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ÖZET 

Sunulan tez çalıĢması “Ġçeride Olma Deneyimi”ne bağlı olarak mekansal 

oryantasyon ve yön bulma davranıĢını insan, mekan, davranıĢ çerçevesi içinde 

biliĢsel ve fiziksel bileĢenleri ile beraber ele almaktadır. Bu bağlamda insan çevre 

etkileĢiminde algısal ve biliĢsel süreçler ortaya konarak mekansal öğrenme, 

hatırlama, karar verme, algısal hiyerarĢi, uzaklık ve yön kavramları açıklanmıĢ ve 

söz konusu kavramlar yön bulma davranıĢını tanımlamak ve mimari izdüĢümlerini 

ortaya çıkarmak için kullanılmıĢtır. 

Yön bulma, sadece hedefe ulaĢma süreci olarak değil, çevresel bilgi edinme, bilginin 

değerlendirilmesi, bilginin hareket planı gerçekleĢtirilmesinde kullanılabilirliği ve 

etkin kılınarak eyleme dönüĢümü olarak ele alınmıĢtır. Her yeni mekan farklı 

kurgusal ve fiziksel yapısıyla yeni davranıĢlar, yeni eylemler ve yeni karar planları 

gerektirir. Bu da insan beynindeki bilgiyi devingen kılar. Nerede olduğumuzu 

bilmemiz ve mevcut konumumuzu çevresel verilere veya vücudumuzun eksenel 

yapısına göre belirleyebilmemiz, geleceğe dair sağlıklı planlar yapabilmemizi ve 

günlük hedeflere aidiyet duygusunu yitirmeden ve çevresel strese maruz kalmadan 

ulaĢmamızı sağlar. 

Tezde sunulan kavramsal çerçeve üç ana baĢlıktan oluĢur. Bunlar; 

1. “Yön bulma” ve “oryantasyon” un algısal ve biliĢsel süreç içersinde 

tanımlanması 

2.  Yön bulma ve mekansal oryantasyon‟u etkileyen faktörlerin ortaya konması 

3. Literatürde yer alan yön bulma performansına ait farklı yöntem ve bulguların 

değerlendirilmesi ve gerçekleĢtirilen alan çalıĢmasıyla tez kapsamındaki 

düĢüncelerin sınanması‟dır 

Çok bilinmeyenli bir denklem olarak düĢünebileceğimiz yön bulma performansının 

belirlenmesinde bulgular kadar, önerilen yöntemler de önemlidir. Tez kapsamında 

sunulan alan çalıĢmalarına ait örnekler önerdikleri yöntemlerle topolojik ve metrik 

bilginin yapay çevre içindeki geliĢimini ve yön bulma performansındaki etkinliğini 

ortaya koymaktadır. Belirli sabitler ve kontrol grupları kullanılarak mekansal kurgu, 

fiziksel ve biçimsel yapı, mekansal deneyim ve kiĢisel farklılıklar gibi özelliklerin 

etkinliği değerlendirilmiĢtir. 

Mimari çevrenin anlaĢılabilirliği hem biliĢsel hem de kurgusal yapısıyla yön bulma 

performansı için önemli bir tasarım kriteridir. Bölüm 6‟da gerçekleĢtirilen alan 

çalıĢması tezde ortaya konan düĢünceleri sınamaya ve geniĢ bir perspektife yayılan 

yön bulma ve oryantasyon için bir bakıĢ açısı oluĢturmayı amaçlamaktadır. Ġstanbul 

Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi Bölümü Binası‟nda seçim noktalarına 

yönelik gerçekleĢen çalıĢma, fiziksel çevrede algısal hafızayı güçlendiren 

karakterlerin mekansal deneyime bağlı olarak önceliklerinin değiĢimini 

göstermektedir. ÇalıĢma, deneyimin erken safhalarında edinilen bilgi ile uzun sürede 

edinilen bilginin farklılaĢan özelliklerini ortaya koymaktadır. 
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EXPERIMENTATION OF BEING INSIDE OF ARCHITECTURAL SPACE: 

WAYFINDING AND ORIENTATION 

SUMMARY 

This research concentrates on spatial orientation and wayfinding behavior 

interrelated to “experimentation of being inside” depending upon human, space and 

behavior with cognitive and physical components. Thus, perceptive and cognitive 

process is evaluated with human-environment interaction. Concepts of spatial 

learning, memory, decision making, perceptive hierarchy, cognitive distance and 

direction are explained to define wayfinding behavior and to explore its linkage with 

architecture. 

Wayfinding is not only evaluated as a process of reaching spatial destinations, but 

also as spatial asquirization, evaluation of desicions and transformation of decisions 

into behavioral action. Each new space determines new behaviors, new operations 

and new decision plans with its different configuration and physical structure. This 

makes the knowledge in man‟s mind dynamic. To know where we are and to be able 

to determine our location with environmental variables or direction of our bodies, 

provide us making a healthful planning of future and reach our destination without 

lost efficiency and environmental stress. 

Conceptual structure of the thesis comprises three main headings. These headings 

are: 

1. Explanation of “wayfinding” and “orientation” in perceptive and cognitive 

process. 

2.  Putting forward factors that effect wayfinding and spatial orientation. 

3. Evaluation of various methods and datas in literature and testing concepts in 

the thesis with realised case study. 

Suggested methods are as important as datas while determining wayfinding 

performances that can be thougt as a multi-component equation. Samples of case 

studies in the thesis puts forward the progression of topological and metric 

knowledge in the artificial environment and their effectiveness on wayfinding 

performance with their suggested methods. Effectiveness of properties such as 

spatial configuration, physical and formal structure, spatial experience and 

individual and gender related differences are evaluated by using determined 

constants and control groups.  

Legibility of architectural environment is an important design criteria for wayfinding 

performance with its cognitive and also configurative structure. The case study 

realised in Part 6 aims to test the thoughts put forward in the thesis and to suggest a 

view point for wayfinding and orientation that spread out a large perspective. Case 

study which is realised in Ġstanbul University, Çapa Clinical Faculty, Surgery 

Service Building and which is directed to choice points indicates the change of 
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precedences of characters that strenghten perceptive memory linked to spatial 

experimentation. The case study puts forward different properties of spatial learning 

in early stages and long time learning process. 
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1. GĠRĠġ 

Bu çalıĢmanın kapsamı yön bulma ve oryantasyon kavramları üzerinde 

yoğunlaĢmaktadır. Mekanın deneyimlenmesi ve içeride olma deneyimine bağlı bir 

eylem olarak karĢımıza çıkan yön bulmanın biliĢsel, fiziksel ve biçimsel etkenlerini 

tanımlamak bu çalıĢmanın ana konusunu oluĢturmaktadır. Mimarlık bilgisi pratik ve 

teorik yönüyle bir yaĢam biçimini tanımlamayı amaçlar, bu yaĢam biçimi öznenin 

kendisi ile çevresi arasındaki etkileĢimden doğar. “Mekanın deneyimlenmesi” 

kavramı fiziksel çevre ile kurulan iliĢkiyi temsil eder. Mekanın oluĢumsal 

karmaĢıklığı onun sadece fiziksel yapısıyla ilgili değil, aynı zamanda kavramsal 

yapısıyla da ilgilidir; bu, mekan kadar içinde geçen deneyimlerin de tanımlanmasını 

güçleĢtirir. Bu bağlamda yön bulma ve oryantasyon davranıĢlarını tanımlamak ve 

ortaya koymak da disiplinlerarası bir iĢbirliğini gerekli kılar. 

Mekansal oryantasyon her ne kadar dinamik bir karar verme ve bilgiyi değerlendirme 

süreci içerse durağan bir eylem olarak değer kazanır. Buna karĢın yön bulma, farklı 

mekanlar arasındaki iliĢkiyi de içine alan oryantasyonu da bir alt küme olarak 

düĢünebilecek aktif bir eylemdir. Buna bağlı olarak tez kapsamında her iki kavramla 

ilgili bilgiler ve değerlendirmeler ayrı olarak verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Disiplinlerarası birçok bilimsel çalıĢma insan davranıĢını açıklamayı hedefler. 

Sunulan çalıĢma somut bir ürün olarak yön bulma davranıĢını ve bu davranıĢı 

etkileyen soyut ve somut etkenleri irdelemeyi amaçlar. Bu çerçevede mimari 

mekanlardan edinilen deneyim ve bu deneyimin elde edilmesinde etkili olan çevresel 

faktörler önem kazanır. 

Yukarda belirtilen tespitlerle iliĢkili olarak içeride olma deneyimine bağlı yön bulma 

ve oryantasyonun araĢtırma konusu olarak seçilmesinin baĢlıca iki sebebi; 

1. Yön bulma ve oryantasyonun insan ve çevre arasındaki iliĢkinin açıklanmasında 

bir araç olarak görev alabileceğinin düĢünülmesi,  

2. Kapalı mekanlarda gerçekleĢen eylemlerin yoğun kullanım ve yerleĢimin 

karmaĢıklığına bağlı olarak zaman zaman kaotik bir yapıya dönüĢmesi ve bunun 



 
2 

da çevresel strese, zaman kaybına, aidiyet duygusunun yitirilmesine ve bazen de 

can kaybına neden olması Ģeklinde özetlenebilir. 

Yön bulma tanımının geniĢletilmesi, yön bulmanın sadece bir hedefe ulaĢma süreci 

olarak değil, hedef belirlemedeki etkenlerin, bir hareket planı gerçekleĢtirme 

aĢamalarının ve hareket esnasında çevresel verilerin hangi Ģekillerde 

değerlendirildiğinin belirlenmesini gerekli kılar. Bu noktada bilginin nasıl elde 

edildiği ve bu bilginin yaĢanan deneyimlerle nasıl farklılaĢtığı önemlidir. Ġçeride 

olma hissi yaĢanan deneyimlerin yoğunluğuna bağlıdır (Relph, 1976). Mekanın 

deneyimlenmesi, belirli bir amaca yönelik gerçekleĢen eylemler ve bu eylemlerin 

oluĢum süreçleri tez kapsamında gerek teorik kısımda gerek sunulan alan 

çalıĢmalarında yer almaktadır. 

Tezin kavramsal strüktürü üç ana baĢlıktan oluĢmaktadır. Bunlardan ilki insan, 

mekan ve davranıĢ üçlüsü etrafında biçimlenmektedir (Bölüm 2). Bu bölümde 

davranıĢ, davranıĢların varlık gösterdiği yer olarak mekan ve davranıĢların olmazsa 

olmaz olarak ifade edilebileceği alt kümeleri olan eylemler tanımlanmaktadır. Ġnsan 

ve çevresi arasında psikolojik bir denge mevcuttur. DavranıĢ, herhangi bir nedenden 

dolayı bozulmuĢ olan bu dengenin yeniden kurulmasına yönelik olarak gerçekleĢir. 

Bu bağlamda davranıĢ, görsel organizasyon, olumlu ve olumsuz değer bölgeleri gibi 

kavramları kapsayacak Ģekilde ele alınmıĢtır. “Ġçeride olma”, mekansal bir deneyimi 

açıklayan bir metafor olarak alındığı gibi  yön bulma ve oryantasyonun 

gerçekleĢtirildiği, öğrenmeyi ve mekansal bilgi edinmeyi de içine alan kinetik eylemi 

ifade eder. 

Ġkinci kavramsal baĢlık yön bulma ve oryantasyonu etkileyen biliĢsel, fiziksel ve 

biçimsel etkenleri irdelemektedir. Bölüm 3 yön bulma ile biliĢsel sürecin iliĢkisini 

ortaya koyarken bu süreçte doğrudan rol alan bilgiyi, bilginin transformasyonunu, 

çevresel imajı, biliĢsel haritayı, öğrenme ve hatırlamayı yeniden tanımlar. Sunulan 

strüktürel algı modeli ve kavramsal algı modeli (O‟Neill, 1991a) yön bulma 

performansını çevresel ve kiĢisel etkenlere göre ortaya koyar. Uzaklık ve yön 

kavramları hem soyut hem de somut uzantılar içermelerine karĢın zihinde oluĢan 

biliĢsel uzaklık ve biliĢsel yön kavramlarının daha ağır bastığı düĢünülerek 3. 

bölümde incelenmiĢtir. Mimari mekanlarda yön bulmayı etkileyen fiziksel ve 

biçimsel etmenlere Bölüm 4 içersinde yer verilmiĢtir. Bu bölüm yön bulmayı 

doğrudan etkileyebileceği düĢünülen ve mimari mekanlarda bire bir karĢılıklarına 
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rastlanılabilecek olan somut etmenleri inceler. Ortaya konan karmaĢıklık düzeyi 

kavramı, iĢaret sistemleri ve grafiksel bilgiler, mimari mekanlara ait tasarım 

özellikleri ve kiĢiye bağlı özelliklerden oluĢan kavramlar tanımlanarak literatürde yer 

almıĢ olan alan çalıĢmaları ile desteklenerek ortaya konmuĢtur. 

Ġnsan davranıĢının birbirine bağlı fizyolojik ve algısal süreçlere bağlı olması ve 

bunların sonucu olarak biçimlenmesi öznel değerlerin etkisini arttırmaktadır. Bu da 

yön bulma ve oryantasyon konusunun belirgin kurallar ve matematiksel ifadelere 

dayandırılmasını güçleĢtirmektedir. Buna rağmen son on yılda sayıları artan yön 

bulma hakkındaki bilimsel çalıĢmalar farklılaĢan ve geliĢen metodlarla ortaya konan 

düĢünce ve yaklaĢımları sınamayı amaçlar. Kavramsal kurgunun son baĢlığını 

literatürde yer alan ve mevcut alan çalıĢmalarının farklı yöntem ve karakteristiklerin 

sunulduğu Bölüm 5 ve tez boyunca ortaya konan bilgiler ıĢığında ortaya konan 

hipotezlerin sınanmasına yönelik bir alan çalıĢmasının gerçekleĢtirildiği Bölüm 6 yer 

almaktadır. Bölüm 5, farklı disiplinlere ait bilimsel çalıĢmaları bir araya getirmeyi 

amaçlamakla beraber sunulan alan çalıĢmalarındaki farklı yöntemler son bölümde 

sunulan alan çalıĢması için yol gösterici olmuĢtur. 

Bölüm 6 çerçevesinde gerçekleĢtirilen alan çalıĢması tez kapsamında ele alınan yön 

bulma ile ilgili kavramları sınamayı ve sunulan teorik bilgilerle de bu bulguları 

açıklamayı amaçlamaktadır. Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 

Binası‟nda gerçekleĢtirilen ve denek grubu olarak refakatçileri ele alan çalıĢma, 

benzer plan kurgusuna sahip mekanlarda algılanabilirliği arttıran kriterleri ve bu 

kriterlerin mekansal deneyime bağlı olarak önceliklerinin değiĢimini  ele alır. 

Mekansal kurguda seçim noktalarına yönelik olarak gerçekleĢen alan çalıĢması yön 

bulma ve oryantasyon konusunun geniĢ perspektifi içersinde bir bakıĢ açısı 

oluĢturmayı amaçlar. 
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2. ĠNSAN-ÇEVRE DĠALEKTĠĞĠ ĠÇERĠSĠNDE MĠMARĠ MEKAN VE 

ĠÇERĠDE OLMA DENEYĠMĠ 

2.1. GiriĢ 

Ġçeride olma deneyimi, insan, mekan ve davranıĢ üçlüsünü bir araya getirir. Tez 

kapsamında fiziksel çevre ve özellikle iç mekansal kurgu ile kurulan iliĢkiyi temsil 

eder. Bu temsiliyet metaforik bağlamını yadsımayarak soyut olduğu kadar somut 

bileĢenleri de yapısında barındırır. Mekanın deneyimlenmesi fiziksel bir çevreyi 

iĢaret ederken, mekan içindeki davranıĢlar da belli eylemler sırasında söz veya 

hareket ile ifade edilebilmektedir. Mekanlar kendi bağlamları içersinde eylemlere ev 

sahipliği yaparlar. 

Mekan, davranıĢ, eylem ve bunlara bağlı olarak mekanın deneyimlenmesi ile içeride 

olma deneyimi bu bölümde ele alınacak olan kavramlardır. Farklı mekanlarda 

gerçekleĢtirilen alan çalıĢmaları (Bölüm 4 ve Bölüm 5) sergilenen farklı eylemlere 

bağlı olarak yön bulma performansı değerlendirmiĢ ve bu eylemlerden elde edilen 

birtakım yargılar, yön bulmayı etkileyen faktörlerin ortaya konması ve sınanmasında 

etkili olmuĢtur. Deneyimler sadece somut mekanlarda değil sanal ortamlarda da 

gerçekleĢebilir. GeliĢen teknoloji somut mekanları deneyimlemek ile sanal mekanları 

deneyimlemek arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmaya çalıĢmaktadır. Burada 

değiĢmeyen olgu mekanın duyusal olarak deneyimlenerek farklı bir temsille 

zihnimizde var olduğudur. 

2.2. Algısal Ve BiliĢsel Sürecin Ürünü Olarak DavranıĢ Psikolojisi 

Tarih boyunca özne ve nesne arasındaki iliĢkide öznenin yerine kiĢi, nesnenin yerine 

de çevre konmuĢtur. Bu iliĢki araĢtırılırken ve birtakım kuramlar oluĢurken de 

matematiksel ve fiziksel gerçeklere baĢvurulmuĢtur. Fakat bunun yanında bu iliĢki 

rasyonel bazı veriler üzerine oturtulmaya çalıĢılırken soyut söylemde de felsefeden 

yararlanılmıĢtır. YaĢayan organizma ve çevre arasındaki karĢılıklı etkileĢime bilgi ve 

biliĢsel temsil tarafından aracılık edilmektedir, bu sunumlar bir bakıma aktif 
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organizma tarafından iç organizmik faktörlerin ve dıĢ durum faktörlerinin karĢılıklı 

etkileĢimi ile düzenlenmektedir. Bu etkileĢimde kiĢinin farklı dıĢ çevrelerde ve farklı 

iç etkiler karĢısında sergilediği tavır ya da bir baĢka deyiĢle çevresel uyarılara karĢı 

gösterdiği tepki davranıĢ olarak nitelendirilebilir. 

DavranıĢın bazı tanımları; 

1. DavranıĢ organizmanın bir ortamdaki hareket tarzıdır. 

2. DavranıĢ belli bir anda organizmayı etkileyen uyarımların organizmanın 

cevabına dönüĢmesidir, Ģeklindedir. 

Yapılan bu sade tanımlamalar bile her gün içinde yaĢadığımız, hareket ettiğimiz ve 

her an onbinlerce veri aldığımız çevrenin bizim ve dolayısıyla davranıĢlarımızın 

üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Bu noktada davranıĢ psikolojisi yani canlıların 

belli ortamlardaki tepkisi önem kazanmaktadır. (Lewin, 1964). 

Canlıların farklı ortamlardaki tepkilerini irdeleyen davranıĢ psikolojisi bilimi diğer 

bir deyimle„‟davranıĢçılık‟‟, çoğu zaman yaĢayan organizma ve çevre arasındaki 

iliĢkiyi ve daha önemlisi organizma ve çevre arasındaki etkileĢimi açıklamak için bir  

araç olarak kullanılmıĢtır. Tolman‟ın davranıĢ psikolojisi üzerindeki araĢtırmaları 

Lewin‟in davranıĢ değeri kavramının deneysel psikoloji ile çatıĢma durumlarını 

analiz etmesinden daha erken bir tarihe rastlamasına rağmen bir örnek olarak 

verilebilir. Tolman, (Tolman, 1948)“psikolojik bir mekanizma” olarak tanımladığı 

canlılarda davranıĢı çevreye karĢı sergilenen tepkisel bir hareket olarak 

irdelemektedir. 

DavranıĢ‟ı tamamen anlayabilmemiz için çevre içindeki organizmaya 

yoğunlaĢmamız ve ikisi arasındaki etkileĢimi irdelememiz gerekmektedir (Lewin, 

1964). Bu etkileĢim sonucunda ortaya çıkan davranıĢsal cevaplar, geçmiĢte yaĢanmıĢ 

belirli deneyimleri ve gelecekle ilgili birtakım tahminleri içermektedir. Lewin, 

davranıĢı Gestalt‟çılık açısından inceler. Buna göre bireyin davranıĢını yaĢama alanı 

belirler. Bu alan ise kiĢiler üzerinde etki yapan bütün etkenleri içine almaktadır. Bu 

etkenler sosyal ve fiziksel etkenler olabildiği gibi bilinçli ya da bilinç dıĢı etkenler de 

olabilir. KiĢi ile çevresi karĢılıklı olarak birbirine bağlıdır ve dinamik denge içinde 

bulunan bir psikolojik denge meydana getirirler. Her davranıĢ, kiĢi ile çevresi 

arasında her nasılsa bozulmuĢ olan bu dengeyi yeniden kurmaya yöneliktir. 
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 Kastettiğimiz çevre yüzyıllar önce doğa iken, değiĢen yaĢam biçimleri ile Kaplan‟ın 

tanımındaki devamlı bir arayıĢ içinde olan insanoğlunun geliĢtirdiği farklı 

teknolojiler sayesinde yapay bir çevre haline gelmiĢtir. Bu nedenle tartıĢmalar insan 

çevre iliĢkisi içindeki insan ve yapay çevre iliĢkisine yoğunlaĢmalıdır. Hatta daha da 

ileriye giderek tezin ilerleyen aĢamalarında bu konu kullanıcı ve mimari yapı 

arasındaki iliĢki ile özelleĢmiĢtir. 

Ġnsan, toplum ve çevre iliĢkilerinde ortaya atılan kuram ve yaklaĢımların ortak amacı 

insan davranıĢ ve eğilimleri ile çevre etkileĢimini anlamaya çalıĢmaktır 

(Çakın,1990). Peki insan çevre arasındaki iliĢkinin açıklanmasında önemli bir rol 

üstlenen uzamsal davranıĢ kavramı nelere bağlıdır? Bu konuyu aydınlatmayı 

amaçlayan farklı bilimsel yaklaĢımlar davranıĢın oluĢumunu açıklama çabasındadır 

(Ġmamoğlu, 1980). Söz konusu yaklaĢımlar bir uçta yaĢantı ve davranıĢların dıĢsal 

çevresel güçlerce (çevresel gerekircilik- “environmental determinizm”), diğer uçta 

ise içsel kalıtımsal ve biyolojik güçlerce belirlendiği (doğuĢsalcılık-“nativism”) bir 

boyut çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu iki ucun arasında yer alan etkileĢimselci 

(“interactionalist”) ve yapımsalcı (“constructivist”) görüĢe göre de yaĢantı ve 

davranıĢlar biyolojik, sosyo-kültürel ve çevresel etkenlerin etkileĢimi sonucunda 

oluĢur. 

Ġnsan- çevre iliĢkilerinde davranıĢsal ve çevresel özelliklere ilave edilmesi gereken 

öğe “eylem”dir. DavranıĢlar, ancak belirli eylemler sırasında söz veya hareket ile 

ifade edilebilmekte, ölçülebilmektedir. Eylemler, özellikle sunulan alan 

çalıĢmalarında (bkz. Bölüm 5) yön bulma performansının değerlendirilmesi ve bir 

takım yargılara varılabilmesi açısından önem teĢkil etmektedir. ġekil 2.1 eylemlerin 

bileĢenlerini; ġekil 2.2 ise buna kültürel bir bakıĢ açısı ile yaklaĢan Rapoport‟un 

genel çerçeve içerisinde eylemlerin oluĢum süreci yorumunu göstermektedir (Çakın, 

1990). 
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ġekil 2.1 Eylemlerin BileĢenleri (Çakın, 1990). 

 

ġekil 2.2 Ġnsan eylemlerinin oluĢum süreci (Rapoport, 1977). 

“DavranıĢ, kiĢi ile çevre arasında her nasılsa bozulmuĢ olan dengeyi yerine getirmek 

amacıyla gerçekleĢir” diyen Lewin, biz mimarlar için çok önemli bir konuya da 

değinmiĢ olur. DavranıĢ değerleri üzerindeki çalıĢmalarında, genel olarak olumlu 

davranıĢ bölgeleri ile olumsuz davranıĢ bölgeleri arasında yaptığı ayrım yapay 

çevreyi oluĢturmada önemli bir konumda olan mimarın elindeki gücünü 

göstermektedir. Lozano‟ya göre günümüz kentsel mekanları düĢük düzeyli görsel 

organizasyona sahiptir (Ġmamoğlu, 1980). Burada kullanılan “görsel organizasyon” 

kavramı davranıĢ değer bölgeleri kavramlarını değerlendirmek için kullanılabilir. 

2.2.1. Olumlu değer bölgeleri 

Olumlu davranıĢ değer bölgesi, kiĢi bu bölgeye girdiği zaman bir ihtiyaç tarafından 

doğurulan gerilimi azaltan bir amaç-nesneyi kapsayan bölgedir. Olumlu davranıĢ 

değerleri, meydana getirdiği alanın çekici kuvvetlerini temsil eder ve çevresel 
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beklentilerle ilintilidir. Bir üniversite yapısının koridorlarında gerçekleĢtirilen alan 

çalıĢmasında (Ünlü ve diğ., 2000) mekanın kurgusuna bağlı olarak değiĢen sosyal 

etkileĢim düzeyi kavramsal balonlarla ifade edilirken, ortaya çıkan sosyal mesafelere 

ve görsel uyarılara bağlı yüksek dereceli entegrasyona sahip mekanların sosyal 

etkileĢim bakımından olumlu değer bölgeleri oluĢturduğu; alıĢveriĢ merkezinde 

gerçekleĢen yön bulma çalıĢmasında da (Doğu ve Erkıp,2000), yüksek derecede 

görsel entegrasyon sağlayan orta atriumun olumlu değer bölgeleri yarattığı ortaya 

çıkarılmıĢtır. 

2.2.2. Olumsuz değer bölgeleri 

Olumsuz değer bölgesi ise gerilimi fazlalaĢtırır ve alanın itici kuvvetini temsil eder. 

Olumsuz davranıĢ değerleri, zahmetli ve acı verici durumlardan kaçınmak eğilimini 

karĢılar. Bir nesnenin taĢıdığı olumlu veya olumsuz davranıĢ değeri, ihtiyaç 

kavramına dayanmaktadır. Çünkü davranıĢ değeri, bu ihtiyaç tarafından yaratılan 

gerilim durumuna bağlıdır. Sonuç olarak davranıĢın seçilmesi olumlu davranıĢ 

değerine ve ihtimaline dayanmaktadır. A ve B gibi iki nesne arasında ya da X ve Y 

gibi gideceği iki sokak arasında seçim yapmak zorunda olan bir kiĢinin, bu seçimini 

etkileyecek olan niteliğin bölgenin davranıĢ değeri olduğu söylenebilir.  

Ġnsanoğlu sahip olduğu bilgiyi, çok önemli bir fiil olan karar vermede kullanır. Karar 

vermenin bilinçli ve bilinç dıĢı bir cevap olarak ele alınabileceği düĢünüldüğünde, 

bunun bir davranıĢ ile sonuçlandığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. DavranıĢlar 

ancak belirli eylemler sırasında söz veya hareket ile ifade edilebilmekte, 

ölçülendirilebilmektedir (Çakın, 1990). Bu doğrultuda bir eylemin gerçekleĢebilmesi 

için: 

1. Bir amacı veya amaçları 

2. Yöntem veya yöntemleri   

3. Eyleme iliĢkin yeterli düzeyde beceri ve bilgi gerekmektedir. 

Çevresel davranıĢı insanın çevre ile iliĢkisi çerçevesinde değerlendirebilmek için 

insanın içinde hareket ettiği çevreyi hangi aĢamalarda ve nasıl kabullendiği 

(kabullenme fiili algı açıklanmadığı için algının yerine kullanılmıĢtır) üzerinde 

durulması gerekmektedir.  
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2.3. Mimari Mekanın Deneyimlenmesi ve Ġçeride Olma Deneyimi 

Yaratılan çevreler insan davranıĢlarını etkilediği gibi insanlar da yaĢadıkları çevreyi 

zamanla biçimlendirirler, kullanabilecekleri yararlı bir çevre haline dönüĢtürürler 

(Sommer, 1969). Meydana gelen bu dönüĢümler insanla çevresi arasındaki aktif 

etkileĢimin bir sonucudur. Ġnsanoğlunun, yaĢadığı çevre hakkındaki bilgisinde dıĢ 

çevre kadar yaĢamının belli bölümlerinin geçtiği Sommer‟ın (Sommer, 1969) da 

“kabuk içindeki oyuklar” olarak tanımladığı mimari çevreler de etkindir. 

