilerin tek bir 

noktada toplanması, Gestalt‟ın devamlılık ilkesine bir örnek olarak verilebilir. 

Basitlik ilkesinde, diğer unsurlar eşit olduğu takdirde birey basit, düzenli bir şekilde 

organize edilmiş figürleri algılama eğilimindedir (Erdal, 2006). 

Simetri ilkesi, objenin bir simetri ekseninde ayrıldığında eşit iki şekil oluşmasının 

algılanmasıdır. Simetrik yapıdaki obje veya şekiller, kişi tarafından farkedilir ve 

algıda iki eşit şeklin yan yana olduğu fark edilir (Şekil 3.14 – VI). 

Pragnanz ilkesini, Gestaltçılar genel bir yasa olarak ele almaktadır. Erdal (2006) 

Koffka Pragnaz‟ın şu ifadesiyle bu ilkeyi özetlemektedir: „‟Psikolojik olayda 

anlamlı, tam ve basit olma eğilimi vardır‟‟. 
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     (I)                                                                                                                                             

      (II) 

     (III) 

     (IV) 

      (V) 

 (VI) 

 

 

ġekil 3.14 :  Gestalt‟ın bazı ilkeleri (Erdal, 2006). 
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Açıklanan tüm bu ilkelere bakıldığında; Gestalt‟ın algının psikolojik bir yanının 

olduğunu ifade ettiği görülmektedir. Mekanda algı ve algı psikolojisine dönülecek 

olunursa;  mekansal algının insan davranışı, deneyim ve fiziksel koşullardan farklı 

olarak algısal bir boyutunun da olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Mekandaki 

nesneler ve arka planları ile olan ilişkileri, şekil – zemin ilkesiyle ya da nesnelerin 

birbirlerine yakınlıkları yakınlık ilkesi ile ilişkilendirilebilir. Mekandaki nesneler sarı 

ve kırmızı olmak üzere iki farklı renkten oluşuyorsa; kişi bu nesneleri benzerlik 

ilkesindeki gibi iki farklı gruba ayıracaktır.   

Gestalt‟ın biçime yönelik ilkeleri kullanıcının mekanı algısını etkilediğinden, bu 

ilkelerin iç mekanda yön bulma ile dolaylı olarak da olsa bir ilişkisi olduğu sonucunu 

doğurmaktadır. İç mekanda yön bulma ve Gestalt ilkeleri arasındaki ilişki ise Bölüm 

3.2.1‟de „‟Biçim‟‟ başlığı altında daha detaylı olarak açıklanacaktır. 

Mekanın görsel algısına yönelik Gestalt‟ın ilkeleri ile birlikte; mekanın sadece görsel 

olarak değil, vücudun tüm duyularıyla algılandığını da unutmamak gerekmektedir.  

Mekanda biçim, renk, doku gibi elemanlar kişinin mekanı görsel olarak algılamasına 

yardımcı olurken, ses gibi farklı elemanlar diğer duyulara da hitap edebilmektedir. 

Bu kapsamda mekanda yön bulmanın mekansal algıyla, algının psikolojiyle, 

psikolojinin de mekansal elemanlarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bir başka 

deyişle, mekan içinde kullanılacak bazı elemanlar, algısal ve psikolojik olarak 

yönlenmemizde rol oynayabilmektedir. Mekan kullanıcısının yönünü bulabilmesi 

için, mekandan bilgi toplaması gerekmektedir. Mekansal bilgiyi algısal olarak 

kullanıcıya ileten ve onu mekan içinde yönünü bulmasını sağlayan mekansal 

elemanlardır.  

Bu bölümde; bir mekanda kullanıcının algısına yönelik yön bulmasına yardımcı 

olacak elemanlar ele alınacaktır. Yönlenmeyi sağlayan bu elemanlar hakkında 

öncelikle genel tanımlamalar yapılıp ardından yön bulmadaki etkileri açıklanacak ve 

bu elemanların kullanıldığı örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak incelemeler 

yapılacaktır. Bu bağlamda, yön bulmaya yönelik kullanılabilecek elemanlar altı alt 

başlıkta toplanmaktadır: Biçim, renk, ışık, ses, koku ve yoğunluk.  
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3.2.1 Biçim  

Biçim, bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekli olarak 

tanımlanmaktadır  (Büyük Türkçe Sözlük, TDK). 

Doğada çevremize baktığımızda, her şeyin bir biçimi olduğunu farketmekteyiz. Göz, 

her nesneyi onu dış çizgileriyle diğer nesnelerden ayırmakta ve algılamaktadır. Bu 

açıdan biçim, algısal bir elemandır. Algıladığımız nesneleri ifade etmeye çalışırken 

birçoğunu biçimleri ile tasvir ettiğimizi görürüz. Bir top bize dairesel kontürler 

çizerken, bir defterin köşeleri bize dikdörtgeni ifade eder.  

Kare, daire, üçgen gibi temel geometrik biçimler, dört çeşitli yön ile katakterize 

edilir: 

 Karesel ifade, yatay ve düşey ile, 

 Üçgen, köşegensel (diyagonal), 

 Dairesel ifade de sirküler doğrultu ile karakterize edilir (Gürer, 1970). 

Bu temel biçimler, nesnelerin kendilerinde olan bir unsurdur. Mekanda biçimin 

algısal boyutuyla ilgilendiğimiz için somut biçimler ve bu somut biçimlerin 

mimarideki yeri önem kazanmaktadır. 

Biçim, mimarlığın kullandığı temel gereksinimlerden biridir. Mimari bütünü 

oluşturan üç ana öğe strüktür, fonksiyon ve biçimdir (Göler, 2009). Mimari anlamda 

biçim, yapısal ve mekansal ölçekte bir gereksinimdir. Mimar, bir binayı tasarlarken 

temel biçimlerden faydalanmaktadır. İç mimar mekan içinde, yapı elemanlarında ve 

malzemenin kullanımında çeşitli biçimlere tasarımında yer vermektedir. Bir ürün 

tasarımında ise ürün tasarımcısının kullandığı en önemli unsur, biçimdir. Bu sebeple 

biçim, tasarımı oluşturan en önemli etkenlerden biridir.  

Gestalt‟ın temel yasaları, şeklin algılanması konusu ile ilişkilidir. Gestalt 

psikologlarının görsel algıdaki esas aldıkları temel elemanlardan birinin şekil 
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olduğundan bahsetmiştik. Bu sebeple şekil ve biçim kavramları arasındaki farkı ifade 

etmek gerekmektedir. 

ġekil, sözlük anlamıyla biçimle eşdeğer gözükmektedir. Ancak içerik olarak şekil ile 

biçim arasındaki ince çizgiyi, ressam Ben Shahn şu şekilde ayırmaktadır: Biçim, 

içeriğin görünen bir şeklidir (Arnheim, 2004). Yani biçim, şekilden oluşmakta; fakat 

şekle bir içerik yüklemektedir. Bu sebeple aslında temel biçimler içlerinde çizgi, 

nokta gibi temel şekilleri barındırmaktadır.  

Mekanın algısı mekandaki nesnelerle, nesneler biçimleriyle, biçimlerse kişi 

gözlemiyle anlamlandırılmaktadır. Biçim, çevreye bakıldığında onu 

anlamlaştırmaktadır. Nesneler, biçimleri ve içinde bulundukları çevre arasında 

kurulan ilişkiyle algılanmaktadır. Bu da aslında bizi yeniden Gestalt‟ın şekil – zemin 

ilkesine götürmektedir. Bakarak algıladığımız çevredeki nesneler, bulundukları çevre 

ile ön – arka ilişkisi ile algılanmaktadır. Masanın üzerinde duran bir defteri görsel 

olarak algılamamız, üstünde bulunduğu masanın rengi, biçimi, dokusuna bağlıdır. Bu 

anlamda mekan içinde kullanılan biçimlerin nesneler ve diğer biçimler ile bir uyum 

içinde tasarımlanması önemlidir. Görsel hafızamız şekil, büyüklük, renk ve 

oryantasyon bakımından farklılaşan heterojen elemanlardan oluşmaktadır ve bizim 

de bu elemanları iki grupa ayırarak algılamamız mümkündür: pozitif elemanlar ve 

onlara birer arka plan oluşturan negatif elemanlar (Ching, 2007). Bu noktadan 

hareketle; mekanda yön bulmayı kolaylaştırmak için, biçim ve mekan arasında nasıl 

bir bağ olması gerektiğini tartışmak gerekmektedir. Gestalt‟ın ilkeleri üzerinden 

mekanda hangi ilkelerin insanları ne şekilde yönlendirebileceği üzerine bir inceleme 

yapılabilir. 

Gestalt ilkeleri ve yön bulma arasındaki ilişkiyi, ilkeler üzerinden açıklamak 

mümkündür. Şekil – zemin ilişkisi ile başlanılacak olunursa; bahsedildiği gibi 

mekanda bulunan nesneler ve bulundukları konumla olan ilişkileri önem 

kazanmaktadır. Beyaz bir odada siyah bir masanın algısı ile beyaz bir masanın algısı 

arasında önemli farklılıklar oluşmaktadır. Bu örnekte şekil – zemin ilişkisinin renk 

unsuru ile birlikte olduğunu görmekteyiz. Beyaz ve siyah rengin zıtlık oluşturması 

sebebiyle beyaz bir odada siyah masa çok belirgin bir hale gelirken, beyaz masanın 

kontürlerini algılamak zorlaşmaktadır.  
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Tamamlama ilkesi ile devam etmek gerekirse; bu ilkede tamamlanmamış bazı 

biçimleri mekanda algısal olarak kendimizin tamamlayarak hissedebileceğimizi 

görmekteyiz. Örneğin; mekanda yere çizilmiş bir çizginin belirli yerlerde kesikli 

çizgilere dönüşüp sonra yeniden çizgiyle devam etmesi durumunda, kesikli çizgileri 

bir duraksama olarak görsek de bu çizgileri zihnimizde tamamlar ve tek bir çizgi 

boyunca ilerleriz. 

Benzerlik ilkesi yön bulmaya yardımcı olabilecek bir unsur olabileceği gibi, insanları 

algısal olarak duraksatadabilir. Mekanda çok fazla benzer içerikli biçimlerin olması, 

kişinin algıda farklı olanları seçip yönünü bulmasını zorlaştırmaktadır. Bununla 

birlikte tasarımda benzerlik ilkesi kullanılarak nesneler arasında kişinin bir bağlantı 

kurarak yönünü çizmesi gibi fikirler de üretilebilmektedir. 

Yakınlık ilkesinin nesneleri birbiriyle yakın durmaları sebebiyle onları gruplamamıza 

yol açtığını hatırlatarak mekanda nesnelerin konumları ile ilgili olarak bazı 

çıkarımlar yapılabileceği söylenebilir.   

Devamlılık ilkesi, aslında yön bulmada önemli ilkelerden biridir. Bu ilkenin mekan 

içinde verebileceği derinlik ve perspektif etkisi sayesinde kişi mekanda algısal olarak 

bu derinlik ve perspektif etkisi doğrultusunda ilerleyebilmektedir.  

Basitlik birçok konuda olduğu gibi insanın zihnini karıştırmadan, net ve kesin bir 

tavır içerdiği için yön bulma konusunda da uygulanabilecek bir anlayıştır. Basitlik 

kavramı, gözlemcinin tarafsız deneyimleri ve kararları konusunda hiçbir zorluk 

çekmeden kendisine sunulanları olduğu gibi anlayabilmesi olarak 

açıklanabilmektedir (Arnheim, 2004). 

Simetri konusu yön bulmada mekansal organizasyon olarak kullanıcıya zorluk 

çıkaran konularan biridir. Tek başına bir nesnedeki simetriyi algılayabilmek 

kolayken, mekan içindeki simetri kullanıcıya benzer bilgileri farklı mekanlarda 

vererek kafa karışıklıklarına yol açabilmektedir. 

Pragnanz yasası, Gestalt‟ı genellerken kullandığı temel prensiple yön bulmadaki 

genel gereksinimi de açıklamaktadır. Bunu mekan ölçeğinde ele alırsak; bir mekan 
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anlamlı, tam ve basit olma eğilimini gösterdiği noktada kullanıcıya daha kolay ve 

anlaşılır bir çevre ve dolayısıyla da yön bulma performansı sağlamaktadır. 

Biçim ve iç mekanda yön bulma arasındaki ilişkinin görülebildiği ilk örnek, 2009‟da 

SEGD Tasarım Ödülü almış projelerden biri olan Utah Museum of National History 

için tasarlanmış fotoğraf sergisidir. Serginin ismi „Wild Birds of the American 

Wetlands‟ olup çeşitli kuşların fotoğraflarının sergilendiği bir mekandır.  

Sergide duvarlar, mekansal birer ayırıcı ve yönlenme unsurları olarak kullanılmıştır. 

Sergiye girişte kırmızı kolonlar kullanılmaktadır. Bu kolonlar biçim olarak 

kullanıcıya bir kuşun kanatlarını anımsatmakta ve onu mekana girmeye 

yönlendirmektedir (Şekil 3.15). Jüri, bu proje hakkında basit ve kullanışlı 

değerlendirmesini yapmaktadır. Tavandan asma afişlerde şifon malzeme 

kullanılmakta ve şeffaflık sayesinde mekansal algıda ön – arka ilişkisi daha net 

görünmektedir. Bu sayede kullanıcı, mekanın her noktasında ne olduğunu zihninde 

canlandırabilmektedir. Sergide yönlenmeye yönelik biçim etkenin ele alınmasındaki 

bir diğer sebep ise bu mekanda kullanılan şekil – zemin ilişkisine dikkat çekmektir. 

Mekanda koyu gri bir arka plan egemendir. Bu sebeple buradaki objeler sergilenen 

fotoğraflar olduğundan bu fotoğrafların asıldıkları zeminle olan ilişkisi önem 

kazanmaktadır (Şekil 3.16). Fotoğrafların bu koyu yüzey üzerinde beyaz olmaları 

algılanmalarını arttırmakta ve siyah – beyaz arasındaki zıtlık etkisini yaratmaktadır. 

Tavandan asılan şeffaf fotoğraflardaki tasarım amacı, asılan fotoğrafın arkasındaki 

fotoğraflarla çakışarak farklı bir etki yapmaktır.  

Sergi, Gestalt‟taki şekil – zemin ilişkisinin kullanılarak bir fotoğraf sergisinde 

dramatik bir etki yapılabileceğinin göstergesidir. Sergi içindeki yönlenmeyi de bu 

etkiyi yapan fotoğraflar sağlamaktadır. Her sergide olduğu gibi burada da 

kullanıcının mekan içindeki hareket doğrultusunu, sergilenen objelerin sunum tekniği 

belirlemektedir.  Bu sergide bu tekniği, mekanı ayırıcı birer eleman olan tavandan 

asılı fotoğrafların da yönlendirici etkileri kullanılarak yapıldığını görmekteyiz. 

Mekandaki siyah – beyaz etkinin egemenliğinin yanı sıra dikkat çekici bir renk olan 

kırmızı kolonlarda ise biçimsel algı, kullanıcının mekan içinde yön bulmasını 

sağlayan tasarımlardır. 
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                   ġekil 3.15 :  Kırmızı kolonlar – sergiye girişteki yönlenme                                                                   

                           (www.segd.org). 

 

 

 

                    ġekil 3.16 :  Fotoğraflar – şekil-zemin ilişkisi                                                                   

                           (www.segd.org). 
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Bir başka sergi örneğiyle devam etmek gerekirse; New York‟taki Dünya Ticaret 

Merkezi‟nin lobisindeki fotoğraf sergisinde de biçimin mekan içindeki yönlenmeye 

etkisi gözlemlenmektedir. Sergi, bir lobiye yerleştirilmekte ve tasarım mekanı belirli 

bir organizasyona sokmaktadır. Proje, 2003‟te SEGD tasarım ödülü alan bir diğer 

çevresel grafik tasarım projesidir. Mekan gereksinimleri değişmemiştir; bu mekan da 

bir sergi mekanı olduğu için amaç, kullanıcıyı sergilenen nesneler arasında 

yönlendirmek ve hareket ettirmektir. Bu gereksinim doğrultusunda geniş bir mekan 

olan lobi içine organik biçimler yerleştirilmekte ve bu biçimlerin içinde sergi alanları 

oluşturulmaktadır (Şekil 3.17). 

Sergi alanları, ışık etkisi de kullanılarak mekanda daha da belirgin hale 

getirilmektedir. Burada mekanda hareketi sağlayan öğeler bu sergi alanları olup 

kullanıcıyı hem bu sergi alanlarının içine davet etmekte hem de organik biçimleri 

sebebiyle çevresinde dolaştırmaktadır. Yani mekansal sirkülasyon, mekan içine 

yerleştirilmiş bu biçimler sayesinde gerçekleşmektedir. Biçimlerin konkav yapısı da 

içeriye davet edici bir etki oluşturmaktadır (Şekil 3.18). 

Jürinin değerlendirmesinde, biçimlerin birbirlerine belirli bir mesafede bağlandıkları 

ve içinde bulundukları lobinin ölçeğini küçülterek burayı daha zarif ve samimi bir 

mekana dönüştürdüğü ifade edilmektedir. Bu kapsamda, bir mekanda kullanılan 

biçimler, o mekanın algısında önemli bir rol oynamaktadır. Biçim, mekanda tek 

başına kalmayıp o mekanın mekansal bir öğesi haline gelmekteyse kullanıcı o 

mekandaki hareketlerini bu mekansal öğeler doğrultusunda gerçekleştirebilmektedir.  

Bu sergi mekanındaki bir kullanıcının mekan içindeki yönlenmesini inceleyelim: Bu 

sergiye gelen kişi, öncelikle neden buraya geldiğinin farkındadır. Buna mekansal 

farkındalık da denebilmektedir. O mekan hakkında, işlevinden ya da başka 

nedenlerden dolayı zihninde bir senaryo vardır. Kullanıcının amacı ise sergilenen 

fotoğrafları gezmektir. Mekana girdiğinde içe doğru kıvrılan bu biçimsel mekanları 

gördüğünde içeride onu bir şeyler beklediğini anlar. Işık etkisiyle içerideki şeffaflığı 

da farkeder ve bu biçimlerin içine girer. Dışarıya çıktığında ise bu biçimler arasında 

gezinir. Bu sergi mekanındaki bu biçimsel mekanlar mekanı hem organize etmekte 

hem de kullanıcının algılarına hitap etmektedir. 
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                               ġekil 3.17 :  Sergideki mekansal biçimler                                                                  

                                       (www.segd.org). 

 

 

                                ġekil 3.18 :  Biçimlerin içe davetkar yapısı                                                                   

                                                      (www.segd.org). 
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3.2.2  Renk  

Renk üzerine birçok tanım yapılabilmektedir. Ressamlar, psikologlar, tasarımcılar 

gibi birçok daldan kişinin tanımlarına rastlamak mümkündür. Bu sebeple renk 

hayatın birçok yönünde karşımıza çıkan bir olgudur. 

Başoğlu (2007), rengi ışık sayesinde ortaya çıkan subjektif bir duyu, olarak 

tanımlamakta ve Itten, Kuehni, Porter ve Mikkelides‟in renk konusundaki 

tanımlarına yer vermektedir: 

„‟Itten, renksiz bir dünyanın ölü görüneceğini; renklerin, idealar olduğunu iddia 

etmekte; Kuehni rengi tanımlarken, renklerin gerçek olmadığını ve dünyanın renkli 

olmadığını söylemekte; Porter ve Mikkelides ise rengin, çevrenin tam duyusal 

algısının bir parçası olduğunu ve görsel dünyaya ölçülemeyecek bir güzellik kattığını 

ifade etmektedir‟‟. 

Renk, ışığın dalga uzunluğuna göre, gözümüz yoluyla bizde uyandırdığı bir histir 

(Gürer, 1970). 

Renk; cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum, olarak 

tanımlanmaktadır (Büyük Türkçe Sözlük ,TDK). 

Renk, görsel ışıma veya renk uyaranlarının ürettiği özel bir görsel duyumdur 

(Meerwein ve diğ., 2007). 

Renk, yüzeye gelen ışınların emilen ve yansıyan bölümlerinin gözle algılanıp 

beyinde yorumlanması sonucu varılan bir yargıdır (Hidayetoğlu, 2010). 

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi; renk konusunun kapsamına rengin fiziksel 

sistemdeki yeri, fizyolojik olarak göz tarafından ışıkla kırılmalar sonucu ayırt 

edilmesi gibi birçok konu girmektedir. Yani renk konusunu fiziksel, fizyolojik ve 

psikolojik boyutlarda irdelemek mümkündür. Ancak, bu bölümde rengin daha çok 

psikolojik boyutunun ele alınması ve mekansal algı ve algı psikolojisinde rengin 

etkilerinin açıklanması söz konusudur. Bu psikolojik boyut da mekanda yön bulma 

konusu ile ilişkilendirilecektir. 
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İnsan tarafından renklerin algılanması ışığa, ışığın cisimler tarafından yansıtılışına ve 

öznenin göz yardımıyla beyne iletilmesi sayesinden gerçekleşir. Bir görme olayında; 

ışınların göze gelmesi fiziksel; bu ışınların karşısında gözde ortaya çıkan işlemler 

fizyolojik; cismin beyinde algılanması psikolojik bir olgudur (Erdal, 2006). Bu 

içerikten yola çıkılarak renk algısının kişi üzerinde birçok yönden etkisi 

anlaşılmaktadır. Kişinin psikolojik olarak rengi hissetmesi ise son aşama olan 

beyindeki algılama sürecidir. 

Renk, ışık olmadan algılanamamaktadır. Bu yüzden renk kavramının ışık ile ilişkisi 

de önemlidir. Bir rengin algılanabilmesi için gerekli etmenler nesne, ışık, göz ve 

beyindir (Helvacıoğlu, 2007). Öncelikle rengin üzerinde bulunduğu bir nesneye 

ihtiyaç vardır. Bunun ardından ışık bu nesneye çarparak yansımalı ve göze 

ulaşmalıdır. Daha sonra ise göze gelen bu ileti beyne ulaşmalı ve beyinde 

algılanmalıdır. Bu noktada ışığın büyük önemi bulunmaktadır. Beyne bu bilginin 

ulaşabilmesi için ışığın yansıyarak göze ulaşması gerekmektedir. Aksi takdirde kişi, 

çevresinde gördüğü tüm nesneleri siyah görmek durumunda olurdu. Bundan dolayı 

ışık, rengi algıya kazandıran en önemli unsurdur. 

Rengin mekan içindeki algısı ve bu amaca yönelik yapılabilecek tasarım 

kriterlerinden önce, algıda etkin olan rengin sahip olduğu bazı özelliklerinden 

bahsetmek gerekmektedir. Genel olarak rengin üç temel özelliği, renk algısında 

önem taşımaktadır: 

 Tür 

 Değer 

 Doygunluk 

Hidayetoğlu (2010) bu kavramları şu şekilde açıklamaktadır: 

Tür; rengin dalga boyuna bağlı olarak değişen ve renge ismini veren bir sınıflamadır. 

Kırmızı, yeşil, mavi gibi rengin çeşidini tarif eden kriterdir. 
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Değer; yaygın olarak rengin tonu olarak kullanılır. Işık yansıtma derecesini yani 

rengin açıklık veya koyuluğunu belirtir. Boyalarda renge siyah ya da beyaz 

karıştırılmasıyla ayarlanan açıklık koyuluk derecesidir. 

Doygunluk;  ışığın renkliliğine karşılık gelmektedir. Bu anlamda beyaz, tümüyle 

renk yokluğuna karşılık gelmektedir. Yüksek oranda doymuş renkler beyaz içermez. 

Doymamış renkler mat ve beyazımsı görünür. Doygunluğu temel olarak dalga 

boylarının yayılmışlığı belirler. Geniş bir aralıktaki dalga boylarından oluşan bir 

renk, doymamış görünür; tek bir dalga boyundan oluşan bir renk ise oldukça doymuş 

görünür. Renkler en canlı, parlak ve saf durumlarındayken maksimum 

doygunluktadırlar (s. 88). 

Renkteki bu özelliklerin rengin algılanmasında büyük rolü bulunmaktadır. Rengin 

psikolojik olarak insanlar üzerinde etkisi, renklerde bu özelliklerin farklılaşması 

sebebiyle oluşmaktadır. Özelliklerin farklılaşması renkleri değiştirmekte ve 

dolayısıyla da bu değişim insan üzerinde farklı bir etki bırakmaktadır.  

Renge olan psikolojik tepkiler; parlaklık ve matlığa, açıklığa ve koyuluğa, ve 

sıcaklığa ve soğukluğa olan hassasiyet olarak üç gruba ayrılabilmektedir (Başoğlu, 

2007). Mekan içinde renk kullanılırken bu rengin ne özellikte olduğu renk algısını 

etkilemektedir. Sıcak, koyu ve parlak renkler; soğuk, açık ve mat renklerden daha 

yakında olarak algılanırlar (Göler, 2009). Aynı zamanda rengin daha algılanır olması, 

hareket unsur ile de doğru orantılıdır. Örneğin, sıcak ve parlak renklere okul, metro 

istasyonları gibi hareket unsurunun olduğu canlı mekanlarda ihtiyaç duyulmaktadır. 

Soğuk ve mat bir rengin ise evde bir yatak odası ya da bir spa merkezi gibi 

dinlenmeye ve rahatlamaya yönelik mekanlarda daha sık kullanıldığını görmekteyiz. 

Ne tür mekanlarda hangi rengin kullanılacağını seçebilmek için renklerin genel 

anlamda insan üzerindeki etkilerini de ele almak gerekmektedir. Psikolojiye göre 

dört ana renk vardır. Bunlar, sarı, kırmızı, mavi ve yeşildir. Sanatçılar; yeşili bir ara-

renk olarak yorumlasalar da; göz algısı bakımından yeşil başlı başına bir renk olma 

özelliği taşır (Göler, 2009). Bu temel renklerin insan psikolojisindeki etkileri şu 

şekilde açıklanmaktadır: 
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Sarı: Kullanıldığı mekânda uyaran, neşelendiren, dikkat çeken bir etki 

yaratmaktadır. Genişlemeyi, iletişimi ifade etmektedir. Sarı, sevinç uyandıran, 

rahatlatan ve zekâ geliştirici bir renktir. 

Kırmızı: Kullanıldığı mekânda heyecanlandırıcı, uyarıcı bir etki yaratır. Beyazla 

karıştırıldığında cana yakın bir etki uyandırmaktadır. Kırmızı, enerji ve gücü ifade 

eder. Kırmızı, hareketlendirici, tahrik edici, bazen de huzursuzluk verici etki yapar. 

Heyecanı, mücadeleciliği ve canlılığı ifade eder. 

Mavi: Koyu tonlarda ya da yoğun olarak kullanıldığında moral bozan, kasvet veren 

bir etki, açık tonlarda kullanıldığında veya beyazla karıştırıldığında yatıştırıcı ve 

güven veren bir etki yaratmaktadır. Mavi korumayı sembolize eder. Mavi, inancı 

güçlendiren, düşünme yeteneğini arttıran, sakinlik ve mutluluk veren bir renktir. 

YeĢil: Kullanıldığı mekânda sakin, barışçıl, hassas, yumuşak bir etki yaratmaktadır. 

Neşe ve sükûneti ifade etmektedir. Yeşil, dinlendirici, ümit ve memnuniyet verici 

etkisinin yanında dinsel ve mistik bir anlam taşır (Çetindağ, 2007). 

Tüm renklerin algıda bir yeri vardır. Mordan kahverengiye kadar her rengin insan 

psikolojisi üzerinde etkisi bulunmaktadır. Ancak bahsedilen bu renkler ana renkler 

olduğundan baskın özellik taşımakta ve algıda daha ayırt edici olmaktadır. Bu 

sebeple amaç; eğer algıda dikkat çekmek ise mekanda ana renklerin kullanımı 

kullanıcıya daha hatırlanır mekanlar sağlamaktadır. Sarı rengin tüm renkler 

içerisinde en çok dikkat çekici renk olduğu bilinmektedir. Trafik ışıklarındaki sarı 

rengin „‟dikkat‟‟ anlamı taşıması da buradan gelmektedir. Kırmızı renk 

heyecanlandırıcı etkisi sebebiyle hızlı tüketimin olduğu mekanlarda tercih edilen bir 

renktir. Mavi renk denildiğinde akla ilk olarak gökyüzü ya da deniz kavramlarının 

gelmesi, huzur verici özelliğindendir. Yeşil doğanın her yerinde vardır; sakin ve 

dinlendiriciliği doğadan gelmektedir. Oluşan etkiler insan psikolojisine bağlı olarak 

gerçekleşen duyumsamalardır. Bu renklerle birlikte diğer birkaç renk ve bu renklerin 

yapı elemanlarında kullanılmasına dair oluşturdukları etkiler ise, Çizelge 3.1‟de 

belirtilmektedir. 
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              Çizelge 3.1:   Renk Türlerinin mekanı meydana getiren öğelerdeki  

                                     psikolojik etkileri (Çetindağ, 2007). 

 

RENK 

 

DÖġEME’de 

 

DUVAR’da 

 

TAVAN’da 

Kırmızı 

 

Kudreti devamcı 

ifadeli, Yakıcı 

 

Yaklaştırıcı 

huzursuzluk 

 

Kasvetli, 

rahatsız 

Edici abartıcı 

Turuncu Hareketli Sıcak 
Tahrik edici, 

parlak 

Sarı 
Huzursuzluk 

verici zayıf 
Tahrik edici 

Aydınlatıcı 

heyecan verici 

YeĢil Sakinleştirici Çevreleyici 

 

Koruyucu, 

örtücü 

Mavi 
Davetkar, 

kurtarıcı 

Uzaklaştırıcı 

(itici, soğuk) 

Hayal verici, 

manen koruyucu 

Kahverengi 
Sağlam, 

durdurucu 

Sabit 

(durağan) 
Sıkıntı verici 

Mor Kararsızlık Alçaltıcı 

 

Bunaltıcı 

 

Mekan ve mekan içinde renk kullanımı konusunda, mekanda neden renk kullanıldığı 

ile başlanabilir. Poore‟un bu konudaki sınıflandırmasını Başoğlu (2007) beş başlıkta 

ele almaktadır: „‟Bunlar, (1) mekanın atmosferini ve ambiyansını oluşturmak, (2) 

dikkati çekmek ya da dağıtmak, (3) mekanların olduklarından daha küçük ya da 

büyük algılanmasını sağlamak, (4) mekanı tanımlamak, ve (5) mekanı 

bütünleştirmek ya da parçalamaktır‟‟.  Bu amaçlar mekan ve renk kullanımı 

arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bir mekanda renge duyulan gereksinim, mekana 

yüklenmesi istenen bu kaygılardan kaynaklanmaktadır.  

Renk, genel anlamda tasarımda kullanılan önemli bir ögedir. Renk, malzeme gibi 

ögelerin ne şekilde kullanılacağına dair kararlar genellikle tasarımın son aşamasında 

verilmektedir. Aslında renk, bir tasarım kriteri olarak kullanılabilir ve tasarımın 

temel konseptinde bulunabilir. Özellikle insan psikolojisinin önem kazandığı 

mekanlarda, renk ele alınması gereken ilk öğelerdendir. Bu sebeple renk, mekana son 

aşamada entegre edilmeye çalışılan bir öğe olmamalı, mekana ne tür bir kimlik 

kazandırılmak istendiğine yönelik ilk aşamalarda karar verilen bir tasarım elemanı 

olarak ele alınmalıdır.  
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Yönlendirme tasarımlarındaki renk kullanımı da bu noktadan hareketle ele 

alınması gereken bir içeriğe sahiptir. Örneğin bir okulda iç mekanda çocukların yön 

bulmalarına yönelik bir tasarım yapılacaksa, düşünülmesi gereken önemli 

gereksinimlerden biri de renk ve bu rengin mekana kattığı algıdır. Çocukların yaş 

aralıkları belirlenmeli ve bu aralıktaki çocukların hangi renge daha duyarlı olduğu ele 

alınmalıdır. Seçilecek rengin hangi amaçla kullanılacağı, hangi biçimle ortaya 

çıkacağı gibi birçok soruya cevap aranmalıdır.  

Tasarımda renk etkeni, yönlendirmede birçok sebeple kullanılabilmektedir. Renk 

kodları oluşturmak, zıt renk algısından yararlanmak ve mekana renkle bir anlam 

yüklemek bunların en çok kullanılanlarıdır.  

Renk kodları oluĢturmak (color coding), birden çok renk kullanılarak ve her 

rengin bir nesneyle veya bir mekanla denkleştirilmesi durumudur. Renk kodlarına, en 

sık metro istasyonlarındaki hat şemalarında rastlanmaktadır. Bu şemalarda her hat bir 

renkle ifade edilmekte ve bu şekilde metro kullanıcısının zihninde bu hatların her biri 

birer renk olarak kodlanmaktadır. Bu renk sistemi içinde kullanıcı hangi hattan hangi  

hatta geçeceğini değil; hangi renkten hangi renge geçeceğini zihninde 

oluşturmaktadır. Renk kodlaması bilgilendirme sistemlerinde de kullanılan bir 

unsurdur. Her tabelanın bir renkle ifade edilmesi tabelalardaki içeriği o renkle 

özdeşleştirmeyi sağlamaktadır. Mekan içinde kullanılan renk kodlarına gelinecek 

olunursa; bir okulda farklı işlev ve içeriğe sahip odaların kapılarının farklı birer 

renkle boyanması bu duruma örnek olarak verilebilir. Örneğin; bu şekilde kırmızı 

renk müdür odası, sarı renk öğretmenler odası, mavi renk öğrenci sınıfları gibi bir 

renk kodlamasına gidilebilir. Otoparklardaki her bir kata farklı bir renk verilmesi de 

renk kodlamasına bir örnektir. Renk kodlaması, özellikle kompleks yapılı binalarda, 

binayı bölümlere ayırma konusunda çok yararlı olmaktadır (Helvacıoğlu, 2007). 

Farklı mekanlar farklı renklerle kullanıcının zihninde şekillendirilerek yönlendirme 

konusunda renk kodlaması, bir algısal faktör oluşturmaktadır.  

Zıt renk algısı, yönlendirmede rengin bir diğer kullanılma biçimidir. Gerek 

mekansal algıda gerek bilgilendirme sistemlerinde zıt renklerin kullanıldığı 

görülmektedir. Bu durum zıt renklerin bir arada olmaları durumunda daha kolay 

algılandığı ile ilgilidir. Itten ve Birren (1970), renkler arasındaki zıtlıkları yedi 
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yönden ele almaktadır: Yalın renklerin kontrastı, açık - koyu kontrastı, sıcak - soğuk 

kontrastı, tamamlayıcı kontrast, yanıltıcı kontrast, kalite kontrastı ve miktar kontrastı. 

Bununla birlikte; yönlendirmede temel renklerin algısal özelliklerinin daha net 

olması sebebiyle temel renklerin kullanılması, bu temel renklerin zıtlıklarının önem 

kazanmasını sağlamaktadır. Yani mekanda kullanılan bir ana rengin ona zıt olan 

diğer renginin bulunması gerekmektedir. Genel kabul görülen renk çemberine göre 

ana renkler ve zıt renkleri arasında şu şekilde bir ilişki bulunmaktadır: kırmızı – 

yeşil, sarı – mor ve mavi – turuncu. 

Mekana renkle bir anlam yüklemek, daha çok mekansal ölçekte uygulanan bir 

tasarımdır. Mekanın belirli bir bölümünü, kullanılacak rengin psikolojik boyutu da 

düşünülerek o renkle boyamak, mekanı kendi içinde bölümlere ayırabilmektedir. 

