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ÖNSÖZ 

 

 

 

 

Kent mobilyaları konusunda yapılan çalışmalar her geçen gün artarken, kentsel 

çevredeki bozulmanın ve karmaşanın mobilyalara etkisi de bir o kadar artmaktadır. 

Ancak, Türkiye’de bu konudaki çalışmalar genellikle firmaların bünyesinde 

gerçekleşmekte ve küçük çapta kalmaktadır. Kent mobilyalarında vandalizm 

konusunda mevcut bilgilerin bir arada olduğu çalışma sayısı oldukça azdır. Yaklaşık 

2 yıl önce, danışmanım ve değerli hocam Prof.Dr Nigan Bayazıt, bu alanlardaki 

çalışmalara ve eksikliklere değinerek, konuya eğilmemde etkili olmuştur. 

 

Çalışmanın tamamlanmasında emeği geçen, başta, beni “kent mobilyalarında 

vandalizm” olgusunun  irdelenmesi gereğini duymama teşvik eden, ilgi ve desteğini 

esirgemeyen çok sevgili danışmanım Prof. Dr. Nigan Bayazıt’a, çalışmamın yön 

bulmasında değerli katkıları olan İSTON Proje Yönetmeni Refik Yüksek’e ve 

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Ziraat Mühendisi Fikret 

Güler’e, tüm öğrencilik yaşamımda bana her konuda sonsuz destek veren ve sabır 

gösteren aileme,  yardımlarını ve sevgisini hiç eksik etmeyen Fethi Hıncal’a ve bana 

moral veren kedim Sipsi’ye çok teşekkür ederim.  
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ÖZET 

KENTSEL ÇEVREDE VANDALİZM: VANDALİZMİN BANK 

TASARIMINA ETKİLERİ 

 

 

Bu çalışma, insanların gerek  kentsel çevre ile, gerekse çevredeki günlük 

ihtiyaçlarının karşılanması için sunulmuş kentsel donatılar ile kurduğu  fizyolojik ve 

psikolojik etkileşim sırasında meydana gelen “vandalizm” olgusunu ürün-kullanıcı-

çevre bağlamında tanımlamak, bu kentsel suçun nedenlerini ortaya koymak ve 

fiziksel çevre özelliklerinin vandalizm ile bağlantısını saptamak amacıyla yapılmıştır. 

 

“Çevre” ile  “vandalizm” arasında kurulan bu bağlamsal ilişki, insan ile doğrudan 

fiziksel ve psikolojik etkileşim içindeki kentsel donatılardan biri olan “oturma 

bankları”nda görülen vandalizm etkilerinin ve bank tasarımında yararlanılabilecek 

ilkelerinin belirlenmesinde dayanak noktası oluşturmuştur. 

 

Kent öğeleri sistemi içinde önemli yeri olan oturma banklarının uygulamaları ve 

örnekleri bir araya getirilerek, bankların yapısal ve boyutsal özelliklerinin, standart 

ve sınıflandırmalarının kentsel çevrede oturma olgusu kapsamında incelendiği bu 

çalışmanın, başta oturma bankları olmak üzere, diğer kent mobilyalarının da 

vandalizme karşı daha dayanıklı ve etkili olmalarına yönelik tasarım ilkelerinin 

geliştirilmesine de katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 

Konunun çok girdili yapısı nedeniyle, kentsel çevrede vandalizm sorununu 

tanımlamak ve ürün tasarımı bağlamında çözüm önerileri getirebilmek için psikoloji, 

fizyoloji, sosyoloji, çevresel kriminoloji, ekoloji gibi  birçok farklı disiplini kapsayan 

bir çalışma ve işbirliği kaçınılmaz olduğundan, tezin içeriği de bu doğrultuda geniş 

tutulmuştur. 

 

“Çevresel tasarım bağlamında suç engelleme” kavramının irdelenmesi çalışmanın bir 

diğer ağırlık noktasıdır. Çevresel tasarım ile insan davranışları arasındaki doğrudan 

ilişkinin anlaşılması ve tanımlanması, suçun engellenmesindeki başarıyı artıran ve 

tasarımdan önce bilinmesi gerekli olan bir olgudur. Fiziksel çevrenin uygun ve etkin 

tasarımının suça yönelik korkuyu ve suç eylemini azalttığı gerçeği ışığında, bank 

tasarım ilkeleri çalışma dahilinde ele alınmıştır. 

 

8 Bölümden oluşan tezin ilk 5 Bölümü konuyla ilgili çeşitli kaynakların incelenmesi 

ve  literatür araştırma sürecine dayalı olarak hazırlanmıştır. 6. Bölüm vandalizm ve 

çevre ilişkisinin belirginleşerek somut verilere dayandırılması amacıyla yapılan alan 

çalışmasının amaç ve strüktürünü içermektedir. Alan çalışması, vandalizm eyleminin 

oturma banklarına etkilerini, İstanbul’un kent örüntüsünde görülen üç farklı bölgede 

karşılaştırmalı olarak tespit edilmesine dayanmaktadır. Bu bölgeler; Eminönü 
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Meydanı, Emirgan-Baltalimanı arası Sahil Şeridi ve Bakırköy Meydanı olarak 

belirlenmiştir. Alan çalışmasının yöntemi, kullanıcı ve bölge çalışanları ile yapılan 

anketler, bölgelerde yapılan gözlem çalışmalar ve polislerle yapılan görüşmeler 

üzerine kurulmuştur. 7. Bölümde, bulguların analizi dahilinde, bölgelerdeki hasarlı 

bankların sayısı tespit edilmiş, bu hasarların genel banklar içindeki oranı belirlenmiş 

ve grafik haline getirilmiştir. Son bölüm, tüm çalışmanın bir değerlendirmesi 

niteliğindedir. 

 

Sonuç olarak, farklı kent çevrelerinde kentsel alanları kullananların sosyal, kültürel, 

ekonomik ve diğer bir çok özellikleri ile birbirinden ayrılması, çevrelerin fiziksel 

özelliklerindeki farklılıklar o bölgedeki vandalizm türünün ve boyutlarının 

karşılaştırılmasında önemli ve belirleyici bir faktör olmuştur. Özetle vandalizm, 

çevrenin fiziksel ve sosyal bozulması ile ilişkili bir etkendir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvi 

 

SUMMARY 

VANDALISM IN URBAN ENVIRONMENT:  EFFECTS OF VANDALISM 

ON SITTING BENCH DESIGN 

 

 

The aim of the study is,  

 

 to define the fact of vandalism from the “product-user-environment” point of 

view, that occurs in the course of  physiological  and psychological interaction 

between people and both the urban environment and the urban equipment which 

serves to respond the needs, 

 to bring up the probable  reasons of these kinds of environmental crimes, 

 to determine the link between “vandalism” and the “urban environment”. 

 

This linkage between environment and vandalism becomes as a base point in 

determining the design principles of sitting benches, which are in a direct interaction 

with users, according to reduce the traces of vandalism on them. 

 

The study also comprises, 

 the applications and examples of existing sitting benches which take an important 

place in the system of urban components, 

 the physical and dimensional characteristics of sitting benches, 

 the relevant standards and classifications of sitting benches, 

 the context of sitting in the urban outdoor, 

 the influence of vandalism  on the design principles of benches and the other 

street furniture in order to constitute more durable and effective uses. 

 

Because of the various inputs in the of the subject, it is decided to constitute a 

comprehensive scope that defines the vandalism problem on street furniture and finds 

alternative design solutions in the context of industrial product design. So it becomes 

unavoidable to make cooperation with several disciplines like psychology, 

physiology, sociology, environmental criminology and ecology. 

 

Another important part of the thesis is the “Crime Prevention Through 

Environmental Design” (CPTED) strategies.  A chain of reasoning operates here as 

follows: 

 There is more crime in some places than in others, 

 Physical design is different from place to place 

 Design, therefore, is responsible for these place-to-place differences. 

 

Consequently, if  the design in high crime places is changed, crime there will decline.  
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Crime, here, refers to both “serious” crimes and lesser crimes called minor crimes. In 

this study, the crime mentioned is minor crime that include vandalism, public drinkig 

or drunkenness, street gangs, and the like. This latter group is often referred to as 

“nuisance” or “quality of life” crimes. 

 

Thinking about crime issues as part of the design process will give designers an edge 

over their competitors. Crime prevention is increasingly a concern of end users and 

clients. Crime prevention features are often considered to be a retrospective add-on 

extra. It is believed that considering crime will become an integral part of the design 

process, much as life cycle analysis and other environmental considerations have 

done. 

 

On the other hand, the chain of reasoning of interest here is incorrect if by CPTED 

meant that design is the most powerful determinant of local crime and victimization 

rates or patterns and that the design changes will necessarily result in vandalism 

reductions. 

 

The situational crime prevention perspective will often recommend that vandalism 

can be reduced by making redesigns that “harden” the target and decrease the 

opportunities for successful crimes for gain in a setting. Some have criticized this 

perspective because the target hardening process seems obvious, costly, and likely to 

result in undesirable social consequences 

 

It is very important not to create so much protected and harsh urban environment, but 

to pay attention to social and spatial needs of the users as well as  physical. Design 

features are related with social and cultural factors such as racial or ethnic 

composition of a community, stability, family structure, and so on. 

 

So, if  to examine the structure of the thesis briefly, the study is  consist of  eight 

chapters;. the first five chapters are based on literature search in related books and 

articles. The sixth chapter comprises a case study which is constructed on clarifying 

the relationship between vandalism and environment and to transform these results 

into numerical values. The chosen regions for the case study have different 

characteristics which are; 

 

 Eminönü Square 

 Coast line between Emirgan-Baltalimanı  

 Bakırköy Square. 

 

Research methodology depends on the public surveys and questionnaires, interviews 

with police officers, street furniture producer and manager and the observation of 

vandalistic traces on “sitting benches” in the chosen fields. In the seventh chapter, 

the number of damaged sitting benches and the percentages of damaged ones  in the 

total number of benches are calculated and are shown in diagrams. Also level of 

vandalism as well as type of vandalism and damage on sitting  benches are shown 

together with diagrams and photographs. Physical traces that survive from past 

behavior is the most appropriate research type for analyzing the effects of vandalism 

on street furniture. The last chapter is a conclusion of the whole study. 
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As a result, the difference between social, cultural, economic and other 

characteristics of people living in different urban environment acts as a diagnostic 

factor in design and brings about different types of vandalism and damage on street 

furniture. To summarize  vandalism is  related to the amount physical and social 

damage of the urban environment. 
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BÖLÜM 1     GĠRĠġ 

Son yıllarda hızla zarara uğrayan kentsel çevre kalitesinin yeniden elde edilmesini 

amaç edinen bir çok çalıĢma yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢmalar beraberinde 

kamusal alanda tasarım kavramını getirmiĢ, bu alanların toplumun yararına sürekli 

açık ve hazır bırakılması düĢüncesi yaygınlaĢmıĢtır. Kamusal mekanlar, kentlilerin 

psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini, sosyal ve ekonomik iliĢkilerin 

düzenlenmesini, insanların bir araya gelerek konuĢup, iletiĢim kurmalarını sağlayan 

çok boyutlu, o kente özgü, iĢlevi ve yararı ihmal edilemez bir kavram halini almıĢtır; 

kamu mekanları kentin asıl ruhunu oluĢturmaktadır. 

Kentsel çevreyi oluĢturan yapay ve doğal mekanlarda, toplumsal hayatın kalitesinin 

ve yoğunluğunun sonucunda oluĢan gereksinimler kentin özel ürünlerle donatılması 

gereğini doğurmuĢtur. Bilgi iletiĢimi, aydınlatma, kent mobilyaları, yeĢil örtülü 

mekanlar, trafik tasarımı ve malzeme tasarımı gibi kavramlar bir tasarım bütünü gibi 

ele alınmadığı takdirde kentsel çevre sorunları baĢ gösterir. Ancak çevresel tasarımda 

karĢılaĢılan en büyük zorluk gerçek problemlerin ve çözümlerinin ne olduğu 

konusunda bir fikir birliğine varılamamasıdır. Bu anlamda kentsel problemlerin 

çözümüne gidebilmek için kentte nelerin ters gittiğinin saptanması gerekmektedir. 

Sanayi toplumlarının özellikle son 30 yılda karĢılaĢtığı, toplum üzerinde fiziksel ve 

psikolojik etkiler bırakan sorunlar çok yönlüdür; bu sorunlar hava ve çevre kirliliği, 

gürültü, trafik, nüfus artıĢı, kente yabancılaĢma, çeteler ve uyuĢturucu kullanımı, 

hırsızlık ve vandalizm olaylarına kadar çok geniĢ bir yelpazede, domino taĢları gibi 

birbirini etkileyen bir sorunlar zinciri oluĢturur. Kent donatılarının sayıca çokluğu ve 

düzensizliği, üretici-planlamacı-yönetici kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, 

kullanıcıların kent mobilyalarının kalitesini ve faydalarını sorgulama fırsatı  

bulamaması donatılar açısından önemli kentsel sorunların baĢında gelir.  

Psiko-sosyal açıdan bakıldığında ise kentlerin, özellikle metropollerin, insanlarla 

dost mekanları olmadığı, daha çok kaotik ve düĢmanca algılandığı görülmektedir. 
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Kent onu değiĢik Ģekilde yaĢayan, algılayan bireyler ve toplumlar üzerinde etkin 

mesajları olan bir olgudur; bu mesajlar gerek kentin ve donatıların birbirine uyumu 

ile, gerekse kentin kimliği ile kiĢilerin mekanı ve çevre düzenini algılamalarını ve 

dolayısıyla davranıĢ ve yaklaĢımlarını etkiler niteliktedir. ĠĢte baĢta bu nedenler 

olmak üzere, sosyal ve fiziksel yoklukların, eğitim düzeyinin, dostluk, aile ve 

komĢuluk ortamlarının, duygusal faktörlerin de iliĢkili olduğu “vandalizm”  kentsel 

çevrede ve yaĢamda son yıllarda karĢılaĢılan, yükü her açıdan  ağır olan  bir problem 

halini almıĢ, ekonomik ve psikolojik açıdan toplumları tehdit etmeye baĢlamıĢtır; 

örneğin Ġstanbul‟da 2001 yılı içinde sadece vandalizm sonucunda oluĢan maddi 

kayıplar 3 Trilyon TL dir. Bu sonuçlara birçok farklı ülkede rastlamak mümkündür. 

Ayrıca sadece maddi açıdan değil, insan hayatı için oluĢturduğu tehlike açısından da 

bakıldığında, vandalizm kentsel hizmetlerin azalmasına ve günlük hayatın kalitesinin 

düĢmesine neden olmakta, kentte suç iĢlenmesine karĢı duyulan korku ve endiĢeyi de 

artırarak, yabancılaĢma duygusuna neden olmaktadır. 

Vandalizm, çevrenin fiziksel ve sosyal bozulması ile iliĢkili bir etkendir. YerleĢimler 

arasında ekonomik farklılıklar, nüfus gibi demografik değiĢimler, yoğunluk, göç, 

sosyal hizmetler ve kurumsal kontrol kentsel çevrede vandalizmin yoğunluğunu 

belirlemektedir. Bu birbirinden farklı etkenlerin bir veya birkaçının sonucu karmaĢık 

bir davranıĢ olarak gerçekleĢen vandalizm, bireylere, toplumlara, kentsel çevre ve 

çevredeki ürünlere göre farklılıklar göstermektedir. 

Psikolog ve fizyologlar çevrenin nasıl algılandığını incelerken tasarımcılar, 

nesnelerin, insanların görebildikleri dokuları ile meĢguldürler; tasarımcılar düĢünüp 

tasarlarlar ve görsel bir ürün sunarlar. Kentsel çevrenin algılanması çok yönlü bir 

duyumsal olgu olduğundan tasarımcılar insanların bu çok yönlü duyumsal 

yeteneklerini devam ettirebilen çözümler bulmaya çalıĢmalıdırlar. Bugün insan 

kalabalık, ilgi ve dikkat isteyen bir çevre ile kuĢatılmıĢtır ve birçok uyarıcının 

bombardımanı  altındadır. Ġnsanın bazı uyarıcılara güçlü, bazılarına zayıf veya 

duygusal  tepkiler vermesi, ürün tasarımcılarının özellikle kentsel çevredeki 

vandalizmle mücadelede önemli bir çıkıĢ noktasıdır. Zira bir ürün tahrip edilirken bir 

diğerinin daha bilinçli kullanımı tasarımcıları bu konuda düĢünmeye yöneltmektedir. 

Konunun bu çok girdili yapısı nedeniyle, kentsel çevrede vandalizm sorununu 

tanımlamak ve çözüm önerileri getirebilmek için, psikoloji, fizyoloji, sosyoloji, 
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çevresel kriminoloji, ekoloji ve ekonomi  gibi  birçok farklı disiplini kapsayan bir 

çalıĢma ve iĢbirliği kaçınılmazdır.  

Ġnsanlar kendilerine anlamlı gelen elemanları benimser ve anladıkları nesnelere karĢı 

kendilerini yakın hissederler. Vandalizm olgusuna, kentsel çevrede ürün tasarımı 

çerçevesinden bakıldığında ürünlerin malzeme, detay, ölçek, form, renk  ve doku 

özellikleri mücadelenin sadece bir parçasıdır; önemli olan yasaklarla veya fazla 

korumacılıkla, saldırılara karĢı savunmada duran ve hatta düĢman gibi görünen 

kentsel çevrelerin yaratılmaması, bunun için çevre-insan-ürün etkileĢiminin farklı 

disiplinlerin potasından süzülerek değerlendirilmesidir. 

1.1 Amaç ve Kapsam 

Bu çalıĢma insanların kentsel çevre ve bu çevredeki ürünler ile kurduğu etkileĢim 

sırasında gerçekleĢen vandalizm eyleminin tanımlanmasını ve nedenlerinin ortaya 

konulmasını, kentsel açık alanların kullanımı sonucunda bir eylem olarak ortaya 

çıkan davranıĢların biçim ve nedenlerinin saptanmasını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Vandalizm kavramına tasarımcının kriterleri ve sorumlulukları açısından bakmanın 

yanı sıra, kent mobilyası tasarımını bir “tasarımlar bütünü” olarak ele alıp, çevresel 

psikoloji ve kriminoloji yaklaĢımlarından da yararlanılacak Ģekilde bakıĢ açısı 

geniĢletilmiĢtir. 

Kentsel çevrede görülen vandalizm etkileri incelenirken, kentsel suç oluĢmasında o 

mekanı kullananların sosyal, psikolojik, kültürel  ve ekonomik yapıları ne derecede 

etkilidir; vandalizm türü bölgeden bölgeye, fiziksel çevrenin özelliklerine, o çevrede 

yaĢayanların özelliklerine göre değiĢiklik gösterir mi; sosyal kontrolün daha fazla 

olduğu bölgelerde vandalizm düzeyi düĢük müdür; fiziksel çevredeki ve çevre 

elemanlarındaki bakımsızlık, stres ve yıpranmıĢlık vandalizm türünü veya frekansını 

nasıl etkiler gibi sorulara yanıt aranmaktadır.  

Bu sorulara cevap aramada, insan ile doğrudan fiziksel ve psikolojik etkileĢim 

içindeki kentsel donatılardan biri olan “oturma bankları”nda görülen vandalizm 

etkileri temel alınmıĢtır. Bu sebeple, bank uygulamaları ve örnekleri bir araya 

getirilerek kent öğeleri sistemi içinde önemli yeri olan oturma banklarının yapısal ve 

boyutsal özellikleri, standart ve sınıflandırmaları, kentsel çevrede otuma olgusu 
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kapsamında incelenmiĢtir. Aynı zamanda çalıĢmanın, vandalizm karĢısında etkili 

durabilecek bank tasarımının geliĢtirilmesine de katkıda bulunacağı 

düĢünülmektedir. 

Alan çalıĢması kapsamında, vandalizm eyleminin oturma banklarına etkileri, 

Ġstanbul‟un kent örüntüsünde görülen üç farklı bölgede karĢılaĢtırmalı olarak tespit 

edilmiĢtir. Bu bölgeler kent merkezi (Merkezi ĠĢ Alanı) olan Eminönü ilçesi, kent içi 

planlı konut çevreleri dahilinde Sarıyer ilçesi, kent çeperlerindeki plansız konut 

çevreleri dahilinde Bakırköy ilçesi olarak seçilmiĢtir. Farklı kent çevrelerinde kentsel 

alanları kullananların sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer bir çok özellikleri ile 

birbirinden ayrılması, o bölgedeki vandalizm türünün ve boyutlarının 

karĢılaĢtırılmasında önemli bir faktördür. 

Bu çalıĢmada kazanılan deneyimin, elde edilen bulguların ve sonuçların, 

tasarımcıların belirli kararlarının insan davranıĢlarına olan etkileri konusunda daha 

bilinçli, detaylı, hassas ve en önemlisi kentsel çevre ölçeğinde daha geniĢ kapsamlı 

yaklaĢmalarına yardımcı olması  hedeflemektedir. 

1.2 ÇalıĢmada Kullanılan Yöntem 

8 Bölümden oluĢan tezin ilk 5 Bölümü konuyla ilgili çeĢitli kaynakların incelenmesi 

ve  literatür araĢtırma sürecine dayalı olarak hazırlanmıĢtır.  Vandalizm, kent ve 

insan etkileĢimi kentsel çevre bağlamında irdelenmiĢ, bu teorik kavram ve söylemler, 

kentsel gözlemlerle ve konuya iliĢkin görüĢme ve soruĢturma yöntemleriyle 

desteklenerek bazı varsayımlar ortaya konulmuĢtur.  

ÇalıĢmada kent mobilyaları tasarımı ve kentsel çevrede vandalizm sorunu ele 

alınırken, konunun kentsel çevre içinde ve diğer donatılarla birlikte geniĢ bir yelpaze 

içinde ele alınması, oturma banklarının görevleriyle uyumlu, fonksiyonel, strüktürel 

amaçlarının belirlenmesi ortak yöntem olmuĢtur. 

Vandalizm ve insan iliĢkisinin analiz edildiği 2. Bölümde, vandalizm olgusunun 

insan ile, çevre ile ve  ürün ile olan karĢılıklı etkileĢimleri üzerinde  ayrı ayrı 

odaklanılmıĢtır. Vandalistik eylemlerin ardında yatan anlam ve amaçlar 

tanımlanmıĢtır. Ġnsandaki saldırganlığın yapısal, ruhsal ve toplumsal nedenleri 
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psikolojik açıdan irdelenmiĢ, ürün tasarımda vandalizm ile mücadele çevresel 

psikoloji yaklaĢımları çerçevesinde ele alınmıĢtır.  

3. Bölüm, insanın içinde yaĢadığı çevreyle kurduğu iletiĢimi ve bu iletiĢimde 

vandalizm ile sonuçlanan kopukluğun nedenlerini sorgulayabilmek için, kentsel 

kavramları, kentlerin geliĢim süreçlerini ve insanların sokaktaki sosyal yaĢamlarını 

konu almaktadır. Vandalizmin de dahil olduğu kentsel problemlerin tespitinde  

çevresel kriminoloji metot ve yaklaĢımlarından yararlanılan bu bölüm, özetle kent ve 

insan üzerinde durmaktadır.   

Ġnsanları görsel ve iĢlevsel kent dokusuna toplu olarak bağlayan insan yapımı 

elemanlar olan kent mobilyaları 4. Bölümde ele alınmaktadır. Bu elemanların tanımı, 

sınıflandırılması ve kullanım Ģekli ürün tasarımı bağlamında ele alınmıĢtır. 

Türkiye‟de kent mobilyası üretim durumu ve kentsel mobilya sorunlarına değinilmiĢ, 

bank uygulamaları ve örnekleri bir araya getirilerek kent öğeleri sistemi içinde 

önemli yeri olan oturma banklarının yapısal ve boyutsal özellikleri, standart ve 

sınıflandırmaları, kentsel çevre içindeki yeri ve kullanımı incelenmiĢtir. Bölümün 

sonunda  vandalizme uğrayan kent mobilyaları ve uğradıkları hasar türü tanımlanmıĢ, 

örnekleriyle açıklanmıĢtır. 

5. Bölüm “çevresel tasarım bağlamında suç engelleme” kavramının, çevre ve tasarım 

bağlamında  irdelenmesi üzerine kurulmuĢtur. Çevresel tasarım ile insan davranıĢları 

arasındaki doğrudan iliĢkinin anlaĢılması ve tanımlanması, suçun engellenmesindeki 

baĢarıyı artıran ve tasarımdan önce bilinmesi gerekli olan bir olgudur. Fiziksel 

çevrenin ve bu çevredeki donatıların  uygun tasarımının ve  etkin kullanımının suça 

yönelik korkuyu ve suç eylemini azalttığı, bununla birlikte çevresel ve yaĢamsal  

kaliteyi artırdığı varsayımlarına dayanan bu stratejilerin bank tasarımına yansımaları 

bu bölüm kapsamında ele alınmıĢtır. Ayrıca, vandalizme karĢı alınabilecek diğer 

önlemler de özetlenmiĢtir. 

6. Bölüm, Ġstanbul‟da seçilen 3 örnek bölgede bulunan oturma banklarının fiziksel 

özelliklerine ve bu banklardaki vandalizm etkilerinin tespitine dayalı olan alan 

çalıĢmasının yönteminin ve adımlarının belirlenmesi üzerine kuruludur. Bölgelerin 

seçim kriterleri literatür çalıĢmasına, gözlemlere ve yapılan görüĢmelere bağlı 
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kalınarak tanımlanmıĢtır; seçilen bölgeler, Eminönü Meydanı, Bakırköy Meydanı ve 

Emirgan – Baltalimanı arasındaki sahil Ģerididir.  

Alan çalıĢmasında veri toplamak amacıyla tek bir yönteme bağlı kalmak yerine, 

farklı kaynak ve yöntemler ile girdi elde etmek hedef olarak saptanmıĢtır. Suç 

istatistiklerinden ve raporlarından yararlanılsa da, bu yöntem tek baĢına yeterli 

görülmemiĢtir. ÇeĢitli anket ve soruĢturma yöntemleriyle bu öğeleri üreten ve  

kullanan  kiĢilerden bilgi edinmek gerekliliği görülmüĢtür. Bu doğrultuda farklı 

kesimlerden insanlara yönelik anket ve gözlem formları oluĢturulmuĢtur. Kentsel 

donatı öğelerini kullananların yaptığı her hareketi bazen ayrıntılı bir biçimde 

tanımlamak gerekmektedir. Bunun için gözlem formları, gözlenen hareketleri yalın 

eylemlere ayrılacak ve etütleri yapılacak Ģekilde hazırlanmıĢtır. 7. Bölümde bulgular 

grafikler yardımıyla analiz edilirken sahada kaydedilen fotoğraflar ve oluĢturulan 

grafiklerle birlikte bankların ne tür vandalizme uğradığı bir bütün olarak, bir arada 

gösterilmektedir.  

8. Bölümde elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir; oturma bankları örnek olarak ele 

alınmıĢ, bu çerçevede kentsel çevrede vandalizm, insan  ve ürün etkileĢimine  bir 

açıklama getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Kamusal ürünlerin tasarımında dikkat edilmesi 

gereken hususlara da değinilmektedir. 
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BÖLÜM 2      VANDALĠZM VE ĠNSAN 

2.1. Vandalizm Nedir? 

“Vandalizm” günlük yaĢamda çok sık kullanılan bir kelime değildir; ancak farkında 

olunmasa da ne yazık ki çok sık rastlanan ve yaĢanan bir olgu haline gelmiĢtir. 

Kavramların anlaĢılabilmesi için tanımlamalara ihtiyaç olduğundan öncelikle farklı 

kaynaklardan  vandalizm kelimesinin kökenine ve sözlük anlamına bakılması 

gerekmektedir. 

 Tanım ve Kavramlar 

Vandallar, Miladın baĢlangıç yıllarında Kuzey Afrika‟da bir krallık kuran ve Roma 

Ġmparatorluğu ile yaptığı savaĢlarda acımasızlığı ile ün salan, 455 yılında Roma‟yı 

yağmalayan Germen halkıdır. 5. yüzyılın baĢında Hunların önünden Batıya doğru 

kaçan Vandallar, Galya‟nın bir bölümünü istila ederek yakıp yıktıktan sonra 409‟da 

Ġspanya‟ya yerleĢmiĢlerdir. Siling ve Alan Vandallarının Roma müttefiklerinin 

saldırıları sonucunda dağılması nedeniyle, Kral Gunderich yönetimindeki Asding 

Vandalları zamanla egemen grup durumuna gelmiĢ; ardından Roma‟yla bir antlaĢma 

yaparak, 435‟te müttefik statüsünü kazanmıĢlardır. Dört yıl sonra Roma‟ya 

bağımlılığa son vererek Kartaca‟yı ele geçirip bağımsız bir otokrasi kurmuĢlardır; 

Romalılara ait tarım arazilerine el koymuĢlardır (AnaBritannica, 1988). 

Tarihe bu kısa bakıĢtan anlaĢıldığı üzere, Vandalların Roma‟nın sanat ve uygarlık 

yapıtlarını, saygısızca ve acımasızca yok etmeleri, günümüzde kutsal, güzel ve 

değerli sayılan ürün ve nesnelere bilerek veya bilmeyerek zarar verme olgusuna isim 

vermelerine neden olmuĢtur. 

Kelimenin kökenine ve sözlük anlamına iliĢkin bu açıklamaların dıĢında, tanım 

olarak vandalizm estetik nesnelerin tahribinden daha öte bir davranıĢlar bütününüdür. 
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Nitekim sözlük tanımlarında kamuya ait malların tahribi niteliği de ağırlık 

kazanmaktadır. 

Türk Dil Kurumu‟na göre (1983), „Vandal‟  “eski kültür ve sanat eserlerini yakıp 

yıkan; bunların değerini bilmeyen kimse ya da halk” olarak tanımlanmaktadır; 

„Vandalizm‟ ise bu tarz düĢünce ve davranıĢlardır. 

Felsefe Ansiklopedisinde (1980) “Vandallık: Yakıp yıkıcılık” olarak tanımlanmıĢtır. 

Vandallık, güzel Ģeyleri kırıp geçirme isteğini doğuran, ruhsal ve hastalıksal bir 

tutumu dile getirir. Böyle olanlara „vandal‟ denir; kabalık ve bilgisizlik, güzellik 

düĢmanlığı olarak da tanımlanır. 

Bazı sonuçları „suç‟ tanımına girse bile, vandalizm kendi içinde yalnızca bir davranıĢ 

biçimi olarak yorumlanma eğilimi göstermektedir. Vandalizm ne kesin tanımlanmıĢ 

bir davranıĢ biçimi, ne de belirgin bir yasal kategori değildir. Daha çok “belli 

davranıĢ tiplerine belli koĢullarda verilen bir isimdir” (Asatekin, 1997). 

2.2 Vandalizm Olgusuna Ürün-Kullanıcı-Çevre ĠliĢkisi Açısından BakıĢ 

Sosyolojiden psikolojiye, kentsel tasarımdan mimari ve endüstriyel tasarıma kadar 

birçok disiplinde araĢtırma konusu olan vandalizm  incelemesinin sağlıklı olabilmesi 

için, bu olgunun gerek ürünle, gerek kullanıcıyla ve gerekse çevreyle olan karĢılıklı 

iliĢkilerinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. Çünkü konu, salt ürün veya salt 

çevre açısından bakmanın yeterli olamayacağı kadar karmaĢıktır. Vandalizm 

eyleminin tanımlanmasında önce endüstriyel tasarımda ürün-kullanıcı-çevre 

iliĢkisine genel olarak değinmek faydalı olacaktır. 

2.2.1 Endüstriyel Tasarımda Ürün-Kullanıcı-Çevre ĠliĢkisi 

Endüstriyel tasarım sadece endüstriyel yöntemlerle çok sayıda üretilen nesnelerin 

malzemesi, biçimi veya iĢlevinin tanımlanmasıyla sınırlı kalmaz. Tasarlanan ürün 

kent mobilyası gibi sosyal, psikolojik veya kültürel imgeleri barındırıyorsa, tasarım 

kararlarında kullanıcı ve çevre iliĢkisi büyük yer tutar. “Endüstriyel tasarımcının 

yükümlülükleri ürün iĢlevinin özgün tanımlanmasından, onun en ayrıntıdaki biçimsel 
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karakteristiklerine kadar uzanır ve ürünün iĢlevsel, kültürel, toplumsal ve ekonomik 

niteliklerinin insan çevresinin iyileĢtirilmesine katkılarını kapsar” (Asatekin, 1991). 

Ġnsanın ürün ve çevre ile olan iliĢkisi bir çok bilim dalının araĢtırma kapsamındadır; 

ancak hepsi kentsel yaĢamda insanın çevresi ile olan  sosyal etkileĢimine dayanır. 

Ġnsan davranıĢları, biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçların 

karĢılanmasıyla Ģekillenir. Türkoğlu (1990), insan-çevre iliĢkisini Ģu Ģekilde 

özetlemektedir: 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.1: Ġnsan-çevre etkileĢimini anlatan Ģemalar   (Türkoğlu, 1990) 

Tüm bu sistemler uyum içinde çalıĢtığı zaman, dengeli çevreler yaratılabilir. 

Sistemlerden birinin aksaması ürün-kullanıcı-çevre zincirinde aksamalara ve sosyal 

tepkilere yol açar. “Psiko-sosyal ihtiyaçlar karĢılanmadığında algısal davranıĢlar 

çevresel stres, suç, hoĢgörüsüzlük vb gibi çevresel problemlere dönüĢür” (Türkoğlu, 

1990). O halde vandalizm, hırsızlık ve suç ey lemlerinin çevre ve insan arasındaki bu 

kaçınılamaz iletiĢimde oluĢan kopukluklar sonucunda meydana geldiği söylenebilir. 
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Ġnsan-makine sistemleri iĢ yapmak için var olmuĢtur ve bu iĢ, yalnız insan gücüyle 

doğru ve kolay bir Ģekilde yapılamadığında sistem geliĢtirilmeye değer görülmüĢtür. 

Bu nedenle, bu tür sistemlerdeki makine veya donatılar, insanların yeteneklerini 

arttırmak veya çevre ile olan iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla tasarlanmaktadır. Bu 

konuda çok çeĢitli örnekler verilebilir: otomobil bir insanın koĢabileceğinden daha 

hızlı hareket eder, iĢitme cihazı insanın duyma özelliğini artırır, trafik kontrol 

cihazları aynı anda birçok kiĢiye doğru yol bilgilerini iletir. Bu türden insan-makine 

sistemleri denemelerle ve yanılmalarla birlikte aĢama aĢama gerçekleĢtirmiĢtir. 

Örneğin bir sokak aydınlatma sistemi, transformatör veya filaman gibi birçok buluĢ 

sayesinde evrim geçirerek bugünkü halini almıĢtır ( Malt, 1970). 

ġekil 2.2: Telefon, gökdelen, lamba, metro, otomobil ve asansör gibi buluĢların 

kentsel geliĢme ve nüfus üzerindeki etkisi   (Malt, 1970) 

Çevre-ürün iliĢkisi açısından bakıldığında, kentsel çevrede bulunan donatıların 

sadece fiziksel ve estetik kaliteleri değil, yerleĢimindeki birliktelik ve uyum kent 

dokusunu oluĢturduğu ve kentteki sosyal iliĢkileri düzenlediği görülür. 



 11 

Ürün- kullanıcı iliĢkisinde davranıĢlar yine insan ve ürün arasında köprü oluĢturur; 

bu davranıĢlar ise pozitif veya negatif yönde olabilir. Bu durumu genel anlamda 

„kullanma‟ veya „kötüye kullanma‟ olarak betimleyen Türkoğlu (1990), ürünün 

ilettiği mesajın, o ürünün kullanılmamasına veya reddedilmesine neden olabileceğini 

belirtmektedir. 

“Nesnelerle kurulan iliĢkiler farklı düzlemlerde yaĢanır. Endüstriyel bir üründe 

örneğin büyüklük, biçim, strüktür, renk gibi temel öğelerin yanı sıra iĢlevlerin 

kalitesi, kullanılırlık, duyusal ve zamansal anlamlar da birlikte algılanırlar. Yani 

ürünler yalnızca pratik anlamda iĢ görmez, kullanıcılara bunun dıĢında da birçok Ģey 

anlatırlar, farklı anlamlar içeririler ve iletirler. Bu yönüyle tasarım süreci, 

tasarımcının gönderen, ürünün mesaj, kullanıcının da alıcı olduğu bir iletiĢim 

sürecidir” ( CelbiĢ, 2001). 

 

 

 

 

 

ġekil 2.3: Kullanma ve kötüye kullanma örneği  (Tarakcı, 2001) 

2.2.1.1 Endüstriyel Ürünlerin Ürün-Kullanıcı Bağlamında ĠĢlevsel Olarak 

Sınıflandırılması                                                      

Endüstriyel ürünleri, temel teknik iĢlev olarak pratik iĢlev, ürün dili olarak 

iĢaret/gösterme iĢlevi ile sembolik ve estetik iĢlevler olarak 4 gruba ayrılır ( CelbiĢ, 

2001). 

1. Pratik ĠĢlev: Ürünün temel teknik iĢlevidir ve ürünün tasarlanmadan, üretilmeden 

önce belirlenen ve kullanım değerini belirler. Örneğin kent mobilyalarını ele alırsak, 
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bankaların oturmaya, sokak lambalarının çevreyi aydınlatmaya yaraması ürünlerin 

pratik iĢlevleridir. Bu pratik iĢlevlerin belirlenmesinde Ģu  kriterlerden yararlanılır.: 

 Kullanılırlık: Ürünün kullanım amacına uygunluğudur. 

 Ergonomi: Ürünün, kullanıcının fiziksel iliĢkilerine uygunluğudur. 

 Güvenlik: Ürünün kullanım sürecinde kullanıcıya ve çevreye herhangi bir zarar 

vermemesi veya vandalizme karĢı/engelleyici olarak donatılmasıdır. 

 Bakım: Ürünün kullanıma uygun bir durumda tutulmasıdır. 

 Dayanıklılık-Tamir edilebilirlik: Ürünün kullanım ve çevre Ģartlarından dolayı 

oluĢabilecek aĢınmalara, bozulma ve tahriplere karĢı direnci ve tamir edilebilme 

özellikleridir. 

 Ekolojik bakıĢ açısı: Ürünün, üretim, kullanım ve kullanımdan sonraki 

aĢamalarında çevreye yük olmaması, geri dönüĢüm özelliğidir (CelbiĢ, 2001). 

2. ĠĢaret ve Gösterme ĠĢlevi: Bir ürünün teknik iĢlevlerini görselleĢtiren, kullanımını 

açıklayıcı ve kullanıcıyı uygun davranıĢlara yönlendirici iĢlevdir. Kullanıcı açısından 

bakıldığında örneğin kent mobilyalarındaki yönlendirme, değiĢebilirlik, 

ayarlanabilirlik, kumanda etme gibi özellikler ürünün kullanımına açıklık getirecek 

ve dolayısıyla kullanıcı tarafından kolayca algılanıp tasarıma karĢı güven ve 

sahiplenme duygularını oluĢacaktır (CelbiĢ, 2001). 

3. Sembolik ĠĢlev: Semboller görülebilen ancak doğrudan algılanamayan iliĢkilerin 

göstergesidir ve nesnelerden daha öteye anlamlar taĢırlar. Sembolik iĢlev buradan 

hareketle ürün ile kullanıcı arasında semboller aracılığı ile bir bağ kurma iĢlevi 

olarak tanımlanabilir. Bu bağ için tasarımda sembole dönüĢtürülecek renk, biçim ve 

çizgilerin oluĢması, ürüne derinlik ve anlam çeĢitliliğinin kazandırılması gerekir. Bu 

Ģekilde ürün çeĢitli psiko-sosyal anlamlar kazanarak değiĢik kullanıcı gruplarına 

farklı yönlerde hitap edebilir. Sembolik iĢlev, özellikle kentsel çevre ve kimlikle sıkı 

ilintilidir (CelbiĢ, 2001). 

4. Estetik ĠĢlev: Tasarımcı-ürün arasındaki tasarım süreci ile kullanıcı-ürün 

arasındaki kullanım süreci estetik iletiĢimin tamamlayıcı parçalarıdır. Estetik iĢlev, 

ürün ve kullanıcı arasında algılama eylemi sırasında yaĢanan iliĢkilerden meydana 

gelen öznel bir olgudur çünkü algılanan görüntü kadar geçmiĢ deneyimler, değer 

yargıları ve sosyo-kültürel normlar da etkilidir (CelbiĢ, 2001). 
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Kent mobilyalarının kullanım süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar, doğal olarak 

öncelikle tasarım sürecinde yaĢanan ve  4. Bölümde nedenleri açıklanan tasarım 

aĢamasında karĢılaĢılan olumsuzluklara bağlıdır. Bunun dıĢında “özellikle kullanıcı 

kitlesinin kent ve kentli olma bilincinin eksikliğinden kaynaklanan ilgisizlik, 

sahiplenmeme, kötü kullanım ve vandalizme kadar giden davranıĢları ile bu öğelerin 

yanlıĢ yer veya yön seçimlerinden, gerekli tamir ve bakımın yapılmamasından 

kaynaklanan nedenler de ortaya konulduğunda ürün-kullanıcı iliĢkilerindeki baĢarısız 

sonuçların kökenine inmek mümkün olacaktır” (CelbiĢ, 2001). Bu baĢarısız 

sonuçların nedenlerini doğru biçimde anlayabilmek için ürün-kullanıcı-çevre 

iliĢkileri bağlamında vandalizm konusunu daha detaylı incelemek faydalı olacaktır. 

2.2.2 Vandalizm ve Ürün ĠliĢkisi 

Kent içinde, insanların bazı nesnelere olumlu, bazılarına olumsuz yaklaĢması, bir 

ürünü tahrip ederken bir diğerini daha bilinçli kullanması tasarımcıları bu konuda 

düĢünmeye yöneltmektedir. “Ürün-kullanıcı iliĢkilerinin yeterli ve etken bir biçimde 

sağlanabilmesi için gerekli nitelikler incelenirken, iliĢkiler bütünü olumlu nitelikler 

çerçevesinde ele alınmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, tasarımın amacı fiziksel ve tinsel 

iĢlevselliğe “olumlu” sonuçlar koĢutunda yaklaĢmaktır. Ancak toplum yaĢamı, belli 

koĢulları uygulama sürecinde olumluluk faktörünün elde edilmesini engelleyici 

nitelikler gösterir” (Asatekin,1997).  

Kamusal alan, toplumun ortak kullanımına açıktır. Yukarıda da belirtildiği gibi 

mekanı belirleyen asıl unsur içinde „kullanma‟ ve „kötüye kullanma‟ anlamlarını bir 

arada taĢıyan unsur  „kullanım‟ dır. ĠĢte kullanıcıların ürünle aralarında gerçekleĢen 

bu olumsuz yaklaĢma olgusunu vandalizm baĢlığı altında incelemek mümkündür. 

“Her türlü tasarım ürününde olduğu gibi kent mobilyaları da bir çok iĢlevi bir arada 

barındırır. Sosyal, kültürel, ekonomik vb. gibi çok farklı özellikler gösteren, 

tanımlanması oldukça zor ve geniĢ bir kullanıcı kitlesi olan kent mobilyalarında 

kullanıcıların çeĢitli gereksinimlerine cevap verecek değiĢik iĢlevleri ürüne 

yansıtmak ve optimize etmek ciddi bir tasarım sorunsalıdır”  (CelbiĢ, 2001). 