“Mekana dair deneyimler bir odadan bütün bir kıtaya kadar değiĢen bir yelpaze 

içinde çeĢitlilik gösterebilir, ama her boyutta mekanlar, doğal ve insan yapımı 

objelerin, aktivitelerin ve fonksiyonların kasti olarak verilmiĢ anlamların bir sentezi 

olan bir bütündür. Belirli bir mekanın kimliği bu bileĢenler tarafından Ģekillendirilir 

ama bunlar tek baĢına mekanın kimliğini belirleyemezler. Mekanları uzam içerisinde 

birbirinden ayıran Ģey, içeride olma deneyimi ve bu deneyimin özellikleridir. Ġçeride 

olma hali bir ortaçağ Ģehrinin surlarında olduğu gibi fiziksel forma bağlı ve bu 

formda yansıyor olabilir ya da belli bir yere özel karakteristikleri taĢıyan ritüeller ve 

tekrarlanan aktiviteler yolu ile ifade edilebilir. Ama içeride olma hissi hepsinin 

ötesinde bir yerde yaĢanan deneyimlerin yoğunluğuna bağlıdır” (Relph, 1976).  

Mekana ait deneyimlemelerin açık uçlu tanımlamalarını içinde barındıran bu 

tanımlamalar mekanın oluĢumsal karmaĢıklığının onun sadece fiziki yapısıyla ilgili 

değil, aynı zamanda varlıksal yapısı ile de ilgili olduğunu göstermektedir, bununla 

bağlantılı olarak mekanın veya onun içinde yer alan belirli davranıĢların da 

tanımlanmasının güçlüğünü ortaya koymaktadır. 

“Mekanın deneyimlenmesi” kavramı, özellikleri ve deneyimlenme süresi bağlamında 

hem mekansal öğrenmede hem de topolojik ve mekansal bilginin oluĢumunda önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle bir metafor olarak görülmesi yanında çevresel biliĢ ve 

dolayısıyla da yön bulma açısından önemli bir anahtar kelimedir ve fiziksel çevre ile 

kurulan iliĢkiyi temsil eder. 
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3. ALGISAL VE BĠLĠġSEL SÜRECĠN SONUCU OLARAK MĠMARĠ 

MEKANLARDA YÖN BULMA VE ORYANTASYON 

3.1. GiriĢ 

Ġnsanın çevre içindeki hareketi çevresel uyarıların insan zihninde harmanlanıp 

değerlendirilmesi ile gerçekleĢir. Bu harmanlama süreci çevreden elde edilen 

bilgilerin alınması (bilgi edinme), varolan bilgilerle birleĢerek farklılaĢması 

(transformasyon), ve tekrar kullanılmak üzere zihinde depolanması sürecidir. Bu 

süreçte “çevresel veri” kavramının davranıĢ psikolojisi için önemli bir girdi olması, 

konu özelinde ele alınan yön bulma ve oryantasyonun  da bu çerçevede ele 

alınmasını zorunlu kılar. Bununla bağlantılı olarak algısal ve biliĢsel sürecin yön 

bulmayı etkileyen soyut kavramlar dizisi olarak ele alınmasının baĢlıca iki sebebi 

Ģöyledir: 

1. Gerek yön bulma gerekse oryantasyon fiziksel çevrede gerçekleĢen birer 

eylemdir. Dolayısıyla çevre bu eylemin gerçekleĢtirilmesinde önemli rol oynar. 

2. Çevre insan zihninde farklı  bir biliĢsel yapıdadır ve bu yapı ancak algısal ve 

biliĢsel süreç ile açıklanabilir. 

Yön bulma ve oryantasyon çevresel imajdan baĢlayarak, davranıĢa kadar uzanan 

algısal ve biliĢsel fenomenler zinciridir (Passini, 1984). Bununla bağlantılı olarak 

eylemsel ürünlerle beraber bu ürünlerin oluĢumuna kadar olan aĢamaların da 

incelenmesi zorunludur. 

Çevre, çevresel imaj, temsil, biliĢsel harita (zihinsel temsil), öğrenme, hatırlama, 

biliĢsel uzaklık ve yön bu bölümün anahtar kavramlarıdır. Sunulan modeller 

(Hershberger, 1974; Passini, 1984) çevresel verilerin zihinde kavramlara nasıl 

dönüĢtüğünü açıklar. Bu kavramlar yön bulma ve oryantasyonda gerçek çevre ile 

zihinde oluĢan temsili çevrenin birer ifadesidir. Ele alınan biliĢsel süreç döngüsü, yön 

bulmayı etkileyen soyut kavramları açıklamayı amaçlar. Bu kavramlar bir sonraki 

bölümde açıklanacak olan somut kavramları ( plan kurgusu, iĢaret sistemleri, mimari 
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özellikler ve kiĢiye bağlı özellikler) değerlendirmek için birer araç olarak 

kullanılacaktır. 

3.2. Algısal ve BiliĢsel Süreç Döngüsü 

Çevre, farklı kategorilerde bilgilerin yer aldığı geniĢ ölçekli bir yüzey, insan ise 

sınırlı bir hareket kapasitesine, sınırlı bir çevresel uyarı alma kapasitesine, sınırlı bir 

bilgi alma kapasitesine ve kısıtlı zamana sahip bir varlıktır (Downs ve Stea, 1973). 

Sonuç olarak karmaĢık, belirsiz, değiĢken birtakım veriler farklı zaman süreçlerinde 

kusursuz olmayan duyusal süzgeçlerden geçerler. Bu iĢlem çevresel verileri alma, 

depolama, bir baĢka deyiĢle biliĢsel haritalama eylemidir. Bunun sonucunda ortaya 

çıkan ürün ise biliĢsel haritadır  (Downs ve Stea, 1973). 

Çevresel algı ve çevresel biliĢ, psikolojinin farklı alt disiplinlerinde farklı 

özellikleriyle geniĢ bir teorik alan içinde yer alırlar. Tez kapsamında, literatürde de 

çokça irdelenen bu konu derinlemesine incelenmeyip çevre ve insan arasındaki 

etkileĢimli döngü ve bu döngü içinde yön bulma ve oryantasyona yoğunluk 

verilecektir. BiliĢsel süreç içerisinde çevresel bilginin elde edilmesi, bu bilginin insan 

zihninde değiĢimi ve bu değiĢim sonucunda bilginin olası eylemlerde yeniden 

kullanımı açıklanacaktır. 

3.2.1. Bilginin elde edilmesi, transformasyonu ve yeniden kullanımı 

Antropologların araĢtırmaları ilkel bir insanın yaĢadığı çevreye derinden bağlandığını 

ve bu çevreyi kategorize ederek isimlendirdiğini ortaya çıkarmıĢtır (Lynch,1960). Bu 

çevre bileĢeninin insan için önemi, insanın çevre ile beraber bir kimlik arayıĢında 

olduğu ve dıĢ dünyayı var olan belirgin özelliklere göre grupladığı görülmektedir. Bu 

sayede tekrar kullanacağı bu çevresel verilere daha kolay ulaĢması mümkündür. Bu 

durum Büyük Sahara Çölü‟nde rüzgarın biçimlendirdiği kumlar yardımıyla yönünü 

bulmayı öğrenen insanda da, Ġstanbul gibi metropolitan bir yerde araba süren bir 

insanda da aynıdır. Sonuç olarak çevreyi izlere ayırmak bilginin düzenlenmesi için 

önemlidir. 

Ġnsan ve çevre arasındaki iliĢki irdelenirken; bu iliĢkinin tek taraflı olduğunu savunan 

Ekolojik Teori‟ye karĢın bu iliĢkinin karĢılıklı olduğu, insanın çevreden etkilendiği 

kadar çevrenin de insandan etkilendiği düĢünülebilir (Gestalt Teorisi). Çevre insan 
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için potansiyel bilgidir (Gibson, 1966). Duyularla algıladığımız her Ģeyin bir 

potansiyeli olduğu gibi bu veriler de insan için birer uyarı niteliğindedir. 

 

ġekil 3.1 Hershberger‟in mimari anlam modeli (Fundamental Processes of Human 

Behavior, 1974) 

ġekil 3.1 „de görülen zincirleme reaksiyon normal günlük yaĢamda saliseler süren ve 

her an yüzlerce kez tekrarlanan çevreden bilgi edinme iĢlemidir. “Ġnsanoğlu, 

milyonlarca yıldır çevreden edindiği bilgi ile yaĢayan bir canlıdır. Ġnsanoğlu öyle bir 

canlıdır ki bildikleri ile tahmin ettikleri ile ve yaptığı planlar ile yaĢantısını sürdürür. 

O hızlı karar verme ve bilme yeteneğine sahip, sürekli arayıĢ içinde olan bir 

varlıktır”(Kaplan, 1973). 

Biz çevrenin resmini oluĢturmak için çevredeki objelere dokunur ve hissederiz. Duyu 

organlarımızla çevreden aldığımız uyarılar çevreyi anlamamızı sağlarken diğer 

taraftan da edinilmiĢ ve tekrar kullanılacak bilgi olarak hafızamızda yer alırlar. Bu 

noktada da cevaplamamız gereken bazı sorular vardır: aynı bilgi farklı kiĢilerde farklı 

Ģekilde mi depolanır? GeçmiĢte edinilen deneyimlerin bilginin oluĢmasında rolü var 

mıdır? Bu noktada ġekil 3.1 „ deki  bilginin transformasyonu aĢamasına göz atılması 

gerekmektedir. 

Her ne kadar bilgi edinme iĢlemi bir bilgisayar iĢlemine benzetilse de insanoğlunun 

yoğun bir duygu yüküne sahip olduğu ve geçmiĢte yaĢadığı her deneyimden 

etkilendiğini ve edindiği yeni bilginin eski bilgilerle gruplara bölünmüĢ bir 

harmanlaması olduğu unutulmamalıdır. Her davranıĢsal karar farklı bilgileri içinde 

barındırır (ġekil 3.2). Bu bilgiler iki Ģekilde kategorize edilebilir (Sanoff, 1991); 
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1. Duyusal bilgiler (Visual Information): Okunarak algılanan bilgiler 

2. Hafıza ile ilgili bilgiler (Auditory Information): Önceki deneyimlerden elde 

edilen belleksel bilgiler. 

 

ġekil 3.2 Yön bulma eylemi için ortaya konan grafiksel anlatım. 

Grafik, bir alıĢveriĢ mekanın zemininden baĢlayarak ıslak hacimlere ulaĢma 

esnasındaki yön bulma  eylemini  anlatmaktadır(Passini, 1984). “D” karar verme 

noktaları arasındaki doğrusal iliĢkiyi ifade etmektedir.  

Bilgi düĢüncenin yapısallaĢması olarak görülebilir (Sanoff, 1991). Bilgi ve düĢünce 

arasında kurulan bu köprüde bilginin nasıl edinildiği ve tekrar kullanılmak üzere 

nasıl kategorize edildiği önem kazanmaktadır. Bununla ilintili olarak çevresel algıya 
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ve biliĢsel sürece değinilecek fakat tez kapsamında ayrıntılı bir analize 

girilmeyecektir. Burada amaçlanan, biliĢsel döngünün genel çerçevesini ortaya 

koymak ve asıl açıklanmak istenen yön bulma davranıĢının bu çerçeve içindeki 

yeridir. 

 

ġekil 3.3 Ġnsanın çevre ile etkileĢiminde çevresel algının sürekliliği (Rapoport, 

1977). 

Ġnsanın çevre içindeki hareketi esnasında fiziksel çevre ile arasında zihinsel bir süreç 

gerçekleĢir. Lang bu süreci aktif bir bilgi alma ve edinme süreci olarak 

tanımlamaktadır (Lang, 1974). Lynch ise bu algılama sürecinin sonucunda insan 

beyninde çevre ile ilgili verilerin yer aldığı çevresel bir imajın oluĢtuğunu 

söylemektedir (Lynch, 1960 ). Lynch bu çevresel imajın üç önemli bileĢenini 

tanımlamaktadır, bunlar kimlik, strüktür (mekanlar arası iliĢkiler) ve anlam 

Ģeklindedir. Sanoff çevre ile ilgili oluĢan bu imajın zihinsel strüktüre karĢılık 

geldiğini ve bu zihinsel haritanın bir kartografik harita gibi çalıĢtığını diğer bir 

değiĢle bilginin burada çözümlendiğini ve kodlandığını öne sürmektedir. Bu kodlama  

bilginin transformasyonu olarak tanımlanır (Sanoff, 1991).  

Çevresel biliĢim çevre ile ilgili uyarıcıların, bilgilerin sürekli olarak alındığı, 

seçildiği, örgütlendiği ve günlük yaĢamda kullanıldığı dinamik bir süreç oluĢturur. 

Söz konusu bilgiler, etken bir organizmanın maksatlı davranıĢları aracılığı ile 

duyum(sensation) ve usavurmanın (reasoning) etkileĢimi sonucu yapılandırılır 

(Ġmamoğlu, 1980). Ġmamoğlu çevre bilinenlerinin değiĢmesiyle bu örgütleme 

yapısının da sürekli değiĢerek dinamik bir yapı sergilediğini ifade eder. Bu dinamik 

yapının beslendiği kaynak ise çevresel imajdır.  

3.2.2. Çevresel imajın katmanlı yapısı 

Çevresel imaj yaĢantımızda önemli bir araçtır. Doğal çevrenin yanında her ne kadar 

yapay çevreler oluĢmuĢsa da çevresel imaj gündelik yaĢantımızdaki önemini 

korumaktadır. Çevre, ilkel kültürler için de önemli bir olgu olmuĢtur. Doğru oluĢan 
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çevresel imajlar bazen hayati önem oluĢturmaktadır. Luritcha‟daki insanlar (Orta 

Avustralya) dört yıllık kuraklık sonunda topraklarından göç etmek zorunda 

kaldıklarında kabiledeki yaĢlı insanların topografik hafızaları sayesinde hayatta 

kalmayı baĢarmıĢlardır. Bu, yaĢlıların eskiden edinmiĢ olduğu deneyimlerinden ve 

onlara dedelerinden kalan bilgilerle geçmek zorunda oldukları çöllerdeki zincirleme 

su kuyularından haberdar olmaları ve zihinlerinde oluĢmuĢ olan imajsal haritayı 

kullanmaları ile mümkün olmuĢtur. Bu deneyimlerde oluĢan doğru bilgiler yaĢam ya 

da ölüm anlamına gelmiĢtir. 

Yön bulma, duygu ve hislerin de varlıklarının görülebildiği, çevresel imajın önemli 

bir fonksiyonudur (Lynch, 1960). Fakat imaj, yön ve hareket için etkin bir harita 

olmakla beraber davranıĢlarımız ve bilgimiz için  de önemli bir referanstır. Çevreyi 

izlere ayırmak, belirgin özelliklere göre isimlendirmek  bilginin düzenlenmesi için 

önemlidir. Çevresel imaj daha da ileri giderek aktiviteleri ve insan hareketlerini 

düzenleyen bir yapı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yön bulmanın ve oryantasyonun 

çevresel imajın etkisi altında olması da bu nedenden kaynaklanmaktadır.    

Algı, mekan, imaj olguları üzerinde geliĢtirilen kuramsal çerçeveler, mekansal imajın 

oluĢumunu ve yapısını açıklamaya yönelik kavramsal modeller öne sürerler. Bununla 

bağlantılı olarak çevresel imaj, değiĢen katmanlı bir yapıya sahiptir (Kahvecioğlu, 

1998). Mekansal imaj, duyumsal ve algısal süreçlerle birlikte biliĢimin konusu olan 

öğrenme, hatırlama, kavrama, çağrıĢım ve anlamlandırma gibi süreçlerin zihinde 

oluĢturduğu soyut ve kavramsal bir olgudur. Mekanlar üzerinde kurgulanan her 

düĢünce ve aktivitede mekanlar, bir anlamda kavramsal karĢılıkları olan imajlarla 

temsil edilirler. Mimari çevrenin ve mekanların algılanmasında, 

anlamlandırılmasında, değerlendirilmesinde zihinlerdeki mekansal imajlar 

kullanılmakta ve varılan yargılar da yeni birer imaj olarak bellekte saklanmaktadır. 

Çevresel imajın oluĢabilmesi için iki çeĢit veriye ihtiyaç vardır (Lynch, 1960); 

1. Bölgelerin ve objelerin yerleĢimi  

2. Bunların bulundukları çevre içinde sahip oldukları karakteristik özellikler. 

Bu noktada Appleyard‟ın ve Lynch‟in tanımlarında, çevresel verilerin zihindeki 

iliĢkileri ve farklı verilerin birbirleri ile olan bağları farklı olarak tanımlansa da 

değiĢmeyen ortak nokta bu verilerin zihinde bir çeĢit bilgi sistemini oluĢturmalarıdır. 

Bu zihinsel sistem bilgi ağı olarak tanımlanmaktadır (Lynch, 1960).  
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Çevresel bilgi (environmental information) yön bulmada hedefin belirlenmesinden 

baĢlayarak, karar planı gerçekleĢtirme ve bu planı etkin kılıp davranıĢa dönüĢtürme 

ve hedefe ulaĢmaya kadar yön bulmanın her safhasında etkin bir görev üstlenir 

(Passini, 1984). Bu bilgi içinde üç farklı bileĢen tanımlanır: 

1. Tanımsal bileĢen (descriptive): Çevrede neler olduğuna dair bilgiler içerir. 

2. Konumsal bileĢen (locational): Nerede olduğumuza dair bilgiler içerir. 

3. Zamansal bileĢen (time): Zamana dair bilgiler içerir. 

3.3. Algısal ve BiliĢsel Sürecin Sonucu Olarak Yön Bulma ve Oryantasyon 

Ġnsanoğlu kararlı bir yapıya sahiptir. Bir hedefi vardır ve bu hedefe dosdoğru ilerler 

(Corbusier, 1929). Le Corbusier bu tanımlamayı insanın sahip olduğu rasyonel 

yapıyı açıklamak için kullanmıĢtır. Günlük hayatta baĢarılı olabilmemiz için nereye 

gittiğimizi bilmemiz gerekmektedir. Nereye gittiğimizi bilmemiz için de nerede 

olduğumuzu bilmemiz, bir baĢka deyiĢle bulunduğumuz çevre hakkında doğrudan 

bilgiye sahip olmamız gerekmektedir. Objeler ve çevre hakkındaki bu iliĢkinin 

bilinmesine topografik oryantasyon adı verilir (Griffin, 1973). Bu çevresel bilginin 

nasıl edinildiği ve tekrar kullanılmak üzere nasıl forme edildiği 3.1‟de açıklanmıĢtır. 

Oryantasyon, insanın nerede olduğunu bilmesi ve nereye gideceğine dair ön fikir 

sahibi olmasını sağlarken en uygun yönü seçmesine de yardımcı olur (Sanoff, 1991). 

B.Zevi, oryantasyonun insanın varoluĢunu kavramasındaki en önemli etkenlerden 

biri olduğunu söyler (Ġmamoğlu, 1980). Passini mekansal oryantasyonu tanımlarken 

varolan fiziksel durumu belirleyebilme, bunu da çevresel verilerle destekleme olarak 

ele alır (Passini, 1984).  

Ġnsanların oryantasyon problemine nasıl yaklaĢtıklarını araĢtıran çalıĢmada (Rieser, 

1983) mekansal çıkarsamayı (spatial inference) etkileyen iki çeĢit referans sistemi 

tanımlanmıĢtır: 

1. Kendini referans verme (Self-reference system): Kendi değiĢen konumlarını baz 

alarak hedef objelerinin yerinin tespit edildiği durum. 

2. Çevreyi referans verme (Environment-reference system): Çevrenin yerleĢim 

kurgusunun çerçevesi olarak tanımlandığı durum. 
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Benzer bir biçimde sınırlama teorisi (Theory of Constraints) çerçevesinde 

oryantasyon iki farklı çerçevede tanımlanır (Howard ve Templeton, 1966): 

1. Egosentrik Oryantasyon (Internal Constraints): Herhangi bir objenin yerinin 

vücutta yer alan nokta ve düzlemlere göre belirlenmesi. 

2. Ekolojik Oryantasyon (Ecological Constraints): Çevrede yer alan yüzeylere 

göre hareket etme ve konumunu belirlemek. 

Passini oryantasyon tanımını geniĢleterek, statik ve dinamik olmak üzere iki farklı 

yaklaĢım ortaya koyar; statik yaklaĢımda oryantasyon kendi konumunu belirleme ile 

ilgili iken dinamik yaklaĢımda ise bir noktaya ulaĢmak için sıra ile yapılması gereken 

eylemler olarak yer alır (Passini, 1984). Kaybolma hissi her iki durumun da 

gerçekleĢmemesi halinde ortaya çıkar. SeçilmiĢ birtakım hedeflere ulaĢma çabası 

oryantasyon ile yön bulma arasındaki iliĢkiyi ortaya koyar.   

Yön bulma ; 

1. Karar verme ve hareket planı gerçekleĢtirme 

2. Kararları dönüĢtürebilme ve fiziksel çevre içinde karar planı oluĢturma 

3. Karar verme eyleminde çevresel biliĢim ve çevresel algıyı kullanabilme Ģeklinde 

modellenmektedir (Passini ve diğ., 2000). 

Passini ve Rainville (1995) hastanelerdeki mekansal yön bulma problemini 

tanımlamıĢlardır. ÇalıĢmalarında hastalar kesin karar verebilme yeteneklerini 

göstermelerine rağmen, karmaĢık yön bulma problemlerinde sonuçları planlamada 

baĢarısız olmuĢlardır. Bu da göstermiĢtir ki; 

1. Eylemleri planlamak karmaĢık problem çözmenin önemli bir girdisidir. Oysa 

Alzeimer hastaları  plan oluĢturabilme yeteneklerine sahip değildirler. 

2. Ġlgili ve ilgili olmayan verileri ayırt edemedikleri gözlenmiĢtir  (Passini ve diğ.,  

2000). 

Weisman (1981) yön bulma performansını etkileyen dört farklı çevresel etki tespit 

etmiĢtir (O‟Neill, 1991b); 

1. Görsel yolla yapı içinde nirengi noktaları tespit etmek, 

2. Farklı mekanlar arasındaki oryantasyona yardım edebilecek mimari farklılıklar,  
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3. Direkt bilgi almak için iĢaret sistemlerine baĢvurmak, 

4. Binanın özelliklerini (yapısını) anlamamızı kolaylaĢtıracak olan plan biçimi 

(plan konfigürasyonu). 

Tez kapsamında yön bulma ve mekansal oryantasyon arasındaki ince iliĢkiye pek 

değinilmese de anlam karmaĢıklığının giderilmesi için tanımlamaların dikkatli 

analizi gerekmektedir. Mekansal oryantasyon her ne kadar dinamik bir karar verme 

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

değer kazanır. Buna karĢın yön bulma, farklı mekanlar arasındaki iliĢkiyi de içine 

alan oryantasyonu da bir alt küme olarak düĢünebilecek aktif bir eylemdir. O‟Neill 

yön bulmayı aktif bir düĢünsel ve eylemsel süreç olarak ele alırken, mekanların 

hatırlanması, mekansal iliĢkilerin anlaĢılması ve plan karmaĢıklık düzeyi ile 

iliĢkilendirmektedir (O‟Neill, 1991a). Sunulan Strüktürel Algı Modeli kavramlar 

arasındaki iliĢkiyi açıklarken yön bulma performansının da yerini bu çerçeve içinde 

belli etmektedir. 

 

ġekil 3.4 Strüktürel Algı Modeli  (O‟Neill,  1991 a). 

Yön bulmanın daha iyi irdelenebilmesi için sonraki bölümlerde ele alınan alan 

çalıĢmalarında da yer alacak olan bazı kavramlara açıklık getirilmesi gerekmektedir. 

Bu kavramlar O‟Neill tarafından önerilen strüktürel algı modelinin bileĢenleri olarak 

düĢünülebilir; bu model içinde doğrudan yer almasalar da gizli bileĢenler olarak 

düĢünülebilir. Bunlar zihinsel sürecin içinde yer alırlar. 
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3.4.  Zihinsel Süreç Ġçinde Yer Alan Bazı Kavraların Yön Bulma ve 

Oryantasyon Üzerinde Etkisi 

GeçmiĢe dayanarak bugünü değerlendirmek, görmek ve gelecekle ilgili davranıĢlara 

iliĢkin stratejiler geliĢtirmek insan ve çevresi arasında cereyan eden zihinsel sürecin 

en karmaĢık aĢamasıdır. Çevresel bilginin elde edilmesi esnasındaki her adım, bu 

bilgiyle iliĢkili olan yön bulmayı ve mevcut konumu değerlendirmeyle ilgili olan 

oryantasyonu yakından ilgilendirir. Özellikle yön bulma davranıĢının 

değerlendirilmesinde alan çalıĢmalarında sonuçlara ulaĢmada ve çevresel bilginin 

mekansal harekette etkinliğinin ortaya konmasında etkin olan zihinsel harita ve elde 

edilen bilginin değiĢimi ve geliĢimi ile ilgili olan öğrenme ve hatırlama birer alt 

baĢlık olarak çalıĢmada yer almıĢtır.  

Oryantasyon, o anki oluĢan fiziksel çevreye ait kiĢisel algı ile kiĢinin mekan 

hakkında sahip olduğu mevcut temsil arasındaki iliĢki olarak ifade edilebilir (Ohta,  

1980). Bir baĢka deyiĢle oryantasyon geçmiĢle gelecek arasında bir bağ gibi 

görülebilir. Bu bağın kurulması ile çevresel tepki oluĢur. 

 

ġekil 3.5 Mekansal Oryantasyonda Bilgi Edinme Modeli (Ohta, 1980). 

3.4.1. BiliĢsel haritalar 

BiliĢsel harita kavramı Tolman tarafından labirent içindeki farelerin, ıĢık veya 

yiyecek olan hedefe ulaĢmada sergiledikleri davranıĢı tanımlamak için kullanılmıĢtır 

(Tolman,1948). Tolman‟ın basit aygıtlarla gerçekleĢtirdiği mekansal oryantasyon 

deneyleri ile oryantasyon, yön (bu konuya bir sonraki alt baĢlıkta değinilecektir) ve 

zihinsel Ģema arasındaki iliĢkiyi kavramak kolaylaĢacaktır. Deneyin sadeliği deneyi 

anlamlı ve güçlü kılmaktadır.  
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MEKANSAL ORYANTASYON DENEYĠ (Tolman, 1948) 

 

ġekil 3.6 Oryantasyon ve kısayol deneyinde birinci kademe (Tolman, 1948). 

Labirent içinde bırakılan farelerin, labirentin bir köĢesinde yer alan yemek kutusunu  

bulma deneyinde kullanıldığında aynı grup farelerin deney sayısı arttıkça hedef 

süresinin kısaldığı bununla beraber çıkmaz sokağa giriĢ olarak nitelendirilen hata 

sayısının azaldığı görülmektedir. Bu kısa deney, farelerin yön bulmasında etkili olan 

sistemin sadece “uyarı-cevap‟‟ niteliğinde olmadığını, farelerin birtakım özellikleri   

kullanarak bir Ģema oluĢturduklarını gösterir. 

Bir sonraki aĢamada deneyin kapsamı geniĢletilerek iki basamaklı bir deney 

düĢünülmüĢ, bunun için de ġekil 3.6 ve 3.7‟de görülen kurgular kullanılmıĢtır. Ġki 

deneyde de aynı grup fareler kullanılmıĢtır. ġekil 3.6‟da  A noktasından hareket eden 

fareler  oval boĢluktan C-D koridoruna ilerlemekte ve E,F noktalarından geçerek, ıĢık 

kaynağının bulunduğu  “H”  noktasına gelmektedirler. Her gece üç kere yapılan 

deney  dört gece gerçekleĢtirildikten sonra aygıt değiĢtirilmiĢ ve aynı grup fareler 

için Ģekil 3.7 de görülen aygıt hazırlanmıĢtır. 
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ġekil 3.7 Oryantasyon ve kısayol deneyinde ikinci kademe (Tolman, 1948). 

ġekil 3.7‟de yine A noktasından baĢlayan fareler oval bölüme geldiklerinde 

kendilerini bloke olmuĢ durumda bulmaktadırlar. Geri dönen fareler 1 ile 18 

arasındaki koridorları denerler. ġekil 3.8‟de seçilen koridor oranlarına baktığımızda 

ise :%35-6 ve %17-1 No‟lu koridorun seçildiği görülür. Buradan aĢağıdaki sonuçlara 

varılır: Hayvanlar sadece belirli bir rota üzerinde koĢmayı değil, hareket ettikleri iz 

üzerindeki çıkıĢlar bloke edildiğinde hedefe doğru kestirmeden veya dik olarak 

ulaĢmayı  öğrenirler. 