Mekana uygulanabilecek kırmızı rengin, kan akışını arttırdığı düşünülürse bu mekan 

içindeki hareket unsurunun da artacağı varsayılabilir. Mavi renk ise daha rahatlatıcı, 

yavaş bir mekansal anlam ifade edebilir. Bundan farklı olarak, mekan içinde bazı 

nesneler kullanılarak da mekanda kullanıcıya yön göstermek mümkündür. Zeminde 

kullanılacak yeşil bir çizgi, o mekana gidilmesi gereken bir yön olduğu anlamı 

yükleyebilir.  

Rengin, mekanda yönlendirme tasarımlarında en çok kullanılan unsur olduğu 

söylenebilir. Algıda renk, yeterli ışık söz konusu olduğunda bir nesneyi, bir mekanı 

ya da bir binayı tasvir edebilmemiz için önemli bir gereksinimdir. Herhangi bir şeyi 

işaret ederken yanında benzerleri de varsa, „‟kırmızı olan‟‟ şeklinde bir ifade, 

benzerleri arasından o nesneyi ayırmakta yeterli gelmektedir. Seçimlerimizin bir 

çoğunda renk de yer almaktadır. Alınacağımız bir ayakkabının hangi renkte olacağı 

konusunda bir  seçimimiz vardır. Bu sebeple renk seçimlerle ilgili bir durumdur. 

Yönlendirme tasarımlarının birçoğunda karar verme noktalarında, renk kullanılarak 

hangi rengin seçiminin yapılacağı söz konusu edilmektedir. Biçim, ses, doku gibi 

diğer algısal elemanlarla kıyaslanması gerekirse; yönlendirme tasarımında en etkili 

ve en çok kullanılan elemanın bunlardan farklı olarak renk elemanı olduğunu 

söylemek mümkündür. Renk algısı, renk kodları, zıt renk etkileri vb. tasarım ögeleri, 

birçok yönlendirme tasarımında karşımıza çıkan örneklerdir. 
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Renk algısına yönelik yapılmış yönlendirme tasarımına ilk örnek, bir otopark 

tasarımı seçilmiştir. Bahsedildiği gibi; yön bulma kaygısı daha çok karmaşık yapılı 

binalarda bir gereksinim olmakta ve otoparklar da bu kaygının yaşanabileceği mekan 

türlerinden biridir. Otoparklardaki temel kullanıcı gereksinimi, aracın park edilmesi, 

park edilen noktadan bina girişine ulaşılabilmesi ve dönüşte de aracın park edildiği 

noktanın tekrar bulunabilmesidir. Bu sebeple bu üç gereksinimi zihnimizde 

şekillendirmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde, aracı park ettiğimiz  noktayı unutma, 

bina girişini bulamama gibi sorunlarla karşı karşıya kalırız. 

Bu yapıda bir mekan gereksinimine sahip otoparklarda, yönlendirme tasarımı önem 

kazanmaktadır. Christus Spohn Hastanesi garajında yapılmış tasarım, otopark içinde 

yön bulmaya yönelik bir içeriğe sahiptir. Otoparktaki tasarım, renk kodlaması ve 

sembol kullanımı olarak özetlenebilmektedir. Her kata bir renk ve bir sembol 

verilmektedir (Şekil 3.19). Beş kattan oluşan bu otoparkta sarı, yeşil, mavi, pembe ve 

mor olmak üzere beş renk kodu seçilmektedir. Renk kodlamasında fark edilmesi 

gereken bir noktada da birbirinden ayrılması planlanan unsurların her birine farklı bir 

rengin verilmesi gerektiğidir. Bu sayede otopark kullanıcısı eğer üçüncü katta aracını 

park etmişse mavi katta olduğunu zihninde kodlayarak aracının o katta olduğunu 

hatırlayabilmektedir. 

Tasarımdaki bir diğer durum ise renk ve biçim unsurunun bir arada kullanılmasıdır. 

Her kata bir renk kodu verilmesi ile birlikte bu renk kodunun içinde bir sembol de 

kullanılmakta ve hatırlama süreci daha da aza indirilmek istenmektedir. Mavi renk 

kodunun unutulduğu noktada yunus sembolü hatırlanarak ya da mavi renk koduyla 

yunus sembolü bir arada zihne yerleştirilerek algıda hatırlatma kolaylaştırılmaktadır 

(Şekil 3.20). Buradaki bir diğer amaç ise otopark kullanıcısının aracını park ettikten 

sonra binaya girişe kolayca yönlenebilmesidir. Binaya giriş, her kattan asansöre 

girişle verilmektedir. Asansörün içinde de her katın düğmesi renk ve sembollerle 

gösterilmektedir. Kullanıcı mavi renkli otoparkta olduğunu fark etmekte, üç sayısını, 

yunus sembolünü görmekte ve mavi renkli asansör kapısına doğru ilerlemektedir. Bu 

yönlenmeyi sağlayan renk unsurunun otoparkta sadece kapıda kullanılmasıyla ilişkisi 

vardır. Otoparkın her noktası betonarmenin verdiği gri bir etkiye sahipken, mavi kapı 

ve onu destekleyen mavi bilgilendirme tabelası mekansal algıda seçiciliğe yol açarak 

kişiye mekanda yön bulmasında kolaylık sağlamaktadır. 
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                              ġekil 3.19 :  Otopark katlarındaki renk kodları                                                                 

                                                    (www.aboutchucksanders.com). 

 

 

 

                              ġekil 3.20 :   Mavi renk kodu ve sembolü                                                                 

                                                    (www.aboutchucksanders.com). 
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Renk kodlarının yönlendirmeye etkisinin dışında renk; mekansal algıya yönelik de 

kullanılarak mekan içindeki yön hissini kuvvetlendirebilmektedir. Buna örnek olarak 

Terradadesign tarafından tasarlanan Senzoku Kaguen Müzik Okulu‟ndaki renk 

kullanımı verilebilir. 

Senzoku Kaguen Müzik Okulu‟nda kullanılan renklere bakıldığında, bu renklerin 

algıda bahsedilen nitelikte seçildiği görülmektedir. Renk algısında bahsedilen parlak 

ve canlı renk kullanımının algıda daha etkin olması konusu bu örnekte 

farkedilmektedir. Bu durum kullanılan renkleri çok dikkat çekici yapmakta ve algıyla 

zihne yerleşmesine sebep olmaktadır. 

Bu örneği renk kodu algısından farklı olarak; mekanlara renkle bir anlam yüklemek 

ve zıt renklerin bir arada kullanılması, şeklinde değerlendirmek mümkündür. Farklı 

renkler, renk kodu kullanılarak farklı mekanları tasvir etmek amacına sahip 

olabilmektedir. Ancak; bu tasarımda amaç bu tür bir kodlama yapmak değil; 

renklerin mekanlarla zihne yerleştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu bina içinde 

gezinirken; Şekil 3.21‟deki 2 numaralı bölümü ararken bu bölümün mavi ve açık 

kahverengi rengin bir arada olduğu bir köşe noktasında yer aldığını zihin 

hatırlayabilmektedir. Yani bu noktada devreye „deneyimleme‟ kavramı girmektedir. 

Bunun dışında sarı rengin diğer renkler arasından sıyrılarak ön plana çıktığını da 

görmekteyiz. Bu sebeple sarı rengin merdivende kullanılması, sirkülasyon sisteminin 

konumunun çok daha kolay algılanabilir bir nitelikte olmasını sağlamaktadır. Bu 

tasarımda renkler artık birer mekansal elemanlara dönüşmektedir. 

Mekan içinde yön bulma konusu, o mekanın birçok kez deneyimlenip artık 

ezberlemesiyle mümkün olurken bu örnekte renklerin baskın ve birbirinden zıt yapısı 

sayesinde çok daha kolay zihne yerleşen bir konu haline gelmektedir. Mekansal 

algıdaki renkler asansör, wc gibi gereksinimlere bir anlam yükleyerek yön bulmada 

kolaylık sağlamaktadır (Şekil 3.22). Bu sisteme renklerle birlikte işaret ve semboller 

de eşlik etmektedir. Wc‟de büyük bir kadın – erkek figürüyle parlak pembe bir duvar 

arka planı ilişkilendirilerek wc‟nin bulunduğu bölümün algısı 

kuvvetlendirilmektedir. 
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                     ġekil 3.21 :  Renklerin mekansal elemanlara dönüşmesi                                                                 

                                          (www.teradadesign.com/home.html). 

 

 

                     ġekil 3.22 :  Renkler ve mekansal algı                                                                 

                                          (www.teradadesign.com/home.html). 
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3.2.3  IĢık  

Biçim ve rengin mekan içindeki algısı ve yönlendirmeye etkisinden bahsedilmesinin 

ardından, insanları mekan içinde yönlendirmede etkin bir değer eleman olan ışık 

kavramından da söz etmek gerekmektedir. 

Işık; isimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, olarak 

tanımlanmaktadır (Büyük Türkçe Sözlük, TDK). 

Işık, görme duyusuyla algılanan ve ışıma ile yayılan enerji şeklidir. Cisimlerin içinde 

ve boşlukta her doğrultuda yayılır. Kaynağının etrafında dağılarak çevredeki 

cisimleri görünür hale getirir (Göler, 2009). 

Işık, doğrusal dalgalar halinde yayılan elektromanyetik dalgalara verilen addır 

(Hidayetoğlu, 2010). 

Işık ve ışığın mekandaki algısından bahsetmeden önce ışık ile ilgili temel kavramları 

açıklamak gerekmektedir:  

IĢık akısı: Bir ışık kaynağının ışık akısı, her doğrultuda verdiği toplam ışık 

miktarıdır (Hidayetoğlu, 2010). 

Aydınlık düzeyi: Aydınlık, bir yüzeyin, bir noktasını çevreleyen sonsuz küçük bir 

parçacığının aldığı akının, bu yüzey parçacığının alanına bölümüdür (Göler, 2009). 

Parıltı: Parıltı, gözü etkileyen bir ışık kaynağının ışıksal büyüklüğü ile ilgilidir. 

Parıltının görsel algılamadaki rolü çok önemlidir. Görülen her şey değişik parıltıları 

olan çeşitli renkli ya da renksiz yüzeylerdir (Hidayetoğlu, 2010). 

KamaĢma: Normal görme alanına olması gerekenden daha fazla ve yanlış 

doğrultuda gelen ışığın oluşturduğu etkidir (Gordon, 2003). 

IĢık renk sicaklığı: Cisimlerin kızgın hale gelip ışık yayması olayına “termik ışıma” 

denir. Bir cismin gerçek sıcaklığı yerine, o sıcaklıktaki siyah cismin ışık yaydığı 

sıcaklığa renk sıcaklığı denir (Hidayetoğlu, 2010). 
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Görsel algıyla başlamak gerekirse; çevremizde gördüğümüz her şeyi görebilmemiz 

için gerekli ilk etmen gözlerimiz, ikincisi ise gözlerin algılamasını sağlayan ışıktır. 

Işık olmadan görsel anlamda bir karanlığa düşer, çevremizi algılayamaz hale geliriz. 

Bu sebeple ışığın algıda önemli bir yeri vardır. Mekanın görsel algısında temel olan 

göz organıdır. Bu organa gelen ışınlar gözün yapısına gelir, kırılmalar yapar ve 

çevredeki nesneler de bu kırılmanın beyne iletilmesi sonucu algılanır. Bu algılamada 

ışığın göze gelip kırılması gerekli olduğundan ışık olmazsa algı da olmayacağı 

anlamı çıkmaktadır.  

Işığın algısında ışığı, fiziksel ve psikolojik olarak iki boyutta ele almak mümkündür. 

Işığın fiziksel özelliklerini Çetindağ (2007) üçe ayırmaktadır: Işık düz çizgiler 

halinde hareket eder. Bir cisme çarptığında o cismin özelliğine oranla yansır. Bir 

ortamın içine girince kırılır.  

Işığın fiziksel olarak bir yüzeye çarpması olayı ise şu şekilde özetlenebilir: Işık bir 

yüzeye geldiğinde ya emilir, ya yansır ya da iletilir (Michel, 1996). 

Fiziksel olarak ışık, ışığın göze gelmesi, mercekte kırılması gibi bir dizi fiziksel 

olayla ilişkilidir. Mekanda algı ve algı psikolojisine yönelik olarak asıl önemli olan 

ışığın psikolojik etkisidir. Farklı şekilde ışık kullanımının insan üzerinde farklı bir 

etki bırakması söz konusudur. Işığın psikolojik etkisi altı başlıkta irdelenmektedir 

(Hidayetoğlu, 2010):  

 Işık – gölge etkisi 

 Deliklerden süzülen ışık etkisi 

 Parçalı ışık etkisi 

 Yayınık ışık etkisi 

 Hareketli ışık etkisi 

 Dramatik ışık etkisi 
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IĢık – gölge etkisi: Gölge, bir nesne üzerine ışık kaynağı verildiğinde oluşmaktadır. 

Bir nesnede oluşan gölge, o nesnenin kendisi ve diğer nesnelerle olan uzaklığı 

hakkında bilgi vermektedir (Michel, 1996). Zıtlıklar algıda fark edilebilirliği 

sağlamaktadır. Işık ve gölge arasında da bu şekilde bir ilişki vardır. Bu ilişki aydınlık 

ve karanlık bölgeler arasında bir sınır çizmektedir. Aydınlık ve karanlık arasındaki 

zıtlığın algısı, ışık ve gölge arasında da mevcuttur. Bir nesnenin üzerine düşen ışık 

sonucunda oturan gölge, o nesneye aynı zamanda bir üç boyutluluk hissi de 

vermektedir. Bu nedenle mekanda ışık ve onun yarattığı gölge etkisinden 

yararlanılarak mekanın üç boyutlu algısı kuvvetlendirilebilmektedir. Işık – gölge 

oyunları özellikle tiyatro sahnelerinde çok sık ele alınan bir tasarım unsurudur. 

İstenirse gölge etkisiyle bir nesne daha yakında, istenirse daha uzakta seyirciye 

hissettirilebilmektedir. Bu şekildeki bazı kurgular mekanda da uygulanabilir 

özelliktedir. 

Deliklerden süzülen ıĢık etkisi: Işığın belirli bir delikte süzülerek mekana 

ulaşmasının farklı bir etkisi vardır. Pantheon‟un kubbesinden içeriye süzülen ışık 

buna örnek olarak verilebilmektedir. Işığın bu şekilde daha dramatik bir etkiyle 

süzülerek mekana geldiği söylenebilir. 

Parçalı ıĢık etkisi: Karanlık gökyüzündeki yıldızların yarattığı ışık, parçalı ışığa 

güzel bir örnektir (Hidayetoğlu, 2010). Işığın parça parça yayılarak bir yüzey 

üzerinde algılanması durumudur.  

Yayınık ıĢık etkisi: Yayınık ışık, bir endirekt ışık özelliği göstermektedir. Ancak bu 

ışığın yarı saydam bir yüzeye çarparak yansıması gerekmektedir. Yansıyan ışık 

mekana, daha az bir etkiyle döner. Parlak bir ışık etkisi yaratmaz. 

Hareketli ıĢık etkisi: Bu ışık etkisi, teknolojinin getirdiği olanaklarla insan 

tarafından geliştirilmiş bir sistemle yapılmaktadır. Işığın sabit ve tek yönlü bir ışıma 

yapmasından farklı olarak, yanıp sönebilen ve hareket edebilen ışık sistemleri 

oluşturabilmek günümüzde mümkündür. Bu türdeki ışığın dikkat çekici bir tarafı 

olduğu söylenebilir. 
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Dramatik ıĢık etkisi: Tiyatro sahnelerinde bahsedilen ışık – gölge oyunlarının 

dışında kullanılan bir diğer ışık etkisidir. Dramatik ışık efekti, karanlık bir çevrede 

bir konunun ışıkla vurgulanması yöntemiyle yaratılır (Hidayetoğlu, 2010). 

Müzelerde heykellerin üzerine uygulanan ışık, buna örnek olarak verilebilir. Bu 

etkiyle tek bir nesne üzerine algıyı yoğunlaştırabilmek mümkündür. Mekan içinde 

herhangi bir bölümde bu etki sayesinde baskın bir yapıya sokulabilmektedir. 

Işığın mekansal algıdaki etkisinin irdelenebilmesi konusuna dönülecek olunursa; 

öncelikle bu genel kavramın belirli bir sınıflandırma ile alt başlıklarının ele alınması 

gerekmektedir.  Mekansal algı ve algı psikolojisinde ışığın yerini tartışabilmek için; 

öncelikle ışığın mimari anlamda kullanılması başlığını koymak gerekmektedir.  

Mimari anlamda ışığın kullanılmasında ise ışığı iki başlıkta ayırmak mümkündür:  

 Doğal ışık kullanımı 

 Yapay ışık kullanımı 

Doğal ıĢık kullanımı, doğal aydınlatma olarak da isimlendirilmektedir. Doğal ışık 

kaynağı Güneş‟tir. Mimari tasarımda doğal ışığın kullanımı önemli bir yer 

tutmaktadır. İç mekanda her mekanın belirli bir ışık gereksinimi vardır. Bu 

gereksinim, bina fonksiyonlarına göre değişebilmektedir. Bir konuttaki ışık 

gereksinimiyle bir ofisteki gereksinim farklıdır.  

Yapay ıĢık kullanımı, yapay aydınlatma olarak da isimlendirilmektedir. Yapay 

aydınlatma, iç mekanda doğal aydınlatmanın yetersiz ve etkisiz kaldığı zamanlarda 

önemli bir gereksinime dönüşmektedir. Yapay aydınlatma, iç mekanda bir 

gereksinimin dışında bir tasarım öğesi olması özelliği de taşımaktadır. 

Mekanda algı ve algı psikolojisine dayalı yön bulmada kullanılacak ışık ise yapay 

aydınlatma olması sebebiyle konu daha da özelleştirilebilir. Bu kapsamda yapay 

aydınlatma şekillerine ve mekanda nasıl kullanıldıklarına dair ilerlemek 

gerekmektedir. 
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Yapay aydınlatmanın mekan içinde kullanımına bakıldığında; iç mekanda görsel 

konfor sağlamak, mekana estetik bir boyut kazandırmak, mekanda belirli nesneleri 

ön plana çıkarmak gibi amaçlarla ışığın iç mekanda kullandığını görmekteyiz. İç 

mekan tasarımında aydınlatma tasarımı ayrı bir tasarım olup doğru bir aydınlatma 

projesi geliştirilmesi gerekmektedir. Yanlış bir aydınlatma tasarımı mekansal 

gereksinimleri eksik bırakmakta ve kullanıcının mekan algısını zayıflatabilmektedir. 

Yapay aydınlatmanın iç mekanda kullanımını ise farklı şekillerde görmek 

mümkündür. Yapay aydınlatma biçimleri; direkt aydınlatma ve endirekt aydınlatma 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: 

a. Direkt Aydınlatma: Sirel (1973)‟e göre direkt aydnlatma; ışık yeğinliği ağılımı, 

yayımlanan ışık akısının %90-100 oranı, sınırsız varsayılan yararlı düzleme düşecek 

biçimde olan ışıklıklar ile yapılan aydınlatmaya denir (Göler, 2009). 

Direkt aydınlatmada ışık kaynağı, verdiği ışığı kaynağın potansiyeline göre 

vermektedir. Bu sebeple ışığın kontrolü söz konusu değildir. Işık direkt olarak ışık 

kaynağından çıkarak göze gelmektedir. Gelen ışık mekanda objeler üzerinde gölge 

oluşturma özelliğine sahiptir. 

b.  Endirekt Aydınlatma: Sirel (1973)‟e göre endirekt aydınlatma; ışık yeğinliği 

dağılımı, yayımlanan %0-10 oranı, sınırsız varsayılan yararlı düzleme düşecek 

biçimde olan ışıklıklar ile yapılan aydınlatmadır (Göler, 2009). 

„‟Endirekt aydınlatmada, ışık kaynağından çıkan ışık herhangi bir yüzeye çarptıktan 

sonra göze gelmektedir. Bu sebeple; endirekt aydınlatma yapılan mekanda, yansıtıcı 

yüzeyin (tavan-duvar-zemin) ya da mekanın rengi, renk yutuculuğu, yansıma, 

parlama, kontrast farklılıkları ve dokusu, yansıyan ışığın renk ve kalitesini belirleyici 

faktörlerdir‟‟ (Göler, 2009). 

Kullanılacak yapay aydınlatmanın biçimi ve tasarımı, mekanda ne tür bir etki 

yaratmak istendiğiyle ilgilidir. Bir mekanın parlaklığı, renkli olması ve ışıklı olup, 

olmaması o mekanın hangi işlev veya işlevlere hangi sorumluluğa sahip olmasıyla 

bağlantılıdır (Tunç, 2007). Eğer mekann çok parlak ve ışıklı bir oması isteniyorsa 

direkt bir aydınlatma sistemi tasarlanıp mekanın her noktasının ışık aldığı bir sistem 
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düşünülmelidir. Daha dramatik bir etki isteniyor ya da mekanda sadece belirli 

elemanlara vurgu yapılmak isteniyorsa endirekt aydınlatma sistemini seçmek daha 

mantıklıdır.  

Mekanda yön bulma ve ıĢık kullanımına gelindiğinde, çoğunlukla kullanılan 

aydınlatmanın yapay aydınlatma olduğunu söylemek gerekmektedir. Öncelikle yapay 

aydınlatmanın doğru bir şekilde tasarlanması ve mekanın algısının tam anlamıyla 

sağlanması gerekmektedir. Yön bulma sırasında ışığa bağlı olarak mekan kalitesinde 

sorun olması durumunda, kişinin yön bulmadaki en önemli algısı olan görsel 

konforunda sorun yaşaması söz konusu olmaktadır. Bu da yön bulmadaki en temel 

sorunlardan biridir. Kişinin öncelikle içinde bulunduğu mekana görsel olarak hakim 

olabilmesi gerekmektedir. İç mekandaki görsel konforu sağlayan ilk eleman ise 

ışıktır. 

Mekanda yönlenme ve ışık arasındaki bir diğer durum ise; yönlendirme 

tasarımlarında yapay aydınlatmanın insan psikolojisi üzerinde bazı etkileri 

kullanılmasıdır. Örneğin; hareketli ışık etkisi kullanılarak mekan içinde teknolojik 

bazı tasarımlar yapılabilmekte ve hareket eden ışıkların takibi sayesinde mekan 

içinde yönlenme sağlanabilmektedir. Işığın dramatik etkisi kullanılarak mekanda 

bazı nesnelere dikkat çekilebilmekte ve bu nesnelerin algısının yönlendirmede etkisi 

olabilmektedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi ışığın psikolojik boyutu ile 

mekan kullanıcısını o mekanda hareket ettirebilmek mümkündür. 

Aydınlatma ve yönlendirme konusunda yapılabilecek bir diğer unsur ise 

aydınlatmada aydınlatma elemanlarının birer mekansal öge olarak kullanılmasıdır. 

Bu sayede aydınlatma armatürleri mekanın görsel konforunu sağlamaktan farklı 

olarak artık birer nesne haline dönüşmekte ve bu nesnelerin kullanıcıyı mekanda 

yönlendirme konusundaki etkilerinden faydalanılabilinmektedir. Işığın mekan ve 

insan psikolojisi üzerindeki ilişkinin anlaşılması durumunda bu örneklerde olduğu 

gibi mekanda yönlendirmeye yönelik birçok alternatif üretilebilmektedir. 
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Aydınlatmanın yön bulmadaki etkisini anlatabilecek ilk örnek Barcelona‟daki 

Drassanes Metro İstasyonu‟dur. Bu örnekte mekan algısında ve buna bağlı olarak 

yön bulmada yapay aydınlatmanın yarattığı etki sayesinde gerçekleştiği 

gözlemlenmektedir. 

On-a Arquitectura tarafından tasarlanan bu metro istasyonunda, öncelikle mekanda 

ışık etkisinin yapay bir aydınlatma ile sağlandığını görmekteyiz. İç mekan ve 

özellikle metro istasyonlarında, doğal ışığın kullanımı genellikle söz konusu 

olmadığından; yapay bir aydınlatma sistemi metro istasyonlarında bir gereksinimdir. 

Bu gereksinim bu tasarımda kullanıcıya ayrıca yönlenme konusunda da fayda 

sağlamaktadır. Burada yönlendirmede etkin olan aydınlatma elemanlarının 

kendisidir. Aydınlatma elemanları mekansal bir ögeye dönüşmekte ve tavanda bir iz 

şeklinde ilerlemektedir. Bu ilerleme tek bir doğrultuda yapılmamakta; farklı 

doğrultularda giden kırık elemanlar şeklinde olmaktadır. Aydınlatmanın bu şekilde 

diyagonaller oluşturarak ilerlemesi, mekana bir hareket duygusu da katmaktadır. 

Metro kullanıcısı algıya yönelik bu aydınlatma sistemini, bir iz ve yönlendirme 

olarak görebilmekte ve takip etmektedir (Şekil 3.23). 

Tasarımda bahsedilmesi gereken bir diğer nokta ise, istasyonun iç mekan 

tasarımındaki kullanılan malzemeler ve renklerdir. İstasyonun zemin ve duvarlarında 

beyaz paneller kullanılırken; tavanda bu renge tam zıt bir etki oluşturan siyah renk 

uygulanmaktadır. Bu durumu; renk algısındaki zıtlık kavramıyla da açıklamak 

mümkündür. Mekanda her yerde beyaz ve akışkan bir etki oluşturulurken, tavanda 

kullanılan siyah renk, dikkati üzerine çekmektedir. Tavanın dikkat çekici olması, 

özellikle metro istasyonlarında önemli bir gereksinimdir. Çünkü, metro kullanıcısının 

yönünü kaybettiği hissine kapıldığı anda yapacağı ilk şey kafasını kaldırarak 

yönlendirme tabelalarını aramak olacaktır. Aynı zamanda metro istasyonlarının 

kalabalık mekanlar olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Tavanda verilen bilgi, 

kullanıcıya yön bulmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle tavanda 

uygulanan bu zıt siyah rengin mekanda baskın bir algı içermesi, yararlı bir unsurdur. 

Siyah tavanın mekandaki algısı üzerinde bulunan ve yine bir zıtlık oluşturan beyaz 

renkli aydınlatma ile de aydınlatmaya dikkat çekmekte ve aydınlatmanın ilerleyen 

etkisiyle o hat üzerinde ilerleme duygusunu kullanıcıya vermektedir (Şekil 3.24). 
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                      ġekil 3.23 :   Mekan boyunca giden aydınlatma elemanları                                                                 

                                           (www.on-a.es). 

  

 

 
 

                      ġekil 3.24 :  Siyah tavan üzerindeki beyaz aydınlatmanın etkisi                                                                 

                           (www.on-a.es). 
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Mekanda aydınlatma elemanlarının birer mekansal öğe olarak kullanılarak 

yönlendirmede etkisinden yararlanan bu örneğe bir alternatif olarak; ışığın mekana 

yansıtıldığı ve mekanda yönlenmeye yönelik ayrı bir bölge oluşturduğu etkiye dayalı 

bir yönlendirme tasarımı verilebilir. 

OMA tarafından tasarlanan Prada 2008 Defilesi, ışığın mekana yansıtılması ve 

mekanda belirli hat oluşturarak hareketin sağlandığı bir tasarımdır. Diğer örnekten 

farklı olarak burada aydınlatma elemanlarının algısı söz konusu olmamakta; 

aydınlatma elemanlarının mekanda oluşturdukları etki ve bu etkinin algısına yönelik 

bir yönlenme sistemi oluşturulmaktadır. Tavandan direkt yansıtılan kuvvetli ışığın 

zeminde baskın bir hat oluşturduğu görülmektedir (Şekil 3.25). Bu hat çizgisi, defile 

sırasında mekana giren mankenlerin mekandaki hangi bölgeleri kullanacaklarını 

göstermektedir. Defilelerde genellikle giriş ve çıkışın aynı yerden yapıldığını 

görmekteyiz. Bu kapıdan giren mankenin mekansaki hareketi ve gereksinimi, 

zemindeki bu aydınlık hattı takip ederek tam bir tur yaptıktan sonra aynı kapıdan 

mekanı terketmektir. Bu amacını da algısal olarak aydınlatmanın sağladığı etkiyle 

sağlamaktadır. Bu etkiye ek olarak tasarımda işaret kullanımı da bulunmaktadır. 

Zeminde oluşan aydınlık hat üzerine ilerleme yönünü açıklayıcı yardımcı oklar da 

yerleştirilmiştir. 

Mekandaki bir diğer gereksinim ise; defile içinde yönlenmesi gereken kullanıcı 

mankenler olduğundan, mekanda seyircinin oturacağı ve mankenleri seyredeceği 

bölgelerin podyumdan ayrılmasıdır. Bu tasarımda podyum ve oturma mekanları aynı 

zemin üzerine oturmakta ve başka bir tasarım kriteriyle ayrılmamaktadır. Bu ayrım 

tasarımdaki aydınlatmanın mekanı bölgelere ayırması durumuyla sağlanmaktadır. 

Aydınlatmanın zeminde oluşturduğu aydınlık hattın, sadece mankenlere ait olduğunu 

algılayan seyirciler, kendilerine ayrılan daha az aydınlatılmış mobilyaların dışına 

çıkamayacaklarının bilincindedirler (Şekil 3.26). Bu sayede tasarımı yapılmış bir 

aydınlatma sisteminin, mekan içinde belirli bölgeleri ışık etkisiyle belirleyerek 

mekansal bir organizasyonu da sağlayabileceği görülmektedir. 
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                            ġekil 3.25 :  Aydınlatmanın zeminde oluşturduğu hat                                                                                                     

                                                 (www.oma.eu). 

 

 

 
 

                             ġekil 3.26:  Işığın mekanı bölgelere ayırması                                                                                                     

                                                 (www.oma.eu). 
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3.2.4 Ses  

Algıya ve hislerimize yönelik bir başka tasarım elemanı ise sestir. Ses, algıdaki 

önemli uyarıcılaran biridir. 

Ses en kısa tanımıyla; kulağın duyabildiği titreşimdir (Büyük Türkçe Sözlük, TDK).  

Ses, bir nesnenin hareket veya titreşiminden meydana gelmektedir (Moore, 2003). 

Çevreyi tanımlamak, bütün hareket halindeki canlıların hayati yeteneğidir, bunu 

gerçekleştirmek için, pek çok ipucu kullanırlar. Bunlar; koku, ses, dokunma, 

yerçekimi ve de elektromanyetik alanlar gibi diğer duyularla birlikte; renk, biçim ve 

hareketin görsel duyuları ya da ışığın polarizasyonudur (Verdil, 2007). Bu bakış 

açısı, kişinin çevresini algısında görsel, dokunsal, işitsel duyumlara ihtiyacı olduğunu 

göstermektedir.  

İşitsel algının fizyolojik boyutu, çevreden gelen titreşimlerin kulak ve kulaktaki 

sinirler aracılığla beyne iletilmesi sonucu oluşmaktadır. Ses algısı, bu süreçte 

meydana gelmektedir. Çevremizdeki seslerin her biri bir titreşim göndermekte ve bu 

titreşimler de ses olarak beyinde algılanmaktadır. 

Sesin mekan algısındaki yerinden önce, ses ve ses ile ilgili temel kavramlarla 

başlamak gerekmektedir. Bu kavramları Sarp (2000), şu başlıklar altında 

tanımlamaktadır: 

Frekans: Birim zamandaki titreşim sayısıdır. Simgesi „‟f‟‟, birimi Hertz‟dir (Hz). 

İnsan kulağı frekansı, 16 Hz ile 20000 Hz arasında olan titreşimleri ses olarak algılar. 

Devir süresi: Frekansın tersi olan devir süresi (periyot), bir titreşimin süresidir.  

Simgesi „‟T‟‟, birimi saniyedir. 

Dalga boyu: Yayılma sırasında titreşim hareketinin bir devir süresinde gittiği 

uzaklıktır. Simgesi „‟λ‟‟, birimi metredir. 

Genlik: Titreşen bir taneciğin titreşim hareketi ile gidip geldiği uzaklığa denir. 

Simgesi „‟A‟‟, birimi mikrometredir.  



 
68 

Akustik basınç: Ses titreşimlerinin hava basıncında yol açtığı değişimlere denir. 

Simgesi „‟P‟‟, birmi Paskal‟dır. 

Ses gücü: Ses kaynaklarını birim zamanda yayımladıkları ses enerjisi ses gücü ile 

belirlenir. Simgesi „‟W‟‟, birimi Watt‟tır. 

Ses yeğinliği: Birim zamanda yayılma doğrultusuna dik birim alandan geçen ses 

enerjisinin ortalama değeridir. Simgesi I, birimi W/m2‟dir.  

Ses düzeyi: Güçle orantılı iki büyüklüğün oranıdır. Uygulamalarda ölçümler 

yapılırken ses düzeyi kavramı kullanılmaktadır. Birimi desibel (dB) „dir. 

Sesin tınısı: İşitilen sesin neye ya da kime ait olduğunu belirleyen ses bileşenidir.  

Sarp (2000)‟in tanımladığı bu kavramlar sesin özelliklerinin tanınmasında ve 

nerelerde ne gibi bir etki yarattığının anlaşılmasında önem kazanmaktadır. 

Görüldüğü gibi sesin öncelikle bir frekansı vardır. Ses kaynağından çıkan titreşimler 

yayılmaya başladığı andan itibaren belirli bir sürede kulağa ulaşır. Bu süre devir 

süresi olarak belirlenmekte ve birim zamanda oluşturduğu etki ise frekansı 

oluşturmaktadır. Sesin kalın ya da ince olması, belirli bir tınısının olması gibi 

özellikleri bu niceliklerdeki farklılardan doğmaktadır. Mekanda sesin ölçülmesi ve 

belirli sonuçların elde edilmesinde en temel kavram ise ses düzeyidir. Ses düzeyi 

desibel olarak belirtilmektedir ve kullanıcının farklı mekanlarda kaç desibellik bir 

sese duyarlı olabileceği gibi konular irdelenmektedir. Ses düzeylerindeki değişkenler 

mimari anlamda SPL cinsinden değerlendirilmektedir. Özellikle bu konu akustiğin 

konu kapsamına girmektedir. SPL, kısaca ses basınç düzeyi olarak ifade 

edilebilmektedir. Bir fısıltı ve bir silah sesinin ses düzeyleri çok farklıdır. Bu sebeple 

kulağın bu iki sesi algılaması ve verdiği tepki de farklı olmaktadır. Buradan 

mekandaki ses kaynağı ve sahip olduğu ses düzeyinin mekandaki sesi algısıyla 

ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Aşağıda Çizelge 3.2‟de bazı ses kaynakları ve bu ses kaynaklarının sahip olduğu ses 

düzeyleri örneklendirilmektedir: 
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Çizelge 3.2 :  Bazı ses kaynakları ve ses düzeyleri (Moore, 2003). 

 

 

Ses Düzeyi (dB SPL) 

 

Tipik örnek 

140         Silah sesi 

120         Yüksek sesli müzik grubu 

100         Yakın mesafede bir çığlık 

80         Kalabalık bir sokak 

70         Normal konuşma 

50         Sessiz konuşma 

30         Fısıldama 

  

İşitme duyusu, iletişimdeki önemli bir öğedir. Kişiler arası iletişimde dil aracılığıyla 

söz meydana gelmekte ve bu sözler de işitsel olarak algılanmaktadır. İşitme algısının 

olmaması durumunda kişiler arasında en önemli iletişimlerden biri olan sözlü iletişim 

kavramı olmazdı. Bu sebeple işitmenin iletişimde önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Kişiler arası iletişimde işitsel algının önemi olduğu gibi, kişinin çevresi ile de iletişim 

kurabilmesinde işitme bir gereksinimdir. Çevrede bulunan canlı ve cansız tüm 

nesnelerin görsel bir etkisi olduğu kadar işitsel de yönleri bulunmaktadır. Doğadaki 

bir kuş, öncelikle şekli ve rengiyle algı alanımıza girmesine rağmen; çıkardığı ses ile 

bizi daha çok etkilemektedir. Bu sebeple bazı nesnelerde ses unsuru daha önemli bir 

eleman haline gelmektedir. 