“Vandalizm olgusuna tasarım açısından yaklaĢıldığında olumsuz bir tinsellikten söz 

etmek daha doğru olacaktır. Tinsel iĢlevsellikte, bireyin kendini nesneyle 
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tanımlaması olgusunun çok önemli yeri vardır. Nesnenin düz ve yan anlamlarını  

algılayan ve bunlara olumlu tepki göstererek „nesneyi benimseyen‟ kiĢi bir noktada 

nesne ile özdeĢleĢmiĢ olmaktadır. Bu özdeĢleĢmeyi yapmamıĢ bir kullanıcının, o 

ürünü tercih etmeyeceği  ve kullanmayacağı düĢünülebilir. Ancak uygulamada birey 

her zaman kullanacağı ürünleri tercih etme Ģansına sahip olmayabilir. Daha doğrusu, 

kiĢisel olmayan yaĢam çevresinde ( kentsel çevre, kamusal kullanım çevresi,iĢ 

çevresi,vb.) mevcut ürünlerin çoğu bireyin seçim Ģansı olamadan kullanmaya mecbur 

olduğu ürünlerdir. Bu tür nesnelerle kurulacak tinsel bağ veya elde edilecek tinsel 

doyum, arzulanan düzeye ulaĢmayabilir. Bu durumda kiĢinin nesneyle 

özdeĢleĢmesinin yerini „nesneyle yabancılaĢması‟ alır. Nesneye yabancılaĢan kiĢi 

onu psikolojik olarak dıĢlamaya, herhangi bir düzeyde olası mülkiyet duyguları 

dıĢında tutmaya baĢlar. Böylece hazırlanan psikolojik ortam, yukarıda değinilen 

etkenlerin oluĢmasıyla beraber vandalizme dönüĢebilir”  (Asatekin, 1997). 

Zaman içinde vandalizme uğramıĢ kentsel ürünlerin halkın fiziksel ve psikolojik 

sağlığını tehdit eden bir eylem olması konunun önemini artırmaktadır. Bu tehdidin 

boyutları Ģu örnekler açıklanabilir: 

 Bozulduğu için çevreyi karanlıkta bırakan aydınlatma elemanı, o çevrede hem 

hırsızlık hem de suç olaylarına zemin hazırlar. 

 Çocuk oyun alanlarında tahrip edilmiĢ bir oyun aracı yaralanmalara neden 

olabilir. 

 DevrilmiĢ veya üzeri kazınmıĢ bir trafik iĢareti kazalara veya karmaĢaya neden 

olabilir. 

 Kapağı kırılmıĢ ve içindeki çöpler taĢmıĢ bir çöp kutusu tüm çevredeki canlıların 

sağlığını ve çevre imajını tehdit eder. 

 KırılmıĢ bir otobüs durağı camı, bakım çalıĢması yapılana kadar etraftaki 

insanları yaralayabilir. 

Vandalizm eyleminin  kamusal alanlardaki bu tip donatılarda gördüğümüz izleri 

halkın moralini azalttığı gibi korku duygusuna neden olur; bir kentte bu tip ürünlerin 

bulunması vandal davranıĢları körükler ve cesaretlendirir. Vandalizm-ürün iliĢkisi 

çerçevesinde vandalizmi oluĢturan faktörlerin neler olduğuna bakarak konuyu daha 

detaylı inceleyebiliriz. 
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2.2.2.1 Vandalizmi OluĢturan Faktörler 

Vandalizmin oluĢmasında çok çeĢitli faktörler rol alır. “Bazıları vandalizmin 

nedenlerini sosyal ve fiziksel yokluklarla açıklarken, diğerleri yapılaĢmıĢ çevre ve 

yapıların boyut, Ģekil, tip ve toplum kontrolü ile iliĢkili bulmuĢtur. Bir yanda çevresel 

(okul, iĢ, dinlenme, eğlenme, dostluk, aile ve komĢuluk ortamları), diğer yanda 

duygusal faktörler (sıkıntı, kiĢisel iliĢkiler, aksiliğe çatma, tatminsizlik ve bir iĢe 

yaramama duygusu) vandalizm eyleminde rol alır”  (Türkoğlu, 1991). 

Clarke ve Mayhew (1980) vandal davranıĢa yol gösteren koĢulları ve kiĢinin 

yaradılıĢından gelen etkenleri Ģematize etmiĢlerdir (ġekil 2.4). ġekle göre, 1-5 

numaralı gruplar yaradılıĢ etkenlerini, 6-7 numaralı gruplar koĢul etkenlerini 

göstermektedir. 
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ġekil 2.4:  Vandalizm Ģeması    (Clarke ve Mayhew, 1980) 

Son yüzyılda kriminologlar, suç olgusunu bu tablonun ilk beĢ grubundaki faktörlerle 

açıklamıĢlardır. „Eğitim faktörleri‟; biyolojik, psikolojik veya sosyal terimler, suç 

iĢleyenlerle iĢlemeyenleri ayırmak için yeterlidir derken, bazı kriminolojik teoriler 

ise „durum faktöründen‟ söz ederler ki, suç olan eylem, neden o mekanda ve o anda 

olmuĢtur sorusuna cevap ararlar. 

KALITIMSAL 

DüĢük zeka 

seviyesi, 

Duygusal 

geliĢmemiĢlik,... 
 

SUÇA EĞĠLĠMLĠ 

KĠġĠLĠK YAPISI 

DıĢadönük, 

Fevri,... 

Saldırgan 

 

MEVCUT YAġAM 

KOġULLARI 
Mahalle yapısı, 

Suçlu arkadaĢlar, 

Okul kaçağı 

Futbol hayranı,... 

SOSYO-

EKONOMĠK 

STATÜ 

Genç erkek, 

Vasıfsız,... 

KRĠZLER VE 

OLAYLAR 

BaĢının derde 

girmesi, 

Dövülmek, 

münakaĢa 

ArkadaĢın 

tutuklanması 
 

DURUM 

Kötü aydınlatılmıĢ 

sokak, 

Polis eksikliği, 

Vandalize edilmiĢ 

nesne, 

BoĢ bina,..... 

KĠġĠ 

BiliĢsel ve 

algısal oluĢum: 

DüĢünülen 

riskler ve 

faydalar, 

Nedensel 

durum: 

Bıkkın, kızgın,.... 
 

ÇOCUKLUK 

ÇEVRESĠ  ve 

YETĠġTĠRĠLMESĠ 

DağılmıĢ aile,  

Düzensiz disiplin, 

Suçlu ana,baba,... 

 

Vandal 

Davranış 

1 2 

3 

4 5 6 

7 8 
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“ĠĢte bu sekiz grupluk faktörler zincirinden belki de yalnızca „durum faktörü‟ 

vandalizm ile müdahalede tasarımcıları, planlayıcıları ve yöneticileri 

ilgilendirmektedir. Bu grubun tasarımcılar için diğerlerinden farklı olmasının nedeni; 

durum faktörünün, bireyin çevresiyle kurduğu iliĢkiyi, algılarını ve imgelerini 

Ģekillendirmesidir. Sonuçta birey benimser, kanıksar veya parçalar”  (Türkoğlu, 

1991). Bireyin bir ürünü; 

 „benimsemesi‟;  onu korumasını ve iyi bakmasını, 

 „kanıksaması‟;  görmezliğe gelmesini, önemsememesini, fark etmemesini, 

 „parçalaması‟;  seçtiği hedef ile topluma, düzene veya mekana karĢı, kısaca 

sistemlere karĢı olan tutumunu ifade eder. 

“Vandalizmin, nedenler olmadan, duygusuzca ve öylesine yapılan davranıĢlar olduğu 

düĢüncesine karĢı çıkan bazı kriminologlar, bir grup muhtemel neden 

belirlemektedirler” (Canter, 1984) . Bu nedenler Ģöyle sıralanmaktadır: 

 intikam, 

 öfke, 

 can sıkıntısı, 

 edinme dürtüsü, 

 kazanç, 

 keĢfetme isteği, 

 estetik deneyimlerdir. 

Vandalizm bu birbirinden farklı etkenlerin bir veya birkaçının sonucu olan karmaĢık 

bir davranıĢtır. Avustralyalı grafiti belgeleyicisi Rennie Ellis (1988) duvar yazıları ve 

resimleri için; “birinin bir Ģeyi yorumlamak, bildirmek, eğlendirmek, ikna etmek, suç 

iĢlemek veya sadece  bu dünyadaki varlığını teyit etmek için yaptığı davranıĢlardır” 

demektedir. Çocuklar, yetiĢkinlerin dünyasına karĢı birbirlerine bağlanarak 

dayanıĢma içine girme eğilimindedirler; fakat bir çoğu bu dayanıĢmanın dıĢında 

kalarak yetiĢkinlerin dünyasında yer alır. Grafiti çetelerine katılan ve bu alt kültürün 

içine çekilen çocuklar, toplumdan da uzaklaĢırlar. Bu durum, en iyi ihtimalle 

çocukları topluma katılmanın faydalarından mahrum bırakırken, en kötü ihtimalle 

onları bir ömür boyu suç olgusu içinde kilitli kalmalarına neden olacaktır. 
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AraĢtırmalar, kentteki vandalizm olayları ile ilgilenen ruhbilimci polislerin günlük 

hayatta nedenleri birbirinden farklı üç çeĢit genel vandal davranıĢla karĢılaĢtıklarını 

ortaya koymaktadır (Geason ve Wilson, 1990). Tespit edilen bu davranıĢlar ve 

yetkililerin yorumları Ģöyledir: 

 Telefon avcıları; hırsızdırlar. 

 Okulları yakıp yıkanlar; otoriteye karĢı gelerek saldırgan davranıĢlar gösteren 

kiĢilerdir. 

 Sprey boyama yapanlar; gösteriĢ yapan gençlerdir. 

 Bankları kesici aletlerle kazıyanlar; gösteriĢçilerdir fakat duvarlara, metrolara ve 

bina yüzeylerine sprey boyama yapanlardan daha az etkilidirler.      

2.2.2.2  Vandalizm ÇeĢitleri 

Vandal davranıĢlar çok farklı uygulamalar içinde geniĢ bir tipolojik yelpaze 

oluĢturmaktadır. Türkoğlu (1990) bu yelpazeyi Ģu Ģekilde sistematize etmektedir: 

 Amaçlı vandalizm 

1. Açgözlülük vandalizmi 

       a. Yağmacı vandalizm 

       b. Aracı vandalizm 

       c. Edinmeci vandalizm 

2. Ġfadeci vandalizm 

 a. Ġntikamcı vandalizm 

      b.  Kötü niyetli vandalizm 

3. ĠletiĢimci vandalizm 

a. Ġdeolojik vandalizm 

b.  Taktik vandalizm 

c. Hayalci vandalizm 

d. Gösterimci vandalizm 

e. Resmi vandalizm 
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 Amaçsız vandalizm 

1. Oyun vandalizmi 

2. Sıkıntı vandalizmi 

3. Akıl hastalıklarından kaynaklanan vandalizm 

Bu tipolojide belirlenmiĢ baĢlıkların ayrı ayrı açıklamasını yapmak aydınlatıcı 

olacaktır. 

 Amaçlı Vandalizm 

1.  Açgözlülük vandalizm: Maddi kazanç elde etmek amacıyla yapılan davranıĢlardır.  

a. Yağmacı vandalizm:  Nesnenin parçalarının para kazanma amacıyla 

sökülerek satılmasına yönelik davranıĢtır. Kent mobilyalarından sökülen 

metal parçaları hurdacılara satmak, ahĢap parçaları söküp  yakacak olarak 

kullanmak, sokak iĢaretlerini ve lamba camlarını toplamak vb örnekler 

verilebilir. 

b. Aracı vandalizm:  Nesnenin kendisine değil, nesnenin içerdiği kıymetli 

ve/veya satılabilir Ģeylerin elde edilmesine yönelik (ve bu arada büyük 

olasılıkla nesnenin tahribine yol açan) davranıĢtır. Parkmetrelerdeki paraları, 

sigara makinelerindeki sigara ve paraları çalmak vb örnekler verilebilir. 

c. Edinmeci vandalizm:  Satılarak para kazanma amacına yönelmeksizin, 

yalnızca elde etmek amacıyla nesne parçalarının veya nesnelerin vandalize 

edilmeleridir. Sokak levhalarını, lambaları veya otomobil armalarını çalmak 

vb örnekler verilebilir (Türkoğlu,1990). 

2. Ġfadeci vandalizm:  KiĢinin topluma, yönetime, hatta kendine duyduğu olumsuz 

duyguları ifadelendirmek için yöneldiği bir davranıĢ tipidir. 

a. Ġntikamcı vandalizm:  Olumsuz duygular beslenen kurum veya kiĢilerin 

mallarına zarar verilmesi amacıyla yapılan davranıĢtır. Bu davranıĢ, kiĢisel 

problemlerin çözümü için gerekli görülür. Kendine haksızlık edildiğine 

inanan birey, toplumu ve kurumlarını kızdırmak için böyle bir eyleme 

kalkıĢabilir. Birinin camını kırmak, onunla dövüĢmekten daha güvencelidir. 
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Kırma eylemi zevkli, öç alma eylemi de risksizdir. Bu tip eylemler daha çok 

gençler tarafından yapılır ve yetiĢkinleri cezalandırma amacı taĢır. Devlet 

tarafından haksızlığa uğradığı veya dıĢlandığı kanısında olan birey rahatlıkla 

devletin saydığı  kent mobilyalarına zarar verebilir. Özellikle gençlere hedef 

olan bu nesneler, günlük yaĢamda kullanılan kamu ve yarı-kamu mallarıdır; 

özel mülk değildir. Birçok intikamcı saldırgan bu davranıĢı mantıklı ve 

faydalı görür; öç almada baĢarılı olduğu için tatminkardır. 

b. Kötü niyetli vandalizm:  Bazen amaçsız gibi gözüken, ancak içinde belli bir 

kötü niyetin ifadelenmesi nüanslarını taĢıyan, davranıĢ tipidir. Ne diğerleri 

gibi belirgin amaç ne de salt zevk için yapılır. Aslında düĢmanlık ve eğlence 

bir arada yaĢanır. Çiçekleri sökmek, oyun alanlarında ĢiĢe kırmak, arabaların 

boyalarını çizip tekerlerini patlatmak, umumi tuvaletlere yazılar yazmak, çöp 

bidonlarını devirmek vb örnekler verilebilir (Türkoğlu, 1990). 

3. ĠletiĢimci vandalizm:  KiĢinin topluma belli bir mesajını iletebilmek amacıyla 

gerçekleĢtirdiği bir davranıĢ tipidir. 

a. Ġdeolojik vandalizm: ÇeĢitli ideolojik fikirlerin iletilmesi amacıyla ve 

genellikle kendini duvar yazısı (grafiti) olarak belirginleĢtiren  vandalizmdir. 

b. Taktik vandalizm:   Belli bir ideolojik olguya toplumun dikkatine 

çekebilmek için çarpıcı bir eylemde bulunma koĢutunda yapılan ve 

nesnelerin tahribini de içeren davranıĢlardır. Para veya mal yerine bu bilinçli 

bir taktiği sonuca ulaĢtırmak amacındadır. Eylem düĢünülmüĢ ve 

planlanmıĢtır; hedefi keyfi olarak seçilmiĢtir. Kamuoyunun dikkatini bir 

davaya çekebilmek için yapıldığından taktikçidir. Bunun yanı sıra, ideolojik 

ikna yerine kiĢisel problemler nedeniyle de dikkatleri çekme söz konusu 

olabilir. Tutuklanıp, yemek ve yatak sağlamak için hafif suçlar iĢlemek bir 

örnek olabilir. 

c. Hayalci vandalizm:  Don KiĢot-vari vandalizm de denilen bu tipte, genellikle 

iĢsiz ve evsiz kiĢinin amacı vandal davranıĢlar ile kendine fayda 

sağlayabilmektir. 
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d. Gösterimci vandalizm:  KiĢiye toplumsal normlar ve/veya toplumsal kurallar 

çerçevesinde yasaklanmıĢ kullanımları sağlamak amacıyla gerçekleĢtirilen 

ve temelinde bu yasağa baĢ kaldırmanın iletilme olgusunu taĢıyan 

vandalizmdir. Özel bir kulübün oyun sahasına girerek oynamak örnekler 

verilebilir.           

e. Resmi vandalizm:  Resmi kuruluĢların propaganda amacıyla aĢırı afiĢ 

kullanması, ve bunları sadece duvar ve ilan panolarına değil, birçok nesne ve 

kentsel donatı üzerine yapıĢtırarak ürüne zarar vermeleriyle oluĢur. Bu tür 

bir tutumun daha baĢka vandal davranıĢlara yol açtığı, bireysel vandalizm 

örneklerine zemin ve neden oluĢturduğu bilinmektedir. “AfiĢlerin duvarlara, 

otobüs duraklarına, elektrik direklerine, telefon kulübelerine, banklara ve 

aydınlatma elemanlarının direklerine asıldıktan sonra temizlenmemesi kötü 

ve kaotik bir görüntünün oluĢmasına neden olmaktadır. Benzer duyarsızlık 

ve yetersizlik, vandalizme hedef olmuĢ kent mobilyalarının onarım ve 

yenilenmesinde gözlenmektedir” (Türkoğlu, 1991). Ayrıca maç çıkıĢlarında 

yapılan taĢkın kutlamaların en bilinen hedefleri yine kent mobilyaları 

olmaktadır. Bu örnekler  kamunun donatıları „baĢkalarının malı‟ saydığını ve 

zarar verdiğini, yerel yöneticilerin de ürünleri yeterince sahiplenmediğini 

göstermektedir (Türkoğlu, 1990). 

 Amaçsız Vandalizm 

Amaçsız vandalizm türleri bireyin herhangi bir hasar yapma ya da çıkar sağlama 

niyetleri olmadan, bazen bir anlamda masum denebilecek eylemleri sonucu ortaya 

çıkan vandal neticelerdir. 

1. Oyun vandalizmi:  Çocukların oyun oynarken veya merak ve öğrenme amacıyla 

yapıverdikleri eylemlerin nesnelerin tahribine yol açmasıyla oluĢan davranıĢlardır. 

GelenekselleĢmiĢ bir çeĢittir. Oyun parkının kapısında sallanırken kapının kırılması, 

parkmetrenin deliğine toprak atınca parkmetrenin bozulması gibi. YarıĢma ruhu ve 

hüner gösterme de bu eylemi motive eder. Hareket eden nesneleri vurma yarıĢması, 

„kim daha çok sokak lambası kıracak oyunu‟ bu tip davranıĢlara örnek gösterilebilir. 

2. Sıkıntı vandalizmi:  Vakit geçirirken, beklerken ve benzeri durumlarda sıkılan 

bireyin elini meĢgul etmek için yapıverdiği ama sonuçta nesnenin tahribine yol açan, 
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çok rastlanılan bir davranıĢtır. Grafiti yapmak, mobilyaları kazımak, çizmek, delik 

açmak örnekler arasındadır. 

3. Akıl hastalıklarından kaynaklanan vandalizm:  Akıl hastası bireylerin kendi fikir 

ve davranıĢ yapıları içinde yerini bulabilen ama sonuçta nesnenin tahribine neden 

olan davranıĢlardır. Basit grafitiden ciddi kundaklama olaylarına kadar çok çeĢitleri 

vardır (Türkoğlu, 1990). 

Paul Wilson ve Patricia Healy (1986), New South Wales için yaptıkları vandalizm ve 

grafiti araĢtırmasında, Cohen‟den (1972) adapte ettikleri, vandalizmin çeĢitlerini 

açıklayan aĢağıdaki kategoriler de Türkoğlu (1990) ile  paralellik göstermektedir. 

 Açgözlü vandalizm: maddi olarak faydalanmak ve mülk edinmek için yapılan 

davranıĢlardır.  

 Taktik vandalizm: baĢka bir ideolojik olguya zarar vermek amacıyla kullanılan            

bilinçli taktiklerin sonucu olan davranıĢlardır.   

 Ġdeolojik vandalizm:  bir mesajı baĢkalarına iletebilmek için yapılan hasarlardır.  

 Kinci vandalizm: Ġntikam almak için verilen hasarlardır.   

 Oyuncu vandalizm:  Bir oyun veya yarıĢmanın bir parçası olan ve kazayla verilen 

hasarlardır.   

 Kötü niyetli vandalizm:  Bir hayal kırıklığı veya öfkeyi açığa çıkaran 

davranıĢlardır.     

 Zarasız vandalizm:  Gençler tarafında kamu mallarına verilen ve değeri fazla 

olmayan hasarlardır.   

Wilson (1986), taktik, ideolojik ve kinci vandalizm belirtilerinin oldukça açık ve 

gözle görülebilir olduğunu, öte yandan  oyuncu, kötü niyetli ve zararsız vandalizm 

davranıĢlarının ise daha belirsiz ancak ne yazık ki oldukça yaygın olduğunu 

belirtmektedir 
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2.2.3 Vandalizm ve Kullanıcı iliĢkisi 

“Ġngiliz futbol „holigan‟larını istisna sayarsak vandalizm ve grafiti eylemlerini 

gerçekleĢtirenler geniĢ çapta genç insanlardır.” (Geason ve Wilson, 1990). Yalnızlık, 

yabancılaĢma, ailesel ve toplumsal çöküĢ, boĢ vakitlerin geçirilebileceği sosyal 

alanların azlığı ve genç yaĢta iĢsizlik sorunu bu küçük yaĢtaki insanların Ģiddete ve 

saldırganlığa baĢvurmalarına neden olur. Ancak bu yaĢananların kökenlerine inmek 

istersek insana ve insandaki yıkıcılık ve saldırganlığa ve bunların sonuçlarına dair 

genel olarak bilgi sahibi olmamız gerekir.  

Ayrıca insanın yalnız yaĢamamasından ve kendi ailesi dıĢındaki toplumlarda da 

bulunmak istemesinden anladığımız üzere insan toplumsal bir yaratıktır. KentleĢme 

sürecinde aileler gitgide küçülerek çekirdek aile biçimine dönüĢüyorlarsa da diğer 

toplumsal olaylar insanların sürekli bir araya gelmelerini zorunlu kılmaktadır 

(Ertürk, 1977). Bu açıdan bakılacak olursa, bireysel olduğu kadar toplumsal Ģiddet 

konusuna da değinmek gerekli görülmüĢtür. 

2.2.3.1 Ġnsandaki Yıkıcılık ve Saldırganlık 

Ġnsanın „animal rationale‟ (akıl yetisi olan hayvan) tanımı, insan doğasına iliĢkin eski 

bir tanımdır. Bu tanıma göre insan, diğer hayvanlardan salt akıl fazlasıyla ayrılır; 

ancak insana bahĢedilen „akıl‟ onu diğer hayvanlardan daha tehlikeli bir canavar 

yapar. Bizi tehlikeli bir biçimde „akıldıĢı‟ yapan akıldır (Arendt, 1997). 

“Saldırganlık ve Ģiddet, özellikle doğal ve nesnel güzelliklere, sanat yapıtlarına, 

eĢyaya, mala, nesneye yönelen, yakan, yıkan, yok eden, denetimsiz, düzensiz güçlü 

bir dürtüdür. Bu dürtü, Ģiddetin kaynağı olan, saldırganlık dürtüsünün (agression) 

türevidir. Agression sözcüğünün kökü Latince olup, „bir yöne doğru hareket etmek‟ 

anlamına gelmektedir” (Köknel, 2001). 

Saldırganlık, kızgınlık, hiddet ve öfkenin tipik bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Ġlk 

psikolojik öğretiler saldırganlığı, dürtülerin engellenmesi sonucu ortaya çıkan 

fiziksel ve ruhsal bir güç olarak kabul etmiĢlerdir. Zira bu tanım, kamusal alanlarda 

yapılması yasaklanan veya engellenen eylemlerin vandalizm ile sonuçlanmasını 

açıklar niteliktedir. Bu gücün Ģiddetinin artması ve süresinin uzaması, ölüm ve yok 

etme dürtüsünü harekete geçirir. Ölüm dürtüsü birbirinden farklı süreçlerle ortaya 



 24 

çıkar; ya içleĢtirilerek içe atılır, ya bastırılır, ya yüceltilir ya da kendi karĢıtına geri 

döndürülür (Köknel, 2001). 

Ġnsandaki saldırgan davranıĢların, Ģiddet ve vandalizm eyleminin kaynağı, çeĢitli 

nedenlerle artan acı, endiĢe, kaygı, korku, kızgınlık, öfke, kin, nefret ve düĢmanlık 

gibi duygu durumlarıdır. Nitekim  kentlilerin vandal davranıĢlarının nedenlerine 

baktığımızda yine duygular etkisini gösterir; vandalizm kullanıcıların psikolojik 

durumu ile doğrudan iliĢkilidir. 

Hem toplumsal hem de doğal bilimlerdeki araĢtırma sonuçları, Ģiddet içeren davranıĢ 

kalıplarını „doğal‟ tepki olarak gösterme eğilimdedir. “Doğada, içgüdüsel bir dürtü 

olarak tanımlanan saldırganlığın, beslenme ve cinsellik güdülerinin birey ve türün 

yaĢam süreçlerinde gördüğü iĢlevin aynısını yerine getirdiği söylenmektedir. Oysa 

bir yandan zorlayıcı bedensel gereksinimlerin  ve öte yandan dıĢ etkilerin harekete 

geçirdiği bu güdülerden farklı olarak, hayvanlar alemindeki saldırganlık güdülerinin 

bu tür tahriklerden bağımsız olduğu anlaĢılmıĢtır. Tam tersine öyle görünüyor ki 

tahrik yokluğu güdülerin  engellenmesine ve „bastırılmıĢ‟ saldırganlığa yol 

açmaktadır. Bu da psikologlara göre, önünde sonunda patlayacak daha tehlikeli bir 

„enerji‟nin yığılmasına neden olmaktadır” (Arendt, 1997). 

Prof. Dr. Özcan Köknel (2001), insanda saldırganlığa yol açan ruh hallerinin 

oluĢmasını yapısal ve iĢlevsel nedenler, ruhsal nedenler ve toplumsal nedenler olarak 

üç baĢlıkta toplamıĢtır. Bu konulara kısaca değinmek, vandalizm gibi bir çok 

olumsuz eylemle sonuçlanan saldırganlığın psikolojik boyutlarını anlamak için 

faydalı olacaktır. 

 Yapısal ve ĠĢlevsel Nedenler 

Kromozomların taĢıdıkları genlerin içerdiği deoksiribonükleik asidin (DNA), 

saldırgan davranıĢların ve Ģiddet eylemlerinin, suça yatkın insanların ortaya 

çıkmasında rol oynadığına iliĢkin veriler elde edilmiĢtir. “Kromozomların üzerinde 

bulunan bu genler, kalıtımla ilgili özellikleri ve bozuklukları taĢırlar. Kadın ve 

erkekte bulunan bütün hücrelerde 23 çift kromozom bulunur. 22 çift kromozom 

kadın ve erkekte aynı olup, kadında cinsiyet, belirleyen XX, erkekte XY 

kromozomlarıdır. Erkek  ya da kadın yumurtalarında, türlü nedenlerle ortaya çıkan 
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bozukluklar sonucu, erkekte XY kromozomlarına bir Y kromozomu daha eklenirse 

saldırgan davranıĢlara, Ģiddet eylemlerine ve suça yatkın insanlar ortaya çıkar. 

AraĢtırmalar Y kromozomunun suçlularda, genel nüfusa oranla daha fazla 

bulunduğunu göstermektedir. Öte yandan, erkeklerde XXY kromozomunun 

bulunması, çevreye ve topluma uyum güçlüğü gösteren, baĢarısızlık nedeniyle suç 

iĢleme riski bulunan, zeka düzeyi düĢük Klinefelter sendromunun ortaya çıkmasına 

neden olur”  (Köknel, 2001). 

20. yüzyılın ilk yarısında, merkezi sinir sisteminin, özellikle beynin belirli 

bölgelerinin uyarılması ya da tahrip edilmesi sonucu saldırgan davranıĢların 

görüldüğü saptanmıĢtır. Bu nedenle beyin kabuğunun altında, orta beyinde bulunan 

diansefol, talamus, limbik sistem ve hipotalamus gibi bölgelerin saldırgan 

davranıĢların oluĢmasında ön planda rol oynayan beyin yapıları olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Organik beyin hastalıkları ya da ruhsal bozukluk nedeniyle (akıl hastalıklarından 

kaynaklanan, amaçsız vandalizm) saldırgan davranan, taĢkınlık yapan, Ģiddet 

eylemlerinde bulunan  hastaların incelenmesi, söz konusu yapıların etkisini 

doğrulamıĢtır (Köknel, 2001). 

 Ruhsal Nedenler 

Ruhsal çözümleme (psikoanaliz) öğretileri saldırganlığın kaynağını doğuĢtan gelen 

içgüdülerde aramıĢtır. Freud çocuklarda cinsel-ruhsal geliĢmeyle ilgili kuramlarında 

saldırganlık üzerinde de durmuĢ; saldırganlığın doğuĢtan gelen, bütün canlılarda 

ortak olan, öğrenmeyle değiĢmeyen evrensel bir içgüdü olduğunu düĢünmüĢ, cinsel 

içgüdüye bağlı bulunduğunu ileri sürmüĢtür. Üst benlikten benliğe yöneltilen aĢırı 

baskı, korku ve suçlama, kimi kez saldırgan davranıĢlara dönüĢür. KiĢilik, üst 

benliğin yarattığı korku ve kaygıya karĢı benliğini korumak amacıyla Ģiddet 

eylemlerine baĢvurur; kırıcı, yıkıcı, yok edici biçimde davranır. BaĢka bir deyiĢle, 

toplumsal değerler tarafından oluĢturulduğu kabul edilen üst benlik ne kadar bastırıcı 

ve sertse, saldırganlığın oluĢması da o kadar kolay ve Ģiddetli olur (Köknel, 2001). 

 Toplumsal Nedenler 

Öğrenme en geniĢ anlamıyla „bilgi, deneyim, eğitim, gözlem, yaĢantı ve yineleme 

sonunda kazanılan ve kalıcı olabilen davranıĢ biçimi‟ diye tanımlanabilir. Ġnsan 
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yaĢam boyu öğrenmeyle, yeni bilgiler, beceriler, davranıĢlar, düĢünceler kazanır. 

Ġnsanlar, çocukluklarından itibaren, koĢullanma, deneme-yanılma, ödül-ceza, örnek 

alma gibi çeĢitli yöntemleri kullanarak, bilerek veya bilmeyerek saldırgan 

davranıĢlara ve Ģiddet eylemlerine özgü kalıpları öğrenirler. 

“Ergenlik çağına özgü duygulanımlar dikkate alınmadan, ailenin, çevrenin veya 

toplumun, gence kaba, katı, olumsuz ve ters davranması, saldırganlığı içeren koĢullu 

davranıĢların oluĢmasını kolaylaĢtırır. Engelleri aĢmada saldırgan davranıĢları ve 

Ģiddeti deneyen insanlar, gruplar, toplum kesimleri ve toplumlar bu yöntemlerin 

etkili ve geçerli olduklarını gördükçe her fırsatta tekrarlayıp günlük yaĢantının 

ayrılmaz bir parçası haline getirirler. Çocukların arkadaĢlık iliĢkilerini ve paylaĢma 

duygusunu geliĢtiren, saldırganlık hislerinin boĢalmasına yol açan oyun sırasında, 

çocuğun arkadaĢlarına ve oyuncaklara karĢı gösterdiği saldırgan davranıĢlar aile 

tarafından „aferin‟, „iyi yapmıĢsın‟ gibi sözlerle pekiĢtirilirse benliğin malı olur, 

benimsenir. Gençlerde ergenlik döneminde ortaya çıkan acımasız, keskin ve ters 

davranıĢların, Ģiddet içeren eylemlerin, erkeklik özelliği olarak hoĢ karĢılanması, 

aileden, toplumdan anlayıĢ ve destek görmesi saldırganlığı pekiĢtirici rol oynar” 

(Köknel, 2001). 

“Toplumsal öğrenme öğretilerine göre ise saldırganlık, öğrenilmiĢ bir davranıĢ 

biçimi, bir tepkidir ve bütün öğrenilmiĢ davranıĢlar gibi değerlendirilmelidir. 

Saldırganlığın toplumda var olan örneklerden kaynaklandığını, bunların 

gözlenmesinin, izlenmesinin ve taklit edilmesinin saldırgan davranıĢlara yol açtığı 

ileri sürülür” (Köknel, 2001). 

Türkiye‟de son yirmi otuz yıl içinde yaĢanan göçler, kötü kentleĢme, gecekondu 

sorunu, enflasyon, iĢsizlik, terör gibi toplumsal sorunlar, saldırganlığı ve Ģiddeti 

günlük iletiĢimin belirli öğesi durumuna getirmiĢtir. Tüm bu sorunlar nedeniyle 

oluĢan alt kültürün etkisine günlük yaĢamın her anında, araba kullanırken, çarĢıda, 

eğlenirken veya kentin açık alanlarında, park ve  meydanlarında gezip dolaĢırken 

görmek ne yazık ki mümkün olmaktadır. 
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2.2.3.2  Bireysel ve Toplumsal ġiddetin Boyutları 

Tüm bu açıklanan yapısal, ruhsal veya toplumsal nedenlerden kaynaklanan 

vandalizm eyleminin toplum yaĢamı üzerinde psikolojik ve ekonomik etkilerinin 

büyüklüğü araĢtırmacıları bu konuda daha hassas olmaya yöneltmiĢtir. 

“Ne gariptir ki, bugünkü uygarlıkların bilgilerine ve teknolojilerine sahip olmayan ilk 

insanlar, yaĢadıkları mekanları çok fazla tahrip etmeden kullandıkları gibi, doğru 

kararlar alarak ve bunları uygulayarak, yaĢadıkları dönemin uygarlık belirtilerini, 

kalıntılarını, bilgilerini bugüne kadar ulaĢtırabilmiĢlerdir. DeğiĢtirmek baĢka, 

bozmaksa bambaĢka bir Ģeydir. DeğiĢtirilen yaĢam, mekan ve düzenler yeni dengeler 

oluĢtururlar; ama bozulan yaĢam, mekan ve düzenlere kaos egemen olur. Dengesizlik 

gelir. Kaosta denge vardır dense bile, eğer etki altında kalan varlık bir insan veya 

insan topluluğuysa, yaĢamlarının etkilenme dozu negatif olur; maddesel ve ruhsal 

iyileĢmeler durur, hatta geriler”  ( Aysu, 2001). 

 Psikolojik Boyutlar 

“Doğası gereği araçsal olan Ģiddet, kendini haklılaĢtırması beklenen amaçlara 

ulaĢmakta etkin olduğu ölçüde rasyoneldir. Ve eyleme giriĢtiğimizde yaptığımızın 

nihai sonuçlarını kesin olarak asla bilemeyeceğimize göre Ģiddet, ancak kısa vadeli 

amaçlar güttüğü zaman rasyonel kalabilir. ġiddet davaları destekleyemez; ne tarihi ne 

de devrimi, ne ilerlemeyi ne de tepkiciliği destekleyebilir. Ama sıkıntıları dramatize 

edebilir ve onları kamu gündemine getirir” (Arendt, 1997). Bu söylemden hareketle 

kente ait unsurlara karĢı gösterilen Ģiddet, bir bakıma insanların kendi sıkıntılarını 

gündeme getirme ve baĢkalarına duyurma ihtiyacından ileri gelmektedir.   

Psikiyatrist Prof. Dr. Özcan Köknel (Hürriyet Gazetesi, 19.09.2001 Tarihli Haber),   

toplumun her geçen gün ''Ģiddet toplumu'' olduğunu kaydederek, saldırgan insanlar 

için Ģunları söylemiĢtir: ''O insanlar içlerindeki kızgınlığı doğaya, eĢyaya, insana 

zarar verecek Ģekilde dıĢa yansıtıyorlar. Maalesef güzel Ģeylere, doğaya, parklara, 

sanat ürünlerine, belediyenin yaptığı banklara zarar veriyorlar. Bunu yapanlar kendi 

içlerindeki öfkeyi, kini yansıtarak doyuma ulaĢıyorlar''. Bu tür örnekleri her gün ve 

her kentte görmek mümkündür. 
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Köknel (2001), aile içinde Ģiddet ve eziklik yaĢayanların, ailelerine karĢı 

gösteremedikleri tepkiyi eĢyaya gösterdiklerini anlatarak, bunun dıĢında kent 

yaĢamına uyum sağlayamayan, nefret eden, ama buna rağmen kentte yaĢamak 

zorunda kalan kiĢilerin de kızgınlıklarını bu gibi yerlerden çıkardıklarını bildirmiĢ ve 

eklemiĢtir: ''Toplumda öfke varsa, o öfkeyi de olumlu Ģekilde ortaya çıkaracak 

imkanlar yoksa bu yola baĢvuruyorlar. Bu gibi kiĢilere, zihinsel ve bedensel olarak 

iyi bir Ģeyler yapma imkanı sağlanmalıdır. Bir Ģeyler yapmak istiyor ve iyi bir Ģeyler 

yapamıyorsa, kiĢi kolay yolu seçip kötü bir Ģey yapacaktır. Çünkü yıkmak da bir Ģey 

yapmaktır. KiĢiliklerini ispat etmek için çıkar yol bulamamaktadır.''  

O halde kiĢilerin davranıĢlarını kısıtlayarak hasarları azaltmaya çalıĢmak yerine, 

onların kendilerini ispat edebilecekleri, zihinsel ve bedensel aktivitede bulunacakları 

mekan ve donatı alternatifleri geliĢtirmek saldırganlığı önlemede önemli bir adımdır. 

 Ekonomik Boyutlar 

Ġstatistikler vandalizm konusunun trajik göstergeleridir ve ilgili kurumların yanı sıra 

kamuoyunu da bilgilendirme açısından önem taĢırlar. “Özellikle Ġngiltere‟de tüm 

suça iliĢin eylemler son 20 yıldır büyük artıĢ gösterdiği için hükümet politikası 

olarak, vandalizmi engelleyici bir çok kurum kurulmuĢtur” (Türkoğlu, 1991). 

Vandalizm sonucu saptanan tahrip miktarı, yerel yönetimlerin veya ilgili kurumların 

hazırladığı, bakım, onarım ve yenilemenin oluĢturduğu maliyet tabloları her yıl  

belirlenmekte ve raporlar hazırlanmaktadır ki bu raporlar toplumsal Ģiddetin 

ekonomik boyutlarını belirler. 

Ülkemizde vandalizmin ekonomik  açıdan yarattığı sıkıntıya bakılacak olursa, bu 

konuda  henüz kapsamlı istatistiksel bir çalıĢma ve ona göre bütçe ayarlaması 

yapılmadığı görülür (Türkoğlu, 1991); ancak çalıĢmalar ayrı ayrı kurumlar 

bünyesinde yürütülmektedir. 

BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Ziraat Müh. Fikret Güler 

ile 24.10.2002 tarihinde yapılan görüĢmede (EK1), Güler, BüyükĢehir Belediyesi‟nin 

baĢlattığı „Yeni Bin Yılın Çevre Atılımı‟ kampanyasıyla her semte bir park 

yapılması, caddelerin ağaçlandırılması ve dikim çalıĢmaları yürütülürken, ne yazık ki 

bazı bilinçsiz ve kötü niyetli kentlilerin parklarda büyük tahribatlar yaptığını da ifade 
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etmiĢtir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2001 yılında, kendi sorumluluk alanlarında 

vatandaĢlar tarafından verilen zararları tespit için bir çalıĢma yapmıĢtır. Ortaya çıkan 

manzara iç açıcı değildir. Bu çalıĢmanın verileri Ģöyledir: 

Tablo 2.1.  2001 yılı içinde vandalizm sonucunda oluĢan maddi kayıplar (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü BroĢürü, 2001) 

1
Ġstanbul genelinde park ve yeĢil alanlara rastgele atılan çöplerin 

toplanması için harcanmak zorunda kalınan para
2 Trilyon TL.

2 YeĢil alan ve yürüme yollarının tahribatı sonucu oluĢan maddi zarar 128 Milyar 975 Milyon TL.

3
Sulama sistemlerinin ve makine dairelerinin tahribi sonucu oluĢan 

maddi zarar
187 Milyar TL.

4 Araçların yeĢil alan ve ağaçlara çarpması sonucu oluĢan maddi zarar 75 Milyar 490 Milyon TL.

5 Çocuk oyun gruplarının tahribatı sonucu oluĢan maddi zarar 138 Milyar TL.

6 Gül, ağaç ve süs bitkilerinin çalınması sonucu oluĢan maddi zarar 152 Milyar 625 Milyon TL.

7
Bank, pergola ve diğer kent mobilyalarının tahribatı sonucu oluĢan 

maddi zarar
183 Milyar TL.

8 YeĢil alanların iĢgali sonucu meydana gelen kayıp 145 Milyon TL.

1 YILLIK TOPLAM KAYIP 3 Trilyon Tl.

 

Bu büyük  tahribatın pek çok Ġl ve Ġlçe Belediyesinin bütçesi kadar zarar anlamına 

geldiğini söyleyen Güler, sorunun çözümü için yalnızca polis, zabıta ve görevlilerin 

çabalarının yeterli olmadığını, sorumluluğun bir kısmının da her kent sakinine 

düĢtüğünü ifade etmiĢtir.  

Oysa 2001 yılı içerisinde bu kaynaklarla hangi hizmetler yapılabilirdi sorusuna 

cevabı yine BüyükĢehir Belediyesi vermektedir; bu çalıĢmanın sonucu Tablo 

2.2‟deki gibidir. 
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Tablo 2.2.  2001 yılı içinde vandalizm sonucunda oluĢan tahribata harcanan kaynağın 

kullanım alternatifleri  (Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

BroĢürü, 2001) 

Yapılabilecek çim saha miktarı ve bakımı 896,963 m²

Dikimi ve bakımı yapılabilecek gül sayısı 261,176 adet

Dikimi ve bakımı yapılabilecek fidan sayısı 34,187 adet

Yapılabilecek semt parkı adeti (5 dönümlük) 30 adet

Yerleştirilebilecek oturma grubu sayısı (pergolalı) 681 adet

Yapılabilecek oyun grubu adeti 150 adet  

BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Faruk Anılsın ise Ġstanbul'da, 

gezme ve dinlenme amaçlı rekreasyon alanlarında piknikçilerden  kaynaklanan yeĢil 

alan tahribinin yıllık zararın 5 trilyon lira olduğu bildirmiĢtir (Hürriyet Gazetesi, 

12.09.2002 Tarihli Haber). Özellikle hafta sonlarını bu tür mekanlarda geçiren 

piknikçilerin, yeĢil alanların yanı sıra çocuk oyun alanları, kent mobilyaları, oturma 

grupları, saksılar, tretuvarlar ve sulama sistemlerine zarar verdiklerini anlatan Anılsın 

yeĢil dokuya en fazla zararın, salıncak asılması suretiyle ağaçların zarar görmesinden 

ve araçlarla bu alanlara girilmesinden kaynaklandığını kaydetmiĢtir. Anılsın, Orman 

Bakanlığı'nın tasarrufunda olan alanları aktif olarak insanların yararlanabileceği 

Ģekilde düzenlememesinin Ġstanbul'un esas sorununu oluĢturduğunu ve bu nedenle 

insanların rasgele ormanların ve her gördükleri ağacın altına araba park ederek 

piknik yaptığını belirtirken, bünyelerinde oluĢturdukları kontrol ve denetim 

ekiplerinin bu tür rekreasyon alanlarında eğitim çalıĢmalarının yanı sıra uyarı 

görevinde bulunduğunu, zarar verdiği tespit edilen kiĢilere para cezası 

uyguladıklarını de eklemiĢtir. 

Anılsın, „bu alanlar tahrip ediliyor‟ diye yeniden yapmama gibi bir yaklaĢımlarının 

da söz konusu olamayacağını ve bozulan alanları süratle yenilediklerini anlatarak, 

Ģöyle demektedir; “Bunu yapmazsak, mevcut yeĢil alanlar da süratle kaybolur. 

VatandaĢlarımızdan ricamız, bu alanları kullanırken, korumalarıdır. Son dönemde bu 

yönde güzel geliĢmeler tespit ediyoruz. Dünya sürdürülebilir çevreyi tartıĢıyor. 