 

ġekil 3.8 Deneyin ikinci kademesinde koridor  seçimine bağlı oranların sunumu 

(Tolman, 1948). 
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Sonuç olarak hayvanların, üst üste gerçekleĢtirdikleri  deneyimlerle rotayı öğrenme 

noktasına geldikleri, oluĢturdukları Ģemalarda yön kavramı ile bağlantılı olarak hedef 

noktasını belirledikleri ve eski deneyimler sonucu oluĢturdukları hareket Ģemasını 

farklı aygıtlarda kullanmaya çalıĢtıkları görülür. 

ÇalıĢma zihinsel haritanın varlığını ve mekanın deneyimlenmesi ile bağlantılı 

öğrenme eylemini net olarak ortaya koyar. Bu zihinsel oluĢum canlıların fiziksel 

çevre içersindeki hareketlerine rehberlik eder. 

Ortaya konan biliĢsel harita teorisi (Tolman, 1948), farenin zihninde geliĢen bilgilere 

yoğunlaĢmasına karĢın, deneyde olası bazı rotalara ve çevresel uyarılara dair 

tahminlerin yer almaması tartıĢılmaktadır (Kaplan, 1973). 

Bilgi birbirine zincirleme olarak bağlı dört tip olarak tanımlanır (Kaplan, 1973). 

Bunlar canlının nerede olduğuna dair bilgi, gelecek eylemin ne olacağına dair bilgi, 

bu eylemin iyi veya kötü sonuçlanabileceğine dair bilgi ve olası rotalara ve 

stratejilere dair bilgi Ģeklindedir. Burada Tolman‟ın fare deneyinde yer almayan ve 

eksikliği tartıĢılan ise en karmaĢık olarak tanımlanabilecek, içinde karĢılaĢtırmalara 

ve değerlendirmelere yer veren olası rotalara dair bilgidir. 

O‟Neill , Weisman‟ın (1984) teorik çalıĢmaları ve Kaplan‟ın (1976) biliĢsel harita 

modelini temel alarak kavramsal bir algı modeli öne sürmektedir  (O‟Neill, 1991a). 

 

ġekil 3.9 O‟Neill‟in (1991a) Kavramsal Algı Modeli. 

O‟Neill biliĢsel haritayı algının biliĢsel ve fiziksel faktörlerinden biri olarak 

tanımlamaktadır. Kuipers (1983) biliĢsel haritanın iki bileĢeninden bahsetmektedir; 

1. Metrik iliĢkiler: Mekanlar arasındaki yön ve uzaklığı içerir. 

2. Topolojik iliĢkiler: Mekan düzenini ve mekanlar arası bağlantıları içerir. 

O‟Neill mekanlar arasındaki bağlantıları içeren bilginin daha önce oluĢtuğunu ve bu 

topolojik bilginin yön bulma açısından daha etkin olduğunu ve metrik bilginin bir 

hedefe veya amaçlanan bir mekana ulaĢmak için yetersiz olduğunu savunmaktadır 

(O‟Neill, 1991a). Buna göre metrik bilgi uçak yolculuğu gibi izlerle bağlantıların 

ikinci derece öneme sahip olduğu etkinliklerde önem kazanır. 
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Lynch biliĢsel strüktürü oluĢturan beĢ bileĢen sunmuĢtur (Lynch, 1960). Bunlarla 

ilgili birçok araĢtırma ve mevcut tezler bulunduğu için bunlara çok kısa olarak 

değinilecektir. 

1. Ġzler (paths): Hareket eyleminin gerçekleĢtiği belirgin alanlardır. (Yaya ya da 

araçla yol aldığımız yollar, vapurların hareket ettiği nehirler, mekanları birbirine 

bağlayan mekanlar...) 

2. Sınırlar (edges): Farklı alanları ayıran birtakım elemanlardır. (Sahil kıyıları, 

bariyerler, duvarlar...) 

3. Bölgeler (districts): Kendi baĢına tanımlanabilir özelliklere sahip alanlardır. (Bu 

tanıma göre New York‟un içerisindeki bölgelere örnek olarak tiyatro bölgeleri ve 

alıĢveriĢ bölgeleri verilebilir.) 

4. GiriĢler (nodes): Bir Ģehrin giriĢi sayılabilecek, o yeri temsil eden, tarihsel ya da 

birtakım yapısal özelliklere sahip noktalardır. 

5. Nirengi noktaları (landmarks): Herkesin bildiği ve temsil edici özelliğe sahip 

nesnelerdir. (Mısır için Mısır Piramitleri, Paris için Eyfel Kulesi...) 

Bu kavramlar farklı içeriklerde gerek alan çalıĢmalarında gerekse yön bulma 

performansı değerlendirmelerinde sık sık karĢımıza çıkmaktadır. 

ġemanın niteliği ve oluĢma Ģekli de insanlarda farklılık göstermektedir. 

Her zaman araba ile hareket eden bir insanın çizerek ortaya koyduğu Ģemanın 

arabanın hareket ettiği rotalardan oluĢtuğu ve fazla ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı 

gözlenirken, buna karĢın yaya hareket eden bir insanın mekanlar arasındaki iliĢkileri 

daha ayrıntılı ortaya koyabildiği gözlemlenmiĢtir. 

Zihinsel haritanın oluĢumunda farklı yöntemler ortaya konulmaktadır (Lynch, 1960). 

Bunlar aĢağıdaki gibi özetlenmektedir; 

1. Bazı insanlar ilkönce belirgin izleri ve elementleri ortaya koyar. 

2. Bazen ilk önce sınırlar çizilir ve sonra bu haritanın içi doldurulur. 

3. Bazen bazı sistemler göz önüne alınır ve bu sistemin içi iĢlenir. (örneğin: grid 

sistem) 

4. Bazen alanlar ilk önce çizilir ve daha sonra bu alanların birbiri ile bağlantıları 

kurulur. 
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5. Belirgin merkezler çizilir ve bu noktaların çevreleri oluĢturulur. 

Appleyard (1970), akıldan harita çiziminde yapılan hatalar ile sırasıyla alanın 

kullanım iĢlevinin belirsizliği, kolayca görülememesi ve biçim belirsizliği arasında 

anlamlı bir iliĢki saptamıĢtır. 

BiliĢsel haritalar hakkında yapılan araĢtırmalar tasarımcının algılanabilir çevreler 

yaratmasına yardımcı olacaktır. Özellikle kullanıcının ziyaretçi olduğu kamu 

yapılarında, havaalanlarında, hastane gibi yapılarda ya da zihinsel özürlü gibi 

belirgin özellikteki kullanıcıların davranıĢ sergilediği hastane yapılarında çevrenin 

özellikleri daha çok ön plana çıkmaktadır (Lang, 1987). 

Ġnsan önceden bilmediği bir mekana gittiği zaman kafasında hala eski Ģema 

mevcuttur. Bu Ģema, yönünü bulabilmesi, yeni Ģemayı oluĢturabilmesi ya da eski 

Ģemanın geniĢletilmesi ve yenisinin de eklenmesi için etkilidir (Griffin, 1973). 

Zihinsel harita, her türlü akılda kalıcı objeyi içerir ve objeler hakkındaki bilgi de 

insanın çevre içindeki hareketi esnasında oluĢur (Griffin, 1973). Binaların 

görünüĢleri, ağaçlar ya da tepeler, kuĢbakıĢı ile binaların üzerinden oluĢan 

görüntüler). Bu Ģema Appleyard‟ın tanımladığı ve Griffin‟in de açıkladığı gibi bazı 

mekanlardan ya da doğrultusu ve çevre ile iliĢkisi belli olmayan alanlardan da 

oluĢabilir. Bu gibi durumlarda bazı belirgin özelliklerin bizim için referans 

oluĢturduğu düĢünülebilir. (Örneğin, bir yapının camları veya bu yapının bulunduğu 

tepe gibi). Belirgin özellikler zihinsel Ģema için birer pusula yönü niteliğindedir. 

Zihinsel Ģemada yer alan alansal özelliklerin ve alanlar arasındaki bağlantısal 

özelliklerin kavranabilmesi için aĢağıdaki örnek verilebilir. 

Zihinsel özürlü insanların mekanlar arasındaki bağlantıları iyi kuramadıkları, 

mekanları sadece çok belirgin bazı özelliklere göre hatırlayabildikleri görülmüĢtür. 

Üzerindeki belirgin yazısı kaldırılmıĢ olan bir otobüs durağının zihinsel özürlü 

tarafından ayırt edilmesinin güç olduğu görülmüĢtür. Bu kiĢilerin Appleyard‟ın 

sıralı-özel olarak tanımladığı iliĢkileri kuramadıkları, buna karĢın özel iliĢkileri ve 

birtakım özellikleri kullandıkları söylenebilir. 

BiliĢsel harita insanların fiziki çevrelerini nasıl algıladıklarına iliĢkin hızlı bir bilgi 

birikimidir (Ġmamoğlu, 1980). Çevredeki nesnelerin ve insanların göreli yerlerine 

iliĢkin olan bu bilgiler, uzam ile ilgili karar verme gibi durumlarda önemli bir rol 

oynar. Eğitim düzeyinin biliĢsel haritalama üzerindeki etkisini araĢtıran çalıĢmaların 
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genel bulgularına göre eğitim düzeyi, zeka, ve sözel muhakeme baĢlı baĢına biliĢsel 

haritalama yeteneği ile iliĢkili görülmemektedir; buna karĢın uzamsal iliĢkiler 

yeteneği, perspektiflerin koordinasyonu, rotasyon, soyutlama ve ölçek indirgemesi 

gibi özel bazı biliĢsel yetenekler daha önemli görülmektedir (Ġmamoğlu, 1980). 

3.4.2. Mekansal öğrenme ve hatırlama 

O‟Neill strüktürel modelinde kiĢisel mekanın hatırlanması ile yön bulma arasındaki 

iliĢkiyi ortaya koymaktadır (bkz. ġekil 3.4).  

Mekansal Dizilim (Space Syntax) yardımıyla yapılan çalıĢmalarda topolojik bilginin 

yapı içindeki geliĢimi irdelenir. Hastane yapılarında gerçekleĢen bir çalıĢma, (Haq ve 

Zimring, 2001) birbirine bağlı mekanlarda topolojik bilginin çevresel davranıĢ ve 

biliĢsel harita için önemli bir ön belirleyici olduğunu göstermiĢtir. AraĢtırma Ģu 

hipotezi açıklar; basit topolojik iliĢkiler öğrenildiğinde, bir baĢka deyiĢle mekan 

kavrandığında ilk önce özel bağlantılar öğrenilir, daha sonra özel entegrasyonlar, 

daha sonra da çevre hakkında genel ve metrik bilgi elde edilir. Bu çalıĢmada ortaya 

çıkarılan bir mekan hakkında genel topolojik bilgiyi öğrenme süresi 10 dakika olarak 

gösterilirken, Alzheimer hastalarının hastane içindeki öğrenme sürelerinin ayları 

alabileceği ortaya çıkmıĢtır (Passini ve diğ., 2000). ÇalıĢma bulgularından hareketle 

Ģu sonuca varılmıĢtır; topolojik biliĢsel bilgi öğrenmekle ilgilidir ve bu öğrenme kısa 

bir sürede gerçekleĢir. Topolojik kurgunun mekansal dizilim çerçevesinde ele 

alınması, yön bulma ve çevresel algının değerlendirilebilmesi için önemli bir girdi 

oluĢtururken insanların ilk defa bulundukları ve ayrıntılı bilgiye sahip olmadıkları 

çevrede görsel iliĢki ile ulaĢabildikleri çevresel ipuçlarla hareket ettiklerinin ortaya 

çıkmasını sağlamaktadır. Bir baĢka deyiĢle mekansal hareket mekanın anlaĢılması ve 

çevreden bilgi edinilmesine olanak verir (Haq ve Zimring, 2001). 

Penn (2001) mekansal temsil‟i fiziksel çevrenin temsilini ya da nicel görünüĢünü 

kullanarak bağımsız bir veri gibi istatistiksel analizlerle ele alınan davranıĢ izlerinin 

araĢtırması olarak ele almaktadır. Ġnsanın fiziksel çevre içinde “nasıl” hareket ettiği 

sorusunun açıklanması kolay gibi görünse de “neden” bu Ģekilde hareket ettiğinin 

daha problematik bir sorunsal olduğunu vurgular (Penn, 2001). Burada biliĢsel 

mekan, insanın hareket etme eylemi esnasında ona karar vermesine yardımcı olacak 

temsilleri içeren mekan olarak tanımlanır. Bir baĢka deyiĢle, biliĢsel mekan bir 

sonraki hareketi gerçekleĢtirmek için gerekli olan bilgiyi içinde barındırır. Penn 
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çalıĢmalarında, mekansal dizilim ile çevresel biliĢim arasındaki iliĢkinin daha yoğun 

incelenmesi gerektiğine, dürtü ve niyet gibi kavramların, insanın davranıĢ yapısını 

incelemek için üstünde durulması gereğine değinir.  

Mekansal davranıĢlar üzerinde araĢtırmalar yapan bilim adamlarına göre ( Skinner, 

1953) öğrenme, kiĢinin ortamdan gelen çevresel uyarılara karĢı yeni bir cevap 

vermesi ile oluĢur (Lang, 1987). Bununla bağlantılı olarak öğrenme, biliĢsel sürecin 

bir ürünüdür. Ġnsanlar yeni bir çevre içinde yeni estetik değerleri öğrenmek ve kendi 

ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmek için davranıĢlarını bu mekana adapte ederler 

(Lang, 1987). Burada adaptasyon süreci birbirine bağlı üç karakter olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bunlar; 

1. Öğrenme  

2. Hatırlama  

3. GenelleĢtirme Ģeklinde özetlenmektedir 

Öğrenme, gelecekteki davranıĢları da büyük ölçüde etkiler. Bazı imgeler 

unutulurken, bazıları da bellekte yer edinir. Ġnsanlar geçmiĢ davranıĢlarını 

genellemeden gelecekteki davranıĢlarını sergileyemezler. Ġnsanların çevredeki 

uyarılara nasıl cevap verdikleri, onların o çevreyi nasıl kategorize ettiklerine ve 

zihinlerinde nasıl oluĢturduklarına bağlıdır. Objelerin birbiri ile iliĢkilerini öğrenmek 

deneyime ve insan geliĢimine bağlıdır. 

Piaget insanların çevreyi nasıl öğrendiklerini, zihinsel haritanın geliĢimini ve bu 

geliĢim sırasında çevreyi nasıl algıladıklarını araĢtırmıĢtır (Altman ve Stokols, 1984). 

Bazı yerleĢimlerin veya yapıların diğerlerine göre daha çok hatırlanması onların iyi 

strüktüralize olmaları ile iliĢkilidir (Lynch, 1960). Ġnsanlar doğaları gereği zamanla 

geçmiĢ ile ilgili olay ve imgeleri unuturlar. Fakat zaman burada tek baĢına bir etken 

değildir (Lang, 1987). Bazı Ģeylerin hatırlanması diğerlerine göre daha kolaydır. 

Unutma oranı bu Ģeylerin bizim için önemine ve anlamına bağlıdır bu da Gestalt 

Teorisi çerçevesinde bunların zihinde nasıl kategorize edilip nasıl organize 

edildikleri ile iliĢkilendirilir. 

Hatırlama yön bulma ile ilgili alan çalıĢmalarında önemli bir araçtır. 24 Üniversite 

öğrencisinin katılımı ile gerçekleĢen, bilinmeyen çevrede yön bulma davranıĢını 

açıklamayı amaçlayan bir çalıĢma, öğrencilerin 8 dakika içinde bilinmeyen bir 
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kampüste yürüyerek baĢlangıç noktasına gelmelerini incelemiĢtir (Murakoshi ve 

Kawai, 2000). Alan çalıĢmasında iĢaretleme ve eskiz haritası görevi yanında 

fotoğrafla hatırlama ve rota hatırlama testi de yer almıĢtır. ÇalıĢma insan zihninde 

tamamlanmamıĢ bir mekansal temsilde hangi çevresel bilgilerin kullanıldığını ve 

önem kazandığını açıklamaya çalıĢmaktadır. ÇalıĢmanın yöntemine ve ulaĢılan 

sonuçlara ayrıntılı bir biçimde değinilecektir.  

3.4.3. Karar verme ve algısal hiyerarĢi 

Yön bulma üç bileĢenden oluĢan bir biliĢsel süreç olarak tanımlanır ve bu üç bileĢen 

problem çözme iĢlemini tanımlar (Passini, 1984): 

 BiliĢsel harita. 

 Karar verme yeteneği. 

 Kararı yetkili kılmak: Kararları davranıĢlara dönüĢtürmek. 

Bir hedefe ulaĢmak için verilen karalar zinciri yön bulma davranıĢını tanımlar. Bu 

kararlar zinciri, iki strüktürel özellik gösterir (Passini, 1995): 

1. HiyerarĢik yapı: Kararlar dizisi arasındaki hiyerarĢik bir iliĢki mevcuttur.   

2. Karar planı: Ana karar ve onu oluĢturan alt kararlardan meydana gelir. 

DavranıĢları tanımlamaya yönelik olarak gerçekleĢtirilen kararlar zinciri bir noktadan 

belirli bir hedefe ulaĢmak için bir hareket rotası tanımlar. 

Yeni hareket rotası oluĢturmak iki prosedüre göre gerçekleĢir (Passini, 1995): 

1. GeçmiĢ yön bulma deneyimlerini değerlendirerek, onları yeni yerleĢime adapte 

etmek. 

2. Farklı bölümler ve varıĢ noktaları arasında bağlantılar kurarak, temsili bir 

yerleĢim oluĢturmaya çalıĢmak. 

“Koridorun sonunda sağa dön”, “merdivenlerden çık”, haritaya bak” Ģeklindeki yön 

bulma kararları iki ana bileĢenden oluĢur, bunlar; davranıĢ (sağa dönme, yukarı 

çıkma, bakmak) ve davranıĢın nerede veya neye yönelik olacağını gösteren yer 

(koridorun sonunda, merdivenlere, haritaya) bileĢenidir (Passini,1984, 1995). 

HiyerarĢik karar planları, kiĢinin baĢlangıç noktasından hedefe ulaĢmasına kadarki 

davranıĢ serisini belirler.  
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3.5. Mimari Mekanlarda Uzaklık ve Yön 

Oryantasyon, daima yön hissi ile beraber dile getirilir. Bu, hareket esnasında belirli 

noktalara doğru yönlenme veya çevre verilerinden bağımsız olarak durağan bir 

noktadan belirli bir yönün seçilmesini içerir (Passini, 1984). Eğer insan kusursuz bir 

yön hissi ile donatılmıĢ olsa idi çevresel ipuçlarından bağımsız olarak kendi yönünü 

tespit edebilmesi gerekirdi. Fakat yapılan araĢtırmalar bunun imkansızlığını 

göstermiĢtir.  

Zihnimizde temsil edilen çevre ile gerçekte var olan çevrenin bir olmadığı 

düĢünülürse, zihinlerde oluĢan mekanlar arası bağ temsillerinin de farklı olduğu 

söylenebilir. Uzaklık ve yön kavramları bu noktada hem dıĢ dünyaya ait, hem de 

zihinsel dünyaya ait kavramlardır. Buna bağlı olarak biliĢsel uzaklık dıĢ çevre ile 

iliĢkili fakat ondan farklı bir ikincil çevredir. Doğal olarak biliĢsel uzaklık hakkında 

bilgi de davranıĢ haritalarının incelenmesi veya biliĢsel haritaların analizi ile 

mümkündür. 

Ġki ana yaklaĢım arasındaki ayrıma dikkat edilmelidir. Psikolojide adım adım yer 

edinen mekan ve uzaklığa bağlı kavramlar: algılanan uzaklık ve biliĢsel uzaklıktır. 

Algılanan uzaklık mekanın metrik ve biçimsel özelliklerine bağlıdır. Bu tamamen 

görselliğe ve çevresel ipuçlarına bağlıdır. BiliĢsel uzaklık ise objelerin yokluğunda, 

hafızaya dayanan bilgiye, zihinde yer edinmiĢ etkilere ve anlamlara bağlıdır. Algı ile 

uzun zamandır ilgilenen psikoloji, algısal uzaklık kavramını tamamen analiz etmiĢ 

olsa da biliĢsel uzaklık hakkındaki veri ve bilgiler o kadar net değildir. Örneğin bu 

bilginin veri tabanında bir metrik bilgi niteliğinde olup olmadığı açık değildir. 

Sommer (1969), uzaklık kavramına farklı bir Ģekilde yaklaĢarak, grup psikolojisi ve 

grup içindeki davranıĢları incelediği çalıĢmalarında psikolojik uzaklık kavramına 

değinir. Bu bağlamda psikolojik uzaklık, kiĢisel mekan ve egemenlik sınırı 

kavramları ile iliĢkilendirilir (Sommer, 1969).  

Yön kavramı (direction), yön bulma performansı ve belirli bir noktayı iĢaretleme 

arasındaki iliĢkiden ortaya çıkar. Yön duygusu dıĢ referansları kullanarak yönünü 

tespit etme ile ilgilidir (Murakoshi ve Kawai, 2000). ÇalıĢma sonucunda üç strateji 

tanımlanmıĢtır, bunlar; yön, algısal hafıza, ve höristiktir (heuristics). Mekansal 

iliĢkileri iyi hatırlayabilen kiĢiler yönsel bilgiyi kullanabilirler. Mekansal iliĢkileri 

hatırlamada baĢarılı olamayanlar höristik* olarak adaptasyon göstererek bilgisel bir 
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Ģema kullanırlar. KiĢiler çevre hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarında 

höristik arama (heuristics seeking) onlar için yardımcı olabilir. Bilinmeyen çevrede 

karar vermede yön ve mekandan ziyade höristiğin etkili olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yön 

bulma davranıĢı kararlarında %30 olarak höristiğin etkili olduğu görülmüĢtür 

(Murakoshi ve Kawai, 2000).  

Yön bulma performansını daha objektif ölçütler üzerine oturtmaya çalıĢan bazı 

çalıĢmalar ( Peponis ve diğ., 1990; O‟Neill, 1991) yön ve uzaklık kavramlarının 

algısal değiĢkenliğini göz önüne alarak sağladıkları koĢullar ile öznel farklılıkları 

elemiĢlerdir. O‟Neill (1991), alan çalıĢmasının yapıldığı mekanın koridorlarını 

benzer yapıda ve uzunlukta seçerken, sonuçların objektif olmasını amaçlamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Höristik: GeçmiĢte yaĢanan deneyimleri tartarak, deneme yanılma metodu ile hedefe doğru hareket 

etmek.
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4. MĠMARĠ MEKANLARDA YÖN BULMAYI ETKĠLEYEN FĠZĠKSEL 

VE BĠÇĠMSEL FAKTÖRLER 

4.1. GiriĢ 

Ġnsanların bilmedikleri çevrelerde hareket planlarını nasıl oluĢturduklarını ve hangi 

çevresel verilerin hareket esnasında önem kazandığını anlamanın bir yolu bu hareket 

süreçlerinin ve sonuçlarının incelenmesidir.  Yön bulma, çevre ile iliĢkinin 

kurulmasından baĢlayarak kararların davranıĢlarla sonuçlanmasına kadar uzanan bir 

süreç içerir. Bu süreçte etkin olan kiĢisel ve çevresel değerlerin tanımlanma çabası bu 

sürecin anlaĢılmasını kolaylaĢtırır. Bu bölümde yön bulmayı etkileyen fiziksel 

olgulara değinilecek ve biçimselliğin yön bulma performansı üzerindeki etkinliği 

tartıĢılacaktır. Bu bağlamda mekanların kurgusal yapılarına ait geliĢtirilen kavramlar 

iĢlenecek, mimari tasarım özelliklerinin ve iĢaret sistemlerinin yön bulmadaki yeri 

sorgulanacaktır. Bu olgularla beraber “kiĢi” faktörünü değerlendirme çerçevesinin 

içinde tutmak amacıyla “kiĢisel özellikler” faktörü de bu bölümde yer almıĢtır. 

Yön bulma performansının önceden tahmin edilmesinde etkili olduğu düĢünülen ve 

dolayısıyla da önemli bir potansiyel etken olan plan kurgusu, karmaĢıklık düzeyi 

kavramı ile farklı bir boyuta taĢınarak objektif bir ölçüt olarak ele alınmıĢtır. 

Kurgusal yapı ile ilgili kavramlar (seçim noktaları, aksiyel çizgiler, bütünleĢme 

dereceleri…) farklı yaklaĢımlarla açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Mekansal kurgu ayrı bir 

alt baĢlıkta ele alınarak mimari mekanın yerleĢim düzenine bağlı bir olgu olarak ele 

alınmıĢtır. Farklı özellikteki iĢaret sistemlerinin yön bulma performansı üzerinde 

etkisi literatürde yer alan çalıĢmalar ıĢığında değerlendirilmiĢtir. Mimari özellikler 

kapsamında bina formu, sirkülasyon Ģemalarında monotonluk ve sadelik, 

fonksiyonlarda iĢlevin önemi, ıĢık ve renk gibi değerler tartıĢılırken, kiĢisel 

özelliklerde de belirgin iki alt baĢlık (kiĢisel beceri ve cinsiyet) ele alınmıĢtır. 
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4.2. Mekanların YerleĢim Kurgusu ve KarmaĢıklık Düzeyi Kavramının Yön 

Bulma Üzerindeki Etkisi 

Tasarımcı tarafından ortaya konan yapıların gerek yapısal durumuna gerekse 

kullanım performansına yönelik yapılan araĢtırmalar mevcuttur. Bu araĢtırmalar 

varolan bir yapay çevrenin performansı ile ilgilidir. ÇalıĢmalar kullanıcıların 

özellikle havaalanları, alıĢveriĢ merkezleri ve hastane yapılarında yön bulma ile ilgili 

ciddi problemlerle karĢılaĢtıklarını ortaya çıkarmıĢtır. Bu yön bulma zorlukları bu 

mekanlarda zaman kaybına, yapı içinde kiĢisel etkinliğin kaybolmasına, mevcut 

konumunu belirleyememe ile ilgili strese yol açmaktadır. Hatta daha da ileri 

gidilerek plan konfigürasyonuna bağlı olarak yangın ve deprem gibi doğal afetlerde 

can kaybına yol açmaktadır. 

Weisman‟ın (1984) bulgularına göre planın karmaĢıklık düzeyi yön bulamama ile 

doğru orantılı olmaktadır. Tahmin edilen yön bulma performansı ile ortaya çıkanlar 

arasında zayıf bir bağ ortaya çıkmıĢtır, bu da onu daha objektif ölçütler aramaya 

itmiĢtir. Fakat burada amaç hiçbir zaman bina formunu tanımlayıcı bir teori ortaya 

koymak olmamıĢtır.   

4.2.1. KarmaĢıklık düzeyi kavramının tanımlanması 

Peponis ve diğ. (1990) plan konfigürasyonunun objektif ölçütlerini tanımlamıĢlardır. 

Buna göre, plan konfigürasyonu mekanları birbirine bağlayan çizgisel izlere bağlı 

olmaktadır. Mekansal Dizi (Space Syntax), mekanlar arası bu entegrasyon derecesini 

belirlemek için kullanılmıĢtır. Buradaki asıl amaç mekanlar arası doğrudan ve dolaylı 

bağlantıları ortaya çıkarmaktır. ÇalıĢma, entegrasyon derecesi yüksek mekanların 

yön bulma görevinde daha sık kullanıldığını ortaya çıkarmıĢtır; mekansal 

entegrasyona bağlı kavramsal bir model sunmaktadır. Burada çalıĢma yöntemleri 

farklılık gösterse de O‟Neill‟in (1991a) çalıĢması ile benzerlik göstermektedir. 

Peponis ve diğ. (1990) çalıĢmalarında “binanın formu ve yerleĢim düzeni yapı içinde 

yön bulma davranıĢını tahmin etmemizi sağlayabilir mi?” sorusu üzerinde 

durulmuĢtur. Yön bulma sadece görsel algı ile ilgili değildir. Alt mekanların mekan 

bütünü ile iliĢkisi önem kazanmaktadır (Peponis ve diğ., 1990). Burada 

konfigürasyon mekanların dizilimsel iliĢkisi olarak tanımlanır. Bu sadece ardıĢık 

mekanları değil genel çerçevede birbirinden kopuk mekanların da iliĢkisini 

içermektedir. 
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Weisman (1981) kurgusal çeĢitliliği analitik bir biçimde gruplandırmaktadır ve 

karĢılaĢtırmalı ölçütler önermektedir; 

1. Halkasal (loops) koridor Ģemaları 

2. KöĢe sayısı 

3. Koridorların kesiĢim biçimleri ve açıları (Peponis ve diğ., 1990) 

Peponis ve diğ., (1990) çalıĢmalarında yön bulma davranıĢını daha dar bir çerçevede 

kısaltarak tanımlamaktadırlar; “yön bulma, insanların hedefe gecikmeden, korku ve 

stres yaĢamadan, kısa zamanda ulaĢmalarıdır”. Mekansal Dizilim yardımı ile aksiyel 

bir harita oluĢturulmuĢtur. Bu aksiyel harita kavramına bağlı olarak mekanın yüksek 

bütünleĢme (entegration) derecesi, mekan sisteminde bir mekandan diğer mekanlara 

hareket esnasındaki minimum sapma olarak ortaya konmuĢtur. Bu entegrasyon 

değeri sadece aynı bina içindeki mekanları değil aynı zamanda farklı binaların 

karĢılaĢtırılmasına da olanak verecek mekanları da kapsamaktadır. Mekansal Dizilim 

yardımı ile ortaya konan iliĢkiler doğrudan ve dolaylı bağlantıları ortaya çıkarmıĢtır. 