Sesin, bir özelliği de algıda ani bir etki yaratabilmesidir. Görme, dokunma, koklama 

ve tatma belirli bir zaman diliminde gerçekleşen algılamalarken; işitme aniden 

gerçekleşebilecek bir uyarı da olabilmektedir. Yani sesin uyarıcı bir etkisi vardır. Ani 

sesler insanı irkiltebilir ya da sürekli ve tekrar eden sesler insanı rahatsız edebilir. Bu 

noktada sesin insan üzerindeki psikolojik etkileri önem kazanmaktadır. 

Sesin psikolojik etkilerinden söz edebilmek için öncelikle ses ve gürültü kavramları 

arasındaki farkı belirtmek gerekmektedir.  

Gürültü, istenmeyen ses olarak özetlenebilmektedir. Bir sesin gürültü olarak kabu l 

edilebilmesi o sesin ne şekilde algılandığıyla ilgilidir. Bazı sesler çok yüksek 
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olmasından dolayı bir gürültü olarak kabul edilirken; bazı sesler düşük olmalarına 

rağmen yine rahatsız edici bir özelliğe sahip olabilmektedirler. Aslında sesi gürültü 

olarak algılayan da kişinin kendisidir. Bu sebeple sesin gürültü olarak 

tanımlanmasında öznel bir durum söz konusudur. Kişiye rahatsızlık veren ses 

kaynakları kişiden kişiye değişmektedir. Kimi için korna sesi dayanılmaz bir hal 

alabilirken, kimi bu sesten çok da rahatsızlık duymaz. Gürültü istenmeyen bir 

durumdur. Sesin rahatsız edici bir özelliğe dönüşmesinin engellenmesi 

gerekmektedir. 

Sesin bir gürültü olarak rahatsız edici bir hal almasında bazı veriler karşımıza 

çıkmaktadır. „‟Ses basınç düzeyi 120 dB‟e ulaştığında, bireylerde belirgin bir 

rahatsızlık tespit edildiğinden, 120 dB rahatsızlık eşiği olarak kabul edilmiştir. 120 

ile 140 db arasındaki ses basınç düzeyi, büyük genlikli titreşimler oluşturur ve 

dokunmaya benzer bir duyulanma uyandırır. 140 dB‟lik ses basınç düzeyinden 

itibaren kulakta acı duyulmaya başladığından, 140 dB acı eşiği olarak kabul 

edilmiştir‟‟ (Sarp, 2000). Bu acı eşiğinin geçilmesi durumunda kulakta fizyolojik 

olarak bazı sorunların yaşanması söz konusudur. Kulağın gürültü olarak 

psikolojideki etkilerini ise baş ağrıları, stres, kaygılanma, sıkılma gibi eylemler 

olarak sıralayabilmek mümkündür. Ses düzeyi belirli bir eşikte olsa da bazı seslerin 

sürekli olması da kişide konsantrasyon ve odaklanma sorunları gibi psikolojik 

etkilere sebep olabilmektedir. 

Sesin yönlendirici etkisinden bahsetmek gerektiğinde, ses kaynağından çıkan 

titreşimlerin kulağa gelmesi ve ses kaynağının yerinin algılanabilmesi önem 

kazanmaktadır. Mekanda işitmeye dayalı bir yönlenmeden bahsedebilmek için; 

herhangi bir yerden gelen bir sesin yönünü anlayabilmek gerekmektedir. Kulak, bu 

duruma uyum sağlayan bir organdır. Ses kaynağının yerini ve yönünü algılayabilme 

yeteneğine sahiptir.  

Bu kapsamda tek kulakla yön bulma ve çift kulakla yön bulma olmak üzere iki 

durum söz konusudur. Bir ses kaynağından gelen sesin önden, arkadan, yukarıdan ya 

da aşağıdan gelmesi durumunda kulak bazı sorgulamalar yapsa da; algılanan yön 

genellikle doğru yöndür (Moore, 2003). Kulakta algılanan ses kaynağının yeri, başın 

sağ-sol ve yukarı-aşağı yönlerde hareket ettirilmesiyle bulunabilmektedir. Bu sebeple 
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kaynak yeri kulağın algısı ve başın hareketiyle tespit edilebilen bir olgudur. Ses 

kaynağının yönünün bulunmasında ses kaynağının özelliğinin de etkisi 

bulunmaktadır. Karmaşık seslerde faz farkı ve yeğinlik ayrımları kolayca 

belirlenebildiğinden işitsel yön bulma daha kolaydır. Bununla birlikte işitsel 

algılamada karmaşaya yol açan duran dalgaların oluşması nedeniyle, yalın seslerin 

kapalı hacimlerde yönünün belirlenmesi oldukça zordur (Sarp, 2000). 

Ses ve yönlendirme arasındaki iliĢkiye gelinecek olunursa; ses etkenin kullanılarak 

mekanda yön bulmadaki yeri açısından düşünüldüğü iki tür ses karşımıza 

çıkmaktadır: 

 Doğal sesler 

 Yapay sesler 

Doğal sesler; çevremizdeki nesnelerin ya da kişilerin doğal olarak, kendiliğinden 

sahip olduğu seslerdir. Bu sesler, insanın kendi iradesi dışında doğanın ya da 

nesnenin kendisinin sesleridir. Sesin algısal bir uyarıcı olması sebebiyle 

yönlendirmede etkin bir eleman olarak kullanılabilmesi söz konusudur. Günlük 

hayatta birçok ses bize bazı şeyleri hatırlatmakta ve bu sayede yön bulmamızı 

sağlamaktadır. Sessiz bir mekandayken, kişi duyduğu sesler doğrultusunda 

ilerleyerek bina içinde kullanılan bir mekanı bulabilir. Buradaki ses kaynağı diğer 

insanların çıkardıkları seslerdir. İç mekan ile dış mekan arasındaki ses de farklı bir 

yapıya sahiptir. Kişi, bina içindeyken bina çıkış kapısını arıyorsa dışarıdan gelen 

araba seslerini duyduğu doğrultuda ilerlediğinde çıkış kapısına yaklaştığını hisseder. 

Bir metro istasyonunda yolcu metroya yaklaştıkça insan yoğunluğundan ve metronun 

sesinden doğru yönde olduğunu farkeder. Mekanda bazı nesnelerin çıkardıkları sese 

duyulan aşinalık da faydalı bir etken olabilmektedir. Asansörün çıkardığı bilindik bir 

ses asansörün yakın bir yerde bulunduğuna işarettir. Ayak seslerinin duyulması, 

merdivenin bulunduğu yerin algılanmasında bir etken olabilmektedir. Hastanelerde 

anons önemli bir yönlendirici etkiye sahiptir. Bu örnekler çoğaltılabilir; ancak 

buradaki durum özetle, sesin insan algısına hitap ederek ona yön bulmada kılavuzluk 

edebilmesi durumudur. Bazı sesler, bazı nesnelerle özdeşleştiği için ya da bazı 

şeyleri hatırlattığı için mekanda yön ararken kişiye referans oluşturabilmektedir. 
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Yapay sesler; insanların özellikle yönlendirmede etkili ve yardımcı olarak 

kullanılabilmesi için yaptıkları teknolojik cihazlardır.Yönlendirmede kendiliğinden 

oluşan sesler dışında, insanların kendilerinin oluşturdukları işitilebilir bazı cihazların 

da etkisi olabilmektedir. Bu tip yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerkenki duyulan 

sesin insanları yönlendirmesi gibi işitilebilir bir yönlendirme sistemi, birçok alanda 

kullanılabilmektedir (NHS Estates, 2005). Bir alışveriş merkezinde kaybolan bir 

çocuğun bulunduğu yeri anonsla tasvir etmesi sayesinde ailesi çocuğa 

ulaşılabilmektedir. Hastanalerde kullanılan anons sistemleri iletişimde önemli bir 

araçtır. İnsanların yön bulma konusunda sözlü bir iletişime geçmesi de işitsel bir 

süreçtir. Anons, bu sürecin cihaz yardımıyla birçok insana iletilmesini sağlayan sesli 

bir cihazdır. Yönlendirme tabelalarında da bazı sesli sistemler kullanılabilmektedir. 

Kent içinde arabayla bir yerin aranmasında kullanılan GPS sesli yönlendirme 

cihazları da bu konuya örnek olarak verilebilmektedir. Kısacası; yön bulmada işitse l 

algının teknolojik sistemlerle de sağlanabilmesi söz konusudur.  

Maulhausen (2000), yönlendirme tasarımındaki dört temel kriteri şu şekilde 

sıralamaktadır: 

 Mimari ipuçları 

 Grafik iletişim 

 Sesli iletişim 

 Dokunsal iletişim 

Bu noktada sesli iletişimin, bahsedilen mekansal algı kapsamına girmesiyle birlikte, 

yönlendirme tasarımlarında kullanılan bir yönü de bulunmaktadır. Özellikle görsel 

engeli olan kişilerin yön bulmasında ikincil olarak belirlenebilecek unsur, bu kişilerin 

işitme duyularına yönelik bir yönlendirme tasarımıdır. Sadece görme engeli olan 

kişilerde değil; aynı zamanda görsel algının zayıfladığı mekanlarda, kişi ikincil 

olarak duymaya yönelik bir yön bulma seçimi yapabilmektedir. Bu sebeple işitme 

duyusuna yönelik ses aygıtlarının ya da ses etkisini doğal olarak bünyesinde 
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bulunduran bazı nesnelerin mekanda kullanılması, yön bulmada fayda sağlamaktadır. 

Bu kullanımlar mekandaki işitsel iletişimi oluşturmaktadır. 

Verimli bir işitsel iletişimin sağlanabilmesi için; 

 Kavşaklarda, karşıdan karşıya güvenle geçmeyi sağlamak için ses 

cihazlarının kullanılması 

 Tüm kamusal giriş ve danışmalarda, mekan hakkında yeterli bilgiye sahip 

yönlendirici kişilerin bulundurulması 

 Danışmalarda kendiliğinden çalışan telefonlaın bulundurulması 

 Görevi müşteriyi mekandaki hedeflerine yönlendirmek olan personelin 

sağlanması 

 Binalar, servisler veya hedeflerin tümü için ayrı ayrı isimlerin belirlenmesi ve 

bunların sözlü olarak kullanılabilmesi 

 Asansörlere sesli bir zil ekipmanınin eklenmesi 

 Fıskiye gibi farkedilir, sesli vurgu noktalarının bekleme alanlarına 

yerleştirilmesi 

 Danışma, asansörler gibi hedef noktalarının yerini anlatan sesli işaretlerin 

kullanılması (Maulhausen, 2000). 

Bu örneklerden yönlendirme tasarımlarında duyulara yönelik kullanılabilecek bazı 

ögelerin mekanda aranılan noktaya ulaşmada yardımcı olduğu görülmektedir. Sesli 

uyarımlar da bu duyulara yönelik önemli bir algı etkisi yaratmaktadır.  

Mekanda yön bulmada işitsel algı; sesin mekan içinde kullanılması, mekan içinde 

yaptığı etki, bu etkinin mekanı kullanan kişi tarafından algılanması ve kişinin aradığı 

hedefe ulaşmasında bu algının etkili olması sürecidir. 
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Ses ve mekanda yön bulma konusundaki ilk örnek; Londra Royal College of Art‟ta 

bir araştırma görevlisi olan David Sweeney‟nin çalışmaları olabilir. Bu çalışmalar 

teknolojik bazı işitsel cihazların kullanılarak mekan içinde yön bulmaya örnektir. 

Sweeney, özellikle görme engeli olan kişilerin mekan içinde yön bulmada sorunlar 

yaşamalarından yola çıkarak bazı tasarımlarda bulunmuştur. Mekanda görsel olarak 

yönlerini bulma engeli taşıyan kişiler için işitme duyusuna yönelik bazı çözümler 

üretmiştir. Ancak tasarladığı cihazlar daha sonra görme engeli olmasa da kişilerin, 

karmaşık yapılı veya kamusal binalarda kullandığı cihazlar haline dönüşmüştür. 

Sweeney‟nin tasarladığı üç farklı sistemden söz edilmektedir. Bunlardan ilki, 

dokunsal harita (tactile map); diğer ikisi ise cep telefonu, mp3 gibi cihazlara 

yüklenebilen sesli bir yönlendirme sistemidir. Dokunsal harita, algısal anlamda 

görme engeli olan kişilerin hem dokunma hem de işitme duyusuyla bir binanın 

mekansal organizasyonu anlayabilmesini sağlamaktadır. Binaya yönelik üç boyutlu 

bir harita oluşturmak ve bu haritaya dokunulduğunda hedeflenilen mekanın bina 

içindeki yerinin işitsel olarak seslerle anlatıldığı bir sistem sağlamak 

amaçlanmaktadır. Bu sayede, binanın mekansal yapısı, bir modelle dokunarak ve 

duyarak algı sayesinde bina kullanıcısını anlatılmaktadır (Şekil 3.27). 

İşitmeye yönelik düşülen bir diğer tasarım da cep telefonu, mp3 gibi taşınabilir 

teknolojik iletişim aletlerine indirilen bir donanımdır. Bu donanım her binaya yönelik 

olabilmekte ve internetten erişimi sağlanabilmektedir. Herhangi bir binada yön 

bulma konusunda sorun yaşayan bir kişi, bu donanımı telefonuna indirebilmekte ve 

kullanabilmektedir. Sistem, kent içinde arabayla bir yer arandığında kullanılan GPS 

sistemine benzemektedir. Burada kent ölçeğinden bina ölçeğine geçilmekte ve 

kişinin bir bina içindeki attığı her adımda onu sağ-sol, ileri-geri gibi bazı direktiflerle 

yönlendirme söz konusudur. Kişi bina içinde tuvaleti arıyorsa; sistem tuvaletin yerini 

kişinin hareketlerine bağlı olarak anlatmaktadır (Şekil 3.28). 

Tasarlanan bu sistemler, yönlendirme konusu kapsamında ödül almış ve jüri 

tarafından daha da geliştirilebilir olarak nitelendirilmiştir. İç mekanda yön bulma 

tasarımlarında teknolojinin de kullanılabileceği konusu desteklenmiştir. 
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                                 ġekil 3.27 :  Dokunsal harita                                                                                                    

                                           (www.segd.org). 

 

                                 ġekil 3.28 :  Sesle yönlendiren telefon donanımı                                                                                                     

                                 (www.segd.org). 
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3.2.5 Koku  

Koku, algısal süreçte yön bulmaya etken diğer bir elemandır.  

Koku; nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde 

uyandırdığı duygudur (Büyük Türkçe Sözlük, TDK).  

Kokunun fizyolojik olarak algılanma süreci, diğer duyu organlarıyla benzer bir süreç 

içermektedir. Algılanacak olan burada koku tanecikleri, algılayan organ ise kulaktır. 

Kulağa gelen koku tanecikleri kulağın yapısından geçerek sinirlere ve sinirlerden de 

beyne iletilir. Algının gerçekleşmesini sağlayan yine beyindir. Beyin gelen iletiyi 

algılar ve kişi de iyi-kötü, güzel-çirkin gibi bazı hislerle duyumlama sürecini 

tamamlar. 

Koku, 5 duyumdan biri olup kişinin çevreyle ilişkisini koklama hissiyle sağlayan bir 

algıdır. Koku algısında, tanımdan da anlaşılacağı gibi burna gelen zerrelerin insanda 

bir duygu uyandırması söz konusudur. Kokunun duygular üzerinde etkisinin olması, 

psikolojik olarak kişide bazı hislere sebep olmasını beraberinde getirmektedir. 

Kokunun insan üzerindeki etkisi, olumlu veya olumsuz olabilmektedir. Güzel ve hoş 

kokular kişiyi huzurlu ve mutlu hissettirebilirken; kötü kokuların kişiyi uzaklaştırıcı 

etkisi de bulunmaktadır. Bu nedenle kokular ilgi çekici ve davetkar olup kişiyi 

kendine çekebilmekte ya da tam tersi bir etkiyle uzaklaştırabilmektedir. 

Beş duyu organımızla algıladığımız çevremiz görme duyusuyla biçimlenmekte; ses 

duyusuyla iletişime geçilmekte; tatma duyusuyla tadılmakta; dokunma duyusuyla 

hissedilmekte ve koklama duyusu ile de anlamlandırılmaktadır. Buradaki 

anlamlandırılmadan bahsedilmek istenen, her nesnenin bir kokusunun olması ve 

kokunun nesneye özgü bir anlam ifade etmesidir. Yani, bir gül sahip olduğu hoş 

kokusuyla artık güle özgü bir kokudur; bu nedenle artık bu koku gülle 

anlamlanmaktadır. Çevrede gül kokusuna benzer bir koku duyulduğunda, zihnin ilk 

algısı güldür ve o nesneye gül kokulu sıfatı eklenir. Yani kokunun öznel bir yapısı 

vardır. Koku, bu etkisiyle çevredeki nesnelere bazı anlamlar yüklemekte ve çevreyi 

bu anlamlarla algılatmaktadır. 
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Bir kokunun, insan psikolojisindeki yerinden bahsetmek istenildiğinde; öncelikle 

kokuyu belirli bir sınıflandırmaya koymak gerekmektedir. Kokuları bu amaçla hoş ve 

hoş olmayan olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür: 

HoĢ kokular: İnsanda olumlu duygular uyandıran kokulardır. Çiçek kokuları, meyve 

kokuları, vb. hoş kokulara örnek olarak verilebilir. 

HoĢ olmayan kokular: İnsanda olumsuz duygular uyandıran, keskin ve kötü 

kokulardır. Yanık kokusu hoş olmayan kokuya örnek verilebilir. 

Kokulara yönelik yapılan bu sınıflandırma sadece hoş ve hoş olmayan olmak üzere 

yapılmıştır; çünkü kokuların insanlarda oluşturduğu algı ve etki kişiden kişiye 

değişmektedir. Örneğin hoş kokulara yönelik bir çiçek kokusu olan gül kokusu bazı 

kişiler tarafından çok sevilen bir koku olabilirken, bazı kişilerin pek hoşlanmadıkları 

bir kokudur. Kokuların tarifi yapılırken genel bir yaklaşım gerekmektedir. Temiz, 

ferah kokuları hoş; keskin ve rahatsız edici kokuları hoş olmayan olarak 

özetleyebiliriz. 

Mekan ve mekan algısındaki kokunun yerine gelindiğinde; mekanın içinde birçok 

elemanı bulunduran kompleks bir yapısı olduğunu söylemek gerekmektedir. Biçim, 

renk, ışık, ses gibi elemanlara kokuyu da eklemek mümkündür. „‟Mekanların 

biçimleri, konumları, sıralanışları, birbirleriyle olan ilişkileri, mekanlar arasındaki 

çeşitlilik, renk, form, doku öğelerindeki farklılaşmalar, yüksek ses, parlak ışık ve 

koku mekandan gelen uyarımla ilgili temel tasarım bileşenleridir. Çevreden gelen bu 

uyarımların olmaması sıkıntıya, aşırı olması ise his yoksunluğuna neden olmaktadır 

ki bu tür uyarımlar mekanın içinde hareket edilerek denenen, araştırma ve 

keşfetmeye yönelik istekleri yok edecektir‟‟ (Ünver, 2006). Mekandaki bu algısal 

unsurların harekette etkisi olmakla beraber her birinin kendi içinde ve birbirleriyle 

olan ilişkisinde bir uyum ve oran olması gerekmektedir. Koku, her mekanda etkili 

olabilecek bir unsur değildir. Örneğin; bir çiçekçi dükkanında koku unsuru 

kendiliğinden olan ve önemli bir unsurdur. Restorandaki kokunun algısı ve müşteriyi 

çekmesi bu tip yemek mekanlarında gerekli bir öğedir. Ancak; bir tuvalette koku 

unsurunun bulunmaması gerekmektedir. Bu nedenle kokunun bazı mekanlarda 
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algısal bir öğe olarak kullanılması söz konusudur. Koku, her mekanda istenilen bir 

öğe değildir.  

Kokunun mekandaki algısı konusunda, olumlu yönlerinin kullanılması söz 

konusudur. Kokunun sonradan oluşturulan bir tasarım öğesi olarak kullanılmasından 

çok, mekanda kendiliğinden oluşan kokuların algısı durumu vardır. Bir mekana 

girildiğinde o mekana özgü bazı kokuların olması, mekanda yön bulma konusunda 

kişiye kılavuzluk yapabilmektedir. Bununla birlikte bazı kokular bazı mekanları 

anımsatıp o mekanlara özgü bir algıya da dönüşebilmektedir.  

Koku algısının deneyimleme ile de doğrudan bir ilişkisinin olduğu bilinmektedir. 

Koku, burunda algılanan bir duygu olmakla birlikte; zamanla zihne yerleşen ve 

yeniden hatırlanabilen bir duyumdur. Kişi, papatyayı bir kere koklarsa artık 

papatyanın ne tip bir kokusunun olduğunu zihninde tasvir edebilmektedir. Pişen bir 

papates kızartmasının kokusunu herhangi birine sorsanız size nasıl bir koku 

olduğunu ifade edebilecektir. Bu sebeple koku, bir kere deneyimlendiği takdirde; 

yeniden karşılaşıldığında hatırlanabilen bir olgudur. Ünver (2006), koku duyusu ve 

deneyimleme arasındaki ilişkiyi şu şekilde yorumlamaktadır: „‟Bir insanın belli bir 

zaman içinde somut olarak koku kabarcıkları şeklinde aldığı bir parfümün kokusu 

zihninde bir kavram olarak yer edecektir. Insan bu duyumu kendi kişisel tercihleriyle 

değerlendirecek ve güzel, çirkin, iyi, kötü gibi bir takım sıfatlarla zihninde 

kavramsallaştıracaktır. Baska bir zaman diliminde bu kokuyu duyumsayan insan o 

anki değerlendirmelerini eskiden yaşamış olduğu tecrübeleri hatırlayarak ve zihninde 

nesneyi simgeleştirdiği haliyle hatırlayacak ve değerlendirecektir‟‟. 

Koku algısının deneyimleme ve yeniden hatırlanabilme özelliği, yön bulmada bu 

algının birçok kişi tarafından farkında olmadan kullanılan bir duyu olduğu 

görülmektedir. Bir caddede yürürken, burnumuza gelen bir yemek kokusu, bize 

yakınlarda bir restoran olduğunu anlatmaktadır. İç mekanda bir alışveriş merkezinde 

merdivenlerden yukarı çıkarken duyulan aynı yemek kokusu, üst katta yemek 

bölümünün olduğunu ve doğru yönde olduğumuz duygusunu bize hissettirmektedir. 

Koku, mekan kullanıcısının yön bulmasında bir alternatif oluşturmakta ve kullanıcı 

da farkında olmadan koku duyusundan yararlanmaktadır. 
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Koku, genellikle yönlendirme stratejisinde kullanılan bir eleman değildir; ancak 

insanlar onu bir mekanı tanımlamak veya hatırlamak için kullanırlar; örneğin kişi bir 

kafeteryayı, kahve ve yemek kokusundan tanımlayabilmektedir (NHS Estates, 2005). 

Mekana kimlik kazandırma konusunda da koku unsurunun etkisi bulunmaktadır.  

Yön bulma ve kokuyu; köpeklerin koku algısıyla açıklamak da mümkündür. 

Köpeklerin koku duyuları gelişmiş olduğundan, herhangi bir şeyi burunları 

aracılığıyla ararlar. Her nesnenin kendine özgü kokusunu fark edebildiklerinden; 

köpekler yön bulmalarını koku duyuları sayesinde yapmaktadırlar. İnsanlardaki bu 

algı köpeklerde olduğu kadar gelişmediğinden ve insanın beş duyusundan da 

faydalandığı göz önüne alınırsa; insanlarda koku takibi köpeklerdeki kadar detaylı 

olamamaktadır. Bu sebeple, insanın koku algısı daha genel bir çerçeve içindedir. 

Belirli ve kişi tarafından tanımlanmış, deneyimlenmiş kokuların insanı yönlendirdiği 

görülmektedir. 

İç mekanda yön bulma konusunda koku elemanının algısal olarak kullanılmasını, 

koku unsurunun egemen olabileceği mekanlarda düşünmek gerekmektedir. Kokunun 

bir fabrika binasında önemli bir yönlenme gereksinimi oluşturduğunu söylemeyiz. 

Ancak kafeterya, restoran, çiçekçi gibi içerisinde koku barındıran mekanlarda, 

kullanıcı yön bulmada yardımcı olarak koku algısından yararlanmaktadır. Koku, bu 

mekanlarda herhangi bir müdahale ile oluşturulmamış; mekandaki nesnelerin kendi 

doğal kokuları ile mekana koklamaya yönelik bir algı kazandırmaktadır. Alışveriş 

merkezlerinde, okullarda, ofislerde yemek bölümlerinin olduğu mekanların algısı, bu 

mekanlardan gelen koku sayesinde tahmin ve tasvir edilebilmektedir.  Sokakta 

yürürken, çiçeklerin satıldığı bir yer aranıyorsa çiçek kokuları dükkana yaklaşıldığını 

ifade etmektedir. Spor salonunda yüzme havuzunun olduğu bölüm, suyun yarattığı 

koku ve rutubetin hissedilmesi ile bulunabilmektedir. Tüm bu örneklerde kokunun 

etkin olduğu mekanlarda yön bulmaya kendiliğinden etki ettiği görülmektedir. Koku, 

başlı başına yönlendirmede kullanılan bir tasarım kriteri olmamakla birlikte; günlük 

hayatta bilerek ya da bilmeyerek yönümüzü bulmamızda etkili bir algıdır. 
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Kokunun iç mekanda kullanıcının yönünü bulmasında etken olmasına örnek olarak 

metro istasyonlarındaki yiyecek-içecek bölümleri verilebilir. 

Metro istasyonları içinde hareket unsurunu barındıran, hızlı bir akışa sahip ve 

kullanıcının en kısa sürede ulaşmak istediği noktaya gitmesi gerektiği kamusal 

mekanlardır. Bu mekanlarda yön bulma eylemine ek olarak kalabalıklık, hız, zaman 

gibi kavramlar da devreye girmektedir.  

Metro kullanıcısının mekansal anlamda gereksinimine bakılacak olunursa; temel 

amaç ya metroya en kısa sürede ulaşmak ya da metrodan en kısa sürede dışarıya 

çıkmaktır. Metro istasyonları yer altında olma özelliği sebebiyle de kullanıcının çok 

fazla içeride kalmak istemediği mekanlardır. Metrolardaki bu özellik, metro 

kullanıcısının hızlı bir hareket içerisinde olmasına sebep olmaktadır. 

Koku kavramı bu şekilde hız ve kalabalıklığı içeren bir mekanda, anlık bir algı ve 

yön bulma sürecinde rol oynamaktadır. Metroda kullanıcının metroya girdiğini 

düşünürsek; ilk hedeflediği gelecek olan ilk trene binmek olacaktır. Trene giderken 

izleyeceği yol bu sebeple önem kazanmaktadır. Yani trene en kısa sürede ve en az 

enerjiyi harcayarak ulaşması gerekmektedir. Kullanıcı metroda yönünü ararken, 

görsel olarak bazı tabelalar, işaretler, vb. görmektedir. Bu yönlendirici elemanlar ve 

kullanılmışsa başka etkenlerle trene doğru yönünü arar. Bu görsel arayış 

içerisindeyken algılarına hitap edebilecek farklı bir duyum onu uyarabilmektedir. 

Koku alma duyusu bahsedildiği üzere, anlık ve keskin bir algıdır. Bu sebeple 

metrolarda sadece bir saniye içerisinde duyulabilecek bu koku hissinin kullanıcıyı 

yönlendirme etkisi bulunmaktadır.  

Metro istasyonlarında bulunan yiyecek-içecek bölümleri her geçildiğinde aynı koku 

hissini metro kullanıcısında bıraktığı için, kullanıcının koku ve deneyimleme algısına 

yönelmektedir. Bu sayede kullanıcı geçtiği yerin, aynı yer olduğunu zihninde 

hatırlayabilmektedir. Bir kahve ya da bir poğaça kokusu, her gün geçilen bu yerin 

doğru yönde olunduğu hissini kullanıcıya algılatır (Şekil 3.29). 
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                         ġekil 3.29 :  Kokunun mekanda yönlenmeye etkisi                                 

                                               (www.gazeteekonomi.com). 

 

3.2.6 Yoğunluk  

Mimari anlamda yoğunluk; belli büyüklükte bir alana düşen kişi, aile, ya da konut 

birimi sayısıdır (Büyük Türkçe Sözlük, TDK). 

İç mekandaki yoğunluk ele alındığında; yoğunluk belirli bir alana düşen kişi sayısı 

olarak özetlenebilmektedir. Bir mekanda belirli bir alandaki kişi sayısı o mekandaki 

yoğun olma durumunu açıklamaktadır.  

İç mekandaki yoğun olma durumu, kişi ve kişi sayısı yoğunluk kavramına paralel 

olan bir başka kavramı da beraberinde getirmektedir: Kalabalıklık. Kalabalıklığı, 

mekanda bulunan kişi sayısının olması gerekenden fazlası olarak ifade etmek 

mümkündür. Yani yoğun olma durumu kişiden kişiye göre değişebilen bir sayısal 

içeriğe sahip olabilir; ancak kalabalıklık herkes tarafından gereğinden fazla algısı 

yaratan bir olgudur. Günlük yaşamda bir mekanın yoğun olması daha genel bir 

kavram olarak; kalabalıklık ise genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır. 
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Yoğunluk ve kalabalıklık arasındaki ayrımı şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

„‟Kalabalıklık ve yoğunluk kavramı üzerindeki ayırıma dikkat etmek gerekir. 

Yoğunluk fiziksel şartları yansıtırken, kalabalık bu koşulların deneyimlenmesinden 

ortaya çıkar. Yoğunluğu fiziksel, algılanan ve etkili yoğunluk diye gruplara 

ayırabiliriz. Algılanan yoğunluk bir ortamda tahmin edilebilen insan sayısıdır. Etkili 

yoğunluk ise bu algılanan yoğunluğun belli standartlara, normlara ve istenen 

seviyelere karşı kesişiminin değerlendirilmesidir. Kalabalıklık bu etkili yoğunluğun 

uçtaki değerleri sonucunda oluşur ‟‟ (Özbek, 2007). 

Yoğunluk kavramının yön bulma açısından algı ve algı psikolojisinde ayrı bir yeri 

bulunmaktadır. Yoğunluk, tek başına algıda bir anlam ifade etmese de;  yön bulmaya 

yönelik insan psikolojisinde etkili olmaktadır. 

Tez kapsamında ele alınan yoğunluk kavramının, insan yoğunluğu olarak da ifade 

edilebilmesi söz konusudur. Aksi takdirde yoğunluk, her yeri yazıyla doldurulmuş 

bir kağıtaki bilginin yoğunluğu ya da herhangi bir rengin yoğunluğu gibi farklı 

alanların da konusu kapsamına giren geniş bir kavramdır. Bir mekandaki yoğun olma 

kavramı, mekandaki insan sayısıyla olmakla birlikte mekanın kullanımıyla da 

ilişkilidir. Bir mekanın aynı zaman diliminde birçok kişi tarafından kullanılıyor 

olması, o zaman dilimine o mekanın yoğun olduğunu söylemek için yeterlidir. Yani 

bahsi geçen mekandaki yoğunluğu, insan yoğunluğuyla özdeşleştirmek 

gerekmektedir. 

Yoğunluğun insan psikolojisinde iki türlü etkisini de görmek mümkündür. Yoğunluk 

bir mekanda insanı olumsuz etkileyebilirken aynı zamanda farklı bir durumda olumlu 

etkileyebilmektedir. Yoğunluğun belirli koşullarda mekanda kaybolmaya neden 

olduğu söylenebilirken; bazı durumlarda da insanlara yön bulmada yardımcı olduğu 

da görülmektedir. Bu kapsamda yoğunluk ve kalabalıklık kavramı arasındaki ayrıma 

geri dönmek gerekmektedir.  

Kalabalıklık, yoğunluğun uç bir noktası olarak ifade edilmekte ve gereğinden fazlalık 

anlamını içermektedir. Bu fazlalık içerisinde insanın da bulunduğu mekanı 

algılaması da zayıflamaktadır. Bu sebeple kalabalık mekanlarda, mekan algısı ve yön 
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duygusu azaldığından, stres faktörü daha çok etkili bir hal almaktadır. Kişinin mekan 

içerisinde çevresine hakim olabilmesi için gerekli algısal elemanlar, bu karmaşa 

içerisinde yok olmakta ve kişiye mekanda yön bulması konusunda sorun 

çıkarmaktadır. 

Yoğun olan bir mekanda ise, insan sayısının fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

Fakat insan psikolojisinde bulunan başkasını takip etme ya da çoğunluğa uyma gibi 

psikolojik nedenlerden dolayı yoğunluğun olumlu bir yönü de bulunmaktadır. 

Kalabalıklığın tam tersine özellikle kamusal mekanlarda, algısal elemanların 

kaybolduğu ve mekan algısının yok olduğu noktalarda çevremizdekilerin ne 

yaptığına bakarız. Psikolojik olan bu durum, yoğunluğun fazla olduğu yöne doğru 

yapılan hareketin, doğru rota olarak algılanmasıdır.  

İnsan yoğunluğu ve hareket arasındaki ilişki, yoğunluğun arttığı bölümlerin hareketin 

yönünü belirlediğini algılatmaktadır. Bir metro istasyonunda trene gidiş yönü 

hissinin kaybedildiği anda, o yoğunluk içinde kalabalığın gittiği yön ne yönse o yöne 

gidilir. Bir otopark içinde kaybolunmuşsa ve çıkış bulunamıyorsa, çıkışa yönelen 

diğer araçlar takip edilir. İlköğretim okulunda çocukların bahçeden okul girişine 

doğru sırayla girmeleri birbirlerini takip etmeleriyle olur. Bu örneklerden de 

anlaşılacağı gibi birçok noktada çoğunluğun izlediği rotayı izleme psikolojisinin 

insanda olduğu bir gerçektir. 

Mekanda algı ve algı psikolojisiine dayalı yoğunluk kavramı, yön bulmada yoğun 

olan bölüme doğru yönelme olarak özetlenebilmektedir. Mekanın kişiye verdiği 

bilgilere dayalı algıyla yön bulmadan farklı olarak bu noktada kişinin kişiyi 

algılaması ve takip etmesi söz konusudur. Bu sebeple bu tür bir yön bulma, 

mekandaki algının zayıf olduğu veya mekanda anlık bir kaybolma hissine kapınıldığı 

yerlerde uygulanmaktadır. Kalabalık mekanlarda yön bulmaya yönelik elemanların 

algısı azaldığından; kullanıcının hareketini diğer insanları izleyerek gerçekleştirildiği 

görülür. Kullanıcı sayısının belirli bir zaman diliminde aniden arttığı bu tip 

mekanlarda, genellikle kullanıcı gereksiniminin aynı olması da diğerini takip etme 

psikolojisinde etkilidir. Metro istasyonları, stadyumlar, hastaneler, otoparklar gibi 

acil ve kalabalık mekanlarda bu psikolojik yönlenmeye daha çok ihtiyaç duyulduğu 

söylenebilir.  
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Stadyumlar, insan yoğunluğunun yüksek olduğu mekanlardan biridir. Karşılaşmanın 

başlama zamanında aynı anda tüm stadyumu dolduracak insan stadyuma giriş 

yapmaktadır. Yine bitiş zamanında da aynı anda tüm stadyumun boşalması söz 

konusudur. Bu nedenle stadyumlar kalabalıklık ve yoğunluk açısından ele 

alınabilecek örneklerden biridir. 