Ġstanbul olarak bizim bu düzeyi yakalamamız Ģart. Bu kültürde olan insanların sayısı 

arttıkça, Ġstanbul daha da güzel olacaktır” (Hürriyet Gazetesi, 12.09.2002 Tarihli 

Haber). 
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Yine bir baĢka röportajında Anılsın (Hürriyet Gazetesi, 19.09.2001 Tarihli Haber), 

Ġstanbul'daki dinlenme mekanlarına, park ve bahçelere verilen zarar her yıl 5 trilyon 

liraya mal olduğunu yinelemiĢ, kentteki saldırganlığın boyutlarını “Banklar 

yakılıyor, gül ve süs bitkileri çalınıyor, lambalar kırılıyor. Son olarak da Kartal 

sahilinde 1 kilometrelik hat boyunca yaklaĢık 200 bankın cıvataları çalındı” diyerek 

açıklamıĢtır. Bu cıvataların kilogramının 30 milyon liradan satıldığını anlatan Anılsın 

''Kamelyaları da kırmıĢlar. Bu olay içler acısıdır. Türkiye'nin ahlaki ve ekonomik 

yapısını göstermektedir'' demiĢ ve eklemiĢtir; “Her bankın baĢına adam koyma 

imkanımız yok. VatandaĢlardan bu gibi yerlere sahip çıkmasını bekliyoruz” diyerek 

halkın duyarlılığının da önemini vurgulamaktadır. 

Bir baĢka tespit, yakın zamanda Balat'ta özel bir tasarım olan ''Balat Görme 

Özürlüler Parkı'' nda, görme özürlülerin kokladıkları çiçeklerin özelliklerini elleriyle 

okumaları için ''Braille'' alfabesiyle kabartma olarak yazılan pirinç levhaların 

çalınmasıdır. Bu tip davranıĢlar daha önce belirtilen amaçlı bir vandalizm türü olan 

açgözlülük vandalizmi baĢlığı altında toplanmaktadır. 

Bu zararlara dünyanın her yerinden, her çeĢit ülkeden örnekler vermek mümkündür. 

1988 tarihine kadar Avustralya Telekom‟ un vandalizme uğramıĢ umumi telefonların 

tamiri için harcadığı para 18 milyon dolardır. Ġngiltere Liverpool‟da „anti-vandalizm‟ 

mücadelesi baĢlamadan önce, kentin umumi telefonlarının yarıya yakını herhangi bir 

zaman aralığında bakıldığında devre dıĢı olduğu tespit edilmiĢtir (Merseyside Police, 

1988). Yine Ġngiltere‟de vandallar tarafından boyanmıĢ trenlerin ve Ġngiltere metro 

istasyonlarının temizlenmesi 1985 yılında 285.000 dolar iken bir sonraki sene bu 

rakam 400.000 dolara çıkmıĢtır (Geason ve Wilson, 1990). Ancak ülkenin 

vandalizme maruz kalmıyor gibi görünmesinin nedeni düzenli olarak yapılan bakım 

ve onarım çalıĢmalarıdır. 

Grafiti çirkin, temizlenmesi zor ve pahalı olmasına rağmen, bazı sloganları komik, 

bazı boyamaları da estetik bulan birtakım insanların bu türden beğenilerine rağmen, 

vandalizmin hiçbir türü, hiçbir ülke ve yönetimce kabul görmemektedir. Ġngiltere‟de 

1978 yılında 300.000‟in üzerinde vandalizm olayı saptanmıĢ, bunların yol açtığı 

yıllık onarım ve yenileme fiyatı ise 100 milyon sterlin olarak saptanmıĢtır (Design 

Council,1979).  
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Vandalizm eylemi, sadece maddi açıdan değil, insan hayatı için oluĢturduğu tehlike 

açısından da ele alınmalıdır; zira vandalizm kentsel hizmetlerin azalmasına, günlük 

hayatın kalitesinin düĢmesine neden olarak kentte suç iĢlenmesine karĢı duyulan 

korku ve endiĢeyi de artırmaktadır (Geason ve Wilson, 1990). 

2.2.4 Vandalizm - Kullanıcı-Çevre ĠliĢkisi 

Daha önce de değinildiği gibi, kullanıcıların bir kent mobilyasını benimseyip, 

kabullenmesi, bir mobilyaya kayıtsız kalarak bir diğerini reddedip ona zarar vermesi 

ve sonuçta vandalizmin oluĢması, insanın çevresini nasıl algıladığı ile iliĢkili 

olduğundan, kentteki saldırgan davranıĢlar insan ve çevre psikolojisi bağlamında 

incelenmelidir. 

Kullanıcıların sosyal, kültürel davranıĢ özellikleri, kent öğelerinden beklentileri, 

görsel ve estetik değer yargıları ile bunların çevre düzeni içindeki iĢlevsel ve 

anlamsal gereklilikleri gibi etkiler altında oluĢur ve geliĢir (Bayrakçı, 1991). 

AraĢtırmalar, suç olgusunun fiziksel görünümünde mekansal dizin açısından bazı 

özelliklerin mevcut olduğunu göstermektedir; bu özellikler de farklı sonuçlar 

üretebilmektedir (Ünlü, 2000). Bu açıdan vandalizm eylemini, çevre ve insan 

unsurları ile birlikte ele almak faydalı olacaktır.  

2.2.4.1 Ġnsan - Çevre ĠliĢkisi Üzerine 

Nasıl fiziksel çevre insanların saldırgan davranıĢlarına maruz kalarak değiĢmekteyse, 

insanlar da belli bir fiziksel çevrenin etkisinde kalarak çevreye karĢı saldırgan 

hareketlerde bulunabilirler. “Ġnsan ve çevre bir bütündür. Çevrenin tahribi ve yok 

ediliĢi sonuçta yine insanını aleyhine olacaktır” diyen  Yıldızcı da  (2001) bu görüĢü 

desteklemektedir. 

Çevrenin insanla iliĢkileri çevre açısından üç bölümde incelenebilir: 

 Çevre, insanın fizyolojik ihtiyaçları ve bundan doğan amaçlar için imkan sağlar. 

 Çevre, insanın amaçlarını gerçekleĢtirebilmesi için gerekli olan özel davranıĢ 

örüntüsüne imkan sağlar. 
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 Çevre, insanın amaçlarını gerçekleĢtirebilmesi için gerekli olan psikolojik 

koĢulları, belli simgesel ve etkileyici görevleri yerine getirerek destekler.  

Ertürk‟e göre (1977), doğal yada yapay çevre ile insan arasında karĢılıklı etkileĢim 

sonucu olarak organik bir bağ oluĢur ve insan daha büyük bir sistemin bağımlı bir 

parçasıdır. “ „Ġnsan çevresinin ürünüdür‟ dense de, aslında çevre de, insan da insanla 

çevrenin karĢılıklı etkileĢimlerinin ürünleridir. Deniz kenarında, kırsal alanda yani 

doğa ile daha yakın iliĢkiler içinde yaĢayanlarla, büyük kentte yüksek yapıların 

arasında yaĢayanların fizyolojik ve psikolojik yapılarının aynı olmaması çevrenin 

insan üzerindeki etkisinin somut bir belirtisiyken, aynı Ģekilde insanın sürekli olarak 

çevresini değiĢtirmesi ve kendi isteği doğrultusunda biçimlendirmesi de insanın 

çevresine olan etkisini kanıtlar niteliktedir” (Ertürk, 1977). 

Ġnsanın çevresine verdiği tepkiler ya metabolizmadan kaynaklanır, ya da sonradan 

öğrenilen ve doğal olarak gerçekleĢen tepkilerdir. “Ġnsanın çevreye olan tepkisi üç 

temel baĢlık altında toplanabilir; metabolizmaya iliĢkin sistem, algısal sistem ve 

iskelet/kas sistemi. Ayrıca insanı etkileyen altı çevresel faktör; sıcaklık, basınç, nem, 

ıĢık, ses ve yer çekimi olarak tanımlanabilir (Crowe, 2000). 

Sıcaklık insan davranıĢlarını nasıl etkilemektedir? Cevaplayabilmek için sıcak bir 

sınıfta dikkatini toplayamayan öğrenciler veya sıcaklığın stres ve sinirlilik haline 

neden olması örnekleri verilebilir. Aynı Ģekilde soğuk hava da strese neden olabilir. 

Bu bağlamda iklim koĢulları ve vandalizm iliĢkisine 3. Bölüm‟de daha ayrıntılı 

değinilecektir. 

Ġnsan ve toplumun incelenmesindeki farklı amaçlar farklı bilimlerin doğmasına 

neden olmuĢtur. Fizyoloji ve psikoloji, insanın kiĢisel özelliklerini incelemeyi 

amaçlarken, sosyoloji ve antropoloji, insanın toplumsal özelliklerini inceler. Ancak 

bu bilimler arasına kesin bir sınır çizmek mümkün değildir. Ġnsan ve toplumun 

incelenmesi söz konusu olduğunda, bir grup araĢtırmacının, insanın ve toplumun 

davranıĢlarının çevrenin etkileri ile Ģekillendiği varsayımından hareket ederek, insan 

ve toplumun birlikte ele alınması gerektiğini savundukları görülmüĢtür (Yürekli, 

1980).  

“Ġnsan dıĢında düĢünülecek bir çevre yerine, etkin olarak insanı saran, kiĢi ve toplum 

yaĢantısını biçimlendiren, buna karĢın da insan tarafından değerlendirilerek 
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değiĢtirilen ve yeniden üretilen bir çevrenin olduğu bilinci araĢtırıcılara yol 

gösterecektir” diyen Ertürk (1977), insanı çevreden, çevreyi de insandan 

soyutlayarak çevre sorunlarına çözüm aramada eksik kalınacağını anlatmaktadır. Bu 

açıdan bakılırsa kent mobilyalarında vandalizm araĢtırmasını yaparken, çevreyi, 

insanı, toplumu ve ürünü birbirinden bağımsız düĢünmek sonuca giden yolların 

tıkanmasına neden olacaktır. 

Ġnsan veya toplumu etkileyen çevre genel anlamda ele alınırsa bu, „fiziksel çevre‟dir. 

Fiziksel çevre, cansız varlıklar sistemi ve onların etkilerinden (örneğin güneĢ ve 

onun dünyaya sağladığı enerji), canlı varlıklar ve onların etkilerinden (örneğin bir 

orman ve onun mikro ölçekte sağladığı iklimsel koĢullar) oluĢur. Fiziksel çevrenin 

insan veya topluma ve davranıĢlarına etkilerini, kuramsal geliĢme bağlamında 

incelememiz mümkündür (Yürekli, 1980) : 

 Çevresel Determinizm 

Doğal kaynaklar, iklim ve coğrafi ulaĢılabilirlik gibi elemanları içeren fiziksel ortam, 

kültürü oluĢturan baĢlıca etkendir. Bu görüĢe göre, sosyal geliĢmenin 

açıklanmasında, geçmiĢ deneyimler, gelenekler, sosyal faktörler ve kültürün diğer 

bütün yönlerinin etkileri reddedilmektedir. 

 Çevresel Olabilirlik 

Çevre determinizmine karĢıt bir görüĢtür. YaĢam çevresi insanın seçebileceği 

olanakların yaratılması için bir olgudur. Bu görüĢün en uç Ģekli seçimin yapıladığı 

çevrenin çevresel etkisinin bütünüyle reddedilmesidir. 

 Günümüz YaklaĢımı 

Günümüzde çevre ile uğraĢanlar, fiziksel çevrenin, sosyal etkenleri, kültürel 

gelenekleri, çevre ve toplumun karĢılıklı etkilerini de içeren bütün bir sistemin bir 

parçası olduğunu kabul etmektedirler. Bu yaklaĢım çevrenin olası etkisinin olduğunu 

kabul eder. 

Yürekli (1980), “Çevreyi „davranıĢların geçtiği özel bir yer‟ olarak tanımlarsak; bu 

„yer‟ yardımcı ise, gizli kalmıĢ davranıĢları ortaya çıkarıcı bir katalizör görevindedir, 

kısıtlayıcı ise bir davranıĢın gerçekleĢmesini zorlaĢtırır; fakat çoğunlukla tümüyle 
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önleyemez” demektedir. KiĢilerin iliĢkilerini yapıcı yönde etkileyen çevreler ve 

iliĢkilerin oluĢmasını önleyici çevreler üzerinde yapılan araĢtırmalarda görülmektedir 

ki kiĢiler, ortama uygun davranıĢ normları ile kendi davranıĢlarını uydurduklarında 

farklı çevrelerde farklı davranıĢlarda bulunabilirler. Bu da davranıĢların geçtiği 

yerlerin ve daha genel anlamda ele alındığında çevrenin davranıĢlar için seçenekler 

ortaya koyduğunu ve bundan dolayı bir sözsüz haberleĢme biçimi olarak 

görülebileceğini gösterir (Yürekli, 1980) 

2.2.4.2   Ġnsan-Çevre ĠliĢkisine Kullanıcı Konforu Açısından BakıĢ 

ÇalıĢmalar insan davranıĢlarının çevresi ile arasındaki iliĢkinin bir fonksiyonu 

olduğunu ve bunun  D= f (K, Ç) eĢitliği ile anlatılabileceğini belirtmektedir (Ertürk, 

1977). Bu eĢitlikte; 

                          D: davranıĢı 

                          K:  kiĢiliği 

                          Ç:  çevreyi       tanımlamaktadır. 

Ġnsanla çevresi arasındaki iliĢki, insanın çevresine  „doyumluluğu‟ açısından da       

S= f (I, Eç) biçiminde açıklanmaktadır. Bu eĢitliğe göre insanın çevresine 

doyumluluğu, kendi özellikleri ile çevresel özelliklerin bir fonksiyonudur (Gehl, 

1970). Bu eĢitlikte; 

                         S:  çevreye karĢı doyumluluğu 

                          I:   kiĢisel özellikleri 

                          Ec: çevresel özellikleri    tanımlamaktadır. 

Psiko-fiziğin tanınmıĢ bir eĢitliği olan, insanın çevresine tepkisinin çevresel 

uyarıcıların ve kiĢisel özelliklerin bir fonksiyonu olduğunu veren T= f (U, I) uyarım 

– tepki eĢitliği de insanın çevreyle olan iliĢkisini matematik dille anlatan baĢka bir 

örnektir (Kirby, 1976). 

Bu örneklere bakarak kullanıcı konforunu kullanıcının ve kullanıcının içinde 

bulunduğu çevrenin bir fonksiyonu olarak da tanımlayabiliriz. Ertürk (1977) insanın 

görsel çevreyle olan iliĢki modelini ise iki baĢlıkta incelemektedir: 



 36 

 Kullanıcıya ve yaptığı eyleme bağlı olan özellikler: Ġnsanın göz yapısına, 

alıĢkanlıklarına, geçmiĢ deneyimlerine, yaĢına, cinsiyetine ve yapılan eylemin 

niteliklerine bağlı özellikleridir. 

 Görsel çevreye bağlı olan özellikler: Çevrenin aydınlatma yoğunluğu, çevredeki 

yüzeyler, bölgeler arasındaki aydınlatma farklılığı, aydınlatma araçları, çevrede 

egemen olan renkler görsel çevre öğelerinin özellikleridir (Ertürk, 1977). 

2.2.4.3  Ġnsan ve Çevresel Psikoloji Üzerine 

Çevresel psikoloji çalıĢmalarının çoğu, insanlar ve onların yaĢadığı doğal ve yapay 

fiziksel çevre ile etkileĢimlerinde yaĢanan problemlerin tanımlanması ve bu tür 

problemlerin çözümü ile ilgilidir (Gifford, 2002). 

Ġnsan davranıĢları ve mekan arasındaki uyum ya da uygunluk kavramı çevresel 

psikolojide çeĢitli akademisyenler tarafından ele alınmıĢtır. “Uygunluk” ya da 

“eĢgüdümlülük” kavramları, mekanın özelliklerine göre “davranıĢsal performansı” 

tanımlamaktadır (Ünlü, 1998). 

Ünlü‟ ye göre (1998), davranıĢsal performans mekan ile iliĢkili üç görünüm ortaya 

koymaktadır. Bunlardan biri olmazsa performans anlaĢılmaz. Bu görünümler; 

 nesnelerle nesnelerin etkileĢimi 

 nesnelerle organizmaların etkileĢimi 

 organizmalarla organizmaların etkileĢimidir. 

2.2.4.4  Çevresel Algı 

Algı, kiĢinin çevre hakkında veya çevreden bilgilenme sürecidir. Bir anlamda son 

derece etkin ve amaçlı, biliĢim ve gerçeğin birleĢtiği noktadır. Çevresel algı ise, 

çevrenin imgesine ve geçmiĢ gözlemci deneyimlerine bağlı olduğu gibi, o andaki 

etkenlere de bağlı olan kiĢi-çevre iliĢkisinde dinamik bir süreçtir. Bunlar sadece 

kentin fiziksel etkisinin bir parçası değil, kentin sosyo-kültürel ve ekolojik kimlikleri 

ile de bütünleĢmiĢlerdir (Ünlü, 1998). 

Kavramların yapısal çevre ile insan arasındaki iliĢkiyi anlamaya yardım ettiğini ve 

dolaylı olarak çevresel öğrenme sürecine katkıda bulunduğunu belirten Ünlü (1998), 
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kavramların karĢılıklı ve tamamlayıcı anlamda iliĢki içinde olduğunu ġekil 2.5‟de 

Ģematize edilmiĢtir. 

ġekil 2.5 : Yapısal Çevreyi Anlama  (Ünlü, 1998) 

Lynch (1960), çevrenin biçimlendirilmesi ve tanımlanmasının insana özgü, yaĢamsal 

bir kabiliyet olduğunu, bunu baĢarabilmek için insanın, renkleri, biçimleri, 

hareketleri ve ıĢığı görsel olarak algılanmasının yanı sıra, koklama, duyma, 

dokunma, yerçekimini hissetme ve hatta elektrik ve manyetik alanları hissetme gibi 

bir çok duyusal özelliğini kullandığını belirtmektedir. 

Yürekli (1980), insan davranıĢları ve çevre iliĢkilerine bağlı olarak çevrenin 

korunması ve geliĢtirilmesi için yaptığı metot çalıĢmasında insan organizmasının 

davranıĢ sisteminin, genel eylem sistemindeki ana fonksiyonunun, fiziksel çevrenin 

geniĢ koĢullarına uyumun sağlanması olduğunu belirtmektedir. Bütün insanların, 

ortak olan organizmalarından gelen özellikleri, ihtiyaçlar, çevreyi algılama ve 

çevreye uyum sınırlarıyla belirlenir. 

 Ġhtiyaçlar: Ġnsanların temel ihtiyaçları ortaktır ve hiyerarĢik olarak 

sınırlanmaktadır. Bu ihtiyaçlar basit olan fizyolojik ihtiyaçlardan (yeme, içme, 

uyuma vb) gittikçe karmaĢık olan ve kiĢinin psikolojik yönü ile ilgili ihtiyaçlara 

(korunma, ait olma, sevgi, kiĢinin kendine karĢı saygı duyması ve kendisini bulma 

ihtiyacı vb) doğru sıralanır (Maslow, 1970). Özellikle kiĢinin psikolojik yönü ile 

ilgili olan ihtiyaçlar farklı Ģekillerde karĢılanırlar ve kiĢinin bağlı olduğu kültürel 

sistemin örüntüleriyle biçimlenirler. 
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 Çevreyi Algılama ve Uyum: Ġnsanın çevreyi algılaması duyu organlarıyla olur ve 

insan bu organların kapasitesine bağlı olarak çevreyi algılar. Farklı duyu organları 

olan veya duyma sınırları değiĢik olan bir canlı için çevre çok daha farklı 

algılanabilir. Çevre, kiĢinin nicelik veya nitelik olarak kavrama sınırının çok üstünde 

hazır enformasyona sahiptir. KiĢi kendisini ilgilendiren mesajları, önceki 

deneyimlerine ve içinde bulunduğu durumlara bağlı olarak, seçer ve kullanır. Burada 

kastedilen kiĢinin yaĢadığı hayattan gelen birikimleridir (Yürekli, 1980). 

Rapoport‟un algı tanımlaması dıĢsal organizmik etkenlere, bir bakıma kültürel 

niteliklere dayanır. Buna göre „çevresel deneyim, paylaĢılan norm ve değerlerin 

doğal bir sonucudur‟. Algı burada kiĢisellikten çok, sosyal sistemin bir parçasıdır 

(Rapoport, 1977). Rapoport algının iki önemli Ģeklini ileri sürmektedir: 

1. Temelde öznel tarafa doğru yönelmiĢ algı niteliklerini ele alan “kiĢi” merkezci 

algı: Ġnsanların çevreyi nasıl hissettiklerini, duyuĢsal niteliği ve çevresel 

hoĢnutluğu nasıl değerlendirdikleri ile ilgilidir. 

2. Algının  nesnel niteliklerini kapsayan “dıĢ” merkezci algı: EtkileĢimin  

nesnelleĢmesini belirlemektedir. Uyarının nitelikleri ve kaynağın kalitesi de 

tanımlanmaktadır. Örneğin görme ve iĢitme öznelden çok nesnel olgulara 

bağlıdır.  Ses ve tınılar da kiĢiseldir (Rapoport, 1977). 

Ünlü (1998), algıda deneyimin rolü üzerinde odaklanan bir iĢlemsel kuramdan 

bahsetmektedir; “Bir anlamda çevresel davranıĢ olarak algı, çevre ile organizma 

arasındaki iliĢkilerin bir sonucu olduğu gibi tek parametre olarak iliĢkiden etkilenen 

çevre ve organizmadaki değiĢikliklerin de bir sonucudur” diyen Ünlü bu düĢünceyi 

Ģu Ģekilde formülleĢtirmiĢtir: 

D= f ( Ç, Ġ. Ç x Ġ) 

          D    =  Çevresel DavranıĢ 

          Ç    =  Çevre 

          Ġ         =  Ġnsan 

         Ç x Ġ   =  Çevre ile insan arasındaki etkileĢimdir. 
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2.2.4.5  Çevresel Değerlendirme 

Çevresel değerlendirme metotları sosyal bilimler ve davranıĢ bilimleri ile ilgilenen 

araĢtırmacıların yanı sıra planlamacılar, tasarımcılar ve yöneticiler tarafından da 

kullanılan ve sürekli geliĢen uygulamalı bir bilim dalıdır. Çevrenin değerlendirilmesi 

ve çevre değerlerinin bazı kriterler yardımıyla ölçülebilir olması, kentsel çevrede 

alınacak tasarım karalarında etkilidir. 

“Değerlendirme çalıĢmaları  çevreyi yöneten, politikayı belirleyip yürürlüğe koyan 

ve çevreyi planlayıp tasarlayan kiĢiler için geçerli, güvenilir ve yaralı bilgilerin 

sağlanmasını amaçlar. BaĢka bir deyiĢle  çevresel değerlendirme çalıĢmaları,  

çevresel yönetime olduğu kadar çevrenin değiĢtirilmesine ve iyileĢtirilmesine iliĢkin 

olarak verilen kararların kalitesini artırmak için bilgilerin sağlanmasını 

amaçlamaktadır” (Zube, 1984). 

“Ġnsan-çevre etkileĢimi ile ilgili her kavram Ģu üç alanı içermelidir: bir Ģeyin 

bilinmesi, hissedilmesi ve yapılması. BiliĢsel süreçler algılama, bilme ve düĢünmeyi 

içermektedir. DuyuĢlar süreçler çevre ile ilgili duyumsamalar ve heyecanlardan 

oluĢan imgelerle bütünleĢik motivasyonlar, arzular ve değerleri kapsamaktadır. 

Algıya iliĢkin süreçlerden biri çevresel değerlendirmedir. Çevresel kalitenin 

algılanması, tercih, seçim, davranıĢ ve kararlar çevresel değerlendirme baĢlığı altında 

toplanabilir” (Ünlü,1998). 

Büyümenin görüldüğü her yerde iskan, rekreasyon, ulaĢım ve benzeri çevre 

politikalarının değiĢimi de görülür. Değerlendirme çalıĢmaları bu tür politikaların 

yararlarının belirlenmesini sağlar ki bu faydalar kent içindeki konut alanlarının, 

apartmanların, parkların, oyun alanlarının veya istasyonların baĢarı veya 

baĢarısızlığının kanıtıdır. Bu çalıĢmalar eski politikaların değiĢtirilmesine, 

iyileĢtirilmesine veya vazgeçilmesine neden olan türden bilginin sağlanması için 

gereklidir. Tahmin ya da  sezgilerden çok ampirik verileri içerir (Zube, 1984). 

Çevrenin değerlendirilmesi aĢamaları çevresel kalitenin veya değerin belirlenmesiyle 

ilgilidir. Bunun için çevrenin bazı karĢılaĢtırmalı standartlar yardımıyla ölçülmesi 

gerekir. Bunlar fiziksel veya  kimyasal standartlar olabileceği gibi insanın algılama 

sistemi bir ölçüt olabilir. Değerlendirme ayrıca ihtiyaçların belirlenmesi ve amaçların 

tayininde etkili olan inançlar, düĢünceler, his ve davranıĢlar ile bağıntılıdır. Zube 
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(1984) kullanıcı merkezli değerlendirme sürecinin bileĢenlerini, ihtiyaçları ve 

problemleri çağdaĢ çevresel değerler bağlamında ele alarak, değerlendirme sürecini 

ġekil 2.6 daki gibi açıklamaktadır. 

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 
DEĞERLER 

 

 
ĠHTĠYAÇLAR VE PROBLEMLER 

 

 
AMAÇ VE HEDEFLER 

 

 

ÇEVRESEL YERLEġĠM VEYA ALANLAR 
 

 
STANDARTLAR VE KRĠTERLER 

 

 
ÖLÇÜMLER 

 

ġekil 2.6 : Çevresel Değerlendirme Süreci   (Zube, 1984) 

 Çevresel  Değerlendirme Bağlamında Vandalizmin Engellenmesi 

Yürekli (1980), çevrelerin korunması ve geliĢtirilmesi için yaptığı metot 

çalıĢmasında, toplum olma özelliği gösteren grupların yaĢadığı çevrelerde alınması 

gereken önlemleri Ģöyle sıralamaktadır: 

 Çevrenin ve çevre toplum iliĢkilerinin genel sistem strüktürünü korumaya 

çalıĢmak, 

 Çevre ve top lum iliĢkilerinde dinamizmi ve çevre değerlerini geliĢtirecek yeni 

çevre elemanlarını sistemle bütünleĢtirmek, 

 Sistemi bozan, sağlıklı iĢlemesine engel olan çevre elemanlarını belirlemek ve 

onları ortadan kaldırmak. 
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 Bu gibi önlemler çevresel değerlendirme çalıĢmaları ile çıkan tespitler 

doğrultusunda alındığı takdirde, toplum hayatındaki ve kentsel çevredeki sorunlar 

azaltılabilir. Ayrıca çevre geliĢtirme faaliyetlerinde tüketicinin psikolojik 

değerlendirmesi gerekli görülmektedir.  

2.2.4.6   Endüstri Ürünleri Tasarımı Açısından Algı 

Çevrenin nasıl algılandığını neden baĢkaları değil ama psikologlar ve fizyologlar 

bilmek istemektedir? Bu sorunun yanıtı belki de tasarımcıların nesnelerin, insanların 

görebildikleri dokuları ile meĢgul oldukları gerçeğinde yatar; düĢünüp tasarlarlar ve 

görsel olanı sunarlar. Ancak çevresel deneyim çok yönlü bir duyumsal olgudur ve 

tasarımcılar insanların bu çok yönlü duyumsal yeteneklerini devam ettirebilen 

çözümler bulmaya çalıĢırlar. Hepsinden önemlisi insanın kendisi tasarımcı için en 

ilginç malzemedir.  

“Ġnsandaki duyumsal donatılar görsel, iĢitsel ve diğer duyularıdır; ancak bugün insan 

kalabalık, ilgi ve dikkat isteyen bir çevre ile kuĢatılmıĢ durumdadır. Kullanıcı, 

ıĢıklar, sesler, ve diğer dikkat gerektiren uyarıcıların bombardımanı altındadır. 

Bugün insanın bazı uyarılara daha güçlü, bazılarına daha duygusal yaklaĢtığını 

biliyoruz. ĠĢte bu noktada tüketicinin bir ürünü diğerinden ayırmasının nedenleri ve 

nasılları önem kazanmaktadır. Tasarımcılar insana ait bu duyguları harekete 

geçirirler” (Malt, 1970). 

Gözün ölçüm yapmada kullanılan bir araç olduğu tanımını yapabiliriz. ĠletiĢim, trafik 

kontrol ve aydınlatma gibi görsel sistem tasarımcıları, gözdeki alıcılardan hangisinin  

devreye girdiğini bilmelidirler. Bir üründeki detayların ayrımına varmadaki insani 

yetenek, insanın bu fiziksel yeteneklerine bağlıdır. 

“Kent mobilyaları tasarımında daha etkili bir sisteme sahip olmak için, tasarım 

aĢamasında kullanıcıların görsel duyarlılığı arttırılmalıdır. Bunun için tasarımcılar; 

 Nesne ile arka plan arasındaki kontrast keskinleĢtirmeli, 

 Geceleri belirli mekanlarda yeterli ıĢık yoğunluğu sağlamalı, 

 Görüntüyü sadeleĢtirmelidir”  (Malt, 1970). 
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Algı psikolojisinde en önemli psikolojik fenomenlerden biri insanın üç boyutlu bir 

dünyayı algılayıĢ yeteneğidir: yükseklik, geniĢlik ve derinlik. Ġnsan iki boyutlu bir 

yüzeydeki resimlere bakarak bile üç boyutlu görsel mekan algısında baĢarı 

gösterebilmektedir. “Üç boyutlu uzayın algılanması iki değiĢik ipucu ile baĢlar; 

çevresel ipuçları ve fizyolojik mekanizma. Tasarımcı esas olarak çevresel ipuçlarını 

kendi amacı doğrultusunda kullanmak ve yönlendirmekle ilgilenir. Üç boyutlu 

algılama ürün tasarımcıları için özellikle derinlik yaratmak veya ürünün belirli bir 

yönünü vurgulamak için faydalı olmaktadır” (Malt, 1970). 

Çevresel uyarıcılar veya ipuçları üç boyutlu algılamamızı baĢlatır ve  güçlendirir. 

Mekanı ve nesneleri algılarken izlenen baĢlıca yollar Ģunlardır: 

 Lineer perspektif 

 IĢık ve gölge 

 AnlaĢılırlık  ( yakındaki nesnelerin tanımlı, uzaktakilerin bulanık görülmesi) 

 Hareket  (yakındaki nesnelerin daha hızlı görülmesi) 

 Eğim  (uzaktaki dokunun düzleĢmesi) 

 Birbirine karıĢma (Malt, 1970) 

Algısal organizasyon genellikle tek baĢına bir uyarıcı elemandan çok, karmaĢık 

uyarıcı biçimlere karĢı davranıĢlarla iliĢki kurar. Bu “benzerlik  prensibi”, içi dolu 

kareler ve içi boĢ dairelerden oluĢan yirmi-beĢ sembollü bir Ģeklin zemininde 

boĢlukların değil, dolu kolonların algılanma eğiliminde olmasıyla tespit edilmiĢtir. 

Bu çalıĢma insanın aradaki boĢlukları veya nesneleri ne Ģekilde gördüğünü 

incelemektedir (Malt, 1970). Bu durum, tasarımcının kentsel ürünleri 

değerlendirmesinde etkilidir 

Bu türden algısal Gestalt düzenlemelerini çeĢitlemek mümkündür. Algıya yönelik 

çalıĢmalar Gestalt psikolojisindeki uyarı-nesne iliĢkisine dayalı ilk tanımlamalarla 

baĢlamıĢtır. “ġekil, Gestalt psikolojisinde baĢlıca kavramdır. Bu kuramla ilgilenen 

psikologlar Ģeklin algılanmasını elde etmek için yedi tane etkenden söz etmektedirler 

ki bu etkenler çevresel tasarımda son derece önemlidir. Bu etkenler; yakınlık, 

benzerlik, çevrelemek, devamlılık, kapalılık, bölge ve simetri Ģeklinde sıralanabilir”  

(Ünlü, 1998). 
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En çok bilinen Gestalt düzenlemesi, Ģekil-zemin iliĢkisidir ki bu, ön plandaki bir 

Ģeklin aynı zamanda arka plan olarak da algılanabilmesi gibi bir çeĢitlilik 

göstermesidir. 

 

 

 

ġekil 2.7 :  Algıda göreceli pozisyon, benzerlik prensibi ve Ģekil zemin iliĢkisini 

anlatan Ģemalar  (Malt, 1970) 

Tasarımcıların algılama psikolojisine bu denli önem verilmesinin nedeni, algılamanın 

analitik olmaktan çok yapay oluĢudur. Ancak algılamanın temel özelliği „bir Ģeyi bir 

diğeri ile iliĢkilendirmek‟ olmasına rağmen, tasarımın dili veya kodu „bir Ģeyi bir 

diğerinden ayırmak‟ üzerine kurulmuĢtur. Algılamanın doğasını inceleme bilinci 

tasarımcıya, insanın psikolojik yetenekleri ile birlikte kentsel donatı çözümlerinde 

baĢarıya ulaĢmasında yardımcı olmaktadır.  Sokakların güvenliği insanın duyumsal 

yeteneklerinden faydalanabilme miktarına dayanmaktadır  (Malt, 1970). 

Bu söylemden yola çıkarak denebilir ki; insanların, aynı çevrede hissettikleri 

tehlikenin yoğunluğu değiĢkendir. Gerçek tehlikenin varlığı tek bir ipucu ile 

değerlendirilemez; insanın algıladıkları ile oluĢturduğu  karmaĢık yapıya bağlıdır. 

Daha önceleri, kent mobilyalarının boyut ve biçimlerini kullanıcıya göre değiĢtirerek 

onun rahat etmesini sağlamanın, tüketicinin kabul etmek veya etmemekten meydana 

gelen beğeni anlayıĢını artırdığı ileri sürülürdü. Ancak günümüzde Ģu açıktır ki; kent 

mobilyalarının yalnızca iĢlevsel olmaları yetmemekte, kullanıcıların psikolojik ve 

sosyal ihtiyaçlarını da karĢılaması, bu ihtiyaçlara cevap vermesi gerekmektedir. 
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BÖLÜM 3     KENT VE ĠNSAN 

Kentsel çevre, orada yaĢayan insanların tüm fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel 

yaĢantı ve gereksinimleri ortaya koyarken, kentliler de o kentin geçmiĢ değerlerini, 

kimliğini, gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır. Günümüzde “kent ve insan”, 

birbirlerini tamamlayan ve ayrılmaz bir yapıya kavuĢmuĢtur. Birçok araĢtırmacı bu 

iki kavram üzerinde önemle durarak yaptıkları tanım ve açıklamalar, aslında olması 

gereken ile mevcut durum arasındaki farklılıkların ve vandalizm gibi kentsel 

sorunların tespitinde tasarımcılara yön göstermektedir. 

“Ġnsan, doğuĢundan baĢlayarak yaĢadığı çevreyi düzenleme çabası içine girmiĢ, 

köyler, kasabalar, kentler oluĢturmuĢtur” (Yıldızcı, 2001); bununla birlikte “Kentsel 

açık alan ve bunu kullanma düĢüncesi yerleĢmeler tarihi kadar eskidir” (Ġnceoğlu, 

ġener, Yıldızcı, 1991). 

Dünyanın her noktasında, sunulan nimetlerin çeĢitliliği ve zenginliği nedeniyle 

kentler, büyük insan kütlelerinin yoğunlaĢtığı odak noktalarıdır. Kentlilerin, 

kamunun, konut ve iĢ dıĢındaki yaĢamlarının geçtiği kent alanları ise kamu mekanları 

olarak tanımlanır (Gündüz, 1991).  

Çekici bir kentsel alan insanların huzurlu ve rahat hissetmelerini sağlamaktadır. 

Kentler yollar tarafından kesilen binalardan, ve aralara serpiĢtirilen park ve 

mobilyaların toplamından çok daha fazlasıdır. “Kent, insan için ve insanla ilgilidir; 

insanın tüm aktivitelerine olanak sağlayarak onu sokakta tutabilmelidir” ( Tibbalds, 

1992). 

Kentlerin daha yaĢanabilir olabilmesini sağlamak, ancak kent ile kentli arasındaki 

iliĢkinin sağlam kurulduğu ve idare edildiği durumlarda mümkündür. Çubuk‟un 

belirttiği gibi (1991), “Kent ve insan arasındaki iliĢkiler yeni kazandığı boyutlarda 

yerel yönetimleri ciddi biçimde meĢgul etmeye baĢlamıĢtır”. Bu aslında bir endiĢedir. 

Kentsel strüktürlerin uyumsuzlaĢması, aĢırı nüfus birikimi, toplumsal yaĢamın 

göreceli olarak boğulması ve kente zarar vermeye baĢlaması yerel yönetimin 
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endiĢelerini oluĢturur. Bu aĢamada insanın kent ile olan iliĢkisini irdelemek açısından 

„kentsel kavramlara‟ değinmek faydalı olacaktır. 

3.1    Kent Ġle Ġlgili Tanım ve Kavramlar 

AraĢtırmacıların uzlaĢtığı bir tek kent tanımı yoktur. Kent kavramı, farklı disiplinler 

açısından farklı yönleriyle ele alınan, çok değiĢkenli bir kavramdır; ancak bu farklı 

tanımlar birbirlerini tamamlayarak konuya daha kapsamlı bakmamıza yardım 

etmektedir. Kent içinde insan davranıĢlarının ve vandalizmin de dahil olduğu kentsel 

problemleri ortaya koyabilmek için, öncelikle „kent ve kentleĢme‟, „kamusal alan‟ ve 

„kent kimliği‟ gibi kavramlara değinilmesi gerekmektedir. 

3.1.1 Kent  ve KentleĢme 

Kent, “nüfusu belli bir büyüklüğü ve yoğunluğu aĢan, ekonomisi tarım dıĢı 

etkinliklerde yoğunlaĢan ve kendi nüfusundan baĢka, etki alanı içinde yaĢayanlara da 

hizmet sağlayan yerleĢmeler” olarak tanımlanmaktadır (AnaBritannica, 1989) 

Sosyologlar açısından bakılacak olursa, “diğer sosyolojik kategoriler gibi Ģehir de bir 

soyutlamadır; fakat onu oluĢturan öğeler, yani Ģehirde yaĢayanlar, yapılar, ulaĢım 

araçları ve alt yapı somut maddelerdir. ġehir kendisini oluĢturan öğelerin iĢlevsel 

olarak bütünleĢmesinin meydana getirdiği bir bütündür” (Erkut, 1988).  Diğer bir 

sosyolojik tanıma göre Ģehir “insanların birbirini tanımadığı ölçeğe kadar büyüyen 

bir yer” dir (Erkut, 1988). 

Kent olgusuna ürün tasarımı açısından bakıldığında, yine çok parçalı bir sistem ile 

karĢılaĢılır. Makinelerin endüstri devriminden sonra kasların yerine geçmesi, 

insanların çevresini algılamasını, yönetmesini ve eğlenceli hale getirebilmesini 

sağlayan bir yardım olarak değerlendirilmiĢ, bu geliĢmeler insanların karanlıkta 

görmesini, çok uzaktan sesini duyurabilmesini, büyük mesafeleri hızla kat etmesini 

sağlamıĢtır. Telefondaki, aydınlatmadaki veya uçaktaki geliĢmeler insan yapımı olan 

yapay organizmalardır. Tıpkı   fabrika gibi kent de bir sistemdir ve birbirinden ayırt 

edilemeyen alt sistemlerden oluĢmaktadır. Kenti daha faydalı ve arzu edilen seviyeye 

getirebilmek için, bu birbiriyle iliĢkili alt sistemlerin tamamının birlikte ele alınması 

ve geliĢtirilmesi gerekir (Malt, 1970).  
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KentleĢme ise, “insanın uygarlaĢmaya dönük varoluĢunda bir aĢama, önemli bir 

kilometre taĢıdır. KentleĢme bir taraftan da bilim ve sanattaki sonuçların paylaĢılması 

ve gelecek kuĢaklara aktarılması için, insanın zamanı ve mekanı kullanma 

denemesidir; estetiği yaĢam pratiğinde algılayıĢıdır” (Emcioğlu, 1991). 

Günümüzde çarpık nitelikler göstermeyen modern kentler, bütünleĢtirici iĢlevleri ile 

içinde yaĢayan insanların birey olma aĢamalarını hızlandırmakta ve giderek onların 

sivil toplum oluĢturmalarına katkıda bulunmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, “gerçek 

anlamda kentleĢme ile demokratikleĢme büyük bir paralellik göstermektedir” 

(Dülgeroğlu, Kerem, 1998). 

Kentsel geliĢmenin kötü örneklerini ne yazık ki her yerde görmek mümkündür. 

Ancak siyasetçiler, uzmanlar ve toplum bir araya gelip, amaçları ve gündemi 

belirleyerek  (önceliği hızla bozulmakta olan kent merkezlerine vermek gibi)  

sorumluluk üstlenirlerse, bu kötü gidiĢi tersine çevirmek mümkün olacaktır. 

Hepsinden önemlisi kamusal alanların tasarımı, yönetimi ve bakımı konusunda 

hassaslıkla durulmalıdır ( Tibbalds, 1992). 

3.1.2  Kamusal Alan ve Tasarım 

Kamusal alan, “toplu yaĢamın gerektirdiği etkinliklerin görüldüğü, her yaĢ, cins ve 

meslek grubundan kiĢilerin yararlanabildiği, bazı durumlarda ise denetimli olarak 

kullanılabilen, kent  içinde yer alan mekanlar bütünüdür” (Özaydın, Erbil, Ulusay, 

1991). 

“Kamusal alanlar, çoğu kentlinin bir araya gelerek etkileĢim içinde olduğu ve 

birbirleri ile iletiĢim kurduğu mekanlardır. Sokak mobilyaları, parklar, meydanlar ve 

yapıların oluĢturduğu alanlar kentlerin en önemli parçalarıdır. Ancak son yıllarda bir 

çok ülkede kamusal alanlar kirliliğin, dağınıklığın, kaosun, grafitinin ve vandalizmin, 

trafik probleminin, çirkin ve vasat yapılaĢmanın, karton kutularda, duraklarda veya 

banklarda yaĢayan ve geceleri tehlike yaratan evsizlerin tehdidi altında kalmaktadır. 

Genelde Avrupa kentlerine bakıldığında kent merkezindeki canlılık ve çekicilik, 

kentin arka sokaklarında yerini donuk ve ruhsuz banliyölere bırakır” ( Tibbalds, 

1992). 
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Kamusal alanda bulunan öğeler insan ve mekan arasında duygusal bir bütünleĢmenin 

kurulabilmesinde önemli rol oynar. Bu öğeler, bireysel niteliklere ve yaĢantıya bağlı 

öğeler olabileceği gibi, toplumsal değerlerin ifade bulduğu mekan ve mekana dair 

öğeler olabilir (Giritlioğlu, 1991). 

“Kamusal alanların belirli sosyal iĢlevlere ve estetik değerlere hizmet vermesinin 

yanında, belirli bir karaktere sahip olması ve belirli bir „kimliğinin‟ olması gereklidir. 

Kamusal alan öz anlamı ile, kentin binalarla tanımlanan fakat binaların dıĢında kalan 

bölümleridir” (Özerdim,1986). 

Kamu alanlarını genel bir tasnif ile gruplandırmak gerekirse; 

 Ġnsan sirkülasyonunu olanaklı kılan dinamik yapıda iletiĢim alanları, 

 Oturma, dinlenme ve ihtiyaç giderme alanları, 

 Kültür, sanat ve eğlence alanlarıdır (ġatır, 2001). 

Bu çalıĢmanın öncelikli ele aldığı kentsel donatı olan oturma banklarının bu alanların 

hemen hepsinde bulunması gereklidir. 

 Kamusal Alanlarda Tasarım 

Ġnsanların, antik dönemde, ortaçağda veya modern çağda bilinçli Ģekilde ortak 

yaĢama geçtikleri kentsel mekanlar farklı Ģekillerde oluĢmuĢtur; bu mekanlar sosyal 

kurallara göre düzenlenmiĢ binalar arası boĢluklar, pazaryerleri, meydanlar, 

kavĢaklar veya toplanma yerleri olarak karĢımıza çıkar. Ancak endüstri devrimi ve 

sanayileĢme ile birlikte gelen kentleĢme olgusu bu mekanların kentlilerin 

ihtiyaçlarını yeterince karĢılayamamasına neden olmuĢtur. Bunun sonucunda, geliĢen 

teknoloji ve imkanlardan faydalanılarak kamusal alanların düzenlenme giriĢimleri 

baĢlamıĢtır. 