Peponis ve diğ., (1990)  burada mekanlar arası dolaylı ve doğrudan iliĢkileri ortaya 

koyan bir değer ortaya koymuĢlardır (grafiksel analizin sonucu elde edilen RRA 

değeri). 

O‟Neill (1991a, 1991b), plan kurgusunu açıklar ve plan karmaĢıklık düzeyine 

karĢılık gelen iç bağlantı yoğunluğu kavramını ortaya koyar. ICD (Inner Connection 

Density) olarak adlandırılan ölçüt, uzaklık ve yöne bağlı olmayan, öznel değerlerden 

uzak bir değerdir.  

 

ġekil 4.1 Mekanın karmaĢıklık düzeyinin ICD (Ġç bağlantı yoğunluğu)  cinsinden 

ifadesi (O‟Neill, 1991a). 
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Buna göre ICD oranı yüksek mekanlar plan karmaĢıklık düzeyi yüksek, ICD oranı 

küçük mekanlar da plan karmaĢıklık düzeyi düĢük mekanlar olarak tanımlanmıĢtır. 

ICD oranlarındaki farklılıklar biliĢsel harita ve yön bulma ölçütlerinde de farklılıklar 

ortaya çıkarmıĢtır. ICD oranı ile ifade edilen plan kurgusunun farklı tarzda 

karmaĢıklık düzeyinin mimari algılanabilirliğini etkilediği ortaya konmuĢtur 

(Weisman, 1991). 

4.2.2. Mekanların yerleĢim kurgusu ve karmaĢıklık düzeyi kavramının yön 

bulma üzerindeki etkisi. 

Peponis ve diğ., (1990) ve O‟Neill, (1991a, 1991b) çalıĢmalarında objektif veriler 

peĢinde olmuĢlardır. O‟Neill (1991a) kavramsal bir mimari algılanabilirlik modeli 

geliĢtirmiĢ, bu modeli alan çalıĢması ile amprik olarak test etmiĢtir. O‟Neill (1991a, 

1991b), mimari algılanabirliği tasarlanan çevrenin insanların zihinsel imajının 

oluĢumunda, biliĢsel harita ile oluĢan yapı içi iliĢkilerin kurulmasında yön bulma 

performansındaki rolünün derecesi olarak tanımlamaktadır. Sunulan modelde plan 

konfigürasyonu mimari algılanabilirliğin önemli etkeni rolündedir. O‟Neill (1991a, 

1991b), topolojik plan kurgusundaki mekansal iliĢkileri ortaya koymak ve sunulan 

modeli desteklemek için iz analizlerini, zihinsel haritanın tanımlayıcı özelliğini  ve 

yön bulma için gözlemsel ölçütleri kullanmıĢtır. Algılanabilirlik, mimari mekanlar 

için önemli bir tasarım ölçütüdür (O‟Neill, 1991a). Evans (1982), çevrenin 

algılanamaz oluĢunun güvensizlik hissi tarafından tetiklenen strese sebep olduğunu 

savunmaktadır ve algılanabirliği “gerçekleĢtirilebilir davranıĢları yaratmak” olarak 

tanımlamaktadır (O‟Neill, 1991a). Lynch, (1960) algılanabirliği Ģehrin hatırlanabilen 

ve organize edilebilen izlere sahip parçası olarak tanımlar. Genel literatürde 

algılanabilirliğin önemine bolca değinilmesine rağmen çevrenin karakteristiğini 

ölçülendirmeyi amaçlayan çalıĢmaların sayısı azdır. 
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ġekil 4.2 Yön bulma için bir ön model (Peponis ve diğ., 1990). 

4.3. ĠĢaret Sistemleri ve Grafiksel Bilgi 

ĠĢaretler, yön bulmanın kronik bir problem olduğu otobüs terminalleri, hastaneler, 

havaalanları ve büyük ölçekli devlet yapılarında kullanım yeri bulurlar. Farklı 

karakterde iĢaretler farklı tarzda bilgileri içlerinde bulundururlar. Bazıları kimlik 

(oda numarası, kullanım amacı), bazıları da yön (yönlendirici oklar, “Ģu an 

buradasınız” haritaları) bildirimi sağlar (Carpman ve diğ., 1984; Passini 1980). 

Carpman ve diğ. (1985) hastane içersindeki yön bulma davranıĢını inceledikleri 

çalıĢmada karar verme noktalarına yerleĢtirilen iĢaret sistemlerinin yön bulma 

performansını arttırdığı ortaya konmuĢtur. O‟Neill (1991b) araĢtırmalarında 

karmaĢık plan yapısına sahip yapılarda iĢaretlerin yön bulma performansı üzerindeki 

etkinliğini sınamaktadır. O‟Neil (1991b) yön bulma davranıĢını dört değiĢken 

üzerinde ele alır, böylece farklı karaktere sahip iĢaret sistemlerinin bu davranıĢlar 

üzerindeki etkisini değerlendirir. Bu davranıĢlar dolaĢma oranı, geri dönüĢler, 

duraklama ve etrafına bakınma oranları ve yanlıĢ dönüĢler olarak tanımlanmıĢtır. 

Yazı içerikli ve grafiksel anlatım içerikli olmak üzere iki karakterde ele aldığı iĢaret 

sistemlerinin farklı karakterlerinin yön bulma üzerinde farklı etkiler sergilediğini 

ortaya koymuĢtur. ÇalıĢma, iĢaretsiz dolaĢım alanlarında dolaĢım oranının en az 

olduğunu, grafiksel iĢaretlerle bu dolaĢım oranının arttığını göstermiĢtir (O‟Neill, 

1991b). ÇalıĢma ayrıca göstermiĢtir ki karmaĢıklık düzeyi düĢük (bunu O‟Neill 

geliĢtirdiği ICD yöntemi ile belirler) yapılarda iĢaretler kendi baĢlarına tereddüt ve 

çekince oluĢtururken, karmaĢık yapılarda etkinliklerini arttırarak bu çekinceyi 
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azaltmaktadırlar. Zaman faktörünün önemsiz olduğu durumlarda yazı iĢaretleri yön 

bulma hatalarında etkili iken grafiksel iĢaretler daha az etkili fakat iĢaretsiz durumla 

karĢılaĢtırıldığında daha etkilidir. ĠĢaret sistemleri yön bulma davranıĢının iki 

bileĢeni üzerinde etkili olmuĢtur: yanlıĢ dönüĢler ve geri dönüĢ sayısı. 

Karum‟da yapılan  alan çalıĢması (Doğu ve Erkıp, 2000) “alıĢveriĢ merkezinde iĢaret 

sistemi yön bulma ve oryantasyon açısından yapının yerleĢim düzeninden daha 

önemlidir” hipotezini ortaya koysa da analizler göstermiĢtir ki büyük bölüm kullanıcı   

iĢaret sistemlerinin önemini vurgulasa da iĢaret sistemlerini görmemektedir.  

Passini ve diğ. (2000) ciddi biliĢsel bozuklukları olan hastaların da belirli düzeyde 

yön bulma becerisine sahip olduklarını göstermiĢtir. Hastane çalıĢanları ile yapılan 

görüĢmeler iĢaret sistemlerinin büyük ve algılanabilir mekanlarda olmaları 

durumunda hastaların günlük davranıĢlarında etkili olabileceğini, bu özelliklerin 

genellikle yere bakarak yürüyen alzeimer hastalarının yön bulma performansının 

arttırılmasında kullanılabileceğini vurgulamıĢtır. GerçekleĢtirilen çalıĢmalar, bilindik 

çevrelerde iĢaretlerin yoğunluklu olarak ziyaretçilere hitap ettiğini göstermektedir. 

Bununla bağlantılı olarak iĢaretler, mekanların kullanım Ģeklini yansıtmak ve 

fonksiyonunu belirleyebilmek için kullanılabilirler. Ana sirkülasyon mekanlarının 

etrafında ana iĢaretlerin kullanılması, ikincil öneme sahip iĢaretlerin de farklı 

mekanlarda yer alması, gerekli ve gereksiz bilgiyi ayırt edemeyen hastalar için önem 

kazanmaktadır. 

Peponis ve diğ. (1990) yön bulmanın bir tasarım kriteri ve önemli bir ön belirleyici 

olarak alındığını iddia ettikleri hastane çalıĢmasında (100 yataklı Homey Hospital ) 

Ģu sözlere yer verir; “ hastane duvarlarındaki iĢaret ve tabelalar yön bulmanın bir 

problem olduğunun ipuçlarını veriyordu”. Farklı yaklaĢımlar ve metotlar bu 

çalıĢmalarda farklı bulgularla sonuçlanmaktadır. Bu da konu özelinde iĢaret 

sistemlerinin yararlılığını bulanık kılmaktadır.  

4.4. Mimari Mekana Ait Tasarım Özellikler 

Sosyal bilimlerin önemi insanların duvar renklerine, yuvarlak binalara karĢı 

görüĢlerinin detaylandırılmıĢ formülasyonundan değil, önerdikleri metotlardan ve 

insan davranıĢları hakkındaki araĢtırmalarından kaynaklanmaktadır (Sommer, 1969). 

Çevresel form ile insan davranıĢları arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmak bir uzmanlık 
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alanıdır. Mimarlık teori ve pratiği ise hem çevresel form hem de insan davranıĢları 

ile yakından iliĢkilidir. Farklı uğraĢ alanları arasıdaki bu ara kesiĢimler ise meslekler 

arası iĢbirliğini zorunlu kılmaktadır.  

Belli iĢlevler için tasarlanan bina ve onu oluĢturan uzamlar, boyutları, ölçeği, ıĢığı, 

taĢıyıcı sistem düzeni, akustiği, eĢyaları, yüzeylerdeki malzeme rengi ve dokusuyla 

karmaĢık bir bütündür (Ġmamoğlu, 1980). Belli bir zaman dilimi içinde insanın duyu 

organlarına ulaĢan uyaranlar sayılmayacak kadar fazladır. Bir baĢka deyiĢle dıĢ 

dünyadan gelen uyaranların bir kısmı seçilerek algılanır. Bütün bu uyaranlar içinden 

hangilerinin seçildiği ve algılandığı yalnızca uyarana değil, aynı zamanda o andaki 

ilgi, amaç, ve beklentilerini yansıtan biliĢsel süreçlere de bağlıdır (Kahvecioğlu, 

1998). Bunlar da çevrede oluĢan birtakım özelliklerin tanımlanmasını 

güçleĢtirmektedir. Bu nedenle literatürde yer alan çalıĢmalarda sonuçları en çok 

etkileyen kavramlar ele alınmıĢtır.  

Passini ve diğ.(2000) Montreal‟deki dört katlı hastane yapısında gerçekleĢtirdikleri 

alan çalıĢmasında hastaların yön bulma profilini ortaya çıkarmak ( bu bir anlamda 

hastanın anatomisini ortaya çıkarmak anlamına gelmekteydi) ve yön bulmada rol 

alan mimari özellikleri belirlemek için dört farklı görev belirlemiĢlerdir. En iyi 

bildikleri çevrede, en az bildikleri ve katlar arası karmaĢık bir rotayı içeren çevrede 

gözlemlenen yön bulma davranıĢı bazı tasarım özelliklerinin özel etkisini de ortaya 

çıkarmıĢtır. Asansör kullanımı yön bulmanın en zor kademesi olarak ortaya 

çıkarılmıĢtır. Bir kısım kullanıcı asansöre bindiğinde hastaneyi terk ettiğini 

zannetmiĢtir. Bu kullanıcılar, asansöre binmeden önce giysilerini ve görünüĢlerini 

kontrol etme gereği duymuĢlardır. ÇalıĢmada mimari özelliklerle ilgili sonuçlar iki 

alt baĢlıkta yer almıĢtır, bunlar; sirkülasyona bağlı özellikler ve referans 

mekanlarıdır. Veriler Ģunu göstermiĢtir ki; sirkülasyon rotası sade olabilir fakat 

monoton olmamalıdır. Önerilen çözümde tasarım ana mekanlar arasındaki görsel 

iliĢkiyi desteklemelidir, çünkü hastalar her ne kadar basit yön bulma görevlerinde 

baĢarılı olsalar da farklı mekanları içeren karmaĢık yön bulma davranıĢlarında 

baĢarısız olmuĢlardır. Koridorlar açık ve net olmalı, farklı mekanları gerektiren 

mekanizmalar koridorda yer almamalıdır. Bunun nedeni hastaların çevresel 

uyarılardan gerekli ve gerekli olmayanları ayıramamalarıdır. Asansörler belirli bir 

hedefe ulaĢmayı imkansız kılmaktadır (Passini ve diğ., 2000). ÇalıĢma referans 

noktalarını belirleyici, ayırt edilebilen, kolayca hatırlanabilen elemanlar olarak 
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tanımlar. Tariflenebilir, farklılaĢan çevre hastalar için referanslar sağlamaktadır. 

HemĢire odası ve güvenlik odası belirgin birer nirengi noktası oluĢtururken, 

çalıĢanlar tarafından önemi vurgulanan duvar saati hastalar tarafından 

önemsenmemiĢtir. Kahvecioğlu‟nun (1998) tariflediği “seçici dikkat” kavramı 

burada ortaya çıkmaktadır. Kafeterya, yaĢama mekanı ve giriĢ holü gibi mekanlar 

fonksiyonları ile belirgin özellikte olmalarından dolayı hatırlanabilir mekan olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Bu mekanlar yön bulma eyleminde birer nirengi noktası olarak yer 

almıĢtır. ÇalıĢma referans noktası, form, fonksiyon ve anlam iliĢkisi içinde oluĢum 

göstermektedir. 

Karum yapısı içindeki galeri boĢluğu (bkz. Bölüm 5.5) bu anlamda hem bir görsel 

bilgi elde etme mekanı, hem de güçlü bir referanstır. 

Weisman, (1981) “iyi form” tanımını yapmak için öznel bazı ölçütler sunmaktadır. 

Plan kurgusunu, sadelik, akılda kalıcılık ve tanımlanabilirlik olarak ele alır. Bu 

tanımlar plan kurgusu içinde yeniden tanımlanır. Weisman (1981) bu tanımları 

kullanarak plan kurgusunu iki boyutlu olarak değerlendirmektedir. ÇalıĢma 

algılanabilirlik kavramını öznel verilerle değerlendirmesine karĢın tasarım özellikleri 

ile algılanabilirliği tanımlamaya çalıĢması bakımından önemlidir (O‟Neill 1991a). 

O‟Neill (1991a) plan kurgusunun en objektif bileĢeni olarak seçim noktaları 

arasındaki topolojik bağlantıları (connections between choice points) göstermektedir. 

Seçim noktalarını da kiĢinin iki veya daha fazla hareket yönü arasında seçim yapmak 

zorunda olduğu nokta olarak tanımlar. Bu seçim noktaları fonksiyonel olarak önem 

kazanır ve zamanla da zihinsel birer nirengi noktası (landmark) haline gelirler 

(Lynch, 1960). Mekansal öğrenmenin ilk safhalarında yapının mekansal kurgusunu 

anlamak topolojik bağları bilme ile kısıtlı olduğundan seçim noktaları önem 

kazanmaktadır. Çünkü mekansal açıdan deneyim kazanmanın erken safhalarında bile 

topolojik bilgiden mekansal bilgiye geçiĢte seçim noktalarının rolü önemlidir  

(O‟Neill 1991a). 

Hareket esnasında fiziksel çevrenin mekansal temsil ile iliĢkisini açıklamayı 

amaçlayan araĢtırmacılar bilgisayar simülasyonu ile oluĢturulan sanal mekanları da 

çalıĢmalarına dahil etmeye baĢlamıĢlardır. Yaratılan sanal mekanlar bir anlamda 

insan davranıĢ ve tepkilerinin incelendiği laboratuvarlar konumundadır. Üç boyutlu 

sanal mekan içinde hareket etme sonucunda mekansal temsili ortaya çıkarmak, üç 

boyutlu bilgisayar simülasyonunu bir araç olarak kullanmayı gerektirir. Üç boyutlu 



 
38 

yatay bir görüntü içinde hareket eden bir grup ve aynı çevreyi kuĢbakıĢı bir harita ile 

gözlemleyen bir grubun yön bulma davranıĢları karĢılaĢtırılmıĢtır (Tlauka ve Wilson, 

1996). ÇalıĢma, harita grubunun hareketli gruba göre daha iyi bir mekansal temsil 

sahibi olduğunu, buna karĢılık mekanı hareketli olarak deneyimleyen grubun 

oryantasyon esnasında mekansal temsili daha esnek bir biçimde kullanabildiğini 

ortaya çıkarmıĢtır.  

4.5. KiĢiye Bağlı Özelliklerin Yön Bulma Üzerinde Etkisi 

4.5.1. KiĢisel beceri faktörü 

Mekanın deneyimlenmesi, fiziksel veya sanal olarak mekan içinde yer edinme, 

çevreden bilgi alma, öğrenme ve bunlar sonucunda çevre ile karĢılıklı olarak 

etkileĢimli iliĢki kurmaktır. Bu iliĢki sadece görsel olarak değil, diğer duyular 

yoluyla alınan duyumların birer kavramsal bütün olarak zihinde yer almasıyla da 

oluĢur (Rapoport, 1977). Duyum kanalları değiĢse de elde edilen zihinsel imajlar  

benzerlik gösterir. Bu nedenle içeride olma deneyimi sadece görsel duyulara bağlı bir 

kavram olmayıp, bütün duyularla ruhsal ve fiziksel olarak orada (mekan içinde) 

olmayı gerektirir. Bu noktada görselliğe dayanan ve sanal ortam içinde 

gerçekleĢtirilen mekan deneyimlenmesinin duyular bütünlüğü ile çeliĢtiği 

söylenebilir.   

Burada bazı özel durumlara da değinmek gerekmektedir. Örneğin ender rastlanılsa da 

bazı insanlarda duyu kanalları birbiri ile iliĢkili olabilmektedir (Tufan, 2002). Tıp 

dilinde “sinestezi” olarak adlandırılan bu özel durumda beyin duyulan her sese bir 

renk, bir Ģekil ya da bir lezzet atamaktadır. Aynı Ģekilde birçok insan ses tonlarını 

Ģekil ve renklerle bağdaĢtırmakta ya da harfleri birer renk olarak algılamaktadır. A 

koyu kırmızı, E açık mavi, I sarı olarak ıĢıldamaktadır. Bilim adamları bu olguyu tam 

olarak tanımlayamamakla beraber algı ve kiĢisellik arasında ilginç bir örnek 

oluĢturduğunu savunmaktadır.   

Mekansal davranıĢ çalıĢmaları genellikle çevre içinde gerçekleĢir, çünkü normatif 

modeller kiĢisel farklılıkları çevresel determinizm içinde gözardı ederler (O‟Neill, 

1992). KiĢisel farklılıkları temel alan çalıĢmalarda da kiĢi faktörü iyi 

incelenmemiĢtir. Bu durumlarda da kiĢi faktörü, davranıĢları açıklayamayacak 

tanımlanmamıĢ bir “kara kutudur” (O‟Neill, 1992). Stokols ve Schumaker, (1981) 
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“sosyal hayal edebilme” (social imageability) kavramını ortaya atarak algının çevre 

içinde bulunulan sosyal konumla iliĢkili olduğunu öne sürmüĢtür (O‟Neill, 1992). Bu 

kavram da hastane görevlileri ile hasta veya ziyaretçilerin aynı mekanı farklı Ģekilde 

algılamalarında önem kazanır. Bu kiĢisel faktörler alan çalıĢmalarında olduğu gibi 

oluĢturulan modellerde de yer almalı ve iyi tanımlanmalıdır. Bu, çevresel davranıĢ 

paradigması içindeki bileĢenlerin dikkatli ve belirleyici bir Ģekilde ele alınmasını 

gerektirir. 

4.5.2. Cinsiyet faktörü 

Cinsiyet faktörünün, çoğu çalıĢmada belirleyici bir faktör olarak gösterilmemesine 

rağmen, bir kısım alan çalıĢmasında belirgin farklar ortaya konduğu için kiĢiye bağlı 

özellikler arasında yer alabileceği düĢünülmektedir. 

Lawton ve diğ. (1996) bilinmeyen bir iç çevrede yön bulma performansında ortaya 

çıkan, davranıĢsal ve anketlere dayalı ölçütlerle belirlenen cinsiyete bağlı farklılıkları 

ortaya çıkarmıĢlardır. ÇalıĢma, erkeklerin karar vermede önemli derecede 

zorlandığını, buna karĢın yerleĢim düzeninin bir bütün olarak anlaĢılmasında daha 

baĢarılı olduğunu göstermiĢtir. Buna karĢın Passini (1990) körlerde gerçekleĢtirdiği 

yön bulma çalıĢmalarında cinsiyete bağlı herhangi bir sonuç gözlemlememiĢtir. 

Diğer çalıĢmalarda da (Bryant, 1982; Gelea ve Kimura, 1993; Holding, 1989) 

erkeklerin kadınlara oranla nirengi noktalarını yön belirlemesinde kullanmada daha 

baĢarılı olduklarını öne sürmektedir (Lawton ve diğ., 1996). 
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5. YÖN BULMA PERFORMANSI ÜZERĠNE YAPILMIġ ALAN 

ÇALIġMALARI  VE DEĞERLENDĠRMELER 

5.1. GiriĢ 

Yön bulma, çevrenin algılanmasından baĢlayarak bilginin elde edilmesi, karar planı 

oluĢturulması ve bu kararların davranıĢlara dönüĢtürülmesini içeren geniĢ yelpazeli 

bir zihinsel ve eylemsel süreçtir. Konu özeline inildiğinde deneysel sonuçlarla kesin 

olarak ortaya konması güç olsa da yön bulma ile ilgili geliĢtirilen farklı yöntemler 

kuramsal çerçeve içinde sunulan düĢünce ve hipotezlerin sınanmasında rol alır. Yön 

bulma ve oryantasyonun her aĢamasında kullanılan çevresel bilginin 

değerlendirilebilmesi için insan beynindeki bilgilerin bilinmesi gerekmektedir 

(Sanoff, 1991). Bu da bu bilgilerin dıĢavurumundan ortaya çıkan eylem ve 

davranıĢların incelenmesiyle gerçekleĢir. Bu çerçevede iki yöntem tanımlanır 

(Sanoff, 1991). 

1. Ġnsanların o çevre hakkında neler hissettiklerini sormak. 

2. Mekan içindeki davranıĢları inceleyerek yargılara varmak. 

DavranıĢ haritası insanların tasarlanan çevre içindeki davranıĢlarını tanımlamayı ve 

mekan kullanımlarına  dair ipuçları elde etmeyi amaçlar. Mekan kullanımına iliĢkin 

verileri elde etmek ve mekan içindeki davranıĢları önceden tahmin etmeyi amaçlayan 

yeni yöntemler ( Mekansal dizilim yardımıyla ) mekan kurgusundan yola çıkarak, 

kurgu ve davranıĢ arasındaki iliĢkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bilgiler 

ıĢığında Bölüm 5‟teki çalıĢmalar yöntemleri göz önünde bulundurularak ve bazı 

ortak yönleri dikkate alınarak Ģu Ģekilde gruplanabilir: 

1. Gözlem ve anket kullanma: Birtakım görevlerden oluĢan aĢamalarda, davranıĢlar 

gözlemlenerek anketlerde elde edilen bilgilerle karĢılaĢtırma yöntemiyle bulgular 

değerlendirilir ( Passini ve diğ., 2000; Doğu ve Erkıp, 2000, Lawton ve diğ., 

1996; Murakoshi ve Kawai, 2000 ). 
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2. Syntax ve gözlem yöntemi: Mekansal Dizilim analizleri ile elde edilen bilgiler 

gözlem sonuçları ile karĢılaĢtırılmıĢtır (Haq ve Zimring, 2001; Ünlü ve diğ., 

2000) . 

3. Nesnel ölçütlere göre çıkarsamalara varmak: Öne sürülen nesnel verilere göre 

yön bulma performansını değerlendirmek ve bunu yine nesnel bir ölçüyle 

(karmaĢıklık düzeyi ölçüsü) iliĢkilendirmek. 

4. Bilgisayar simülasyonu ile elde edilen bir mekanda mekansal deneyim ve yön 

bulma (Tlauka ve Wilson, 1996). 

5.2. ĠĢaret Sistemleri ve Plan Kurgusunun Yön Bulma Üzerinde Etkisi 

O‟Neill (1991b) çalıĢmasında plan kurgusuna dayalı karmaĢıklık düzeyi ile yön 

bulma arasındaki iliĢkiyi ortaya koyarak, bu iliĢkide iĢaret sistemlerinin etkisini 

irdelemiĢtir. AraĢtırma farklı özelliklere sahip iĢaret sistemlerinin yön bulma 

performansındaki etkinliğini sunmaktadır. 

5.2.1. ÇalıĢmanın amacı 

Bu çalıĢmanın amacı; 

 Plan karmaĢıklık düzeyi farklı model çevreler oluĢturmak, 

 Plan karmaĢıklık düzeyi ile yön bulma performansı arasındaki iliĢkiyi ortaya 

koymak, 

 Farklı özelliklere sahip iĢaret sistemlerinin yön bulma performansı üzerindeki 

etkisini belirlemek, 

 Plan karmaĢıklık düzeyi ile iĢaret sistemlerinin yön bulma esnasında 

etkileĢimlerini ortaya koymak Ģeklindedir. 

5.2.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri (yer ve katılımcı özellikleri) 

ĠĢaret sistemlerinin ve plan kurgusunun yön bulma üzerindeki etkisini 

değerlendirmek için Wisconsin üniversitesinin Milwaukee kampüsündeki farklı plan 

yapısına ve karmaĢıklık düzeyine sahip 5 yapısı ele alınmıĢtır. Farklı dolaĢım 

sistemine sahip bu yapıların farklı karmaĢıklık düzeyine sahip olmasına özellikle 

dikkat edilmiĢtir. Plan karmaĢıklık düzeyi  ortalama bağlantı yoğunluğu oranı (Inter-

Connection Density) ile ifade edilmiĢtir ve ICD oranıyla gösterilmiĢtir. 15 kiĢilik iki 
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kontrol grubu belirlenmiĢtir. Bunlardan seçilen mekanları iki ölçüte göre 

gruplandırmaları istenmiĢtir; bu ölçütler sadelik ve algılanabilirlik ölçütleridir (Tablo 

5.1). Bu özelliklere göre  seçilen beĢ mekan değerlendirmeye alınmıĢtır (ġekil 5.1). 

Bu değerlendirme, öznel bir değerlendirmedir. 3 numaralı mekan hariç bütün 

mekanların değerlendirme sonuçları ICD oranı ile doğru orantılıdır (ICD‟nin plan 

karmaĢıklık düzeyini ifade eden matematiksel bir değer olduğu unutulmamalıdır). 3 

numaralı mekan ICD oranına göre karmaĢıklık değeri en yüksek mekan gibi görünse 

de simetri özelliği olan tek yerleĢmedir. Bu da onun bu özelliği nedeni ile kontrol 

grubu tarafından sıralamada ICD oranı ile farklı bir konumda yer almasına neden 

olmuĢtur. 

Tablo 5.1 Kontrol Grubunun mekanlara ait öznel kriterleri (O‟Neill, 1991b). 

 

 

      1.0                 1.5                      1.8                            1.66                           1.75 

ġekil 5.1 Mekanların Ģematik planları ve ortalama ICD oranları (O‟Neill, 1991b). 
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21‟ i kız, 34‟ü erkek toplam 55 üniversite öğrencisi çalıĢmada yer almıĢtır. Bunlar 

rastgele olarak beĢ yapıya paylaĢtırılmıĢtır. Grupların mekanları önceden dolaĢma 

(deneyimleme) oranları arasında önemli bir fark yoktur. Ortalama üç, altı kere 

mekanı deneyimlemiĢlerdir. 