Stadyumlarda genellikle yön bulmaya yönelik işaret ve bilgilendirme sistemleri 

kullanılmaktadır. Yoğunluk ve mekansal ölçeğin büyük olması, bilgilendirme 

sistemlerinin yönlendirme tasarımında gereksinimi arttırmaktadır. Kişinin 

stadyumdaki kalabalıklık arasında yönünü bulabilmesinde tabela ve işaretlerin etkisi 

çok büyüktür. Ancak belirtilen zaman diliminde, aynı anda stadyumun doldurulması 

ve boşaltılması anında, kişinin algısı ve işaret sistemlerini görebilmesi 

zorlaşabilmektedir. Kişi, bulunduğu karmaşa içinde yönünü aramak için bu sistemleri 

algılamaya zamanı kalmadan çevresinde gerçekleşen akışın içinde kendisini 

bulmaktadır. Bu akış, kalabalığı takip etme psikolojisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

                ġekil 3.30 :  Angels Stadyum girişi ve yoğunluk, Los Angeles                                 

                                       (www.flickr.com/photos). 
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3.3 Bilgilendirme Sistemlerine Dayalı Yön Bulma 

Mekanda yön bulmada ilk aşama olarak mekansal altyapı ve organizasyonun 

gerekliliğinden söz edildi.  Öncelikle mimarın bina tasarımında ele aldığı fonksiyon, 

ve bu fonksiyona bağlı mekansal bir plan şeması ve organizasyon yaptığını ve 

tasarımın kendisinde bulunan bu sürecin yön bulmada da bir etken olduğundan 

bahsedildi. Mekanların bina içindeki konumları, sirkülasyon sistemleri ve 

algılanabilirlikleri gibi konuların mekandaki algı ve yönlenme konusundaki ilk 

gereksinim olduğu açıklandı. 

Bina altyapısının yön bulmada sorun yaratmayan, açık ve okunabilir olmasının 

ardından ikinci başlık olarak algı ve algı psikolojisine dayalı yön bulma kavramıyla 

devam ederek mekandaki algısal elemanların kişiyi yönlendirici etkileri örneklerle 

açıklanmaya çalışıldı. Biçim, renk, ışık gibi mimari tasarım elemanlarının 

kullanımının algı ve yön bulmaya yönelik olduğundan bahsedildi. Mimari anlamda 

planlama ve algıya yönelik bu iki başlık, yön bulmadaki ilk iki yöntem olarak tez 

kapsamında ele alındı. 

Bu başlık altında ise yön bulmaya yönelik olarak kullanılabilecek bilgilendirme 

sistemleri açıklanacaktır.  Öncelikle,   yönlendirme  tasarımının   sadece   mimari bir 

tasarım değil disiplinlerarası bir tasarım olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Yönlendirme tasarımı mimarların, grafik tasarımcıların ve endüstriyel tasarımcıların 

bir arada çalışabildiği bir alana girmektedir. Yönlendirme tasarımının mimari bir 

yönü olduğu gibi, grafik ve endüstriyel tasarım boyutu da bulunmaktadır.  

Yön bulma için geliştirilen bir yönlendirme tasarımı denildiğinde, ilk olarak 

bilgilendirme sistemlerine dayalı çözümler üretildiği görülmektedir. Bir hastanedeki 

yön bulmaya yönelik yapılacaklar sadece yönlendirme tabelalarının belirli bölgelerde 

yerleştirilmesi, şeklinde ele alınabilmektedir. Ancak bahsedildiği üzere, mekan 

içinde yön bulma hem organizasyonel, hem algısal hem de bilgilendirmeye yönelik 

bir kapsam içermektedir. Mekan içinde mekan kullanıcısını bilgilendirme 

sistemleriyle yönlendirme söz konusu olduğunda bir diğer tasarım alanına giren 

bilgilendirme tasarımı gündeme gelmektedir. Bu kapsamda bilgilendirme tasarımının 

ne olduğu ve nasıl bir içeriğe sahip olduğu ile başlamak gerekmektedir.  
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Bilgilendirme tasarımının içeriğinde anlaşılacağı üzere „‟bilgi‟‟ kavramı yer 

almaktadır. Bilgi, günümüzde ulaşılması gereken en önemli araçlardan biri 

olduğundan; bilginin içeriği, kullanıcıya ulaşabilmesi, ulaşma biçimi gibi konular 

önem taşımaktadır. Hangi bilginin kime ne şekilde iletileceği sorularına yanıt 

aranması gerekmektedir. 

Bilgilendirme tasarımını Güler (2008), “Bilgilendirme tasarımı, kullanıcıların 

belirlenen gereksinimleri doğrultusunda, mesajın taşıyacağı içeriğin ve sunulacağı 

ortamın belirlenmesi, planlanması ve biçimlendirilmesidir” şeklinde 

tanımlamaktadır.  

Baer ve Vacarra (2010) ise; STC‟nin tanımını vererek bilgilendirme tasarımını 

„‟Kompleks, düzenlenmemiş ya da strüktürü oluşturulmamış veriyi değerli ve 

anlamlı bir bilgiye çevirmek‟‟ olarak ifade etmektedir. 

Tanımlar, bilgilendirme tasarımının kullanıcıya yönelik olduğunu ve karmaşık yapılı 

konuların belirli bir biçimde sunulması gerektiğini göstermektedir. Giderek daha da 

karmaşıklaşan hayat içinde kullanıcıya, bilgiye ulaşabilmek için birçok alternatif 

sunulmaktadır; ancak önemli olan sunulan alternatiflerin kolay, anlaşılır ve belirli bir 

amaca yönelik sunulmasıdır. Bu nedenle bilginin doğru şekilde iletilmesi, 

bilgilendirme sistemlerinin tasarlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 

„‟Gereksinim duyduğumuz daha fazla bilgi değil; en etkili ve en gerekli biçimde, 

doğru zamanda doğru insanlara doğru bilgiyi iletebilme becerisidir‟‟ (Baer ve 

Vacarra, 2010).  

Bilgilendirme tasarımının grafik tasarımla iliĢkili bir kavram olduğunu da 

belirtmek gerekmektedir. Güler (2008)‟e göre; grafik tasarımın özünde yer alan 

“Mesajın içeriğini belirlemek ve hedef kitleye göre görselleştirmek”, bilgilendirme 

tasarımının da amaçlarından biridir. Buradaki bahsedilen mesaj, kullanıcının 

gereksinimine yönelik ona sunulması gereken bilginin iletilmesidir. Görselleştirme, 

bilgilendirme tasarımında kullanıcıya görsel anlamda mesajı iletmektir. Grafik 

tasarımcıların da zaten tasarımlarının birçoğu kullanıcıyı bilgilendirme amacı 

taşımaktadır. Yani amaç ve tasarım anlayışı bakımından iç içe geçen iki tasarım 

biçimi söz konusudur. Bilgilendirme tasarımı ve grafik tasarım arasındaki ince 
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çizgiyi şu şekilde ayırmak mümkündür: „‟Grafik tasarım ve bilgilendirme tasarımı 

bir tür “kuzen”dir. Aradaki fark bilgilendirme tasarımı problemlerinin çok önemli 

işlev gereksinimlerine ve çok yoğun bilgilendirmeye sahip olmasıdır. Grafik 

tasarımın başarısız uygulamaları, kitlenin hedeflenen mesajı alamamasına neden 

olurken, olabilecek en kötü sonucun iletişimin aksaması olduğu düşünülebilir. Ancak 

bilgilendirme tasarımı projeleri başarısızlığa uğrarsa daha ciddi boyutlarda sonuçlara 

neden olabilir: Örneğin pek çok seçmen yanlış adaya oyunu verebilir ya da cerrahi 

branşına gitmekten çekinip ameliyat olmadıkları için hayatlarını kaybedebilirler‟‟ 

(Güler, 2008). 

Bilgilendirmenin gereksinim duyulduğu alanlara gelinirse; çevremizde birçok 

konuda bilgiye ulaşılması gerektiğini görmekteyiz. Kullandığımız bilgilendirme 

sistemlerinin birkaçını, Baer ve Vacarra (2010) şu şekilde örnek göstermektedir: 

 Araba kullanırken kullandığımız trafik levhaları 

 Seyahatimizi planlarken kullandığımız bir harita 

 Bir ürün ya da servis hakkında bir broşür 

 Girilen her bir web sitesi 

 İlaç kutusundaki kullanım bilgileri 

 Doldurduğumuz herhangi bir form 

 Oy ve seçmen bilgilendirme kitapçıkları 

 Oyuncak, mobilya, vb. ürünlerde ilk kullanıma yönelik açıklamalar 

 Müzeler, bilim merkezleri, kütüphaneler, vb. yerlerdeki sergiler 

 Matematik kitabından telefon rehberine kadar okuduğumuz birçok kitap 

 Metro, havalimanı gibi yerlerde kullandığımız yönlendirme tabelaları 
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Verilen örnekler çoğaltılabilmektedir; ancak önemli olan bilgiyi kullandığımızın ve 

bunun birçok alanda bir gereksinim olduğunun farkında olunması gerektiğidir. 

Hayatın birçok aşamasında kullanılan bilginin yön bulmada da gerekli bir unsur 

olduğu bir gerçektir. Örneklerin hepsinde bilginin kullanıcıyı yönlendirici bir etkisi 

olduğu fark edilmektedir.  

Bilgilendirme sistemlerinin insanları mekandaki hareketleri açısından yönlendirmesi 

ise daha özelleşmiş bir konu olmaktadır. İç mekanda yön bulurken kullanılan 

bilgilendirme sistemleri birçok binada çok önemli bir kullanıcı gereksinimine 

dönüşmektedir. İç mekandaki bilgilendirme sistemleri bilgiyi görsel olarak 

kullanıcıya ilettiği için görsel iletişim konusu bu noktada devreye girmektedir. 

Görsel iletişim, kişinin çevresiyle ilişki kurmasını görme duyusuyla sağlamasıdır. 

Mekanda yönlendirmeye yönelik tasarlanan bilgilendirme sistemlerinde kullanıcı ile 

obje arasındaki görsel iletişim çok önemlidir. Kullanıcının görsel algısına yönelik bu 

tasarımlarda kullanılan bazı ifadeler bulunmaktadır. Bu kapsamda bu ifadelerin genel 

tanımları ve birbirlerinden farklı yanlarının ele alınması gerekmektedir. Görsel 

iletişimde kullanılan ögeleri dört başlıkta incelemek mümkündür (Dündar, 2009): 

 Yazı 

 İşaret 

 Simge 

 Sembol 

İç mekanda yön bulma konusunda ele alınacak bilgilendirme sistemlerinde bu 

kavramların bir çoğuna rastlanmaktadır. Birbirini çağrıştıran; ancak ince detaylarla 

da olsa belirli noktalarda birbirinden ayrılan bu kavramları tanımlamak 

gerekmektedir. Yön bulmada, insanların kolay anlayacağı ve uygulayacağı görsel bir 

dil oluşturmak önem kazandığı için ve yazı, işaret, simge ve sembolün her birinin 

kullanıcıda farklı bir algı yaratması söz konusu olduğundan; bilgilendirme 

sistemlerinde kullanılan bu öğelerin benzerlikleri ve farklılıkları açıklanmalıdır. 
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Yazı; düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, olarak tanımlanmaktadır (Büyük 

Türkçe Sözlük, TDK). Ancak tanımdaki „‟işaretler‟‟den kasıt alfabedeki harflerin 

kullanımıdır. Bu sebeple en genel görsel iletişim biçimini alfabemizle gerçekleşen 

yazı olarak dile getirmek doğru olacaktır. 

Günlük hayatta okumak eyleminin gerçekleşebilmesi için gerekli görsel iletişim aracı 

yazıdır. Sözlü olarak dile getirilen şeylerin yazı ile biçimlenmesi, onların daha kalıcı 

bir hal almasını sağlamaktadır. Okuma eylemi, görsel anlamda yön bulmada zorluk 

çekilen yerlerde kullanıcıya referans olan ve onu bilgilendiren bir eyleme 

dönüşebilmektedir. 

Yazının diğer görsel iletişim öğeleriyle kıyaslanması durumunda daha az bir tesiri 

olduğu söylenebilir. Sembolün yazıya göre sahip olduğu artılar şu şekilde 

sıralanabilir: 

*Akılda kalıcılıgı, 

*Kolay ögrenebilirligi, 

*Hızlı anlamlandırılabilmesi, 

*Evrensel anlam ve algı boyutlarına sahip olması (Dündar, 2009). 

Görsel iletişimde yazının kullanımı, beraberinde farklı yazı karakterleri, 

okunabilirlik, yazı boyutu gibi konuları da getirmektedir. Yazının bir iletişim aracına 

dönüşebilmesi kullanıcıya en iyi şekilde ulaşabilmesi ile mümkündür. Yazı ve 

kullanıldığı arka plan da okunabilirlik açısından önem kazanmaktadır. 

 

 

         ġekil 3.31 :  Yazı ve arka plan ilişkisi (Chiara ve diğ., 1991).                               
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ĠĢaret; yönlendirmede çok sık kullanılan bir kavramdır. İşaretler herhangi bir şeyi 

ifade etmeye yarayan görsel birer iletişim araçlarıdır.  

İşaret etme eylemi, bir şeyi göstermek olarak da özetlenebilmektedir. Herhangi bir 

nesnenin bir işaretle gösterilmesi ve ona doğru yönlendirilmesi söz konusu 

olmaktadır. Bu nedenle işaretler konusu, yönlendirme tasarımında ayrı ve daha geniş 

bir kapsam içermektedir. 

İşaret arkasında bir anlam yükleme de içermektedir. Birçok şeyin belirli bir işaretle 

ifade edilmesi söz konusudur. Bu işaretlerin kişi tarafından algılanması ve 

hatırlanmasıyla, işaretle anlatmak istediği anlam özdeşleştirmektedir. Örneğin;  

trafikte kullanılan levhalar, trafik işaretleri olarak da tanımlanmaktadır. Her işaretin 

bir anlamı olmakta ve trafiğe çıkacak birinin bu anlamları işaretlerle özdeşleştirmesi 

gerekmektedir. 

İşaretlerin yazılardan daha dikkat çekici oldukları bir gerçektir. Sembol ve simgelerle 

kıyaslanırsa da aynı durum söz konusudur. Yazı her ne kadar da bazı yerlerde detaylı 

bir bilgilendirme içerse de; bilginin çabuk alınması ve zihinde daha kolay 

hatırlanabilir bir hal alması açısından işaret ve diğer öğelerin kullanımının daha ön 

planda olduğu söylenebilir. 

İşaret ve sembol kavramları birbirleriyle yakın anlamlar taşıyan kavramlardır. 

İşaretlerin sembollerden farkı, isaretlerde mesajın dogrudan ve tanımlanmıs bir 

boyutta olmasına karsın, sembollerin ardında bir öykü ya da bir olayı barındırıyor 

olmasıdır (Dündar, 2009). 

 

ġekil 3.32 :  Dolar işaretinin zenginlik sembolüne dönüşmesi (Dündar, 2009). 
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Simge; duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işarettir 

(Büyük Türkçe Sözlük, TDK).  

Tanım, simgenin duyularla ifade edilememesinden kaynaklanan bir anlam 

içerdiğinden; simgelerin soyut kavramlarda daha çok kullanıldığı ipucunu 

vermektedir.  

Bazı soyut kavramların somut olarak ifade edilmesi durumu, bu kavramların bazı 

simgelerle dile getirilmesiyle olmaktadır. Simge kullanımı, soyut kavramlara bazı 

imgeler atayarak görsel anlamda o kavramları somut birer öğeyle bağdaşlaştırmaya 

yaramaktadır. 

Simge ve yazı arasındaki ilişkiyi şöyle açıklayabiliriz: „‟ İnsan yazıyı bulmadan önce 

simgeyi bulmustur. Suyu, ağacı, yıldızı, bulutu nasıl bir simgeyle anlatabileceğini 

düşünmüş, biçimini tasarlamış ve çağlar boyunca uygulamış ve sonra da yazıya 

dönüştürmüştür. Örneğin, insanın evcilleştirildiği en güçlü yaratıklardan biri olan 

öküz başının biçimini güçü anlatmak için kullanmıştır. Akadca “alp” Akdeniz 

yöresinde ki toplumların hepsinde ortak bir sözcük: Öküz. Fenikeliler bu üçgene 

“alf”, Araplar “ elif” Yunanlılar ise “alfa” demiştir. Öküzün ya da gücün simgesi 

olan üçgen zamanla “A” harfine dönüşmüştür‟‟ (Dündar, 2009). 

Soyut bazı kavramların bazı simgelerle ifade edilmesi, tüm insanlar için zihinde 

benzer bir görsel biçim oluşturmasına sebep olmaktadır. Örneğin adaletin simgesi 

denilince birçok kişinin aklına terazi gelmesi olasıdır.  

 

ġekil 3.33 :  Terazi: adaletin simgesi (Dündar, 2009). 
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Sembol; görsel iletişimde kullnaılan bir başka biçimdir.Sembolün sözlük anlamı 

simge olmasına karşın, belirli noktalarda ayrıldıkları bir gerçektir. 

Öncelikle yazının işaret, simge ve sembolden ayrıldığının algılamanın daha kolay 

olduğun söylemek gerekmektedir. İşaret ise simge ve sembolden bir yön ifade etme 

anlamıyla farklılaşmaktadır. Bu kapsamda simge ve sembol kavramları birbirine en 

yakın iki kavram olarak nitelendirilebilmektedir. 

Simgeyi sembolden ayıracak en özet tanım sembolün grafiksel anlamda daha derin 

bir içeriğe sahip olmasıdır. Kalp, aşkın bir simgesi olarak ifade edilmektedir ve aşk 

kavramı kalple ilişkilendirmesi açısından kolay bir olgudur. Ancak sembollerde 

ilişkilendirme daha derin bir anlam ve altyapı gerektirmektedir. Bir sembolün 

arkasındaki anlam bilinmeden sembolle içeriği arasında bir varsayım yürütmek çok 

da kolay olmayabilir. Bu nedenle herhangi bir yönlendirme tasarımında, simge 

kavramına, hatırlanabilirlik ve anlaşılabilirlik açısından sembole oranla daha sık 

rastlamak söz konusudur.  

Sembol olarak ilk akla gelebilecek örneklerden biri ying-yang sembolüdür. Bu 

sembol, ikililiği dile getirmekte ve herşeyin iki ayrı ktbu olduğunu anlatmaktadır. 

Sembolün içerdiği anlamı bilmeden sembole bakarak bu yorumu yapabilmek zordur. 

Anlamı ile bir uyum ve çağrışım içerinde olması durmu vardır; ancak sembol daha 

sanatsal bir tavır içerisindedir. Sembollerin oluşum süreçlerini de daha sanatsal bir 

grafik tasarımı olarak söylemek mümkündür. Süreç olarak belirli bir felsefe ve 

yöntem izlenen grafiksel ve görsel iletişim öğeleridir.  

 

ġekil 3.34 :  Ying-yang sembolü (Dündar, 2009). 
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Bilgilendirme sistemleri ve mekandaki yön bulma konusu arasındaki iliĢkiye 

dönülecek olursa; mekandaki görsel iletişimin yön bulmadaki yerinden başlamak 

gerekmektedir. Mimarın tasarladığı basit, organizasyonel ve anlaşılabilir bir 

altyapının üzerine bazı sistemlerin de ihtiyacı duyulmaktadır. Özellikle kamusal 

binalarda yön bulma daha önemli bir sorun haline geldiğinden, bu binalarda insanları 

yönlendirecek ve bilgiyi görsel olarak onlara iletebilecek sistemlere gereksinim 

vardır. İşte bilgilendirme sistemleri de bu noktada konu kapsamına girmektedir. 

Yön bulmaya yönelik kullanılan bilgilendirme sistemlerini açıklamak için bu 

sistemlere gereksinim duyulduğu bir mekan olan hastaneleri ele alalım: Hastanelerde 

mekandaki kullanıcının hastayı yetiştirme, hasta ziyaretine gelme gibi amaçları 

bulunmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirirken hastayı doktorla buluşturubilmek için 

ne yapması gerektiğini öğrenmesi gerekmektedir. Sözlü iletişimin yetersiz kalabildiği 

noktalarda hastayı 102 numaralı odaya götürmesi gerektiğinde, o odanın binadaki 

yerini tayin etmesi için bazı görsel ögelerin yardımına ihtiyacı olmaktadır. Hastane 

içerisindeki yönlendirme tabelalarının konumları, okunabilirlikleri ve dikkat çekici 

olmaları gibi grafik tasarıma giren konular, aslında hastane içindeki sirkülasyonu 

sağlayan en güçlü elemanlardır. Bu yönlendirme tabelalarnın olmadığı bir hastane 

hayal ettiğimizde, kimsenin yönünü bulamadığını ve mekan kullanıcılarının sözel 

olarak hastanede görev yapan kişilere sormak gibi bir eğilimde bulunacaklarını 

düşünebiliriz. Sözlü iletişimin hastane içinde bu kadar yoğun olarak kullanılması 

hastanede kişilerin görevleriyle ilgilenememeleri gibi sorunları doğurabilmektedir. 

Bu tip saniyelerin bile önemli olduğu binalarda, yönlendirme konusunda bir sistem 

ve işleyiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde örnekte de görüldüğü üzere; mekansal 

kullanım kalitesi düşmektedir. Bu nedenler, bilginin mekan kullanıcısına belirli bir 

sistemde onu yönlendirecek şekilde verilmesi önemlidir. Yönlendirme ve 

bilgilendirme bu kapsamda iç içe geçmektedir. 

Yönlendirme konusu kapsamında iĢaretleme sistemleri olarak da tanımlanan bir 

bilgilendirme sistemi de girmektedir. Bu konu aynı zamanda yönlendirme 

tasarımında geniş bir yer tutmaktadır. İngilizcede signage olarak geçen işaretleme 

sistemleri, yönlendirme tasarımında kullanılan en önemli görsel nesnelerdir.  
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ĠĢaretleme sistemleri; içerisinde sembol veya yazı bulunduran ve yönlendirme 

amaçlı kullanılan her türlü grafik objedir. Bu obje bir yönlendirme tabelası ya da 

duvara çizilmiş bir sembol olabilir. Mekanda işaretlerin kullanılması, şematik bazı 

ifadelerle mekandaki izlenecek yolun açıklanması gibi mekana eklenmiş bilgilerin 

yönlendirmede önemli bir yeri vardır.  

Bu bölüm kapsamında yönlendirme tasarımındaki bilgilendirme sistemleri; işaretler, 

semboller, tabelalar, şematik ifadeler ve haritalar ve simge nesneler olmak üzere beş 

başlık altında incelenecektir. Bu başlıklar hakkında genel bilgiler verilerek yön 

bulmada ne şekilde kullanıldıkları açıklanacak ve verilen bilgiler örneklerle 

desteklenecektir. 

 

 

3.3.1 ĠĢaretler  

İşaretler, bahsedildiği üzere belirli kavramları grafiksel anlamda ifade eden 

şekillerdir. Yönlendirmede işaretler konusu geniş bir içeriğe sahiptir.  

İşaretler gerek iç mekanda gerekse de dışarıda birçok yerde karşılaştığımız 

elemanlardır. İşaret denildiğinde akla ilk gelen örneklerden biri, trafik işaretleridir. 

Yön bulmada önemli bir yeri olan trafik işaretleri, şehir ölçeğinde arabada herhangi 

bir yeri ararken kullanılan elemanlardır. Bu işaretler uluslararası bir dil haline 

gelmekte ve tüm insanlar tarafından algılanabilir bir niteliğe sahip olmaktadır. 

Matematikte gördüğümüz artı işareti bize toplamayı ifade etmekte ya da para 

birimlerinin sadece işaretlerinin kullanılması hangi ülkenin para birimi olduğunu bize 

anlatabilmekte ise; tüm bunlar bize işaretlerin bir dili olduğunu göstermektedir. Bu 

dil de yönlendirme tasarımlarında kullanılan bir unsurdur. 

 „‟İşaretler, çevresel bilgi ile iletişim kurmamızı sağlar; bu işaretler izleyene neyin 

nerede olduğunu, ne zaman ve nasıl bir olay olacağını belirtirler. Passini işaretleri üç 

başlık altında toplar: yön belirleyici işaretler, belirleyici işaretler ve güven telkin 

eden işaretler. Yön belirleyici olanlar bir yeri, bir objeyi veya olayi, bir isim, bir 

sembol veya resim ve işaret (ok) yoluyla belirlerler. Belirleyici olan işaretler, yön 

belirlemekten çok, bir objeyi, bir yeri veya bir kişiyi tanımlarlar. Güven telkin eden 
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işaretler ise çoğunlukla otoyolda nerede olduğunu bilmeyen bir izleyene nerede 

olduğunu bilgilendirmek için kullanılan gösterimlerdir diyebiliriz‟‟ (Ünver, 2006). 

İşaretlere yönelik yapılan bu üç ana başlıktan yola çıkarak, mekan içerisinde 

kullanılabilecek işaretlerden bahsedebiliriz. Konu kapsamı iç mekanda yön bulma 

olduğundan; bu işaretlerin mekan içerisindeki kullanımına bakmak gerekmektedir. 

Yön belirleyici işaretler, yönlendirmedeki temal işaretler olarak nitelendirilebilir. U 

işaretler, mekan içerisinde aranılan noktaya doğru mekan kullanıcısını yönlendiren 

işaretlerdir. Bu bir ok ya da yönlenilecek mekana ait grafiksel bir anlatım olabilir. 

Belirleyici işaretler, mekansal kullanım bakımından ele alındığında; bina içerisindeki 

herhangi bir yeri anlatan bir işaret olarak düşünülebilir. Güven telkin eden işaretler 

ise mekandaki güvenliğe yönelik yangın, acil çıkış gibi işaretler olarak 

yorumlanabilir. 

Yönlendirme tasarımında işaretler denildiğinde mekandaki yönlenmeye yönelik her 

türlü grafiksel ifade anlaşılabilmektedir. Belirli kavramları çağrıştıran belirli işaretler 

mekandaki kullanıma yönelik kullanıcıya bilgi verebimektedir. Önemli olan 

verilecek bilginin doğru şekilde kullanıcıya ulaşabilmesidir. İşaretlerde konum, 

içerik, aydınlatma ve renk unsurları, bilgilendirme sistemlerinin yararlı ve bilgisel 

sunumunda önemli bir rol oynamaktadır (Helvacıoğlu, 2007). İşaretlerin kullanımını 

etkileyen bu unsurlar, mekan kullanıcısının algısıyla da birebir ilişkilidir. İşaretlerde 

konum, içerik, aydınlatma ve renk unsurları kısaca şe şekilde açıklanabilir:  

Konum; işaretin mekanda bulunduğu yerdir. Mekan içerisindeki işaretlerin 

konumlanacağı yerlerin seçimi, yönlenmede önemli bir etkendir. İşaretin konumunun 

kullanıcının fizyolojik algısına yönelik belirli bir uzaklıkta olması gerekmektedir. 

İşaretin fizyolojik olarak algılanması dışında zihinsel olarak kullanıcının aklında 

kalmasını sağlayacak bir konumda olması gerekmektedir. Bu konum daha çok mekan 

içerisindeki karar verme noktaları olarak belirlenmektedir. Mekandaki karar verme 

noktalarını, koridorların koridorların kesişimleri, dönüşler gibi mekan içerisinde 

duraklanılan noktalar olarak tanımlamak mümkündür. Bu noktalarda kullanıcının yol 

gösterecek işaretlere ihtiyacı olmaktadır.  
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Ġçerik; işaretin ne anlatmak istediği ile ilgilidir. Kişi, mekan içerisinde aradığı 

noktaya yönlenirken zihninde, aradığı fonksiyonu bulundurmaktadır. Bu sebeple yön 

ararken zihninde taşıdığı bu anlamın bir imgeyle karşılık bulması, ona yardımcı 

olabilmektedir. Bu sebeple, işaretin anlamsal bir içeriğe sahip olması kişinin zihinsel 

algılama ve hatırlaması bakımından gerekli bir etkendir. 

Aydınlatma; görsel algıda önemli bir yer tuttuğundan, işaretin fark edilebilmesi için 

gerekli bir unsurdur. Yetersiz aydınlatma, mekanda tüm parametrelere uygun olarak 

tasarlanmış, iyi bir grafiksel işaretin algılanamamasına yol açarak işaretin mekandaki 

tüm etkisini yok edebilmektedir. İyi bir işaret, beraberinde iyi bir aydınlatma da 

gerektirmektedir. 

Renk; algı ve algı psikolojisinde ele alınmış olan bir konu olup farkındalık 

bakımından işaretler konusunda da kullanılan bir etkendir. Rengin algısal boyutu 

düşünülerek ve hangi rengin nasıl bir etki yaptığı araştırılarak işaretlerdeki renk 

seçimini yapmak gerekir. Kırmızının alarm, sarının uyarıcı, mavinin dinlendirici 

etkilerinden yararlanılarak işaretlerin algısal olarak dikkat çekici bir hal almaları 

sağlanabilir. 

İç mekanda yön bulmada kullanılacak işaretlerin şu özellikleri olması 

beklenmektedir:  

 Yönlendirmeye yönelik işaretler, ilişkili sirkülasyon rotalarında görsel olarak 

ulaşılabilir olmalıdır. 

 İşaretler, bulunduğu arka plandan ayrışmalıdır. 

 Özellikle kompleks çevrelerde, işaretlerin daha kolay algılanabilir olmaları 

için tutarlı bir tasarımı olmalıdır. 

 Özellikle kompleks çevrelerde, işaretler tutarlı ve tahmin edilebilir 

konumlarda bulunmalıdır. 

 Yönlendirme işaretleri, mekandaki diğer işaretlerden ayrışmalıdır. 
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 İşaretler üzerindeki yazılar, özellikle karar verme noktalarında, belirli bir 

mesafeden okunulabilecek büyüklükte olmalıdır. 

 İşaretler üzerindeki bilgiler, belirli bir strüktürde bölümler halinde 

verilmelidir. 

 Kimliksel ve yönlendirmeye yönelik işaretler birbirinden kolaylıkla ayırt 

edilebilir olmalıdır. 

 İşaretlerin sadece anlamaları ile algılanabilmeleri için; kesin ve net olmaları 

gereklidir. 

 Genel ve bilindik ifadeler kullanılmalıdır (Arthur ve Passini, 1992). 

ĠĢaret çeĢitlerini, işaretlerin mekandaki yapısal elemanlardaki konumlarına göre 

sınıflandırmak mümkündür: İşaretler duvar, tavan ve döşeme olmak üzere üç şekilde 

konumlandırılabilir. Mekan içerisinde yön aranırken, işaretin bulunacağı yüzeyin 

duvarlarda olması, görsel olarak kullanıcının am karşısında olacak bir açıyla 

bakmasını sağlamaktadır. Birçok uygulanmış örnekte işaretin duvarda olduğunu 

görmekteyiz. Ancak özellikle kalabalık mekanlarda işaretlerin tavanda olması 

durumu da bir avantaj olabilmektedir. Bu tip binalarda mekan içi belirli zamanlarda 

çok kalabalık olabildiğinden duvarlardaki işaretlerin algısı zayıflayabilmektedir. 

Metro istasyonları, stadyumlar gibi kalabalık olan binalarda işaretlerin tavana 

yerleştirilmesi daha uygun bir tasarım olmaktadır. Bu binalarda döşemede işaret 

kullanımı, işaretlerin kalabalıkta kaybolmasına sebep olacaktır. Tavan, duvar ve 

döşemede işaret kullanımı, tamamen tasarımcının einde olan bir durumdur. 

Tasarımcı işaretleri isterse, kişinin yürürken önüne bakma durumunu göz önüne 

alarak döşemeye; kişinin bakış açısının tam karşısında olması nedeniyle duvara ya da 

kalabalıklığı kriter alarak tavana yerleştirebilmektedir. İşaretler, mekanda yön 

bulmada birer grafiksel ifadeye dönüştüğünden; konumları, mekan içinde 

kullanıcının verimli bir şekilde görebileceği ve kullanabileceği şekilde 

tasarlanmalıdır. 
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Bina içerisinde kullanılabilecek işaretler konusunda bir diğer sınıflandırmayı 

Helvacıoğlu (2007) şöyle yapmaktadır:   

 Kimlik ve tanımlamaya yönelik işaretler 

 Yön ile ilgili işaretler 

 Açıklayıcı işaretler 

Kimlik ve tanımlamaya yönelik iĢaretler; herhangi bir nesneyi,olguyu ya da 

mekan içerisindeki herhangi bir fonksiyonu grafiksel anlamda tanımlayan 

işaretlerdir. Bu işaretler, mekanda içerisinde bazı olgulara bir kimlik kazandırarak 

algılanmalarını sağlamaktadır. 

Yön ile ilgili iĢaretler; mekanda kullanıcının yönünü ararken izlediği yol boyunca 

takip edebileceği işaretlerdir. Bu işaretlerin en çok kullanılan örneğini, ok kullanımı 

olarak ifade etmek mümkündür. 

Açıklayıcı iĢaretler; özellikle karar verme noktalarında belirli bir olguyu açıklayan 

işaretlerdir. Mekan kullanıcısının tereddüt edebileceği ya da detaylı bilgi edinmesi 

gerektiği konularda açıklayıcı ifadeler kullanılmaktadır. 

Mekanda kullanılan işaretlerin, tabela ve levha gibi bazı nesneler aracılığıyla da 

kullanıldığını görmekteyiz. Ancak, tabelalar başlığı bu başlıktan ayrılmaktadır; 

çünkü tabelalar içerisinde işaretlerle birlikte başka bilgileri de içermektedir. 

İşaretlerin bu başlık altındaki kullanımını, mekan içerisinde herhangi bir yapı 

elemanında kullanılması olarak ifade etmek gerekmektedir. Ok kullanımı mekanda 

en sık rastlanan ve kullanılan yönlendirme işaretidir. Bazı işaretlerin karakterleri, 

rengi, büyüklüğü bina içerisinde herhangi bir hedefe yönlenmiş olan bir kullanıcı için 

önemli birer anlam içerebilmektedir.  Binadaki organizasyonel ve algısal faktörlerin 

dışında, kullanıcının bazı eklenmiş bilgiye de ihtiyacı olmaktadır. Görsel iletişimin 

ve grafiğin devreye girdiği bu noktada, zihinde kalıcı etkisiyle işaretler birer tasarım 

öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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İşaretlerin mekandaki kullanımına yönelik örneği, Tokyo‟daki bir poliklinikte 

uygulanan işaretler verilebilir. Katta Civic adlı poliklinikte bir yönlendirme tasarımı 

uygulanmakta ve grafiksel anlamda işaretlerin kullanımıyla mekan içerisinde yön 

bulmayı kolaylaştırıcı bir öneri getirilmektedir.  

Klinikteki yönlendirme sistemi, bilgilendirme sistemlerine yönelik bir anlayışla 

çözülmektedir. Bilgilendirme sistemleri kullanılan işaretler, tabelalar ve şematik 

ifadeler olarak bu örnekte bir arada görülmektedir. Bilgilendirme sistemlerinde 

kullanılan renk ise mekansal algıya yönelik da bir özellik taşımaktadır. Bu nedenle 

sağlık ve poliklinik ve bu konuya yönelik uluslararası bir dil içeren kırmızı artı 

işaretinin kimlik oluşturma açısından da vurgulandığı bir tasarım anlayışı 

uygulanmaktadır.  