“Kentsel mekanlarda tasarım, kentsel ekoloji, kentsel estetik, simgesellik gibi kentsel 

fonksiyonlar tümüyle çevre ve birey arasındaki uyum ve dengenin tasarıma 

dönüĢmesi anlamı taĢır. Kent mekanları ile ilgili kompozisyonlar, estetik, iĢlevsellik 

ve tasarım baĢarısının dıĢında, birey ve çevre iliĢkileri ve buna bağlı kuralları da 

belirlemesi açısından sosyolojik bir anlam da ifade eder” (ĠĢözen, 2001). 
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Kentsel  alanların tasarımı ve geliĢimi sürecinde, toplumun her kesiminin  tercih 

edebileceği çeĢitli ve değiĢik aktiviteleri sağlamak önemli yer tutar; çünkü kentsel 

alanlar, insanların yaĢı, yetenekleri, geçmiĢ yaĢantıları veya gelirleri ne olursa olsun 

herkesin ulaĢabileceği yerler olmalıdır  ( Tibbalds, 1992). 

Lynch‟e göre (1960), temiz ve açık bir kentsel tasarım, insanların kent içinde daha 

kolay ve hızlı hareket edebilmesini sağlar; bunlar bir arkadaĢın evini bulmak veya 

polis merkezine gitmek gibi hareketler olabilir. Ancak düzenli bir çevrenin 

yapabildikleri bunlarla sınırlı değildir; geniĢ çerçevede referans oluĢturur, insanların 

hareketlerini yönlendirir, biliĢe ve inanca hizmet eder. Bu açık çevresel tavır bireysel 

geliĢim için de temel oluĢturur.  

Ġyi bir kentsel düzenleme, kullanıcısına büyük ölçüde duygusal güvenlik hissi verir. 

Bu sayede kentli dıĢ dünya ile kendisi arasında  uyumlu bir iliĢki kurar. Bu türden bir 

duygu düzensizlikten kaynaklanan korku duygusunun tersidir (Lynch, 1960). 

Ancak Lynch‟in (1960) bu görüĢünden farklı yaklaĢımlar da vardır. „Kent 

ölçeğindeki tasarımlarda çok temiz ve derli toplu kentsel tasarım yapmaktan 

kaçınılmalıdır‟ diyenler bunu,  kentsel mekanlar karmaĢık, düzensiz, canlı ve ĢaĢırtıcı 

bir yapıya sahip oluĢuyla açıklarlar. “Tasarımcıların yapması gereken kent içinde 

karmaĢa ve düzensizlik için yer ayırmaktır” ( Tibbalds, 1992). 

“Kentsel donatılar talebi artırır. Yeni ve iyi bir alan kendi seçmenlerini yaratır ve 

onları burayı kullanmaya ikna eder” (Whyte, 1988). Günümüz kentlerinde en çok 

kullanılan kentsel alanlar, diğer az kullanılan mekanlarda göremediğimiz, çiftlerin, 

ailelerin veya bir grup insanın bulunduğu sosyal olanlarıdır. Eğer insanlar bir 

mekanda buluĢmaya karar veriyor ve gidiyorlarsa, buna önceden karar vermiĢler 

demektir. Bu tür kalabalık alanlar sanıldığının aksine yalnız insanların da dikkatini 

çeker, eğer yalnızlarsa canlı ve hareketli bir alan bulunulacak en iyi yerdir.  

“Çok kullanılan kentsel alanlarda dikkat edilen bir diğer husus kadın kullanıcı 

oranının çok oluĢudur. Kadınlar oturacağı alanları erkeklerden  daha zor ve  titizlikle 

seçerler, sıkıntı veren unsurlara karĢı daha duyarlıdırlar. Hatta eğer bir açık alanda 

kadınların oranı düĢük ise, o düzenlemede bir yanlıĢlık olduğunu söylemek 

mümkündür; tam tersine oran yüksek ise, o alan iyi düzenlenmiĢ denilebilir”  

(Whyte, 1988). 
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Farklı kentsel alanların kullanıcı açısından ritimleri benzerlik gösterir; alanlar sabah 

saatlerinde canlanır, öğlen gerçek kullanıcılar ortaya çıkar, akĢam saatlerinde 

insanlar iĢ yerlerinden çıkıp  evlerinin yolunu tutar ve alanları boĢaltırlar. Bu durum 

mevsimlere göre de değiĢiklik gösterir; dünyadaki diğer kentlerde aynı özellikleri 

görmek mümkündür. 

3.1.3 Kent Kimliği 

Kimlik, herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin tümüdür; o nesnenin 

belirli bir nesne olmasını sağlayan, onu diğerlerinden ayıran koĢullardır. Aynı Ģekilde 

„bir kentin kimliği‟ denildiğinde  o kentin  kendine özgü olmasını sağlayan 

özelliklerin tümü algılanabilir. Bir kentin kimliği, kent içinde yaĢayan ve kent ile 

etkileĢim içinde olan insanlar tarafından oluĢur. “Her kentli, kentinin bir kısmı ile  

uzun bir zaman için iliĢki halinde olmuĢtur ve aklındaki kent imgesi anılarıyla ve 

yüklediği anlamlarla doludur”  (Lynch, 1960). 

“Kent kimliği geçmiĢten geleceğe uzanan tüm fiziksel ve moral kültür öğelerinin 

genel görünümü, toplu bir mesajıdır. Kent kimliği bir yönüyle de algılamaların 

toplamı ve bir etkidir” (Bayrakçı, 1991). ĠĢte kentsel mekanları oluĢturan ve 

zenginleĢtiren her türlü öğe ve birimlerin kent kimliğini etkilemesi, bu konunun 

önemini artırmakta ve kent mobilyaları araĢtırmalarında üzerinde mutlaka önemle 

durulmasını gerektirmektedir. 

Kent, içinde barındırdığı farklı varlık alanlarında yer alan, devingen, birbiriyle iliĢkili 

sistemlerin tümüdür. Bu sistemler, kiĢilerin yaĢam tarzı, toplum kiĢiliği, kamusal, 

özel ya da yarı özel mekanlar ile kent doğası ve tüm kent öğeleri olabilir. Bütün 

bunlar ise kent açısından birer kimlik belirtkesidir. Kentsel çevre imajını Ģu Ģekilde 

de tarif edebiliriz; “ bir çevrede yaĢayan kiĢinin, kiĢisel ve bağlı olduğu toplumsal 

sınıfa iliĢkin özelliklerinin etkileri altında, amaçları ile iliĢkili olarak seçtiği, kalıcı 

çevre öğelerinin topolojik iliĢkilere göre kurulduğu zihinsel resimdir” (Yürekli, 

1980). 

Kent kimliğinin en etkin unsurlarından biri olarak kabul edilen fiziksel çevre, kente 

sunduğu servislerle, sağladığı yaĢam biçimleriyle, imkan verdiği sosyal etkileĢim 
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çeĢitliliğiyle ve imaja yönelik karakteri ile kent kimliği tanımında önemli rol oynar 

(Asatekin, 2001). 

“Kentsel imge, gözlemci ve onun çevresi arasında olan iki yönlü bir  sürecin 

sonucudur. Çevre, farklar ve bağlantılar önerir; gözlemci (kendi amaçları ıĢığında ve 

büyük bir uyumluluk göstererek) seçimini yapar, zihninde düzenler ve gördüğü Ģeye 

anlam yükler” diyen Lynch (1960), varolan  bir gerçeğin farklı gözlemcilere göre 

belirgin bir Ģekilde farklılık göstermesini de açıklamıĢ olur. Her birey kendi kiĢisel 

imgesini yaratır; ancak aynı grup üyelerinin aynı imgeler konusunda anlaĢmaları, bir 

çok kiĢinin huzurla kullandığı çevrelerin yaratılmasını amaçlayan tasarımcılar için 

önem taĢır. 

Lynch‟e göre (1960), kent imajı üç bileĢeni ile analiz edilebilir: 

 Tanım: ĠĢlerlik kazanan bir imajın öncelikle o nesneyi diğerlerinden ayırabilmesi, 

onu ayrı tutan özellikleri ortaya koyması gerekir. Bu özellik o nesnenin tek 

oluĢunu belirleyecektir. 

 Strüktür: Ġmaj, nesnenin gözlemci ve diğer nesneler ile mekansal iliĢkisini 

belirlemelidir. 

 Anlam: Nesnenin gözlemcide bıraktığı bir his veya pratik bir anlamı olmalıdır. 

Çevre imajının bu üç bileĢenine iliĢkin analizleri kent ölçeğinde beĢ öğeye bağlı 

olarak yapan Lynch (1960), bunları „yol, bölge, sınır, nokta ve referans‟ olarak 

belirlemiĢtir. Kent imajının sahip olması gereken özellikler Ģöyle özetlenebilir;  

 Kentsel imaj tercihen açık-uçlu olmalı ve değiĢimlere uyum sağlamalıdır ki bu 

durum gerçeğin araĢtırılmasında bireylere olanak sağlar.  

 Bireylerin kentsel etki alanlarını geniĢletebilecekleri kentsel boĢluklar 

bırakmalıdır.  

 Son olarak bireylerle ayrı ayrı belli bir ölçüde iletiĢim kurabilmelidir (Lynch, 

1960). 

Kentlerin giderek birbirine benzemesi ve kimliksizleĢmesi sonucunda, kentlerde 

yaĢayan bireylerin hayatında da bu tür benzerlikler, kimliksizleĢme ve toplumdan 
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kopma sosyologlar tarafından gözlenmektedir. Bunu engellemek için, kentsel sanat, 

kentsel tasarım ve el sanatları ile çevreyi tanımlayabilme, yenileyebilme, 

zenginleĢtirebilme veya çevreye geçerli bir anlam katabilme olabilmektedir (ÖzdeĢ, 

1972). 

3.2  Kentlerin  ve Kentsel Alanların Tarihsel GeliĢimi                  

Kentler, tarihin Ģekillenmesinde büyük rol oynamıĢtır; din, politika, bilim ve 

devletler kentlerde bir araya gelerek oluĢmuĢtur. Ancak Ģiddeti ve yanlıĢları da içinde 

barındıran yerlerdir. 

Toplumun iĢlevsel gereksinimlerini karĢılayan ve kentlilerin yaĢam bilincini 

belirleyen kentsel donatıların geliĢmesi veya zarar görmesi de doğal olarak 

kentlerdeki geliĢme süreciyle paralellik göstermektedir. Bu bağlantıyı kurabilmek 

için kente ve kent mobilyalarına tarihi geliĢim açısından kısaca bakmak gerekir. 

3.2.1  Ġlk Kavramlar 

Ġnsanlar çok eski çağlardan beri organize biçimde bir arada yaĢamıĢlardır. Kent 

kavramı insanların tükettiklerinden fazlasını ürettikleri zaman doğmuĢtur. Bu 

kentlerin varlığı tarımsal zenginliklere, suya ve ulaĢıma dayanmıĢtır. Ġnsanların bir 

araya gelmelerinin doğal nedenleri ise güvenlik, ticaret ve sosyal iliĢki kurma 

ihtiyaçlarıdır. 

“Ġlkel topluluklar için yaĢam, ekonomik, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlar ve bu 

ihtiyaçların ne kadar giderildiği gibi basit gerçeklerle kolayca açıklanmaktadır. 

Ġnsanlar yerleĢik düzene geçmeye baĢladıkça yerleĢim alanları, ortak verilen kararlar 

ile belirli yerler halkın kullanımına açık olacak Ģekilde çeĢitli biçimlerde bölünerek 

evrim geçirmiĢtir” (Malt,1970) Bunun sonucunda sokakların artık sadece gidilecek 

yollar değil, yaĢanacak mekanlar haline gelmeye baĢladığı görülmektedir. 

Eski çağlarda yaya yolları demokratik yaĢam biçiminin ifade edildiği yerler 

olmuĢtur. Örneğin Antik Yunan‟da ana yol agoradan veya pazar yerinden geçip kent 

dıĢına çıkmak yerine geriye, Akropole doğru yönlenmiĢtir. Böylelikle sadece bir ana 

yol olmaktan çıkmıĢ, kutsal bir anlam da kazanmıĢtır. Her yıl bu yoldan Parthenon‟a 
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doğru yapılan geçit töreni, caddenin tasarımı ve donatılmasını sağlayan güç 

olmuĢtur. Her detay insanlara zevk vermek ve etkilemek için düĢünülmüĢtür. Ayrıca  

kentsel mekanların görünüĢ ve kaliteleri, hemen hemen her dönemde yönetimin 

yönetilenlere karĢı tutumlarını ve davranıĢlarını sembolize etmiĢtir ( Malt 1970). 

3.2.2   Kentsel Sanattan Seri Üretime 

Kentler açısından önem taĢıyan ikinci dönem Antik Yunan uygarlığı olmuĢ ve Antik 

Yunan düĢünceleri  Ortaçağ Avrupası‟ nda yeni bir ifade bulmuĢtur. 

“Tarımsal alanların odaklandığı yer haline dönüĢen kentte, bu geliĢimin sonucu 

olarak agora benzeri pazar yerlerine ihtiyaç duyulmuĢtur. Çoğu Avrupa kenti plansız 

ve düzensiz geliĢmiĢ, yollar geliĢigüzel ve  araziye göre iniĢli çıkıĢlı olarak 

eklenmiĢtir.  Ticaret yolları genelde daha geniĢ tutulmuĢ, fakat cadde üzerindeki 

önemli binaların arka yüzleri ihmal edilmiĢ, ve iki boyutlu meydanlar oluĢmuĢtur. 

Tüm bunların gerçekleĢmesinde tasarımcılar, zanaatkar ve sanatçılarla bir araya 

gelerek kent tasarımına ait yeni fikirleri ve üretim problemlerini tartıĢmıĢlardır. 

Problemler elbirliğiyle çözülerek kısa sürede faaliyete geçilmiĢtir. Ayrıca detaylı 

incelendiğinde, bir çok katedralin yapımında kullanılan taĢlar kare Ģeklinde standart 

bloklardır ve sistemli bir çalıĢmanın sonucu olarak seri olarak üretilmiĢtir” ( Malt, 

1970). 

Rönesans Ġtalya‟sında kentlerdeki kamusal alan çalıĢmalarını ve sanatı teĢvik eden 

bağımsız bir tutum geliĢmiĢ, Leonardo da Vinci‟nin kentsel tasarım projeleri ve 

Michelangelo‟nun heykelleriyle kentler hep ilgili çekici ve canlı mekanlara 

dönüĢmüĢtür. 

3.2.3    El Yapımından  Makine Yapımına 

Kentlerin geliĢmesi açısından en önemli aĢama „Sanayi Devrimi‟ ile birlikte 

gelmiĢtir. Yeni üretim biçimleri yeni iĢ olanakları yaratarak kentlere göçü 

baĢlatmıĢtır. Kentlilerin ve dolayısıyla ihtiyaçların yoğunluğu büyük bir hızla 

artmıĢtır. Bu gereksinimler, kamusal alanlarda donatılara olan ihtiyacın her 

zamankinden çok olmasına yol açmıĢ, endüstriyel devrim  bu donatıların makine 

yapımı olmasına yol açmıĢtır. 
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“18.Yüzyıl büyük değiĢimlere sahne olmuĢ, endüstriyel devrim kentlerin görünüĢünü 

sosyal devrimden daha fazla etkilemiĢtir. Kentlerdeki bu hızlı geliĢme kent mobilyası 

kavramının da geliĢmesini ve yerleĢmesini sağlamıĢtır. Ürün tasarımında yeni 

buluĢlar yapılmaya baĢlanmıĢtır. O zamana kadar mimar ve tasarımcılar tarafından 

pek beğenilmeyen demir kullanımı ağırlık kazanmıĢ, maliyeti azaltılıp, paslanmaya 

karĢı dayanım özellikleri geliĢtirilerek yapısal bir malzeme olarak kabul görmüĢtür ( 

Malt, 1970). 

“Endüstriyel devrime kadar, bir çok kentteki sokak mobilyaları fenerlerden ve ara 

sıra görülen oturma banklarından ibaretti. Sokak isimlerini gösteren sanatsal el 

yapımı levhalar kavĢaklardaki binaların cephelerine asılmaktaydı. Gaz yağıyla 

çalıĢan fenerlerin fitillerine düzenli bakım yapılması gerektiği için aydınlatma, 

zahmetli bir uygulamaydı. Klasik Rönesans etkisindeki akademisyenler yeni 

geliĢtirilen ürünleri kabullenmekte zorlanmıĢlardır; bu nedenle uzun bir süre Avrupa 

kentlerindeki sokak mobilyaları görünüĢ olarak aynı kalmıĢtır. 1815 Amerika‟sında 

ise, Baltimore bir çok sokağının dökme demir ayaklı gaz lambaları ile aydınlatıldığı 

ilk kenttir. Geleneksel tarzdaki ürünleri seri üretilen mobilyalar takip etmiĢtir ve 

ürünler kentin mimarisini tamamlayıcı parçalar halini almıĢtır” (Malt,1970). 

1877-1889 tarihleri arasında yapılan buluĢlar ve teknolojik geliĢmeler kentlerin, 

sokakların ve mobilyaların görünüĢlerini değiĢtirmiĢtir. 19.yüzyılda tüm dünyayı 

etkileyen elektriğin bulunuĢu, gaz lambalarının yerini elektrik lambalarına 

bırakmasına yol açmıĢtır Telefonun keĢfi kentleri kablo yumağına çevirirken, 

arabanın ve troleybüsün keĢfi araç trafiğini oluĢturmuĢ ve kent yaĢamının korunması 

ve düzenlenmesi  amacıyla trafik kontrol iĢaretleri üretilmiĢtir (Malt, 1970). Ġlk trafik 

iĢareti 1886 yılında Londra‟da  kullanılmıĢtır. Yine Londra‟da 1886 yılında ilk 

metronun devreye girmesi ile toplumsal kullanıma açılan bu mekanlar kent 

mobilyalarının çeĢitlenmesine  neden olmuĢtur (Yaylalı, 1998). 

Araçların geliĢmesi yol kaplamalarını farklılaĢtırmıĢtır. Kentsel alanların kullanımı 

arttıkça, insanların dinlenmesine yönelik sabit mobilyalar geliĢtirilmiĢtir. Reklam 

panoları, telefonlar kentsel hizmet sunan mobilyalar halini almıĢlardır. 
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3.3  Kentsel YaĢantı 

Ġnsanların kente, kentteki kamusal ürünlere ve yaĢantıya neden zarar verdiğini 

anlayabilmek için o kent sokaklarındaki insanların yaĢayıĢlarını, kente karĢı davranıĢ 

biçimlerini, tepkilerini, kısacası kent ve insan iliĢkisini incelemek gerekmektedir. 

“Ġnsan-çevre etkileĢimleri açısından kent çok farlı görünümler ortaya koyar. Bu 

görünümler çeĢitli nedenlere dayandırılır. Nedenler bazen politik, bazen ekonomik, 

bazen de sosyal ya da davranıĢsal olgulardan ileri gelebilir. Neden ne olursa olsun, 

bu etkenlerin sonucunu mekansal kurgularla gözlemlemek her zaman için olasıdır” 

(Ünlü, 2000). Bu açıdan kentteki yaĢamsal kurguya ayrıntılarıyla bakmak gerekli 

görülmüĢtür. 

3.3.1 Kent ve Ġnsan 

Kent ve kentliler sürekli etkileĢim içindedirler. Kent mi kentlileri yoksa kentliler mi 

kentleri biçimlendirir sorusuna bir çok araĢtırmacı yanıt aramaktadır. “Kentin hareket 

eden unsurları, özellikle insanlar ve insan aktiviteleri, kentin sabit parçaları kadar 

önem taĢır” diyen Lynch (1960) kentsel yaĢamı bir gösteriye, bir törene benzeterek 

tasarımcıları da konuya Ģu Ģekilde dahil etmektedir; “Bizler bu gösteriyi sadece 

gözlemleyen insanlar değiliz, ayrıca diğer katılımcılarla birlikte aynı sahneyi 

paylaĢıyoruz ve gösterinin bir parçasıyız” (Lynch, 1960). 

Ġnsanlara karĢı, küçük kentlerin büyüklerden daha sıcak ve arkadaĢça olduğu, 

dostlukların daha derin kurulduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu olguyu değiĢtiren 

bazı karĢı görüĢler de bulunmaktadır; “Büyük kentlerin aksine, küçük kentlerde 

hareket ve yer değiĢtirme daha azdır; dıĢ mekanlarda uzun süren vedalaĢmalar 

yoktur, daha az sokak görüĢmeleri ve sohbetleri yapılır” (Whyte, 1988). Yani aslında 

büyük kentin sokakları epeyce büyük bir  sosyal yaĢama tanıklık eder. 

Ancak gerçekte ne kadar insan kentin sokaklarında buluĢarak konuĢmak, oturmak, 

dinlenmek gibi eylemleri rahatlıkla yapabilmektedir? Kent merkezlerinde giderek 

daha az insanın kullandığı fazla mekanlar oluĢmaktadır; kentsel alanlar hem kentsel 

kaliteyi, hem kentlilerin psikolojisini etkileyen bu güç durumla karĢı karĢıyadır. 
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Jane Jacobs‟ın, sade bir kentli gözüyle, modern kent yaĢamının sıkıntılarını dile 

getirdiği kitabı „The Death and Life of Great American Cities‟de‟ (1961), kent 

planlamasında çalıĢan kiĢilerin ileri sürdüğü görüĢlerin karĢıtlarını ortaya koyarak 

yok olan değerleri sergilemesi Amerika‟da ses getirmiĢtir. Jacobs, modern tasarımda 

ileri sürülen “parklar güzel, kalabalıklar kötü” yargısına karĢı çıkmaktadır. Parkların 

da kimi zaman tehlikeli olabileceğini, kalabalık yerlerin baĢka bir deyiĢle „gözler‟ in 

varlığının çocuklar için güvenli olabileceğini iddia etmiĢtir. Bu gibi sorgulamalar 

tasarımcıları „ideal kent‟i yaratmak için yeni çözüm yolları aramaya itmiĢtir 

(Ödekan, 2001). 

“Ġnsanları etkileyen Ģey diğer insanların varlığıdır. Ancak birçok kentsel alan bunun 

aksi doğru kabul edilerek tasarlanmaktadır” (Whyte, 1988). Bu söyleme göre, 

insanların içinde olmak istemeyip uzaklaĢtıkları kentsel alanlar, suçun ve 

vandalizmin oluĢmasını teĢvik etmektedir. 

Çevresel tasarımda amaç, insanın çevre içindeki ihtiyaçlarını karĢılamak, onların 

istediği Ģekilde çevreyi donatmaktır. Ancak çevre için tasarımlar yapılırken, 

insanların çevrelerinden tam olarak ne istedikleri ve çevrenin üzerlerindeki etkisi 

konusunda çok geniĢ kapsamda bilgiye ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. “Çevresel 

insan-makine sistemindeki denklemde, insan en önemli etkense, ondaki eĢsiz 

duyumsal yetenekleri ve limitlerini bilmeye ihtiyacımız vardır” (Malt,1970). 

3.3.1.1   Kenti Sevmek ve Benimsemek 

Bir Ģeyi sevmek onu tanımakla baĢlar; sevgi aslında bilgiye dayanan bir olgudur. 

Kent ve iĢ sevgisi de aynıdır. Çıkarlara dayanmayan bir kent sevgisinin sağlam 

kaynaklardan beslenebilmesi için kent ve onu oluĢturan tasarımın insanın 

formasyonunda çok erken çağlarda yer alması gerekmektedir. Tüm insanların 

yaĢamı, köy, kasaba, Ģehir ve bunların yapıları, mekanları içinde geçmektedir. Oysa 

bunların ne olduğu, özellikleri konusunda bilgileri, veya benzer dallarda öğrenim 

yapanlar dıĢında diğer kiĢilere, hemen hemen hiçbir sistemli bilgi aktarması 

yapılmamaktadır. Halk gerekli bilinçlenmeye kavuĢturulmalı ve buna olanaklar 

oranında erken yaĢta baĢlanmalıdır. Diyalog karĢılıklı eğitimi de kapsar. Bu 

bakımdan plancılara ve planlara amaç belirlemek üzere bir aracı örgüt (belki bir 
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enstitü) kullanıcının tercihlerini araĢtırmalı ve yapısal çevre ile iliĢkili görüĢ ve 

eğilimleri araĢtırarak sonuçları değerlendirmelidir (Çakıroğlu, 1981). 

GeçmiĢte olduğu gibi günümüzde de kamusal mekanlar ve bunların içinde yer alan 

kentsel mobilyaların görünümleri ve iĢlevsellikleri, bu kentsel mekanı kullanan 

toplumun eğitimini, kültürünü ve sosyo-ekonomik seviyesini yansıtmaktadır. “Kentin 

insan ölçeğine indirgenmesinde, fiziksel, moral ve simgesel boyutlarının 

oluĢturulmasında iĢlevler yüklenen kent mobilyalarına kentlinin sahip çıkmasının ve 

benimsemesinin, aslında doğrudan kendi yaĢamına sahip çıkmak anlamına geleceği 

de söylenebilir” (Bayrakçı, 1991). 

“Kent mobilyaları, kentin insanla olan arakesitidir. Ġkisinin arasındaki çizgi, o 

arakesit ihmal edilirse, Ģehirli o Ģehre herhangi bir saygı duymadan çöpünü de yere 

atabilmektedir. Ama eğer o fonksiyonu karĢılayacak çözüm doğru olarak üretilmiĢ ve 

uygun yere konmuĢsa o çöpü kimse yere atmaz” (Çubuk, 1991). 

3.3.1.2 Kentsel Tasarımda Ölçü Olan Ġnsan 

Tasarım sürecinde müĢteri-tasarımcı iliĢkisi sonuç olarak ortaya çıkan ürünün uygun 

ve kabul edilir olmasında büyük rol oynar; ancak konu kentsel tasarım (kentin 

donatılması) olduğunda bu müĢterinin kimliğinin tam olarak belli olmadığı görülür. 

Kent için yapılan tasarımlarda anlaĢmalar her ne kadar tasarımcı ve bürokrasi 

arasında gidip gelse de, en son onay kağıt üzerinde kalamaz; onayı veren sonuçta 

halktan ve iĢ dünyasından oluĢan geniĢ bir kitle olacaktır. Bu yüzden ürünlerin görsel 

çekiciliği ve kullanıcı memnuniyeti tasarım sürecinde değerlendirme kriteri olarak 

mutlaka ele alınmalıdır. “Kentlerimizi donatmakta ve yeniden inĢa etmekte biz 

tasarımcıların karĢısına çıkan problem, çok sayıda insanın ihtiyaçlarına cevap 

verebilmektir” (Malt, 1970). 

Günümüzde kamusal alanlardaki ürünlerin geliĢiminden anlaĢılan, güvenlik, rahatlık, 

statü veya keyif vermedeki ilerlemelerden çok, yapısal, yasal veya mali 

ilerlemeleridir. Ürünlerde duygusal veya sosyal açıdan iyileĢtirmelere az 

rastlanmaktadır. ĠĢte bu durum insanların kentlerini reddetmelerine, 

benimsememelerine yol açar ki, vandalizm bu durumun sonuçlarından biridir. 
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Konforlu bir çevre, insan ölçeği ve yayaların sokaktaki davranıĢları ile doğrudan 

bağlantılıdır. Sonradan yayalaĢtırılan büyük ve geniĢ cadde veya alanlarda insan 

ölçeğini sağlamak güç olsa da, yayalar için engel oluĢturmadan, kaotik ve dağınık 

görünmeden yerleĢtirilen bank, tabela, kiosk ve çiçeklikler, insan ölçeğinin ve 

sokağın bir bütün olarak ele alındığı baĢarılı çözümlerdir  ( Tibbalds, 1992). 

Tasarımcı ürün tasarlarken pazar ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalı ve 

kullanıcı ihtiyaçlarını, seri imalat sürecine uygun olan tasarım kavramlarına 

dönüĢtürmelidir. “Tasarımcı, ancak günlük hayatın detaylarına dikkat ettiğinde 

kentsel çevreyi geliĢtirmede büyük baĢarı elde edebilir”  (Malt, 1970). 

3.3.1.3 Kullanıcı Gereksinmeleri 

“Kullanıcı gereksinmelerini, kullanıcının bir mekan içinde yaĢamını toplumsal, 

psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara uğramadan sürdüreceği ve yaptığı iĢlerde 

verimli olmasına yardım edecek olanakları veren çevre koĢulları diye 

tanımlayabiliriz. Çoğu kez „gereksinme‟ ve „istek‟ kavramları birbirine karıĢtırılır. 

Oysa gereksinme bir gereği, bir zorunluluğu belirtir, bir ürünün sahip olacağı en az 

nitelikleri tanımlar. Öte yandan „istek‟ kavramı daha çok öznel bir değer olup, 

kullanıcının sınırsız nitelikte ve nicelikte olabilecek amaçlarını tanımlar” (Ertürk, 

1977). 

Kentsel çevrede yapılan tasarımlarda kullanıcıların ihtiyaçlarının tanımlanması 

gerekli ve bir o kadar da güçtür, çünkü kent donatıları kullanıcıları özel olarak 

belirlenemeyen, sınıflandırılamayan ürünlerdir. Gereksinimleri karĢılayamayan 

ürünler vandalistik eylemlere mahkumdurlar, ancak insanın  gereksinimlerini 

tamamen karĢılayabilmek de oldukça zordur. 

Psikolog Abraham Maslow  „insan gereksinimleri hiyerarĢisini‟  tanımlayan 

modelinde insanı “isteyen ancak nadiren doyuma ulaĢan hayvan” olarak 

tanımlamaktadır (Jordan, 2000). Yani insan hiyerarĢik sıralamada altta olan temel bir 

ihtiyacını giderdiğinde, daha yukarıdaki yeni ihtiyaçları ortaya çıkacaktır; fizyolojik 

veya güvenlik açısından ihtiyaçları karĢılandığında, daha özel ihtiyaçların 

karĢılanmamıĢ olması onu hayal kırıklığına uğratmaya yetecektir. Maslow‟un 

geliĢtirdiği bu sıralama  (1970) ġekil 3.1‟de gösterilmektedir. 
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KiĢisel Ġhtiyaçlar 

 

Ġtibar Ġhtiyaçları 

 

EĢya ve Beğeni Ġhtiyaçları 

 

Güvenlik Ġhtiyaçları 

 

Fizyolojik Ġhtiyaçlar 

 

ġekil 3.1: Ġhtiyaçların hiyerarĢik sıralaması   (Maslow, 1970) 

Ġnsanların bir Ģeyi elde etmeye alıĢtıklarında, elde edecekleri bir baĢka Ģeyi aramaları 

ve ihtiyaçların bu hiyerarĢisi, ürün tasarımında kullanıcı gereksinimlerine de 

yansımaktadır. Bu gereksinimler aĢağıdan yukarıya; fonksiyonellik, kullanılabilirlik 

ve memnuniyettir (Jordan, 2000). 

3.3.2  Sokaktaki Sosyal YaĢam ve Yaya DavranıĢları 

Kentsel yaĢam kurgusunu anlayabilmek ve tanımlayabilmek için, kentin 

kullanıcılarına daha ayrıntılı bakmak gerekir. Whyte (1988) ve arkadaĢları, New 

York‟da insanların kentsel alanları ve meydanları kullanıĢ özelliklerini, insanların 

kent içinde davranıĢlarını, oturma biçimlerini ve bunun alansal kullanımla iliĢkilerini 

incelemiĢlerdir. Bazı caddelere yarleĢtirdikleri kameralarla, hareketleri inceleyip 

harita üzerinde iĢaretlediklerinde, sohbet edenlerin yaya kaldırımından hiç 

inmedikleri, ve en çok köĢelerde yığılma olduğunu görmüĢlerdir. Ancak daha az 

anlaĢılır olan yaya akıĢından çıkmamaları ve trafiği tıkamalarına rağmen hareket 

etmemeleridir. 

Kentlerde en yaygın sosyal alıĢkanlıklardan biri, (genelde erkeklerden oluĢan) bir 

grup insanın kent merkezlerindeki kaldırımlarda, mağaza ve dükkan önlerinde 

toplanıp, yüzleri yola dönük oturarak,  günlük sıradan konularda sohbet etmeleridir. 

Bu mekanlarda çevre düzenlemesi olmamasına, aksine gürültülü ve yoğun trafiğe 

rağmen, bir çok kiĢi kent merkezini düzenlenmiĢ açık alanlara ve meydanlara tercih 

etmektedir. Ġnsanlar yer seçiminde oldukça istikrarlıdır; seçimleri, tanımlı mekanlar, 
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kaldırımlar ve yol kenarlarındaki oturma setleri ve içgüdüsel olarak arkalarını 

yaslayabilecekleri oturma alanlarıdır. Büyük alanların ortasında ayakta duranlara ise 

az rastlanır. 

“Jestler ve hareketler nasıl olursa olsun, kent sokakları insanların  bunları en iyi ifade 

edeceği hoĢ mekanlardır. Sokaktaki insanlar iç mekanlarda olduklarından daha içten 

davranırlar. Sokak bir sahnedir. Yol kenarındaki setlere oturmuĢ erkekler, aslında 

gerçekten önlerinden geçen  bayanlara bakmamakta, bayanlara bakma rolünü 

üstlenmektedir”  (Whyte, 1988). 

Kentteki insana psikolojik açıdan yaklaĢılacak olursak, çalıĢmaların kent 

yaĢamındaki karmaĢıklığın ve kiĢiselliğin kent insanın duyarsız ve sinirli yaptığı 

konusunda birleĢtikleri görülürken, bir bölümünün de kentsel yaĢamda beraberliğin 

ve kentsel çeĢitliliğin avantajlarını vurgulamaktadır. Ancak kentler ölçek olarak 

büyürken, insanlar arasındaki bağlar gitgide zayıflamakta ve sosyal iliĢkilerin niteliği 

değiĢmektedir. Kent insanı “kiĢiliksizleĢmekte”, iliĢkilerinde “yüzeyselleĢmekte”ve 

iliĢkileri bir “geçiĢ sürecinin ürünü” olarak algılanmaktadır (Ünlü, 2000). 

AraĢtırmalar göstermektedir ki, büyük metropollerde yaĢayan insanlar, küçük 

kentlerde yaĢayan insanlara oranla daha fazla birbirlerine benzeme eğilimindedirler 

(Whyte, 1988). Bu durum iyi davranıĢlarda olduğu, istenmeyen kötü davranıĢlarda da 

benzerlik gösterebilir, kentsel suç iĢleyen insanlar, diğerlerini bu Ģekilde teĢvik 

ediyor olabilirler. Farkı kentlerdeki küçük ve büyük kent  yaĢantıları da kendi içinde 

benzerlikler gösterir. Tokyo ve New York bu duruma örnektir. Japon kentlerinin 

doğrusal geliĢme gösteren özelliği,  ızgara karakteri olan Amerika kentlerine 

benzemez ve ayrıca büyük kültürel farklılıklar gösterir; ancak sokağa bakıldığında bu 

iki farklı kent insanlarının benzer davranıĢlar gösterdiği görülmüĢtür. Dar 

kaldırımlarda hızlı ve saldırgan bir yürüyüĢ biçimleri vardır ve ayak hareketleri 

karmaĢıktır; yol ortasında kümelenirler. 

Bu bilgiler ıĢığında denilebilir ki, benzer davranıĢları ve kentsel ritmi Londra, Milano 

veya Ġstanbul‟da görmek ĢaĢırtıcı olmamalıdır çünkü hepsi küçük kentlerde 

görülmeyen yüksek yoğunluk durumuna  yanıt vermektedir. Küçük kentlerdeki 

insanlar daha yavaĢ yürürler, yürüyüĢleri daha az saldırgandır, itiĢip kakıĢma yoktur, 
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çünkü buna gerek yoktur. Kaldırımlar ve banklar kalabalık değildir ve parklarda akıĢı 

bozan insanlar yoktur.  

Zaman zaman kaldırımı iĢgal eden iĢportacılar sayıca giderek artmaktadır; bunun en 

iyi örneği Eminönü Meydanıdır. Satıcılar, yayaların veya alandaki banklarda oturan 

insanların rahatsız olmalarına yol açmaktadır. Seyyar satıcılar tezgahları ve 

kendilerine ait aydınlatma sistemleriyle çevrede dikkat çekici bir görüntü oluĢtururlar 

ancak genelde çoğu yasa dıĢıdır ve bir çok bölgede bulunmaları yasaklanmıĢtır. 

Seyyar yiyecek satıcıları da sağlık koĢulları Ģüpheli olduğu halde kentliler tarafından 

iĢlevsel bulunur ve talep görürler.  

Kent yaĢamında hemen hemen her Ģehirde, planlı konut çevreleri merkezi iĢ 

yerlerinin olduğu bölgelere oranla daha güvenlidir; diğer tenha bölgeler ise iĢ 

merkezlerinden daha tehlikelidir. Örneğin banliyölerdeki otoparklar  tehlikeli 

sayılırlar. Elbette her kentte suç açısından tehlikeli bölgeler, tehlikeli zamanlar ve 

insanlar bulunur. Fakat kentliler açısından önemli olan bunları birbirinde iyi 

ayırabilmektir.  

 Yaya DavranıĢları 

Sokaktaki insanlar kentin sosyal yapısının kalbini oluĢtururlar. Kent yaĢamın hayatta 

kalıp kalmadığının ispatı, kentin kendisidir. Bu açıdan yayaların davranıĢlarına daha 

ayrıntılı incelemek gereği görülmüĢtür. 

Yaya olmak, sosyal bir olgudur. Yaya, oldukça karmaĢık ve verimli  bir taĢıma 

birimidir; kendi kendini kontrol eder, oldukça geniĢ bir görüĢ açısıyla, belirli bir 

hızda ilerler. AraĢtırmalar sonucunda yayaların belirlenen en belirgin özellikleri 

Ģunlardır (Whyte, 1988): 

 Yayalar genellikle sağdan yürürler. 

 Yayalar, büyük oranda çift veya üçlüdürler. 

 Takip edilmesi en zor olanlar belirsiz, bir taraftan diğerine saparak            

      yürüyenler yayalardır. 

 Erkekler ve genç insanlar daha hızlı yürürler. 

 Grup halinde yürüyenler, yalnız yürüyenlerden daha yavaĢtır. 

 Çanta veya bavul taĢıyanlar en hızlı yayalardır. 
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 Yayalar genellikle en kestirme yolu seçerler. 

Modern kentlerin oluĢum sürecinde, binalar birbirinden geniĢ caddeler ve caddelerin 

iki yanında yayalara özgü kaldırımlar çizilerek ayrılmıĢtır. Ancak 20. Yüzyılda 

caddeler en ince ayrıntısına kadar düĢünülürken, acaba yaya hakları ne kadar 

düĢünülmektedir? Ne yazık ki, çağdaĢ kent planlamasında yürüme iĢlevi öncelikli 

görülmemektedir (Ödekan, 2001),  

Yaylara en çok sıkıntı veren kent mobilyaları, yayaların değil araçların yararı için ve 

kaldırıma biçimsizce yerleĢtirilen trafik iĢaretleri olmaktadır. Çoğu kentte görülen bir 

baĢka problem ise, bölgedeki yaya yoğunluğunu kaldırmayan, yeterli gelmeyen 

kaldırımlardır. Aksine, gereğinden fazla büyük alanlar da istenmemektedir; çünkü bu 

alanlar insanlarda boĢluk ve duygusuzluk hisleri uyandırır. Ancak geniĢ bir kaldırım, 

kent mobilyalarının neden olduğu engellemelere karĢı daha fazla tolerans 

gösterebilir. 

Tablo 3.1. Yaya ihtiyaçlarını karĢılayan kent mobilyaları  (Pakdil, Manisa, 2001) 

 

Beklenti/Amaç / Aktiviteler Donatı / Olanaklar 

Yürümek, ulaĢmak Uygun yaya alanları 

Dinlenmek, oturmak Bank, oturma, yer ve elemanları 

Vitrin bakmak, alıĢ-veriĢ Yeterli ve korunaklı alan 

Çevreyi seyretmek Havuz, heykel, bina, ağaç, çiçeklik, insan vb. 

Rekreasyon, sosyal ve kültürel 

eylemler 
Müzik ve gösteri alanları, süs havuzları, anfi 

Enformasyon almak (sinema, 

tiyatro, gösteri, toplantı vb., bölgesel 

enformasyon, harita) 

Panolar ve levhalar, elektronik yer bulma 

sistemleri, yönlendirme okları vb. 

Elektronik iletiĢim (telefon) HaberleĢme, telefon kabinleri 

Periyodik temel gereksinimlerin 

karĢılanması (susuzluk, tuvalet 

ihtiyacı vb.) 

ÇeĢme, büfe, meĢrubat otomatları, WC 

Çöp ve atıklardan kurtulmak Çöp kutuları vb. 

Motorlu taĢıtlardan korunmuĢ ve 

emniyette olmak 
Bariyer, parmaklık, postlar, babalar 

Doğal ve yapay çevresel etkilerden 

korunmuĢ olmak (ses, toz, rüzgar, 

duvar ve benzeri bölücü elemanlar) 

Arkad, gölgelik, doğal bitki duvarları/ 

Perdeleri  

UlaĢım olanaklarından yararlanmak Duraklar ve iniĢ-biniĢ yerleri 
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Yayaları kent içindeki genel davranıĢlarına bakıldıktan sonra, yaya alanlarında kentli 

gereksinimlerini kent mobilyaları bağlamında inceleyebilmek için bir yayanın 

öncelikli beklentilerinin, amaçlarının ve aktivitelerinin ne olduğunu ve bunları 

karĢılayacak kentsel mobilyaları gözden geçirmek gerekir. Bu ihtiyaçlar ve bunlara 

denk gelen kentsel donatılar Tablo 3.1 „de gösterilmektedir. 

3.4  Kentsel Problemlerin Tespiti 

“GeliĢmekte olan ülkeler dünyasında, metropoliten bir kentin asıl görünümü, o 

kentin “kaotik” bir yer olduğudur. Bu yüzden de kent bir çok acil ve çözümlenmesi 

gereken problemleri yansıtmaktadır. Bir taraftan kent sosyo-demografik değiĢimler 

(göç, aĢırı nüfus artıĢı vb gibi) ile yüz yüze kalırken, diğer taraftan bölgeler arası 

ekonomik farklılıklar, yoğunluk ve fiziksel bozulma problemleri ile karĢı karĢıyadır”  

(Ünlü, 2000). 

Psiko-sosyal açıdan bakacak olursak, günümüz kentlerinin en büyük sorunlarından 

biri, kentlerin insanlarla dost mekanları olmayıĢı ve her geçen gün karmaĢık hale 

gelerek, yabancılaĢmayı arttırmasıdır. “Kentte yaĢayanlara karĢı kayıtsız, dostça 

olmayan ve çirkin bir geliĢmeye neden izin verilmektedir? Neden tüm bu yeni 

kentsel geliĢmeler  düĢmanca ve insanları içine almayan bir yapıdan meydana 

gelmektedir? Tasarımcılar yayaları neden yeraltına ya da teraslara itmek için bu 

kadar heveslidirler?” ( Tibbalds, 1992). Tasarımcılar ve planlamacıların bu gibi 

sorulara yanıt arayıĢları giderek zorunlu bir hal almıĢtır. 

Artık kentler, ürünlerin geliĢigüzel ve özensizce yığıldığı ormanlara hızla 

dönüĢmektedir. Dolayısıyla, kentsel çevrenin kullanım kalitesini  arttırmak giderek 

büyük ve  yaygın bir ihtiyaç haline gelmiĢtir. Fakat çevresel tasarımda karĢılaĢılan en 

büyük zorluk, gerçek problemlerin ne olduğu ve nasıl çözüm getirileceği konusunda 

bir fikir ve anlayıĢ birliğine varılamamasıdır. Bu anlamda, kentsel problemlerin 

çözümüne gidebilmek için kentte nelerin ters gittiğinin saptanması gerekmektedir.  