5.2.3. Yöntem  

ÇalıĢmada iki farklı değiĢken yer almıĢtır. Birinci değiĢken farklı  plan 

konfigürasyonuna sahip beĢ çevre alternatifinden oluĢmaktadır. Ġkinci değiĢken ise 

grafiksel bilgi, yazı içerikli bilgi ve iĢaretsiz durumdan oluĢmaktadır. Yön bulma 

davranıĢını belirleyen dört ölçüt ele alınmıĢtır. Bu ölçütler; dolaĢma oranı, geri 

dönüĢler, seçim noktalarında duraklama oranı ve yanlıĢ dönüĢler Ģeklindedir. 

ÇalıĢma kapsamında bu davranıĢlar incelenerek yön bulma performansı 

değerlendirilmiĢtir.  

Bütün denekler baĢlangıç noktasına getirilmiĢtir (ġekil 5.2‟de yer alan siyah oklar) 

ve üzerinde kırmızı “X” iĢareti olan kapıya gitmeleri istenmiĢtir. “X” iĢareti bir baĢka 

deyiĢle hedef noktası özelliğindedir (ġekil 5.2‟deki açık renkli oklar ). Hedef noktası 

ile baĢlangıç noktası arasındaki uzaklıklar bütün yerleĢimlerde eĢit olmuĢtur. Yapay 

bir hedef seçilmesinin iki nedeni vardır: birincisi denekler yerleĢim hakkında belirli 

mekanlar hakkında bilgiye sahiptir, bu da çalıĢmanın objektifliğini 

zedeleyebilmektedir, ikincisi böylece deneklerin plan kurgusu üzerinde 

yoğunlaĢması ve bir takım mimari ipuçlarını temel almaları engellenmiĢ olmaktadır. 

Katılımcılar kısıtlı mekan bilgisine sahip olmalarına karĢın yapı içindeki özel rotalar 

ve mekanlar hakkında bilgiye sahip değillerdir. Denekler, yön bulma görevi 

esnasında takip edilmiĢtir ve yön bulma davranıĢları sayfalara kaydedilmiĢtir. DıĢ 

etkileri engellemek için çalıĢma koridorlarda kimsenin dolaĢmadığı ders saatleri 

içersinde gerçekleĢtirilmiĢtir.   

Yön bulma ölçütleri Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

1. DolaĢma oranı: Saniyede aĢılan yol (feet / sn). 

2. Geri dönüĢler: Ġlk olarak geçilen yönün tam tersi yönünde hareket etmek. 

3. Seçim noktalarında duraklama: Seçim noktalarında tereddüt veya iĢaretlere 

bakmaktan kaynaklanan duraksama. 
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4. YanlıĢ dönüĢler: Hedef yönü ile iliĢkili olmayan yönde atılan adımlar. Bu adımlar 

1‟den 5‟e kadar sınıflandırılmıĢtır (1:yanlıĢ yönde atılan bir adım, 5: yanlıĢ yöndeki 

bütün koridorun geçilmesi). 

5.2.4. Bulgular 

Sonuçlar üç alt baĢlık içersinde ortaya konmuĢtur. Bu alt baĢlıklar; plan karmaĢıklık 

düzeyi,  iĢaretleme sistemi ve her ikisinin kesiĢimi Ģeklindedir. 

A- Plan karmaĢıklık düzeyi 

Beklenen sıralamada olmamasına karĢın dolaĢım oranlarında büyük farklılıklar 

ortaya çıkmıĢtır. Geri dönüĢlerde beklenen sıralamada farklılıklar gözlenmiĢtir. 

Duraklama oranlarında iki grup arasında büyük fark gözlenmiĢtir, bunlar; 1, 2 ve 3, 

4, 5 Ģeklindedir. Aynı fark, yanlıĢ dönüĢlerde de ortaya çıkmıĢtır. Sonuçlar 

göstermiĢtir ki Plan KarmaĢıklık Düzeyi‟ndeki her artıĢ yön bulma hatalarında artıĢa 

neden olmamaktadır. Buna karĢın Plan KarmaĢıklık Düzeyi arttıkça hata sayısı da 

artıĢ göstermektedir. Plan KarmaĢıklık Düzeyi diğer ölçütler üzerinde gösterdiği 

etkiyi dolaĢım oranı üzerinde gösterememiĢtir. 5. yerleĢimin en düĢük, 1. yerleĢimin 

ise en yüksek dolaĢım oranı sergilemesi beklenirken, simetri özelliği ile ortaya çıkan 

3 numaralı yerleĢim en yüksek dolaĢım oranını sergilemiĢtir (ICD oranı en yüksek 

olmasına rağmen). Simetrik mekanların karmaĢıklık düzeyleri yüksek olsa da 

algılanabilir ve kavranabilir özellikleri fazladır. 

Tablo 5.2 Yön bulma ölçütlerine göre ortaya çıkan değerlendirme  (O‟Neill, 1991b ) 

 

B- ĠĢaret sistemleri 

Üç iĢaret durumu incelenmiĢtir. Bunlar; yazı içerikli iĢaretler, grafik içerikli iĢaretler 

ve iĢaretsiz durum Ģeklindedir. ÇalıĢma, iĢaretsiz mekanda dolaĢım oranının düĢük, 

yazı içerikli iĢaret sisteminde  dolaĢım oranının önemli derecede yüksek, grafik 

sisteminde ise en yüksek değerde olduğunu göstermiĢtir. ĠĢaretsiz durumda insanların 
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tereddüt etmeleri ve dolayısıyla duraklama oranının yüksek olması beklenirken tam 

tersi belirgin bir fark gözlenmemiĢtir. ĠĢaret sistemi basit ve yürüme esnasında 

anlaĢılabilir olmalıdır. YanlıĢ dönüĢlerde üç iĢaret durumu arasında önemli farklar 

gözlemlenmiĢtir. Yazı içerikli bilgiyi kullananlar yanlıĢ dönüĢleri en az oranda 

yapmıĢlardır. Grafik iĢaretlerini kullananlar önemli derecede daha fazla yanlıĢ dönüĢ 

yapmıĢlardır. ĠĢaretsiz deneyimlerde de yanlıĢ dönüĢlerin en fazla olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu sonuçlar göstermiĢtir ki zaman faktörü önemsenmediği durumlarda 

yazı içerikli iĢaretler, geri dönüĢler ve yanlıĢ dönüĢler gibi yön bulma hatalarını 

azaltmak için en etkili iĢaret durumudur. Grafiksel semboller daha az etkin olmasına 

karĢın iĢaretsiz duruma göre daha etkindir. Grafiksel bilgi, dolaĢım oranının önem 

kazandığı mekanlarda kullanım alanı bulabilir. 

Tablo 5.3 ĠĢaret sistemlerinin yön bulma ölçütleri üzerinde etkisi (O‟Neill, 1991b).  

1 = Yazı içerikli iĢaret sistemi, 2= Grafik iĢaretler, 3= ĠĢaretsiz durum 

 

C- KarmaĢıklık düzeyi ve iĢaretler 

Ġki durumun kesiĢimlerini ortaya çıkarmak için grafiksel bilgi ve yazı içerikli bilgi 

“iĢaretli” baĢlığı altında toplanmıĢtır.  

 ġekil 5.2 plan karmaĢıklık düzeyi ve iĢaret durumunun dolaĢım oranı üzerinde 

kayda değer bir etkisi olmadığını göstermiĢtir. ĠĢaret sistemi, plan karmaĢıklık 

düzeyini gözetmeden dolaĢım oranını belirli ölçüde arttırmıĢtır. 
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ġekil 5.2 Plan karmaĢıklık düzeyi (floor plan complexity) ile iĢaret sistemlerinin 

dolaĢım oranı üzerinde etkisi (O‟Neill, 1991b). 

 ġekil 5.3 iĢaret sisteminin mevcudiyetinin geri dönüĢ oranında belirgin bir fark 

yaratmadığını göstermiĢtir. Plan karmaĢıklık düzeyi ile iĢaret durumunun geri 

dönüĢ oranı arasında bir iliĢki ortaya konamamıĢtır. Bu da iĢaret sisteminin 

mevcudiyetinin plan karmaĢıklık düzeyine bağlı kalmadan geri dönüĢ oranını 

etkilediği görülmüĢtür. 

 

 

ġekil 5.3 Plan karmaĢıklık düzeyi ile iĢaret sistemlerinin geri dönüĢler üzerinde etkisi 

(O‟Neill, 1991b). 
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 ġekil 5.4 plan karmaĢıklık düzeyi ile iĢaret sisteminin mevcudiyeti arasında 

belirgin bir iliĢki ortaya koymuĢtur. Sonuçlar, kararsızlığın sade ve iĢaret sistemi 

olmayan mekanlarda problem teĢkil ettiğini göstermiĢtir. Buna karĢın plan 

karmaĢıklık düzeyi arttıkça kararsızlık artmaktadır. Basit ve iĢaretli yapılar, basit 

ve iĢaretsiz yapılara oranla daha çok kararsızlık ortaya koymakta bu da yön 

bulma performansında düĢüĢe neden olmaktadır. Plan karmaĢıklık düzeyi arttıkça 

iĢaret sisteminin rolü ve etkinliği artmaktadır. 

 

ġekil 5.4 Plan karmaĢıklık düzeyi ile iĢaret sistemlerinin duraksayıp etrafına bakınma 

üzerinde etkisi (O‟Neill, 1991b). 

 ġekil 5.5 ÇalıĢma, belirli bir plan karmaĢıklık düzeyine kadar iĢaret sisteminin 

mevcudiyetinin yanlıĢ dönüĢ sayılarını etkilemediğini göstermiĢtir. YanlıĢ dönüĢ 

sayısı ölçütü için plan karmaĢıklık düzeyi ile iĢaret sisteminin mevcudiyeti 

arasında belirgin bir iliĢki mevcuttur. ĠĢaret sisteminin mevcudiyeti sade ve 

karmaĢık yapılar için yanlıĢ dönüĢ ölçütü açısından etkili değildir. Bu durumda 

plan kurgusunun etkinliği ortaya çıkmaktadır.  
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ġekil 5.5 Plan karmaĢıklık düzeyi ile iĢaret sistemlerinin yanlıĢ dönüĢler üzerinde 

etkisi (O‟Neill, 1991b). 

Beklenildiği gibi plan karmaĢıklık düzeyinin artması yön bulma performansında 

düĢüĢe neden olmuĢtur. ĠĢaret sistemleri dolaĢım oranında %13‟lük artıĢa, yanlıĢ 

dönüĢlerde %50 azalmaya, geri dönüĢlerde de %62‟lik bir azalmaya neden olmuĢtur. 

Bulgular yön bulma performansında farklı beklentiler için duruma göre yazı içerikli 

bilginin veya grafiksel bilginin kullanılabileceğini göstermiĢtir. Yön bulma çok 

belirleyici bir faktör olsa da dolaĢım oranının önem kazandığı ve belirgin bazı 

hedeflere ulaĢmanın ikinci plana düĢtüğü durumlar ve yapı grupları da mevcuttur. 

Ama yön bulmada zaman faktörünün önem kazandığı, örneğin yangın tehlikesinin 

her an yaĢanabileceği otellerde acil çıkıĢlar için seçim noktalarında konulan yazı 

içerikli bilgiler, korku ve belirsizliği azaltacak grafiksel bilgilerle desteklenebilir.  

5.3. Alzeimer Hastalarının Hastane Ġçindeki Yön Bulma Performansı 

Geriatrie Üniversitesinde araĢtırmacı olan Romedi Passini (2000) baĢkanlığında  

gerçekleĢtirilen çalıĢma (Passini ve diğ., 2000) Alzeimer hastalarında yön bulma 

performansını değerlendirmektedir. Bu değerlendirme yön bulmayı etkileyen 

çevresel özellikleri de içermektedir. Romedi Passini “Mimaride Yön Bulma” 

kitabında yön bulmayı karar planları ve kararların davranıĢlara dönüĢmesi süreci 

olarak irdelemektedir (Passini, 1984).  
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5.3.1. ÇalıĢmanın amacı 

Bu çalıĢmanın amacı, Alzeimer hastalarının yön bulma performansının nasıl 

kolaylaĢtırılacağını belirleyerek genelleĢtirmek ve bir tasarım ölçütü haline 

getirmektir. ÇalıĢmanın kapsamı üç baĢlık altında toplanmıĢtır. Bu baĢlıklar; 

1. DAT (Dementia of the Alzheimer type) içinde yön bulma özelliklerini 

tanımlamak, 

2. Yön bulmayı etkileyen mimari ve grafiksel özellikleri tanımlamak, 

3. DAT hastalarının mekansal hareketlerini etkileyen nitelikleri tanımlamak 

Ģeklindedir. 

5.3.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri 

ÇalıĢmanın yürütülmesi için Montreal‟de 125 hastalı, dört katlı, zemin katında sosyal 

fonksiyonlar içeren bir hastane seçilmiĢtir. 

 

 

(a)                                                                      (b) 

ġekil 5.6 Hastaneye ait plan yerleĢim düzenleri; a) tipik kat planı, b) zemin kat planı 

(Passini ve diğ., 2000) 

Anket çalıĢmasında hastanede en az dört haftadır çalıĢmakta olan 10 hemĢire ve yön 

bulma deneyiminde de en az bir aydır bakım merkezinde bulunan, yaĢları 76-94 arası 

olan ve aktif olarak çalıĢmada yer alabilecek altı Alzeimer hastası yer almıĢtır.  
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Tablo 5.4 Hastaların karakteristik özelliklerini gösteren tablo (Passini ve diğ., 2000); 

MMS (Mini Mental State),GDS (Global Deterioration Scale). 

 

5.3.3. Yöntem 

ÇalıĢma, hastane içinde çalıĢanlarla anket ve hastaların yön bulma deneyimlerinin 

incelenmesi olmak üzere birbirini tanımlayan iki aĢamadan oluĢmaktadır. 

 

Anketin amacı, hastaların yön bulma becerilerinin profilini ortaya çıkarmaktır. 

AraĢtırma anket prosedürleri ortaya konmuĢtur. Bunlar; 

 Hastaların sirkülasyonu 

 ĠĢaretler ve yönlendirmeler 

 Hastaların hareketlerini kısıtlamaya yönelik politikalar 

 HemĢire odasının önemi 

 Güvenlik odasının etkisi Ģeklindedir. 

Yön bulma deneyimi, karmaĢıklık düzeyi birbirinden farklı dört görevden 

oluĢmaktadır, bunlar; 

1.Kendi odasından aynı kattaki yaĢama mekanına,  

2.Oturma odasından asansörü kullanarak zemin kattaki kafeteryaya,  

3.Kafeteryadan yine zemin kattaki rekreasyon odasına, 

4.Rekreasyon odasından tekrar asansörü kullanarak  kendi odasına ulaĢmak 

Ģeklindedir. 
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Buna göre görev 1 hastaların en iyi bildikleri bir çevrede, görev 3 en az bildikleri bir 

çevrede, görev 2,4 ise farklı katları içerdiği ve asansör kullanımını zorunlu kıldığı 

için karmaĢık bir çevrede yön bulmayı içermektedir. 

5.3.4. Bulgular 

Bulgular beĢ ana baĢlık altında toplanmıĢtır; 

1. Hastaların hareket profili: Veriler Alzeimer hastalarının bile bildikleri ya da 

bilmedikleri çevrelerde yön bulma sorununa çözüm getirebildiklerini göstermiĢtir. 

Birbiri ile benzer karmaĢıklık düzeyine sahip mekanların bazılarında baĢarmak, 

bazılarında ise baĢarısız olmak fiziksel çevrenin karakteristiği ile yakından iliĢkilidir. 

2. Oryantasyon ve yön bulmayı etkileyen mimari özellikler: Bunlar iki alt baĢlık 

altında; yerleĢimin genel özelliklerine bağlı nitelikler (sirkülasyon ve plan kurgusu) 

ve karar verebilme kolaylığı sağlayan etkenler olarak incelenmiĢtir. Veriler 

sirkülasyon Ģemasının sade olabileceğini fakat monoton olmaması gerektiğini 

göstermiĢtir. Ana mekanlar arasında görsel iliĢki yön bulma performansını 

arttırmaktadır. Asansörler bakım evlerinde hedefe ulaĢmayı imkansız kılmaktadır. 

Mümkün ise her kat ana mekanlarını kendi içinde çözmelidir. Güvenlik odası ve 

hemĢire odası genellikle referans noktaları olarak gösterilmiĢtir. Asansör de önemli 

bir referans noktası teĢkil etmektedir. Hatırlanabilir mekanlar önemli birer ipucudur. 

Farklı mekanların farklı renkleri hastalar tarafından referans olarak alınmasa da ana 

mekanlar arasındaki doğrudan iliĢki ve belirgin fonksiyonlar mekanı hatırlanabilir 

kılmakta ve yön bulma davranıĢında performansı arttırıcı rol oynamaktadır. 

3. Yön bulma hakkında sözel ve grafiksel bilgi: Hastalardan sadece biri oda 

numarasını kullanarak odasına ulaĢmıĢtır. ĠĢaretler mekanların fonksiyonel 

özelliklerini hatırlatmaları bakımından önemlidir.  

4. Bazı tasarım özelliklerinin özel etkisi: Ġki hasta yerdeki zemin kaplamasına 

reaksiyon göstermiĢtir. Hastalardan bir tanesi kendi gölgesine basmamaya özen 

gösterirken diğeri de kendisini asansör yanında yer alan metal çizgi üzerinde durmak 

zorunda hissetmektedir. 

5. Sağlık merkezinde dolaĢımı ve hareketi etkileyen politikalar: HemĢire odası iki 

koridor ve oturma odası ile görsel iliĢki kurabilmektedir. Diğer yandan güvenlik 
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odası ile beraber özel bir hiyerarĢik konumda olmaları onların sembolik bir obje gibi 

algılanmalarını sağlamaktadır. 

Genel sonuçlar Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir; 

 Alzeimer hastalarının sınırlı yetenekleri vardır. 

 GeniĢ ölçekli çevrelerin algılanması bağlamında biliĢsel haritayı oluĢturabilmek 

onlar için güçtür. Bu hareket etme süreci özel anlamlar ve hatırlamalarla 

desteklenmelidir. 

 Fiziksel çevre insanlarla etkileĢim içindedir ve hastaların yön bulma baĢarılarını 

etkileyen en önemli etkendir. 

 Fiziksel çevre, mekanların yerleĢim kurgusu, önerilen fonksiyonlar ve 

sirkülasyon sistemi  yön bulma için önemlidir. 

 AraĢtırma küçük ölçekli mekanların yaratılması, basit fakat monoton olmayan 

sirkülasyon rotalarının ve deneyimlerin oluĢturulmasının gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. 

 Fiziksel çevre yön bulma problemini ortaya çıkarmakla yetinmemekte, bu 

problemin çözümü için gerekli tüm verileri de içinde barındırmaktadır. Bu veriler 

ve bilgiler değiĢik anlamalar ve kiĢisel tercihler sunacak biçimde organize 

olmalıdır. Yaratılan çevre onu kullananların dilini konuĢmalıdır. 

5.4. Topolojik Bilginin Yapı Ġçinde GeliĢimi 

Texas Tech Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olan Saif-Ul-Haq ve 

Georgia Institute of Technology‟de görevli olan Craig Zimring tarafından 

gerçekleĢtirilen çalıĢmada (Haq ve Zimring, 2001), yön bulma davranıĢında çevresel 

bilginin nasıl edinildiği ve bu bilginin edinilen deneyimlerle nasıl geliĢtiği 

tartıĢılmaktadır. 

5.4.1. ÇalıĢmanın amacı 

ÇalıĢma, mekan topolojisinin kurgusal bilginin oluĢmasındaki rolünü Mekansal 

Dizilim yardımıyla sunmayı amaçlamaktadır. Genelde açıklanmaya çalıĢılan ise 

çevresel form, yön bulma davranıĢı ve biliĢsel temsil arasındaki iliĢkidir. Hipotez, 

basit topolojik iliĢkiler öğrenildiğinde bir baĢka deyiĢle mekan kavrandığında ilk 
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önce yerel bağlantıların (local connectivity) kurulduğunu, daha sonra mekansal 

bütünleĢmelerin (spatial integration) geliĢerek mekan hakkında genel ve metrik 

bilginin elde edildiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda hareket eylemi, bilme ve 

biliĢim için önemli bir belirtidir. 

5.4.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri 

ÇalıĢma karmaĢıklık düzeyi birbirine yakın, fakat yapısı ve karakteristik özellikleri 

itibari ile birbirinden farklı üç büyük ölçekli hastanede gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlar; 

yerel hastane, üniversite hastanesi ve Ģehir hastanesi olarak belirlenmiĢtir. 

Katılımcılar son 12 ay içersinde mekanı bir kereden fazla ziyaret etmemiĢ 

olmamaları koĢulu göz önünde bulundurularak 62 erkek, 66 kadın, toplam 128 

kiĢiden oluĢmaktadır. 

5.4.3. Yöntem 

Katılımcılardan iki farklı davranıĢ sergilemeleri istenmiĢtir; 

1. Açık arama (open exploration): Katılımcılardan, belirlenen giriĢ noktalarından 

baĢlayarak zemin üzerinde görünen çizgileri ve kesiĢim noktalarını (nodes) 

kullanarak çevreyi tanımaları istenmiĢtir. 

2. Doğrudan arama (direct exploration): Katılımcılardan bulundukları bölgeden 

hareket ederek baĢka bir bölgeye, oradan da baĢka bir bölgeye ulaĢmaları istenmiĢtir. 

ÇalıĢma, görünmeyen bir hedefin iĢaretlenmesini ve çevrenin eskizlenmesini de 

içermektedir. 

Açık arama, mekansal iliĢkilerin ortaya konmasında bir önbelirleyici görevini 

üstlenmiĢtir. Aksiyel bağlantılar kullanılarak mekan entegrasyon dereceleri mekanlar 

arası bağlantılar kullanılarak ortaya konmuĢtur. Mekan kullanımına ve mekansal 

iliĢkilere ait bir diğer olgu da aksiyel çizgilerin kesiĢim noktaları olarak 

belirlenmiĢtir. Bu olgu “karar noktaları” olarak tanımlanmıĢtır. Bununla bağlantılı 

olarak karar noktaları, insanların duraksadıkları ve çevreden yeni veri elde ettikleri 

noktalardır. 
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ġekil 5.7 Aksiyel çizgiler ve seçim noktaları(Haq ve Zimring, 2001). 

ġekil 5.7‟de; A karar noktası 1 ve 2 aksiyel çizgilerin kesiĢim noktasıdır. A 

noktasından sonra seçilecek yön sayısı 4‟ tür. Bu A noktasının derecesi olarak 

tanımlanmıĢtır (degree A=4). A noktasından teorik olarak görülebilen karar noktası 

sayısı ise 3‟ tür. Bu da A noktasının DP (Decision Point Degree) derecesi olarak 

tanımlanmıĢtır (DP Degree A=3). 

5.4.4. Bulgular 

ÇalıĢma, yön bulma performansının mekansal iliĢkileri ortaya koyan aksiyel 

çizgilerle tahmin edilebileceğini ve belirlenebileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. 

Aksiyel çizgilerin düzenleri ile çizilen yerleĢim eskizleri arasında paralellik 

gözlenmiĢtir. Bu çalıĢma aĢağıda belirtilen sonuçları ortaya koymuĢtur; 

 Mekanlar birbirlerine bağlıdır, mekanların topolojik kurguları çevresel davranıĢ 

ve biliĢsel harita için önemli bir ön belirleyicidir. 

 Ġnsanların mekan içindeki deneyimleri arttıkça mekan içinde yönlenmelerini 

sağlayan daha çok bilgiye sahip olurlar. 

 Açık arama safhasında insanlar ilk defa bulundukları ve ayrıntılı bilgiye sahip 

olmadıkları mekanda görsel iliĢkiler ve göz ile ulaĢtıkları çevresel ipuçları ile 

hareket ederler. Mekanlar arasındaki bağlantı ve iliĢkileri daha sonraki 

aĢamalarda kurarlar. 

 Doğrudan arama aĢamasında insanlar geliĢmiĢ bir biliĢsel haritaya sahiptirler. 
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 Kullanıcılar çevreye yabancı iken belirgin özelliğe sahip, hatırlanabilen karar 

verme noktalarına güvenirler. 

 Topolojik kurgusal bilgi, çevreyi öğrenmekle ilgili, kısa sürede elde edilebilir 

bilgidir. 

 Bölgesel bilgiden genel bilgiye geçiĢ (bir baĢka deyiĢle açık aramadan doğrudan 

aramaya geçiĢ) 10-15 dakikalık bir zaman dilimine yayılır. 

 Mekanın kurgusu harekete olanak verir. Bu hareket çevrenin algılanmasına ve 

çevreden bilgi alınmasına olanak verir. 

5.5. Yön Bulma ve Oryantasyonu Etkileyen Mekansal Faktörler 

Bilkent Üniversitesi Ġç Mimarlık ve Çevresel Tasarım Bölümü‟nde görevli Ufuk 

Doğu ve Feyzan Erkıp (Doğu ve Erkıp, 2000) tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢma 

Karum AlıĢveriĢ Merkezi‟nde (Ankara) yön bulma performansını çevresel veriler 

ıĢığında değerlendirmektedir. ÇalıĢmada iĢaret sistemleri, mimari farklılıklar ve 

mekanı ziyaret sayısı ile ilgili sunulan hipotezler sınanmaktadır. 

5.5.1. ÇalıĢmanın amacı 

ÇalıĢma alıĢveriĢ mekanlarında yön bulma davranıĢını etkileyen faktörleri ve yapı 

plan düzeni, görsel etki, sirkülasyon sistemi ve iĢaret sistemlerinin mekansal 

davranıĢlar üzerindeki etkisini incelemektedir. Ankara Karum alıĢveriĢ merkezinde 

gerçekleĢtirilen alan çalıĢması üç hipotez öne sürmektedir. Bu hipotezler; 

1. AlıĢveriĢ merkezlerinde iĢaret sistemi yön bulma ve oryantasyon açısından yapının 

yerleĢim kurgusundan daha önemlidir. 

2. Mekanı ziyaret sayısının artması yön bulma performansını arttırmaktadır. 

3. Ayırt edici farklılıklar yön bulma ve oryantasyonu etkiler, Ģeklindedir. 

5.5.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri 

Mekana ait özellikler üç alt baĢlık altında incelenmektedir. Bunlar; mimari, grafiksel 

ve sözel bilgilerdir. 

Karum‟un ana giriĢi uzaktan algılanabilen, önündeki su fıskiyesi ve meydanı ile 

belirgin özellikler taĢıyan bir konuma sahiptir. AlıĢveriĢ merkezi atrium etrafında 
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konumlanmıĢ ve giriĢten yüksek derecede görsel iliĢki sağlanabilen bir konumdadır. 

Plan kurgusu simetriye yakın bir yapıya sahiptir. Yapı ana giriĢten farklı olmak üzere 

biri otoparka bağlanan diğerleri de yapıya bitiĢik merdivenden giriĢi sağlayan üç 

giriĢe daha sahiptir ve bu giriĢlere ulaĢım, koridorlar ve atriumun kesiĢtiği noktada 

bulunan iĢaretlerle sağlanmaktadır. 

  

                                                 a                                                           b 

ġekil 5.8 a. Karum zemin kat planı kurgusu(Doğu ve Erkıp, 2000). b. Karum‟un 

dıĢardan görünümü (Doğu ve Erkıp, 2000). 

   

a      b 

ġekil 5.9 a. Park yerine bağlı giriĢte yer alan iĢaret sistemi(Doğu ve Erkıp, 2000)     

b. ”ġu Anda Buradasınız” haritası(Doğu ve Erkıp, 2000) 

Yapı biri ana atriumun etrafında, diğeri de ona paralel ikinci sıra mağazaları 

bağlayan iki ana sirkülasyon ağından oluĢmaktadır. Bu iki ağ kısa koridorlarla 

birbirine bağlıdır. Atrium çevresindeki sirkülasyon yüksek düzeyli bir görsel iliĢki 

sağlasa da ona paralel sirkülasyonda bu görsel iliĢki çok düĢük düzeydedir. 

Yapı farklı grafiksel bilgileri bünyesinde barındırmaktadır. “WC”, “EXĠT” iĢaretleri 

dıĢındaki bilgiler grafiksel özellik göstermektedir. Her kattaki dükkanlar 1‟den 100‟e 

kadar numaralara sahiptir, fakat ikinci kattaki bazı dükkanlar 300‟lü numaralama 
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sistemine sahiptir. Numaralar belirgin bir düzen içinde değildir. “ġu Anda 

Buradasınız” (ġAB) haritası ana giriĢin karĢısında yer almaktadır.  