Bu örnekte, mekanda kullanılan işaretlerin döşeme üzerine uygulandığını 

görmekteyiz. Kullanılan kırmızı artı hem kimlik belirtme hem de yönledirme etkisi 

olan bir işarettir (Şekil 3.35). Bu işaret koridorların kesişim noktası olan ve dört 

koridora açılan orta noktaya konularak kimliksel anlamının yanında yönlendirici bir 

etki de oluşturmaktadır. Kırmızı artının dört ucunda hem ok hem de yazı kullanılarak 

koridorlardaki odalar hakkında bilgi verilmektedir. Verilen bilgiye ek olarak her 

koridorun başında bir ok işareti de bulunmaktadır. 

Mekansal algı bakımından tamamen beyaz bir arka plan oluşturulan bu klinikte, 

işaretlere yazı da eklenerek bilgi kuvvetlendirilmektedir. Arka plandaki beyaz 

üzerinde kırmızı renk kullanımı bu anlamda algısal açıdan da bir içeriğe sahiptir. 

Kırmızının beyaz üzerindeki etkisi algıda sorun yaratmamaktadır. İşaretlerin yerde 

bulunduğu bu yönlendirme tasarımında, döşeme üzerine kullanıcının yönünü ararken 

karar vermesi gereken noktalarda oklar konulmakta ve her okun yanında da yazıyla 

bilgiler verilmektedir (Şekil 3.36). 

Tasarım çok yoğunluk olmaması düşünülerek; döşemede işaretlerin kullanımıyla 

mekan içerisinde kullanıcıyı önüne bakarak yönlendirmeyi hedefleyen, grafik yönü 

de bulunan bir yönlendirme tasarımıdır.  
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                                 ġekil 3.35 :  Kırmızı artı işareti                                                                

                                                      (www.ndc.co.jp). 

 

                                    ġekil 3.36 :  Döşemedeki oklar                                                                

                                                         (www.ndc.co.jp). 
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3.3.2 Semboller (Piktogramlar)  

Semboller, bilinmez veya görünmez olan bir olgunun temsili olarak ifade edildiği 

grafiksel ifadelerdir. Sembollerin yönlendirmeye yönelik birer bilgilendirme sistemi 

olarak kullanıldığı noktada karşımıza piktogram denilen grafiksel ifadeler 

çıkmaktadır.  

Piktogram sözcük anlamı bakımından Latince kökü olan “boyamak” ve Yunan‟ca 

kökü olan “izlemek, yazmak” sözcüklerinden türemistir (Dündar, 2009).  

Piktogramlar, tarihsel olarak yazının yerine bazı nesnelerin resmetme yoluyla 

ifadelendirilmesi sonucu oluşmaktadır. Her hangi bir nesneyi resim yoluyla sembol 

olarak anlatma biçimidir. 

Piktogramın birçok açıdan ele alınarak açıklanması mümkündür 

(http://wayfindinguk.wordpress.com): 

 “Kesin geçerliliği olan sistemin bir elemanı.” – Otto Neurath 

 “Pictogram bir işaretin karakterine sahip olmalı ve bir illüstrasyondan ibaret 

olmamalıdır.” – Otl Aicher 

 “Sunulacak olan nesnenin karakterinin resmedildiği ikonik bir işarettir.”- 

H.W. Kapitzki 

 ”Piktogramın amacı, hayatımızı daha kolay ve güvenli hale getirmektir. İyi 

bir piktogram herkes tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. 

Bununla birlikte, imge basit ve tutarlı olmalıdır.” – Transport for London 

 Piktogramlar aslında yalnızca birer sembol olarak nitelendirilmemekte; içerilerinde 

grafiksel bir işaret ve de bir anlam bulunduran ifadeler olarak tanımlanmaktadır. Bu 

noktada çarpı işareti tek başına matematiksel bir sembol olarak kalırken, bu çarpının 

belirli bir arka planla ve renkle biçimlendirilmesi sonucunda, herkes tarafından 

algılanan ve genel bir dil oluşturan „‟Park yapılmaz‟‟ anlamlı bir trafik levhası 

oluşmaktadır. Yani piktogramların kendine özgü bir biçimleniş ve insanlar tarafından 

genel  kabul gören bir yönü de vardır. 
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Piktogramlar içerik bakımından iki başlıkta sınıflandırılmaktadır (Dündar, 2009):  

 İmge bağlantılı piktogramlar 

 Kavram bağlantılı piktogramlar 

Ġmge bağlantılı piktogramlar; anlatacağı nesneyi ya da objeyi direkt sahip olduğu 

şekliyle grafikleştiren piktogramlardır. Bu tür piktogramlar ilk bakıldığında kolayca 

anlamlandırılabilen piktogramlardır. Örneğin; „‟Sigara içilmez‟‟ piktogramı 

içerisinde sigaranın sembolünü direkt barındırmakta ve üzerini çizerek de 

olumsuzluk etkisi vermektedir (Şekil 3.37). Bu piktograma bakıldığında sigara 

imgesinin direkt kullanımı, algıda kolaylık sağlamaktadır. 

 

ġekil 3.37 :  İmge bağlantılı piktogram örneği (Chiara ve diğ., 1991). 

Kavram bağlantılı piktogramlar;  ifade edecekleri nesneyi ya da objeyi kavramsal 

bir içerikte sembolleştirmektedir. Kavramsal bir tarafı olduğundan bilgiyi dolaylı 

olarak resmetme durumu söz konusudur. Bu sebeple, kavram bağlantılı piktogramlar, 

ilk görüşte direkt anlamlandırılamasa da zamanla öğrenilebilmektedir. İmge ve 

anlam arasında bir bağlantı bulunmaktadır; ancak bu imgenin bire bir nesneyle 

resmedilmesi değil; arkasında bulundurduğu bir anlamla ifadelendirilmesiyle 

oluşmaktadır. Örneğin „‟Girilmez‟‟ piktogramı, ilk bakıldığında bir eksi işareti olarak 

algılanmakta ve neyi ifade edebileceği konusunda zihinde soru işareti 

oluşturmaktadır. Ancak, zamanla bu eksi işaretinin bir yere girilmeyeceği ile ilişkili 

olduğunu öğrenen zihin, bu eksiyle girilmeme kavramını biribiriyle 

bağdaştırmaktadır (Şekil 3.38). İlk bakışta algılanamasa da kavram bağlantılı 

piktogramlar zamanla kolayca anlamlandırılabilmektedir. 
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ġekil 3.38 :  Kavram bağlantılı piktogram örneği (Chiara ve diğ., 1991). 

Piktogramların bilgilendirme sistemlerinde kullanılmasının en önemli özelliklerinden 

biri de uluslararası bir dil oluşturma özelliğidir. Pictogramlar, bilgiyi kişiye 

sembolleştirerek vermektedir. Bunu yaparken de bir kavrama yönelik tek bir sembol 

ve grafik ifade kullanılmaktadır. Piktogramlar, grafiksel birer ifade olduklarından, 

birçok tasarım ve geliştirme yoluyla çeşitlendirilebilmektedir. Ancak; esas olan 

piktogramın verdiği bilgiyi kullanıcıya aynı içerikte vermesidir. Bu nedenle uluslar 

arası bir dilin oluşması için piktogram çeşitliliği bilgi karmaşasına yol 

açabilmektedir. Piktogramlar, ISO Standartları ile sınırlandırılmaktadır. Standartlara 

uygun piktogramlar zamanla zihne yerleşebilmekte ve daha kolay 

anlamlandırılmaktadır. Bu şekilde, herhangi bir ülkede yaşayan biri için de, o ülkeye 

gelen bir turist için de aynı piktogram aynı anlamı taşımaktadır.  

Piktogram ve renk: Renk, tasarımda tasarımcının tercihine kalmış bir unsurdur. 

Ancak, piktogramın rengi kişisel bir tercih değil; grafiksel iletişime yönelik 

olmalıdır. 

 

                         ġekil 3.39 :  Piktogram ve renk                                                                                       

                                              (www.pictoworld.com). 
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Piktogram ve görsel dil (lehçe): Piktogram ülkeden ülkeye, tasarımcıdan 

tasarımcıya farklılık gösterebilen sembollerdir. Bu farklılıklar bir dilin içindeki farklı 

lehçelerde olduğu gibi piktogramda da bir görsel diyalekt (lehçe) oluşturmaktadır. 

Ancak uluslararası içerik değişmememektedir; yine aynı içerik söz konusudur  (Şekil 

3.40). 

 

                         ġekil 3.40 :  Piktogram ve görsel dil (lehçe)                                                                                       

                                              (www.pictoworld.com). 

Piktoram ve görsel benzerlik: Piktogram tasarımında sembolün ifade edilmesi 

farklılaşabilmektedir. Sembol kavramın tasarımcı tarafında biçimleniş biçimiyle 

ilgilidir. Piktogramlar hassas ve adapte edilebilir sembollerdir (Şekil 3.41). 

 

                                 ġekil 3.41 :  Piktogram ve görsel benzerlik                                                                                       

                                                      (www.pictoworld.com). 

Piktogram ve kültür: Piktogramların kültürden kültüre göre farklılaştığını 

görmekteyiz. Kadın ve erkek figürünün Hindistan‟daki uygulaması farklıdır. Figürün 

anlatmak istediği aynıdır; fakat imgedeki bazı detaylarda o kültüre ait izler de 

bulabilmek mümkündür. Kültür ve piktogram arasındaki ilişkiyi bu örnek 

açıklamaktadır (Şekil 3.42). 
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                         ġekil 3.42 :  Hintli erkek ve erkek piktogramı                                                                                        

                                              (http://wayfindinguk.wordpress.com). 

Piktogramlardaki bu farklı uygulamalardansa ortak bir dil kullanmanın daha uygun 

olduğuna geri dönülecek olunursa; ISO Standartlarında uygulanan pictogram 

tasarımlarına bakmak gerekmektedir. Mekan içinde yön bulma konusu büyük ölçekli 

kamusal mekanlarda daha ön plana çıktığından kamusal mekanlardaki pictogramların 

standartları konu kapsamına girmektedir. ISO 7001, „‟Kamusal bilgilendirme 

işaretlerinde kullanılan grafik semboller‟‟ olarak bu kapsama giren piktogramları 

içermektedir. 

 
 

                          ġekil 3.43 :  Kamusal mekanlarda kullanılan piktogram                                                                                  

                                                örnekleri – ISO 7001                                                                                 

                                                (http://wayfindinguk.wordpress.com). 
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„‟Piktogramın bilgilendirme tasarımı açısından önemi, bilgiyi olabilecek en geniş 

kullanıcı grubuna kesintisiz aktarabilmesindedir. Doğru yapılan bir piktogram, bir 

başka deyişle mesajı doğru grafik çözümle aktaran bir piktogram, yüklendiği görevi 

uzun yıllar başarıyla yürütebilir. Görsel tasarımını güncellemek amacı taşıyan 

yenileme isteği dışında, bir piktogram uzun yıllar yürürlükte kalabilecektir‟‟ (Güler, 

2008). 

Piktogramların oluşturduğu grafik dilin hangi mekanlarda kullanıldığına 

bakıldığında; günlük hayatta birer şekil olarak algıladığımız bu bilgilendirme 

sistemlerini farkında olarak ya da olmayarak sıklıkla kullandığımızı fark etmekteyiz. 

Dündar (2009), piktogramların kullanım alanlarını şu şekilde gruplamaktadır: 

„‟Piktogram insan ve iletişimin olduğu her yerde olabilir, bunlar; toplumun günlük 

yaşamdaki haberleşmelerinde, ulaşım ve taşımacılıkta, trafik işaretlerinin 

düzenlenmesinde, turistik hareketlerde, uluslararası spor ve kültür faaliyetlerinde, 

mal ve hizmetlerin kotlanmasında, kent içi haberleşmede, sivil savunmada ve 

güvenlik amaçlı olmak üzere yedi başlıkta toplayabiliriz‟‟(s. 42). 

Piktogramlara hem iç hem dış mekanda rastlandığı anlaşılmaktadır. İç mekandaki 

kullanılan piktogramlar, kamusal alanlarda bilginin fazla ve zor ulaşılabilir olması 

nedeniyle daha gerekli hale gelmektedir. Örneğin; bir hastane içerisinde 

uygulanabilecek piktogramları ele alalım: hastanelerin kendine özgü bir uluslar arası 

piktogramı olan „‟H‟ harfinin her yerde hastane olarak algılandığını görmekteyiz. 

Bunun dışında hastanenin içindeki diş, kulak burun boğaz, üroloji, dermotoloji gibi 

bölümleri sembolize eden piktogramlar kullanılabilmektedir. Bir ofise bakılacak 

olunursa; toplantı odası, müdür odası gibi bölümlerin sembollerle ifade edilebilmesi 

mümkündür. Bir alışveriş merkezinde tuvaletlerin, kız ve erkek sembolleriyle ifade 

ediliğini herkes anlayabilmektedir. Havalimanındaki oklar, uçak sembolleri, gibi 

sembollerin her biri standartlara uygun piktogram tasarımı olarak kullanıcıya 

sunulmaktadır. Örneklerden de anlaşılacağı üzere; piktogramların kullanımı sadeec 

grafiksel bir tasarım değil; aynı zamanda önemli bir kullanıcı gereksinimidir. 

Kullanıcının bir hastanedeki gereksinimi hastalağına yönelik birimi bulmakken, 

alışveriş merkezinde bir tuvaleti aramak da olabilmektedir. Bu nedenle piktogramlar, 

mekan içinde yön bulma gereksinimi karşılayan grafiksel ifadelerdir. 
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Piktogramların, grafik birer tasarım öğesi olarak yönlendirmede kullanılmasına 

yönelik Köln Bonn Havalimanı örneği verilebilir. Bu örnekte, havalimanına yönelik 

özel bir piktogram tasarımı yapılmakta ve kullanıcıya bir bilgilendirme sistemi 

sunulmaktadır. 

Tasarımda üretilen piktogramların mekan içinde, tabelalarda, broşürlerde, havalimanı 

otoparkında, uçakların üzerinde ve havalimanının kendi internet sitesinde 

kullanılmasıyla havalimanına yönelik kurumsal bir kimlik de oluşturan bir anlayış 

ele alınmaktadır. Havalimanı, öncelikle bu kimliğini piktogramları tüm bilgilendirme 

sistemlerinde kullanarak oluşturmaktadır. Oluşan bu kimlik de kullanıcının zihninde 

oluşmakta ve hatırlanabilir, anlaşılabilir bir piktogram kullanımını sağlamaktadır 

(Şekil 3.44). Tasarımda 4 renk kodu seçilmektedir. Bu nedenle piktogramlarda renk 

kullanımı da görülmektedir. Tasarımdaki bu renk kullanımı, havalimanlarının sahip 

olduğu gri etkiden kurtulup mekana renkli ama kurgulu ve basit bir anlayış getirmek 

amaçlanmıştır. Broşürlerde ve internet sitesinde grafiksel bu ifadelerin kullanımı 

tasarlanan pictogramlaın daha sık kullanılması ve dolayısıyla da hatırlanmasını 

sağlamaktadır. Havalimanı otopark cephesinde piktogramların ve Köln Bonn 

Havalimanı yazısının kullanılması, yine binaya kurumsal bir kimlik 

kazandırmaktadır.  

Piktogramların, bu şekilde uluslararası bir kullanıma yönelik hizmet eden bir binada 

tasarlanmış, farklı sembollerle kullanılması her ne kadar da sorun teşkil etse de, 

standartların dışında kullanılan bu piktogramların kullanıcıya ulaşması kurgu 

bakımından sağlanmaktadır. Piktogramlar, bilgilendirme sisteminin tamamında 

kullanılarak hatırlanmayı arttırmakta ve aynı zamanda daha çok imge bağlantılı bir 

piktogram tasarımına gidildiğinden sembollerin anlamlandırılması da 

kolaylaştırılmaktadır.  

Havalimanında yön bulmaya yönelik olarak piktogramların her iki açıdan da 

kullanıldığı görülmektedir: Mekan içerisinde piktogramlar, cam cephe üzerinde de 

kullanılırken bir diğer önemli unsur da yönlendirmede önemli bir yer tutan 

tabelalardaki piktogramların da etkisidir. Kurumsal kimlik oluşturma, bilgilendirme 

sistemlerinin bütünlüğü, renk kullanımı, pictogramların anlaşılabilirliği ile bu örnek 

yönlendirmede bilgilendirme sistemlerinin uygulanmasına uygun bir örnektir. 
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                              ġekil 3.44 :  Havalimanındaki piktogram kullanımı                                                                                        

                                                   (www.toanvuhuu.com). 

      

                               ġekil 3.45 :  Köln Bonn Havalimanı piktogramları                                                                                        

                                                    (www.toanvuhuu.com). 
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Piktogram kullanımına yönelik bir diğer örnek ise; piktogramların standartlara uygun 

olarak bir eğitim binasında kullanıldığı „‟North Glasgow College‟‟ binasıdır. 

Bina bir kolej binası olup 2009 RIBA Tasarım Ödülü almıştır. Binadaki yönlendirme 

tasarımında, bilgilendirme sistemlerinin yine bütünlük içinde ve belirli bir strüktürde 

olduğu görülmektedir. Bina organizasyonun anlatan bir kat planı şeması, bununla 

birlikte yazı, rakam ve piktogramın bir arada kullanılması söz konusudur            

(Şekil 3.46). 

Binadaki tasarımda söylenmesi gereken ilk durum, bina içindeki yön bulmaya ilişkin 

mekan kullanıcılarının; yani öğrencilerin, algılamalarına yönelik baskın ve büyük 

grafiksel ifadelerin kullanılmasıdır. Bina içindeki mekanların bulunabilmesi için 

sınıfların konumlarını anlatan büyük rakamlar ve bu rakamları destekleyen yazılar 

bir arada kullanılmaktadır. Grafiksel bilginin bu bina içerisinde yapı elemanı olarak 

duvarın üzerine uygulandığı görülmektedir. Görsel anlamda kullanıcının direkt 

karşısında olan bu semboller, yazılar ve piktogramlar; büyüklük olarak da 

standartların üzerinde boyutlara sahip olmaları ile fark edilebilir nitelik taşımaktadır.  

Mekandaki piktogram kullanımına gelinecek olursa; ISO standartlarına uygun, dünya 

çapında kabul görmüş, alışılagelmiş ve kolay anımsanacak piktogramların kullanımı 

söz konusudur. Tasarımcı burada diğer örnekten farklı olarak grafiksel bir tasarım 

olan piktogram tasarımına girmemekte; bunun yerine uluslar arası bir dil içeren 

mevcut piktogramları kullanmayı tercih etmektedir. Algıya yönelik tasarlanan ise bu 

grafiksel ifadelerin büyük boyutlarda olması ve karar verme noktaları dışında uzak 

bir mesafeden de algılanabilir olmasıdır. Piktogramlardaki renkler mavi ve siyah 

renk bir arada ya da sadece tek bir rengin kullanımı şeklindedir. Şekil 3.47‟de de 

görüldüğü üzere; piktogramlardan bir kısmı mavi bir kısmı siyah arka planda 

verilerek aslında bilginin ayrışmasını sağlamaktadır. Bu şekilde, tuvaletlerin mavi ve 

yuvarlak bir arka planda olmasına karşın, sirkülasyon elemanları siyah fakat kare bir 

arka plana yerleştiği için bu iki ayrı işlevli yönlendirme piktogramı, algıda seçiciliği 

sağlamaktadır. Buradan piktogram tasarımının sadece biçimsel bir tasarım 

olmadığını, aynı zamanda piktogramın rengi, arka plan rengi, arka plan biçimi gibi 

birçok yönden farklılaşabildiğini görmek mümkündür. 
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               ġekil 3.46 :  Kolejdeki plan şeması, yazı, rakam ve piktogramlar                                                                                        

                                    (www.marquecreative.com). 

 

 

 
 

              ġekil 3.47 :  Büyük boyutta ve standartlara uygun piktogram kullanımı                                                                                        

                                   (www.marquecreative.com). 
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3.3.3 Tabelalar 

Tabelalar içerisinde işaret, sembol ve yazıyı bir arada bulunduran bilgilendirme 

sistemleridir. Bu sistemler, yönlendirme tasarımda en çok kullanılan elemanlardır. 

Bölüm 3.3‟te de kısaca bahsedilen işaretleme sistemleri ingilizce adı ile signage, bu 

kapsamda yönlendirme tasarımında tabelalar olarak kullanılmaktadır. Tabelalarda 

her türlü grafiksel ve yazılı bilgi kullanıcıya verilerek mekanda yön bulmanın 

kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Kullanıcı yönünü aradığı anda, bu tabelalardaki 

bilgiyi takip ederek hedefledeği noktaya ulaşabilmektedir.  

Yönlendirme amaçlı tabelalar, hem iç hem de dış mekanda kullanılabilen 

bilgilendirme sistemleridir. Dış mekanda kullanılan tabelalar, şehir ölçeğinde yönleri 

bulmada, bir üniversite kampüsündeki birimlere yönlendirmede veya bir metro 

istasyonunun girişinin gösterilmesinde, vb. yerlerde çoğunlukla rastladığımız dış 

mekan öğeleridir. Tez kapsamında iç mekan ve iç mekandaki yönlendirme sistemleri 

ele alındığından; iç mekandaki tabela sistemleri detaylı olarak açıklanacaktır.  

Öncelikle bir tabelanın iç mekanda kullanılmasının kullanıcıya ne gibi bir fayda 

sağlayacağı ile başlamak gerekmektedir. İç mekanda yönlendirme tasarımında 

kullanılan tabelaların kullanıcıya ulaştırdıkları bilgiyi dört farklı amaçla yaptıkları 

söylenebilir: 

 Tanımlama amaçlı tabelalar 

 Bilgilendirme amaçlı tabelalar  

 Yönlendirme amaçlı tabelalar  

 Güvenlik ve kontrol amaçlı tabelalar (Chiara ve diğ., 1991).  

Tanımlama amaçlı tabelalar: Tabela, bina içerisindeki herhangi bir birimi 

tanımlıyorsa tanımlama amaçlı bir tabeladır.  Tanımlama amaçlı tabelalar; alan 

tanımlama ve oda tanımlama tabelaları  olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: 



 
112 

Alan tanımlama tabelaları, bina içindeki özelleşmiş alanların ifade edildiği 

levhalardır. Bu tabelalar, bina içinde farklı organizasyona sahip mekanları ayırarak 

kullanıcıya aradığı birimi bulmasında yardımcı olmaktadır. 

 

ġekil 3.48 :  Alan tanımlama tabela örneği (University of Carleton, 2008) 

Oda tanımlama tabelaları ise bina içinde farklı hizmetlere yönelik olan odaların, 

içeriklerini kullanıcıya anlatan tabelalardır. Bu tabelalar, odanın giriş kapısı dışında, 

odanın içeriği konusunda kullanıcıyı bilgilendiren tabelalardır. 

 

ġekil 3.49 :  Oda tanımlama tabela örneği (University of Carleton, 2008) 
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Bilgilendirme amaçlı tabelalar: Bilgilendirme amaçlı bir tabela, bina hakkında 

genel ya da herhangi bir konuda özel olarak kullanıcıyı bilgilendiren tabelalardır. Bu 

tabelalar içerisinde bazı şematik ifadeler veya yazılar da içerebilen tabelalardır.  

 

ġekil 3.50 :  Bilgilendirme amaçlı tabela örneği (University of Carleton, 2008) 

 

Yönlendirme amaçlı tabelalar:  Kullanıcının mekan içerisindeki hareketini ve 

yönünü etkileyen,  yönlendirme tasarımında önemli bir yer tutan tabelalardır. 

Yönledirme tabelaları, mekanda kendini tekrar edebilen tabelalardır. Yön arama 

sırasında karar verme noktalarında kullanılacak yönlendirme tabelaları, kişinin 

gitmek istediği hedefe adım adım gitmesini sağlamaktadır. 

 

ġekil 3.51 :  Yönlendirme amaçlı tabela örneği (University of Carleton, 2008) 
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Güvenlik ve kontrol amaçlı tabelalar: Mekandaki girilmez, yangın kaçışı gibi 

güvenlik ve kontrole yönelik tabelalar, güvenlik ve kontrol amaçlı tabelalar olarak 

açıklanmaktadır.  

 

ġekil 3.52 :  Güvenlik ve kontrol amaçlı tabela örneği.  

Doğru bir tabela tasarımı, tabelanın kullanılma amacına uygun şekilde olduğu 

sürece kullanıcıya bilgiyi doğru iletebilmektedir. Bu nedenle tabelaların kullanılma 

amacı, bina içerisindeki konumlarından tabelada uygulanacak renk unsurlara kadar 

tabelanın tasarımını değiştirmektedir. Konsept olarak bir tabela tasarımını şu 

başlıklar altında incelemek mümkündür (Chiara ve diğ., 1991) :  

 Alfabe seçimi 

 Harf, kelime ve boşluk bırakma 

 Ok seçimi 

 Bilginin açıklığı 

 Bilginin tabeladaki yeri 

 Bilginin tabeladaki boyutu 

 Renk seçimi 
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Alfabe seçimi: Tabelada kullanılacak yazıda bir alfabe seçimi söz konusudur. 

Seçilecek yazı tipinin kolay algılanabilir ve standart olması gerekmektedir. En iyi 

algılanan yazı tipleri‟‟Norm‟‟ yazı tipleri denilen düz ve normal yazı tipleridir. Arial, 

Helvetica Medium, Clarendon gibi yazı tipleri bu norm yazılara örnektir (Chiara ve 

diğ., 1991). 

 

                                ġekil 3.53 :  Arial bold alfabe seçimi                                               

                                                        (www.mcgill.ca). 

Harf, kelime ve aradaki boĢluk: Tabela üzerindeki yazı ve grafiksel ifadelerin yan 

yana olmaları durumunda arada bırakılan boşluğun belirli bir standardı olması 

gerekmektedir. Aynı standart yazıda harfler ve kelimeler arasındaki boşlukta da 

geçerlidir. Tabeladaki bilginin belirli bir homojenlikte olması arka planda daha kolay 

algılanmasını sağlamaktadır. 

 

ġekil 3.54 :  Tabelada bilgideki boşluk ilişkisi (Chiara ve diğ., 1991). 

Ok seçimi: Yönlendirme tasarımındaki standartları kullanımı ok seçiminde de 

geçerlidir. Seçilecek okun da bir standardı bulunmaktadır. Standartlara uygun boyut 

ve biçimdeki okun kullanımı algıda önem taşımaktadır. Oklar, yön belirleyen 

işaretler olduğundan; tek başlarına bir yön belirledikleri gibi yönlendirme 

tabelalarında da kullanılmaktadır. Tabela üstünde yazı, ve piktogramla verilen 

bilginin yönünü belirleyen esas işaret oklardır. 
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ġekil 3.55 :  Ok seçimi (Chiara ve diğ., 1991). 

Bilginin açıklığı: Tabela tasarımında önemli olan bir diğer nokta da tabela üzerinde 

verilen bilginin açık ve net olmasıdır. Anlatılmak istenen en kısa ve en açık haliyle 

kullanıcıya verilmelidir. Gereksiz ve uzun bilgi, algılamada zorluk çıkarabilmektedir. 

Şekil 3.56‟da sağda verilen tabela üç kelimeyle soldaki anlamı verebilmektedir.  

  

ġekil 3.56 :  Bilginin açıklığı (Chiara ve diğ., 1991). 

Bilginin tabeladaki yeri: Verilecek bilginin tabela üzerindeki yeri, farklı 

tasarımlarla değişebilmektedir. Sadece yazının verilmesi durumunda yazının tercihen 

ortada olması önerilmektedir. Hem yazı hem de piktogram kullanılması durumunda 

ise yazının solda piktogramın sağda veerilmesi söz konusudur. Okun tabeladaki yeri 

ise yönlenilecek yön ne tarafsa orasıdır; yani yönlenilecek yön sol taraf ise ok 

tabelanın sol, ileri ise üst, sağ ise sağ tarafında bulunmaktadır. 

 

ġekil 3.57 :  Bilginin tabeladaki yeri (University of Carleton, 2008). 
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Bilginin tabeladaki boyutu: Tabeladaki bilginin boyutu tasarımdan tasarıma 

değişmektedir. Boyut konusunda standartlara uygun davranılması tercihtir. Ancak 

önemli olan kullanıcının gereksinim duyduğu bilgiye ulaşabilmesidir. Tabeladaki 

bilgi boyutunun tabela boyutuyla da ilişkisi bulunmaktadır. Tabelanın boyutuna göre 

bilginin tabelada belirli bir oranda bulunması gerekmektedir. Bir diğer unsur da 

boyutunun belirli bir mesafeden okunabilmesi durumudur. Örneğin; yaklaşık 3m‟lik 

bir Helvetica yazı boyutu, 12 metre uzaklıktan okunabilmektedir. Buna bağlı olarak 6 

cm‟lik yazı 24 metre, 12 cm‟lik ise 48 metre uzaklıktan okunabilir, şeklinde bir 

oranlama da söz konusudur (Chiara ve diğ., 1991). 

 

ġekil 3.58 :  Bilginin tabeladaki boyutu (Chiara ve diğ., 1991). 

Renk seçimi: Renk seçimi, tabela tasarımındaki bir diğer önemli unsurdur. Renk 

seçimi, tasarımcının elinde olmakla birlikte, güvenlik ve kontrole yönelik tabelalarda 

belirli standartlar ya da ilişkiler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.  

 

ġekil 3.59 :  ISO uluslar arası grafik semboller (ISO, 2010).  



 
118 

Tabela çeşitlerine göre oluşturulan bu standart renk sisteminin uygulanması 

önemlidir. Çünkü, bu standartlar uluslar arası bir dil oluşturmakta ve mekan 

içerisinde kullanıcının zihninde oluşturduğu bu standart tipteki levhaları algılaması 

daha da kolaylaşmaktadır. Bununla birlikte, her ülkeden insanın aynı bilgiye 

ulaşması söz konusudur.  

Yönlendirmeye yönelik tabelalarn tasarımında ise, renk seçimlerinin tasarımcının 

kendi seçimiyle ilişkili olduğunu görmekteyiz. Birçok tabela tasarımı, binanın 

fonksiyonuna bağlı olarak ve ülkeden ülkeye farklılaşarak farklı bir renk sistemi 

içermektedir. Tasarımdaki renk seçimi için söylenebilecek en  özet bilgi, rengin 

belirli bir konsepte göre seçilmesi ve seçilen rengin arka planla bir kontrast 

oluşturmasının gerekliliğidir. 

İç mekanda kullanılan yönlendirme tabelalarına yönelik verilebilecek örnek metro 

istasyonlarında kullanılan yönlendirme tabelaları olabilir. Bu tabelaların içeriği 

ülkeden ülkeye değiştiği gibi aynı ülkede farklı uygulamalara da rastlandığı 

görülmektedir.  

Metro istasyonları tabela tasarımı bakımından en çok çeşitliliğin olduğu alanlar 

denilebilir. Tabelalarda her ülkenin kendine özgü tasarladığı bir renk sistemi olduğu 

için bu renk sistemine göre de tabela tasarımları değişmektedir. Yazı tipi, yazı 

boyutu, yazı rengi, arka plan rengi, gibi tabela tasarımında kullanılan unsurlarının 

hepsinin farklılaştığını söylemek mümkündür. 

Barcelona‟daki bir metro istasyonu tabelası ele alındığında; tabelada siyah arka plan 

ve beyaz yazı kullanıldığı görülmektedir. Her hattın bir renk kodu olduğundan 

hatlara yönelik renklerin de bu koda uygun olduğu farkedilmektedir. Yazı boyutu 

genellikle diğer tabela örneklere göre daha büyük boyutlarda kullanılmaktadır. New 

York‟taki örnekte ise yazı boyutunun daha küçük fakat yine siyah bir arka plan 

üzerine beyaz yazı kullanımı vardır. Çıkış sembolü standartlara uygun kırmızı ile 

belirtilmektedir. Tabelalardaki bir diğer fark ise tabelada ışık kullanımıdır. Londra 

metrosunda uyarı anlamı taşıyan siyah arka planda ışıklı sarı yazı görülmektedir.  

Hong kong‟ta benzer bir anlayış vardır; ancak çıkış güvenlik anlamı taşıyan yeşil 

renkle ifade edilmektedir (Şekil 3.60). 
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      ġekil 3.60 :  Barcelona, New York, Londra, Hong Kong metro istasyonları                        

                            yönlendirme tabela örnekleri (www.superstock.com).  
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3.3.4 ġematik ifadeler ve haritalar 

Yönlendirmede kullanılan bir diğer bilgilendirme sistemi ise şematik ifadeler ve 

haritalardır.  

Şema; herhangi bir olguyu, nesneyi ya da konuyu resimsel bir dille ifade etme 

biçimidir. Şemalar, görsel hafızaya hitap ettikleri için günlük hayatta birçok yerde 

kullanılmaktadır. Bir öğretmenin dersini şemalar çizerek anlatmasından bir bir 

mimarın çizdiği bina planını şemalarla çözmesine kadar birçok alanda bu ifadelere 

rastlamak mümkündür.  

„‟Şemalarda verilen bilgi, matematiksel oranlarla oluşturulmalıdır. Şemayı inceleyen 

kişi aynı alan içerisinde karşılaştırma yapabilmelidir. Ulaşılmak istenen mesaj 

bağlamında verilen bilgi bu sayede kolaylıkla algılanırken çalışmanın da 

inandırıcılığı artar. Matematikle yoğun işbirliği nedeniyle erken dönem 

çalışmalarının çoğunlukla matematikçi ya da mühendisler tarafından üretilmiş 

olmaları tesadüf değildir‟‟ (Güler, 2008). 

Harita; coğrafi anlamda yeryüzünün belirli bir parçasının belirli oranlarda 

küçültülerek ifade edildiği sistemlerdir. Konu kapsamına giren harita sözcüğü ise 

coğrafik anlamdaki bu ifadenin belirli bir mekanda uygulanmış halidir. Haritalar bir 

şehrin, bir yapı toplululuğun ya da bir binanın belirli oranlarda küçültülerek mekan 

kullanıcısını bilgilendiren çizimlerdir. 

Harita ile ilgili akla ilk gelen kullanım şehir içinde yer tayin etmek ve yön belirlemek 

için kullanılan haritalardır. Kent haritalara kentlere birer kimlik ve organizasyon el 

bir yapı vermektedir. Kişi kentle ilgili herhangi bir konuda bilgi edinmek istediğinde 

elinin altında bulunan algısal bir ifade vardır. Örneğin, İstanbul‟daki herhangi bir 

semt denildiğinde o semtin İstanbul‟un içindeki konumuna haritadan bakılarak semt 

ile ilgili zihinde bir imge oluşturulmaktadır. Haritalar kent ölçeğini de aşan dünyayı 

kapsayan ifadelerdir. Kişinin zihninde imge oluşturmasını sağlayan bu bilgilendirme 

sistemleri iç mekanda aynı amacın farklı bir ölçekte ele alınmasıyla sağlanmaktadır. 

Haritalar, bu noktada mekan içerisindeki soru işaretlerine cevap veren unsurlara 

dönüşmektedir. 
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Haritaların kullanılma amacı iki temel amaçla ifadelendirilebilir: 

1. Kullanıcısına “şimdi bu noktadasınız” dedirtebilmeli ve kullanıcıya tanınır 

noktaları haritada belirtilerek referans almasını sağlamalıdır. Bilinmeyen bir nokta, 

bilinen bir noktanın referansıyla daha kolay algılanabilir. 

2. Kullanıcı bulunduğu noktadan gitmek isteyeceği noktaya yol çizebilmeli ve 

yönünü tayin edebilmelidir. Haritayı aklına oturtabilmeli, nerede olduğu kadar hangi 

yöne doğru durduğunu da algılayabilmelidir. Harita yön bulmanın temel öğelerinden 

biridir. Haritayı inceleyen biri “neredeyim?”, “nereye gideceğim?”; “oraya nasıl 

varırım?” sorularına yanıt arar (Güler, (2008). 