Kendisi de bir tasarımcı olan Harold L. Malt (1970), günümüz kentlerinde 

karĢılaĢılan problemleri “Görsel Kirlilik” ve “Kent Kimliğinin Yaratılması”  

baĢlıkları altında toplamıĢtır. 
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3.4.1  Görsel Kirlilik 

Malt‟a  (1970), kentlerdeki görsel kirliliği oluĢturan Ģu dört unsurdan söz etmektedir: 

ürünlerdeki (kent mobilyaları) sayıca artıĢ, kentlerde parçalı bir bürokratik ve idari 

yapının bulunması, parçalı bir endüstri ve parçalı bir tüketici topluluğudur. “Parçalı” 

kelimesi her alt baĢlık için, bir araya gelinip koordinasyonun ve bütünlüğün  

sağlanamaması anlamında kullanılmıĢtır. 

1.  Ürünlerin  Sayıca ArtıĢı  

Yapılan araĢtırmalar, kent mobilyalarına yapılan kamu yatırımlarının artmasının bazı 

taleplere cevap vermek adına olduğunu göstermektedir. Bu talepleri sıralayacak 

olursak; 

 Nüfusun artması ile oluĢan talepler, 

 Yüzyılın sonuna doğru kentlerin yeniden inĢa edilmesi için oluĢan politik ve 

sosyal talepler, 

 Seçmenlerin de onayladığı kamusal çalıĢmalara ayrılan ulusal ve bölgesel 

bütçenin artması yönündeki çabaların desteklenmesidir. 

Ancak, örneğin kent mobilyalarının kimlik problemi ve benzer problemler 

çözülmedikçe,  kamusal yatırımlar artıkça kalite azalacaktır. Kentler lamba ve yangın 

muslukları ile donatılmıĢtır. Bu ürünlerden binlercesinin olduğu bir kentin insanlar 

üzerindeki etkisi nasıl olmaktadır? Kamusal alandaki ürünlerin çoğu  yalnız tek bir 

fonksiyona cevap vermek üzere tasarlanmıĢtır. Fakat bu tek-fonksiyonlu ürün 

tasarımı yaklaĢımı malzemenin ve maliyetin tekrarlanarak artmasına, ürünlerin 

sayıca çoğalmasına neden olmaktadır. Malt‟a göre (1970) “Nüfusu değiĢkenlik 

göstermeyen kentlerde fazla mobilyaların kaldırılması ve özel tasarımların 

geliĢtirilmesi söz konusu olabilirken, özellikle dinamik nüfuslu kentler için tüm 

sokak mobilyalarının sistematik olarak ele alınması acil bir ihtiyaç olmuĢtur”. 

“Asıl problem yerleĢtirilen ürünlerin kentteki yoğunluğu değil, bu yoğunluğun nasıl 

düzenlendiğidir. Ancak yüksek ürün yoğunluklu düzenlemeler gerektiren kentsel 

alanlarda ne yazık ki, düĢük bir idari kontrol hakim olmaktadır” ( Malt, 1970). 
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2.  Çok Parçalı Bürokrasi   

Oturduğumuz evin çeĢitli mobilyalarla donatıldığını düĢünelim: lamba, yer 

kaplaması, mobilyalar, çöp kutusu, telefon vb. Tüm bu eĢyaların ailenin farklı 

bireyleri tarafından, diğerlerinin ihtiyaçları gözetilmeden  alındığını, bir baĢaksı 

tarafından etrafındaki nesnelere aldırmadan yerleĢtirildiğini, yine baĢkası tarafından 

ev idaresinin diğer ihtiyaçları göz önünde tutulmadan bakım yapıldığını da 

düĢünelim. ĠĢte bu durum hemen hemen birçok toplumda belediyelerce uygulanan 

prosedüre benzemektedir; “Koordinasyon olmadan edinme, yerleĢtirme ve  bakım” ( 

Malt, 1970). 

ĠSTON proje yönetmeni Refık Yüksek ile  yapılan  görüĢmede belirtildiği gibi (EK 

2), yer döĢemeleri ve bankların yerleĢimi sırasında belediye ve ĠSTON arasındaki 

koordinasyon eksikliği bankların kullanımında ve bakımında da güçlük çıkmasına 

neden olmaktadır. 

L. Halprin (1964), “ Kent estetiğinin kalitesi açısından sokaktaki nesnelerin detay ve 

tasarımlarına gösterilen özen ve dikkat en az binalara gösterilen kadar önemlidir. 

Modern Ģehir iç içe geçmiĢ aktivitelerin ve hareket halindeki insanların oluĢturduğu 

bir kaleydoskoptur. Ġnsanlar bir dizi farklı hareket gerçekleĢtirip dönerken, sokaktaki  

mobilyalar insanlara kılavuzluk edip, hareketleri zenginleĢtiren sabit noktalardır”  

demektedir.  

Çok parçalı yapıya sahip bir otorite ile, programlamada ve estetik açıdan tatmin eden 

çevrelerin yaratılmasında, en yetkin kentsel çalıĢmalara sahip yönetimler bile, zorluk 

yaĢamaktadır. Ayrıca, belediyelerin araĢtırma ve planlama bölümlerine ayrılan bütçe, 

sadece trafiğin ve arazi kullanımının düzenlenmesine harcanmakta, nitelikten çok 

nicelik çözümlerine  yönelik olarak kullanılmaktadır: daha geniĢ yollar, daha fazla 

trafik iĢaretleri, daha büyük tabelalar vb. ( Malt, 1970). 

Problemi bir de idari taraftan ele alırsak, güzel bir çevrenin kimin standartlarına göre 

tanımlandığı sorusuna cevap aramamız gerekir. Bu güzel çevrenin değeri ne kadar 

para etmektedir? Estetiğin, satın almak için resmi olarak talep edilmesini nasıl 

açıklayabiliriz? KuĢkusuz kentsel çevrenin kalitesi, diğer kamusal projelerin 

değerlendirilmesi ve seçiminde olduğu gibi maliyet ve kar formülasyonuyla 

açıklanamaz. 
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3.  Çok Parçalı Endüstri   

Pantolonun bir firma, ceketin baĢka bir firma ve yeleğin de diğer bir firma tarafından 

üretildiği, parçaların birbirleri ile iliĢkileri olmayan bir takım elbise düĢünelim. 

Üretim ve ticaretin hangi alanlarında böyle tuhaf bir deneyim hoĢ görülebilir? Acaba 

kent mobilyalarında mı? 

Türkiye‟de ve dünya genelinde, kent donatıları için gerekli ekipmanın karĢılıklı iliĢki 

ve iletiĢim içinde üretildiği bir yer bulmak güçtür. Çoğu imalatçı kamusal bir 

yapılaĢma için gerekli olan geniĢ çaptaki ihtiyaçların tamamını üretmemektedir. 

“Örneğin, bir aydınlatma elemanının direği, lambası ve reflektörü ilk defa kentin 

kaldırımında karĢılaĢıp evlenmiĢlerdir. Bu durumun nedeni  parçalanmıĢ yapıdaki 

idari yönetimlerin satın alma prosedürlerinin,  bütün bir çevresel paketin seri üretime 

geçmesine engel olmasıdır”  ( Malt, 1970). 

4.  Çok Parçalı Tüketici     

Üreticiden tüketiciye olan geri beslemedeki eksiklik kent mobilyalarının yetersiz 

kalmasına neden olmaktadır. Üretici yalnız aracı olan idari kurumlarla bağlantı 

kurmaktadır. Tüketici, yani sokaktaki insan, kullanacağı ürünleri görüp karĢılaĢtırma 

ve değerlendirme fırsatına sahip değildir. Kullanıcılar kent mobilyalarının kalitesini 

ve faydalarını sorgulama fırsatı da bulamamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  3.2 :  Kent, endüstri ve kullanıcı arasındaki kayıp bağlantı   (Malt, 1970) 
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“Ancak Ģartlar değiĢmekte ve  kamusal fikirlerin neredeyse aynı kalıba sokulmasına 

neden olan medya, insanların giderek çirkin ve karmaĢık hale gelen çevreye ne yazık 

ki ayak uydurmasına ve hatta alıĢmasına yol açmaktadır. Tüm bunlara rağmen 

kentliler, ihtiyaçlarını açıkça belirlemeli, ve kentsel geliĢmeler için harcanan paranın 

kendilerine ait olduğu gerçeğini görerek kullandıkları oylarla değiĢikliğin 

sağlanabileceğini unutmamalıdırlar” ( Malt, 1970). 

3.4.2  Kent Kimliğinin Yaratılmasında KarĢılaĢılan Sorunlar 

Kent kimliği geçmiĢten geleceğe uzanan tüm fiziksel ve moral kültür öğelerinin 

genel görünümünü veren toplu bir mesajdır. Kent kimliği bir yönüyle de 

algılamaların toplamıdır, bir etkidir. Bu etkiyi yaratan kent mobilyaları da dahil 

olmak üzere, kent mekanları ile her türden kentsel birim ve öğelerdir. ÇağdaĢ iletiĢim 

kuramcıları kentin onu değiĢik Ģekilde yaĢayan, algılayan bireyler ve toplum 

kesimleri üzerinde etkin mesajları olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Gerçekten de çağımız 

kentleri toplumsal iletiĢim ve bilgilenmenin yoğun olduğu merkezlerdir. KiĢilerin 

kent içi davranıĢları, mekanı ve çevre düzenini algılamalarıyla iliĢkilidir ( Bayrakçı, 

1991). 

Ġnsanların çoğu kentlerde yaĢamaya baĢladıkça, kültürel miraslar da kolaylıkla tahrip 

olmakta, kentler kendilerine has özelliklerini kaybedip, artık her kentte görülebilen 

trafiğin ve kule-blokların egemen olduğu mekanlara hızla dönüĢmektedir ( Tibbalds, 

1992). Bu durumda kent kimliği oluĢamamaktadır. 

Malt‟a göre (1970), basit bir gözlem ile neredeyse tüm toplumların karmaĢa, kaos ve 

kentsel algıları körelten sıkıcı bir tekdüzelik içinde olduğunu görmek mümkündür ve 

bu durum kötüye gitmektedir. 

Memnuniyet veren ve olumlu bir  kentsel imgenin yaratılması isteği her dönemde 

gözlenmiĢtir. Krallar güçlerini görselleĢtirmek için devasa anıtlar yaptırmıĢlardır. 

Paris‟teki romantik köprülerin ise kraliyetin talebi olduğu hissedilmektedir. Venedik, 

koruyucu kanal sistemini, ĢaĢırtan bakım ve koruma masraflarına rağmen, paha 

biçilmez bir imaja dönüĢtürmeyi baĢarmıĢtır. Tüm bu pahalı projeler, kenti görkemli 

veya yararlı hale, zaman zaman her ikisini sağlamak için tasarlanmıĢtır. Örneğin  

Amerika‟daki Çin Mahallesi‟nde özel kent mobilyalarının turizm açısından ticari 
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değeri olduğu gözlenmiĢ, telefon kulübelerine ve aydınlatma elemanlarına 

karakteristik oryantal biçimler eklenmiĢtir (Malt,1970). 

Ancak, bu örnekler sınırlıdır. Anayol kavĢaklarında kurulmuĢ veya kendiliğinden, 

planlama yapılmaksızın oluĢmuĢ kentlerde kimlikten söz etmek mümkün müdür?  

Aynı soru günümüzde halen inĢa edilen kentler için de sorulmalıdır. Kent formları, 

kentin sokaklarından mobilyalarına ve kaldırım taĢlarına, binalardan park 

düzenlemelerine kadar her elamanın kendilerine özgü özellikleri ve oluĢturdukları dil 

tasarımcı, mimar ve Ģehirciler tarafından sorgulanmalıdır. Günümüz Ģartlarındaki 

tasarım yeteneği, teknolojik ve mali kaynaklar, ortada hiç bir Ģey yokken istenen 

yerde, biçim ve tarzda kentsel oluĢumların daha önceden yaratılmasını 

sağlayabilmektedir. Tüm bu olanaklardan faydalanmak sağlıklı çevreler ve bu 

çevrelerde yaĢayan sağlıklı insanlar için zorunluluktur. 

3.4.3  Toplumsal Bozulma 

Kentsel yaĢam  sorunları sanayi toplumlarının özellikle son 25-30 yıldır karĢılaĢtığı 

ve toplum üzerinde fiziksel ve psikolojik etkiler bırakan, birbirleri ile iliĢkili çok 

yönlü sorunlardır. Hava kirliliğinden gürültüye, trafik sorunlarından, toplumdaki 

kalabalıklaĢma ve yabancılaĢma olgularına, alkolizm ve uyuĢturucu bağımlılığından, 

hırsızlık ve vandalizm olaylarına kadar çok geniĢ bir spektrumda „toplumsal yıkım‟ 

sorunlar zincirini oluĢturur. Zincirin yalnız bir halkası olan „vandalizm‟i 

incelediğimizde bile, 2. Bölüm‟de de değinildiği gibi yine çok çeĢitli etki-tepki 

olayları ile karĢılaĢmaktayız; bunlar önemsiz ama usandırıcı olaylardan çok daha 

ciddi olanlarına kadar (örneğin duvar yazılarından (grafiti), kundakçılık olaylarına 

kadar) geniĢ bir suç alanında görülen vandalizm eylemleridir. 

Toplumda bireysel çıkarlar ön plana çıktığından, toplumsal çıkarlar yitirilmeye yüz 

tutmuĢ, en azından dar çevre çıkarlarına dönüĢmüĢtür; toplum bu nedenle duyarsız 

hale gelmiĢtir. Ġyi-kötü, yanlıĢ-doğru gibi toplumsal yargılar erozyona uğramıĢtır 

(Dülgeroğlu, Kerem, 1998). 

„Kenti yaĢanır kılmak‟ ve „yaĢam değerlerini artırmak‟ sloganları bugün tüm Batılı 

toplumlarda olduğu gibi Türkiye‟de de yöneticiler ve planlayıcılar tarafından çok sık 

kullanılan terimlerdir. Türkoğlu (1989), “Bugün olduğu kadar gelecekte de kentsel 
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hayatı tehdit eden çok yönlü sorunlarla karĢılaĢmamız, kent ve yaĢam konusunda tüm 

sorulara yanıt verebilecek bir sistem kurulmasını gerekli kılmıĢtır” demektedir. 

“Suç (vandalizm) çevrenin fiziksel ve sosyal bozulması ile iliĢkili “içsel” bir 

etkendir. Mahalleler arasında ekonomik farklılıklar, nüfus gibi demografik 

değiĢimler, yoğunluk, göç, kamusal hizmetlerin varlığı ve kurumsal kontrol suç 

olgusunun dıĢsal etkenleri olarak ele alınabilirler. Ġçsel etkenler, yaĢayan sakinler 

arasında sosyal hava ve farklılaĢmanın önemliliğini ortaya koymakla birlikte, ele 

alınan bölgedeki yaĢayan kiĢilerin sosyo-kültürel artalan  ve kompozisyonundaki 

değiĢimleri de içerirler. Bu olgu özellikle „sosyal yıpranma ve bozulmanın‟  

tanımlanmasında önemli bir etkendir” (Ünlü, 2000). 

3.4.3.1  Kentin Ġstenmeyen Sakinleri ve Sokak Çeteleri 

Daha güzel kentsel alanların sağlanması ve korunmasında büyük engellerden biri 

„istenmeyen kiĢiler‟ in neden olduğu problemlerdir. Aslında, problem olan bu 

kiĢilerin kendileri değil, onlarla mücadele ederken yapılan hareket ve eylemlerdir 

(Whyte, 1988). Bu kiĢilere karĢı duyulan endiĢe nedeniyle bir çok açık alanda 

insanların uyuması, yemek yemesi veya boĢ gezinmesi belediyelere ve kent 

planlamacılarına rahatsızlık verir; banklar, üzerinde uyunamayacak kadar kısa 

tasarlanır, setlerin üzeri metal engellerle kaplanır. „Ġstenmeyen‟lerin tanımını yapmak 

da güçtür, çünkü birçok insana göre değiĢkenlik gösterir. Ġstenmeyen bir kiĢi dilenci 

mi, alkol bağımlısı evsiz biri mi, hırsız mı, otobüste yüksek sesle konuĢan biri mi, 

sokak müzisyeni mi, iĢportacı mı veya kentsel ürünlere, mobilyalara güzelliklere 

zarar veren, tahrip eden biri midir? 

Bu problemle baĢa çıkmanın en iyi yolu, kentsel alanları herkese çekici ve cazip 

kılmaktan geçer. Ġyi bir  kentsel alan kendi kendini tehlikeden koruyan, güvenli 

alandır. Ancak özellikle güvenlik amacıyla tasarlanan alan ve mobilyalar durumu 

kötüleĢtirmektedir. Nedeni tehlikenin önüne adeta duvar çekilmesidir; amaç kötü 

insanların kullanımını engellemektir. Sonuç tam tersi olabilmektedir. 

Toplumsal bozulmadan bahsederken üzerinde durulması gereken bir diğer konu da, 

artık büyük kentlerde görülmesi sıradan hale gelen ve hatta kanıksanan „sokak 

çeteleri‟ dir. Çeteler, ailelerinden yeterli ilgiyi göremeyen, sosyal olmakta problem 
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yaĢayan ve gelir seviyesi düĢük olan ailelerin genellikle ergenlik çağında olan 

çocuklarından oluĢur.  

Decker ve Winkle (1996), üç yıl boyunca Amerika‟da, St. Louis sokaklarındaki 

çeteleri araĢtırmıĢ ve çete üyelerinin günlük yaĢamları ve özelliklerini ortaya 

koymuĢtur. Bu çalıĢmaya göre sokak çetesi üyelerinin bir bölümü zamanlarının 

çoğunu diğer yaĢıtları gibi parklarda, sokak köĢelerinde, kafeterya önlerinde, paten 

sahalarında veya klüplerde birlikte geçirmektedir; ancak bir çoğu baĢı boĢ gezmekte, 

alkol ve uyuĢturucu kullanmaktadır. Alkol kullanımı için yaĢ sınırlaması olduğu 

halde çete üyeleri genelde birbirlerine uyarak arkadaĢlarıyla alkol aldıklarını ve 

bunun bir genel grup aktivitesine dönüĢtüğünü belirtmiĢlerdir. ġiddet, uyuĢturucu 

madde satıĢı ve suç iĢleme sokak çetelerinin genel Ģablonuna uymaktadır. Aslında, 

bazı suç türleri insanların bir çetenin üyesi olduklarını veya bir çetenin varlığını 

göstermesinde ayırt edici olarak görülür. Bu suçlardan en yaygın olanı kente ve kent 

donatılarına verilen kamusal zararlardır. 

Sokak çetelerinin kentte en çok iĢledikleri suçlardan biri de grafitidir. Grup içinde bu 

eylem iyi bir örnek diye gösterildiğinden veya polislerin dikkatini çekmeye 

yaradığından bir çok çetenin kentin sokaklarını ve mobilyalarını boyadığı 

görülmektedir. Grafiti, diğer rakip çetelere, çevre sakinlerine veya çete üyelerine 

mesajlar içerebilmektedirler. Ayrıca grafitinin yapılacağı yer seçimi de önemlidir. 

Çete üyeleri genelde rakip çetelerin bölgelerini uygun görürüler (Decker ve Winkle, 

1996). 

Ayrıca alkol ve uyuĢturucunun kolay ulaĢılır olması, bu maddelere bağımlı gençlerin 

para bulmak adına, suç iĢleyerek kentteki donatıları tahrip edip çaldıkları da görülür 

ki, bu durum yağmacı ve edinmeci vandalizm olarak açıklanabilir. 

Sokak çetelerine karĢı uygulanabilecek politikaların da vandalizmi azaltmada payı 

vardır. Bu stratejilerden biri Spergel ve Curry modelidir (Decker, Winkle, 1996, 

s.276). Bu modele göre belirlenen stratejiler Ģunlardır: 

 Durdurma / yok etme; göz altına alma, hapis cezası verme ve gözetleme gibi 

yasal uygulamaları içermektedir. 

 Sosyal müdahale; gençlerin ve ailelerin tedavisi ve sosyal servisleri içermektedir. 

 Sosyal olanaklar; gençlerin eğitimi ve meslek seçimi ile ilgili müdahalelerdir. 
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 Halk seferberliği; var olan hizmetlerin koordinasyonunu iyileĢtirmek için birlikte 

çalıĢmak amaçlanmıĢtır. 

 Örgütsel değiĢim; çetelerin problemlerine cevap verebilecek görevli ve 

görevlerin geliĢtirilmesini içermektedir. 

3.4.4 Kentte Suç Olgusu 

Kentsel çevrede ve kent mobilyalarında vandalizm etkilerini irdeleyen bu 

araĢtırmada, kentsel suç oluĢmasında o mekanı kullananların sosyal, psikolojik, 

kültürel  ve ekonomik yapıları ne derecede etkilidir, kentsel suçlar bölgeden bölgeye, 

fiziksel çevrenin özelliklerine, o çevrede yaĢayanların demografik yapılarına göre 

değiĢiklik gösterir mi, sosyal kontrolün daha fazla olduğu bölgelerde vandalizm 

düzeyi düĢük müdür, fiziksel çevredeki ve çevre elemanlarındaki bakımsızlık, stres 

ve yıpranmıĢlık kentsel suç tipini veya frekansını nasıl etkiler gibi sorulara yanıt 

aranmaktadır. Bu nedenle çalıĢmada kentteki suç olgusuyla beraber, çevresel 

kriminoloji  ve kuramlarına, psiko-sosyal alan ve çevresel stres kavramlarına da 

değinilecektir. 

Kentsel suçun gerisinde bir çok etken olduğunu belirten Ünlü‟ye göre (2000), bu 

etkenler; sosyal ve ekonomik mekanizmalardaki değiĢimler ya da farklılıklar, göç, 

kalabalıklaĢma, aĢırı nüfus artıĢı, bölgelerdeki sosyal farklılaĢma, farklı insan 

grupları (heterojenlik), kent bölgeleri arasındaki sosyokültürel farklılıklardır. 

“Eğer kentin fiziksel ve sosyal havası düĢünülürse kent, bireyi kentsel suça doğru 

itebilir ya da kent sağladığı fiziksel ve sosyal önlemlerle bireyi suça karĢı korur” 

(Ünlü, 2000). Bu düĢünce doğrultusunda, kentsel alanlarda vandalizmin 

engellenmesi kentte gerek tasarımcı ve planlamacı, gerekse idari yönetimler 

tarafından önceden alınacak fiziksel ve sosyal önlemlere bağlı olduğu söylenebilir. 

Yine Ünlü (2000), ilk ekoloji çalıĢmalarının, kentleĢmenin suç ve insanların zihinsel 

problemlerine neden olduğunu ortaya çıkardığını belirtmiĢ, metropol haline 

dönüĢmüĢ kentlerde yüksek oranda sosyal hareketlilik ve kimliksiz, kiĢilikten uzak 

insan iliĢkileri suça ya da suç ile iliĢkili kiĢiliklerin geliĢmesine neden olduğunu 

vurgulamıĢtır. 
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“Fiziksel görünümlerin ya da kentsel elemanların açık seçikliği, anlaĢılabilirliği, ya 

da çözülebilirliği de suç oranlarında azalmaya neden olabilmektedir. Bunun karĢıtı 

olarak, karmaĢık fiziksel yapılaĢma, karıĢık dokular ve önceden tahmin edilemeyen 

mekansal kurgu da suç oranını artıran fiziksel belirleyicilerdir” söyleminden 

hareketle(Ünlü, 2000), kentsel donatılarda vandalizmi engellemek için donatıların 

bulundukları alanların karmaĢadan uzak, açık, tanımlı ve tahmin edilebilir olması 

gerektiği gibi donatıların da anlaĢılabilirliği ve gerek diğer donatılarla, gerekse içinde 

yer aldığı çevreyle kurduğu iletiĢim dilinin sadeliği  yararlanılacak önemli tasarım 

kriterleri olarak belirlenebilir. 

3.4.4.1  Çevresel Kriminoloji 

Geason ve Wilson (1990), mekanların, suç olgusunun fiziksel görünümünde payı 

olduğunu savunan araĢtırmacıları inceleyerek vandalizm hakkında kısaca, üç 

kriminolojik teori olduğundan bahsetmiĢlerdir. 

1.   Savunulabilir Mekan  

Oscar Newman (1972), kamuya ait yapılardaki vandalizm ve suç konusunu 

incelemiĢ, denetimi zor olan ve kullanıcıların gözetimi altında olmayan mekanlarda 

(holler, asansörler, lobiler, yangın kaçıĢları ve çatılar vs.) suç oranının daha fazla 

olduğunu tespit etmiĢtir. Özellikle konut çevrelerinin yol örüntülerine bağlı olarak 

farklı güvenlik düzeyi ortaya koyduklarını ileri süren Newman‟ a göre (1972), ana 

arterlerdeki kalabalık ve yoğun araç trafiği suç olgusunun oluĢmasını 

engelleyememekte, bir bakıma gözetme mekanizmaları son derece düĢük seviyede 

kalmaktadır; bununla beraber, ara ve iç sokaklarda insanların sosyal etkileĢimlerinin 

arttığını, bu durumun bir bakıma bu çevrelere “sosyal kontrol” ve “gözetim” 

getirdiğini böylelikle suçun engellendiğini iddia etmektedir. 

Bu kuramın önemli bir parçası olan „görünebilirlik‟, tüm kamusal ve yarı genel 

alanların gözlenebilmesi için olanakların sağlanması, toplum karĢıtı hareketlerin 

gözlemlenebileceği anlamına gelmektedir. “Fanatikliğin, vandalizmin ve hatta 

çevreye çöp atmanın zorlaĢtırılması çevrenin deneyimle ilgili niteliğini artırır. Bu 

eylemleri „görünebilir‟ yapmak çevresel kaliteyi anlamada bir yöntemdir” (Ünlü, 

1998). 
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Özetle bu teorinin önerdiği çözüm kamusal (genel) mekanların, oturanlar tarafından 

gözlem altında olabileceği binalar tasarlamak olmuĢtur. Ayrıca, savunulabilir mekan 

tasarımı konut bölgelerindeki gelir seviyesi düĢük insanların çevrede yarattığı negatif 

etkilere karĢı koyar. “O bölgede yaĢayan kiĢiler çevreleriyle ve evleriyle ne kadar 

gurur duyarlarsa, o insanlara da o kadar iyi davranacaklardır” (Newman, 1972). 

Newman‟ın (1972) kentsel yerleĢmelerde suça, Ģiddete ve vandalizme yaklaĢımı 

tasarımcıların ve tasarımın rolünü vurgulayan durumsal bir yaklaĢımken, bazı diğer 

kriminologlar tasarımı bu iĢin sadece bir parçası olarak görmekte ve daha iyi kentsel 

idare için, polis ve halk arasındaki iliĢkilerin geliĢmesinin veya kentsel suç önleyici 

grupların oluĢturulmasının da suç engelleme programına dahil olması gerektiğini 

savunmuĢlardır (Geason ve Wilson, 1990). 

Canter (1984), vandalizm çalıĢmalarında elde ettiği verilere göre vandalizmin sosyal 

ve fiziksel bir süreç olduğunu belirtmiĢtir ki bu görüĢ Newman‟ın problemle baĢa 

çıkmanın en etkin yolunun fiziksel çözümler olduğu görüĢüne ters düĢmektedir. Bir 

baĢka deyiĢle, araĢtırmacılar sadece  fiziksel çözümlerin beklenenin aksine geri 

tepmesine neden olacağını ve hiç beklenmeyen fiziksel çevrelerin oluĢmasına 

meydan vereceğini belirtmektedir. 

Canter (1984) „hedefin güçlendirilmesi‟ yerine (örneğin pencerelerde temperli 

camların kullanılması) „hedefin yumuĢatılması‟ ve vandalizme uğrayacak potansiyel 

hedeflerin kolay, çabuk ve ucuz biçimde değiĢtirilmesini sağlamayı önermiĢtir. 

Canter‟in teorisine göre sıkça vandalizme uğrayan nesneler yenisiyle değiĢtirilirse, 

vandalların ilk tepkisi yeniden saldırmak olacaktır; ancak nesneler tekrar tekrar  

değiĢtirildikçe vandalların bu nesneler saldırma güdüleri azalır; bu adeta 

saldırganlara karĢı bir yıpratma savaĢıdır. 

2.  Ġdare Edilebilir Mekan   

Perlgut (1981,1982) kentte idarenin önemini vurgulayan araĢtırmacılardandır. „Ġdare 

Edilebilir Mekan‟ teorisine göre, kentsel çevredeki idari ihtiyaçların, o mekanda 

yaĢayan insanların mekanı kolay kavrama, öğrenme ve topluluk içinde daha yaratıcı 

olarak görevleri meydana geldiğini savunmaktadır. Perlgut “Mimari, insanlara yanıt 

vermeli, tasarım insanları karĢılamalı ve onların kiĢiliğini yansıtmalıdır” diyerek 
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kentsel çevrelerin idaresinde bölge sakinlerine olduğu kadar tasarıma da görevlerin 

düĢtüğünü vurgulamaktadır. 

3.  Fiziksel Tasarım ve Kinetik Ġdare  

Felson (1987) teorisinde, suç olgusunun azaltılmasında fiziksel tasarımdan ve kinetik 

idareden söz etmektedir. Olası saldırganların olası hedeflere doğru oluĢturduğu 

akıĢın yönünün saptırılması amacıyla, veya bu kiĢileri gözlenebilecekleri mekanlarla 

sınırlandırmak amacıyla çevrenin yönlendirilmesinden bahseden Felson, daha 

sonraki alan çalıĢmalarının sonucu olan bir grup suç önleme stratejileri belirlemiĢtir. 

Bunlardan vandalizm ve grafitiyle iliĢkili olan Ģunlardır: 

 Olası suçluların ve hedeflerin birbirine yakınlığının azaltılması, 

 Suçluların engellenmesi, (Burada kastedilen sosyal kontrol mekanizmasının 

güçlendirilmesidir. Örneğin  küçük sınıflarda vandalizmin azaltılması için, 

çocuklara sprey boya satıĢının yasaklamak, futbol maçlarında alkol satıĢının 

yapılmaması gibi bazı kısıtlamalar getirmek) 

 Hedeflerin korunması,  (Kamuya açık mekanlarda vandalizme karĢı dayanıklı 

malzemeler kullanılarak hedeflerin sağlamlaĢtırılmasıdır. Örneğin suçun yoğun 

olduğu bölgelerde kilit kullanılarak veya güvenlik görevlilerinin yardımıyla bu 

tip mekanların kullanımını engellemek) 

 Güvenliğin artırılması.  ( Sosyal gözetlemenin (komĢular arasında) ve devriye 

polislerin artması; çalıĢanları bu tip potansiyel suçlularla mücadele edebilmeleri 

için eğitmek ve onlara sorumluluk vermek) 

 Psiko-Sosyal Alan  

Newman‟ a göre (1972), savunulabilir mekan tasarımının önemli bir noktası da, 

mekanların  o mekanda yaĢayanlar tarafından kendi psiko-sosyal alanlarının bir 

parçası olarak algılanması gerekliliğidir. Savunulabilir mekan kavramı gibi psiko-

sosyal alan kavramı da, fizyolojik ve psikolojik olarak mekanla etkileĢime giren 

insanların emniyeti ile ilgilidir. 
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Psiko-sosyal alan kavramı, kendine özgü bir koruma alanı olan bir kiĢi ya da grubun 

kullandığı, savunulan sınırların çizildiği bir mekan olarak tanımlanmaktadır. Bu alan, 

nesnelerin düzenlenmesi ve sahip olma davranıĢı ile sembolize edilen bir mekanın 

psikolojik açıdan kimlikleĢmesini sağlar. Buna göre psiko-sosyal alanların temel 

nitelikleri vardır. Bu nitelikler; 

 bir mekana sahip olma hakkı, 

 bir alanın iĢaretlenmesi ya da  kiĢiselleĢtirilmesi, 

 müdahale ya da kiĢisel mekan çiğnenmesine karĢı savunabilme hakkı, 

 temel fizyolojik ihtiyaçlardan biliĢsel ve estetĠk hoĢnutluğun sağlanmasına kadar 

pek çok iĢlevin hizmet etmesidir (Ünlü, 1998). 

Newman (1972) güvenilir bir çevre yaratmak için, psiko-sosyal alanları 

kuvvetlendiren ve düzenleyen bazı tasarım araçları olduğunu belirtmektedir. Bunlar; 

 yüzey dokuları, basamaklar, aydınlatma direkleri olarak sınırların iĢaretlenmesine 

yardım eden sembolik engeller, iĢlevsel olmayan, sembolik olan mimari 

elemanlar, 

 insanların günlük eylemlerinin parçası olarak çevrelerindeki genel ve yarı genel 

alanları ayırt edebilmesi, 

 kitle yerleĢimleri, yerleĢim planlaması ve malzemeler, 

 toplum karĢıtı davranıĢa iliĢkin kaynakların azaltılmasıdır. 

 Çevresel Stres  

Stres, çok yönlü, karmaĢık ve öznel bir kavramdır; ancak, stres yaĢamın niteliğine, 

farklı yaĢam biçimlerine, algılamalara ve kültüre de bağlıdır. „Seçim‟ ve „uygunluk‟ 

çevresel kaliteyi ve stresi anlatan kritik kavramlardır. Bunlar aynı zamanda mekan ya 

da fiziksel kalıbın niteliklerin de belirler (Ünlü, 1998). 

Ġnsanlar çevresel strese karĢı tercih ve yerleĢme seçimi Ģeklinde tepki verirler. Bazı 

kentsel mekanlarda yüksek düzeyde algılanan yoğunluk, gürültü, insanların 

birbirinden farklılaĢması, fiziksel mekanlardaki bakımsızlık, kalabalıklık duygusunu 

artıran düzensizlik, çeĢitli ıĢıklandırma ve reklam panoları ve diğer rahatsız edici 

öğeler gibi nitelikler mekanı strese maruz bırakır. Ünlü‟ye göre (1998) bu nitelikler 



 75 

aynı zamanda hızlı kültür değiĢimi ve uzun süren çevresel stres gibi sorunlarla karĢı 

karĢıya kalan geliĢmekte olan ülkelerin de tipik çevresel görünümleridir. Özetle stres 

çevresel uyarılara, organizmik ve kültürel etkenlere bağlı olarak açıklanabilecek bir 

kavramdır. 

 

 

 

 

 

ġekil 3.3 :  Çevresel stres ve iliĢkileri  (Ünlü, 1998) 

Stres, çevresel baskı yüklemesi ve çevresel girdiler ile ortaya çıkan sonucun bir 
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Ġnsanlar sıcağı severler. Yazın, güneĢte oturdukları kadar gölgede de oturmaktan 

hoĢlanırlar. Sadece kavurucu sıcaklarda meydanlarda az sayıda insan bulunur. 

Özellikle baharın ilk sıcak günlerinde kent meydanları, parklar ve sokaklar yazın 

müjdecisi olan ılık havanın tadını çıkaranlarla dolar. Whyte (1988), çeĢitli park ve 

meydanlardaki insan sayısını mevsimlere ve hava durumuna göre karĢılaĢtırmıĢtır. 

ĠliĢki açıktır; güneĢ ve sıcak hava insanları dıĢarı çıkarmasına neden olur, yağmur ve 

soğuk hava ise kentten uzaklaĢtırır. 

Rotton ve Cohn‟un (2002), meteorolojik Ģartlar ile suç olgusu arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek için yaptıkları araĢtırmada hava Ģartları ile kültürel, tarihsel ve sosyal 

Ģartların ayrılmasının kolay olmadığını tespit etmiĢlerdir. Ancak, sıcaklığın ruh 

durumu üzerindeki etkisine bakıldığında, normalde soğuk olana bölgelerde sıcaklık 

artıkça insanlarda daha güçlü etkiler gözlenmiĢtir. Bu tespit tam tersi bir durum için 

de geçerlidir. Ayrıca mevsimsel dönemlerin de suç olgusuna etkileri araĢtırıldığında, 

suç eylemlerinin yaz aylarında daha çok gerçekleĢtiği gözlenmiĢtir. (Rotton ve Cohn, 

2002). 

3.4.4.3  Ġstanbul’un Kentsel GeliĢimi, Kent Örüntüsü ve Suçlu Profiline BakıĢ 

Ġstanbul‟un kentleĢme tarihine bakıldığında nüfusun iç ve dıĢ göçler nedeniyle 

değiĢtiği, bununla beraber kentleĢmenin de geliĢtiği gözlenmiĢtir. Ancak bu son 50 

yıllık büyüme karmaĢık kentleĢme sorununu oluĢturmuĢtur. Kentsel alanlardaki aĢırı 

yoğunluk, barınma sorunu, alt yapı ve kentsel hizmetlerde eksikliklere ve kentin 

genel koĢullarında fiziksel ve sosyal bozukluklara neden olmuĢtur. Kent fiziksel ve 

sosyal çevre niteliklerini önemli ölçüde kaybetmiĢtir (Ünlü, 2000). 

SoygeniĢ‟e göre (2002), Ġstanbul‟da kentsel mekanların durumunu son on yıla göre 

değil, kenti oluĢturan kentsel tabakaların daha uzun bir sürece yayılarak incelenmesi 

gerekmektedir. Bu katmanlar arasında 19. Yüzyılın Ġstanbul ve diğer kentlerde bir 

değiĢim dönemine karĢılık geldiği bilinmektedir. Bu değiĢim, kent ve mimarlık 

alanlarındaki farklılaĢmanın nedenlerini oluĢturan sosyal, kültürel, yönetsel ve 

yaĢama ait boyutlara uzanır. “BatılılaĢma” olarak adlandırılan bu dönemin toplumun 

her türlü değer ve yaĢam sistemi üzerindeki etkisi, kurumsal ve yönetsel sistem 

üzerindeki etkileri, Avrupa kentlerinin endüstrileĢmesinin gereği olan teknolojik 

geliĢmeler, yeni ürün ve yapı malzemelerinin Ġstanbul‟da kullanıma girmesi, ulaĢım 
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ağının geniĢlemesi, toplum ve aile yapısındaki değiĢimler ile birleĢince sosyal 

yaĢamın içinde geçtiği mekanlar (konutlar, sokaklar, meydanlar) da doğal olarak bu 

değiĢim sürecinin etkisinde kalmıĢtır. 

ApartmanlaĢma döneminden bugüne Ġstanbul‟da kent mekanları, rant ekonomisi ve 

hızlı çarpık kentleĢmenin kurbanı olmuĢtur. Bu dönemde beliren dıĢ mekanlar, 

kullanıcıların gereksinimlerini karĢılayamayacak derecede yoğun kullanımlı, altyapı 

bakımından yetersiz ve geleneklerden uzaktır. Son on yıldaki değiĢim de 1950‟ler 

sonrası olumsuzluk döneminin devamı niteliğinde görülmelidir ( SoygeniĢ, 2002). 

Özellikle kent içi trafiğinin azaltılması için önerilen yeni ulaĢım akslarının yapımı, 

kentin fiziksel değiĢiminde önemli rol oynamıĢtır. Alan çalıĢması kapsamında 

belirlenen örnek bölgelerden biri olan Eminönü meydanı, bu türden bir düzenleme 

hatasına maruz kalmıĢ, meydan araçların park yeri haline gelmiĢ, insanların denizle 

ve bölgeyle bağlantıları adeta kesilmiĢtir. Diğer olumsuz bir geliĢme ise inĢa edilen 

bu yolların çevresinde öbeklenen gecekondu alanlarıdır. 

Özetlenecek olursa, kentte oluĢan fiziksel ve sosyal değiĢimin temel nedeninin 

1950‟ler sonrası kırsal alanlardan kente göç edilmesi olduğu söylenebilir. Göçün 

neden olduğu hızlı büyüme Ġstanbul‟un kent örüntülerinde üç farklı bölgeyi 

karĢımıza çıkarmaktadır (Ünlü, 2000). Bunlar; 

 kent merkezi olarak adlandırılan, tarihi nitelikte konutların da bulunduğu alanlar, 

 planlı konut alanları diye adlandırılan kent içi konut çevreleri, 

 daha çok plansız konut alanlarının yoğunlaĢtığı kent çeperlerindeki konut 

çevreleridir. 

Bu üç tip kentsel örüntü, her ne kadar sınırları net bir Ģekilde çizilemese de, 

bölgedeki kentsel alanları kullananların sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer bir çok 

özellikleri ile birbirinden ayrılır. Kamusal kent ürünlerine verilen zararın 

araĢtırılmasında, bu ürünlerin içindeki yer aldıkları çevrenin özellikleri yadsınamaz; 

bu açıdan alan çalıĢması kapsamında seçilen pilot bölgeler, yukarıda açıklanan 

kentsel örüntülerden birer örnektir.  
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Ünlü (2000), bu üç tip alanı Ģu Ģekilde özetlemektedir. 

A. Kent Merkezi 

Buradaki konut çevreleri kentin tarihsel sürecini yansıtırlar ve MĠA (Merkezi ĠĢ 

Alanı) olarak da adlandırılırlar. Genelde bu alanlar, kentin en eski ve fiziksel 

düzeyde en yıpranmıĢ çevreleridir. Dolayısıyla kente ilk göçenlerin sınırlı bir süre 

oturdukları, iĢ tuttukları, bir bakıma sıçrama alanlarıdır. Kentin bu bölgelerinde hızlı 

bir kullanıcı değiĢimi vardır. Konut kullanıcılarının çoğu bu çevreleri yaĢanacak yer 

olarak görmez. Bu çevreler kent hizmetleri ve alt yapı gibi fiziksel açılardan son 

derece sorunlu olduğu gibi sosyal açıdan da farklı insan görünümleri yansıtırlar 

B. Kent Ġçi Planlı Konut Çevreleri 

Özellikle 1960‟lı yıllardan sonra baĢlayan apartmanlaĢma evresinin bir uzantısı 

olarak geliĢmiĢ alanlardır. Çoğunlukla bu apartmanlar daha önce bir veya iki katlı 

bağımsız konut yerine ya da arazisine yapılmıĢlardır. Bugün ise imar mevzuatından 

kaynaklanan yoğun bir görünüm sergilemektedir. 

C. Kent Çeperlerindeki Plansız Konut Çevreleri 

Bu alanlar, çoğunlukla kent çeperlerinde yapılaĢmıĢ ya da bu bölgelere itilmiĢ 

endüstri tesislerinin hemen yanı baĢında öbeklenmiĢlerdir. Burada oluĢan konut 

alanları çoğunlukla plansız, onaysız ve kendiliğinden oluĢan yerleĢmelerdir. Yapı 

türü genelde “gecekondu” diye adlandırılan bir yapım sürecini iĢaret etmektedir. 

Dolayısıyla bu plansız konut çevreleri zaman zaman planlı konut çevrelerinin 

arasında sıkıĢmıĢ olarak görülmektedir. 

 Suçlu Profiline BakıĢ 

“Son yıllarda Ġstanbul Metropolü‟nün gözle görülür bir biçimde kabuk değiĢtirdiğine 

tanık olmaktayız. Adına metropolleĢme dediğimiz bu süreç, hızlı bir değiĢim ve 

dönüĢümü, sorunlarıyla birlikte getirmektedir” (Cengiz, 1991) 

Ġstanbul‟da görülen bu hızlı ve çarpık kentleĢme ile baĢlayan değiĢim, kentsel suç 

olgusunu da etkilemektedir. Burada bahsedilen kentsel suçlar adam öldürme ve 

yaralamadan baĢlayarak, soyguna ve kamu mallarına zarar vermeye kadar uzanan bir 
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geniĢ yelpazededir. Erkut, Ocakçı ve Ünlü (baskı sürecinde) yaptıkları çalıĢmada 

kentte iĢlenen suçları üç grupta toplamıĢlardır: 

 Suç Grubu 1: Öldürme ve yaralama olaylarını, 

 Suç Grubu 2: Soygun ve gasp olaylarını, 

 Suç Grubu 3: Hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve benzer, olayları kapsamaktadır. 

APK Daire BaĢkanlığı‟nın yaptığı “Suç ve Suçlu Profili” (2002) adlı araĢtırmada, 

vandalizm suçunun  3. suç grubuna dahil olduğu belirtilmektedir. 