Sözel bilgi için danıĢma masası görsel olarak kolay ulaĢılabilir bir noktadadır. Sözel 

destek arayanlar için ulaĢılması sorun teĢkil etmeyecek bir konuma sahiptir. 

5.5.3. Yöntem 

YerleĢim düzeninin analizi iki aĢamalı yöntemin birinci aĢamasını oluĢturmaktadır. 

Ġkinci aĢamada da alan çalıĢmasını desteklemek için sorular hazırlanmıĢtır. Sorular 

78 kadın ve 76 erkek üzerinde üç aĢamalı olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk aĢama 

mekanın kullanım sıklığı, algılanabilirliği sağlayan elemanlar, iç-dıĢ iliĢkinin 

bilinmesine yönelik; ikinci aĢama iç yönlenmelere ve grafiksel verilere iliĢkin 

bilgilere; üçüncü aĢama da yön bulmaya yardımcı olabilecek bilgilere (simetri, 

düzenlilik, koridorların kesiĢimi, nirengi noktalarının hatırlanması vs.) 

dayanmaktadır. Son olarak da ziyaretçilerden rastgele seçilen bir dükkanı 

iĢaretlemeleri istenmiĢtir. 

5.5.4. Bulgular 

Analizler hipotezleri test etmek için kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgular Ģu Ģekilde 

özetlenmiĢtir; 

 Yön bulmayı kolay olarak tarif edenler iĢaret sisteminin önemini vurgulamıĢtır. 

Bulgular göstermiĢtir ki katılımcıların büyük bir bölümü iĢaret sistemini fark 

etmemiĢtir. Katılımcıların büyük bir bölümü “ġu Anda Buradasınız” haritasının 

kullanıĢlı olduğunu vurgulasa bile bunların %47‟si bu haritanın varlığından bile 

haberdar değildir. 

 Ġkinci hipotez desteklenmemiĢtir. Ziyaret sayısı ve yön bulma performansı 

açısından bir iliĢki ortaya konamamıĢtır. 

 Simetri, plan kurgusu ve ıĢıklandırma düzeni gibi mimari faktörlerin ziyaretçiler 

tarafından önemsiz olarak belirlenmesi çalıĢmanın ilginç bulgularından birini 

oluĢturmaktadır. Katılımcıların büyük kısmı Karum‟daki merkezi galeri etrafında 

sıralanmıĢ alıĢveriĢ yerlerini kolay algılanabilir olarak tanımlamıĢtır. Bunun 

nedeni merkezi galeri boĢluğu sayesinde görsel iliĢkinin sağlanabilmesi olarak 

tanımlanmıĢtır. Arka koridor etrafında yer alan dükkanlar ise kullanıcılar 

tarafından kimlik bakımından zayıf olarak nitelendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın en 
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önemli karakteristiği merkezde yer alan atrium ve onun sağladığı görsel iliĢkinin 

algı ve yön bulma performansı üzerindeki etkisi olmuĢtur. 

5.6. Yön Bulma Eyleminde Bilginin Kulanımı 

Tsukuba Üniversitesi (Japonya) BiliĢsel Psikoloji Bölümü‟nde görevli Shin 

Murakoshi baĢkanlığında gerçekleĢtirilen çalıĢma (Murakoshi ve Kawai, 2000) yön 

bulma performansının mekansal iliĢkiler dıĢındaki olgularla iliĢkisini araĢtırmaktadır. 

Shin Murakoshi‟nin hareket sırasında harita kullanma ve yön bulmaya iliĢkin 

araĢtırmaları mevcuttur.  

5.6.1. ÇalıĢmanın amacı 

Yapısı ve mekansal iliĢkileri hakkında bilgi sahibi olunmayan mekanlarda hangi tür 

çevresel verilerin kullanıldığını irdelemek çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. 

“TamamlanmamıĢ biliĢsel haritalarla insanlar ulaĢmak istedikleri yere nasıl ulaĢır?” 

sorusu çalıĢmada irdelenmek istenmiĢtir. ÇalıĢma yön bulma performansının sadece 

mekansal iliĢkilere bağlı bir olgu olarak tanımlanamayacağını öne sürmektedir. 

5.6.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri 

ÇalıĢma bir okul yapısında, yaĢ ortalaması 18.3 olan ve 2-3 haftadır kampüste 

bulunmalarına rağmen söz konusu yapıya hiç girmemiĢ, 24 katılımcı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Okul yapısının çok katlı olması günlük yaĢamda yatay 

sirkülasyon kadar önem kazanan düĢey sirkülasyonu da sınanma Ģansı vermektedir. 

5.6.3. Yöntem 

Katılımcılardan asistanların refakatinde yapı içindeki laboratuvara kadar gitmeleri, 

buradan da baĢlangıç noktasına en kısa yoldan geri dönmeleri istenmiĢtir. Geri 

dönüĢte gidiĢ rotasının kullanılması zorunlu değildir. BaĢlangıç ve hareket rotası 

ġekil 5.12 içinde gösterilmiĢtir. ÇalıĢmada tamamlanmamıĢ bir mekansal temsil 

amaçlandığı için gidiĢ rotası esnasında katılımcıların rotayı ve mekansal iliĢkileri 

öğrenmemelerine çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma böylelikle tamamlanmamıĢ bir mekansal 

temsilde yön bulma performansını sınamayı amaçlamaktadır. Katılımcılara çalıĢma 

hakkında bilgi laboratuara ulaĢtıktan sonra verilmiĢtir. Bu noktada katılımcılara foto 

hatırlama, rota hatırlama, seçim noktalarını dönme ve iĢaretleme görevi (pointing 

task) olmak üzere dört görev verilmiĢtir. Foto hatırlama görevinde binanın dıĢından 
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çekilen 12 fotoğraf katılımcılara verilmiĢtir. Her bir fotoğrafı görmeleri için 5‟er 

saniye verilmiĢtir. Rota hatırlama görevinde katılımcılara sıra ile 21 fotoğraf 

gösterilmiĢtir. Bunlardan 13‟ü takip edilen rotadan, 8‟i dıĢ rotadan, 5‟i de geri dönüĢ 

rotasından oluĢmaktadır. DıĢ rota fotoğrafları katılımcıların hiç görmediği noktaları 

içermektedir. Katılımcılardan, katedilen rotalara ait fotoğrafları seçmeleri istenmiĢtir. 

Seçim noktalarını dönme görevinde seçim noktalarına ait fotoğraflar gösterilerek geri 

dönüĢe ait en kısa rotayı içeren seçimleri yapmaları istenmiĢtir. Son olarak iĢaretleme 

görevinde de baĢlangıç noktasının iĢaretlenmesi yer almıĢtır. Bundan sonraki 

aĢamada katılımcılar baĢlangıç noktasına geri dönmüĢlerdir. Bu dönüĢ esnasında 

seçim noktalarında yaptıkları yön seçimlerinde neden bu yöne yöneldiklerini ifade 

etmeleri istenmiĢtir. Bu ifadeler katılımcının takip ettiği rota ve baĢlangıç noktasına 

dönüĢ süresi ile beraber asistanlar tarafından kayıt edilmiĢtir. 

 

ġekil 5.10 ÇalıĢmada yer alan gidiĢ rotası (Murakoshi ve Kawai, 2000). 

5.6.4. Bulgular  

Katılımcıların kiĢisel yön bulma becerilerine iliĢkin olarak ortaya konan ifadeler 

doğrultusunda yapılan analizde ifadeler üç ana baĢlık altında toplanmıĢtır; ilk ikisini 

oluĢturan yön hissi ve nirengi noktalarının hatırlanması önceden deneyimlenmiĢ 

çevreye ait verilerden oluĢmaktadır. Bilinmeyen çevrede yön bulma ise üçüncü 

bileĢeni oluĢturmaktadır. 
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ÇalıĢma sonucunda iĢaretleme görevi, dönüĢ seçimi görevi ve rota hatırlama görevi 

baĢlangıç noktasına dönüĢ performansı ile iliĢkili görülmüĢtür. Bunun yanında 

fotograf hatırlama görevi, hem dönüĢ seçimi görevi ile, hem de iĢaretleme görevi ile 

iliĢkili olarak ifade edilmiĢtir. Bununla bağlantılı olarak çıkan bazı genel sonuçlar 

aĢağıda verilmiĢtir; 

 Yön hissi coğrafi referansları kullanma ile iliĢkilidir. 

 Yön hissi yön bulma performansı ve iĢaretleme görevi ile doğrudan iliĢkilidir. 

 Nirengi noktalarını hatırlama, bulunduğu pozisyonu tespit etme ile ilgilidir. 

 DeneyimlenmemiĢ çevrede yön bulma performansı önceden deneyimlenen 

çevrelerde kullanılan verilerden bağımsız bir olgudur. 

 Sorgulamada üç strateji tespit edilmiĢtir, bunlar; yön, algısal hafıza ve bilgidir 

(geçmiĢ bilgileri kullanma). 

 Özel iliĢkileri iyi kurabilenler (mekan-obje, obje-obje, mekan-mekan) yön 

bilgisini kullanabilmektedirler. Özel iliĢkileri iyi kuramayanlar ise eski bilgilerini 

yeni mekana adapte etmeye çalıĢırlar. KiĢisel beceri ile yön bulma arasında iliĢki 

olup olmaması hala netliğe kavuĢmamıĢtır. 

5.7. Yapı Ġçinde Yön Bulma 

Georgia Institute of Technology‟de görevli John Peponis, aynı yerde görevli Craig 

Zimring ve Yoon Kyung Choi tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢma (Peponis ve diğ., 

1990)yapı formu v e yön bulma iliĢkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. ÇalıĢma 

analitik verilerden hareketle  sonuca ulaĢmaya çalıĢmıĢtır. 

5.7.1. ÇalıĢmanın amacı 

ÇalıĢma, yön bulma ve mekansal öğrenme çalıĢmalarında daha düzenli analitik 

çalıĢmalardan yararlanılabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. ÇalıĢma 

kapsamında, “bina formunun ve yerleĢim düzeninin incelenmesi yapı içinde yön 

bulma davranıĢını tahmin etmemizi ne oranda sağlar?” sorusu açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle yapı yerleĢim kurgusunun hangi yönleriyle mekansal 

biliĢimin ve biliĢsel döngünün içinde yer aldığı ve ortaya konan yerleĢimin strüktürel 

özellikleri tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma ayrıca çevrenin genel olarak 



 
61 

algılanması ve belirli bir hedefe doğru ulaĢılması arasındaki farkı da yansıtmayı 

amaçlamaktadır. Bina formunun genel yapısı ile yön bulma performansı arasındaki 

iliĢki arama strüktürü olarak tanımlanmıĢtır. Bu bağlamda yapı, mekansal bir kurgu 

olarak ele alınmaktadır. Yapıların mimari formunun algılanabilirliği ve belirli bir 

hedefe ulaĢma becerisi yan yana gelerek bir arama strüktürü haline nasıl geldiği 

araĢtırılarak yön bulma performansının yeniden tanımlanmasına çalıĢılmıĢtır. Bu 

durumda Homey Hastanesi, teorik düĢüncelerin sınanmasına yönelik bir laboratuar 

oluĢturmaktadır. 

     

                     1                                              2                                          3   

ġekil 5.11 Plan ve aksiyel analizler (Peponi ve diğ., 1990) 

(1) ÇalıĢmanın gerçekleĢtirildiği Homey Hastanesi‟nin ana bölümünü gösteren plan. 

(2) Birbiri ile iliĢkili dolaĢım alanlarını gösteren aksiyel harita. 

(3) Bütün dolaĢım alanlarını gösteren aksiyel harita. 

5.7.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri 

ÇalıĢma, 100 yataklı ve 1986 yılında tasarlanmıĢ olan Homey Hastanesi‟nde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Hastanenin önemli bir özelliği tasarımcının tasarım aĢamasında 

yön bulmayı bir tasarım ölçütü olarak ele aldığını açıklamasıdır.  ÇalıĢanlarla yapılan 

röportajlar, hastaya eĢlik edenlerin yön bulmada sorunlar yaĢadığını ortaya 

çıkarmıĢtır. Plan kurgusundan yola çıkarak yön bulma problemlerine yol 

açabilecekleri düĢünülen özellikler aĢağıda sunulmuĢtur: 

 Sık sık bölünen koridorlar görsel iletiĢimi engellemektedir. 

 Koridorların kesiĢim noktaları aralıklı olarak oluĢturulmuĢtur. 
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 Koridorlar aynı geniĢlik ve uzunluğa sahiptir, bu da onların tanımlanmasını 

güçleĢtirmektedir. 

 Koridorların büyük bir kısmının açıldığı noktalar önemsiz ve belirgin 

karakteristiğe sahip olmayan noktalardır. 

 Bölümler önünde oluĢturulan boĢluklar çok yaklaĢılmadığı sürece 

algılanamamaktadır. 

 Bazı departmanlarda danıĢmanın olmaması, o noktaya varan kimsenin farklı 

özellikteki bir mekanda yer aldığının ipuçlarını elde edememesine sebep 

olmaktadır. 

ÇalıĢmada mimarlık ve psikoloji bölümünde okuyan 15 öğrenci yer almıĢtır. Bu 

öğrenciler, kendilerinden istenen yön bulma ve oryantasyon görevlerini yerine 

getirmekle yükümlü olmuĢlardır. 

          

1      2 

ġekil 5.12 Takip edilen rotalar (Peponis ve diğ., 1990) 

(1)Hedefe ulaĢmak için ilk olarak arka koridoru seçen altı katılımcının izlediği rota. 

(2) Ön koridoru seçen dokuz katılımcının izlediği rota. 

Not: Sayılarla gösterilen kesiĢimler, seçim noktalarının basite indirgenmiĢ Ģeklidir. 

5.7.3. Yöntem 

DıĢarıdaki park alanında toplanan katılımcılardan 15 dakika boyunca yapı içinde 

dolaĢmaları ve yapıyı tanımaları istenmiĢtir (açık arama safhası). ÇalıĢmaya 

ziyaretçilerin olmadığı ve birileriyle karĢılaĢma riskinin az olduğu Cumartesi günü 
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devam edilmiĢtir. Ġlk aĢamada yapının planı “Mekansal Dizilim” yardımıyla analiz 

edilmiĢtir. Bu analizin amacı, plan düzeninin yerleĢim özelliklerini ortaya 

çıkarmaktır; böylece “Mekansal Dizilim” yardımıyla mekanlar arasındaki bağlantılar 

tanımlanmıĢtır. Bu tanımlamada iki farklı ölçü kullanılmıĢtır;  

1. Ġki Boyutlu Uzantılar (Convex Map): Tamamıyla algılanabilen bütüncül 

mekanlar olarak tanımlanmıĢtır. 

2. Aksiyel Harita (Axial Map): Bütüncül mekanlar arasında mümkün olan bütün 

bağlantılar olarak ifade edilmiĢtir. 

Bu tanımlar sonucunda iki farklı bağlantı ve mekan türü ortaya konmuĢtur, bunlar; 

doğrudan bağlantı (shallow), dolaylı bağlantı (deep); entegre mekanlar (integrated 

spaces) ve bağlantısız mekanlar (segregated spaces) Ģeklindedir. Elde edilen bu 

değerler grafiksel analiz sonucunda RRA adı verilen bir değere dönüĢtürülmüĢtür 

(RRA değeri düĢük ise entegrasyon derecesi fazladır). Açık arama safhasında bazı 

mekanların entegrasyon oranlarına bağlı olarak diğer mekanlara göre daha fazla 

katedildiği görülmüĢtür. Ġkinci bölümde (directed search: doğrudan arama), yön 

bulma performansı katılımcıların hedefe ulaĢmaları süresince değerlendirilmiĢtir. Bu 

görevler hastane içindeki dört farklı departmanda yer almıĢtır. Her rota birbiri ile 

iliĢkili seçim noktaları olarak tanımlanmıĢtır. Bu minimum seçim noktaları dıĢında 

kullanılan seçim noktaları gereksiz (redundant) olarak nitelendirilmiĢtir ve yön 

bulma performansı için birer ölçüt teĢkil etmiĢtir. 

5.7.4. Bulgular 

Elde edilen sonuçlara göre yön bulma ölçütü olarak ele alınan gereksiz seçim 

noktaları ile seçim noktalarının bütünleĢme derecesi arasında istatistiksel bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. Bütün katılımcılar araba parkının yanında olması nedeni ile 1 

numaralı seçim noktasını giriĢ olarak seçip bu noktada iki kısma ayrılmıĢlardır. Altı 

kiĢi düz devam edip arka koridoru seçerken geri kalan dokuz kiĢi de sola dönüp ön 

kısımdan ilerlemiĢlerdir. Bu bulgular sonrasında katılımcılara “neden arka koridoru 

seçen grup daha standart bir rota sergiledi?” ve “bu rotada belirli bir standardizasyon 

oluĢmasının sebebi nedir?” soruları yöneltilmiĢtir. Deneklerin daha sık kullandıkları 

mekanların bütünleĢme değerlerinin daha fazla olan mekanlar olduğu 

düĢünüldüğünde, bu hareketin bazı sofistike kurallarla yönlendirildiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Deneklerin hiç bilmedikleri bir çevre içinde hareket ettikleri göz önünde 
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bulundurulduğunda, kendilerine rehberlik etmek için birtakım kurallar koydukları 

savunulmuĢtur. Bu duruma kuralların yapı içinde adaptasyonu adı verilmiĢtir. Bu 

kurallar ikiye ayrılmıĢtır. Bunlar;  

 Nasıl bir davranıĢ sergileyeceğine dair (procedural) bilgiler,  

 Yapının organizasyonuna dair (substantive) bilgiler Ģeklindedir.  

Elde edilen sonuçlar, bina kurgusu hakkında edinilen bilginin sadece katedilen 

mekanlarla ilgili bilgiyle değil ulaĢılamayan ama görsel iliĢki kurulan mekanlar 

hakkındaki bilgi ile de iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. ÇalıĢmada bina kurgusunun 

sadece yapının kendisine değil, kullanım Ģekline de bağlı olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Genel konfigürasyon hakkındaki bilginin sadece belirli rotaların öğrenilmesiyle değil 

bağımsız olarak da geliĢme gösterebileceği anlaĢılmıĢtır; bunun tersinin de doğruluğu 

savunulmuĢtur. Genel yerleĢim hakkında edinilen bilgi bazı spesifik rotaların 

bilinmesini zorunlu kılmamaktadır. Bulgulara göre bina kendi içinde birtakım soyut 

iliĢkileri içinde barındırır. Bu soyut iliĢkiler referansların biliĢsel strüktürünü 

oluĢtururlar. Deneklerin yaptığı açıklamalarda arka koridorun seçilmesinde bu 

koridorun birçok mekana bağlı olduğu sebebi vurgulanmıĢtır. Sonuç olarak yön 

bulmanın soyut ve somut bileĢenlerinin mekan yerleĢiminin kurgusal özelliklerine 

bağlı olduğu savı ortaya konmuĢtur.  

5.8. Bilgisayar Simulasyonu Mekanlarda Hareket Oryantasyonu 

Reading Üniversitesi Psikoloji Bölümü‟nde görevli Michael Tlauka baĢkanlığında 

gerçekleĢtirilen çalıĢma (Tlauka ve Wilson, 1996), mekansal deneyimi farklı bir 

boyuta taĢıyarak bilgisayarda elde edilen üç boyutlu bir mekanı araç olarak 

kullanmaktadır. ÇalıĢmada farklı Ģekillerde elde edilen mekansal deneyimlerin yön 

bulma performansı üzerindeki etkisi araĢtırılmaktadır. Michael Tlauka‟nın mekansal 

biliĢ ve bilgisayar mekanları içeren çalıĢmaları sürmektedir. 

5.8.1. ÇalıĢmanın amacı 

Simüle edilmiĢ sanal çevre içinde hareket etme sonucunda oluĢan mekansal temsili 

ortaya çıkarmak bundan yararlanarak mekansal oryantasyonu yeniden tanımlamak bu 

çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Üç boyutlu bilgisayar simülasyonu burada yeni 

bir araç olarak tanımlanır. 
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5.8.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri 

ÇalıĢmada 32 üniversite öğrencisi iki grup halinde yer almıĢtır. Birinci grup hareket 

grubu (navigation group) olarak, ikinci grup ise harita grubu (map group) olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu grupların mekansal temsillerinin ve mekan içerisindeki 

oryantasyonlarının karĢılaĢtırılması, çalıĢmanın bir diğer alt baĢlığını 

oluĢturmaktadır. 

Simüle edilmiĢ çevrede hareket, kumanda kolu ve klavye yardımıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcılara 60 derecelik bir bakıĢ açısı oluĢturulmuĢ, her iki 

çalıĢma grubu da alandan farklı Ģekilde deneyim kazanmıĢtır. 

5.8.3. Yöntem 

ÇalıĢma üç aĢamalı olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Her aĢama hareket grubu ve harita 

grubu özellikleri bakımından ele alınmıĢtır. Bu aĢamalar Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır; 

1. Tanıtma aĢaması (familarization phase):  Bilgisayar ortamında bir deneme 

çevresi yaratılmıĢtır. Bu çevre üç boyutlu yatay görüntü olarak sunulmuĢtur; test 

çevresi ile aynı olmasına karĢın hedef objelerin bulunmadığı bir çevre olarak 

oluĢturulmuĢtur. Harita grubu bu çevreyi kuĢbakıĢı bir perspektiften deneyimlemiĢtir. 

2. AlıĢtırma aĢaması (training phase): Hareket grubundan beĢ dakika içersinde sanal 

çevre içindeki objelerin yerlerini öğrenmeleri istenmiĢtir. Bu öğrenme sağa, sola, 

ileri ve geri hareket etme olanağı ile sağlanmıĢtır. Buna karĢın aynı çevre harita 

grubu tarafından yirmi metrelik statik bir bakıĢ açısından izlenmiĢtir. 

3. Test aĢaması ( testing phase): Bu aĢama iki farklı alt aĢama olarak tanımlanmıĢtır;  

a. ĠĢaretleme görevi (pointing task) 

b. Harita çizme görevi 
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      1          2 

ġekil 5.13 Ġki ve üç boyutlu sanal çevre (Tlauka ve Wilson, 1996, s.651-652). 

(1)Test çevresine ait hedef objeleri gösteren Ģematik plan. 

(2) Hareket grubunun mekan deneyimlenmesi esnasındaki bakıĢ perspektifi. 

ĠĢaretleme görevinde her iki gruptan da sekiz objenin yerlerini tespit etmeleri 

istenmiĢtir. Bu görev esnasında görüĢ açısı merkez yapı üzerinde yoğunlaĢtırılarak 

katılımcıların hedef objelerle birebir göz teması içinde bulunmaları önlenmiĢtir. Her 

hedef objesinin bulunduğu koordinatlar açı olarak saptanmıĢ ve 5 derecelik açı da 

hata payı olarak kabul edilmiĢtir. Her katılımcı 8 yönlenme hareketi sergilemiĢ, 

bunlardan 4 tanesinde katılımcı yüzleri kuzey yönüne dönük iken (düz konum) ikinci 

aĢamada deneysel mekan 180 derece çevrilerek (ters konum) oryantasyon 

performansının sınanması için bir alt zemin hazırlanmıĢtır. Harita çizme görevinde 

katılımcılardan A4 kağıt üzerinde hedef objelerin yerlerini belirlemeleri istenmiĢtir. 

Kağıt üzerinde sadece hedef objelerin isimleri yer almaktadır. Bu iki görevden elde 

edilen veriler tablolara dökülerek bazı sonuçlara varılmıĢtır.  Bu sonuçlar ġekil…de 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.14 Harita grubuna ve hareketli gruba ait istatistiksel değerlendirmeler 

(Tlauka ve Wilson, 1996). 

 (1) Harita grubu ve hareketli gruba ait hedef gösterme hataları yer almaktadır ( HA- 

A: Düz konumda harita grubu, HA-C: Ters konumda harita grubu, HR-A: Düz 

konumda hareketli grup, HR-C: Ters konumda hareketli grup. 

(2) Harita çizme(D) ve hedef gösterme(P) görevlerinde hareketli grup (HR) ve harita 

grubuna(HA) ait hata dereceleri yer almaktadır. 

5.8.4. Bulgular 

Hedef gösterme hataları oryantasyon performansı için bir ölçüt olarak ele alınmıĢtır. 

Harita grubu hareketli gruba oranla önemli oranda daha az hata sergilemiĢtir. Harita 

grubunun ters konumda cevap verme süreleri, düz konumda cevap verme 

sürelerinden oldukça uzundur. Hareketli grupta ise bu iki farklı konumda cevap 

verme süreleri bakımından bir fark gözlenmemiĢtir. Tablolar, genel olarak harita 

çizim performansı ile hedef gösterme performansı karĢılaĢtırılarak ve açı sapmaları 

hesaplanarak oluĢturulmuĢtur. Buna bağlı olarak harita grubu hareketli gruba göre 

daha baĢarılı yön tahminleri yürütmüĢ, buna karĢın yine aynı harita grubu ters 

konumda düz konuma göre önemli derecede düĢük performans göstermiĢtir. Bu 

veriler kullanılarak harita grubunun tanıtma ve alıĢtırma safhalarında mekanı sabit 

bir kuĢbakıĢı perspektiften gözlemleyerek daha iyi bir mekansal temsile sahip 
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oldukları sonucuna varılmıĢtır. Buna karĢın hareketli grup sahip olduğu mekansal 

temsili ve mekanla ilgili bilgiyi daha esnek olarak kullanabilmektedir (ters ve düz 

konum arasında bir performans farklılığı gözlemlenmemesi bunu kanıtlamaktadır). 

ÇalıĢma mekansal oryantasyonu yöneten faktörleri araĢtırırken ilk öğrenmenin 

(primary learning) esnek bir mekansal temsilin oluĢumu için çok önemli olduğunu 

göstermektedir. Bu noktada oryantasyonun esnek bir mekansal temsile sahip olmakla 

yakından iliĢkili olduğu sonucuna varılır. ÇalıĢma ayrıca gerçek çevre ve üç boyutlu 

sanal çevrenin benzer yapıda biliĢsel haritada sonuçlandığının sonucuna varmaktadır. 

5.9. Yön Bulma Performansında Cinsiyete Bağlı Farklılıklar 

Carol Lawton baĢkanlığında gerçekleĢtirilen çalıĢma (Lawton ve diğ., 1996), yön 

bulma davranıĢında ortaya çıkan biliĢsel süreçle ilgilenmektedir. Lawton‟un yön 

bulma sürecinde etkili olan biyolojik faktörler ve kiĢisel farklılıklar üzerinde 

çalıĢmaları bulunmaktadır. 

5.9.1. ÇalıĢmanın amacı 

ÇalıĢma (Lawton ve diğ., 1996), bilinmeyen bir iç çevrede yön bulma 

performansında ortaya çıkan davranıĢsal ve kiĢisel ifade ölçütlerine dayanarak 

cinsiyete bağlı farklılıkları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. ÇalıĢma kapsamında 

seçilen kolej öğrencileri bir sirkülasyon rotası doğrultusunda yönlendirilmekte ve 

daha sonra bu öğrencilerden geri dönüĢ rotasını saptamaları istenmektedir. 

5.9.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri 

ÇalıĢma yaĢ ortalaması 28.69 olan 55‟i kadın 75 kiĢinin katılımı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bodrum katında, ders anfilerinin yanında baĢlamıĢ ve birbirine 

bağlı dört ana koridorda sürdürülmüĢtür. Rota, koridor kesiĢimindeki bir odada sona 

ermektedir. Deneklere giriĢten sonra kendilerine yerleĢimin belirli bir kısmının 

gösterileceği ve soru sormamaları gerektiği söylenmiĢtir. 

5.9.3. Yöntem 

ÇalıĢmada üç basamaklı bir yöntem kullanılmıĢtır. Basamaklar Ģu Ģekildedir; 

1. Rota takibi (Hallways route): Deneklerin giriĢten itibaren ġekil…‟de gösterilen 

rotayı takip ederek bekleme odasına (waiting room) kadar gitmeleri sağlanmıĢtır. 
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2. Yön görevi (Direction task): Geri dönüĢ görevini gerçekleĢtirmeden önce 

katılımcılardan bulundukları odayı referans alarak 5.5cm yarıçapındaki bir daire 

içinde baĢlangıç noktasını iĢaretlemeleri istenmiĢtir.  

3. Sorular (Posttask questionnaire): Bu aĢama için yön bulma görevi sırasında 

kullanılan rotaların oluĢturduğu genel yerleĢim kurgusunun katılımcılar 

tarafından nasıl algılandığını anlamak amacı ile sorular hazırlanmıĢtır. 

 

ġekil 5.15 Verilen görev esnasında kullanılan rota (Lawton ve diğ., 1996). 