Şematik ifadelerin ve haritaların, bulundukları mekanla ilişkili ifadeler olmaları 

gerekmektedir. Haritaların mekan içerisinde yerleşecekleri konumlar, kişinin en çok 

gereksinim duyduğu yerler olmalıdır. İç mekanda kullanılan haritalar, sirkülasyon 

sistemlerinin kilit noktalarına ve her katta oda numaralarıyla birlikte 

yerleştirilmelidir (Helvacıoğlu, 2007).  Bu sayede kişi hangi yöne gideceğine karar 

veremediği anda, karşısında bir haritayla karşılaştığında yönünü bu ifadeye bakarak 

bulabilmesi kolaylaşmaktadır.  

Kişinin mekanla bağlantısı kurabilen şema ve haritalar, mekan içindeki 

kaybolmuşluk hissine kapınıldığı anlarda kişiyi bu olumsuz histen kurtaran 

elemanlardır. Bu elemanların özellikle kişinin karar verme noktalarında ulaşabileceği 

yerlerde olması önem kazanmaktadır. Kişinin hangi yönde olduğu hissini kaybettiği 

anlarda, bina içerisindeki yerini anlayabilmesini sağlayan haritalar, yolculuğuna 

kaldığı yerden devam edebilmesi olanağını sağlamaktadır.  

Haritaların somut birer obje olmasının dışında mekansal yönlenme konusunda 

kullanıldığı soyut bir diğer ifade de bulunmaktadır: Bilişsel haritalar. Bu kapsamda 

haritaların mekan kurgusunu anlatan grafiksel çizimler olmasının dışında; kişinin 

zihninde oluşturduğu soyut bir kavramın da varlığından söz etmek gerekmektedir. 

BiliĢsel haritalar, kişinin mekanı deneyimleyerek zihinlerinde oluşturdukları soyut 

imgelerdir. Lynch (1960) „ın kentsel anlamda bahsettiği bilişsel haritalar da bu 

noktada aynı içeriktedir. 
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„‟Bilişsel haritalar hakkında yapılan birçok araştırmanın, bu haritaların direkt 

deneyimleme ile ilgili olduğunu göstermektedir. Bir mekandan diğer bir mekan 

yürürken  mekanların algılara yönelik karakterleri zihne kazandırılmaktadır. Aynı 

zamanda kiş bir mekandan diğerine geçerken bu tip mekanlar arasındaki mekansal 

ilişkiyi öğrenmektedir‟‟ (Zube ve Moore, 1991). 

Bilişsel haritaların deneyimleme ve mekansal algılara yönelik bu özellikleriyle 

kişinin zihninde bazı imgeler oluşturduğu görülmektedir. Oluşan bu imgeler hem 

aynı mekan içerisinde aradığı yeri tekrar bulmasına yardımcı olurken hem de benzer 

özelliklere sahip başka bir mekanda da yönünü bulmasına yardımcı olmaktadır. 

Fiziksel anlamda bir haritanın bilişsel haritalarla karşılaştırılması söz konusu 

olduğunda; fiziksel haritaların mekan içerisinde bilgilenmeye yönelik iki boyutlu bir 

nesne olduğunu söylemek gerekmektedir. Buna karşın, bilişsel haritalar kişinin 

zihninde mekan ait bir imge oluşturarak üç boyutlu bir etki yaratmaktadır. Fizksel 

haritalara, o an bakılarak karar verme durumu söz konusu olurken; bilişsel haritalar 

belirli bir zihin faaliyeti gerektirmektedir.  

Kişinin bulunduğu çevreyle iletişime geçmesinde bir aşama olan haritalar 

incelendiğinde; içerik olarak „‟Buradasınız‟‟ bilgisini de kullanıcıya veren haritaların 

daha etkili olduğu görülmektedir. Buradasınız (you are here) içerikli haritalar, 

kullanıcının bulunduğu yeri şematik olarak algılayabilmesini ve bulunduğu yer ile 

varmak istediği yer arasında bağlantı kurabilmesini sağlamaktadır. Kişinin şehir 

içinde, bir sitede veya bir bina içinde bulunduğu noktayı içinde bulunduğu çevreyle 

bu haritalarda daha kolay bağdaştırabilmekte ve hedefe doğru yönünü 

çizebilmektedir. 

„‟Tarihsel sürece bakıldığında ilk ciddi haritalandırma çalışmasının Henry Beck’in 

yaptığı 1935 tarihli Londra Metro haritası olduğu görülür Beck burada, yerin altından 

giden düz ve kavisli tren güzergahlarını yatay-dikey ve 90-45 derecelik açılı 

çizgilerle yansıtmış (görselleştirmiş), böylece gerekli olmayan bilgiyi süzerek 

haritasını daha da anlaşılır kılmıştır‟‟ (Güler, 2008). 
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ġekil 3.61 :  Londra metro haritası (Güler, 2009).  

Haritaların iç mekanda yönlendirmeye yönelik kullanımını  Washington‟daki Boeing 

Future Factory binasındaki yönlendirme sistemi içinde görmekteyiz. Bu bina 

yönlendirme tasarımı ile 2010 SEGD ödülü almıştır. 

Binadaki yönlendirme tasarımındaki harita kullanımına bakılacak olunursa; bina 

taşıyıcısında ve duvarlarda bazı renk kodları kullanılmaktadır. Bu renk kodları bina 

içindeki mekanları bölgesel olarak ayırmaktadır. Bu ayrım bir çizgi üzerinde olmakta 

ve haritada da bu çizgiler okunabilmektedir (Şekil 3.62). Harita üzerinde binanın 

plan şeması verilmekte ve bu şemadaki renk kodları okunarak aranılan mekanın 

hangi renk kodunun olduğu bölgede olduğu harita yardımıyla bulunmaktadır. 

Binada haritanın okunması ve aranılan yerin harita üzerinden bulunmasının ardından 

iç mekanda duvarlarda ve kolonlarda uygulanan baskın renk kullanımları algılanması 

söz konusudur. Haritada bulunan yer mekan içerisinde hareket ederken renk 

kullanımı sayesinde fark edilebilmektedir. Jüri, tasarımı basit ama etkili bulmaktadır. 

Tasarım, kullanıcının mekan ile ilişkisini kuran haritanın sadece yazılı bir çizim 

olmaktan çıkıp mekansal algıya yönelik bazı tasarım öğeleriyle bağdaşması 

bakımından farklılık göstermektedir (Şekil 3.63). Plan şemasındaki doğrusallık da 

kullanıcıya yön bulmasında ve harita okumasında yardımcı olacak bir diğer unsurdur. 
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                                     ġekil 3.62 :  Fabrika haritası 

                                                         (www.segd.org). 

 

 

 

 
 

 

                          ġekil 3.63 :  Haritadaki renk kodlarının mekana yansıması 

                                               (www.segd.org). 
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3.3.5 Simge nesneler (landmarks) 

Landmarks, ingilizcede röper noktaları, nirengi noktaları gibi anlamlar içermektedir. 

Kişiye bulunduğu çevre ile iletişimin kurmasını sağlayan baskın bir nesne ya da 

unsurdur.  

Landmark kavramını Lynch, kent ölçeğinde ele aldığı başlıklar altında şu şekilde 

açıklamaktadır: „‟Bu nesneler, birer referans noktalarıdır; ancak kullanıcı bu 

nesnelerin içine girmez, bu nesneler dışsal olgulardır. Genellikle kolay tanımlanabilir 

fiziksel objelerdir: Bina, işaret, dağ, vb. Kullanımları, birçok olasılık arasından tek 

bir elemanı ayırt etmektir. Bazıları diğer küçük nesnelerin üzerinden ve birçok 

açıdan ve uzaklıktan görülebilen radyal referanslardır‟‟ (Lynch, 1960).  

Lynch‟in kent ölçeğinde ele aldığı bu kavram, kentte yüksek yapı  ya da bir sitede 

farklı mimarisiyle dikkat çeken bir bina olabilmektedir. New York‟taki Özgürlük 

Anıtı, Paris‟teki Eiffel Kulesi, Pisa‟daki Pisa Kulesi şehirlere birer kimlik kazandıran 

simge yapılar olarak adlandırılmaktadır. Örneğin Paris denilinde akla ilk olarak gelen 

Eiffel Kulesi‟dir. Bu kule hem mimari yapısı hem de şehirde fark edelebilir yüksek 

bir yapı olması nedeniyle, Paris‟e gelen bir turist için bir referans noktası olacaktır. 

Landmark kavramı, bu nedenle yön bulmada kişiye birer referans olan simgesel 

nesneler olarak da çevrilebilir. 

 

                          ġekil 3.64 :  Paris Eiffel Kulesi – simge yapı                                                     

                                               (http://en.wikipedia.org). 
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Kent ölçeğinde simge yapılar olarak birçok yapıdan bahsedilmesi söz konusu 

olurken, iç mekanda da bu kavramı simge nesnelerin kullanımı olarak tanımlamak 

mümkündür. Kullanıcı mekan içerisinde ulaşmak istediği noktaya giderken çevreden 

aldığı bazı bilgilerle hareketini olaylaştırmaktadır. Bu kolaylığa yönelik bir diğer 

bilgilendirme sistemi simge nesneler olarak belirlenebilir. 

„‟Kendilerini tanınmadık bir çevre içinde bulan insanlar bu yapı içerisinde nerede 

olduklarını, bina altyapısını ve hedefledikleri noktanın nerede olduğunu bilme 

gereksinimi duyarlar. Hedefledikleri noktaya doğru ilerlerken mekandan yardım 

alırlar. Fiziksel çevrenin sahip olabileceği pozitif etki, kullanıcının mekanı 

algılamasına ve mekan kullanımının kolay mı yoksa zor mu olduğuna karar 

vermesine sebep olmaktadır. ‟‟ (Muhlhausen, 2006). 

Muhlhausen (2006)‟nin bahsettiği, mekandan bilgi alabilme konusu bizi yeniden 

mekanın algısı kavramına götürmektedir. Ancak burada bilginin alınması, bir 

nesnenin kullanıcıya ulaşması ile olmaktadır. Mekan içerisinde belirgin bir özellikle 

diğer nesnelere ayrılan bir nesnenin algısı ister istemez kişiye yönelecektir ve bu 

nesne kişiye artık mekandaki o nesnenin yeri ve mekana ait diğer bağlantıları 

kurmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda, simge nesneler mekan içerisindeki diğer 

elemanlarla bağlantı kurulmasını sağlayan referans noktalarıdır.  

Bir simge nesne, diğer nesnelerle ilişkili bir bilgilendirme sürecini bağlattğından; bir 

mekansal hatırlama noktası olmaktadır. Mekan içinde kullanıcının simge nesneyi 

fark etmesi gerekmektedir; ancak bu yeterli değildir. Simge nesnenin fark edilebilir 

olmakla birlikte içinde bulunduğu mekanla kuvvetli bir ilişki kurması da önemlidir. 

Bu noktada üç tip ilişkiden söz etmek gerekmektedir: Kişinin simge nesne ile olan 

ilişkisi, simge nesnenin mekanla olan ilişkisi ve son olarak da kişinin mekanla olan 

ilişkisi. Bu ilişkiler sırasıyla gelmekte ve kullanıcı öncelikle simge nesneyi 

algılamakta, daha sonra mekanla simge nesneyi bağdaştırmakta ve en son olarak da 

zihninde mekana dair bir imge oluşturmaktadır. Oluşan bu imge mekanda yön bulma 

konusunda kullnıcıya referans olmaktadır. Kullanıcı, mekana dair algısını bu yönlü 

bir bilgilendirme sistemi ile sağlamaktadır. Yani simge nesneler, kullanıcının 

mekanla olan algısal iletişimini dolaylı olarak sağlayan araçlardır. 
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Simge nesneler, kullanıcının görsel olarak algılandığı ve zihnine yerleştiği nesneler 

olduğu için bu nesneler zihinsel bir algıyla da ilişkilendirilmektedir. Bu noktada 

kişinin zihninde oluşturduğu bilişsel haritalarla simge nesneler arasında bir ilişki 

görülmektedir. Zube ve Moore (1991)‟a göre simge nesneler, zihinde oluşan ve 

hatırlanan simge benzeri strüktürlerdir. Bu nedenle sunulacak nesnedeki farklılıklar 

aynı zamanda mekana dair oluşan bilişsel haritada da farklı mekansal algılara 

dönüşebilmektedir. 

Simge nesnenin doğru algılanması için sahip olması gereken bazı özellikleri vardır. 

Her fark edilebilir nesneyi simge nesne olarak tanımlamak mümkün değildir. Simge 

nesnenin konumu bu özelliklerden ilkidir. Simge nesnenin, özellikle karar verme 

noktalarında ve görsel olarak birçok açıdan algılanabildiği yerlerde konumlanması 

gerekmektedir. Aksi takdirde simge mekanda fark edilebilir olsa dahi, mekanda 

yönlenme konusunda bir referas oluşturma özelliği taşıyamamaktadır. 

„‟Simge nesne (landmark) eğer doğru görsel karaktere sahip olursa bir dikkat çekme 

noktası olarak davranabilmektedir. Bununla birlikte görünebilirlik, biçim, renk ve 

nesnenin cephe yüzeyi görsel karakter ölçütleri olarak belirlenmektedir. Mekandaki 

nesneleri farklılaştırabilmek renk, doku, boyut, biçim gibi tasarım öğeleriyle 

sağlanabilmektedir‟‟ (Helvacıoğlu, 2007). 

Mekan içerisinde yönlenmeye etki edebilecek simge nesnelerin neler olabileceği 

konusunda, şu örnekler verilebilir: „‟Simge nesneler (landmarks) mekan içerisindeki 

etkilerini kaybetmemeleri için tek ve benzersiz olmalıdır; bu nesneler aydınlatma 

elemanları, malzemeler, büfeler ya da sanat objeleri olabilir‟‟ (Helvacıoğlu, 2007). 

Bu konuda verilebilecek bir diğer örnek de Taşkışla koridorlarındaki Venüs 

Heykeli‟dir. Taşkışla‟daki heykel kullanımı bina içerisindeki yön bulmaya etki eden 

simge nesnelere örnek verilebilir. Eğitim amaçlı bu binada sanatsal bir obje olan bu 

heykel, mekan içerisinde öğrencilere kaybolduklarını hissettikleri anda ya da 

yönlerini şaşırdıkları zaman görsel bir referans oluşturmaktadır. Heykel iki koridorun 

tam kesişim noktasında olduğundan; bu heykelle bağlantılı olduğu iki koridor 

zihinde anlaşılabilmektedir. 
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Yönlendirme tasarımı içerisinde, simge nesne kullanımına yönelik bir başka örnek de 

Dubai‟deki Dubai Mall AVM‟dir. Bina SEGD 2009 tasarım ödülü alan tasarımlardan 

bir diğeridir. 

AVM‟nin ortasındaki galeri boşluğuna tasarlanan hareketli bir aydınlatma elemanı 

gerek mekan içerisindeki boyutuyla gerek galeri boşluğunun her yerinden 

algılanmasıyla gerekse de hareketli bir sistem olmasıyla dikkat çeken bir simge nesne 

özelliği taşımaktadır (Şekil 3.65).  

Aydınlatma üst üste gelen daireler ve bu dairelerin arasında da LED aydınlatma 

elemanlarının bulunduğu bir obje tasarımıdır. Bu objenin endüstriyel bir tasarım 

olmasına rağmen mekan içerisindeki kullanılma şekli aynı zamanda onun bir 

çevresel grafik tasarım olmasını da sağlamaktadır. Aydınlatmadaki renk değişimleri 

ve aşağı–yukarı inip çıkabilen hareketli sistem, bu objenin mekanda dikkat 

çekmesine sebep olmaktadır. Anlık bir bakış atma bile bu nesnenin ve içinde 

bulunduğu mekanla olan ilişkisini zihne yerleştirmektedir. Bu sayede kullanıcı 

mekan içerisinde bu noktaya yeniden geldiğinde bu noktanın binadaki hangi 

noktalarla bağlantılı olduğunu anlayabilmektedir. Simge nesne olarak tanımlanan bu 

aydınlatma elemanı bu kapsamda dikkat çekici olma özelliğini sağlamaktadır. 

Nesnenin konumuna bakılacak olunursa; nesne galeri boşluğunda bulunduğu için 

tüm katlardan algılanabilir bir yerdedir. Bu iki özelliğinin yanında içerisinde renk, 

biçim, hareket gibi tasarım öğelerini de barındırarak mekandaki diğer nesnelerden de 

ayrılabilmektedir. Aydınlatma, iç mekanda yönlenmeye yardımcı olan bir simge 

nesne olma özelliklerinin hepsini taşımaktadır. 

Aydınlatma, orta galeri boşluğunun bir buluşma ve referans noktası olmasını 

sağlamaktadır. Bu alanda bazı defilelerin ve şovların yapıldığı bir podyum 

bulunmaktadır (Şekil 3.66). Tasarıma dair bu bölgenin AVM içerisinde en çok dikkat 

çeken ve ilgi gören alan olduğu söylenmektedir. SEGD Tasarım Yarışması‟ndaki jüri 

tasarım hakkında şu yorumu yaparak tasarımı özetle ifadelendirmektedir: „‟Bu 

tasarım görsel bir simge nesne yaratarak dijital yönlendirme sistemleri bakımından 

önemli bir adım atmaktadır: nesne hem bir avize hem silindirik bir bilgi panosu olma 

özelliğini tek bir hareket içerisinde göstermektedir. 
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                       ġekil 3.65 :  AVM‟deki aydınlatma elemanı – simge nesne                                

                                             (www.segd.org).                                                                                      

                                                                                    

            

                                 ġekil 3.66 :  Defilelerin yapıldığı podyum                                                                         

                                            (www.segd.org). 
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3.4 Bölüm Sonucu: Ġç Mekanda Yönlendirme Tasarımı 

İç mekanda yön bulmaya yönelik irdelenen bu başlıkların ardından; bir mekanda 

yapılacak yönlendirme tasarımını bu başlıklarla özetleyebilmek mümkündür.  

İç mekanda uygulanacak bir yönlendirme tasarımı, örneklerle üç başlık altında 

üçüncü bölüm kapsamında açıklanmaya çalışılmıştır.  Yönlendirme tasarımı yalnızca 

grafik ve endüstriyel tasarımcıların tasarladığı bilgilendirme tabelaları olarak 

görülmemelidir. Bu kapsamda yönlendirme tasarımı sadece mekanda kullanılan 

grafiksel ifadelerle değil; aynı zamanda mimari unsurların doğru ve yerinde 

kullanılmasıyla da ilgilidir. Yani bahsedilen tasarım hem endüstriyel hem grafik hem 

de mimari bir tasarımdır. Mekansal altyapı ve organizasyonun sağlanması, mekanda 

algı ve algı psikolojisine dayalı mekansal tasarım öğelerinin kullanılması ve mekana 

bilgilendirme sistemlerinin entegre edilmesi, tasarımda bir bütün olmakta ve tek 

başlarına değil; birbirlerini tamamladıkları sürece doğru bir yönlendirme tasarımına 

zemin oluşturulabilmektadir. Şekil 3.67‟de bu bölüm kapsamında açıklanan iç 

mekanda yapılacak bir yönlendirme tasarımdaki elemanlar ve birbirleriyle olan 

ilişkisi özetlenmektedir.  

 

ġekil 3.67 :  İç mekanda yönlendirme tasarımına yönelik özet şema. 
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4.  ÖRNEK ANALĠZLERĠ: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠNALARDA YÖNLENME 

ĠHTĠYACININ KARġILANMASI 

Bu bölümde, seçilen örneklerin analizi yapılmaktadır. Büyük ölçekli bina kapsamına 

girebilecek üç farklı bina seçilerek, bu örneklerde kullanıcının mekandaki yönünü ne 

şekilde belirlediği sorgulanmaktadır. Sorgulama yapılırken Bölüm 3‟teki tasarım 

öğeleri tek tek incelenerek bu öğelerin hangilerinin binanın yönlendirme sisteminde 

etkili olduğu araştırılmaktadır. Büyük ölçekli olmakla birlikte farklı işlevlere hizmet 

eden bu binalar, aynı zamanda birbirleriyle de karşılaştırılmaktadır. 

Bu bölümde her bina için genel bilgiler, analiz ve sentez olmak üzere üç aşamalı bir 

analiz yöntemi uygulanmaktadır. Birinci aşama; bina hakkında genel bilgilerin 

verildiği, binanın yeri ve genel fonksiyonuna ilişkin açıklamaların yer aldığı 

aşamadır. İkinci aşama; analiz aşamasıdır. Bu aşamada iç mekanda yön bulmaya 

yönelik öğeler, tez kapsamındaki başlıklara göre incelenmektedir. Üçüncü aşama ise; 

sentez aşamasıdır. Bu aşamada analiz aşamasından elde edilen tüm bulgular bir 

çizelgeye dönüştürülerek mevcut durum karşılaştırmalı olarak  ortaya koyulmaktadır.  

Örnek analizlerinin farklı işlevlere hizmet eden örnek analizleri ile iç mekanda yön 

bulma konusunda karşılaşılan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin bir altlık 

oluşturması düşünülmektedir. Örnek analizi yapılmak üzere seçilen bu üç binayı şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

 İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla), Taksim 

 Flyinn AVM, Florya 

 Atatürk Havalimanı, Yeşilköy. 
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4.1 ĠTÜ Mimarlık Fakültesi (TaĢkıĢla) 

4.1.1 Genel Bilgiler 

„‟Bugün Taşkışla olarak tanınan Mecidiye Kışlası, mimar Williams James Smith‟in 

ilk büyük projesidir. İlk aşamada bir tıp okulu olarak tasarlanan binanın (1846) 

Dolmabahçe Sarayı‟nın yapımına bağlı olarak ani bir değişiklikle kışlaya 

dönüştürülmesi kararı alınmıştır. 1894‟te bir onarım geçiren Taşkışla, 1944‟te 

İstanbul Teknik Üniversitesi‟ne tahsis edilmiş; mimarlar Prof. P. Bonatz ve Prof. E. 

Onat tarafından Mimarlık ve İnşaat Fakülteleri ile Rektörlük Merkez Binası olarak 

onarılıp yeniden düzenlenmiştir. Bina, mimarlık disiplini için eğitim yapısı olma 

işlevini sürdürmektedir‟‟ (Batur, 1995). Taksimdeki yeni Rönesans üslubünda 

yapılmış olan bu bine, sahip olduğu tarihsel geçmişi ile birçok eğitim binasından 

farklılaşan bir mimariye sahiptir. 

Taşkışla; bodrum kat, zemin kat, birinci kat ve çatı katı olmak üzere dört kattan 

oluşmaktadır. Binada öğrenci gereksinimine yönelik mekanlar ve idari birimlerin 

olduğu görülmektedir. Bina kullanıcılarını öğrenciler, akademik ve idari personel, dış 

ziyaretçiler olarak belirlemek  mümkündür. 

Bu başlık altında, İTÜ Taşkışla Binası‟nda kullanıcıların bina içinde yönlerini nasıl 

buldukları sorgulanmaktadır. Bu kapsamda, kişisel deneyimlerden ve diğer 

kullanıcılara yönelik gözlemlerden faydalanılmıştır.  

 

ġekil 4.1 :  İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) genel görünüm. 
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4.1.2 Analiz 

Mekansal altyapı ve organizasyona dayalı analizler: 

 Fonksiyon: Bina; eğitim birimleri, idari birimler ve diğer birimler olmak 

üzere farklı işlevlere hizmet etmektedir. Eğitim birimleri; stüdyolar, 

derslikler, konferans salonları, kütüphane, bilgisayar laboratuvarları, 

araştırma merkezleri ve sergi alanlarıdır. İdari birimler; fakültedeki ilgili 

bölüm odaları ve öğrenci işleridir. Binadaki diğer fonksiyonları ise kırtasiye, 

fotokopi, yemekhaneler ve kantinler olarak belirlemek mümkündür.  

 Plan Ģeması: Bina, dikdörtgen planlı ve simetrik yapıda bir plan şemasına 

sahip olup ortadaki avlu etrafında şekillenmektedir. Avlunun dört tarafında 

koridorlar ve bu koridorlardan da mekanlara geçişler sağlanmaktadır. Ayrıca 

binanın dört köşesinde yükselen kuleler bulunmaktadır. Zemin ve birinci kat 

ihtişamlı, büyük ve geniş bir merdiven ile birbirine bağlanmaktadır. Ayrıca 

kulelerde yangın merdivenleri ve asansörler de mevcuttur. Simetrik yapıdaki 

bu plan şemasında sirkülasyon elemanları da simetrik olarak 

konumlanmaktadır. 

 Mekan organizasyonu: Binada genel olarak  farklı ya da benzer içerikteki 

mekanların gruplanması şeklindedir. Diğer katlara göre farklı fonksiyonlara 

hizmet eden mekanlar, zemin katta çoğunluktadır . Bu katta öğrencilerin sık 

kullandığı iki adet kantin, kırtasiye, fotokopi ve kütüphane bulunmaktadır. 

Diğer katlarla kıyaslandığında zemin katın kullanımı, barındırdığı 

fonksiyonlar nedeniyle yoğunluk bakımından da farklılık göstermektedir. 

Örneğin; öğrenciler tarafından sık kullanılan kırtasiyenin yerini öğrenciler 

öğrendikten sonra, bina içindeki diğer bir mekana da buranın kırtasiye ile 

olan ilişkisiyle erişmektedir. İki adet kantin bulunduğundan; „‟Kütüphanenin 

bulunduğu taraftaki kantindeyim‟‟ şeklinde yer belirten ifadeler 

kullanılmaktadır. Yani; Taşkışla‟da yön bulmada en önemli unsurun fazla 

kullanılan mekanların diğer mekanlarla olan ilişkisi kapsamında belirlendiği 

söylenebilir. Kantin, kırtasiye, fotokopi ve kütüphane gibi zemin kattaki bu 

fonksiyonlar, bina içinde üst katlarla da ilişkilendirilen mekanlardır. 
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ġekil 4.2 :  Taşkışla Binası‟nda mekansal altyapı ve organizasyona dayalı analizler. 
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Mekanda algı ve algı psikolojisine dayalı analizler: 

 Biçim: Taşkışla‟da yönlendirme için tasarlanmış bir biçimden bahsetmek 

mümkün değildir. Ancak binanın kendi mimari yapısı, yönlendirmede bazı 

etkilere sahiptir. Ortadaki avlu çevresinde oluşan dar ve uzun koridorlar, 

biçimsel olarak bu koridorlarda ilerleme hissini kullanıcıya vermektedir. Dar 

koridorların sonunda kare biçimde geniş birer alan olan kule bölümlerine 

ulaşılmakta ve merdiven, asansör gibi düşey bağlantı elemanları ile üst 

katlarla düşey hareket oluşmaktadır. 

 Renk: Mimari bir öğe olarak bina içerisinde yön bulmada 

kullanılmamaktadır. Taşkışla koridorları birçok öğrenci çalışmasının 

sergilendiği koridorlar olduğundan çok renkli bir yapıya sahiptir. 

 IĢık: Mekan içerisindeki yapay aydınlatma sistemi ile kişiye belirli bir yön 

hissi verebilen bir öğe olmasına rağmen; Taşkışla‟da bu amaca hizmet eden 

bir durum olmadığı tespit edilmektedir. 

 Ses: Bina içerisinde belirli yerlerde etkisini gösterebilen bir unsurdur. 

Taşkışla‟da zemin kattaki kantinlerden yayılan ses (müzik, insan sesi), bu 

yöne doğru ilerlerken artmaktadır. Yine asansörlerin sesi ya da çay ocağı 

yakınlarında duyulan çay karıştırma sesleri, detay bir durum olarak görülse de 

kullanıcıya yön bulmada yardımcı olabilmektedir. 

 Koku: Daha çok yeme–içme mekanlarında etkin olmaktadır. Taşkışla‟da 

binadaki mekanlar büyük olduğundan; kantinlerdeki koku hissi 

algılanmamaktadır. Kokuya yönelik algısal etki, zemin kattan bodrum kata 

inerken merdivenlerde duyulan ve öğrenci yemekhanesinden gelen kokuda 

belirginleşmektedir. 

 Yoğunluk: Taşkışla‟da yönlenmeye yönelik bir öğe oluşturmamaktadır. 

Belirli zamanlarda belirli mekanlar daha yoğun olabilmektedir; ancak bu 

zaman dilimi değişmektedir. Kantinler, öğrenci yemekhanesi ve orta bahçe 

belirli zaman dilimlerinde yoğunlaşan mekanlara örnek verilebilir. 
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ġekil 4.3 :  Taşkışla Binası‟nda mekanda algı ve algı psikolojisine dayalı analizler. 
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Bilgilendirme sistemlerine dayalı analizler: 

 ĠĢaretler: Öğrencilerin duvarlarda ve döşemede yaptıkları bazı yazılarda 

görülmektedir. Mekan içerisinde işaret kullanımı söz konusu olmasa da 

birçok grafiksel ifade (öğrenci çalışmaları, vb.) bina duvar ve döşemelerinde 

bulunmaktadır (Şekil 4.4.1). 

 Semboller (piktogramlar): Taşkışla‟da yönlendirme ve bilgilendirme 

üzerine olan tabelalarda kullanılmaktadır. Bu tabelalarda sadece piktogram 

kullanımı vardır ve bu piktogramlar standartlara uygundur. 

 Tabelalar: Taşkışla‟da şeffaf zemin üzerine siyah piktogram kullanımı, 

şeklindedir. Tabelalar, duvara monte olup montelidir. Tabela boyutları, 

yüksek tavanlı, geniş iç hacimli olan bu binanın mekanlarında küçük 

kalmaktadır ve zor algılanmaktadır; ancak binanın sahip olduğu tarihsel değer 

sebebiyle bu içerikte bir tabela tasarımı söz konusu olmuştur. Bir başka 

ifadeyle binadaki tabelalar, duvarlara hem fiziksel hem de görsel olarak en az 

zarar verecek şekildedir (Şekil 4.4.2). Öte yandan binada farklı içerikteki 

tabelalara rastlanmaktadır. Bu durum, anı değeri olan bazı tabelaların 

günümüzde de kullanımının sürdürülmesi ile ilgilidir (Şekil 4.4.4). 

 ġematik ifadeler ve haritalar: Taşkışla‟nın kat planları olarak bina 

içerisinde asansör yanlarında bulunmaktadır. Haritada mekanlara belirli renk 

kodları verilmekte ve kullanıcıya aradığı noktayı bulmasında yardımcı 

olunmaktadır (Şekil 4.4.3). 

 Simge nesneler (landmarks): Bina içinde belirli nesneler, kullanıcıya yön 

bulmada referans olabilmektedir. Taşkışla‟da koridorların kesişim noktasında 

bulunan Venüs Heykeli, kullanıcıya yön bulmasında yardımcı olabilecek bir 

simge nesnedir. Kullanıcı, Venüs Heykeli‟ni gördüğünde onun kesişiminde 

bulunan iki koridorun hangi koridor olduğu konusunda fikir edinebilmektedir. 

Bir diğer heykel ise Süreli Yayınlar Kütüphanesi‟nin girişinde bulunan 

Mimar Sinan Büstü'dür. Bu büstün olduğu duvar görüldüğünde; kullanıcı bu 

köşede, kütüphanenin olduğunu algılayabilmektedir. (Şekil 4.4.5). 
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ġekil 4.4.3 
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ġekil 4.4 :  Taşkışla Binası‟nda bilgilendirme sistemlerine dayalı analizler ve ekleri. 
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4.1.3 Sentez     

Çizelge 4.1 :  Taşkışla Binası‟na ait sentez çizelgesi. 

  

Mekansal Altyapı ve Organizasyon Analizleri 

 

 

Fonksiyon 

 

stüdyo, derslik, konferans salonu, kütüphane, bilgisayar 

laboratuvarı, araştırma merkezi, sergi, kırtasiye, fotokopi, 

yemekhane, kantin, bölüm odaları ve öğrenci işleri. 

 

Plan ġeması 

 

 

Simetrik plan şeması.       

Mekan  

Organizasyonu 

 

Kullanımı yoğun olan mekanların yönlendirmede referans 

olması. 

 

 

 

Mekanda Algı ve Algı Psikolojisine Yönelik Analizler 

 

 

Biçim 

Biçim: dar, uzun   - yer: koridorlar          - tür: devamlılık                           

Biçim: kare           - yer: koridor sonları  - tür: benzerlik. 

 

Renk 

Nesne: Öğrenci     -yer: koridorlar     - tür: mekana renkle   

          çalışmaları                                   bir anlam yüklemek                        

  

IĢık 
Yönlenmeye yönelik bir aydınlatma tasarımı yok. 

 

Ses 

Kaynak: müzik        - yer: kantinler      - tür: yapay ses. 

Kaynak: insan sesi   - yer: kantinler      - tür: doğal ses. 

 

Koku 
Kaynak: yemek        - yer: yemekhane  - tür: hoş koku. 

 

Yoğunluk 
Yönlenmeye yönelik bir yoğunluk analizi yok. 

 

 

Bilgilendirme Sistemleri Analizleri 

 

 

ĠĢaretler 

 

ĠĢaret: yazı, ok   - yer: duvar ve döşeme  - tür: açıklayıcı. 

 

Semboller 

(Piktogramlar) 

Sembol: piktogram  - yer: tabelalar  - tür: imge bağlantılı. 

 

Tabelalar 

 

Ġçerik: şeffaf zemin       - yer: duvar   -tür: tanımlama, 

          siyah piktogram                                   yönlendirme,   

                                                                       bilgilendirme, 

                                                                       Güvenlik. 

  

ġematik Ġfade 

ve Haritalar 

Ġçerik: harita     - yer: asansör yanları     - tür: kat planı  

                                                                            haritaları. 

 

Simge 

Nesneler 

Nesne: Venüs              - yer: birinci kat    - tür: heykel. 

Nesne: Mimar Sinan   - yer: birinci kat    - tür: büst. 
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4.2 Flyinn AVM 

4.2.1 Genel Bilgiler 

Flyinn AVM, 2000-2003 yıllarında Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan, 

Florya - Yeşilköy Havalimanı yolu üzerinde bir alışveriş ve yaşam merkezidir. 

AVM, havalimanına yakınlığı sebebiyle „‟Uçuş öncesi bir dinlenme ve bekleme 

alanı‟‟ şeklinde bir slogana sahiptir. Havalimanın uçuş pistine cephesi olan Flyinn 

AVM, kullanıcıya uçakların kalkış ve inişlerini seyredebilecekleri bir görünüm de 

sağlamaktadır.  

AVM; iki katlı otopark ve dört kat market, alışveriş, yeme – içme bölümlerinden 

oluşmaktadır. AVM‟nin iki girişi bulunmakta ve bunlardan ilki alt zemin kattan, 

diğeri ise zemin kattan verilmektedir. AVM mağazalar, yeme – içme mekanları, 

sinema ve market olmak üzere farklı kullanımlara yönelik birimlerden oluşmaktadır.  

Bu bölümde, Flyinn AVM‟nin iç mekanda kullanıcıları ne şekilde yönlendirdiği 

konusunda bazı analizler yapılmaktadır. AVM içinde bir kullanıcı olarak gezilmiş ve 

mekan içindeki gereksinimler ve bu gereksinimlere ulaşmada izlenilen yol, kişisel 

gözlem ve deneyimleme yolu ile aranmıştır. İzlenilen yolda hangi sistemlerin yön 

bulmada etkili olduğu ve yönlendirmeyi kolaylaştırıcı hangi sistemlere ihtiyaç 

duyulduğu analiz edilmektedir. 