Bu  3. Gruba giren suçlarda  yukarıda tanımlanan C tipi plansız yerleĢmelerde 

düĢüĢler görülürken, A tipi kent merkezi ve B tipi planlı konut  yerleĢmelerinde artıĢ 

eğilimleri saptayan Erkut, Ocakçı ve Ünlü (baskı sürecinde), en fazla suçun kent 

merkezlerinde olduğunu tespit etmiĢlerdir. 1993 – 1997 yılları arasında 100.000 

kiĢiye düĢen suç sayısı inceleme sonuçlarına göre Eminönü ilk sıradayken, Sarıyer 

ilçesi  7. sırada yer alır. Bakırköy ise 15. sıradadır. 

Yine APK Daire BaĢkanlığı‟nın araĢtırmasında (2002), yukarıda belirtilen 

vandalizmin de dahil olduğu bu üç tip suç grubunun toplamı esas alındığında, 

cinsiyete göre gözaltına alınanların  %93,6‟sı erkektir. YaĢlara göre dağılımına 

bakıldığında % 31,2  ile 25-35 yaĢları arasının çoğunlukta olduğu gözükmektedir. 

Gözaltına alınanların  %39,3‟ünün gelir seviyesi düĢük kiĢilerden oluĢtuğu tespit 

edilirken, eğitim seviyelerinin dağılımına bakıldığında % 50,9‟ unu ilkokul 

mezunları oluĢturmaktadır. Eğitim seviyesi yükseldikçe suça karıĢma oranının 

düĢtüğü ortaya çıkmaktadır. Bu kiĢilerin kiĢilik özelliklerine bakıldığında % 

48.7‟sinin soğukkanlı olduğu, bu sıralamayı çekingen ve sinirli insanların takip ettiği 

belirlenmiĢtir. Suçlu profilinde en az karĢılaĢılan özellik ise utangaçlıktır. Suç iĢleme 

saatlerine göre dağılıma bakılacak olursa, bu saatlerin genelde aksam 18.00 ile gece 

02.00 arasında yoğunlaĢtığı gözlenmektedir (APK Daire BaĢkanlığı, 2002). 

Bu suçlu profili araĢtırma sonuçlarından yola çıkılacak olursa, kentsel açık 

alanlardaki kent mobilyalarının maruz kaldığı vandalizm türünün ve yoğunluğunun, 

bu sonuçlara paralellik göstermesi beklenebilir. 
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BÖLÜM 4     KENT VE DONATI 

“Mobilya kelimesi tasarımcı olarak bizleri hep sıkmaktadır. Çünkü gerçekte en 

“mobil olmayan” Ģey, Ģehir mobilyasıdır; bu isim yaygınlaĢmıĢtır, ama daha çok 

“donatı” anlamına gelmektedir.” diyen Küçükerman (1991), donatıların üretiminde 

endüstrileĢmenin tek baĢına yeterli olamayacağını,  bu donatıların Ģehir yapısı 

içindeki birçok problemle iç içe ve en uygun Ģekilde yerine konulmasının da önemli 

olduğunu vurgulamaktadır. 

”Uludağ‟a konulacak ürün baĢkadır, Antalya‟ya konulacak baĢkadır, Erzurum‟a 

konulacak olan ise daha baĢkadır. Gerçekte hepsi aynı mobilyadır, aynı duraktır, ama 

endüstri aynı olmak Ģartı ile birlikte çevre koĢullarına göre farklı çözümlenmiĢ 

olmalıdır” (Küçükerman, 1991). 

“Hiçbir kent diğerine benzemez, topografik benzerlikler iki kenti aynı kefeye 

koymaya yetmez. Hele üzerlerinde yaĢayanların farklı ihtiyaç ve kültürlerde olduğu 

düĢünülürse, kentsel donatılar anlamında her kente özel ve özgün çözümler bulmak 

gerekir” (Doğan, 1986). Nasıl ki, bir konutun dayanıp döĢenmesinde kullanılan 

mobilyaların seçimindeki tercih ve tanzim biçimi, renk uyumu, kalite, o evde hangi 

türde bir insanın oturduğunu ortaya koyuyorsa, kentlerin donatılması için de aynı Ģey 

söylenebilir (ĠĢözen, 2001). 

Whyte‟a göre (1988), güzel bir sokağın öğeleri, oturma birimleri, ağaçlar, saatler, 

çeĢmeler ve çöp kutuları gibi  hayatı kolaylaĢtıran diğer küçük birimlerdir. Bu 

konuda ayrıntılı çalıĢmalar yapanlara örnek olarak Japonlar verilebilir; mağazaların 

ve dükkanların çıkıĢlarına banklar, oturma yerleri, küllükler, telefon ve heykelleri bir 

arada sağlamaya çalıĢtıkları görülmektedir. 

Ġnsanları görsel ve iĢlevsel kent dokusuna toplu olarak bağlayan bu insan yapımı 

elemanlar nelerdir? Bu elemanların formu ve kullanım Ģekli ihtiyaçlardan ve çağın 

teknolojik yeterliliğinden mi  oluĢmaktadır? Ülkemizdeki üretim durumu ne 

durumdadır? Vandalizme uğrayan kent mobilyaları nelerdir ve nasıl zarar 
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görmektedirler? Kent mobilyaları ve vandalizm iliĢkisini açıklayabilmek için, bu 

soruların yanıtlarını aramak faydalı olacaktır. 

4.1  Kent Mobilyaları 

“Kent mobilyaları, günümüzde sözcük anlamının daha da üzerinde bir içeriği olan, 

özellikle teknolojinin günlük yaĢama kattığı yeni olanaklarla sayısal olarak daha da 

çeĢitlenen ve farklı düzlemlerde farklı bakıĢ açılarını içeren endüstriyel tasarım 

ürünleridir” (CelbiĢ, 2001). 

“Kentsel mobilyalar kentsel yaĢamı daha zevkli ve anlamlı kılmaya, kentsel konfor 

ve kentsel estetik yaratmaya da olanak verirler”  (Çubuk, 1991). 

Su, kanalizasyon, aydınlatma, ulaĢım ve güvenlik gibi alt sistemlerin dıĢında, toplum 

kimliğini ve görünümünü oluĢturmada kent mobilyalarına büyük pay düĢmektedir. 

Kent mobilyaları görünür olan tüm fiziksel yüzeyleri ve dokuları içeren donatılar 

olduğundan, özel mekan sınırından sokağın merkezine kadar olan kamusal çevreyi 

oluĢtururlar. GeniĢ ölçüde makine yapımı olduğundan, kentsel doku da yapay bir hal 

almıĢtır. Ancak kentsel doku düĢsel ve sanatsal yanı ağır basan ürünlerle 

donatılabileceği gibi, donuk, yaratıcılıktan yoksun ve en iyi kentsel karakteri temsil 

etmede yetersiz bir halde de kalabilir ( Malt, 1970). 

4.1.1  Tanımlar 

Herhangi bir peyzaj alanda ya da kent mekanında kullanıcıların konfor, bilgi, 

dolaĢım kontrolü, koruma, eğlenme gibi iĢlevlerine cevap verecek biçimde 

yerleĢtirilmiĢ elemanlar „kent mobilyası‟ adı altında toplanır (Y.T.Ü.  Kentsel 

Tasarım ÇalıĢma Grubu, 1992). 

Bir baĢka tanım da, “ġehir Mobilyası; sokak lambaları, iĢaret levhaları, telefon 

kulübeleri, banklar, otobüs durakları gibi kentin kamu alanlarında yer alan donatım, 

araç ve gereçlerin tümü” Ģeklindedir (Büyük Laurousse Ans.). 

Ġnsanlık doğuĢundan itibaren, yaĢadığı çevreyi düzenleme çabası içine girmiĢ, 

köyler, kasabalar, kentler oluĢturmuĢtur. OluĢturulan bu yapay çevre içindeki 

kamusal mekanlarda, insanların basit gereksinimlerini karĢılayan öğeler kent 
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mobilyaları olmuĢtur. Ġnsanlar ilk yerleĢmeleri oluĢturmaya baĢladıkları günden 

itibaren, kent mobilyası ile ilgili ilk örnekleri de oluĢturmaktadır. „Kent mobilyası‟ 

terimi ise 1950‟li yıllarda Ġngiltere‟de ortaya çıkmıĢtır (Zülfikar, 1998). 

Kent mobilyaları öncelikle birer kullanım nesnesidir. Bu yüzden kullanım amacına 

yönelik biçimsel veya grafik bildiriler taĢır. Bunun yanında kaçınılmaz olarak kent 

simgesi iĢlevini yüklenirler ve kent yaĢamında bulundukları kent parçasının ya da 

kentin kimliğinin oluĢmasında rol alırlar  (Erhan, 1990). 

Kent mobilyası ve sokak donanımı, “Sokakları yararlı kılan ve iĢlevlerini gereği gibi 

yerine getirmelerini sağlayan, elektrik direkleri, gidiĢ geliĢi düzenleyen ıĢıklı 

göstergeler, telefon kulübeleri, posta kutuları, parmaklıklar, duraklar, sokak 

lambaları, satıcı kulübeleri gibi sokaklardaki durağan nesnelerin tümü” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Özaydın,1989). 

Uzun‟a göre (1999), kent içindeki yapısal öğeler ile kent donatılarının yarattığı ortak 

görsel, iĢlevsel ya da görsel iĢlevsel kentsel etki “kentsel dekorasyon” olarak da  

tanımlanabilir. Kentsel dekorasyonun amacı, kent fiziksel yapısını ve değerlerini, 

insan konforu için düzenlemektir. “Kentsel dekorasyon gerçekte bir etki, bu etkiyi 

yaratan donatılar, birim ve öğeler ise kentsel peyzaj elemanları için yapılan 

tasarımlardır” (Uzun, 1999). 

4.1.2  Kent Mobilyalarının Sınıflandırılması ve Kullanım Alanları 

Literatürde kent mobilyaları değiĢik etkenler, farklı bakıĢ açıları ve disiplinler göz 

önüne alınarak farklı gruplar altında sınıflandırılmaktadır. Ürün yelpazesinin 

geniĢliği, uygulamada zorluklara ve imgesel sorunlara yol açabileceğinden, 

sistematik tanımlamalar faydalı olmaktadır. Bu çalıĢmada sınıflandırmalar; 

kullanımdaki iĢlevine göre, alt yapı ile bağlantılarına göre, montaj biçimlerine göre, 

kullanıldıkları yere göre, kullanım türüne göre, üretim Ģekillerine göre ve kentsel 

mekana yerleĢtiren birimlere göre olmak üzere yedi grupta ele alınmaktadır. 

 

 

 



 83 

1- Kent mobilyalarının kullanımdaki iĢlevine göre sınıflandırılması; 

 Koruma amaçlı 

 Bilgi verme amaçlı 

 ĠĢaret  verme amaçlı 

 Süsleme amaçlı 

 Barındırma amaçlı 

 Eğlenme,oyun,dinlenme amaçlı 

 SatıĢ ya da alıĢ-veriĢ amaçlıdırlar  (Çubuk, 1991). 

2- Kent mobilyalarının alt yapı ile bağlantılarına göre sınıflandırılması: 

Alt yapıya bağlı kent mobilyaları; 

 Alan aydınlatıcıları 

 Yol aydınlatıcıları 

 Aydınlatma kolonları 

 Trafik lambaları ve aydınlatmalı trafik kolonları 

 Telefon kabinleri 

 Meydan saatleri 

 Bilgi iletiĢim panoları 

 Reklam panoları 

 Parkmetreler 

 Bilet otomatları  

 SatıĢ birimleri  

 Toplu taĢıma durakları 

 Su oyunları ve çeĢmeler 

 Izgaralar 

 Alt yapı tesisleri bakım kapakları 

 Yangın musluğu 

Alt yapıya bağlı olmayan kent mobilyaları; 

 Zemin kaplamaları 

 Caydırıcı ve sınırlandırıcılar 
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 Yaya ve trafik bariyerleri 

 Geçici trafik lambaları 

 Geçici engelleyiciler, koniler , lambalar 

 Yönlendiriciler ve yer belirleyiciler 

 Bilgi iletiĢim panoları 

 Reklam panoları ve posterler 

 Ticari tabelalar 

 Sokak levhaları ve numaralar 

 Gölgelikler, tenteler 

 Oturma alanı elemanları 

 Çiçeklikler 

 Çöp kutuları 

 Trafik tabelaları 

 Bisiklet parkları 

 Bayrak ve flama direkleridir  (Doğan, 1986). 

3- Montaj biçimlerine göre sınıflandırma 

 Hareketli kent mobilyaları 

 Yarı hareketli kent mobilyaları 

 Sabit kent mobilyaları   (Yaylalı,1998). 

4- Kullanıldıkları yere göre sınıflandırma  

 Parklar; 

Sınır elemanları, bordürler, sert zemin malzemeleri, çiçeklikler, çöp kutuları, bank ve 

oturma grupları, pergolalar, aydınlatma elemanları, çocuk oyun alanları, ağaç 

koruyucular, satranç takımı, spor aletleri vs. 

 Korular ve mesire alanları; 

Piknik masaları, banklar, pergolalar, çöp kutuları ve konteynerleri, spor aletleri, ağaç 

koruyucular ve ızgaralar vs. 
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 Okul, hastane, cami, kilise ve diğer sosyal kurumların bahçeleri; 

Banklar, çiçeklikler, dinlenmeye yönelik öğeler vs. 

 Sahiller, tretuarlar ve diğer dinlenme mekanları; 

Banklar ve oturma grupları, çöp kutuları, aydınlatma elemanları, bisiklet parkları vs. 

sayılabilir (Anılsın, 2001). 

5- Kullanım türlerine göre sınıflandırma 

 Geçici kullanım: 

Kentlilerin bir an için, geçerken kullanıyor olmasıdır; uygulamada kaldırım, zemin 

kaplama öğeleri bordürler gibi örnekler görülür. 

 Sürekli kullanım:   

Kentlinin dıĢ mekanın belli bir noktasını, belli bir süre kullanmasıdır; bunlar 

oturmak, durmak, beklemek, vakit geçirmek gibi eylemler olabilir.  Buna paralel 

olarak uygulamada duraklar, üst örtü öğeleri ve oturma öğeleri sayılabilir. 

 ĠĢlevsel kullanım:    

Kentlinin iletiĢimsel ve fizyolojik gereksinimlerinden gereksinimlerine karĢılık 

verecek uygulamalardır. Görsel iletiĢime dönük olarak, sokak ve durak isim 

tabelaları, yön levhaları; sosyal bilgilenme için afiĢler ve reklam öğeleri; 

konvansiyon bilgileri için yasaklama iĢaretleri, trafik iĢaretleri ve lambaları; genel 

iletiĢim ihtiyacına yönelik olarak telefon, posta kutuları, kiosklar sayılabilir. 

Fizyolojik ihtiyaçlar için ise, çeĢmeler, fıskiyeler, pisuarlar sayılabilir. 

 Yan kullanımlar: 

Yukarıdaki kullanımlar sırasında oluĢan etkinliklere hizmet verecek unsurlardır. 

Düzenleme, bakım, güvenlik hizmetleri, çevresel estetik gibi alt baĢlıklara ayrılabilir. 

Uygulamadaki karĢılıkları, özel aydınlatmalar (uyarıcı, özel mülkiyet belirleyici, 

denetlemelerde); korkuluklar; çöp toplama öğeleri, drenaj öğeleri; estetik hizmetler 

için ise çiçeklikler, havuzlar, sanatsal yapılar sayılabilir  (Asatekin, 2001). 
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6- Üretim Ģekillerine göre sınıflandırma 

 Çok sayıda seri üretim: Endüstriyle olarak seri bir Ģekilde üretilmeye açık olan 

donatılardır. 

 Prototip üretim: Özel durumlarda kentte sanatsal bir obje niteliği taĢıyan 

mobilyalardır   (Yaylalı, 1998). 

7- Kentsel mekana yerleĢtiren birimlere göre sınıflandırma 

 Yerel yönetimler tarafından yerleĢtirilenler, 

 Trafik birimleri tarafından yerleĢtirilenler, 

 Toplu ulaĢım yönetiminde yerleĢtirilenler, 

 Özel kuruluĢlar tarafından yerleĢtirilenler   (Yaylalı, 1998). 

Bu sınıflandırmalara göre, çalıĢmada oturma bankları üzerinde daha ayrıntılı olarak 

durulduğundan, bankların hangi sınıflandırma kapsamında olduğuna bakmak faydalı 

olacaktır. 

Tablo 4.1.   Kent Mobilyaları Sınıflandırması Bağlamında Oturma Bankları 

KENT 

MOBĠLYALARININ 

SINIFLANDIRILMASI 

OTURMA BANKLARININ ÖZELLĠĞĠ 

Kullanımdaki iĢlevine göre Dinlenme 

Alt yapı bağlantılarına göre Alt yapıya bağlı olmayan kent mobilyası 

Montaj biçimlerine göre  Sabit  

Kullanıldıkları yere göre 
Parklarda, mesire alanlarında, sahillerde, sosyal  

kurumlarda kullanılan kent mobilyası 

Kullanım türüne göre Sürekli kullanım 

Üretim Ģekillerine göre Çok sayıda seri üretim 

Kentsel mekana yerleĢtiren 

birimlere göre 

Yerel yönetimler tarafından, özel kuruluĢlar 

tarafından  yerleĢtirilme 

 

4.1.3 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bağlamında Kent Mobilyalarının 

Değerlendirilmesi 

Kentteki donatıların uygulama ve sonuçları bağlamında, mobilyaların tasarımında tek 

düze uygulamalardan kaçınılmadığı, çağdaĢ ve özgün tasarımlara olanak verilmediği 

sürece standardizasyon sonucunda oluĢan monotonluk ve uyumsuzluk kaçınılmazdır. 
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“Endüstriyel üretimin standart ve prefabrik olması zorunluluğundan hareketle bu 

üretim biçiminin bulacağı kent mobilyası çözümlerinin sınırlı olabileceği sanılır. 

Gerçek böyle değildir. Bir sistem fikrine sadık kalınmak koĢuluyla her türlü 

üniformluktan kurtulmak mümkündür” (Doğan, 1986). 

“Özellikle kent mobilyasının baĢarılı sonuçlara ulaĢılmıĢ olduğu ülkelere bakınca, o 

ülkelerde bu iĢ gereken teknolojinin var olduğunu, ürünün var olduğunu ve 

üretilmekte olan bu ürünlerin de bir organizasyon içinde yerine konabildiğini ve 

sonra eskiyince yenilendiğini görüyoruz” diyen Küçükerman (1991), kent 

mobilyalarının, kentin insanla olan arakesiti olduğunu, bu arakesitin ihmal edilmesi 

halinde kentlinin saygısını yitirerek çöpünü de yere atacağını, kente zarar vereceğini 

belirtmektedir. 

Kent merkezlerindeki çevre donatısı, yağmur, rutubet, don, rüzgar ve kirlilik gibi 

fiziksel çevre koĢullarının aĢındırıcı etkilerine, yoğun kullanımının neden olduğu 

yıpranma ve kullanıcıların vandal davranıĢlarına maruz kalmaktadır. Dolayısıyla, bu 

tür donatıların tasarımında ve seçiminde, sağlam ancak zarif, nitelikli ve de 

ekonomik olma koĢullarının birlikte sağlanması gibi zor bir görev  ortaya 

çıkmaktadır (Gündüz, 1991). 

“Konunun, istatistik verilere dayalı kurgusuyla ilgilenenler, tasarım problemlerinin 

üretim koĢullara uygunluğunu sağlayabilirler; ancak bunlar teknik ve mühendislik 

koĢullarına aĢırı bağlı kaldıklarından ötürü, kent öğelerinin insan ölçülerinden 

(antropometrik ve ergonomik) kaynaklanan sosyal ve kültürel yönlerini genellikle 

önemsemezler. Oysa endüstri tasarımcıları için durum daha farklıdır” (Doğan, 1986). 

Bazen kent mobilyaları ise tasarlandıkları amacın dıĢında kullanılırlar. Gözlemler 

göre çöp kutularının üst düz yüzeyi zaman zaman masa görevi görmektedir; yangın 

muslukları bazı kaldırımlarda oturulabilecek tek mobilya olarak görülebilir; banklar 

ayakkabı bağlamak veya paketleri koymak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür 

durumlar daha önceden planlanmamıĢtır; ancak planlanması gereği her kentte olduğu 

gibi Ġstanbul‟da da vardır. Whyte‟ ın (1988) eksik gördüğü ve insanların kentle 

iletiĢimini arttırabilecek bazı mobilyaları alternatifleri Ģöyledir: 

 Uzun oturma setleri, 

 Paketleri düzenlemek ve eldeki kağıtları düzenleyebilmek için raf setler, 
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 Kadınların  makyajlarını, erkeklerin kıyafetlerini kontrol edebilecekleri ayna        

      görevi gören cam veya çelik duvarlar, 

 Ġnsanların ayakkabılarını bağlayabilecekleri setler, (yangın muslukları ve  

      bankların bu amaç için kullanıldığı tespit edilmiĢtir) 

 Ses çıkaran kent ekipmanları, direkler, (insanların nesnelere dokunarak ses  

      çıkarmayı sevdikleri gözlenmiĢtir)  

4.1.3.1 Kent Mobilyaları Tasarım Sürecinin Değerlendirilmesi 

Kentsel tasarımcıların bir makineye veri girip, tasarımın doğru veya yanlıĢ oluĢunu 

sınama Ģansları yoktur. Kamusal tasarım için alınan karalarlarda hedeflenen, arzu 

edilen sonucu en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Alınacak  birçok karar nicel olmayan 

değiĢkenlere (estetik vb.) bağlı olduğundan, konu matematiksel açıdan yaklaĢmak 

için fazla karmaĢıktır (Malt, 1970). 
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ġekil  4.1: BaĢlıca tasarlama süreci aĢamaları   (Bayazıt, 1994) 

“Tasarlama probleminin ilk ortaya çıkıĢından, tamamlanıĢına kadar olan sürece 

tasarlama süreci adı verilmektedir” (Bayazıt, 1994). Tasarlama süreci için düĢünülen 

süreç Ģeması, tüm kent mobilyalarının tasarlanması için geçerli olabilmektedir. 

Ancak ürünler değiĢtikçe süreçte de bazı değiĢimler gözlenebilir (ġekil 4.1). 
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Kent mobilyaları tasarımına metodolojik açıdan yaklaĢan Bayazıt (2001), bu adımları 

Ģöyle belirtmektedir: 

1. Mevcut mobilyalardaki hataların tespiti ve sorunlara çözüm araĢtırılması tasarım 

sürecinin ilk adımını oluĢturur. Bu problem araĢtırması süreci gözlem, karĢılıklı 

görüĢme ve sörvey yapma tekniklerine dayanır. Bunu takiben mobilyanın amacı 

belirlenir. 

2. Kullanıcıların mobilyalara karĢı davranıĢlarını belirlemek için sosyal ve kültürel 

veriler toplanır. ArĢiv çalıĢmasına dayanır; yerli yabancı örnekler çalıĢamaya 

yardımcı olur. 

3. GeçmiĢte yapılmıĢ kent mobilyaları örnekleri toplanır ve bu örnekler incelenir. 

4. Artık belirlenmiĢ olan probleme göre çözüm araĢtırmaları yapılır. Malzeme, 

üretim teknikleri ve teknoloji öncelikli tasarım kriterleridir. Üretim Ģartları 

açısından Türkiye‟nin mevcut teknoloji ve kaynaklarının kullanılması önemlidir. 

5. Tarihi çevreler ve yeni yerleĢmeler açısından, kent mobilyası ve çevre kimliği 

araĢtırmaları çözüm alternatifleri geliĢtirmekte önemli rol oynamaktadırlar. 

6. Modüler bir kent mobilyaları tasarım kataloğunun hazırlanması, farklı karakterde 

kent mobilyası alternatiflerinin elde edilmesinde yardımcı olabilir. 

7. Kent mobilyaları zor çevre koĢullarına ve vandalizme maruz kaldığından, 

prototiplerin ve mock-up‟ların yapılması ve denemesi bu zor koĢullara uyan 

doğru mobilyaların seçiminde yardımcı olur. 

8. Kent mobilyalarının sağlık koĢullarına uyumu, vandalizm ve ürün güvenliği, 

halkın güvenliği, çevre ile uyum gibi konularda temel prensiplerin belirlenmesi 

ve bunların yönetmelik haline getirilmesi gereklidir (Bayazıt, 2001). 

Günümüzde insan çevre etkileĢimine yeni bir bakıĢ getiren çevresel psikoloji, 

çevresel algılama, çevresel estetik kavramlarına önceki bölümde değinilmiĢtir; kent 

mobilyalarında tasarım kriterlerini etkileyen diğer bir unsur ise “Bilgi Ġletimi 

Estetiği”dir. Kullanıcıların gördüğü nesnelerden aldığı, bilgi iletimi kaynaklı estetik 

değerler, kent mobilyaları tasarımında alternatif çözümler imkanı verebilmektedir. 
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Bugünkü adıyla bilgi iletimi kuramı, Shannon ve Weaver‟ın (1949) yazdığı 

“ĠletiĢimin Matematik Kuramı” adlı eserle birlikte bilim dünyasına katılmıĢtır. Bilgi 

iletim kuramının  dayandığı iletiĢim sistemi ġekil 4.2‟deki gibi özetlenebilir  (Öztürk, 

1991): 

 

  

  

 

 

 

 

 

ġekil  4.2: Tasarımda bilgi iletimi kuramı  (Öztürk, 1991) 

Bu kuramdan yola çıkarak, tasarımcıların kararları verirken kullanıcılara biçim, renk, 

doku, boĢluk ve benzer sinyaller aracılığı ile belirli iĢaretler gönderdiği söylenebilir. 

Bu iĢaretlerin kullanıcılar tarafından beğenilmesi için, tasarımcının iĢaretler birikimi 

ile kullanıcıların iĢaretler birikimi arasında nitelik bakımından ortak bir arakesit 

bölgesinin var olması gerekir. Tasarımcılar tarafından seçilen iĢaretler malzeme ile, 

biçim ile, doluluk ve boĢluk oranları ile, renkle ve diğer olanaklar ile dizimsel araçlar 

tarafından üst iĢaretlere dönüĢtürülür; anlamsal ve yararsal özellikler kazanır 

(Öztürk, 1991). 

4.1.3.2 Kent Mobilyalarında Malzeme Seçiminin Değerlendirmesi 

Kent mobilyaları tasarım aĢamasında yaĢanan malzeme seçim süreci, mobilyanın 

kullanım ömrü ile, doğal ve insan kaynaklı yıpranma ve tahribat miktarı ile doğrudan 

iliĢkilidir. Ayrıca malzemelerin kullanıcıda yarattığı psikolojik etki, o ürünle 
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arasındaki iletiĢimi güçlendirme veya zayıflatma etkisine sahiptir. Bu aĢamada 

oluĢacak bir iletiĢim eksikliği vandalizm eylemini destekler niteliktedir. 

Çok çeĢitli olan kentsel donatılarda kullanılması gereken malzeme türlerinin özelliği 

en az bakım gerektirecek, ekonomik (düĢük maliyetli) olanlarıdır. Örneğin beton 

(prefabrike ve türleri), plastik, döküm demir veya paslanmaz çelik ve gerektiğinde 

iĢlenmiĢ ve dayanıklılaĢtırılmıĢ, enprenye edilmiĢ ahĢap oturma elemanları vb. 

kullanılabilir. Bakım-onarım (boya vb.) gibi masraflar gerektiren malzemelerden 

kaçınılmalıdır (Pakdil ve Manisa, 2001). Bugün, ahĢaptan metale, betondan piĢmiĢ 

toprak malzemeye, plastikten alçıya kadar çok çeĢitli bir ürün yelpazesi ile yeni 

ürünlerin üretiminde artıĢ görülmektedir (Kesim ve Eroğlu, 2001). 

Günümüz teknolojisi tasarımcıya geniĢ bir malzeme seçme imkanı sunmaktadır; 

ilginç veya geleneksel malzemeler yeni biçimlerde kullanılmaktadır. Tasarımcılar, 

kent mobilyalarında görsel önemin giderek yaygınlaĢmasıyla belirli durumlar için 

uygun malzemenin seçilmesine ihtiyaç duymaktadır. Malzeme seçiminde 

tasarımcının değerlendirebileceği kriterler Ģunlardır: 

 Kentsel kimlikle uyum gösterme, 

 Tasarım aĢamasından sonra orta çıkan son ürün biçiminin seri üretime 

uygulanabilirlik, 

 Üründeki diğer bileĢenler için kullanılan malzemelere uyum gösterme, 

 Paslanma ve vandalizm gibi yıkıcı güçlere karĢı dirençli olmadır (Malt, 1970). 

4.1.3.3 Kent Mobilyaları Tasarımı AĢamasında KarĢılaĢılan Sorunlar 

Tasarımcılar hem ürünlerin birtakım iĢlevsel özelliklerini göz önünde bulundurmak, 

hem de kullanıcı kitlesinin özelliklerini çok iyi tanımlayarak ürünle yaĢayacakları 

iliĢkileri farklı iĢlev düzlemlerinde optimize etmek durumundadırlar. Ancak bunu 

yaparken sorunlarla karĢılaĢılmakta ve sonuçta ürün kullanıcının gereksinimlerine 

cevap verememektedir. Bu durum özellikle kent mobilyası gibi çok geniĢ kullanıcı 

kitlesi olan tasarım ürünlerinde oldukça sık görülür (CelbiĢ, 2001). 
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Kent mobilyalarının tasarımında karĢılaĢılan bu tip problemlerin bazı nedenleri Ģöyle 

sıralanabilir. 

A. Kullanıcı özelliklerinin iyi etüt edilmemesi: Kullanıcıya ait verilerin tasarımcıya 

aktarılmasındaki yetersizlikten kaynaklanabilir. 

B. Tasarım kararlarında önceliklerin yanlıĢ konması: Çevre koĢulları dikkate 

alınmadan malzeme ve üretim yöntemlerinin seçilmesi veya konforun dikkate 

alınmayıp sembolik yapının öne çıkması çok sık yaĢanmaktadır. Nedenleri ise, 

tasarımcıların daha çok biçimsel ve görsel kaygılara düĢmeleri veya 

uygulayıcıların, bu ürünler üzerinde bazı kurumsal mesajlar verme gayretleri 

olabilir. 

C. Tasarım seçimlerinde yapılan hatalar: Ekonomik nedenlerden, karar verme 

pozisyonundaki kiĢilerin konuyla ilgili birikim ve vizyon eksikliklerine kadar 

birçok neden sayılabilir (CelbiĢ, 2001). 

4.1.4  Kent Mobilyaları ve Kent Kimliği ĠliĢkisi 

Kent kimliğinin oluĢmasında kent mobilyalarının önemli bir yeri olduğuna değinen 

Bayazıt (2001), kimliğin oluĢturulmasında çok çeĢitli öğelerden yararlanılabileceğini, 

ancak bu öğelerden tümünün endüstri tasarımının konusuna girmediğini  

vurgulamaktadır. ġatır (2001), “Hangi malzemeden yapılmıĢ oldukları ön planda ele 

alınmaksızın, seri üretimi gerektirmeyen ve kent içi düzenlemede bir kereye özgü ya 

da az sayıda olan, zemin malzemesiyle bütünleĢen, yerine göre ve yerinde inĢa 

edilerek üretilmiĢ kent nesneleri ürün tasarımı konusunun dıĢında kalır” demektedir. 

Endüstri ürünleri tasarımı kentte, fabrikalarda üretilerek yerine taĢınan ve o yere 

monte edilen, daha sonra yeniden taĢınma imkanı olan ürünlerle ve bu ürünler 

bütününün oluĢturduğu imaj ile ilgilidir. 

“Her kültürel içerikli kullanım nesnesinde olduğu gibi, endüstri ürünü nesneler de 

toplum yaĢamı içinde, kendi temel kullanım iĢlevlerinin yanı sıra toplum tarafından 

kendilerine verilen anlamaları da yüklenirler. Böylece nesne kullanım iĢlevini 

karĢılamakla kalmaz, kendisi üzerinden iletilmek istenen anlamları da 

yüklenerek,toplum yaĢamı içinde yeni bir kimlik kazanır” diyen Bayrakçı (2001), 

endüstri ürünlerinde kimlik kapsamını iki temele dayandırmaktadır; bunlar “ürün 
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imajı”  ve “firma imajı”  kavramlarıdır. Ürün imajı, bir ürün takımı içinden belirli bir 

ürünün kullanıma seçilmesinin nedenlerini içerir. Firma imajı ise;çeĢitli firmalar 

içinden belirli bir firmanın ürünleri tercih etmenin nedenlerini açıklar. 

Kent kimliği zaman içinde oluĢur ve geliĢir; kent mobilyası ise daha kısa ömürlü bir 

sistemdir. Kullanıcıların sosyal kültürel davranıĢ özellikleri, nesneden beklentileri, 

görsel,estetik değer yargıları ile çevre düzeni içindeki iĢlevsel, anlamsal gereklilikleri 

gibi faktörler altında oluĢur ve geliĢirler. 

4.2   Kent Mobilyaları Tasarımda Tüketici Taleplerini Etkileyen Kriterler 

Günümüzde kent mobilyaları ile donatılmıĢ mekanların, insanların psikolojik, sosyo-

kültürel ve  estetik açıdan eğitici rolü olduğu açıktır; ayrıca insanları yönlendirecek 

iĢlevselliği sağlamanın yanı sıra, kent imajının ve kentli olma bilincinin geliĢmesinde 

de etkili olduğu artık bilinmektedir. Ġnsan ve kent mobilyası arasındaki bu çift yönlü 

etkileĢimin incelenmesi, bu alandaki  endüstriyel tasarımın çalıĢmalarının 

Ģekillenmesine katkıda bulanacaktır. 

“ġehirlerin yaĢamında iĢlevleri yadsınmayan kamu mekanları ve Ģehir mobilyalarının 

tasarımının niteliği, mekan içinde yer alan insanın etkinliklerini, özelliğini belirler ve 

yönlendirir” (Atabay ve Pilehvarian, 2001). 

ÜretilmiĢ olan ürünün insanlar tarafından kullanıma seçilmesi için hangi grup 

kullanıcıların özendirileceği belirlenebilir. “Endüstriyel üretim koĢulları içinde 

büyük sayılarla üretilip topluma ulaĢan ürünlerin, bu çoğul üretimi karĢısında 

kullanıcıların tekil beklentileri de söz konusudur. Bu çoğul üretim içinden seçimini 

yapan kullanıcı, nesnenin kendi bireysel beklentileri ile kiĢisel özelliklerini 

yansıtmasını ister” (Bayrakçı, 1991). Ancak endüstriyel üretimin özelliği birbirinin 

aynı seri üretim nesnelerinin oluĢturulmasıdır ve bu yüzden ürünlerle kullanıcılar 

arasındaki iletiĢim çok dar bir çerçeve içinde gerçekleĢir. 

Kent mobilyalarının iĢlevsel boyutu, çok geniĢ bir iletiĢim ağıyla iliĢkilidir. Bayrakçı 

(1991), bir yandan nesnelerle kenti kullanan kiĢiler arasındaki iĢlevsel ve anlamsal 

iletiĢim, bir yandan mobilyaların kimliği ile kentin kimliği arasındaki bağlantıya 
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dayanan iletiĢim, bir yandan da kent mobilyalarının kent otoritesini temsil ederek 

oluĢturduğu kimlik, bu geniĢ iletiĢim ağının odak noktasını oluĢturur. 

Kentsel donatılar, geniĢ kitlelerin kullanımına, taleplerine ve beğenilerine açıktır. 

Kullanıcıların bu talepleri ve donatıların baĢarıları aĢağıda ifade edilen durumlarda 

değiĢkenlik gösterir.  

 Uzun süreli, kalıcı olan değerlere bağlılıktansa, kısa kullanımlı ürünler de yeni 

tasarım seçenekleri oluĢtururlar. Günümüzde bir nesnenin değeri objenin içinde 

değil, insanların onun hakkında ne düĢündüğünde gizlidir. Seri üretilen kent 

mobilyaları nadiren değerli sayılsa da, kentsel çevrenin kaliteli olabilmesi için 

kentin, kiĢilere veya belli bir gruba özel, lüks ürünler ile donatılması gerekmediği 

anlamını taĢımaktadır. Kısa süreli kullanım, kentsel yaĢam standartlarının teknoloji 

ile birlikte geliĢmesine olanak tanır (Malt, 1970). 

 Nüfusu artan kentlerde daha iyi bir kentsel çevre sağlamada seri üretilen 

bileĢenlerin payı büyüktür. Kentlerimizin değiĢimi için belirli ekonomik sınırlar 

içinde endüstrinin üretim kapasitesinden faydalanılmalıdır. Günümüzde endüstri, 

kaçınılmaz olarak, çevreyi Ģekillendirmede geçmiĢte olduğundan çok daha egemen 

bir rol almıĢtır. Bu aĢamada tasarımcı endüstriyel kapasite ile kullanıcı ihtiyaçlarını 

bağdaĢtırmak için aracı görevindedir (Malt, 1970). 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.3 : Ġnsan-mobilya-çevre 

iliĢkisinin kentsel ölçekte 

değerlendirilmesi        (Malt, 1970) 
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 “Minimal” tasarım günümüzde tasarımın her aĢamasında karĢılaĢtığımız bir olgu 

haline gelmiĢtir. AhĢap direklerden aĢağı sallanarak kentte dolaĢan telefon ve diğer 

hizmet kabloları bir zamanlar belediyelerin zenginliğini ifade ederken, günümüzde 

kentin yoksulluğunu simgeler hale gelmiĢtir ve artık kabul görmemektedir. Bu 

doğrultuda, kenti yeniden donatırken tasarım eğiliminin boyut küçültme ve bazı 

kentsel donanımların gizlenmesi yönünde olmalıdır. Büyüklük ve çokluk, iyi 

olmanın Ģartı değildir; daha etkili iliĢkilerin sağlandığı bir sistem kurulabilmesi 

kentsel bileĢenlerin kendi aralarında ve çevreleri ile uygun ölçeklerde olmasından 

geçer. Yeni kentsel mobilyaların tasarımında kullanıcılar açısından önemli olan, 

diğerleri ile bağlantı kurabilme, geliĢtirebilme yönlerinin ve kiĢisel iliĢkilerin 

teĢvikidir (Malt, 1970).  

 GeniĢ kitlelerin beğenisinde imge veya kimlik de büyük rol oynar. Kentsel imge, 

o kentin doğal yapısında olabileceği gibi, her kent, her zaman bu Ģansa sahip 

değildir. Bu durumda kent kimliğinin oluĢması insan yapımı, daha kusursuz yapay 

bir kimlik olabilir. Fikirler bir toplumu diğerinden ayıran unsurlardır. Eğer kent 

imgesindeki amaç kullanıcıların duygularına hitap edip, kenti cazip kılmak ise, yapay 

çevrelerde tasarımcının imkanları sınırsızdır (Malt, 1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.4 : Kimliği oluĢturan kent mobilyaları  (www.users.globalnet.co.uk) 
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 Hareket kabiliyeti bir kentli için çok büyük önem taĢır. Sokaklarda insanların 

birbirlerine çarpmadan yürüyemez hale gelecekleri bir döneme oldukça yakın 

olduğumuzu söyleyebiliriz. KarıĢıklığı ve mekanı düzenlemek amacıyla 

yerleĢtirilen bazı kent donatıları ise aksine daha fazla görsel karmaĢaya neden 

olabilmektedir. Ġnsan organizması hava ve su kirliliğine olduğu gibi, bu görsel 

kirliliğe de alıĢmak durumunda kalmıĢtır.  

Ayrıca araĢtırmalar, alanların insan davranıĢlarında belirleyici bir değiĢken olduğunu 

göstermektedir. Ġnsanın gittikçe artan saldırgan davranıĢları kent tasarımcılarının 

karĢı karĢıya geldikleri önemli bir sorundur. Nüfus arttıkça insanların birbirlerine 

karĢı saldırganlığı artar. Bu yüzden kentsel çevrede çalıĢan tasarımcıların 

saldırganlığı azaltabilmedeki paylarına giderek yoğunlaĢan bir ilgi oluĢmuĢtur. 

Mekansal düzenlemeler, tepkileri öyle gizli tetikler ki, bireyin kendisi bile bilinçli 

olarak farkında değildir. Mekan yetersiz kaldığında ise bozucu ve bazen öldürücü bir 

gerilim oluĢmaya baĢlar (Malt, 1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  4.5:  Kentte otomobil sayısındaki artıĢ ve sonuçları  (Malt, 1970) 
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4.3   Türkiye’de Kent Mobilyaları Üretimi ve Sorunları 

Türkiye‟de özellikle son on yıl içerisinde kent mobilyası kavramının sıkça kullanılır 

hale gelmesi, bu konuda olumlu geliĢmeler ve bazı dönüĢümler olduğunun 

göstergesidir. Kentler açısından bu  önemli öğelerin üretimde ve uygulamada 

kullanılan tür ve sayılarında oldukça artıĢ gözlenmektedir. 

“1990‟lı yıllar ve öncesinde, çoğunlukla banka reklamı taĢıyan oturma elemanları, 

belediye logolu çöp kutuları, TCK amblemli yol aydınlatmaları kullanılmaktaydı. 

Günümüzde gerek ekonomik, gerek fonksiyonel ve gerekse estetiksel açıdan daha 

çağdaĢ elemanlara geniĢ yer verilmeye baĢlanmıĢtır. Türkiye‟de ekonomik 

geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan bu hareketlilik, monoton renk, doku ve 

biçimlerle kullanılan birçok elemanın yenilenmesine ve kalite artıĢına neden 

olmuĢtur” (Kesim ve Eroğlu, 2001). 

Kentsel alanlarda, kullanıcısı tam olarak belirlenemeyen donatıların tasarımında 

karĢılaĢılan güçlük ve sorunlar gibi, üretiminde, malzeme seçiminde, yer seçiminde, 

bakım ve kullanımın aĢamalarının tümünde sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Eski 

uygulamaların gölgesinde kalmak, yeniliklere ayak uyduramamak bu hatalarda 

bugüne kadar önemli rol almıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde bu hatalar uzun zaman önce en 

aza indirgenmiĢtir. Türkiye‟de yeni yeni de olsa bu yönde bazı uygulamalara 

geçildiği, fuarlar, sempozyumlar ve ürün kataloglarının yapılmasından da 

anlaĢılmakta, eksiklik ve sorunlar giderek ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye‟de kentsel donatı tasarımıyla birlikte gelen bu geliĢme ve getiriler, gerek 

eski alıĢkanlıklar ve gerekse bilinçsiz oluĢumlar açısından birçok sorunu da 

beraberinde getirmiĢtir. “Kent mobilyaları malzeme, iĢçilik, estetik, ekolojik 

kullanım gibi pek çok sorun ile karĢı karĢıyadır” (Kesim ve Eroğlu, 2001). Bu açıdan 

vandalizmin çok büyük yer tuttuğu Türkiye‟de kent mobilyalarına dair diğer 

sorunlara da değinmek kaçınılmazdır. Türkiye‟de kent mobilyalarındaki yetersiz 

uygulama nedenlerini  7 ana baĢlıkta incelemek mümkündür: 
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4.3.1  Tasarıma ĠliĢkin Sorunlar 

Önceki bölümlerde de belirtilen tasarım sürecinde yaĢanan problemlerin yanı sıra 

kentsel donatı ürünlerinin, kullanıcıların gereksinimlerine cevap verememesine ve 

kaynak israfına neden olan  diğer hatalar Ģöyle sıralanabilir: 

 Kullanıcı gereksinimlerinin, insan ölçülerinin ve davranıĢlarının bir bütün olarak 

ele alınamayıĢı, 

 Kalitesiz, kötü, dayanıksız ve yanlıĢ malzeme seçimi, 

 Endüstrideki eksiklikler nedeniyle, mobilya standartlarının geliĢtirilememesi, 

 Mobilya tasarımında estetik açıdan renk, doku ve biçim hatalarının yapılmasıdır 

(Yıldızcı, 2001) 

4.3.2  Malzeme ve ĠĢçiliğe ĠliĢkin Sorunlar 

Önceki bölümlerde de kent mobilyaları tasarım sürecinde malzeme seçiminin 

önemine değinildiği gibi, bu aĢamada karĢılaĢılan sorunlar ürünün daha sonraki 

varlığı ve kullanım süresinde etkisini göstermektedir. Bu sıkıntıları Ģöyle sıralamak 

mümkündür: 

 Tasarımcı-kullanıcı iliĢkisinin iyi kurulamamasından kaynaklanan yanlıĢ 

seçimlerin yapılması, 

 Mobilya birçok yönden iyi tasarlanmıĢ olsa bile, ekonomi-fonksiyon-estetik 

(EFE) üçgeninde sorun yaĢabilmesi, 

 Fabrikasyon aĢamasında ve mobilyanın alana uygulanması aĢamasında yaĢanan 

iĢçilik problemlerinin parklardaki vidası çıkmıĢ banklara, kapağı sökülmüĢ çöp 

kutularına, düĢme tehlikesi gösteren aydınlatma elemanlarına neden olması ve 

kullanıcı tarafından benimsenmeyip, tahribata maruz kalmasıdır (Kesim ve 

Eroğlu, 2001). 
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4.3.3   Mekana ĠliĢkin Sorunlar 

Kent mekanlarının düzenlenmesi aĢamasında, mobilyaların geliĢigüzel dağıtılması, 

toplumun istek ve iĢlevsel gereksinimlerini karĢılayamayacaktır; bu da toplumda 

kentsel Ģiddete yönelik davranıĢlara yol açmaktadır. Bundan dolayı, mobilyaların 

yerleĢtirilme sürecindeki hataların kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı 

tespiti yanlıĢ olmayacaktır. 