Veri analizleri ve sözlü ifadeler sonuçlara varmak için birer araç olarak ele alınmıĢtır. 

Geri dönüĢ esnasında izlenen rota olası dört rotadan biri olarak düĢünülmüĢtür. Bu 

dört olası rota aĢağıda verilmiĢtir: 

1. Kısa yol rotası (shortcut retrace: en kısa rota olarak nitelendirilmiĢtir). 

2. Orijinal rotaya yakın rota (partial retrace) 

3. Orijinal rotanın ta kendisi (exact retrace) 

4. Rastgele seçilen rota (random group) 

Yön belirleme görevinde iĢaretlenmesi istenen ders anfisi ile 5.5cm yarıçapındaki 

çembere konulan (x) iĢareti arasındaki sapmalar hesaplanarak logaritmik bir ölçeğe 

dönüĢtürülmüĢtür. 

Sözlü ifadeler iki alt baĢlık Ģeklinde gruplandırılmıĢtır. Bunlar Ģu Ģekildedir; 
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1. Nirengi noktaları (landmarks): Nirengi noktaları katılımcılar tarafından farklı 

Ģekillerde ele alınmıĢtır. Bunlar; 

 Doğrudan karar verme aracı  

 Rotanın tanımlanmasına yardımcı bir araç 

 Hedeflenen bir obje  

 Basit bir hatırlama olarak ele alınmıĢtır. 

2. Yön bulma kararlarını yansıtan yorumlar: Bu yorumlar aĢağıdaki gibi 

sınıflandırılmıĢtır; 

 Yönlenmeye dair yorumlar (örneğin: “bu kapıya doğru gidiyorum”), 

 Net olmayan iĢaretlemeler (örneğin: “Ģuraya bir bakalım”), 

 KeĢfedici iĢaretlemeler, 

 Rotayı veya sirkülasyonu hatırlamaya yönelik ifadeler, 

 Sirkülasyonu hatırlamaya yönelik yorumlar.  

5.9.4. Bulgular 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulgular Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir: 

 Yön bulma izlerinde cinsiyete bağlı bir farklılık gözlenmemiĢtir. 

 Sözlü anketlerde de cinsiyete bağlı bir fark gözlenmemiĢtir. 

 Yön belirleme görevinde (direction task) kadınlar erkeklere oranla daha fazla 

hata sergilemiĢtir. 

 Kadınlar karar verme süreçlerinde erkeklere oranla önemli derecede daha fazla 

zorlanmıĢtır. 

 YerleĢim düzeninin bir bütün olarak anlaĢılmasında erkeklerin kadınlara oranla 

önemli derecede daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür. 

 Yön bulma ile getirilen yorumlar arasında iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. Kısa yol 

rotasını seçenlerin diğerlerine oranla daha fazla sayıda yorum getirdikleri 

görülmüĢtür. 
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 Yön bulma performansı ile yerleĢimin genel kurgusuna iliĢkin bilgi arasında 

iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

 Beklenenden farklı olarak en karıĢık rotayı seçen grup (exact retrace) en iyi yön 

gösterme performansı sergilemiĢtir. 

5.10. Plan Kurgusu ve Yön Bulma 

Wisconsin Üniversitesi‟nde çevre-tasarım bölümünde öğretim üyesi olan Michael J. 

O‟Neill, gerçekleĢtirilen çalıĢmada (O‟Neill, 1991a), plan kurgusuna dayalı plan 

karmaĢıklık düzeyi ve yön bulma performansı arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktadır. 

O‟Neill‟ın biliĢ, yön bulma ve bilgisayar simülasyonları üzerinde birçok çalıĢması 

bulunmaktadır.   

5.10.1. ÇalıĢmanın amacı 

ÇalıĢma, plan karmaĢıklık düzeyi ile biliĢsel harita ve yön bulma arasındaki iliĢkiyi 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Sunulan hipotez plan karmaĢıklık düzeyinin 

artmasına bağlı olarak yön bulma performansının azaldığını öne sürmektedir. 

5.10.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri 

ÇalıĢmada 28‟i kadın toplam 63 katılımcı yer almıĢtır. ÇalıĢma, State University 

Lockwood kütüphanesinin birbirinden farklı karmaĢıklık düzeyine sahip üç alanında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcıların söz konusu kütüphaneyi o güne kadar 

deneyimlememiĢ olmaları araĢtırmanın ön koĢulunu oluĢturmuĢtur. Birinci çalıĢma 

alanı üç katlı yapıya sahip Lockwood kütüphanesinin birinci katında yer alırken 

ikinci ve üçüncü çalıĢma alanları yapının üçüncü katında bulunmaktadır. ÇalıĢmanın 

Lockwood kütüphanesi üzerinde yoğunlaĢtırılmasının sebebi ise binanın seçim 

noktaları bakımından karmaĢık bir yapıda olması ve birbirinden farklı plan 

kurgularını barındırması olarak ifade edilmiĢtir. 
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ġekil 5.16 Üç kütüphane mekanın seçim noktalarını gösteren Ģematik plan (O‟Neill, 

1991a) 

           

ġekil 5.17 Kütüphane içinde üç yerleĢimlerin yerini gösteren planlar (O‟Neill, 

1991a) 

5.10.3. Yöntem 

ÇalıĢmanın gerçekleĢtirildiği alanlar katılımcılar için deneyimlenmemiĢ ve 

dolayısıyla bilinmeyen mekanlardır. Katılımcılara gösterilen 3x5 inch‟lik siyah beyaz 

fotoğraflar mekanda yer alan seçim noktalarına ve bu seçim noktalarını birleĢtiren 

koridorlara ait imajlar içermiĢtir. Bu sayede katılımcıların mekanların karakteristik 

özelliklerine bağlı kalmadan mekansal bilgiye sahip olmaları sağlanmıĢtır. Her 

fotoğrafta asistanların görünmesi, katılımcılarda mekanı asistanın ardından giderek 

onunla birlikte deneyimlediği izlenimini uyandırmıĢtır (ġekil 5.20).  
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ġekil 5.18 ÇalıĢmanın ilk safhasını oluĢturan siyah beyaz fotoğraflardan biri 

(O‟Neill, 1991a) 

Bundan sonraki aĢamada her katılımcıdan deneyimledikleri çevreye ait eskiz haritası 

çizmeleri istenmiĢtir. Katılımcılar kendilerine gösterilen baĢlangıç ve bitiĢ 

noktalarına ait fotoğraflara bakarak ve imajları çizdikleri haritanın üzerine 

yerleĢtirerek bu iki nokta arasındaki rotayı iĢaretlemiĢlerdir. Katılımcılardan daha 

sonra seçim noktalarına ait bütün imajları harita üzerinde ait oldukları noktalara 

yerleĢtirmeleri istenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın son safhasında her katılımcıdan deneyimlediği çevreye ait ve seçim 

noktalarıyla bunları birbirine bağlayan rotalardan oluĢan çevresel bilgiyi kullanarak 

baĢlangıç noktasından bitiĢ noktasına ulaĢmaları istenmiĢtir. Bu son eylem yön 

bulma eylemi olarak adlandırılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın değerlendirme ölçütleri iki alt baĢlık altında toplanmıĢtır. Bu alt baĢlıklar 

Ģu Ģekildedir: 

1. YerleĢim analizi ile ilgili değerlendirme ölçütleri 

 Çizilen haritanın doğruluk derecesi 

 Seçim noktalarının doğruluk derecesi 

 Koridorların ve dönüĢ noktalarının doğruluk derecesi 

2. Yön bulma ile ilgili ölçütler 

 BitiĢ noktasına ulaĢmada geçen zaman 

 Geri dönüĢlerdeki doğru yönlenmeler 

 YanlıĢ dönüĢ sayısı 
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Tablo 5.5 Yön bulma ölçütlerine bağlı sonuçlar(O‟Neill, 1991a). 

 

 

5.10.4 Bulgular 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 1.ÇalıĢma bölgesi en düĢük ICD (Ortalama Bağlantı Yoğunluğu: Inter-

Connection Density) oranına sahip, 3.çalıĢma bölgesi ise en yüksek ICD oranına 

sahiptir. Elde edilen sonuçlara göre, ICD oranı arttıkça biliĢsel harita 

performansının azaldığı görülmüĢtür. 

 Yapıya ait kurgusal ağ karmaĢıklaĢtıkça insanların belli noktalara ait hafızasal 

bilgileri azalmakta ve bu da biliĢsel haritada etkisini göstermektedir. 

 Alan çalıĢmasında sunulan hipotez desteklenmiĢtir. Plan karmaĢıklık düzeyi 

arttıkça (ICD oranı arttıkça) yön bulma performansının düĢtüğü ortaya çıkmıĢtır. 

Bir baĢka deyiĢle yapı içinde yön bulma performansında ICD oranı yön bulma 

performansının önceden belirlenmesinde nesnel bir ölçüt olarak kabul edilebilir. 

5.11. Üniversite Yapısında Sosyal EtkileĢim Mekanlarının Değerlendirilmesi 

Halen Ġ.T.Ü.‟de öğretim üyesi olan Alper Ünlü baĢkanlığında gerçekleĢtirilen 

çalıĢmada (Ünlü ve diğ., 2000); Mekansal Dizilim yöntemiyle ortaya konan 

mekanlar arası kurgusal iliĢkiler, öğrencilerin sosyal etkileĢim düzeylerinin tespitinde 

kullanılmıĢtır. Analiz çalıĢmasında elde edilen veriler gözlemlenen davranıĢlarla 

karĢılaĢtırılarak değerlendirilmiĢtir.    
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5.11.1. Amaç 

ÇalıĢma, bir üniversite yapısındaki sosyal etkileĢim mekanları üzerinde 

yoğunlaĢmıĢtır. Binanın yerleĢim kurgusundan yola çıkılmıĢ ve sosyal mekanların 

görsel “konveks” çizgileri ile iliĢkilendirildiğinde bu mekanların “sosyofugal” ve 

“sosyopedal” mekanlara dönüĢümü açıklanmıĢtır. AraĢtırma, öğrencilerin üniversite 

yapılarındaki yaĢantısına dayanarak iç tasarımın görsel potansiyelini ve sosyo-

davranıĢsal olgu ile iliĢkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

5.11.2. ÇalıĢmanın karakteristikleri 

Görsel uyarı ve sosyal etkileĢim seviyesi arasındaki iliĢkinin irdelenmesi için 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi TaĢkıĢla binası çalıĢmanın 

gerçekleĢtirileceği yer olarak seçilmiĢtir. Yapı Ģema kurgusu bakımından sade ve 

basit olarak tanımlansa da yapının simetrik yapısı yön bulma ve oryantasyon 

açısından az oranda ipucu vermektedir. Bir bodrum ve üç kattan oluĢan yapının giriĢ 

katı sergi ve buluĢma mekanları için birçok iĢlevi barındırmaktadır. Orta avluyu 

saran uzun koridorların avluya bakan iç kısımları mimari stüdyolarla çevrelenmiĢ dıĢ 

kısım ise eğitmenlere ait odalardan oluĢmaktadır.  

               

ġekil 5.19 TaĢkıĢla Mimarlık Fakültesi kat planları (Ünlü ve diğ., 2000). 

5.11.3. Yöntem 

Yapıda analizler üç aĢamalı olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada ilk olarak kenar 

bölümleme (e-partition) analizleri, ikinci olarak kat planlarına uygulanmıĢ balon 

analizleri ve üçüncü olarak da seçilmiĢ zonlar üzerinde sosyal etkileĢimin sıklığı ile 

ilgili deneylerin yapıldığı aĢama yer almıĢtır. Bu analizler aĢağıda açıklanmıĢtır; 

1. Kenar Bölümleme ( E- Partition) Analizleri: Görsel iliĢkili alanları tanımlamaya 

yönelik gerçekleĢen analiz, karĢılaĢma ve sosyal mekanların yoğunluklu olduğu 
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zemin ve birinci katta gerçekleĢtirilmiĢtir. Birbirleriyle çok kesiĢen kenar bölümleme 

çizgileri kırmızı zonlar olarak adlandırılırken yüksek görsel iliĢkili alanlar olarak 

tanımlanmıĢtır; buna karĢın az kesiĢen  kenar bölümleme çizgileri ise mavi zonlar 

olarak adlandırılmıĢtır.  

         

ġekil 5.20 Kenar Bölümleme (E-partition) çizgilerine bağlı analiz (Ünlü ve diğ., 

2000). 

2. Balon Analizleri: Kat planları üzerinde, zemin katta 18, birinci katta 10 zon 

olmak üzere rastgele sosyal etkileĢim zonları seçilmiĢtir. Her zon birer daire Ģeklinde 

gösterilmiĢ ve kavramsal balon olarak tanımlanmıĢtır. Her kavramsal balon kiĢisel ve 

sosyal mesafeye göre değiĢen sosyal etkileĢim seviyeleri hakkında bilgi vermektedir. 

Balonlar entegrasyon, göreli entegrasyon ve yüzeylerin derinlik seviyeleri gibi 

seçilmiĢ düzenlemelerin görsel uyarıları hakkında bilgi verir. 

 

ġekil 5.21 Balon analizi (Ünlü ve diğ., 2000). 

3. Sosyal etkileĢim analizleri: Gözlemsel bilgi üzerine odaklanmıĢ bu aĢamada 

günlük zamanda belirlenen periyotlara göre kullanıcılar arasındaki sosyal etkileĢim 

parametreleri göz önünde bulundurulmuĢtur. ÇalıĢmanın bulguları bu üç analizin üst 

üste düĢmesinden oluĢmaktadır.  



 
77 

5.11.4. Bulgular 

Analizlerin üç aĢamasından elde edilen veriler, mekansal kurgunun yön bulma ve 

sosyal etkileĢim performansı açısından birtakım yargılar ortaya çıkarmaktadır. 

Binanın Ģu andaki mevcut durumu mekanın sosyopedal karakterini oluĢturmaktadır. 

Kamusal holler ve aĢırı geniĢ koridorlar öğrenciler arasındaki gündelik sosyal 

etkileĢimi azaltmaktadır. 

ÇalıĢma göstermiĢtir ki sosyal iliĢkilendirilmiĢ ortamlar görsel olarak entegre olmuĢ 

mekanlardır. Kullanılan Mekansal Dizilim modeli sosyal etkileĢim ortamlarının 

tesadüfen seçilmediğini ve konumlanmalarının bölgenin görsel kapasitesi ile iliĢkili 

olduğunu kanıtlar. Bu bakıĢ açısı aynı zamanda davranıĢlarımızın görsel uyarıya göre 

temellendiğini ve yapısal kurgunun da bunda baĢrol oynadığını ortaya koyar. 

DüĢük seviyede görsel entegrasyon düĢük seviyeli sosyal etkileĢim mekanları 

yaratmaktadır. Buna bağlı olarak yüksek seviyede görsel entegrasyon sosyopedal 

mekanlar yaratmaktadır. ÇalıĢma, e-partition çizgilerinin bütünleĢme değeri ile 

sosyal etkileĢim seviyesi arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmıĢtır. 

Balon analizi mekanlardaki eĢiklerin sosyal etkileĢim açısından önemini ortaya 

çıkarmıĢtır. Ana hollere ve koridorlara bağlanan giriĢlerin arttırılması sosyal 

etkileĢimi arttırıcı bir öneri olarak ortaya konmuĢtur.  

5.12. Ġlkokul Öğrencilerinin Konut Çevrelerindeki Algıları Üzerine Bir 

ÇalıĢma 

5.12.1. ÇalıĢmanın Amacı 

Organizmanın tüm biliĢsel geliĢim seviyelerinde olduğu gibi, çocuklarla ilgili 

konular mekana dair biliĢsel çalıĢmalarda tek mekanı kapsar. Çocuklar için “yer 

öğrenme” özel bir öğrenme alanıdır; doğal, fakat tek bir süreçtir. Alan çalıĢması 

(Ünlü ve Çakır, 2002), özellikle erkek ve kız öğrencilerin; okula taĢıtla ve yaya 

olarak  giden öğrencilerin yakın çevrelerini anlama ve deneyimleme üzerinde farklı 

eğilimlerini karĢı karĢıya getirmektedir. Bu çalıĢma, çocukların çevrelerinin 

kalitelerini analiz etmektedir ve bunların çocuk üzerindeki etkisini araĢtırmaktadır. 

Bu çevresel kaliteler, yapısal çevrenin hayal edilebilir, topolojik, tasarlanabilen ve 

metrik niteliklerinden seçilmiĢtir. Bu çalıĢmada “cinsiyet, ulaĢım tipi, ailenin sosyal 

statüsü gibi değiĢkenler 8 ve 9 yaĢlarındaki çocuklardan oluĢan özel bir grupta 
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çevresel değerlendirme olarak önemli bir rol oynar mı?” sorusuna seçilen çevresel 

kaliteler bağlamında yanıt aranmaktadır.  

5.12.2. ÇalıĢmanın Karakteristikleri 

Bu çalıĢma, Ġstanbul‟un dıĢında yer alan Büyük Çekmece bölgesindeki bir ilkokulda 

yapılmıĢtır. Bu ilkokulda verilen eğitim 5 seviyelidir ve seçilen öğrenciler 2. ve 3. 

sınıflara giden 8 ve 9 yaĢlarındaki 77 adet öğrenciden oluĢmaktadır.  

ÇalıĢmadaki çeĢitlilikler özne-nesne iliĢkisi bağlamında seçilmiĢtir. Öznel 

karakteristikler için seçilen çeĢitlilikler cinsiyet, ulaĢım tipi, anne-babanın eğitimi ve 

ailenin sosyo-ekonomik strüktürüdür. Nesnel karakteristikler ise çevrenin mekansal 

karakteristikleri olan topolojik, tasarımlanabilir, hayal edilebilir ve metrik 

kaliteleridir.  

5.12.3. Yöntem 

77 adet 2. ve 3. sınıf öğrencisiyle ilgili yapılan çalıĢma iki aĢamalıdır: 

1. AĢama: “BoĢluk doldurma” türündeki sorularla öğrencilerin kiĢisel 

karakteristiklerini belirlemek üzere yapılmıĢtır.  

2.  AĢama:  Öğrencilerin günlük evden okula gidiĢ-geliĢ rutinini resme dökmesi, 

görsel etkinin kağıt üzerine yansıtılması aĢamasıdır. Bu aĢamada, öğrencilerden 

evleri ve okulları arasındaki yakın çevrelerini çizmeleri istenmiĢtir. Resim yapma 

süresince yazılı veya sözlü açıklamalar yasaklanmıĢtır. 45 dakikalık bir süre 

verilmiĢtir ve bu sürenin sonunda öğrenciler haritalarını teslim etmiĢtir. 

Veri analizi süresince, resimler mekansal karakteristiklere göre analiz edilmiĢtir. 

Diğer yapılarla olan “yakınlık”, “izolasyon”, “sıralama”, “sınır” ve “süreklilik” gibi 

topolojik karakteristikler seçilen yapının yakın çevresiyle iliĢkisi bakımından ölçüt 

olarak ele alınmıĢtır. Bu karakteristikler fiziksel kurguyu tanımlamaktadır. 

Resimlerde, mekanın tasarlanabilen karakteristikleri “lineer”, “blok” ve “üç-boyut” 

temelli formasyonlar olarak bulunmuĢtur. Metrik karakteristikler uzaklıkların 

matematiksel tanımlanması, nesnelerin geniĢliği veya yüksekliği ile iliĢkilidir. 

Resim yapma süresinin sonunda, gözlemlenen sadece çocukların haritalarını nasıl 

çizdiği değil, aynı zamanda çizim sürecinde ne çeĢit elemanlar kullandığıdır. Bundan 
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dolayı çizgiler, yüzeyler, noktalar, taramalar veya yazılar eskizlerde belirgin ifadeler 

olarak kabul edilmiĢtir. 

5.12.4. Bulgular 

Anne-babanın sosyal statüsü gibi çeĢitliliklerin seçiminde iĢlenmemiĢ bilgi dağıtımı 

belirgin bir sonuç getirmemiĢtir. BaĢka bir sonuç, çocukların eskizlerinde çevrenin 

metrik kalitesi ile ilgili somut bir bulgu veya konsept yoktur. Cinsiyet ve ulaĢım tipi 

ile ilgili çeĢitlilikler çocukların çevreyi tasarımlama, topolojik ve hayal edebilme 

kaliteleri değerlendirmelerinde belirgin farklılıklar yansıtmıĢtır. Buna göre Tablo 1-

2-3-4-5-6‟da elde edilen bulgular özetlenmektedir. 

Tablo 5.6 Cinsiyet ve Topolojik Kaliteler (Ünlü ve Çakır, 2002). 

Topolojik Kızlar % Erkekler  % 

Kaliteler n:83 puan   n:77 puan   

Yakınlık 25 30.1 21 27.3 

İzolasyon 17 20.5 10 13.0* 

Sıralama 21 25.3 16 20.8 

Sınır 8 9.6 12 15.6 

Süreklilik 12 14.5 18 23.4 

Not: Kızlarla erkekler arasında belirgin farklılıklar: *ki-kare< p.05 

        Yuvarlama sebebiyle toplam %100‟e eĢit olmayabilir.  

Tablo 5.7 Cinsiyet ve Tasarımlama Kaliteleri (Ünlü ve Çakır, 2002). 

Tasarımlama Kızlar % Erkekler  % 

Kaliteleri n:44 puan   n:45 puan   

3D Formasyon   0   0 

Lineer 
Formasyon 20 45 16 36 

Blok Formasyonu 24 55 29 64 
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Tablo 5.8 Cinsiyet ve Ġmegelem Kaliteleri (Ünlü ve Çakır, 2002). 

İmgelem Kızlar % Erkekler  % 

Kaliteleri n:91 puan   n:104 puan   

Nirengi 
noktaları 36 39.6 34 32.7** 

Düğüm 
noktaları 9 9.9 8 7.7 

Eşikler 12 13.2 15 14.4 

Bölgeler 17 18.7 10 9.6* 

Sınırlar 7 7.7 14 13.5 

İzler 10 11.0 23 22.1*** 

Not: Kızlarla erkekler arasında belirgin farklılıklar:* ki-kare< p:.05 

        **ki- kare<p.05, ***ki- kare<p.01 

Tablo 5.9 UlaĢım ve Topolojik Kaliteler (Ünlü ve Çakır, 2002). 

Topolojik Yayalar % Yolcular % 

Kaliteler n:83 puan   n:77 puan   

Yakınlık 25 30.1 21 27.3 

İzolasyon 18 21.7 9 11.7 

Sıralama 17 20.5 20 26.0* 

Sınır 11 13.3 9 11.7 

Süreklilik 12 14.5 18 23.4** 

Not: Yayalarla yolcular arasında belirgin farklılıklar: *ki- kare< p:.05 

        **ki- kare<p.03 

Tablo 5.10 UlaĢım Tipi ve Tasarlayabilme Kaliteleri (Ünlü ve Çakır, 2002). 

Tasarlayabilme Yayalar % Yolcular % 

Kaliteleri n:83 puan   n:77 puan   

3D Formasyon 0 0.0 0 0.0 

Lineer Formasyon 19 39.6 17 41.4 

Blok Formasyonu 29 60.4 24 58.5 
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Tablo 5.11 UlaĢım ve Hayal Edebilme Kaliteleri (Ünlü ve Çakır, 2002). 

İmgelem Yayalar % Yolcular % 

Kaliteleri n:101 puan   n:94 puan   

Nirengi noktaları 30 29.7 13 13.8 

Düğüm noktaları 7 6.9 10 10.6 

Eşikler 18 17.8 9 9.6 

Bölgeler 12 11.9 15 16.0* 

Sınırlar 8 7.9 13 13.8** 

İzler 17 16.8 16 17.0 

Not: Yayalarla yolcular arasında belirgin farklılıklar: *ki- kare< p.1. 

        **ki- kare<p.05 

ÇalıĢmada elde edilen sonuç, algılanan mekanın sadece bir sezgiye değil, baĢka 

sezgilere de bağlı olduğunu gösterir. Görsel verilere ek olarak öğrenci eskizleri de 

aynı zamanda sezgisel verilerin önemini vurgulamaktadır. 

Beyin haritaları ve çocukların biliĢimi, özellikle somut uygulamalı aĢamada çevrenin 

topolojik ve tasarlanabilen kaliteleri ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Bu 

aĢamada cinsiyet ve ulaĢım tipi gibi çeĢitlilikler çevresel deneyimlemeyi anlamada 

önemli konulardır. ÇalıĢma, metrik karakteristikler ile ilgili belirgin sonuçlara 

ulaĢmamıĢtır. 

ÇalıĢma sonucunda kız öğrencilerin erkeklere oranla yakın çevreleriyle ilgili 

detaylara daha çok önem verdikleri ve evlerinin yakın çevresine daha duyarlı olduğu 

ortaya çıkarılmıĢtır. Buna zıt olarak erkekler komĢuluk sınırlarının dıĢında kızlara 

oranla daha çok bilgi ve deneyime sahiptirler.  

Çevrenin hayal edebilme kalitelerinde erkek ve kız öğrenciler arasındaki fark önemli 

bulunmuĢtur. Bu, Türk toplumundaki cinsiyetlere verilen görevlerin farklılığıyla 

iliĢkilidir. Türk toplumunda sorumluluklar erkeklere verilmiĢtir. Erkekler, erken 

yaĢtan itibaren çevrelerini keĢfetmeye motive edilir.  

Ev- okul arasında farklı ulaĢım tiplerini kullanan öğrenciler arasında da bunlara 

paralel bulgular elde edilmiĢtir. Yayalar yakın çevreleri ile ilgili daha çok bilgiye 

sahiptir ve bu da topolojik kaliteler açısından daha çok bilgiye sahip olduklarının 

göstergesidir. Bir baĢka taraftan, servis araçları veya baĢka ulaĢım araçlarını kullanan 

öğrencilerin sıralamalar ve yapıların sürekliliği; bölgeler ve komĢuluk sınırları gibi 

özel sınırlar ile ilgili daha çok bilgiye sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır.  
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6. MEKANSAL KURGUDAKĠ KARAR NOKTALARININ 

TANIMLAYICI ÖZELLĠKLERĠNĠN ORTAYA KONMASI- ĠSTANBUL 

ÜNĠVERSĠTESĠ, TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BĠNASI ÖRNEĞĠ 

6.1. GiriĢ 

Mekanı yaĢamak algıya dayanır. Bizim için algılayabildiğimiz kadar mekan vardır ve 

bu mekan da içinde bulunduğumuz kadardır. Mekanımızın sınırlarını mekanın 

kendisi değil algılarımız çizer (Öymen, 2003).  

Yön bulma, çevrenin algılanmasından baĢlayarak bilginin elde edilmesi, karar planı 

oluĢturulması ve bu kararların davranıĢlara dönüĢtürülmesini içeren geniĢ yelpazeli 

bir zihinsel ve eylemsel süreçtir. Konu özeline inildiğinde deneysel sonuçlarla kesin 

olarak ortaya konması güç olsa da yön bulma ile ilgili geliĢtirilen farklı yöntemler 

kuramsal çerçeve içinde sunulan düĢünce ve hipotezlerin sınanmasında rol alır. Bu 

bağlamda Bölüm 6 kapsamında gerçekleĢtirilen alan çalıĢması tez genelinde sunulan 

kuramsal çerçeve içerisindeki bilgileri sınamayı ve tekrar değerlendirme yoluyla 

birtakım sonuçlara ulaĢarak bu geniĢ perspektif içerisinde bir bakıĢ açısı oluĢturmayı 

amaçlar.  

6.2. ÇalıĢmanın Amacı 

Alan çalıĢması, mekansal kurgudaki karar noktalarını tanımlamayı ve bu karar 

noktalarındaki algılanabilirliği arttıran tanımlayıcı özellikleri ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Yön bulma ile ilgili üç strateji ortaya konabilir (Murakoshi ve 

Kawai, 2000). Bunlar; 

1 Yönlenme 

2. Algısal Hafıza 

3. GeçmiĢ bilgileri kullanma olarak tanımlanabilir. 

Sunulan alan çalıĢması algısal hafıza ve tanımlanabilir nirengi noktaları üzerinde 

yoğunlaĢmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında mekanın hareket izleri ve karar noktaları 
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bağlamında analizi yapılmıĢtır. Bu analiz mekansal kurgunun anlaĢılması ve karar 

noktalarının özelliklerinin tespiti açısından önemlidir. 