 

ġekil 4.5 :  Flyinn AVM genel görünüm. 
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4.2.2 Analiz 

Mekansal altyapı ve organizasyona dayalı analizler: 

 Fonksiyon: Bina içerisinde bir AVM kullanıcısının gereksinim duyduğu 

işlevleri; aracını park etmek, alışveriş yapmak, mağazaları gezmek, yeme–

içme–oturma eylemlerini gerçekleştirmek olarak sıralayabiliriz.  

 Plan Ģeması: AVM‟lerde görülen benzer bir yapı izlemektedir: Ortada bir 

galeri boşluğu ve bu boşluğun etrafında sıralanan mekanlar. Sirkülasyon 

sistemi, galeri boşluğuna yaslanmakta ve bu şekilde her kattan algılanabilir 

bir özellik taşımaktadır. Bina ortasında bulunan galeri boşluğu ve bu 

boşluğun dört tarafındaki dolaşım koridorlarından oluşsa da, mimari 

tasarımdaki plan şekli nedeniyle simetrik bir plan yapısına sahip değildir. Her 

koridorda diğer koridorlar, alt katlar, düşey sirkülasyon elemanları 

görülebilmektedir. İç mekandaki sirkülasyonu iki adet yürüyen merdiven ve 

iki adet asansör sağlamaktadır. Sirkülasyon sistemleri yönlendirmeyi 

sağlayan en önemli unsurlardır. Görülebilir yürüyen merdivenler, 

kullanıcılara mekan içindeki düşey hareketlerinde yardımcı olmaktadır. 

 Mekan organizasyonu: İç mekanda mekanların yerlerini daha kolay 

bulmaya yaramaktadır. Flyinn AVM‟de fonksiyonlara bağlı olarak belirli bir 

organizasyon olduğunu söylemek mümkündür. Yeme–içmeye yönelik 

mekanların hepsi binanın en üst katında toplanmaktadır. Birçok AVM‟de 

rastlanan bu durum, kullanıcının AVM‟lerdeki yeme–içme bölümlerinin en 

üstte olduğu bilgisiyle bu bölümleri bulmalarını kolaylaştırmaktadır. 

Mağazalar, birkaçının yemek katının olması dışında, galeri boşluğu 

çevresinde sıralandığı için mekanda kullanıcının bir kare çizerek 4 koridor 

boyunca dolaştığı mekanlara dönüşmektedir. Sadece marketi kullanmak 

isteyen kullanıcılar mağazalardan alt kattaki market katını kullanmaktadır. 

Flyinn AVM‟de kat planlarınının otopark katları, market katı, alt zemin ve 

zemin kat, yemek katı olarak adlandırılması, mekansal organizasyon 

açısından okunaklı ve yönlendirici olmaktadır. 
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ġekil 4.6 :  Flyinn AVM mekansal altyapı ve organizasyona dayalı analizler. 
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Mekanda algı ve algı psikolojisine dayalı analizler: 

 Biçim: İç mekanda farklı niteliklerde kullanıldığında yön bulmada 

kullanılabilecek bir tasarım kriteri olmasına karşın; mekanda özellikle bu 

yönde tasarlanmış bir biçime rastlanmamaktadır.  

 Renk: Mekanda bazı renk kodları kullanılarak yönlendirmede kullanılabilen 

bir elemanken; mekandaki renkler sadece malzemelerin sahip olduğu 

renklerdir.  

 IĢık: AVM‟de kullanılan aydınlatma mekandaki sirkülasyon alanlarını 

aydınlatmaya yönelik tasarlanmış doğrusal aydınlatmalardır. Aydınlatmanın 

bu doğrusallığı mekanda algısal olarak kullanıcıları aydınlatmanın çizgisi 

doğrultusunda bir yönlenmeye itebilir. Bu kapsam aydınlatma yönlendirmede 

algısal bir içeriğe sahiptir. 

 Ses: Anons dışında mekanda sese yönelik bir algısal durum yoktur. AVM 

içerisinde genel anlamda bir uğultu sesi vardır. Yemek katında yoğunluk 

diğer katlara göre daha çok olduğundan bu kattaki ses daha yüksektir. 

Yönlendirmede bu kattaki sesin yemek katına gelindiğini hissetirebilmesi 

mümkündür. 

 Koku: AVM içerisinde algısal anlamda en etkili unsurdur. Yeme–içmeye 

yönelik mekanlar, mekana yaydıkları koku ile mekanda önemli bir algısal 

elemana dönüşmektedir. Yeme–içme katı olan en üst kat, yürüyen merdivene 

gelindiği anda yaydığı koku ile bu kata doğru kullanıcıyı yönlendirmektedir. 

Alt zemin kattan binaya ilk girildiğinde koridorun takip edilmesi ile ortada 

bulunan kafe, yaydığı kahve kokusu ile birçok kullanıcıyı koridoru dolanmak 

yerine oturma yerleri içinden geçmelerini sağlamaktadır. Zemin katta bulunan 

diğer bir kafede de benzer bir durum söz konusudur. 

 Yoğunluk: Mekanda yön bulmaya yönelik bir etkiye sahip değildir. 

Genellikle en yoğun katın yemek katı olduğu söylenebilir; ancak bu durumun 

yönlenmeye belirgin bir etkisi gözlenmemektedir. 
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ġekil 4.7 :  Flyinn AVM mekanda algı ve algı psikolojisine dayalı analizler. 
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Bilgilendirme sistemlerine dayalı analizler: 

 ĠĢaretler: AVM‟de otoparkta ve mağazaların girişlerinde bulunmaktadır. 

Otoparkta zeminde araçları yönlendiren sarı oklar kullanılmaktadır. Ayrıca 

otoparktan binaya girişte; bina giriş yeri hem yazı hem de ok ile 

gösterilmektedir. Yazı ve okta beyaz duvar üzerine kırmızı renk kullanımı 

fark edilmektedir. Bu işaretin üzerinde AVM‟nin kimliğini anlatan logosu da 

bulunmaktadır. Otoparktaki yer numaraları da birer işarettir (Şekil 4.8.1).  

 Semboller (piktogramlar): Piktogramlar AVM içerisinde bazı yerlerde 

kullanıcıyı bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır. Kullanılan piktogramlar 

standartlar uygundur. Otoparkta çift yönlü gidiş-geliş, park yapılmaz ve 

engelli piktogramları bulunmaktadır. AVM içinde ise sigara içilmez 

piktogramı duvarlarda ve ayaklı levhalarda gösterilmektedir (Şekil 4.8.2). 

 Tabelalar: Yönlendirmede kullanılan en önemli unsurlar olmasına rağmen; 

AVM‟de kullanılan tabelalar bir çok yönden olumsuzdur. Tabelaların 

üzerindeki piktogram ve oklar standartlara uygun kullanılması bakımından 

doğrudur; ancak tabelanın okunabilirliği konusunda yetersizdir. Tabela, şeffaf 

pleksi üzerine yeşil renk piktogram ve yazı şeklindedir. Ancak arka planın 

şeffaflığı ışığı yansıttığı için tabelada parlamalara yol açmaktadır. Tabela 

boyutları da belirli bir mesafeden okunamayacak kadar küçüktür (Şekil 

4.8.3). 

 ġematik ifadeler ve haritalar: AVM içerisinde binaya yönelik herhangi bir 

şema ya da harita bulunmamaktadır. Binaya girişlerde bina planı ve 

mağazaların konumlarını anlatan bir şemanın olması binaya ilk gelen 

kullanıcı için önemli bir gereksinim olacaktır. AVM, küçük ve kolay 

okunabilir bir plana sahip olduğundan; kullanıcı mekanı deneyimleyerek 

hangi birimin nerede olduğunu zihnindeki bilişsel haritadan bulabilmektedir. 

 Simge nesneler (landmarks): Mekana özgü, farklı, dikkat çekici, büyük 

boyutta nesnelerdir. Mekanda kullanıcıların dikkatini çekebilecek ve bir 

referans noktası olabilecek bir nesneye rastlanmamaktadır. 
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ġekil 4.8.1 

 

  

ġekil 4.8.2 

 

  

ġekil 4.8.3 

 

ġekil 4.8 :  Flyinn AVM bilgilendirme sistemlerine dayalı analizler ve ekleri. 
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4.2.3 Sentez 

Çizelge 4.2 :  Flyinn AVM sentez çizelgesi. 

  

Mekansal Altyapı ve Organizasyon Analizleri 

 

 

Fonksiyon 

 

Mağaza, yeme- içme, sinema ve otopark. 

 

Plan ġeması 

 

  

Simetrik olmayan plan şeması. 

 

Mekan  

Organizasyonu 

 

Market katı, yemek katı ve mağaza katları şeklinde 

katlarda organizasyon. 

 

 

Mekanda Algı ve Algı Psikolojisine Yönelik Analizler 

 

 

Biçim 
Yönlenmeye yönelik bir biçim tasarımı yok. 

 

Renk 
Yönlenmeye yönelik bir renk tasarımı yok. 

 

IĢık 
Kaynak: armatür        - yer:  tavan          - tür: yapay ışık.  

 

Ses 

Kaynak: anons sesi    - yer: her katta      - tür: yapay ses. 

Kaynak: insan sesi     - yer: yemek katı  - tür: doğal ses. 

 

Koku 

Kaynak: yemek          - yer: yemek katı  - tür: hoş koku. 

Kaynak: kahve           - yer: yemek katı  - tür: hoş koku. 

 

Yoğunluk 
Yönlenmeye yönelik bir yoğunluk analizi yok. 

 

 

Bilgilendirme Sistemleri Analizleri 

 

 

ĠĢaretler 

 

ĠĢaret: yazı, ok   - yer: otopark                 - tür: yön, 

                                      mağaza girişleri              açıklayıcı.     

 

Semboller 

(Piktogramlar) 

Sembol: piktogram  - yer: otopark      - tür: imge, kavram 

                                          yemek katı             bağlantılı.    

 

Tabelalar 

 

 

Ġçerik: şeffaf zemin,       - yer: tavan   - tür: yönlendirme,  

           yeşil piktogram                                    güvenlik. 

 

ġematik Ġfade 

ve Haritalar 

Harita kullanımı yok. Mekanın küçük olması sebebiyle 

kullanıcının zihninde oluşturduğu bilişsel haritalar. 

 

Simge 

Nesneler 

Yönlenmeye yönelik bir simge nesne yok. 



 
148 

4.3 Atatürk Havalimanı  

4.3.1 Genel Bilgiler 

„‟Atatürk Havalimanı , eski adıyla Yeşilköy Havaalanı, 1924 yılında, Türkiye'de ilk 

hava ulaşımının başlatıldığı yerdir, 1953 yılında da uluslararası hava trafiğine 

açılmıştır. 1980 yılında adı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk'ün soyadı verilerek, Atatürk Uluslararası Havalimanı olarak 

değiştirilmiştir. Yolcu trafiğine göre Avrupa'nın en kalabalık havalimanları 

listesine göre Avrupa'nın 9. en yoğun havalimanıdır. Türkiye'deki Havaalanları 

İstatistiklerine göre, toplam yolcu trafiği bakımından birinci havalimanıdır‟‟ 

(http://tr.wikipedia.org). 

Bina iç hatlar terminali, dış hatlar terminali, kargo terminali ve genel havacılık 

terminali olmak üzere dört terminalden oluşmaktadır. Binadaki temel kullanım, bina 

kullanıcılarının gitmek istedikleri yere onları ulaştıracakları uçağa ulaşmak olarak 

tanımlanabilir. Kullanıcılar binada öncelikle gidecekleri terminali belirleyip o 

terminali bulmak, daha sonra terminal içinde uçuş işlemlerini tamamlamak ve 

gidecekleri uçaklara binmek, şeklinde bir kullanım süreci içindedirler. Bina 

kullanıcılarını ise hava ulaşımını tercih eden yerli ve yabancı her kişi olarak 

belirlemek mümkündür. 

Bu bölümde, Atatürk Havalimanı‟nın belirli bir katı ele alınarak bu kattaki 

kullanıcıların yön bulması incelenmektedir. Bu kapsamda havalimanının dış hatlar 

terminalinin gidiş katı analiz edilmektedir.  

 
ġekil 4.9 :  Atatürk Havalimanı genel giriş. 



 
149 

4.3.2 Analiz 

Mekansal altyapı ve organizasyona dayalı analizler: 

 Fonksiyon: Kullanıcının havalimanına girişten uçağa ulaşmasına kadarki 

yaptığı her türlü işlemden oluşmaktadır. İncelenen dış hatlar gidiş katında bu 

durum; kullanıcının terminale giriş, güvenliklerden geçiş, uçuş işlemlerini 

tamamlama, yeme–içme, alışveriş, bekleme ve uçağa giriş olarak 

sıralanabilir. Mekanda güvenlik geçişleri, uçuş işlem bankoları, restoran ve 

kafeteryalar, tuvaletler, bilgilendirme servisleri ve bekleme salonları 

bulunmaktadır. 

 Plan Ģeması: Binada, tek bir kattaki yönlendirme ele alındığından düşey 

sirkülasyon elemanlarının önemini yitirdiği ve yataydaki hareketin önem 

kazandığı biçimiyle analiz edilmektedir. Bu katın plan şeması simetrik 

olmayan bir yapıya sahiptir. Uçağa girişten önceki bekleme salonlarına 

gidene kadarki kısım kare biçimli bir plana sahipken, bekleme salonları 

yaklaşık 18 tane uçağa direkt geçişi sağlayan ince uzun bir şekilde ilerleyen 

koridorlardan oluşmaktadır.  

 Mekan organizasyonu: Dış hatlar gidiş terminalinde okunur ve algılanabilir 

niteliktedir. Mekandaki kurguyu organizasyon olarak özetlemek gerekirse; 

mekan üç bölümden oluşmaktadır: binaya giriş ve uçuş işlemlerinin yapıldığı 

bölüm, mağazalar ve restoranlar bölümü ve bekleme salonları. Mekana girişte 

ilk olarak güvenlikten geçilmektedir. Ardından biçimsel olarak da farkedilen 

uçuş işlem bankoları kullanıcıyı karşılamaktadır. Bu bankoları geçtikten 

sonra bir asma kat görülmekte ve bu katta yeme–içme mekanları 

bulunmaktadır. Daha sonra ikinci bir geçiş olan pasaport kontrolünden 

geçilmektedir. Pasaport kontrolünün ardından vergisiz alışveriş mağazaları ve 

restorantlar bölümü gelmektedir. Bu bölümden de üçüncü geçiş yapılarak 

uçağa direkt geçiş yapılan bekleme salonlarına erişilmektedir. Binadaki 

mekan organizasyonu bu şekilde kullanıcının mekan içerisindeki akışıyla 

ilişkili olarak oluşmaktadır. Kullanıcı da bu akış içerisinde binaya girişten 

uçağa ulaşana kadar doğrusal bir yol çizerek hedefine ulaşmaktadır. 
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ġekil 4.10 :  Atatürk Havalimanı mekansal altyapı ve organizasyona dayalı analizler.
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Mekanda algı ve algı psikolojisine dayalı analizler: 

 Biçim: Havalimanında bazı nesnelerin mekanı bazı bölümlere ayırmasına ve 

dolayısıyla da kullanıcının mekandaki yönlenmesine etki eden bir unsurdur. 

Havalimanındaki uçuş işlemlerinin yapıldığı bankolar dikdörtgen biçimleriyle 

mekanda kullanıcıların yönlenmesini etkilemektedir. Dikdörtgen bankolar 

mekan içerisinde uzun kenarları mekandaki yönlenme doğrultusunda 

yerleştirildiğinden; bu bankolar arasında bu doğrultuda bir hareket ve 

yönlenmeye sebep olmaktadırlar. 

 Renk: Mekanda yönlendirmeye yönelik etkin bir unsur değildir. Mekanda 

renk konusunda kullanıcıya bankolarda sıra konusunda bir sınır belirlemek 

amacıyla zemine kırmızı çizgiler konulmakta; ancak bu çizgi devamlı değil 

de kesikli çizgi şeklinde olduğundan kolay algılanamamaktadır. 

 IĢık: Mekanda yönlendirme konusunda ilginç bir detayda fark edilmektedir. 

Binanın çatı penceresinde tasarlanan üçgen biçim, mekanın zemine bir ok 

işareti gölgesi düşürmektedir. Zeminde art arda giden bu üçgenler tam da 

kullanıcıların yönlenme doğrultusundadır. Doğal aydınlatmanın yere 

düşürdüğü bu izler, yönlendirmede bir unsur olarak nitelendirilebilir. 

 Ses: Ses konusunda yönlendirmeye yönelik en önemli unsur, anonslardır. 

Anonslar, yerli ve yabancı kullanıcıları, hem bilgilendirme hem de 

yönlendirme amacıyla yapılan sesli ifadelerdir. 

 Koku: Mekanda asma katta bulunan yeme–içme mekanlarına yaklaşıldığında 

hissedilmektedir. Mekanda çok baskın bir etkiye sahip olmasa da yeme–içme 

mekanlarının asma katta mekana hakim bir noktasa olması ve uçağa gidiş 

doğrultusu üzerinde olması sebebiyle konumları itibariyle kullanıcıları 

yönlendirme etkisinin olabileceği varsayılabilir. 

 Yoğunluk: Kullanıcı yoğunluğu fazla olan mekanlarda en önemli yönlenme 

unsurudur. Mekan içinde kullanıcılar, çevresindeki diğer kişilerin izlediği 

yolu takip etme psikolojisi içindedirler. 
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ġekil 4.11 : Atatürk Havalimanı mekanda algı ve algı psikolojisine dayalı analizler. 
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Bilgilendirme sistemlerine dayalı analizler: 

 ĠĢaretler: Mekanda daha çok tabelalarda kullanılan elemanlardır. Algısal 

anlamda duvar, döşeme gibi yapı elemanlarında pek rastlanmamaktadır. 

 Semboller (piktogramlar): Havalimanında yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Gerek tabelalarda gerekse de bilgilendirme amaçlı her türlü grafiksel ifadede 

uluslar arası piktogram kullanımı söz konusudur: sigara içilmez, yangın 

kaçışı, engelli, kağıt atık çöp kutuları, vb. (Şekil 4.12.1). 

 Tabelalar: Havalimanındaki yönlendirme amaçlı en önemli bilgilendirme 

sistemleridir. Birçok kullanıcı mekan içerisinde tabelalara bakarak aradıkları 

noktaya doğru yönlenmektedir. Mekan kalabalık olduğundan; tavanda 

bulunan tabelalar, algılama açısından en önemli unsurdur. Tabelalar mavi 

zemin üzerine beyaz ve sarı yazı şeklinde tasarlanmıştır. Tabelalarda ayrıca 

standartlara uygun beyaz piktogram, ok ve ışık kullanımı da söz konusudur. 

Tabelalar bu kapsamda boyutsal ve renk kodu bakımından okunabilir bir 

içeriğe sahiptir (Şekil 4.12.2). 

 ġematik ifadeler ve haritalar: Havalimanı gibi büyük ölçekli ve aynı zaman 

diliminde birçok kullanıcıyı içinde barındıran mekanlarda önemli bir 

gereksinimdir; ancak mekan içerisinde mekanı anlatan herhangi bir kat planı 

haritasına rastlanmamaktadır. Terminal içinde sadece, reklam amaçlı bazı 

firmaların kendi mekanlarının terminal içindeki konumlarını anlatan şemaları 

görülmektedir (Şekil 4.12.3). 

 Simge nesneler (landmarks): Mekan içerisinde buluşma noktası bölümünde 

bulunan nesne, yön bulmada referans oluşturmaktadır. Bu bölüm bekleme 

amaçlı koltukları bulunan, girişe yakın bir konumda olan ve insanları bir 

noktada bir araya getiren önemli bir bölümdür. Buranın tavanında bu noktayı 

yazı ile ifade eden bir nesne bulunmaktadır. Simge nesnelerin kullanıcıya bir 

buluşma noktası veya referans belirtmesi açısından boyutsal anlamda çok 

algılanabilir olmasa da bu nesneyi de bir simge nesne olarak tanımlamak 

mümkündür (Şekil 4.12.4). 
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ġekil 4.12.1 

 

 

 

  

ġekil 4.12.2 
 

 

  

ġekil 4.12.3 

 

 

  

ġekil 4.12.4 

 

 

ġekil 4.12 : Atatürk Havalimanı bilgilendirme sistemlerine dayalı analizler ve ekleri. 
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4.3.3 Sentez 

Çizelge 4.3 :  Atatürk Havalimanı sentez çizelgesi. 

  

Mekansal Altyapı ve Organizasyon Analizleri 

 

 

Fonksiyon 

 

Güvenlik geçişleri, uçuş işlem bankoları, restoran ve 

kafeteryalar, tuvaletler, bilgilendirme servisleri ve bekleme 

salonları. 

 

Plan ġeması 

 

  

Simetrik olmayan bir plan şeması. 

 

Mekan  

Organizasyonu 

 

Binaya giriş ve uçuş işlemlerinin yapıldığı bölüm, 

mağazalar ve restoranlar bölümü ve bekleme salonları 

bölümü olmak üzere mekansal akışa yönelik organizasyon. 

 

 

Mekanda Algı ve Algı Psikolojisine Yönelik Analizler 

 

 

Biçim 
Biçim: uzun, dikdörtgen  - yer: bankolar - tür: devamlılık. 

 

Renk 

Nesne: kırmızı kesikli      - yer: döşeme   - tür: zıt renk   

             çizgiler                                                     algısı. 

 

IĢık 

Kaynak: çatı penceresi    - yer: tavan        - tür: doğal  

                                                                               ışık. 

 

Ses 

Kaynak: anons                - yer: tüm katta   - tür: yapay  

                                                                                ses. 

 

Koku 

Kaynak: yemek              - yer: yemek       - tür: hoş koku.        

                                                   bölümü 

 

Yoğunluk 
Yoğunluğu takip etme psikolojisi. 

 

 

Bilgilendirme Sistemleri Analizleri 

 

 

ĠĢaretler 

 

Yönlenmeye yönelik bir işaret kullanımı yok. 

 

Semboller 

(Piktogramlar) 

Sembol: piktogram   - yer: duvar   - tür: imge,  

                                                                 kavram bağlantılı. 

 

Tabelalar 

 

Ġçerik: mavi zemin,  - yer: tavan    - tür: yönlendirme, 

  beyaz ve sarı yazı.                                    bilgilendirme, 

                                                                    güvenlik. 

 

ġematik Ġfade 

ve Haritalar 

Harita kullanımı yok. 

 

Simge 

Nesneler 

Ġçerik: Buluşma         - yer: tavan    - tür: aydınlatma.  

             noktası 
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4.4 Bölüm Sonucu: Örnek Analizleri Genel Değerlendirme 

Çizelge 4.4 :  Örnek analiz grubunun karşılaştırmalı çizelgesi. 

  

TAġKIġLA  

 

 

FLYINN AVM 

 

ATATÜRK 

HAVALĠMANI 

  

Mekansal Altyapı ve Organizasyona Dayalı Analizler 

 

Fonksiyon 

 

 

Eğitim. 

 

 Alışveriş. Ulaşım. 

 

Plan ġeması 

 

 

Simetrik. 

 

Simetrik olmayan. Simetrik olmayan. 

 

Mekan  

Organizasyonu 

 

 

Yok. 

 

Katlara yönelik 

organizasyon. 

Mekansal akışa 

yönelik 

organizasyon. 

 
 

Mekanda Algı ve Algı Psikolojisine Dayalı Analizler 

 

Biçim 

 

Dar koridorlar. 

 

Yok. 

 

Uzun bankolar. 

 

Renk 

 

Öğrenci çalışmaları. 

 

Yok. 

Döşemedeki kırmızı 

çizgiler. 

 

IĢık 

  

Yok. 

 

Yapay aydınlatma. 

 

Doğal aydınlatma. 

 

Ses 

 

Müzik, insan sesi. 

 

Anons, insan sesi. 

 

Anons sesi. 

 

Koku 

 

Yemek kokusu. 

 

Yemek, kahve koku. 

 

Yemek kokusu. 

 

Yoğunluk 

 

Yok. 

 

Yok.  

 

Yoğunluğu takip. 

 
 

Bilgilendirme Sistemlerine Dayalı Analizler 

 

ĠĢaretler 

 

Yazı ve ok. 

 

Yazı ve ok. 

 

Yok. 

 

Semboller 

(Piktogramlar) 

 

Standartlara uygun 

piktogramlar. 

 

Standartlara uygun 

piktogramlar. 

 

Standartlara uygun 

piktogramlar. 

Tabelalar 

 

Zayıf. 

 

Zayıf. 

 

Kuvvetli. 

 

ġematik Ġfade 

ve Haritalar 
Var. Yok. Yok. 

Simge 

Nesneler 
Heykeller. Yok. Buluşma noktası. 
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5.  ĠÇ MEKANDA YÖN BULMA ÜZERĠNE BĠR ÖNERĠ: ĠTÜ AYAZAĞA 

METRO ĠSTASYONUNDA YÖN BULMA  

Bu bölümde, İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu için yön bulmaya dayalı bir tasarımı 

önerisi geliştirilmektedir. Bu kapsamda öncelikle; mevcut metro istasyonundaki yön 

bulma sorunları ortaya konmakta; ardından da bu sorunların iyileştirilmesine yönelik 

bazı çözüm (tasarım) önerileri sunulmaktadır. 

5.1 Genel Bilgiler 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu, Maslak Ayazağa‟da bulunan ve 2009 yılında 

kullanıma açılan İstanbul M 2 metro hattının bir durağıdır. M-2 metro hattı Taksim– 

4. Levent arasındaki bir hat iken eklemelerle uzatılmaktadır. Hattın mevcut aralığı şu 

anda; Şişhane‟den başlayarak Taksim, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Levent, 

4. Levent, Sanayi Mahallesi, İTÜ Ayazağa, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka ve 

Hacıosman şeklinde ilerlemektedir.  

M 2 metro hattı, İstanbul‟da ulaşımda önemli bir yer tutmaktadır. Bu hatta yer alan 

İTÜ Ayazağa Durağı, İTÜ Kampüsü‟nde ve gökdelenler bölgesinde (bankalar, 

yönetim ofisleri, vb.) bulunması sebebiyle öğrencilerin ve diğer kullanıcıların 

yararlandığı önemli bir duraktır.  İstasyon kullanıcıları çoğunlukla öğrenciler ve 

gökdelen bölgesine gelenler (banka çalışanları, müşteriler, şirket çalışanları, vb.) 

olarak belirlenebilir. Mekansal gereksinim öğrenciler için İTÜ Kampüsü‟nden 

metroya giriş veya metrodan İTÜ Kampüsü‟ne çıkış şeklindedir. Bu durum gökdelen 

bölgesi kullanıcıları için ise metrodan gökdelen bölgesine çıkış veya gökdelen 

bölgesinden metroya giriş olarak ifade edilebilir. Kısaca metro içindeki gereksinim 

metroya giriş ve metrodan hedeflenen noktaya çıkış şeklinde özetlenebilir. 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟ndaki kullanıcı profili ve kullanıcının temel mekansal 

gereksinimi göz önünde bulundurularak öncelikle mevcut istasyonda analizler 
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yapılmış ve sorunlar tespit edilmiştir. Daha sonra da sorunların çözümüne yönelik 

olarak yön bulmaya ilişkin bazı tasarım önerileri geliştirilmiştir. 

5.2 Sorunlar ve Analizler 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟nda mekan içerisindeki yön bulma sorunları, kişisel 

deneyime ve kullanıcı davranışları gözlemlerine dayalı olarak tespit edilmiştir. Elde 

edilen veriler ışığında, kullanıcıların mekanda yön bulmalarına yönelik yaşadıkları 

sorunlar dört başlıkta gruplanabilir: İniş ve çıkışta yön bulma sorunu, ritm sorunu, 

kullanılmayan alanlar ve bilgilendirme sistemlerinin okunabilirliği. 

5.2.1 ĠniĢ ve çıkıĢta yön bulma sorunu 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟nda mekan içerisindeki yön bulma sorunlarından en 

önemli olanı iniş ve çıkıştaki yön bulma sorunudur. Metro istasyonundaki kullanıcı 

gereksinimine bakılırsa; en önemli gereksinimin en hızlı şekilde trene ulaşmak veya 

trenden çıkmak olduğu görülür. Bu nedenle kullanıcının bir an önce başlangıç 

noktasından hedeflediği noktaya ulaşması gerekmektedir. İstasyondaki ölçeğin 

büyük olması plan şemasının okunmasını zorlaştırmaktadır. Dört kattan oluşan 

istasyonda metroya giriş katı, akbil katı, arakat–1 ve arakat–2 katı bulunmaktadır. 

Kat sayısındaki fazlalık düşey sirkülasyonu önemli hale getirmektedir. İniş ve 

çıkışlara yönelik yapılan analiz, metro içi sirkülasyon şemaları oluşturularak  Şekil 

5.1‟ de anlatılmaya çalışılmaktadır. 

   

ġekil 5.1 : İTÜ Ayazağa metro içi sirkülasyon şemaları. 
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5.2.2 Ritm sorunu 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟nda tespit edilen ikinci sorun ise ritm sorunudur. 

İstasyona gelen ve öncelikle metro treninden inen yolcular çıkışın nerede olduğunu 

anlamak için bir duraksama yaşamaktadır. Çıkışlar algılandıktan sonra kullanıcılar, 

yürüyen merdivenlerle üst kata çıkmaktadır. Bunu da çoğunlukla yoğunluğa göre 

yani; çoğunluğun gittiği yönü takip ederek gerçekleştirmektedir. Bir üst kata ulaşan 

kullanıcı, kendisini geniş bir mekan içerisinde bulmaktadır. Her katta olduğu gibi bu 

katta da dört adet yürüyen merdiven ve bir adet asansör bulunmaktadır. Kullanıcı bu 

aşamada bir üst kata ulaşabilmek için hangi düşey sirkülasyon elemanını kullanacağı 

sorusunu sormakta ve yine bir duraksama yaşamaktadır. Tabelaları ve diğer 

kullanıcıları takip ederek herhangi bir yürüyen merdivene doğru koşmaya başlayan 

kullanıcı yeniden hızlanmakta ve bir üst katta benzer bir duraksama daha 

yaşamaktadır. Bu şekilde kullanıcı düşeyde gitmesi gereken uzun bir yolu olması 

sebebiyle hızlı bir hareket içerisine girmek istemekte; ancak yaşadığı duraksamalar 

bir ritm sorunu oluşturmaktadır.  

Bu sorun, mekandaki sirkülasyon sistemlerini oluşturan yürüyen merdivenlerin 

hangilerinin üst kata çıkışlara ve hangilerinin metroya inişlere yönelik olduğunun 

algılanamamasından kaynaklanmaktadır. Aslında istasyondaki yürüyen 

merdivenlerin işleyişleri incelendiğinde planda belirli bir düzenin olduğu fark 

edilmektedir. Plana ortadan bir simetri ekseni çizildiğinde üst tarafta yer alan 

yürüyen merdivenlerin inişe, alt taraftakilerin ise çıkışa yönelik kullanımlarının 

olduğu gözlemlenmiştir.  

Mekan içerisinde yönlenme bir hareket içermektedir. Bu hareketi kullanıcı, ulaşmak 

istediği hedefe en az enerji harcayarak giderek yapmak ister.  Ritm sorunu 

kullanıcıya enerji kaybettiren bir olaydır. Eğer mekandaki yürüyen merdivenlerin 

kurgusu anlaşılabilirse kullanıcı buna bağlı olarak yönünü daha kolay çizebilir. 

Kullanıcıya verilecek sirkülasyonu anlatan her türlü bilgi, ritm sorununu çözebilir. 

Şematik ifadeler, algısal bazı tasarım öğeleri, vb. mekan içerisinde yön bulmaya 

yardımcı elemanlar olarak kullanılabilir. Metrodaki sirkülasyonu ve mekansal 

altyapıyı anlatan arakat planları ve kesit, Şekil 5.2‟de verilmektedir. 
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ġekil 5.2 : İTÜ Ayazağa arakat planları ve şematik kesit.  

5.2.3 Kullanılmayan alanlar 

Metro istasyonu, büyük ölçekli bina kategorisine girmektedir. Mekansal anlamdaki 

bu büyüklük, katlara ulaşan kullanıcıda, kendisini büyük bir mekan içerisinde 

kaybolmuş hissi yaratmaktadır. Mekandaki temel gereksinim metro ve giriş-çıkış 

arasındaki ilişki olduğundan metro istasyonundaki diğer fonksiyonlar bu temel 

gereksinimin önüne geçmemelidir. Kullanıcının en kısa mesafeyi alarak 

yönlenmesini gerçekleştirmesi gerekmektedir.  

Metrodaki arakatlarda görülen uzun koridorlar ve  katlarda ortada bulunan büyük 

boşluklar, kullanıcının yönlenmesinde bazı sorunlar oluşturmaktadır. Mekandaki bu 

bölümlerin belirli bir işleve sahip olması mekan kalitesini arttırabildiği gibi yön 
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bulmaya da yardımcı olabilir. Bu kapsamda büyük mekanlar beraberinde kimliğini 

kaybetmiş alanlar oluşturduğu için yönlenmeyi zorlaştırıcı etkiye sahiptir. 

Kullanılmayan mekanlar işlevlendirilerek kullanıcılar için referans noktaları haline 

dönüştürülebilirler. 

 

ġekil 5.3 : Ara kat–1 „deki uzun boş koridor.  

5.2.4 Bilgilendirme sistemlerinin okunabilirliği 

Metro istasyonları, kalabalık ve kullanıcıların hızlı hareket ettikleri mekanlar 

olduğundan, yönlenme konusundaki bilginin kullanıcıya çok net ve basit şekilde 

verilmesi gerekmektedir. Yön konusunda herhangi bir anda tereddüt içinde kalan 

kullanıcı bilgiye hemen ulaşabilmelidir. Bu nedenle bilginin en net haliyle verildiği 

bilgilendirme sistemlerinin önemi metrolarda artmaktadır. Tabelaların konumları ve  

okunabilirlikleri kullanıcıyı yönlendiren en önemli unsurlar arasındadır. 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟ndaki tabelalar incelendiğinde; kullanıcılar üzerinde 

zayıf bir algısal etkiye sahip oldukları açıkça ifade edilebilir. Tabelanın renginin 

siyah, kullanılan yazı ve piktogramın beyaz olduğu görülmektedir. Ancak algı 
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açısından siyah üzerine beyaz bilgi kapalı bir mekan olan metro istasyonunda 

algılanamamaktadır. Bir diğer sorun ise tabelalardaki yazı boyutunun ancak belirli 

bir mesafeden okunabilmesidir. Yazı boyutu çok küçük olduğundan kullanıcıyı 

tabelanın yakınına yaklaşmaya zorlamaktadır. Bu durum zaman, hız ve enerji 

kaybına sebep olmaktadır.  

 

ġekil 5.4 : İstasyondaki mevcut tabelalar.  

5.3 Sentez ve Öneriler 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟ndaki yön bulmaya yönelik olarak yapılan analizler 

ışığında sorunlar ortaya konmuş ve söz konusu mekan için yön bulmaya dayalı bir 

tasarım önerisi geliştirilmiştir. Öneriler, tez çalışmasının teorik strüktürünü oluşturan 

başlıklar altında geliştirilmiştir: 

 Mekansal altyapı ve organizasyona dayalı yön bulma tasarımı, mimarın 

şekillendirdiği planın, tasarım sürecinde şekillenmesiyle ilgilidir. Metro planı 

değiştirilemeyeceği için mevcut plan üzerinden bazı tasarımlar 

yapılabilmektedir. Mekansal organizasyon önerileri ile, kullanıcının bu 

organizasyondan yararlanarak yönünü daha kolay bulması  hedeflenmektedir. 