Konuya peyzaj mimarlığı açısından yaklaĢan Kesim ve Eroğlu‟nun (2001) “Yer 

seçimi doğru yapılan her donatı ya da kent mobilyası gerekli talebi görmekte ve en 

az tahribatla karĢılaĢmaktadır” söylemi, yer seçiminin tahribatla olan yakın iliĢkisini 

destekler niteliktedir. 

Örneklemek gerekirse, yaya yürüyüĢünü bozacak Ģekilde yerleĢtirilen bir bank, 

taĢınmaya, itilmeye açıktır; bu esnada tahribata uğraması da kaçınılmaz bir sondur. 

Ġstanbul metropolündeki kent mobilyaları mekansal algılama açısından incelendiği 

zaman; 

 Tasarım ve uygulamada değiĢen çevre faktörlerinin göz önüne alınmayıĢı, 

 Elemanların noktasal olarak düĢünülmesinden doğan uyumsuzluk, 

 Donatıların kentsel peyzaj öğeleri ile bütünleĢmemesi, 

 Altyapı noksanlıklarından kaynaklanan hataların varlığı sayılabilir (Yıldızcı, 

2001). 

4.3.4  Ekolojik Kullanıma ĠliĢkin Sorunlar 

Ekolojik kullanım peyzaj mimarlılığının önemle üzerinde durduğu bir konudur ve 

eksikliği kentsel donatılarda bazı sorunlara neden olmaktadır. “Bir alana herhangi bir 

peyzaj elemanı ve donatısı getirmeden önce alanının iklim, yükselti, toprak gibi tüm 

ekolojik verilerinin gözden geçirilmesi ve en uygun kullanımların belirlenmesi” 

anlamına gelen ekolojik kullanım (Kesim ve Eroğlu, 2001), kent mobilyalarına 

uyarlandığında „alana getirilecek mobilyanın malzeme özellikleri ile alanın ekolojik 

özelliklerinin uyumu‟ olarak tanımlanabilir. 
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Türkiye‟de beĢ farklı özellik gösteren iklim bölgesi bulunmaktadır. Kent 

mobilyalarının tasarımında bu farklılıkların düĢünülmemesi büyük sıkıntı 

yaratmaktadır. Örneğin, ormanları ile simgeleĢmiĢ bir yerde ahĢap bankların 

kullanımı ekolojik açıdan nasıl doğru sayılırsa, malzemenin suya ve diğer etkenlere 

karĢı mukavemeti, uygulama ve üretim kolaylığı gibi konuları gözden kaçırmak o 

derece yanlıĢ olacaktır (Kesim ve Eroğlu, 2001). 

Çözüm olarak ahĢap görünümlü beton veya plastik malzemelerin banklarda 

kullanılması ve suni peyzaj elemanları söz konusu ise de, görünümü ile kullanımı 

arasındaki farklılık kullanıcı taleplerinin karĢılanmasına engel olabilmektedir. 

4.3.5   Kullanıcıya ĠliĢkin Sorunlar 

Kent mobilyalarında kullanıcılara iliĢkin gözlenen en önemli ve yaygın sorun, bu 

çalıĢmanın da asıl konusu olan vandalistik eylemler ve kötü kullanımlardır. Bu 

aĢamaya kadar vandalizm olgusunun nedenleri, sonuç ve etkileri, insanın algısal ve 

davranıĢsal özellikleri de göz önünde tutularak 1. Bölüm‟de ayrıntılarıyla 

incelenmiĢtir. Bu olgunun dıĢında, Türkiye‟de görülen kullanıcıya iliĢkin kent 

mobilyası sorunları Ģöyle özetlenebilir: 

 Ġlgisizlik, 

 Eğitimsizlik, 

 Kültür farklılığı, 

 Büyük kent psikolojisi içerisinde bencil, umursamaz dünya görüĢü ve      

      davranıĢları, 

 Doğa sevgisinin olmayıĢı, 

 Sanat, güzellik ve estetik duygularda yozlaĢma, 

 Bilgisizilik, yanlıĢ kullanma, bozma, tahrip etme (vandalizm) duygularıdır                    

     (Yıldızcı, 2001). 

4.3.6   Bakım-Onarım ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Sorunlar 

Kent mobilyaları, doğal faktörler, kazalar veya vandalizm nedeniyle fiziksel ve 

görsel olarak eskimektedir. ĠĢlevlerini yitirmekte veya tam olarak 

yapamamaktadırlar. Kent mobilyalarının bakım ve onarım çalıĢmaları da yerel 
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yönetimlere düĢmektedir. Türkiye‟de ne yazık ki vandalizme hedef olmuĢ 

mobilyaların onarımı ve yenilenmesinde duyarsızlık ve yetersizlik görülmektedir. 

Aynı eksiklik, seçim zamanında propaganda amacıyla tüm donatılara ve çevreye 

yapıĢtırılan ilan ve bayrakların uzun süre sökülmemesinden (Türkoğlu, 1991), sokak 

ve parklarda dağılmıĢ çöplerin temizlenmemesine kadar bir çok alanda 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  4.6: Üzerine Yazı YazılmıĢ Geri DönüĢüm Kutuları ve Önünde Biriken Çöp 

(Tarakcı, Bakırköy 2002) 

Yıldızcı (2001) bakım ve onarımın, hem kullanıma özendirme hem de vandalistik 

eylemleri engelleme açısından önem taĢıdığını vurgulamaktadır. Bakımsız, eski ve 

pis görünümlü bir mobilya saldırgan davranıĢlara cesaret verir ve kullanımı tercih 

edilmez. Bu açıdan bakım çalıĢmaları önemlidir. 

Yerel yönetimlerin, düzenli olarak kent mobilyalarını kontrol ederek uygun bakımı 

yapmaları gerekmektedir. Bunun için de bu iĢe özel para ayırmalı ve elemanlarını 

bilgi ve estetik açıdan  eğitmelidir; bilinçli bir bakım ve onarım iĢi için, bakımı 

yapacak kiĢilerin konularında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ayrıca bakım–onarım 

çalıĢmaları düzenli olarak aksatılmadan yapılmalıdır; aksi takdirde mobilyalar 

giderek artan bir hızla zarar görmeye baĢlayacaktır. Temizleme için de uygun 

malzeme seçimine dikkat edilmelidir. 
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4.3.7  ĠĢletmeye ve Yönetime ĠliĢkin Sorunlar 

Türkiye‟de, özellikle metropol Ģehirlerde yaĢanan hızlı ve sağlıksız kentleĢme 

olgusu, kentsel mekanları ve donatıları olumsuz yönde etkilemekte, gerek kent 

kimliğinin zedelenmesine ve kaybolmasına, gerekse iĢlevsiz, kötü kullanılan ve 

vandalizmi davet eden kamusal mekanların yaratılmasına neden olmaktadır. Tüm bu 

kentsel alan ve donatılardan sorumlu asıl kurum belediye ve yerel yönetimlerdir 

ancak Türkiye‟de bu kurumların eksiklikleri de sonuçları ile birlikte izlenmektedir. 

ġehir mekanlarının ve mobilyalarının prototip geliĢtirilmesi yerine Ģehrin dokusu ve 

mekanın tarzına ve üstlendiği iĢleve bağlı mobilya tasarımının giderek bilimsel ve 

teknik yöntemlerle ele alınan bir kurgu içinde yapılmasının yerel yönetimlerin 

baĢlıca görevi olduğunu vurgulayan Atabay  (2001), yerel yönetimlerin 

örgütlenmesinin, gerekli koordinasyonu sağlamasının ve tasarım kriter ve amaçlarını 

belirlemesinin de gerekliliğinin altını çizmiĢtir. 

ġanlı‟ya göre (1991), kaliteli kentsel alanların oluĢmamasının nedenlerinden biri, 

varolan kaynakların akılcı ve etkin kullanılması için gereken bilinç, duyarlılık ve 

kararlık eksikliğidir; bir diğer nedeni ise tasarımcı-planlamacı dıĢında gerçekleĢen 

özel, yarı kamusal ve kamusal kent biçimlendirici geliĢme eylemlerinin 

bütünleĢtirilmemesi ve yönlendirilememesidir. ĠĢte bu iki koĢul, tasarımı belki de 

yönetim platformuna doğru çekmekte ve „tasarım yönetimi‟  ve „koordinasyon‟ 

kavramlarını gündeme getirmektedir. 

Nitekim Ġstanbul‟da kent mobilyaları açısından koordinasyon eksiliği, temel 

sorunlardan biri olarak gözlenmektedir. Mobilya tasarımlarında görülen eĢgüdüm 

yetersizliği, amaçlama, planlama, kadro, bütçe, uygulama bütünlüğü, kısacası 

„yönetimden‟ bağımsız değildir.  

“Kentsel tasarımlarda koordinasyonun sağlanmasının en doğal ortamı yerel 

yönetimler ve belediyelerdir” (ġanlı, 1991). Bununla birlikte yerel yönetimlerin 

kaynakları kısıtlamasız kullanımları halinde dahi, geçerli olabilecek bir sistemin, 

ülkenin tüm kentleri için geliĢtirilmesi, belli bir yaĢam kalitesindeki düzenlemelerin 
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sağlanması için bir „kentsel düzenleme fonu‟ oluĢturulması kaçınılmazdır (Çubuk, 

1991). 

Ayrıca Çubuk‟un (1991) belirttiği gibi, kentsel alanlardaki sorunun oluĢmasında hızlı 

ve plansız büyüyen kentlerdeki günlük yaĢamın, sosyal ve ekolojik dengesizlik 

içinde geliĢmesinin payı olduğu söylenebilir. Bu dengesizlikleri en aza indirmek, 

kentlerde sosyal yaĢamı canlandırmak, yeni kentsel peyzaj ve donatılar yaratmak 

ancak çağdaĢ yaĢam bilincinin ve kamunun görev bilincinin oluĢmasıyla mümkün 

olabilir. 

4.3.8  Türkiye’de Kent Mobilyası Üretimi 

Türkiye‟de ekonomik geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan bu hareketlilik ve 

geliĢmeler sonucunda kentsel donatı taleplerinde artıĢ görülmüĢ, Amerika ve Avrupa 

sektörü ile yeni iĢ bağlantılarının oluĢması gündeme gelmiĢtir. Nitekim, uzun yıllar 

boyu Avrupa ve Ġtalyan Ģehir mimarisi ile kusursuz uyum sağlayan ürünlerin 

geliĢtirilip, yaratılması konusunda faaliyet gösteren Bellitalia firması, Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi kuruluĢu olan ĠSTON ile aralarındaki ortaklığı baĢarılı ve 

önemli bulmaktadır (Zilli, 2001). ĠSTON‟u  Avrupa‟nın en önemli kent donatıcısı 

olarak değerlendiren Zilli (2001), ürünlerin milli sınırların çok ötesinde de takdir 

göreceğini belirtmiĢtir. 

Ġstanbul‟un park, bahçe, meydan ve sokaklarında kullanılan kent mobilyalarını üreten 

ĠSTON, BüyükĢehir Belediyesi‟nin  “uygar kent-uygar kentli” anlayıĢı kapsamındaki 

çalıĢmalarda önemli bir rol üstlenmiĢ, modern çizgisi ile kent yaĢamına çağdaĢ 

yaklaĢımlar getirmiĢtir. 

ĠSTON (Ġstanbul Beton), hazır beton ve beton elemanları üretip satmak amacıyla 

1977 yılında BüyükĢehir Belediyesi, Yol Bakım ve Onarım Müdürülüğü'ne bağlı bir 

Ģantiye olarak kurulmuĢtur. Bugün bir anonim Ģirket olan ĠSTON tesislerinde parke 

taĢları ve kaldırım bordürleri, prefabrik yapı elemanları, beton ve betonarme boru ve 

kent mobilyaları üretilmektedir (Hürriyet Gazetesi, 26.07.1999 Tarihli Haber). 

Firmanın beton ve ahĢap üretim teknolojikleri, üretimde kullanılan malzeme ve 

standartları Ģu Ģekilde özetlenmektedir: 
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 ĠSTON Beton Üretim Teknolojisi:  ġehir mobilyaları beton ürünlerinde renkli 

agrega ile yapılan betonun çelik kalıplar içerisinde vibrasyona tabi tutulması ve 

üretim sonrasında yüzey yıkama yöntemi ile üretim gerçekleĢmekte olup modüler 

ürünlerin montaj iĢleminden sonra sevke hazır hale gelmesiyle üretim 

tamamlanmaktadır. ġehir mobilyaları beton üretim kapasitesi aylık 400 ton'dur. 

(www.iston.com.tr, 2003) 

 ĠSTON AhĢap Üretim Teknolojisi:   Homojen yapılı, düzgün lifli meranti, iroko, 

movengi, novengo gibi tropik ahĢap iĢlenerek doğal ya da renkli poliüretan vernik 

uygulanarak üretim yapılmaktadır. Kullanılan ahĢap fırınlanmıĢ olup, atmosferik 

Ģartlara karĢı oldukça stabildir. Mikroorganizmalara karĢı dayanıklıdır. Ürün 

gruplarına göre montajın ardından sevke hazır hale gelmektedir. AhĢap üretim 

kapasitesi aylık 200 m3'tür (www.iston.com.tr, 2003). 

 Üretimde Kullanılan Malzemeler:   

- BPÇ42.5 Beyaz Çimento,  

- Renkli Agregalar (mozaik), 

- ST37-2 çelikler, 

- Pikdökümler, 

- Paslanmaz çelikler, 

- Galvaniz kaplı metaller, 

- Elektrostatik boyalı metaller, 

- Tropik ağaçlar (paduk, movengum, meranti, iroko), 

- Koruyucu cilalar   (www.iston.com.tr, 2003). 

 Standartlar: 

- BETON:   Beton üretimi TS500, TS11222, TS708 ve ilgili standartlara göre 

gerçekleĢtirilmekte olup beton sınıfı BS40'tır.Üretimde BPÇ42.5 beyaz çimento 

kullanılmaktadır. 

- METAL:   Kullanılan metallerde ST37-2, AISI316, AISI110 standartlarına göre 

üretim gerçekleĢtirilmektedir. 

- AHġAP:   Tropik iklim ağaçları kullanılmakta olup oyun gruplarında TS1176 

standartına göre üretim gerçekleĢtirilmektedir (www.iston.com.tr, 2003). 
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ġekil  4.7: Kent mobilyaları üretimi, ISTON ve ÇĠMSA                  

(www.iston.com.tr, www.cimsa.com.tr) 

Bu veriler ve uygulama örneklerinin ıĢığında bir değerlendirme yapmak gerekirse, 

ĠSTON üretim teknolojisinde, malzeme kalitesinde ve uygulama tekniklerinde 

oldukça hassas davranarak, ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağladığı, daha 

estetik bir görünüme sahip olarak, mobilyaların olası vandalizm eylemlerine karĢı 

doğal bir koruma elde ettiğini söylemek mümkündür. 

Türkiye‟de kent mobilyaları endüstrisinin yeterince geliĢmemiĢ olmasına rağmen 

(Yıldızcı, 2001), bazı kuruluĢların giderek güçlenen çalıĢmaları oldukça umut 

vericidir. Son 10 yıl içerisinde üretilen ve uygulanan mobilya tür ve sayısı oldukça 

artıĢ göstermiĢtir (Kesim ve Eroğlu, 2001).  
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Kent mobilyaları üretimi yapan bir diğer bir firma ÇĠMSA‟dır. Dünyanın da sayılı 

beyaz çimentoları arasında olan ve Türkiye'de satılmakta olan, portland çimentoları 

arasında dayanımı en yüksek olan  “beyaz ve gri portland çimentosu” ve “portland 

kalkerlı beyaz çimento”, dekoratif kaplama taĢları gibi prekast uygulamalarda 

baĢarıyla kullanılmaktadır. Yer karoları, kaldırım ve bordür taĢları, hazır basamak ve 

balkonlar, pencere söveleri ve kent mobilyaları gibi uygulama alanlarında da sıklıkla 

kullanılmaktadır (www.cimsa.com.tr). 

Fabrikası Ġstanbul‟da faaliyet gösteren bir diğer üretici firma olan ES-EKS 

uygulamalarında, geniĢ satıhlı ürünlerin hepsinde özel kaplamalar kullanarak 

kalitenin yanı sıra, dekoratif bir görünüm de elde etmektedir. Firmanın ürünleri 

arasında, çiçeklikler, banklar, aydınlatma elemanları yer almaktadır (www.es-

eks.com.tr). PARK TASARIM (www.parktasarim.com),   BĠZĠMPARK KENT 

MOBĠLYALARI DEKORASYON (www.webrehberi.net/link), DÜNDAR ÇEVRE 

TASARIM UYGULAMA (www.dundar.com.tr), CEMER AYDINLATMA VE 

ġEHĠR DEKORASYON (www.cemer.com.tr), DU-SE FĠBERGLAS  

(www.dusefiber.com.tr/giris), AFAPREFABRĠK, AS BETON, ÇAĞDAġ YAPI 

SANAYĠ, FORM BETON SANAYĠ, IġIKLAR., SET PETOYA PREFABRĠK, 

YAPI MERKEZĠ PREFABRĠKASYON firmaları Türkiye‟de kent mobilyaları 

üretimi, peyzaj proje ve uygulama hizmetleri veren kuruluĢlardan bazılarıdır. 

4.4 Oturma Bankları                       

Banklar, oturma grupları gibi kentsel donatılar, insanların dinlenme ihtiyaçlarını 

karĢılamak için kullanılır (Anılsın, 2001). DıĢ mekanda fiziksel dinlenmeye yönelik 

olan bu  oturma birimleri kullanım yerine ve türüne göre farklı özellikler gösterirler. 

Park içindeki, su kenarındaki oturma yerleri çoğunlukla doğal malzemeden yapılır; 

bunlar iskemle, koltuk veya bank gibi taĢınabilir ya da zeminle bütünleĢmiĢ sabit 

elemanlar olabilir.  

Oturma yerleri çiçeklik, duvar gibi elemanlarla birlikte düĢünülebileceği gibi, 

gerektiğinde de sosyal iletiĢim sağlamak amacıyla oturma grupları biçiminde 

düzenlenebilir. Kentsel mekan içinde, kaldırımlarda, sokak ve meydanlarda binalar 
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arası boĢluklarda yer alan yeme-içme düzenine yönelik oturma yerlerinde ise 

donatım olarak çoğunlukla taĢınabilen ve servis olanağı sağlayan masa, iskemle gibi 

elemanlar kullanılır. 

Kentsel çevrede görülen vandalizmin, banklar üzerindeki etkisine geçmeden önce, 

kentlerimizde kullanılan bu oturma birimlerinin tanımını, yapısal özelliklerini ve 

sınıflarını incelemek gerekmektedir. 

4.4.1  Tanım ve Tarifler 

Türk Standartları Enstitüsü‟nün, TS 7941/ ġubat 1990 sayılı “Oturma Bankları” 

standardına göre oturma banklarına ait bazı tanım ve tarifler Ģunlardır: 

 Oturma Bankları: Genellikle açık havada birden fazla kiĢinin oturması 

maksadıyla kullanılan bir oturma aracıdır. 

 Oturma Yeri:  Bankın ayak ve iskeletine bağlanmıĢ, oturmak için yapılmıĢ 

kısmıdır. 

 Arkalık:   Bankın yaslanmak için yapılmıĢ kısmıdır. 

 Bank Ġskeleti:  Oturma yeri ve arkalığı meydana getiren elemanların 

bağlantılarının yapıldığı, çelik profil, çelik boru veya betondan imal edilen 

kısmıdır. 

 Bank Ayağı:  Bankların oturma yerinin ve arkalıklarının bağlantısının yapıldığı, 

beton blok, pik veya çelik dökümden imal edilen kısmıdır. 

 Kolçak:  Bankın oturma yerinin yanlarında kol yaslamak amacıyla kullanılan 

kısmıdır. 

 Bağlantı Elemanları:  Oturma yeri ve arkalıkların iskelet veya ayaklara 

bağlantısını yapan cıvata, somun vb. elemanlardır.  

4.4.2 Sınıflandırma 

 Gruplar: 

Banklar; 

- Sabit 

- Seyyar  olmak üzere iki gruptur. 

 Tipler: 
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Banklar; 

- Arkalıklı, 

- Arkalıksız, 

- Kolçaklı, 

- Kolçaksız   olmak üzere dört tiptir. 

 Türler: 

Banklar; 

- Çelik iskeletliler, 

- Beton iskeletliler, 

- Döküm ayaklılar, 

- Beton ayaklılar olmak üzere dört türdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.8 : Arkalıklı Çelik Ġskeletli Bank (TS 7941/ ġubat 1990) 

Bu Ģekil TSE tarafından, fikir vermek amacıyla çizilmiĢtir; tasarımcıların ve 

imalatçıların biçim konusunda serbest oldukları ayrıca belirtilmektedir. 
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4.4.3  Oturma Banklarının Yapısal Özellikleri  

Oturma banklarının genel özelliklerine, malzeme özelliklerine ve üretim yöntemine 

göre Türk standartları açısından belirtilen özellikleri aĢağıda açıklanmaktadır (TSE, 

TS 7941 / ġubat 1990). 

4.4.3.1  Genel Özellikler 

 Banklar insanlara sağlıklı rahat oturma ve dinlenmeyi temin edecek ölçü ve 

Ģekilde yapılmalıdır. 

 Oturma yeri ve arkalık elemanlarının karĢılıklı yüzleri ve yanları birbirine 

paralel, düzgün, pürüzsüz ve köĢeleri yuvarlatılmıĢ olmalıdır. 

 Oturma yerini ve arkalığı meydana getiren elemanlar arasındaki açıklık en fazla 

25 mm olmalıdır. 

 Bankı meydana getiren elemanlar düzgün yüzeyli, uygun formda ve görünüĢte 

olmalıdır. 

 Arkalıklı banklarda arkalık ve oturma yeri eğimi Tablo 4.3‟e uygun olmalıdır. 

 Bağlantı elemanlarının baĢları ve uçları çıkıntı yapmamalıdır. 

 Bankın ahĢap kısımları sağlığa zararlı ve kirletici olmayan maddelerle emprenye 

edilmiĢ veya koruyucu dıĢ tabaka oluĢturulması iĢlemi yapılmıĢ olmalıdır. (Bu 

iĢleme ait bilgiler TS 343 ve TS 344‟ te verilmiĢtir.) 

 Beton iskeletlerde ve beton ayaklarda çatlak, kırık köĢe ve kenar, çukur ve 

boĢluklar bulunmamalıdır. 

 Beton ayakların yan yüzeyleri, yer düzlemine dik olmalı ve gönyeden sapma %1 

den fazla olmamalıdır. Betondaki en fazla boĢluk 3 mm olmalıdır. 

 Bankın metal kısımları metal boyalarıyla boyanmıĢ olmalıdır. 

 Oturma yeri ve arkalık yüzeylerinde dalgalanma, pürüzlülük ve renk bozuklukları 

olmamalıdır. 

 Öngörülen deneylerin uygulama sonuçlarına göre bankın oturma yerinde kırılma, 

kopma ve deformasyon olmamalıdır  (TSE, TS 7941). 
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4.4.3.2  Malzeme Özellikleri 

1-  AhĢap Malzeme: 

 Bank yapımında kullanılacak ahĢap malzeme TS 51, TS 801, TS 820 VE TS 

5005‟in en az II. sınıfına uygun özelliklerde olmalıdır. 

 AhĢap malzeme hava kurusu rutubetinde olmalıdır. 

 Emprenye edilmiĢ ahĢap malzemenin m³‟ünde en az 10 kg TS 788‟e uygun 

emprenye maddesi bulunmalıdır. 

2-  Lamine Kaplı Yonga Levha: 

 Bank elemanlarının yapımında kullanılan lamine kaplı yonga levha TS 4616‟ya 

uygun olmalıdır. 

3.  Metal Malzeme: 

 Bank ayağı yapımında kullanılan döküm malzeme TS 204 ve TS 526‟ya uygun 

olmalıdır. 

 Bank iskeleti yapımında kullanılan genel yapı çeliği TS 2162, profiller TS 911 ve 

TS 912, borular TS 416, çelik saçlar TS 3812 ve TS 3813‟ e uygun olmalıdır. 

 Bank iskeleti yapımında kullanılan ayak boruları en az  1" (25.4 mm), ara 

bağlantılar en az  ¾ " (18 mm) olmalıdır. 

 Bank iskeleti yapımında özel profiller kullanıldığında Tablo 4.2‟ deki değerlere 

uygun olmalıdır. 
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Tablo 4.2. Bank Yapımında Kullanılan Kare ve Dikdörtgen Profil Boyutları (TS 

7491) 

KARE PROFĠLLER 

Kesit 

Mm 

Et Kalınlığı 

Mm 

Kg/m Açıklamalar 

40 x 40 

40 x 40 

50 x 50 

50 x 50 

60 x 60 

70 x 70 

2,60 

3,20 

2,60 

3,20 

3,20 

3,20 

3,120 

3,840 

3,940 

4,850 

5,850 

6,860 

  Kapalı alanda 

  Açık alanda 

  Kapalı alanda 

  Açık alanda 

 Her yerde 

  Her yerde 

 
DĠKDÖRTGEN PROFĠLLER 

30 x 50 

30 x 50 

30 x 70 

30 x 70 

40 x 60  

40 x 60 

50 x 70 

60 x 80 

2,60 

3,20 

2,60 

3,20 

2,60 

3,20 

3,20 

3,20 

3,120 

3,840 

3,940 

4,850 

3,940 

4,850 

5,850 

6,860 

  Kapalı alanda 

  Açık alanda 

  Kapalı alanda 

  Açık alanda 

  Kapalı alanda 

  Açık alanda 

  Her yerde 

  Her Yerde 

 

4-  Bağlantı Elemanları: 

 AhĢap kısımların iskelete bağlantısında kullanılan cıvata ve somunlar TS 61 ve 

TS 431‟ e uygun olmalıdır. 

 Bank yapımında kullanılan bağlantı elemanları kadmiyum kaplı olmalıdır (TS 

149). 

 Beton ayaklı banklarda kullanılan bağlantı cıvataları TS 1034‟e uygun olmalıdır. 

 Beton Ayaklar: 

 Beton ayaklar basınç yüklemelerinde en az 400 kgf (3900 N)‟a dayanaklı 

olmalıdır. 
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6-  Boyalar: 

 Banklar dıĢ hava Ģartlarına dayanıklı son kat boyalarla boyanmalıdır. 

7-  Diğer Malzemeler: 

 TS 7941‟ de belirlenmiĢ yükleme deneyine uyan P.V.C., fiberglas ve benzeri 

malzemeler de kullanılabilir. 

4.4.3.3  Üretim Yöntemleri 

1- Ġskelet: 

 Bank iskeletlerinin yapımında kullanılan boru ve profiller çatlaksız ve eziksiz 

olmalı, bükme yerlerinde çöküntü olmamalı, birleĢme yerleri çepeçevre düzgün 

olarak kaynatılmalı ve kaynaklarda boĢluk olmamalıdır. 

 Kaynak yerlerindeki cüruflar kırılmalı, kesimlerde meydana gelen çapaklar 

temizlenmeli ve dıĢ yüzeylerdeki kaynak fazlalıkları taĢlanmalıdır. 

 Döküm ayaklar uygun formda, düzgün, pürüzsüz, boĢluksuz, kum kalıntılarından 

temizlenmiĢ olmalıdır. 

 Boru ve profil iskeleti ayaklarının yere basan kısımları en az 5 mm kalınlıkta 

çelik pabuçlarla kaynaklı olarak kapatılmalıdır. 

 Arkalık uçları, profillerde 45º eğik, borularda bombeli olarak uygun kalınlıkta saç 

kapakla kaynaklı olarak kapatılmalıdır. 

 Metal kısımlar, en az bir kat sülyen veya astar boya ile boyandıktan sonra, metal 

yüzeyler için hazırlanmıĢ sonkat veya yağlı boya ile boyama iĢlemi 

tamamlanmalıdır. BoyanmıĢ yüzeyler zımparalandığında katmanlar gözle 

görülmelidir  (TSE, TS 7491). 

NOT: Ayakların yere basan kısımlarına lastik pabuç takılabilir. 
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2- AhĢap Malzeme: 

 AhĢap elemanların üst yüzeyindeki keskin köĢeleri, çapı en az 12 mm olacak 

Ģekilde yuvarlatılmalıdır. 

 Bankın yapımında kullanılan ahĢap malzemede boy birleĢtirme olmamalıdır. 

 Bank yapımında kullanılan ahĢap elemanların kesiti en az 30mm x 60 mm 

olmalıdır. 

 AhĢap elemanların bağlantısında kullanılan cıvatalar baĢları seviyesinde ahĢaba 

gömülü ve vidalar tekniğine uygun Ģekilde sıkıĢmıĢ olmalıdır. 

 Budak çevreleri ve reçine kanalları boyadan önce yakılmalıdır. 

 AhĢap kısımların boyanması, ahĢap yüzeyleri için hazırlanmıĢ astar ve en son kat 

yağlı boya ya da sentetik boyalarla yapılmalıdır. Emprenye edilmiĢ ahĢap 

kısımlar boyanmayabilir  (TSE, TS 7491). 

3- Beton Ayaklar ve Ġskeletler 

 Banklarda kullanılan beton ayak ve iskeletler blok olarak dökülmelidir (TS 

1247). 

4.4.4   Bankların Boyutsal ve Antropometrik Özellikleri 

 Bankın boyut ve toleransları Tablo 4.3‟e uygun olmalıdır. 

 Oturma yeri boyu iki kiĢilik banklar içindir. 

 Oturma yeri ve arkalık eğimi arkalıklı banklar içindir. 

 h1 oturma yeri üst kenarın yer düzlemine olan yüksekliğidir ve ön taraftan 

ölçülür. 

 h2  arkalığın üst kenarı ile yer düzlemine olan yüksekliğidir ve bankın arka 

kısmından düĢey olarak ölçülür. 

 Kolçak yüksekliği oturma yerinde itibaren ölçülür (TS 7491). 
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Tablo  4.3.  Bank Boyutları (TS 7491) 

Ölçüler mm’dir 

  Tolerans 

Oturma yeri boy                     en az 

Oturma yeri derinliği             en az 

                                             En çok 

h1 oturma yeri yüksekliği      en az 

                                             en çok 

h2 arkalık yüksekliği             en az 

                                             en çok 

Arkalık geniĢliği                    en az 

Kolçak yüksekliği                  en az 

Oturma yeri ve arkalık eğimi 

1150 

300 

450 

400 

480 

690 

800 

250 

200 

95º - 106º 

± 50 

+ 20 

 

+ 10 

000 

- 

 

+ 20 

± 20 

- 

 

 Antropometrik Unsurlar 

Ġnsan ve ürün iliĢkisinde, temel alınması gereken en önemli özellik, ürün ile 

kullanıcının boyutsal uyum içinde olmasıdır. Bu uyum, insan ile en fazla doğrudan 

etkileĢim içindeki kent mobilyası olan banklar için de sağlanmalıdır. 

“Boyutsal uyum insan vücudunun genellenebilir boyutsal niteliklerinin bilinmesi ile 

sağlanır. Boyutsal nitelikleri araĢtıran disiplin antropometridir” (Asatekin, 1991). 

Boyutsal antropometrik veriler ikiye ayrılır: 

 Statik antropometrik boyutlar; vücudun standardize edilmiĢ belli pozisyonlarda 

korunarak anatomik olarak tanımlanabilen belli noktalar arasındaki boyutların 

saptanmasıyla elde edilir. Ancak insan vücudu hiçbir zaman antropometrik 

açıdan standarize edilmiĢ pozlarda bulunmaz 

 Dinamik antropometrik boyutlar; statik antropometrik boyutlardan kaynaklanan 

sınırlamalar nedeniyle gerek duyulmuĢtur. Vücudun hareket ederken edindiği 

dinamik biçim içerisinde vücudun belli noktaları arasındaki boyutlarıdır 

(Asatekin, 1991). 
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Oturma banklarının tasarımında, oturma daha çok statik bir eylem olduğundan, 

dinamik antropometrik boyutlardan önce, statik antropometrik boyutlardan 

yararlanılır. Bunun için Türk Standartları Enstitüsü‟nün TS 6200/ Aralık 1988 sayılı 

standardı faydalı olacaktır. 

KiĢi otururken alınabilen ölçüler ġekil 4.9‟da gösterilmektedir. Buna göre; 

 Oturma yüksekliği; yatay oturma yüzeyi ile baĢın en yüksek noktası arasındaki 

düĢey uzaklıktır. 

 Otururken göz yüksekliği; yatay oturma yüzeyi ile gözün iç köĢesi arasındaki 

yüzey uzaklıktır. 

 Otururken omuz yüksekliği; yatay oturma zemini ile acromion arasındaki 

uzaklıktır. 

 Otururken dirsek yüksekliği; yatay oturma zemini ile bükülmüĢ durumdaki 

dirseğin en çıkık noktası arasındaki düĢey uzaklıktır. 

 Omuz geniĢliği; acromionlar arasındaki uzaklıktır 

 Dizaltı yüksekliği; dizler birbiriyle dik açı yapacak Ģekilde bükük durumda iken, 

zemin ile dizin hemen arkasındaki nokta arasındaki düĢey uzaklıktır. 

 Otururken diz yüksekliği; kiĢinin kalça kemiğinden dize kadar olan bölgesi ile alt 

bacağı birbirlerine dik açı yaparken, ayak tabanının değdiği yüzey ile diz 

kapağının hemen üstü arasındaki düĢey uzaklıktır. 

 Otururken omuz-dirsek uzunluğu; omuzda, acromion noktası ile dirseğin en uç 

noktası arasındaki uzaklıktır. 

 Otururken kalça geniĢliği; kalçanın her iki yanı arasındaki en fazla yatay 

uzaklıktır. 

 Otururken kalça diz arkası uzunluğu; kalçanın en uç arka noktası ile diz 

bölgesinde alt bacağın hemen arkası arasındaki uzaklıktır. 

 Otururken but kalınlığı; oturma yüzeyi ile butun en yüksek noktası arasındaki 

uzaklıktır. 

 Otururken kalça-diz uzunluğu; kalçanın en dıĢ noktası ile diz kapağının en uç 

noktası arasındaki yatay uzaklıktır. 

 Otururken bel yüksekliği; karnın kaburga kemikleri ile kalça arasındaki kısmının 

yaklaĢık ortasına denk gelen nokta ile yatay oturma zemini arasındaki düĢey 

uzaklıktır  (TSE, TS 6200/ Aralık 1988).  
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Özellikle kent mobilyalarının tasarımında öne çıkan ve uyulması zorunlu olan bir 

ilke de; ülkeler arası, bölgeler arası, kültür, yaĢ ve cinsiyet farklılıklarını ortadan 

kaldırmak ya da getirdikleri sorunları ortak bir çözüme ulaĢtırmaktır  (Doğan, 1986). 

ġekil  4.9:  KiĢi otururken alınabilen ölçüler (TS 6200 / Aralık 1988) 
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4.4.5  ĠĢaretleme, Depolama ve TaĢıma 

1- ĠĢaretleme: 

Bankların arkalılı  olanlarının arkalık yüzüne, arkalıksız olanların dıĢa gelen ahĢap 

elemanlarının cumbalarına en az aĢağıdaki bilgiler, okunaklı, silinmeyecek ve 

bozulmayacak Ģekilde yazılmalı, basılmalı veya etiketlenmelidir. 

 Firmanın ticari unvanı ve adresi, veya kısaca adı ve adresi, veya tescilli markası, 

 Bu standardın iĢaret numarası (TS 7491 Ģeklinde). 

2- Depolama ve TaĢıma: 

 Ġki bankı meydana getiren döküm ayaklar bir paket olarak, ağaç kısımları ise 

boyası dökülmeyecek ve çizilmeyecek Ģekilde ambalaj malzemesi ile korunarak 

ayrı bir paket olarak ambalajlanır. 

 Bir bank için gerekli olan bağlantı elemanları bir paket halinde ambalaj içerisine 

konur. Profil ve boru iskeletler montajı tamamlanmıĢ olarak taĢınır. 

 Banklar ve bankı meydana getiren elemanlar normal oda sıcaklığında ve iyi 

havalanabilen yerlerde, özelliklerinde bir değiĢiklik meydana gelmeyecek Ģekilde 

depolanır (TSE, TS 7491). 

4.4.6  Kentsel Alanlarda Oturma Olgusunun Ġncelenmesi 

Kentsel açık alanlarda oturma olgusunun irdelenmesi, oturma elemanlarının ne 

Ģekilde ve ne oranda kullanıldığının belirlenmesi açısından gereklidir. Ġnsanların 

hangi mobilyaları tercih ettikleri, bu mobilyaları hangi sıklıkta ve süreyle 

kullandıkları, kentsel çevrenin oturma eylemine etkileri tasarımla doğrudan 

iliĢkilidir. Daha çok gözlem ve kayıtlara dayalı açık alan çalıĢmaları tasarımcılara, 

tasarım kriterlerini belirlemede ve aynı hataları tekrarlamamalarında yardımcı 

olurken bankların ve kentsel çevrelerin fonksiyonel kullanımının nasıl sağlanacağına 

iliĢkin ipuçları içermektedir. 
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Ġnsanlar bazı kentsel alanları iĢ çıkıĢlarında toplanmak veya nefes almak için, bazı 

alanları baĢkalarıyla buluĢmak için, bazı alanları sadece boĢ vakit geçirmek ve sosyal 

iliĢkiler içinde bulunmak için kullanmaktadır. Bu örnekleri oldukça çeĢitlemek 

mümkündür. Ancak önemli nokta Ģudur; insanların hangi mekanlarda, ne kadar 

süreyle oturacaklarına dair seçim nedenleri o çevre ve çevre içinde bulunan 

donatılarda gizlidir. 

Bu konuda önemli çalıĢmalardan biri, Whyte ve arkadaĢlarının (1988), New 

York‟taki bazı meydanlarda, meydanın kullanım yoğunluğu, açık alan miktarı ve 

oturulacak yer miktarı arasında bir bağlantının varlığının araĢtırılmasıdır. ÇalıĢma 

bölgelerinin seçimi için hipotezi destekleyecek bazı kriter belirlenmiĢtir. Bunlar; 

güneĢ miktarı, estetik değerler, meydanın formu ve açık alan miktarıdır. Ancak güneĢ 

almayan, tasarımcıların estetik açıdan olumlu bulmadıkları, kare yerine dar ve uzun 

biçimi olan, az ıĢık ve hava alan küçük meydanların da beklenmedik Ģekilde oldukça 

fazla kullanılıyor olması araĢtırmacıları daha doğru kriterler bulmaya 

yönlendirmiĢtir. Buna göre, “Oturma alanı miktarı” kriteri açısından yapılan 

değerlendirmede çözüme yaklaĢılmıĢtır. 

Sonuçta oturma alanlarının niteliğinden çok, farklı türden oturma yerlerinin miktarını 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Örneğin bir alandaki arkalıklı, kolçaklı, rahat bankların miktarı 

ile, baĢka bir alandaki sadece set Ģekilde düzenlenmiĢ beton oturma yerleri 

kıyaslandığında Ģu sonuca varmıĢlardır: “Ġnsanlar oturma imkanı çok olan yerlerde, 

daha fazla oturma eğilimi gösterirler” (Whyte, 1988). Bu çalıĢmanın sonuçları, açık 

alan miktarı, oturulabilen yer miktarı ve meydanların kullanım yoğunluklarını 

karĢılaĢtırmalı gösteren grafikler ġekil 4.10, 4.11 ve 4.12‟ de görülmektedir. 
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ġekil  4.10:  New York‟taki  meydanların karĢılaĢtırmalı kullanım miktarı       

(Whyte, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  4.11:  New York‟taki  meydanların karĢılaĢtırmalı açık alan miktarı         

(Whyte, 1988) 
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ġekil 4.12:  New York‟taki  meydanların karĢılaĢtırmalı oturulacak yer miktarı    

(Whyte, 1988) 

ÇalıĢmanın sonucu aslında çok da bilinmedik ve ĢaĢırtıcı gibi görünmese de 

mekandaki çekici unsurlar ne olursa olsun, yeterli miktarda oturma birimi 

olmadığında, insanlar bu alanları  kullanmaya ikna olmayacakları bir gerçektir. Bu 

durumda oturma eyleminde asıl belirleyici unsur çevrenin formu, büyüklüğü, 

konumu değil, oturma bank ve elemanların miktarı ve alternatifleridir. 

Açık alanlardaki oturma düzenine bakıldığında, erkeklerin ön sıralara oturma eğilimi 

gösterdiği, kadınların ise daha tenha yerleri tercih etme eğilimleri görülmektedir. 

Eğer sokağa paralel yerleĢtirilmiĢ oturma birimi çift taraflı kullanılıyor ise, içe bakan 

tarafta kadınların oturma oranı çok daha yüksektir; sokağa bakan tarafı genellikle 

erkekler tercih etmektedir. 

Ġnsanlar kentte bazı alanları randevu noktası, buluĢma yeri olarak kullanılırlar. 

Beklerken veya buluĢtuklarında kendilerini bir objenin yanına yerleĢtirme 

eğilimindedirler; bir heykelin, bir direğin, veya ağacın yanı, havuz kenarı vb. yerler 
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seçerler. Ġnsanlar iyi tanımlanmıĢ mekanları severler ve çok nadir olarak büyük 

alanların ortasında durup beklerler. 

ġekil 4.13 : Louvre Müzesi giriĢi ve tanımlı oturma düzenlemesi                     

(Tarakcı, Paris 2000) 

Kentte, bankların dıĢında yaygın olarak kullanılan doğal oturma elemanları, setler, 

duvarlar ve merdivenlerdir. Ancak gerek belediyeler, gerek mal sahipleri, duvarların 

üzerlerine ve yeĢil alanların çevrelerine sivri uçlu, metal engelleyiciler monte ederek, 

sırtı rahatsız edecek Ģekilde parmaklıklar yerleĢtirerek, setleri kaygan malzeme ile 

kaplayarak insanların oturmalarını engellemeye çalıĢmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

ġekil  4.14: Taksim Meydanı‟nda parmaklıklar üzerinde oturmayı seçen insanlar 

(Tarakcı, Taksim 2002) 
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Bu oturma birimlerinin kullanımı sanıldığının aksine çevrenin kalitesi artacak, doğal 

göründüğü için insanların rahat ve huzurlu hissetmesine neden olarak, saldırgan 

davranıĢları azaltacaktır. Buralara oturulmasına izin vermek, vermemekten daha 

fazla sorun yaratmayacaktır. Oturmanın yasaklandığını adeta bağıran duvar 

üzerindeki sivri uçlu metal çubuklar, insanların bilinçaltında kente karĢı bir tepki ve 

öfke duymasına neden olabilmektedir. Bu öfkenin mevcut banklara karĢı vandalistik 

eylemler Ģekline dönüĢmesi mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.15: Duvar üzerinde oturmayı engelleyici sivri uçlu metal çubuklar        

(Whyte, 1988) 

ġekil  4.16 : Farklı fonksiyonlara cevap verebilen kent içi oturma setleri              

(Whyte, 1988) 
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Türkiye‟de pek yaygın olmayan uzun oturma setleri, merdivenler ve duvarlar aslında 

çok da rahat olmamasına karĢın, seçim Ģansını geniĢletmektedir. Ġnsanlar, uzun bir 

setin üzerinde, merdivenlerin sağında, solunda, güneĢte veya gölgede, tek tek veya 

grupça oturma Ģansını kendileri özgürce kullanabilirler. Setler oturmanın yanı sıra, 

masa ve raf görevini de üstlenebilir. Gözlem ve literatür çalıĢmaları, kent içinde 

insanların paketlerini, dosya vb eĢyalarını düzenleyecek raflara ihtiyaç olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  4.17: YeĢil alanda oturma  (Tarakcı, Van Gogh Müzesi Amsterdam 2000) 

Avrupa kentlerinde açık yeĢil alanların doğal oturma düzeni sağladığı görülür; ancak 

Türkiye‟de kent içi yeĢil alanlar koruma amacıyla kimsenin giremeyeceği, 

dokunamayacağı bölgeler gibi görülmekte, kent içinde oturma ve dinlenme 

fonksiyonları için kullanılmamaktadır. 