Passini (1984), yön bulmada kullanılan bilgiyi üç sınıfta toplamaktadır; tanımsal, 

konumsal ve zamansal bilgi. GerçekleĢtirilen alan çalıĢması tanımsal bilgi 

(descriptive knowledge) üzerinde yoğunlaĢmakta , çevre ile kurulan iliĢkide edinilen 

bilgiyi sınamayı öngörmektedir. Bu bağlamda öne sürülen ölçütler farklı özellikteki 

deneklerde sınanıp, bu denek özelliklerine göre aĢağıdaki hipotezler sınanacaktır. Bu 

hipotezler Ģu Ģekilde tanımlanabilir; 

Hipotez 1: ĠĢlevsel ve biçimsel nirengi noktaları hastane yapısındaki seçim 

noktalarının tanımlanmasında önemlidir. 

Hipotez 2:  Mekansal deneyim seçim noktalarındaki güçlü algısal karakterlerin 

önceliğini değiĢtirir.  

Sunulan hipotezlerin sınanmasında aĢağıda sunulan değiĢkenler kullanılacaktır. Bu 

değiĢkenlerle, seçim noktalarında hangi algısal karakterlerin öne çıktığını göstermesi 

amaçlanmaktadır. Bu karakterler ve seçilme yüzdeleri deneklerin özelliklerine ve 

mekanları deneyimleme zamanlarına göre gruplanıp sonuca gidilecektir. AĢağıda yön 

bulmada etken olabileceği düĢünülen ve hipotezlerin sınanmasında kullanılacak olan 

karakterler sunulmuĢtur. Bunlar; 

1. Yönlenme 

2. Renk 

3. Yazılar 

4. ĠĢlev 

5. Biçimler 

6. Aydınlatma 

7. DöĢeme 

8. Nirengi noktaları 

Bu karakterler denek grubunu oluĢturan refakatçilerin mekanı tanımlamaları 

esnasında kullandıkları tanımlayıcı özelliklerdir. Bu Ģekilde bir gruplanmanın 

yapılması çalıĢma sonuçlarının izlenmesini kolaylaĢtıracaktır. 
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6.3. Alan ÇalıĢmasının Karakteristikleri 

6.3.1. ÇalıĢmaya ait genel karakteristikler 

Alan çalıĢması Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi binasında 

gerçekleĢmektedir. ÇalıĢma, hastanenin her biri 2640m2 olan 3,5 ve 6. katlarında 

yoğunlaĢmaktadır. Her kat birbiri ile simetrik yapıda olan 4 yoncadan oluĢmakta 

(ġekil 6.1) ve söz konusu katlar da kendi aralarında simetri özelliği göstermektedir.  

Bu simetrik yapı, benzer kurgusal yapıyı da beraberinde getirmektedir. Bir baĢka 

deyiĢle farklı katlar aynı dolaĢım kurgusuna sahip fakat diğer yandan farklı biçimsel 

(fiziksel) yapı içindeki mekanlardan meydana gelmektedir. Hastane yapısının aynı 

kurguya sahip yoncalardan oluĢması, her katta değiĢkenlik gösteren fiziksel 

özellikleri sınama Ģansı sunmaktadır. Bu özellik yapının alan çalıĢması için 

seçilmesindeki en önemli özelliktir. Sonuç olarak çalıĢmada kurgu değiĢmeyen bir 

sabit, fiziksel özellikler de değiĢkenler olarak ele alınmıĢtır. 

Kontrol grubunu oluĢturan hasta refakatçileri farklı yaĢ gruplarında olmalarına karĢın 

bu girdi bir değerlendirme kriteri olarak ele alınmamıĢtır. YaĢ grupları ile ilgili 

bulgular farklı bir çalıĢma için veri haline gelebileceği düĢünülmektedir. 

 

ġekil 6.1 Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi binasının 4yoncalı 

kat planı. 
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ÇalıĢma- Kulak- Burun- Boğaz (KBB) Cerrahisi‟nin A, B ve C Servislerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu servisler çalıĢmanın gerçekleĢtirilmesi için iki yönden çok 

elveriĢlidir: 

1. Refakatçilerin mekanı deneyimleme süreleri: Servisler Pazartesi ve PerĢembe 

günleri hasta kabul etmekte ve ameliyatlar durumun gerekliliğine göre hafta baĢında 

veya PerĢembe günleri gerçekleĢtirilmektedir. Dolayısıyla A, B ve C Servislerine 

PerĢembe günleri gidildiğinde hem mekana yeni gelen refakatçilere (0- 4 saat), hem 

de mekana hafta baĢında gelmiĢ olan ve bu nedenle de o mekana ait deneyimi fazla 

olan refakatçilere ulaĢmak mümkündür. Bu iki ayrı grubun tanımlanması verilerin 

karĢılaĢtırılmasında ve deneyime bağlı olarak “mekanı bilme” kavramının 

sınanmasında girdi oluĢturacaktır.  

2. Seçilen mekanların kurgusal benzerliği: A, B, C Servisleri benzer kurguda fakat 

farklı yönlenmededir (ġekil 6.1). Bu durum mekanın algılanabilirliğinin tespitinde 

öne çıkan birtakım ölçütlerin değerlendirilmesinde kullanılacaktır.  

6.3.2. Mekanın kurgusuna ait tanımlayıcı özelliklerin ortaya konması 

Kullanıcılar, çevreye yabancı iken belirgin özelliğe sahip karar verme noktalarına 

güvenirler (Haq ve Zimring, 2001). Mekansal kurgunun hareket çizgileri ve karar 

noktaları bağlamında incelenmesi, iki boyutlu bir analiz olarak alan çalıĢmasının ilk 

aĢamasını oluĢturmaktadır. Bu inceleme, hastane yapısının kurgusuna dair bilgileri 

içermektedir. Bu analizde iki bileĢen özellikle vurgulanmıĢ ve kurgusal düzen bu iki 

bileĢenin iliĢkisiyle ortaya konmuĢtur. Bu bileĢenler; 

1. Hareket çizgileri 

2. Karar noktaları‟ dır. 

 

ġekil 6.2 Birbiri ile iliĢkili dolaĢım alanlarını gösteren aksiyel harita (C Servisi). 
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Hipotezleri sınamak amacı ile refakatçilerin bulundukları servislerdeki seçim 

noktaları tanımlanmıĢtır. Seçim noktalarının yerlerini ve bakıĢ açılarını ortaya koyan 

imajlar ġekil 6.3, 6.4 ve 6.5‟te verilmiĢtir. 

 

   

 

  

 

                

ġekil 6.3 KBB Bölümü‟nün A,B ve C Servisine ait 1.Seçim Noktaları ve planlardaki 

bakıĢ açıları 
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ġekil 6.4 KBB Bölümü‟nün A,B ve C Servisine ait 2.Seçim Noktaları ve planlardaki 

bakıĢ açıları. 
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ġekil 6.5 KBB Bölümü‟nün A,B ve C Servisine ait 3.Seçim Noktaları ve planlardaki 

bakıĢ açıları. 
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6.3.3. Denek grubuna ait özelliklerin tanımlanması 

ÇalıĢma, yaĢları 20 ile 66 arasında değiĢen, çoğunluğunu 40 ile 60 yaĢ arasının 

oluĢturduğu, 10‟u erkek olmak üzere 41 refakatçi üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Deneklerin bir kısmının hastaneye sabah gelmiĢ olmaları (0- 4 saat), diğer kısmının 

ise hafta baĢından beri hastanede bulunmaları (4 gün) farklı özelliklere sahip denek 

grupları yaratmaktadır (Tablo 6.1). Bu da mekansal bilmeye bağlı olarak farklı 

algısal özelliklerin sınanmasını mümkün kılmaktadır. 

Tablo 6.1 Refakatçilerin hastanede bulunma sürelerine göre dağılımı. 

 Hastanede bulunma süresi Dağılım (kiĢi) 

0-4 Saat (A grubu)                                  24 

4 Saat - 4 Gün (B grubu)                                  17 

Toplam                                  41 

Tablo 6.2 Refakatçilerin servislere göre dağılımı. 

 Servis Adı Dağılım (kiĢi) 

A servisi 21 

B servisi 8 

C servisi 12 

Toplam 41 

6.4. Yöntem 

ÇalıĢma, mekansal kurgudaki karar noktalarına yöneliktir. Karar noktaları bilgi 

edinilen ve mekan içindeki harekete olanak sağlayan hareket planının oluĢmasında 

önemli bir girdi oluĢturur (Passini, 1984). Çizgisel ve geçici olarak organize edilmiĢ 

karar planları hiyerarĢik bir düzeni içlerinde barındırırlar. Bu hiyerarĢik düzende öne 

çıkan birtakım temsiller bu düzende belirleyici rol oynar. Karar noktalarındaki bu 

belirleyicileri ortaya çıkarmak çalıĢmanın ilk hedefini oluĢturur. Bu bağlamda 

mekansal kurgunun hareket çizgileri ve karar noktaları bağlamında incelenmesi ve 

karar noktalarına yönelik algısal özelliklerin ortaya konması önemlidir.  

Alan çalıĢmasının gerçekleĢtirildiği hastane yapısı birbirleri ile benzer kurguya sahip 

katlardan oluĢmaktadır. Bu da aynı kurguda fakat farklı biçimsel özelliklere sahip 
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karar noktaları meydana getirmektedir. ÇalıĢma bu kurgulardaki farklı algısal 

özellikleri ortaya koymaya çalıĢır. ĠzdüĢümleri aynı noktaya düĢen farklı katlardaki 

karar noktalarından veya aynı kattaki servislerden çekilecek olan fotoğraflar o 

noktaya ait çevresel imajı yansıtacaktır. ÇalıĢma grubunda yer alacak olan 

refakatçiler, benzer kurgudaki 5 adet fotoğrafa 15 saniye süre ile bakarak hangisinin 

kendi servisinden bir kare olduğunu ve bu noktanın belirleyiciliğini ortaya çıkaran 

çevresel etkeni belirleyeceklerdir. Seçenekleri çoğaltmak ve mekanlar arasındaki 

tanımlanabilir özelliklerden en belirgin olanları çıkarmak amacıyla KBB‟a ait A, B 

ve C servislerine ek olarak 4. kattaki Kalp- Damar Cerrahisi Servisi ve 6. kattaki 

Genel Cerrahi Servisi de çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. 

100 cm uzunluğunda ve 25 cm yüksekliğinde hazırlanan panolara aynı seçim 

noktasına ait 5‟er adet fotoğraf yerleĢtirilmiĢtir. Fotoğrafların hangi servislere ait 

olduklarını gösteren yazılar panoların arkasına yazılmıĢ, böylece çalıĢmada yer alan 

refakatçilerin bu yazıları görmeleri engellenmiĢtir. ÇalıĢmada üç seçim noktasına ait 

üç pano hazırlanmıĢtır (ġekil 6.6, 6.7, 6.8). Denekler her panodan kendi servislerine 

ait fotoğrafı seçmiĢlerdir. Seçim nedenlerini gösteren ifadeler de refakatçilerin kiĢisel 

özellikleri ile beraber çalıĢma ekibi tarafından not edilmiĢtir. ÇalıĢmada algısal 

hafıza ön plana çıktığından refakatçilerin seçimleri yapma aĢamasında söz konusu 

seçim noktaları ile göz teması kurmamalarına dikkat edilmiĢ ve çalıĢmalar 

refakatçilerin odalarında kapalı bir ortamda gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

ġekil 6.6 1. Seçim Noktası‟na ait 5 adet fotoğrafın yerleĢtirildiği pano. 

 

ġekil 6.7 2. Seçim Noktası‟na ait 5 adet fotoğrafın yerleĢtirildiği pano. 



 
91 

 

ġekil 6.8 3. Seçim Noktası‟na ait 5 adet fotoğrafın yerleĢtirildiği pano. 

6.5. Bulguların Elde Edilmesi 

Refakatçilerin verdikleri cevaplar sekiz baĢlık altında toplanmıĢtır: Yönlenme, Renk, 

Yazılar, ĠĢlev, Biçimler, Aydınlatma ve DöĢeme. Bu baĢlıklar seçim noktalarındaki 

belirgin özellikleri ifade etmektedir (Tablo 6.4). Bunlar mekansal algı ve hafızayı 

güçlendiren karakterler olarak ele alınmıĢtır. Bu kriterlerin mekansal deneyime, bir 

baĢka deyiĢle mekanda bulunma süresine bağlı olarak değiĢimi alan çalıĢmasının ana 

konusunu oluĢturmaktadır. Bulgular iki aĢamalı olarak ele alınmıĢtır.  

1.AĢama: Ġlk aĢamada refakatçilerin “ Resimlerden hangisi sizin bulunduğunuz 

servise aittir?” sorusuna verilen doğru ve yanlıĢ cevaplar değerlendirilmiĢtir. Verilen 

doğru cevapların seçim noktalarına göre ve kiĢilerin mekanda kalma sürelerine göre 

dağılımı Tablo 6.1‟de gösterilmiĢtir. A grubunu hastaneye sabah gelen (A- Kısa 

Süreli), B grubunu da hastaneye hafta baĢında gelen (B- Uzun Süreli) refakatçiler 

oluĢturmaktadır.  

Tablo 6.3 Verilen doğru cevapların seçim noktalarına ve kiĢilerin mekanda kalma 

sürelerine göre dağılımı (DC: Doğru Cevap). 

    1. Seçim Noktası  2. Seçim Noktası  3. Seçim Noktası  

  KiĢi DC Sayısı % DC Sayısı % DC Sayısı % 

A Grubu 24 19 79.2 14 58.3 12 50.0 

B Grubu 17 14 82.4 11 64.7 9 52.9 

A + B 41 33 80,5 25 61,0 21 51,2 

2.AĢama: ÇalıĢmanın ikinci aĢaması verilen doğru cevaplar üzerinde 

yoğunlaĢtırılmıĢtır. Bu aĢamada refakatçilerin doğru cevapları hangi kriterlere göre 

verdikleri ortaya konmuĢtur. Bu kriterlerin doğru tanımlanabilmesi için her kriter 

verilen cevaplar doğrultusunda açıklanmıĢtır (Tablo 6.4). Cevaplar belirlenen 

ölçütlere göre gruplandırılmıĢtır. Bu gruplandırmalar mekanı farklı sürelerde 
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deneyimleyen iki grupta ayrı ayrı yapılmıĢtır. Böylece bu verileri karĢılaĢtırma 

olanağı elde edilmiĢtir. 

Bulgular (Tablo 6.3), hastanede bulunma süresi fazla olan refakatçilerin (B Uzun 

Süreli Grup) mekanı tanıyabilme oranının hastaneye sabah gelen refakatçilere (A 

Kısa Süreli Grup) oranla daha yüksek olduğunu göstermiĢtir. Verilen doğru 

cevapların Seçim Noktaları‟na göre dağılımı yapıldığında ise (Tablo 6.3) farklı 

Seçim Noktaları‟ndaki doğru cevapların farklılık gösterdiği görülür. Bir baĢka 

deyiĢle farklı mekanların tanımlanabilirlik oranları farklıdır. Bu da mekanların 

algılanabilirlik ve hafızada kalıcılık özelliklerinin farklı olduğunu gösterir. Bu 

özelliklerin nitelikleri ve mekansal deneyime bağlı olarak değiĢimleri mekansal 

deneyim faktörünü ortaya koymaktadır (Tablo 6.5 ve Tablo 6.6). 

Refakatçilerin mekanların tanımlanabilirliği ile ilgili verdikleri cevaplar 

gruplandırılarak algılanabilirliği arttıran ölçütler olarak sunulmuĢtur (Tablo 6.4). 

Tablo 6.4 Ölçütlerin verilen cevaplar çerçevesinde tanımlanması 

ÖLÇÜTLER AÇIKLAMALAR 

Yönlenme Konumlanmaların sağ ve sol yöne bağlı durumları 

Renk Duvar rengi, yer rengi 

Yazılar "GiriĢ" iĢareti, kapı numaraları, "ÇıkıĢ" iĢareti 

Fonksiyon HemĢire Odası, WC 

Biçimler Banko Ģekli, kapı sayısı, kapı Ģekli, bankonun iç yapısı 

Aydınlatma Aydınlatmanın niteliği, armatürlerin biçimi 

Döşeme Yer karolarının biçimi, boyutu 

Nirengi 
Noktaları 

Çiçek, Atatürk portresi, yangın kutusu, çamaĢır sepeti, 

sedye 
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Tablo 6.5 A-Kısa Süreli gruba ait doğru cevapların belirlenen ölçütlere göre 

dağılımı. 

 
1. Seçim Noktası 2. Seçim Noktası 3. Seçim Noktası 

Doğru % Doğru % Doğru % 

Yönlenme 3 15,8 2 14,3 3 25,0 

Renk 3 15,8 6 42,9 1 8,3 

Yazılar 1 5,3  0,0  0,0 

ĠĢlev  0,0  0,0  0,0 

Biçim 10 52,6  0,0 1 8,3 

Aydınlatma  0,0 1 7,1  0,0 

Nirengi No. 2 10,5 3 21,4 5 41,7 

DöĢeme  0,0 2 14,3 2 16,7 

Toplam 19 100,0 14 100,0 12 100,0 

Tablo 6.6 B- Uzun Süreli gruba ait doğru cevapların belirlenen ölçütlere göre 

dağılımı. 

  

1. Seçim Noktası 2. Seçim Noktası 3. Seçim Noktası 

Doğru % Doğru % Doğru % 

Yönlenme   0,0   0,0 1 11,1 

Renk 2 14,3 2 18,2   0,0 

Yazılar 1 7,1 1 9,1   0,0 

ĠĢlev   0,0   0,0 2 22,2 

Biçim 8 57,1   0,0   0,0 

Aydınlatma 1 7,1 3 27,3 2 22,2 

Nirengi No. 2 14,3 4 36,4 2 22,2 

DöĢeme  0,0 1 9,1 2 22,2 

Toplam 14 100,0 11 100,0 9 100,0 
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6.6. Değerlendirme 

Beklenildiği gibi çevresel ipuçların sayısı ve niteliği mekanların tanımlanabilirliğini 

arttırmıĢtır. 1. Hipotez doğrulanmıĢtır. Kör nokta olarak nitelendirilebilecek olan 3. 

Seçim Noktası‟nda (3. SN) mekanı tanıma oranı en düĢüktür. 3.SN, 2 SN ile 

karĢılaĢtırıldığında benzer çevresel ipuçlarına sahip olmasına rağmen refakatçiler 

tarafından en zor tanımlanabilmiĢtir. Bu bağlamda 3 SN‟nın çok dar bir koridora 

sahip olması ve çevresel verilerin algılanabilirliğinin güç olması bu koridorun 

tanımlanabilirliğinin az olmasının sebebi olarak verilebilir. 1. SN‟nı tanıma oranı en 

yüksektir. Bu sonuç hemĢire bankosunun güçlü biçimsel özelliğine bağlanabilir. 

Tablo 6.7 seçim noktalarına bağlı olarak ortaya çıkan doğru cevapların yüzdelere 

göre karĢılaĢtırılmasını göstermektedir. 

Tablo 6.7 Doğru cevapların seçim noktalarına göre karĢılaĢtırılması. 

SN 1.Seçim Noktası       >       2.Seçim Noktası      >      3. Seçim Noktası 

% % 80.5                             %61                                % 51.2 

Hastane içinde 4 saat zaman geçiren A Grubu ile 4 gündür hastanede bulunan B 

Grubu refakatçilerinin kendi servislerini tanıma oranlarında farklılıklar gözlenmiĢtir. 

1.,2., ve 3. Seçim Noktası‟nda B Grubu daha baĢarılı olmuĢ ve mekanı 

tanımlayabilmiĢtir (Tablo 6.8). Bu sonuç mekansal öğrenmenin mekanın niteliği ile 

beraber zamana bağlı bir olgu olduğunu da doğrulamaktadır. 

Tablo 6.8 A ve B grubunun doğru cevap yüzdelerinin karĢılaĢtırılması. 

SN A Grubu doğru cevap yüzdesi B Grubu doğru cevap yüzdesi  

1.SN % 79.2 % 82.4 

2.SN % 58.3 % 64.4 

3.SN % 50.0 % 52.9 

Tablo 6.9 Doğru cevap yüzdelerinin genel durumu. 

B Grubu doğru cevap yüzdesi > A Grubu doğru cevap yüzdesi 
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Tablo 6.5 ve Tablo 6.6 karĢılaĢtırıldığında A ve B Grubu‟na ait önemli farklar 

gözlemlenmiĢtir. Yönlenme faktörü A (Kısa Süre) Grubu‟nda önemli bir kriter 

oluĢtururken, B (Uzun Süre) Grubu için belirleyici olmamıĢtır. Mekansal 

organizasyon, mekansal temsil ile görünen temsili bağlar (Passini, 1984). Bu 

organizasyon mekan içindeki hareketi yönlendirir, biçimlendirir. Oryantasyon belirli 

bir hareket ve belirli bir hedefe ulaĢma için önem kazanır. Yönlenme faktörünün 

mekanın kurgusal yapısının anlaĢılmasında önemli olduğu düĢünüldüğünde 

hastaneye yeni gelenlerin mekanı öğrenme çabasında oldukları ve mekansal iliĢkileri 

öğrenmek amacıyla yönlenmelere dikkat etmeleri alan çalıĢmasında ortaya çıkan 

önemli bir sonuç olarak görülebilir. B Grubu‟ndaki kiĢilerin 4 gündür hastanede 

olmaları onların mekansal iliĢkileri öğrendikleri anlamına gelir. Bu nedenle 

verdikleri cevaplarda yönlenme ile ilgili kavramları sorgulamamıĢlardır. Adaptasyon 

sürecinde oldukları düĢünülen A Grubu ise kurgusal yapıyı sorgulama amacındadır.  

Sonuç olarak adaptasyon sürecinde kurgu önemlidir. Bu süreçte mekanı öğrenme 

çabası dikkat çeker. Uzun süredir hastanede bulunanlar ise genel kurgudan çok 

ayrıntılara takılmıĢlardır. Bu ayrıntılar refakatçiler için mekansal tanımlama 

açısından ön belirleyici olmuĢtur. 

Aydınlatma elemanlarının ve aydınlatma düzeninin seçici olacağı düĢünülen A ve C 

Servisleri‟nde beklenen gözlenmemiĢ, sekreterliğin arkasındaki cam kapı düzeni 

belirleyici olmuĢ ve aydınlatma düzeninin önüne geçmiĢtir. 

ÇalıĢma verilerinin analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan bulgularda Ģu sonuçlar ön 

plana çıkmıĢtır:     

 Çevresel ipuçlarının sayısı ve niteliği mekanların tanımlanabilirliğini 

arttırmaktadır. 

 Mekansal bilme, mekanın niteliği ile beraber zamana bağlı ve mekansal deneyim 

ile de ilgili olan bir olgudur. 

 Mekansal deneyim seçim noktalarındaki güçlü algısal karakterlerin önceliğini 

değiĢtirir. 

 Çevresel ipuçları bakımından benzer olan mekanlarda mekanın yapısı (koridor 

geniĢliği) algılanabilirlik için önem kazanır. 
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Mekansal açıdan deneyim kazanmanın erken safhalarında bile topolojik bilgiden 

mekansal bilgiye geçiĢte seçim noktalarının rolü önemlidir  (O‟Neill 1991a). Bu 

seçim noktalarında elde edilen çevresel bilgi insanların bina içindeki hareketini 

yönlendirir. Bu veriler bir çeĢit ipuçları niteliğindedir. Hastaneler, farklı psikolojik 

duruma sahip insanları barındırmaları ve personel göz ardı edildiğinde sürekli 

değiĢen bir kullanıcı grubunu barındırmaları nedeniyle özel bir yapıya sahiptirler. 

Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi binası bu bağlamda ele 

alındığında bir saatte ortalama olarak 1280 kiĢinin ziyaret ettiği ve cerrahi 

müdahalelerin yapılması nedeniyle hastaların yanında refakatçilerin de sık sık 

kullanmak zorunda oldukları bir binadır. Alan çalıĢması refakatçiler üzerinde 

yoğunlaĢmıĢ olmasına rağmen genel olarak çevresel verilerin mekansal 

tanımlamadaki etkisini sınar. ÇalıĢma hangi çevresel verilerin ön plana çıktığını ve 

bu verilerin mekansal deneyime bağlı olarak önceliklerinin nasıl değiĢtiğini 

araĢtırmaktadır. 
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7. SONUÇ 

“Mekanın deneyimlenmesi” kavramı fiziksel çevre ile kurulan iliĢki bağlamında dıĢ 

çevreden bilgi edinme ve bu bilgiyi amaçları doğrultusunda kullanma anlamına gelir. 

Sunulan tez çalıĢması yön bulma davranıĢını ve bu davranıĢı etkileyen soyut ve 

somut etkenleri irdelerken  yön bulmayı sadece bir hedefe ulaĢma süreci olarak değil, 

çevresel bilgi edinme süreci, bilginin değerlendirilmesi, bilginin hareket planı 

gerçekleĢtirilmesinde kullanılması süreci olarak ele almaktadır. Yön bulma, insan, 

mekan, davranıĢ üçlüsü içersinde biliĢsel ve fiziksel uzamıyla irdelenmiĢtir. Bu 

bağlamda algısal ve biliĢsel süreçler ortaya konarak öğrenme, hatırlama, karar verme, 

algısal hiyerarĢi, uzaklık ve yön kavramları yön bulma davranıĢını tanımlayabilmek 

için açıklanmıĢtır. 

Ġnsanlar geçmiĢ yön bulma deneyimlerine güvenerek davranıĢlarını ve çevresel 

bilgiyi hiyerarĢik bir strüktür içinde biçimlendirirler. Yön bulmayı sağlayan 

hiyerarĢik karar planları çizgisel ve geçici olarak organize edilmiĢ temsillerdir 

(Passini,1995). Bu nedenle her yeni mekan farklı kurgusal ve fiziksel yapısıyla yeni 

karar planları, yeni davranıĢlar ve yeni eylem türleri gerektirir. Bilgi insan beyninde 

devingen bir yapıya sahiptir. “Seçici Dikkat” kavramına bağlı olarak yer ve Ģekil 

değiĢtiren bilgiler fiziksel çevredeki oryantasyonumuzu sağlar. Nerede olduğumuzu 

bilmemiz ve mevcut konumumuzu çevresel verilere veya kendi vücudumuzun 

eksenel yapısına göre belirleyebilmemiz geleceğe dair sağlıklı planlar yapabilmemizi 

sağlayacak ve günlük hedeflere ulaĢmamızı kolaylaĢtıracaktır. 

Sunulan tez mimari mekanlara ait yapısal kurallar koymak peĢinde değildir. Tekdüze 

kurguya sahip mekanların veya algısal karmaĢıklığa neden olabilecek kadar çok 

sayıda çevresel uyarıyı içinde barındıran mekanların doğruluğunu kanıtlamaya 

çalıĢmamaktadır. Ortaya konmak istenen, yön bulma davranıĢının içeride olma 

deneyimine bağlı olarak hem mekansal deneyime, hem biliĢsel ve algısal sürece hem 

de deneyimi yaĢayan kiĢiye bağlı bir olgu olduğudur. Öznel değerlerin mekansal 

oryantasyon ve yön bulmada etkin olması bu davranıĢsal çerçevenin tanımlanmasını 

güçleĢtirmektedir. Bu bağlamda tez çalıĢması yön bulma davranıĢında fiziksel çevre 
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kadar biliĢsel  sürecin de önemli olduğunu ve insan- çevre arasındaki bu karĢılıklı 

etkileĢimin yadsınamayacağını gösterir. 

Literatürde yer alan alan çalıĢmalarının, amaç, karakteristikler, yöntem ve sonuçlar 

olarak derlendiği Bölüm 5, yön bulma davranıĢının tanımlanmasında ve 

performansının değerlendirilmesinde yöntemlerin önemini göstermektedir. Farklı 

yöntemlerle, oryantasyona ve yön bulma davranıĢına yönelik farklı etkenler 

sınanmıĢtır. Bu bölüm çok bilinmeyenli bir denklem olarak düĢünebileceğimiz yön 

bulma davranıĢında, belirli sabitler ve kontrol grupları kullanılarak mekansal kurgu, 

fiziksel ve biçimsel yapı, mekansal deneyim ve kiĢisel özelliklerin etkinliğini 

göstermiĢtir. Bölüm 6 çerçevesinde gerçekleĢtirilen alan çalıĢması mekansal deneyim 

ve fiziksel çevrenin mekanın algılanmasındaki etkisini ortaya koymuĢtur. Mekansal 

deneyim etkin bir rol oynayarak hem mekanın belirleyici özelliklerinin ortaya 

konmasında hem de algılanabilirliği arttıran etkenlerin önceliğinin değiĢmesinde rol 

oynamıĢtır. Alan çalıĢmasında oluĢturulan kontrol grupları deneyime bağlı olarak 

mimari anlaĢılabilirliği sınamıĢtır. Mimari anlaĢılabilirlik, çevrenin tasarlanmıĢ 

özelliklerinin insanlarda etkili zihinsel temsiller oluĢturmasıdır. 
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