Arakat–1 ve arakat–2„ye bazı fonksiyon önerileri getirilerek mekansal 

kullanımın yönlenmedeki etkisinden yararlanılabilir. 
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 Mekanda algı ve algı psikolojisine yönelik tasarımlar, yön bulmada 

kullanıcı algılarına yönelik yapılan tasarımlardır. İlk aşamada mekanda alınan 

bazı renk kararları ile yön bulmaya yönelik bir algı oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Aydınlatmanın algı üzerindeki etkisinden de yararlanılmış ve 

yapay aydınlatmanın metro istasyonunda algısal bir yönlendirici olması 

hedeflenmiştir. Sesin mekandaki etkisine yönelik müzik sesinden 

yararlanılmıştır. Koku faktörü, bir diğer algısal eleman olup metro içinde 

kullanıcının yönünü ararken yararlanabileceği bir tasarım öğesi olarak  

düşünülmüştür. Yoğunluk faktörü, zaten metro içinde kullanıcının yoğun olan 

noktaya doğru hareketini gerçekleştirdiği mevcut bir algısal elemandır. 

 Bilgilendirme sistemlerine yönelik tasarımlar ise belirtildiği üzere metroda 

çok önemli bir yer tuttuğundan;  piktogram, işaret ve tabela tasarımları 

mekanda yön bulmada önemlidir. Piktogramların mekan içerisinde 

standartlara uygun biçimde kullanılması söz konusudur. İşaret tasarımı 

mekanda ok kullanımı ile kullanıcıyı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Son 

olarak da tabelaların renk, boyut gibi özellikleri konusunda bir tasarım 

yapılmış ve tabelaların mekan içindeki konumları da öneri kapsamında belirli 

bir organizasyon dahilinde verilmiştir. 

 

5.3.1 Mekan organizasyonu ve fonksiyon önerileri 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu dört kattan oluşmakta ve belirtildiği üzere katlarda 

geniş alanlar bulunmaktadır. Mekanda bir organizasyondan söz edilememekte; 

sadece yürüyen merdivenler, metroya giriş ve metrodan çıkışlar üzerine kurulu bir 

sistem okunabilmektedir. Ancak incelenen birçok metro istasyon örneğinde de 

olduğu gibi; metro istasyonları sadece sirkülasyonun gerçekleştiği mekanlar 

olmaktan çıkıp farklı fonksiyonlara hizmet eden mekanların dahil edilmesi ile daha 

sıcak ve kullanılabilir mekanlara dönüştürebilmektedir. Bu şekilde metro istasyonuna 

getirilen ek fonksiyonlar hem kullanıcının diğer gereksinimlerini karşılayabilmekte 

hem de bu mekanların insanlar üzerinde yarattığı soğuk etkiyi bertaraf etmektedir. 
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İstasyonda kullanılmayan alanlar olduğundan; bu noktalara önerilen fonksiyonlar, 

mekanlara kimlik kazandırmak anlamında önem kazanmaktadır. Mekandaki 

kullanım kalitesinin artması bir taraftan da metro kullanıcısının metro içindeki 

hareketini olumlu yönde etkilemektedir. 

Bu noktadan hareketle, mekan içindeki sirkülasyonu kesintiye uğratmamak için ara 

kat–2‟ye bazı mağaza ve yeme–içme mekanları önerilmektedir. Bu kat kampüse giriş 

katı; yani metrodan çıkış katı olduğu için kullanıcının bu kata ulaşması, metroda 

ulaşması gereken hedefe varması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu kata gelen 

kullanıcı artık yön bulma konusundaki soru işaretlerinin bir çoğunu aşmış 

olmaktadır. Bu katta önerilen fonksiyonların İTÜ Kampüs çıkışına yakın olmasının 

özellikle öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılmasında etkili olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca eklenen kurumsal fonksiyonların bu kata bir kimlik 

kazandıracağı ve söz konusu mekanda canlı bir atmosfer yaratacağı düşünülmektedir. 

Metroda kullanılmayan alanlara ilişkin yapılan önerilerde, arakat–1 „deki boş 

koridorun bir sergi holü olarak tasarlanması öngörülmüştür. Bu kat, metro 

kullanıcısının hiç uğramadan gelip  geçtiği ve doğrudan yürüyen merdivenlerle 

arakat–2 (çıkış) katına eriştikleri kattır. Bu kata bir sergi holü tasarlandığında, vakti 

olan kullanıcılar için bu kata geldiklerinde uğrayabilecekleri ve vakit 

geçirebilecekleri bir mekan söz konusu olacaktır. Bu kullanıcıların bir bölümü 

burada bir sergi olduğunu görerek bu katta vakit geçirebilirken, isteyenler de sergiye 

uğramadan direkt üst kata yönelerek çıkışa ulaşabileceklerdir. 

Fonksiyon ilaveleri ile ara kat–1 bir sergi holü katı, arakat–2 ise mağazalar, yeme–

içme ve kampüse çıkış katı olarak kullanıcının zihnine kodlanmak istenmektedir. 

Bunun dışında akbil katında ve diğer katlarda belirli noktalarda, metroda canlı 

performansların gerçekleştirilmesine olanak tanıyan alanlar da yaratılmıştır. 3 m x 3 

m‟lik olan bu kiralanabilir alanlar mekan içinde bir başka organizasyon 

sağlamaktadır. Yerde oluşturulan kare izler, bu alanları belirlemektedir. Karelerin 

sergi holü girişlerinde, arakat–2 ve akbil katındaki orta boşluklara yerleştirilmesi 

öngörülmektedir. Böylece mekansal organizasyonun ve mekandaki farklı 

fonksiyonel kullanımların, kullanıcıya mekanda yönünü bulmada yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 
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ġekil 5.5 : Kat planlarında mekan organizasyonu ve fonksiyon önerileri.  
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5.3.2 Renk ve ses önerileri 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu malzemenin sürekli olduğu ve algısal anlamda pasif 

renklerin kullanıldığı bir istasyondur. Mekandaki renkler gri, siyah, krem gibi renkler 

olup kendi içinde tutarlı ve yalındırlar. Mekandaki bu renk sürekliliğinden 

yararlanılarak algısal açıdan dikkat çekici renklerin mekana eklenmesi ile zıtlık 

oluşturulmak istenmiştir. Bu nedenle renklerin algı psikolojisindeki yeri ve anlamları 

incelenerek yönlenmede etkili olacak bazı renk kararları alınmıştır. 

İstasyondaki yönlenmeye yönelik durum ikiye ayrılmaktadır: metrodan çıkışa 

yönlenme ve çıkıştan metro içine yönlenme. Kullanıcıların yönlerini bulmasında bu 

iki durumun birbirinden ayrılması ve kullanıcı tarafından algılatılması 

gerekmektedir. Bunun sağlanması için iki renk kodu atanmış ve bu renklerden birinin 

metrodan çıkışları; diğerinin ise metroya girişleri ifade etmesi düşünülmüştür. Renk 

kodları; renklerin birbirine zıt nitelikte renkler olarak seçilerek ve Türkiye‟deki 

kültürel faktörler göz önünde bulundurularak öngörülmüştür. Bu kapsamda zihinde 

acil, alarm, çıkış gibi bir etki bırakan kırmızı renk metrodan çıkışlarda; emniyet , 

güvenlik gibi bir etki bırakan yeşil renk ise metroya girişlerde kullanılmıştır.  

Renk kodlarının atanması kapsamında mekan içindeki yeri, malzemesi ve biçimi 

üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır. Varılan noktada kullanıcıların önlerine bakarak 

yürüme eylemi içine olduğundan hareketle bir tasarıma gidilmiş ve tasarımın döşeme 

üzerinde yapılması öngörülmüştür. Kullanılan malzeme kararında ise kolay 

uygulanabilen ve istenildiğinde çıkarılabilen yapışkan folyo malzeme seçimine 

gidilmiştir. Rengin zemindeki biçimi konusunda metroda „‟bir hat üzerinde 

yürümek‟‟ konseptinden hareketle zeminde sürekli çizgiler oluşturulmuştur. 

Oluşturulan çizgiler belirtilen renk kodlarına uygun olarak metrodan çıkışa kadar 

sürekli bir biçimde giden kırmızı bir çizgi veya çıkıştan metroya varıncaya kadar 

sürekli yeşil bir çizgi şeklindedir. Çizgiler, koridorlardaki dönüş ve karar verme 

noktalarında bazı düğüm noktalarına dönüşerek zeminde oluşturulan yuvarlaklarla 

birbirine bağlanmaktadır (Şekil 5.6). 
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ġekil 5.6 : Metroya giriş ve çıkışta zeminde uygulanması düşünülen renk kodlaması.  
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İstasyona getirilen bir diğer öneri ise sesin bir uyaran olarak yönlendirmede 

kullanılmasıdır. 3 m x 3 m‟lik kiralanabilir alanlar, müzisyenler tarafından 

kullanılabilir.  Bu kullanım, mekana görsel ve işitsel anlamda bir anlam katmakla 

birlikte; kullanıcının yönünü ararken faydalanabileceği bir öğe olma özelliği de 

taşıyabilir. Duyulan müzik sesi, kullanıcıya hangi katta olduğunu anımsatabilir ya da 

bulunduğu konumla diğer mekanlar arasında ilişki kurmasını sağlayabilir. Mekansal 

kullanımı az olan alanlarda ses ile yönlendirme yapılarak söz konusu mekanların 

kullanım yoğunluklarının da arttırılması hedeflenmektedir (Şekil 5.7). 

 

ġekil 5.7 : Metroda kiralanabilir alanlarda ses ile yönlendirme önerisi.  

5.3.3 IĢık ve koku önerileri 

Algıya yönelik tasarım elemanları mekan içinde kullanıcıyı yönlendirmede etkili 

olabilmektedir. Bu nedenle metro içinde kullanıcıyı yönlendirmeye yönelik algısal 

faktörlerden ışık ve kokudan yararlanılmıştır. Işık faktörüne, metro içindeki yapay 

aydınlatmalar ile vurgu yapılmıştır. Koku faktörü ise mekan içerisinde çıkışa 

yaklaşıldığını kullanıcıya belirten bir diğer faktör olarak kullanılmıştır. 

Tasarımda mekandaki algısal öğelerde bir tutarlılık ve bütünlük olması bakımından 

döşemede kullanılan renkli çizgilerle aynı doğrusal süreklilikte ve tavanda devam 

eden bir yapay aydınlatma sistemi düşünülmüştür. Bir başka deyişle; „‟Bir hat 

üzerinde yürümek‟‟ konsepti aydınlatmaya da uygulanmıştır.  Döşemedeki çizgilerle 
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aynı doğrultuda ve hizada giden bu aydınlatma sistemi sayesinde kullanıcının 

döşemede takip ettiği izleri, tavandaki aydınlatmada da algılaması öngörülmüştür.  

Aydınlatmanın parlak zemin üzerine yansıması ve kullanıcının yoğunluk olup 

zemindeki çizgilere hakim olamadıkları anlarda, tavanda aynı izi görebilmeleri bir 

alternatif de üretmektedir.  

Koku, iç mekanda kişinin yönlenmesine dolaylı yoldan etki etmektedir. Yeme–içme 

mekanlarından gelen kokulari kullanıcılar üzerinde bu bölgelere yaklaşıldığı hissini 

uyandırmakta ve buna bağlı olarak bilinçli veya bilinçsiz olarak yön tayininde önemli 

bir faktör haline gelmektedir. İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟nda yeme–içmeye 

yönelik herhangi bir fonksiyon bulunmamaktadır. Mekansal organizasyona yönelik 

olarak arakat–2‟nin mekansal kullanımına ilişkin bir öneri geliştirilmiştir. Bu amaçla 

mağaza, eczane gibi gibi mekanlara ek olarak koku etkisi yaratacak yeme–içme 

mekanlarının çıkışa yakın konumlandırılmasına önem verilmiştir. Bu şekilde 

kullanıcının kokuya doğru yönlenmesi herhangi bir yiyecek ya da içecek alması ile 

ilgili olsa da aynı zamanda onu çıkışa doğru yönlendiren algısal bir etkendir. 

Mekanda kullanılan doğrusal aydınlatma ve çıkışa yakın yeme–içme mekanlarına 

yönelik öneriler istasyonun kampüs çıkışında Şekil 5.8‟deki gibidir. 

 

ġekil 5.8 : Kampüs çıkışındaki ışık ve koku önerileri.  
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5.3.4 Piktogram ve iĢaret önerileri 

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟nda bilgilendirme sistemlerine ilişkin olarak ilk 

öneriler piktogram ve işaretlerdir. Piktogram ve işaret kullanımı tabela sistemlerinde 

de görülmektedir; ancak bu başlık altında bu elemanların mekan içerisinde duvar, 

döşeme gibi yapı elemanlarında kullanılan birer objeye dönüşmeleri söz konusudur. 

Mekanda kullanılan piktogramlar, çeşitli piktogram tasarımları ve metro istasyonu 

gibi kamusal mekanlardaki piktogramların kullanımı incelenerek düşünülmüştür. 

Piktogram tasarımı çok geniş bir çerçeve olup belirli mekanlarda özelleşerek grafik 

tasarıma dönüşebilmektedir. Bilginin iletilmesinde ifadede değişiklikler 

yapılabilmekte ve grafiksel anlamda benzer içerikte farklı piktogram tasarımları 

yapılabilmektedir. Öncelikle İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu için özelleşen bir 

piktogram tasarımı yapılması konusunda çalışmalar yapılmış; ancak daha sonra 

kamusal alanlardaki piktogramların uluslar arası standartlara uygun olmasının daha 

doğru olduğuna karar verilmiştir. Metro istasyonları turistlerin de kullandığı 

mekanlar olduğu için uluslararası bir dil kullanımı algı ve bellek açısından daha 

uygundur. Bu kapsamda Şekil 3.48‟de belirtilen kamusal mekanlarda kullanılan ISO 

7001 piktogramlarından yararlanılmıştır. Piktogramların duvarlara yapışkan siyah 

folyolar şeklinde uygulanması ön görülmüştür. Metro istasyonundaki kırmızı ve yeşil 

renk kullanımına başka bir alternatif getirmemesi açısından nötr bir renk olan siyah 

tercih edilmiştir. Metro duvarları beyaz renkte olduğundan siyah renkte piktogramlar 

tercih edilmiştir. Piktogramlar, algılama açısından mekan içerisinde her taraftan 

görülebilecek kadar büyük boyutlarda tasarlanmıştır. Bu boyutların, algıda baskın bir 

karaktere sahip olmaları hedeflenmiştir. 

Metrodaki işaretlerin tasarımı, ok ve yazı kullanımı şeklindedir. Oklara ve yazılara 

döşemedeki çizgilerle aynı renk kodunda kırmızı veya yeşil renk verilmektedir. Bu 

şekilde iniş okları kırmızı, çıkış okları ise yeşil olmaktadır. Yazılar ise döşemedeki 

çizgileri bazı noktalarda kesintiye uğratarak kullanıcıya hangi yönde olduğunu 

anlatan bilgiyi içermektedir. Döşemedeki bu yazılar „‟İTÜ Ayazağa Çıkışı‟‟ ve 

„‟Trene Gidiş‟‟ vb. yazılarıdır. (Şekil 5.9). 
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ġekil 5.9 : Duvardaki piktogramlar, oklar ve zemindeki yazı önerileri.  
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5.3.5 Tabela önerileri 

Tez kapsamında, büyük ölçekli kamusal binalarda yönlenmenin daha önemli bir 

ihtiyaç olduğu hipotezi yapılan araştırmalar, verilen örnekler ve analizler ile 

desteklenmektedir. Bu noktadan hareketle kamusal mekanlar olan metro 

istasyonlarındaki yönlenmenin en hızlı ve doğru şekilde gerçekleşmesi  gerektiği 

yinelenmelidir. Bilgilendirme sistemlerinin önemli bir kullanıcı gereksinimi olduğu 

mekanlarda; tabela tasarımları, kullanıcıya yönünü bulması konusundaki bilgiyi en 

net biçimiyle vermelidir. Metro fonksiyonları ve kullanıcı gereksinimleri göz önünde 

bulundurularak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟na önerilen tabela sistemlerini 

aşağıdaki gibi gruplamak mümkündür: 

 Tavana monte (asma) yönlendirme tabelaları 

 Kampüse çıkış yönlendirme tabelaları 

 Trene gidiş yönlendirme tabelaları 

 Acil çıkış tabelaları 

 Duvara monte yönlendirme tabelaları 

 Duvara düz monteli yönlendirme tabeleları   

 M2 hattı metro istasyon bilgilendirme tabelaları 

 M2 hattı metro istasyon yönlendirme tabelaları 

 İTÜ Ayazağa metro kat planları yönlendirme tabelaları 

 Dükkanlar, wc, vb. fonksiyonlar genel yönlendirme tabelaları 

 Duvara konsol monteli yönlendirme tabelaları 

 Dükkanlar - fonksiyonel yönlendirme tabelaları 
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Önerilen bu yönlendirme tabelaları öncelikle kullanıcıların metro içindeki 

yönlenmeleri esas alınarak, metro içinde hangi noktalarda kullanıcıların hangi bilgiye 

ihtiyaç duydukları sorusu ile başlamaktadır. Tabelalardan en önemli iki tanesi „‟İTÜ 

Ayazağa Çıkışı‟‟ ve „‟Trene gidiş‟‟ tabelalarıdır. Bu tabelalar metro kullanımı 

açısından düşünülmesi gereken ilk yönlendirme tabelalarıdır. Bunları binalarda 

güvenlik açısından gerekli olan acil çıkış tabelaları izlemektedir. Bu üç tabelanın şu 

an mevcut olduğu gibi tavana monte olarak uygulanması ön görülmüştür. Bu 

tabelalar şu an zaten metro istasyonunda bulunan ancak; okunabilirlik açısından zayıf 

bir tasarıma sahip tabelalardır. Bu yüzden tabelaların renk, yazı gibi tasarımlarının 

yeniden yapılması düşünülmüştür. Metroda şu an bulunmayan; ancak bilgilendirme 

ve yönlendirme amaçlı tabelalar ise istasyonun içinde bulunduğu M-2 hattını anlatan 

tabelalar, istasyonun kat planları şemaları ve önerilen diğer fonksiyonlara yönelik 

tabelalardır. Bu tabelalar kullanıcının görüş hizasında bulunacak biçimde ve duvara 

monte tabelalar olarak tasarlanmıştır. 

Tabela sistemlerinin tasarımındaki detaylar ise tabelanın rengi, biçimi, boyutu ile 

üzerinde bulunan bilginin rengi ve boyutu gibi konulardır. Tabelaların mevcut 

durumu siyah zemin üzerine beyaz ve sarı yazı ile beyaz piktogram ve ok kullanımı 

şeklindedir. Metro içinde kişisel ve diğer kullanıcılara yönelik yapılan gözlemlerde 

tabelaların okunabilirliği konusunda zorluk yaşandığı tespit edilmiştir. M-2 

hattındaki diğer tabelalara ve Dünya‟dan bazı metro istasyon tabelalarına da bakılmış 

ve istasyona M-2 hattı ile ortak dile sahip tabelalar önerilmiştir. Yapılan öneride 

beyaz zemin üzerine siyah yazı ve piktogram kullanılmaktadır. Metro istasyonunu 

kullanacak turistlere yönelik de yazının ingilizce karşılığı yine mekandaki renk 

koduyla uygun olarak kırmızı veya yeşil renkte olacaktır. M 2 hattının yeşil bir renk 

koduna sahip olması nedeniyle tüm tabelaların üst kısmında yeşil bir çizgi 

düşünülmüştür. Bu şekilde İstanbul‟daki diğer hatlardaki tabelaların da hat rengine 

göre bu çizgiye sahip olması öngörülmektedir. Tabelalar, akrilik üzerine folyo 

yapışkanlı yazı ve sembollerden ibarettir. Okunabilirlik açısından tabeladaki yazının 

tipi ve boyutsal tasarımı da önem kazanmaktadır. Bu konuda standartlar 

araştırılmıştır. Yazı tipi olarak norm (düz ve normal) yazıların daha okunabilir 

olması sebebiyle bir norm yazı olan Helvetica LT (medium) seçilmiştir. Boyutta ise 

yaklaşık 3 cm yüksekliğinde bir yazının 12 metreden okunabilir olması standardına 

uyularak tabelalar 12 metre aralıklarla yerleştirilmiştir. 
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ġekil 5.10 : Tabela önerileri.  
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6.  BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

Çalışma kapsamındaki teorik bilgiler, iç mekanda yön bulma ile ilgili yazılmış 

kitaplardan ve yapılan tasarımlardan yararlanılarak oluşturulduğundan; bu araştırma 

ve okumalarda yön bulma konusunun geniş bir içeriğe sahip olduğu ve kent 

ölçeğinden başlayarak iç mekan ölçeğine kadar uzandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Kent 

içi yön bulmaya ilişkin birçok kaynak ve veri bulunmaktadır. İnsanın kent içinde 

kendine bir yön tayin etmesi için kullanabileceği unsurlar şu an dışarıya çıktığımızda 

görebileceğimiz ve aslında farkında olmadan kullandığımız öğelerdir. Bu öğeler, 

kent ölçeğinin büyük olması ve kişinin bu boyuttaki bir mekanda kaybolması 

sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanın tek başına bulunduğu ortamda küçük kalması, 

gitmek istediği yeri bulmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bu noktadan başlayarak 

aslında tezin ulaştığı en önemli bulguyu, ölçek olarak belirlemek gerekmektedir. 

Ölçeğin büyüdükçe insanın o ölçekte küçülmesi ve yönünü bulmakta zorlanması, tez 

çalışmasında elde edilen bilgiler doğrultusunda ulaşılan ilk temel bulgudur.  

Kent ölçeğinde yön bulma konusunda fark edilen ölçek bulgusunun daha sonra iç 

mekanda hangi durumlarda geçerli olacağı sorgulanmıştır. Teorik bilgilerin verildiği 

bölümde iç mekanda yön bulmaya yönelik yapılan ve ödül almış proje örneklerine de 

yer verilmiş ve ölçek bulgusunun iç mekanda da önemli hale geldiği görülmüştür. 

Gerek yapılan projelerin fonksiyonları gerek bu fonksiyonların ölçeği örneklerde 

benzer bir içeriğe sahiptir. Projelerin AVM, havalimanı, hastane gibi kamusal ve 

büyük ölçekli binalarda yapıldığı ve bu içeriğe sahip mekanlarda kullanıcının yön 

bulma konusuna daha çok ihtiyacı olduğu fark edilmiştir. Sergiler, küçük mağazalar 

gibi ölçeğin daha küçük olduğu mekanlarda da kullanıcının yönünü araması söz 

konusudur. Fakat tez çalışması kapsamında; yön bulmanın en kısa sürede ve acil 

olarak gerçekleşmesi gerektiği mekanların kamusal ve büyük ölçekli binalar olduğu 

saptanmıştır. 
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Çalışmada yapılan örnek analizlerinde yön bulma konusunda bazı detaylar fark 

edilmiştir. Üç bina seçilmiş ve bu binalara gidilerek bir kullanıcı gözüyle bina 

içindeki yön bulma durumları sorgulanmıştır. Seçilen binalar bir eğitim binası, bir 

alışveriş merkezi ve bir havalimanıdır. Bu binalar; tarihi bir eğitim binası, küçük 

ölçekli bir AVM ve uluslararası bir havalimanı olması özellikleri nedeni ile 

seçilmiştir.  

Herhangi bir mekanda yönlenme konusuna özellikle dikkat edilmemesi, yönümüzü 

çoğu zaman farkında olmadan bulduğumuzun bir göstergesidir. Bu nedenle; birçok 

mekanda mevcut bilgilerimiz ışığında, zamanla öğrenerek ve zihinsel bir harita 

oluşturarak mekan içerisinde ulaşmak istediğimiz noktaya doğru yönlendiğimiz bir 

durum oluşmaktadır. Fakat; bu durum yönlendirme tasarımının gerekli olmadığı 

sonucuna değil; tam tersi kullanıcıyı bu zihinsel süreçle yormadan ve zaman kaybına 

uğratmadan mekanda yönlendirmek gerektiğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda tezin 

genel strüktüründeki alt başlıklar üç binada da ayrı ayrı irdelenmiştir. Yapılan 

incelemelerde üç binada yön bulmaya yönelik kullanılan elemanların farklı şekillerde 

ve önem sırasında olduğu görülmüştür. Örneğin, bir eğitim binası sürekli yoğun 

olmayan sadece belirli mekanları belirli zaman dilimlerinde yoğunlaşabilen bir 

yapıya sahipken, bir havalimanı çoğunlukla yoğun olan ve insanların bu yoğunluğu 

takip ederek yönlerini bulduğu bir özelliktedir. Biçim havalimanında yön bulmaya 

yönelik bir tasarım içerebilirken, incelenen AVM içerisinde biçimsel bir tasarım 

görülmemektedir. Bu gibi karşılaştırmalar tezi, yön bulmaya yönelik yapılacak 

tasarımların mekandan mekana farklılık gösterebileceği ve fonksiyonun yönlendirme 

tasarımında önemli bir faktör olduğu bulgusuna ulaştırmaktadır.  

Örnek analizlerinden elde edilen bir diğer bulgu ise, yön bulma konusunda 

kullanılabilecek tasarım öğelerinin sadece bu tez kapsamında incelenenlerle sınırlı 

olmadığıdır. Yön bulmada etken olan bu öğeler, başlı başına bir tasarım konusu olup 

tasarımcının geliştirebileceği niteliktedir. Özellikle algıya yönelik yön bulma 

analizlerinde mekan içinde kullanılabilecek farklı algısal öğelerin kullanıcıyı 

yönlendirmede etkisi olduğu görülmüştür. Bu kapsamda birçok kaynakta rastlanan ve 

genel bir anlayış olan yönlendirmenin sadece bilgilendirme sistemlerine dayalı bir 

tasarım olduğu yanlış bir bilgidir. İç mekanda yön bulma konusu algılara ve mimarın 

tasarımlarına bağlı olarak da değişebilen ayrı bi tasarım alt başlığıdır. 
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Çalışmanın öneri bölümünde ise; İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu için bir tasarım 

önerisi geliştirilmiştir ve söz konusu yapıya ait analizler ve yönlendirme tasarımları, 

yönlendirme konusunun özellikle kamusal mekanlardaki önemine vurgu 

yapmaktadır. Bu bağlamda, yönlendirme tasarımının bazı mekanlarda tamamen bir 

kullanıcı gereksinimine dönüştüğü bulgusuna ulaşılmıştır. Metro istasyonları bu 

mekanlara verilebilecek ilk örnekler arasında yer almaktadır. Bazı bina fonksiyonları 

sağlık, eğitim gibi konulara yönelik olmasına rağmen bu binalarda ayrıca gerekli 

olan bir yönlenme konusu gündeme gelmektedir. Metro istasyonları, genel olarak 

başka bir kullanıcının temel amacının bir an önce metroya girmek ya da metrodan 

çıkmak olduğu mekanlardır. Tez çalışmasında mekansal büyüklüğün; bir başka 

deyişle büyük ölçekli yapılarda yönlendirmenin önemli olduğu bulgusundan 

hareketle, bazı fonksiyonlarda yönlendirme tasarımının başlı başına bir gereksinim 

olduğu sonucuna varılmıştır. İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu incelendiğinde, 

yönlendirme konusundaki sorunların kullanıcıda olumsuz olarak meydana getirdiği 

en önemli unsurların yorgunluk ve zaman kaybı olduğu görülmüştür. Günümüzde 

hayatın giderek hızlanması, insanların da daha hızlı hareket etmelerini ve hızlı bir 

yaşam tarzına ayak uydurmalarını gerekli kılmaktadır. Bu noktada yönlendirme 

tasarımının bir gereksinime dönüştüğü mekanlardaki hatalı uygulamalar ve 

yönlendirmenin göz ardı edilmesi gibi durumlar birçok kullanıcının enerji ve zaman 

kaybına yol açmaktadır. Herhangi bir iç mekanda kullanıcıların en az enerji ile en 

fazla performans göstermesini sağlamak için, mekan içerisinde doğru bir sirkülasyon 

şemasının kurgulanmış ve doğru bir mekansal organizasyonun yapılmış olması 

gerekir. İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu‟nda gözlemlenen bazı sorunlar, her gün 

birçok yerli ve yabancı kullanıcının mekanı verimli kullanamamasına; dolayısıyla da 

enerji ve zaman kaybetmesine yol açmaktadır. Kullanıcı bir şekilde yönünü 

bulabilmektedir; ancak önemli olan mekandaki sirkülasyon şemasının belirli bir 

sisteme oturtulması ve zaman, hız ve enerji kayıplarının en aza indirgenmesidir.  

Yönlendirme tasarımı ayrıca mekan içerisindeki atıl alanların daha verimli hale 

getirilmesi ve kullanılmayan alanların kullanılabilir hale gelmesinde de etkilidir. Bu 

durum, yönlendirme tasarımının mekan kullanım kalitesini arttığı bulgusunu da 

açıklamaktadır. 
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7.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu tez çalışması, mekan içinde belirlediğimiz hareketlerin nelere bağlı olarak 

değişebileceğine ve şekillenebileceğine dair bir soruyla başlamıştır. Bu kapsamda; iç 

mekanda yön bulma konusu detayları ile ele alınmakta ve bazı sonuçlara 

ulaşılmaktadır. 

Tez kapsamında ulaşılan ilk sonuç; kişinin hareketlerini hız, zaman ve enerji  

faktörüne bağlı olarak belirlediği günümüz koşullarında, yönlendirme ve yön 

bulmanın önemli bir tasarım kriteri olduğudur.  

Hızlanan günümüz koşullarında, kişilerin bu hızlı yaşam koşullarına ayak uydurması 

gerekmektedir. Bu durum kişilerin hızlı hareket etmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Kullanıcının iç mekanda hızlı bir şekilde hareket etmesine yönlendirme tasarımı 

yardımcı olmaktadır. Doğru bir yönlendirme tasarımının, kullanıcının mekanda yön 

bulma hissini kuvvetlendirerek mekandaki hareketlerini en az hız kaybına uğrayarak 

gerçekleştirmesini sağladığı görülmüştür. 

Yaşam koşullarının giderek hızlanmasının bir sonucu olarak zaman kavramı 

günümüzde giderek önemli bir hale gelmektedir. Doğru zamanda doğru yerde olmak, 

zaman kazanmak gibi konular insanların birçok alanda karşılarına çıkmaktadır. Bu 

doğrultuda iç mekanda yön bulma konusuna gelinecek olunursa; kullanıcının mekan 

içindeki hareketlerini ele almamız gerekir. Kullanıcının mekan içinde bilinçli 

seçimler yapması ve hareketlerini en az zaman harcayarak gerçekleştirmesi, 

kullanıcıya vakit kazandırmaktadır. Tez kapsamında, bina içindeki doğru bir 

yönlendirme tasarımının kurgulanması ile kullanıcıya zaman kayıplarını en aza 

indirgediği ve verimli bir iç mekan kullanımı ortamı yarattığı sonucuna, yapılan 

analizlerde ulaşılmıştır.      
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Hız ve zaman kavramının dışında iç mekanda bilinçli bir yön tayini, kullanıcıda 

enerji kaybını da önlemektedir.  Kaybolmuşluk hissinin doğurduğu stres faktörü, 

kullanıcıya psikolojik açıdan da zarar vermektedir. Mekan içinde yönünü bulamayan 

kullanıcının, stres faktörü altında hareketlerini doğru şekilde belirleyememesinin bir 

sonucu olarak zamanla birlikte enerji kaybetmesi de söz konusudur. Bu kapsamda iç 

mekanda yön bulma konusunun, kullanıcının mekandaki psikolojik ve fiziksel 

durumuna da etki ettiği fark edilmektedir.  

Yön bulmanın, tez çalışması kapsamında incelenen örneklere, kişisel deneyim ve 

bilgilere dayanılarak iç mekandaki kullanıcı hareketlerini ve mekan kullanımını 

etkileyen önemli bir etken olduğu görülmüştür. Kent ölçeği ile iç mekan ölçeğindeki 

yön bulma durumu kıyaslandığında, günümüzde iç mekanların da giderek birer 

kamusal mekana dönüşmesi ve büyük ölçeklere doğru kayması söz konusudur. Bina 

tasarımlarında içlerinde birçok fonksiyonu barındıran, geniş iç düzenlemelere sahip 

yeni anlayışlara gidildiği fark edilmektedir. Mekansal ölçeğin bu şekilde büyümesi 

de iç mekandaki kullanıcı hareketlerini doğrudan etkilemektedir.  Bu bakış açısı, yön 

bulmanın bu tip binalarda daha artan bir öneme sahip olduğunu ve gelecekte daha da 

gerekli olacağını düşündürtmektedir. 

İç mekanda yön bulma konusunda mevcut tasarımlara bakıldığında, mekan içinde bu 

amaçla yapılan tasarımların genellikle bilgilendirme sistemleri olduğu fark 

edilmektedir. Yönlendirme tasarımı, özellikle ülkemizde bilginin tabelalarla 

kullanıcıya verilerek onları mekanda hareket ettirme üzerine kurulu bir anlayışa 

sahiptir. Tez çalışmasında yön bulmanın sadece bilgilendirme ile değil; diğer birçok 

tasarım elemanları ile de yapılabileceğine dikkat çekilmek istenmektedir. 

Yönlendirmede sadece grafik tasarımın değil, mimari ve iç mimari tasarımın da çok 

önemli olduğu düşünülmektedir. Doğru bir mekansal organizasyon, planın doğru bir 

kurguya sahip ve okunabilir oluşu da, kullanıcılarda tasarım hatasından 

kaynaklanabilecek hız, zaman ve enerji kayıplarının en aza indirgenmesinde önem 

taşımaktadır. 

Yön bulma konusunda, teknolojik imkanlardan yaralanıldığı ve bazı teknik aletlerin 

de kullanıldığı incelenen bazı örneklerde görülmektedir. Konu kapsamında, 

mekansal algıya yönelik olan „‟Göz takip sistemi‟‟ (Eye-tracking system) denilen 
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kişinin çevresindeki verileri göz hareketleri ile hangi öncelikte algıladığına dair 

sistem, bize yönlendirme konusunda yeni ufuklar açmaktadır. Bölüm 3.2.4‟te verilen 

dokunsal harita ve yönlendirici ses sistemi tasarımları da teknolojinin yön bulmadaki 

rolüne işaret etmektedir. Kişilerin mekan içerisindeki hareketlerine ve mekanı nasıl 

algıladıklarına ilişkin parametrelerin belirlenmesi, ölçülmesi, kıyaslanması, vb. 

kapsamında teknolojik gelişmelerden yararlanmanın gelecekte daha da önemli 

olacağı sonucuna varılabilir.  

İç mekanda yön bulma konusunun sanatla ilişkilendirilmesi de önem arz etmektedir. 

Ayrıca mekanda kullanıcıları sanatsal bir dille yönlendiren tasarımlar yapılması 

pekala mümkündür. Konunun grafiksel bir içeriği olması sebebiyle incelenen mevcut 

birçok örnekte kullanılan elemanların mekanda birer sanatsal objeye dönüştüğü de 

görülmüştür. Bu sebeple; sanat ve teknolojinin bir arada kullanılması ile gelecekte 

yönlendirme konusunda pek çok çalışma yapılabileceğini söylemek mümkündür. 

Öte yandan bu tez kapsamında değinilen ve yön bulmada etkili olan faktörlerin 

sadece bu tez kapsamındakilerle sınırlı olmadığını da belirtmek gereklidir. Özellikle 

algısal elemanlar aracılığıyla kullanıcıların mekan içinde yönlerini ararken 

kullanabilecekleri başka tasarımlar yapmak mümkündür. Bu nedenle; bu tez 

çalışmasının ileride bu konuda çalışmak isteyenler ve bu çalışmayı daha farklı 

disiplinlerin ışığında daha ileriye götürmek isteyenler için önemli bir kaynak teşkil 

edeceği düşünülmektedir. 
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