Birçok tasarımcı ve planlamacı, oturma ve sirkülasyon alanının ayrılmasından 

yanadır. Ancak bu iki olgu birbirine zıt değil, tamamlayıcı özelliktedir. Ġnsanlar 

sınırlardan hoĢlanmazlar Fiziksel çevre Ģartları birbirine çok benzeyen alanlarda 

yapılan çalıĢmalar göstermektedir ki (Whyte, 1988), yaya akıĢı ve oturulan 

bölgelerin çakıĢtığı alanlarda, daha çok insan oturmaktadır. Bir anlamda kalabalık, 

insanlara sevimli gelmektir. 
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ġekil4.18: Farklı bir oturma alternatifi sağlayan Ġspanyol Merdivenleri               

(Tarakcı, Roma 2000) 

ġekil 4.19: Park Guell‟deki uzun oturma seti Barselona                                                 

(www.greatbuildings.com) 
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“Oturma düzenlemeleri sosyal etkileĢimin düzenlemesini sembolleĢtiren tasarım 

araçlarıdır. Ġstenmeyen etkileĢim için sırt sırta dönmüĢ koltuklar kullanılır. Yan yana 

oturma etkileĢimde bir sınırlama, yüz yüze oturma ise etkileĢimi cesaretlendiren 

düzenlerdir.” diyen Ünlü (1998) bu sosyal etkileĢimi ġekil 4.20 ‟deki gibi 

açıklamaktadır. 

ġekil  4.20: Sosyal etkileĢimi anlatan oturma grupları   (Ünlü, 1998) 

Oturma düzenlerinin incelendiği bir baĢka çalıĢma, Rosenbloom (1977) tarafından 

bir üniversitenin oturma salonundaki açık- kapalı mekan düzeni ve oturma 

elemanlarının yerleĢimi üzerine yapılmıĢtır. Salondaki mobilya düzenleri 

değiĢtirilerek, kullanıcıların davranıĢlarındaki değiĢiklikler gözlenmiĢtir. Bu noktada 

alan çalıĢmasının çıkıĢ noktası, Sommer‟ın da üzerinde durduğu (1969) iki farklı 

oturma düzeni kavramıdır. 

 Sosyo-fugal oturma düzeni: Ġnsanların birbirleriyle olan etkileĢimini teĢvik 

etmez, dikkatin ve aktivitenin mekanın dıĢına yönlenmesine neden olur. Oturma 

birimleri birbirinden uzağa ve 180 derece açıya kadar, zaman zaman sırt sırta 

gelecek biçimde yerleĢtirilir. Böylelikle insanların sosyal etkileĢimi azaltılmıĢtır. 

 Sosyo-petal oturma düzeni: Ġnsanların birbirleriyle olan etkileĢimini teĢvik eder, 

dikkatin ve aktivitenin mekanın içine, merkezine yönlenmesine neden olur. 

Oturma birimleri göz temasını kolaylaĢtırmak  için birbirine yakın ve 90 derece 

açı ile yerleĢtirilir. 
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Sommer‟ın çalıĢmasında (1969) bu düzenler hastane dinlenme odası için 

oluĢturulmuĢ, sonuçta sosyo-petal oturma düzeninin hastaların sosyal iliĢki ve 

etkileĢimleri açısından daha etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Rosenbloom‟da (1977) 

sosyo-fugal oturma düzeninde salonu kullanan öğrencilerin daha uzun oturduklarını 

ancak daha çok bireysel çalıĢmalar içinde olduklarını, fazla konuĢmadıklarını 

gözlemlemiĢtir. 

Bu çalıĢmalardan ve söylemlerden hareketle, kentsel çevrede oturma düzenleri 

oluĢturulurken, aynı zamanda sosyal etkileĢim düzeninin de tasarlanmakta ve 

planlanmakta olduğu ve bu etkileĢimin mobilya tasarım ve yerleĢtirilme 

aĢamalarında önemli bir kriter oluĢturduğu sonucu çıkarılabilir. 

Kentsel çevrede mobilya tasarımı ve oturma olgusu yaklaĢımlarında bir baĢka nokta 

da, bedensel özürü olan insanların düĢünülmesi gerekliliğidir. Eğer bir kentte bu 

kiĢilerin ihtiyaçları gözetilirse, o kent aslında herkes için doğru iĢleyecektir. “Özürlü 

kiĢilerin yararlanabilmesi için, kentteki oturma alanlarının en az yüzde beĢinin 

arkalıklı olması gerekir” (Whyte,1988); ancak bu mobilyalar diğerlerinden 

ayrılmamalı, herkesin kullanımına açık olduğu belli olmalıdır. 

4.4.7  Oturma Banklarının Kullanımı ve Sokakla ĠliĢkisi 

Kent içinde bankların uğradığı tahribat ve bozulmaların tespiti, bankların ne Ģekilde 

kullanıldığı konusunda detaylı bir incelemeyi gerektirmektedir. Ayrı kullanımın 

incelenmesine iliĢkin alan çalıĢmaları, tasarımların da Ģekillenmesine, tasarımcı-

ürün-kullanıcı iletiĢiminin sağlanabilmesinde önemli bir noktadır. 

Bankalara ne Ģekilde oturulduğu incelendiğinde, ilk gelen kiĢinin genellikle bankın 

ortasına değil en ucuna oturduğu, ikinci gelen kiĢinin baĢka bir bankın yine en ucunu 

seçtiği, sonraki kiĢilerin de uç noktaları boĢ olan banklara yöneldikleri gözlenmiĢtir; 

ancak yer kalmadığı zaman insanlar bankın orta kısmına oturdukları, bazılarının ise 

ayakta durmayı tercih ettikleri kent meydanlarında, park düzenlemelerindeki 

oturmalarda tespit edilmiĢtir (Whyte, 1988). 

Bu gözlem sonuçlarına göre, en uç noktalar tercih edildiği için, bankların 

boyutlarında bir kısalma ve tamamının tek bir uç haline gelmesi bir tasarım çözümü 
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olarak akla gelmektedir. Ancak  aslında kullanılmayan bu orta kısımların iĢlevi, 

“kullanılmayan alan” oluĢturmasıdır. Orta kısım tampon bölge sağlar ve oturma 

alternatifi oluĢturur. Tercih edilmeyen bir alternatif oluĢu, iĢe yaramadığı anlamına 

gelmemelidir.  

Küçük bankların kullanımı zordur. Boyutta küçüklük bazen insanların üzerinde 

uyumasını engellemek amacıyla alınan bir tasarım önlemi de olabilmektedir. Ancak 

bankların çoğu zaman sıradan ihtiyaçları karĢılayamayacak derece küçük 

tasarlandığı, 7. Bölüm‟deki alan çalıĢması sırasında kullanıcılardan gelen Ģikayetlerle 

de ortaya çıkmaktadır. Sosyal ve fiziksel açıdan bakıldığında en uygun bank, 

yeterince uygun oranlara sahip olandır.  

Doğrusal bir hat boyunca oturma yüksek yoğunluktaki bölgelerde bazı avantajlara 

sahiptir. Oturanlar dıĢarıya dönük olduğundan, birbirlerinin mahremiyetini 

etkilemeden yan yana ve oldukça yakın oturabilmektedirler. Bu görüĢ, önceki 

bölümde değinilen sosyal etkileĢimi sağlayan oturma düzeni konusunda da destek 

görmektedir; yan yana oturma etkileĢimde bir sınırlamaya neden olmaktadır. 

EtkileĢim içinde olmak istemeyen ancak oturma ihtiyacı içindeki çok sayıda insanın 

bulunduğu kentsel çevrelerde doğrusal hattaki uzun setler talebi karĢılar niteliktedir. 

 

 

 

 

 

ġekil  4.21: Doğrusal hat boyunca yerleĢtirilmiĢ oturma elemanları                      

(www.pendlewood.com/Brochure/index.shtml) 

Zaman zaman banklar diğer banklardan ve izlenebilecek olaylardan izole olmuĢ 

haldedirler. Bankların boyut ve yerleĢtirilme durumlarını inceleyecek olursak, sosyal 

konum fiziksel konumdan daha önemlidir. “Etrafta az insan bulunuyorsa yabancılar 

arasındaki konfor mesafesi epey geniĢtir. Eğer bu birkaç kiĢiden biriyseniz ve bir 
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yabancı, boĢ banklardan biri yerine gelip sizin yanınıza oturursa, önemli bir 

rahatsızlık hissi oluĢur. Mekan dolmaya baĢladıkça sosyal konfor mesafesi de 

daralmaya baĢlar ve insanlar yabancılarla yan yana oturmaktan rahatsızlık 

duymamaya baĢlar, çünkü böyle bir durumunda bulunmak zorunda kaldıklarını 

hissederler; bu artık bir zorunluluktur” (Whyte, 1988). Bu söylemden hareketle 

kalabalık bir anlamda, kalabalığın tahammül seviyesini artıran bir unsurdur 

denilebilir. 

Yabancılarla doğrudan göz kontağına girmek birçok insanı rahatsız etmektedir. 

Kentsel alanlardaki bankların yerleĢiminde insanların bu gibi davranıĢ özellikleri 

dikkate alınmalıdır. Bu açıdan kullanıcılara insan etkileĢimi az olacak oturma düzeni 

alternatifleri de mutlaka getirilmelidir. Ancak bu oturmaları, genel düzenlemeden ve 

denetimden kopuk, kuytu kenar ve köĢelerde planlamak hatalı olacaktır, çünkü bu 

durum vandalizm eylemine zemin hazırlar ve saldırgan gözlenmediğini 

düĢündüğünde cesaretlenir. 

Ġki veya daha fazla kiĢiden oluĢan gruplarda insanlar birbirlerine açı oluĢturacak 

Ģekilde otururlar. Bu gözlem dikkate alınarak bankları açılı yerleĢtirmek onlara bu 

imkanı doğal olarak sağlayacaktır. Genellikle gruplar için bankların 

yerleĢtirilmelerde bu dik açı prensibi kullanılmamakta, uygulansa bile banklar 

arasında sosyal konfor (gürültünün konuĢmaya ve duymaya engel olamaması) 

mesafesi için gerekenden fazla boĢluk bırakılmaktadır. Dik açıyla yerleĢtirilen 

banklar arasında hem bacak mesafesine hem de sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. 

Whyte‟a göre (1988) dik açılı duran bankların köĢeden-köĢeye mesafesi en az 30 cm 

olduğunda, yeterli bacak mesafesi sağlandığı gibi rahat bir konuĢmaya da imkan 

tanınmıĢ olunur. 

Bankların doğru yerlerde olmadıklarını, tasarımın düĢündükleri Ģekilde iĢleyip 

çalıĢmadığını sonradan gözlem yapmadıkça öğrenememeleri ve yer değiĢtirme 

müdahalesi yapamamaları, kent mobilyası tasarımcıları için büyük dezavantajdır. Bu 

olgu Türkiye‟de de oldukça sık görülmektedir; banklar manzaraya dönmek için, 

kalabalık oturabilmek için, kalabalıktan uzaklaĢmak için, ayak dayamak için, engel 

oluĢturdukları için bir yerden bir yere taĢınmaktadır. Tasarıma bu açıdan 

yaklaĢıldığında özellikle oturma banklarında beton kullanımı ve mobilyanın sabitliği 

konusunda alternatifler geliĢtirmek gerekmektedir. Eğer tasarımcılar banklar 
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konusunda yeni bir yaklaĢım sunarlarsa, kullanıcılar bu yaklaĢımın iĢe yararlılığını 

davranıĢlarıyla hemen belli edeceklerdir. 

ġekil 4.22: Yeri değiĢtirilmiĢ bir oturma bankı   (Tarakcı, Gezi Parkı,2003) 

ġekil 4.23 : Sandalyelerin bulunduğu açık alan kullanımı   (Whyte, 1988) 

Kentsel alanda oturma olgusuna farklı bir tasarım yaklaĢımı hareket edebilen 

sandalyelerin kullanımıdır. Açık alanlarda sandalye bir baĢka oturma alternatifidir; 

sandalyeler arkalıklı, kolçaklı ve rahattır. Fakat en önemli özelliği hareket 

edebilmesidir. Sandalyeler insanlara farklı seçme Ģansları sunar; güneĢte veya 

gölgede oturmayı seçebilirler, birine yakın bir diğerine uzak oturmayı seçebilirler. 

Oysa sabit banklar, bu seçim  haklarını  tanınmazlar. Banklarda öncelikli iĢlev 

oturmadır, fakat katı ve sosyal açıdan bazen rahatsızlık vericidir. Ġnsanlar arasındaki 

sosyal mesafe hemen göze çarpmayan ve daima değiĢen bir ölçüttür. Fakat sabit 
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banklar arasındaki mesafe hep aynı kaldığından, aynı anda herkes için kullanıĢlı 

olmayabilir. 

Kent içinde banklar genellikle modüler olarak tasarlanır ve eĢit aralıklarla, planda 

bakıldığında tatmin edici bir simetride yerleĢtirilirler. Ancak tasarımcı olarak, tek 

baĢına plan görüĢü ve bankların nasıl yerleĢtirildiği yeterli olmamaktadır. Türkiye‟de 

yaygın problem, bankların yeterli olmayıĢı, çok kısa ve dar oluĢlarıdır.  

 Oturma Bankları ve Sokak ĠliĢkisi  

Kent mobilyalarının yerleĢtirilmesinde veya miktarında her zaman ikinci bir Ģans 

vardır; eğer ürün hatalıysa daha baĢarılı olanla değiĢtirilebilir, bölgede ağaç eksiği 

varsa tamamlanabilir. Bölgede su öğesi yoksa çeĢme veya havuz yapılabilir. Ancak 

değiĢtirilmesi zor olan, kentsel açık alanların, meydanların ve oturma alanlarının 

konumu ve sokak ile kurduğu iliĢkidir.  

Sokak, meydanın bir parçasıdır; çoğu zaman sokağın nerede bittiği ve meydanın 

nerede baĢladığını söylemek güçtür. Örneğin Eminönü meydanında hem yaya, hem 

de araç trafiği meydanla iç içe girmiĢtir. Trafikle birlikte mekandaki sosyal yaĢantı 

da meydanla bütünleĢir. Meydanların çevrelerine alanın güvenliğini sağlamak 

amacıyla inĢa edilen duvarlar, aksine izole edilmiĢ, kasvetli ve karanlık mekan hissi 

yaratır. Meydanların oturmak için en güzel bölümü olan ön sıralardaki setlerin 

kullanımlarına engel olunmaktadır. Kentsel mekanların kullanımında görüĢ hizası 

çok önem taĢır zira insanlar görmedikleri mekanı kullanmazlar. 

4.4.8  Uygulamalar ve Örnekler 

Doğan (1986), alt yapıya bağlı olmayan kent mobilyaları sınıfına koyduğu oturma 

elemanlarını, malzemesi, üretim yöntemi, rengi ve dokusuna göre ayırarak, yaygın 

olarak kullanılan tasarımların ve endüstri ürünlerinin yalınlaĢtırılması ile üretim ve 

kullanımdaki iyileĢtirmeleri gösterecek Ģekilde ölçülendirerek çizmiĢtir. Bu bilgiler 

ıĢığında malzemelerine ve kullanımlarına göre bank uygulama örnekleri 

sınıflandırılabilir.  

Malzeme, üretim yöntemi, renk ve doku gibi fiziksel özellikler göz önüne alınarak 

yapılan bu sınıflandırmalkarın dıĢında oturma elemanlarının duraklarla, çiçeklikle, 
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sanat eserleri ile bütünleĢtiği (Design Council, 1976), grup veya tekli düzende, farklı 

fonksiyonların birleĢtiği örnekler görmemiz mümkündür. 

4.4.8.1 Beton ve AhĢap Banklar  

Malzemesi beton ve ahĢap olan banklarda taĢıyıcının üretim yöntemi prekast 

betondur. TaĢıyıcı rengi beton grisi ve muhtelif renklerdir. TaĢıyıcı dokusu brüt 

beton, oturma yüzeyi dokusu ahĢaptır ve çeĢitli renklerde olabilmektedir. 

ġekil  4.24  : Beton ve ahĢap malzemeli oturma bankları  (Doğan, 1986) 

Yoğun yerleĢim alanları için prekast beton elemanlarla duvara monte edilebilen 

oturma öğeleri, ayrıca temizlik sorununa çözüm olması adına da yerden 

koparılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

ġekil  4.25  : Duvar önüne yerleĢtirilmiĢ ahĢap oturma örneği 

(www.pendlewood.com/Brochure) 
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ġekil  4.26: Beton taĢıyıcılı arkalıksız ve arkalıklı ahĢap bank örnekleri                   

(www.gardenium.com/html, www.iston.com.tr) 

4.4.8.2 Beton ve Metal Banklar  

Malzemesi beton ve metal olan banklarda taĢıyıcının üretim yöntemi prekast 

betondur. TaĢıyıcı rengi beton grisi ve muhtelif renklerdir. TaĢıyıcı dokusu brüt 

betondur. Oturma yüzeyi çelik, perfore saç, hasır, demir ve çeĢitli metaller olabilir. 

Metal kısımlar çok çeĢitli renklerde olabilmektedir. 

 

 

ġekil 4.27 :Beton taĢıyıcılı metal banklar                                                    

(www.iston.com.tr,  www.forms-surfaces.com/products/foundation_series ) 
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4.4.8.3  Beton, AhĢap ve Metal Banklar 

Malzemesi beton, metal ve ahĢap olan banklarda beton taĢıyıcının üretim yöntemi 

prekast beton, metal taĢıyıcının üretim yöntemi bükme ve kaynaktır. TaĢıyıcı rengi 

beton grisi ve muhtelif renklerdir. TaĢıyıcı dokusu brüt betondur. Oturma yüzeyi 

ahĢap ve/veya metal olabilir. Metal kısımlar çok çeĢitli renklerde boyanabilmektedir 

AhĢap oturma yüzeylere çok çeĢitli formlar verilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

ġekil   4.28 : Beton , ahĢap, metal ve lama malzemeli oturma bankları  (Doğan, 1986) 

 

 

 

ġekil 4.29:  Metal iskeletli, arkalıklı ahĢap bank örnekleri                                   

(www.chestercc.gov.uk,  www.designawards.com.au/) 

 



 134 

 

4.4.8.4 Beton Banklar 

Malzemesi  sadece beton olan bu banklar prekast olup beton grisi ve muhtelif 

renklerde üretilmektedir. Arkalıklı ve arkalıksız, modüler tipleri vardır. Dokusu; 

tarak veya baskı dokusu olabilir. 

ġekil  4.30 : Beton malzemeli oturma bankları (Doğan, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  4.31: Arkalıklı ve arkalıksız beton bank 

örnekleri  (www.duraartstone.com) 
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4.4.8.5 Metal Banklar 

Malzemesi çelik, döküm demir, metal boru, metal hasır, perfore metal levha olan 

banklarda  taĢıyıcı da metaldir. Üretim yöntemi döküm, çekme, bükme, kaynak ve 

prestir. TaĢıyıcı rengi, eloktrostatik fırın boyalı, muhtelif renklerde olabilir. Oturma 

yüzeyi de  çelik, perfore saç, hasır, demir ve çeĢitli metaller olabilir, dokusu 

parlaktır. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.32: Metal taĢıyıcılı ve oturma yüzeyli, kolçaklı, arkalıklı bank 

(www.columbusmainstreet.com) 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.33: Çelik taĢıyıcılı ve alüminyum oturma yüzeyli  arkalıksız bank 

(www.zebrastreetfurniture.com) 
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ġekil 4.34: Paslanmaz çelik kolçaklı ve kolçaksız, arkalıksız bank örnekleri           

(www. steelline.co.uk) 

Paslanmaz çelik ve alüminyum, üretim ve malzeme maliyeti fazla olan malzemeler 

olduğundan kentsel çevrede yaygın kullanımı olmayan mobilyalardır. 

 

ġekil 4.35 : Perfore metal levha arkalıksız bank  ve tekli (sabitlenebilir) sandalye 

(www.belairplayground.com) 

4.4.8.6 Plastik  Banklar 

Genellikle geri dönüĢümlü plastik levhaların kullanımı ile piknik masaları ve park 

bankları üretimi son yıllarda oldukça hızlı bir geliĢme kaydetmiĢtir; ancak 

Türkiye‟de bu alanda üretim ve kullanım yaygın değildir. Geri dönüĢümlü plastik 

malzeme çürüme, çizilmeye, boyanmaya, vandalizme karĢı dayanıklı bir malzemedir 
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ancak kentsel çevrede estetik açıdan kullanıcı taleplerini  karĢılamada güçlük 

çekilmektedir. Gri, kahverengi, sarı ve yeĢil renk seçenekleri mevcuttur.  

 

 

 

 

 

ġekil  4.36: Metal taĢıyıcılı, arkalıklı, plastik bank örnekleri 

(www.belson.com/rpb.htm) 

4.4.8.7 Çiçeklik ve Bank Kullanımı 

Oturma bankları ile birlikte en yaygın kullanım park ve meydan düzenlemelerinde 

kullanılan çiçeklikli oturma elemanlarıdır. Drenaj detaylarının doğru çözüldüğünde, 

bitkilerin bakımı düzenli yapıldığında ve uygun bitkiler seçildiğinde bu kullanım 

baĢarılı ve tatmin edici olacaktır. 

 

ġekil 4.37 : Oturma bankları ve çiçeklik 

(www.newoutdoorfurniture.com/planter.htm, 

www.itssecycled..com/planter) 
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ġekil 4.38: Beton ve ahĢap oturma bankı ve çiçeklik (Doğan, 1986) 

4.4.8.8  Aydınlatma ve Bank Kullanımı 

Oturma bankları aydınlatma elemanları ile birlikte kullanılmaktadır; ancak 

vandalizme ve tahribata uğrama riski vardır. Türkiye‟de yaygın kullanımı yoktur. 

ġekil 4.39 : Oturma bankı ve aydınlatma elemanı 

4.4.8.9 Sanat Eseri ve Bank Kullanımı 

Türkiye‟de çok yaygın olmasa da, Dünya‟da oturma bankları sanat açısından da ele 

alınmaktadır. Bu estetik yaklaĢım, kent insanının beğenilerinin artmasına ve kenti 

daha çok sevmesine neden olacaktır. Bu da saldırgan davranıĢ ve dürtülerinin 

azalmasını sağlayan önemli bir faktördür. 
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ġekil 4.40 : Oturma bankı olarak kullanılan “Tren” figürü         

(www.forest.nsw.gov.au) 

4.4.8.10   Sandalye ve Bank Kullanımı 

Kentsel alanda oturma bankları için bir diğer alternatif öneri ise sandalye ve oturma 

setlerini bir arada kullanmak olabilir. Böylece grup oturmalar doğal olarak sağlanır; 

banklar kontrollü bir Ģekilde raf veya set olarak kullanılacaktır. Ancak vandalizmi 

engellemek için sandalyelerin geceleri kilitlenmesi ve bankların dayanıklı 

malzemeden üretilmesi kayıpları azaltacaktır. 

 

 

 

 

ġekil 4.41 : Sandalye ve 

oturma setlerinin bir 

arada kullanımı   (Whyte, 

1988) 
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4.4.8.11  Durak ve Bank Kullanımı 

Otobüs duruklarında bulunan banklar, kısa süreli kullanımlara yöneliktir, ancak 

yoğun kullanılmaktadır. Bu tip bankların, durağın malzemesi, strüktürü ve formu ile 

bütünlük taĢıması ve dayanıklı olması önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.42: Otobüs durağı ve oturma bankları  

(www.iston.com.tr, www.oaklandpw.com/ street_furniture) 

 

4.4.8.12  Grup, Tekli ve Çiftli Kullanım 

Oturma banklarının kullanıcının fiziksel ve estetik gereksinimlerinin dıĢında sosyal 

ihtiyaçlarına da cevap verme gereği oturma olgusunun incelenmesi aĢamasında 

ortaya konmuĢtur. Ġnsanlara hem tekli, hem grup oturma konusunda çeĢitli 

alternatifler sunulması, mobilyaların daha bilinçli ve etkili kullanımına yardımcı 

olmaktadır. Bunun için ise farklı sosyal oturma ihtiyaçlarını karĢılayacak 

mobilyaların sayıca yeterli olması gerekmektedir.  
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ġekil 4.43: Sosyal etkileĢime olanak tanıyan, sabit ve hareketli bank örnekleri 

(www.pendlewood.com/Brochure, www.belairplayground.com/streetfurniture.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.44: Farklı yönlere bakarak oturmaya olanak veren  park bankı 
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ġekil  4.45:DüĢük etkileĢim alanı sağlayan çift kullanımlı banklar 

(www.designawards.com.au) 

4.4.8.13  Modüler Kullanım 

Oturma banklarında modüler beton kalıp elemanlara değiĢik parçalar takılarak çok 

amaçlı kullanım sağlanabilir. Detaylar değiĢtirilerek bisiklet parkı, köpek bağlama 

elemanı, oturma elemanı, çöp kutusu, aydınlatma, kiosk, bilgi panosu, çöp kutusu vb. 

elemanlar taĢınabilir; reklam panoları takılabilir. 

ġekil  4.46:  Modüler taĢıyıcı beton elemanın farklı amaçlarla kullanımı          

(Tarakcı, Proje II 2002) 
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ġekil  4.47:  Modüler beton elemanın bank, çiçeklik, pano, aydınlatma ve çöp 

kutusunu taĢıması    (Tarakcı, Proje2 2002) 

4.5 Vandalizme Hedef Olan Kent Mobilyaları 

Tüm kentsel donatı elemanlarını hedefleyen vandalizm eylemleri, farklı yaklaĢımlar 

ve sonuçlar içermektedir. Bu mobilyalar; aydınlatma elemanları, oturma bankları, yer 

döĢemeleri, çöp kutuları, enformasyon mobilyaları, otobüs durakları, engeller ve 

parmaklıklar, bitki elemanları ve bitkiler, telefon kulübeleri, umumi tuvaletler ve 

çocuk oyun alanlarıdır. Bu donatılara verilen hasarlar ve Ġstanbul‟da tespit edilen 

bazı örnekler Ģöyledir: 

 Aydınlatma elemanları:  Ġki açıdan çevreye zarar verebilirler. Aydınlatma 

elemanı, iĢlevini yerine getiremezse diğer vandal eylemlerini körükler; veya 

kırılmıĢ, parçalanmıĢ ve devrilmiĢ haliyle insanları rahatsız eder. Ġyi aydınlatma 

ve doğru yerleĢtirme, vandalzmi engelleyici etkiye sahiptir. IĢık kaynağını 

çevreleyen cam veya plastik koruyucular en çok zarar gören bölgelerdir; bu 

parçalar kırılıp, çalınmaktadır. Bazı durumlarda beton aydınlatma kolonların 

parçalanması, çeliğin ise belirli aralıklarla boya istemesi tasarım yaparken göz 

önünde bulundurulmalıdır 
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ġekil 4.48: Kırılarak ve devrilerek çevreye zarar verebilecek aydınlatma elemanları, 

BeĢiktaĢ, Taksim (Tarakcı, ,2001) 

 Çöp kutuları: Ġçi naylon torba kaplı olanlar çirkin görüntü vermekte, beton 

olanlar pislik biriktirmektedir. Metal olanlar ise dayanıksızdır. Duvara monte 

edilenler, ayakta duranlardan daha az vandalizme uğramaktadır. Bağlantı 

noktaları kolay paslanmamalı, kapaklar tam kapanabilmelidir. Uzaktan 

algılanabilme de önemli bir kriterdir. Bugün Ġstanbul‟da yaĢanan problem, açık 

duran kapakların görüntü ve sağlık açısından çevreyi tehdit etmesidir.  

 

ġekil 4.49 : Kapağı boyanmıĢ ve açık bırakılmıĢ, altı paslanmıĢ ve devrilmiĢ, 

fonksiyonu engellenmiĢ çöp kutuları, Taksim, Fındıklı (Tarakcı, 2001) 

 Yer döĢemeleri:   Trafik ve yaya yoğunluğuna göre sürekli bakım gerektiren yer 

döĢemeleri, parçalanıp kırılarak insan hayatını tehdit edebilmektedir. 
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 Bilgi-ĠletiĢim elemanları:  Duvara monte edilenler daha avantajlıdır, özellikle 

içten aydınlatmalı olanlarda dayanıklı malzeme kullanmak gerekmektedir. Kolay 

görülür, algılanabilir ancak güç eriĢilir olması vandalizme karĢı etkili olacaktır. 

Cam kapaklı olanlar kırılmakta, temizlik yapılmadığında kullanımı 

zorlaĢmaktadır. 

ġekil  4.50: Tahrip edilmiĢ ve fonksiyonları engellenmiĢ tabelalar, Eminönü 

(Tarakcı, 2001) 

 Sınırlayıcılar, parmaklıklar:   Uygun ölçekte ve doğru yerlerde kullanılmalıdır. 

Beton veya çelik olan bu birimler trafiği olduğu kadar vandalizmi de sınırlayıcı 

ve engelliyici  olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.51 : Cam yüzeyi kırılmıĢ bir otobüs durağı ve Wall Firmasının bakım 

çalıĢması (Tarakcı, 2001, Türkoğlu, 1990) 
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 Otobüs durakları:   YerleĢimine çok dikkat edilmelidir.  ġeffaflık ve hafiflik, 

dayanıklı plastik veya özel cam malzemeden elde edilebilir. Cam yüzeylerin 

kırılması en yaygın görülen tahribattır. Bu hasarların acil olarak giderilmesi ve 

kırılması zor malzemelerin kullanımı (polikarbonat) vandalizm etkilerini azaltır. 

 Telefon kulübeleri:   En popüler hedeflerdir. Alçak kısımların çelik levhalardan, 

üst kısımların ise polikarbonat malzemelerden olması daha uygundur. Çelik 

kordon, dayanıklı malzemeden ahize, sökülmesi zor numara diski ve sürekli 

aydınlatma, vandal saldırıları azaltacaktır. 

 Bitki elemanları: ĠĢlevleri dıĢında çöp kutusu veya oturma birimi olarak da 

kullanıldığından, dikkatle tasarlanmalıdır. Temizlemek ve onarmak kolay 

olmalıdır. Keskin köĢeler kırılmaya elveriĢli ve tehlikelidir.  

 

 

 

ġekil 4.52: Dağınık ve 

kırılmıĢ görünümüyle 

çevreyi görsel açıdan 

tehdit eden beton çiçeklik, 

Beyoğlu (Tarakcı, 2001) 

 

 Umumi tuvaletler: Duvar yazılarına çok açıktır. Lavaboların kırılması, tıkanması, 

havlu, kurutucu ve sabunların çalınmasına çözüm aranmalıdır. Ayrıca açıkta bulunan 

tesisat boruları da vandalizmi körükler. 

 Çocuk oyun alanları:   Kazalara neden olabilir. Vidaları sökülen salıncakların 

düĢmesi ve çalınması, ucu kalkmıĢ kaydıraklar çocukları yaralayabilir. 
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4.5.1   Banklar ve Vandalizm 

ÇalıĢmanın içeriği nedeniyle oturma banklarında görülen vandalizm etkilerini, ayrı 

bir baĢlık altında,  daha ayrıntılı ele almak gereği görülmüĢtür. 

Açık alan düzenlemelerinde, insanla doğrudan iliĢki halinde olan oturma bankları 

çok çeĢitli hasarlara maruz kalmaktadır. Bunlardan en yaygını ahĢap banklarda 

görülen yüzey kazıma ve zedelemedir. Bankların ahĢap veya beton yüzeylerine sprey 

boya ile yazı yazılması da Ġstanbul‟da oldukça yaygındır. Ayrıca malzemenin 

kalitesiz oluĢu, bankların güneĢten ve  nemden kolayca etkilenip bozulmasına da yol 

açmaktadır. 

 

 

 

ġekil 4.53: AhĢap oturma 

yüzeyi  boyanmıĢ bank, 

Taksim, Gezi Parkı (Tarakcı, 

2001) 

 

 

 

   

ġekil 4.54: Beton arkalık 

yüzeyi  boyanmıĢ bank, 

Taksim, (Tarakcı, 2001) 
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ġekil 4.55: AhĢap kısımları sökülmüĢ arkalıklı bank, BeĢiktaĢ (Tarakcı, 2001) 

Oturma yüzeyi ve arkalıkları ahĢap olan bankların ahĢap kısımları, kırılarak veya 

vidaları sökülerek çıkarılmaktadır. 

ġekil 4.56: AhĢap kısımları sökülmüĢ arkalıksız bank, BeĢiktaĢ (Tarakcı, 2001) 
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Beton ayaklı, metal taĢıyıcılı banklarda, iskelet bölümündeki vidaların sökülmesi 

veya metal taĢıyıcının kırılması, bankın kaymasına ve strüktürünün bozulmasına 

neden olur. Bakımı geciken bu tip hasarlı banklarda oturmak, hem konfor hem de 

sağlık açısından rahatsızlık vermektedir. 

ġekil 4.57: Strüktürel bozulma, Bebek (Tarakcı, 2003) 

Uygun derinlikte yere sabitlenmeyen, veya bağlantısı yoksa yeterince ağır olmayan 

banklar sökülebilir imajını taĢıdığından, yerleri değiĢtirilmekte ve hasara 

uğramaktadır. TaĢınırken devrilen banklar ise kullanılamaz hale gelmekte, kötü 

görünüme neden olarak çevrenin kalitesini ve çevreye duyulan güveni azaltmaktadır. 

ġekil 4.58: DevrilmiĢ bir bank, Fındıklı (Tarakcı, 2001) 
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4.5.2  Kent Mobilyalarında Görülen Hasar Türlerinin Sınıflandırılması 

YaĢanılan çevrede insanların her gün karĢılaĢtığı örneklerden de anlaĢıldığı gibi, 

kamusal alanlarda, geniĢ kitlelerin kullanımına açık olan ürünler farklı amaç ve 

nedenlerle çok çeĢitli tahribatlara maruz kalmaktadırlar. Türkoğlu (1990), kent 

mobilyalarında karĢılaĢılan  bu hasar türlerini 6 baĢlık halinde gruplandırmaktadır. 

 Strüktürel bozulma:  

Kırma, parçalama ve  kesme eylemleri suretiyle mobilyanın ana strüktürüne zarar 

verilmesidir. Metal levha, lama ve boru taĢıyıcılar, banklardaki metal ve ahĢap 

parmaklıklar, tabelaların taĢıyıcı gövdeleri zarar gören parçalardır. 

 Biçimin bozulması:   

Mobilyanın bir kısmının veya tamamının kırma, parçalama, bozma, çürüme, 

dağılma, kazıma, kesme, oyma, çentik açma ve yüzeyi delme gibi eylemlere maruz 

kalmasıyla biçiminin bozulması halidir. Cam, seramik, porselen  ve hatta beton gibi 

kırılgan malzemeler, yüzey hassasiyeti olan plastik ve metal malzemeler bu hasarlara 

maruz kalmaktadır. Bir baĢka bozulma ise sabitlemede ve bağlantı elemanlarında 

görülür. Bu parçalar yağmacı vandalizme uğramaktadır Trafik levhaları, telefonlar, 

kiosklar, aydınlatma aygıtları, çiçeklikler, sınırlayıcı ve bariyerler ve çöp kutuları 

gibi hemen hemen tüm donatılarda bozulma görülmektedir. Yüzeyin bozulmasında 

bıçak, sert sopa ve çivi gibi sivri ve delici aletler kullanılır. Bu araçlar, genelde 

bankların, tabelaların, telefonların ve aydınlatma elemanlarının yumuĢak ahĢap veya 

plastik yüzeylerinde, betonda, metalde, kauçuk ve sentetik malzemelerde etkilidir. 

 Ekleme: 

Donatiların yüzeyine geliĢigüzel yazı ve resimlerin çizilmesi, iĢaretleme, renklerin 

çıkarılması veya eklenmesi sonucu meydana gelir. Kalem, tükenmez kalem, sprey 

boya, keçeli kalem, pastel boya, ruj, tebeĢir ve boya fırçaları ile yapılan grafiti 

baĢlıca ekleme örneğidir. ĠĢaretleme ise boya ve mürekkep fırlatma, dondurma, 

yumurta veya çamur kullanarak iz bırakma isteğinin bir sonucudur. Ancak bu 

hasarlar yüzeyseldir. Oturma banklarının, çöp kutularının, tabelaların, elektrik ve 
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doğal gaz kutularının, telefon kabinlerinin ve duvarların yüzeylerinde bu tip ekleme 

örnekleri görmek mümkündür. 

 Azalma: 

Donatının çivi, cıvata, somun, vida ve menteĢe gibi montaj ve bağlantı parçalarının 

sökülmesi, taĢınması ve yok edilmesine dayalı bir tahribattır. Kullanılan aletler hedef 

malzemenin sağlamlığına ve hedefin açık ve yakınlığına bağlı olarak değiĢir. 

Marangoz aletleri, bıçaklar ve hatta tırnaklar bile kullanılabilir. Telefonlar, 

parkmetreler, ATM‟ler, bilgilendirme kioskları, aydınlatma elemanları, oturma 

banklarının bağlantı parçaları azalmanın hedef aldığı donatılardır. 

 Yanma: 

Yanıcı maddeler kullanarak donatıya ateĢe tutma, ve yakma eyleminin sonucudur. 

Kullanılan en tipik aletler sigara, kibrit, çakmak ve hatta büyüteç camlarıdır. Bu 

hasar türü en çok ahĢap, polikarbonat ve akrilik kaplama malzemelerinde etkili olur; 

ancak her türlü donatı bu tehlikeye açıktır.  Bazı plastik malzemeler yandığında 

zehirli gazlar açığa çıkar. Çöp kutularında oluĢan yanma ise halkın sağlığını önemli 

biçimde tehdit eder. 

 Fonksiyonun engellenmesi ve arıza: 

Donatıya, uygun olmayan malzemenin eklenmesi ile tıkanması ve  iĢini yapamaması 

ile sonuçlanan eylemdir. En önemli hedefler tuvalet, lavabo, çeĢme, gibi sağlık 

donatıları, yangın muslukları, elektrik kutularıdır. Kullanılan aletler ise tuvalet 

kağıdı, taĢ, toprak, giysi parçaları, asit gibi zararlı sıvılar,donatıya sıkıĢtırılan para 

veya metal parçaları olabilir. Ayrıca mobilyaların üzerlerine baĢka cisimler 

yerleĢtirmek onların fonksiyonuna engel olmakta, kullanımı zorlaĢmaktadır (Üzeri 

dolu veya pis olduğu için oturulamayan bank vb). 

Bu sınıflandırma ıĢığında, yukarıda örnekleri verilen bazı kent mobilyalarında 

görülen hasar türünü bir tabloda toplamak mümkündür. 
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Tablo 4.4.   Kent Mobilyası ve Hasar Türü ĠliĢkisini Gösteren Tablo 
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BÖLÜM 5    KENT MOBĠLYALARINDA VANDALIZM KAVRAMINA     

ÇEVRE VE TASARIM AÇISINDAN BAKIġ          

5.1   Kent Mobilyalarında Vandalizm ve Kentsel Çevre ĠliĢkisi  

Günümüzde kentler toplumsal, sosyolojik, teknolojik ve ekonomik Ģartların etkisiyle 

Ģekillenmektedir, ancak bu Ģekillenme kent yaĢamını doğrudan etkileyerek, yeniden 

biçimlenmenin bir parçası olabilmektedir.  

2. Bölüm‟de de değinildiği gibi insanın yakın fiziksel çevresi ile arasındaki etkileĢim, 

insan davranıĢlarına yön verme gücüne sahiptir. “Çevrenin fiziksel ve sosyal 

faktörlerinin karmaĢık bir etkileĢimi sonucu ortaya çıkan algılama, davranıĢı 

etkilemekte, daha sonra davranıĢ algılamayı etkilemektedir; tıpkı Winston Churchill‟ 

in özdeyiĢinde açıkladığı gibi: „Biz yapılarımızı biçimlendiririz; daha sonra onlar bizi 

biçimlendirirler‟. Bu ifadeye göre davranıĢların mekanı biçimlendirdiği gibi, fiziksel 

çevre de kiĢilerin davranıĢlarını biçimlendirmektedir” (Çıracı, Kubat, Aydınlı, 1991). 

Bu karĢılıklı etkileĢimin olumsuz yöne sapması, donatıların tahribatına ve insanların 

ruhsal sıkıntılar yaĢamasına kadar varan sonuçlar doğurur. 

Ünlü (2000), „Fiziksel ve sosyokültürel değiĢim bağlamında Beyoğlu'nda suç 

olgusunun değerlendirilmesi‟  adlı çalıĢmasında, fiziksel ve sosyal çevredeki 

yıpranmanın ve kaosun „suç olgusundaki artıĢı‟ da gündeme getirdiğini, buna karĢın 

sıhhileĢtirilen çevredeki „suç olgusunun‟ suç tiplerinde değiĢim ve kaymaya neden 

olduğunu ifade etmektedir. Bu çalıĢmaya göre çevrenin sıhhileĢmesi ya da bozulması 

kullanıcıların ardalanlarında da farklılıklara neden olmakta ve kullanıcının 

çevresinden hoĢnutluğunu etkilemektedir. 

Kentsel çevrede aydınlatma, kent mobilyalarında vandalizm ile mücadelede üzerinde 

özenle durulması gereken bir unsurdur. “Ġnsan geceleri gündelik, resmi maskesinden 

soyunarak, hatasızlık beklentisi içinde kendisini strese sokan bir tekdüzeliğin 

karĢısına sonsuz hata yapma özgürlüğünden kaynaklanan bir yenilenme süreci 
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geçirebilir. YaĢam enerjisinin gündelik yeniden üretiminin bu görece zorlayıcılığı, 

insan belleğinin aydınlık ve iyicil yönü kadar, karanlık, lanet, irrasyonel, yıkıma dair 

yönü ile de ilgilidir. Kentin gecesinin kamulaĢması, kent içi mekansal dağılım ve 

kullanım sorunları ile kamusal mekanların niteliği sorununu da göz önüne serer. 

Örneğin, gece yaĢanan mekanların kent yüzeyine dengeli dağılmadığı mevcut durum, 

güvenlik riskleri içerir. Sosyal yaĢamın gece ve gündüze ve tüm kent yüzeyine 

dengeli dağılımı güvenliği arttırır (Esen, 2001). 

AraĢtırmalar, aydınlatma yetersizliğini vandalizmi oluĢturan en önemli nedenlerden 

birisi olarak göstermektedir. Aydınlatmanın yoğun olduğu çevrelerde vandalizmin 

etkisiz veya az etkili, aydınlatmanın yetersiz olduğu çevrelerde etki oranının arttığı 

gözlenmiĢtir (Kesim ve Eroğlu, 2001).  

Vandalizmin oluĢmasında diğer bir çevresel unsur cadde veya bölgenin 

yoğunluğudur. Örneğin Taksim Meydanı‟nın zaman zaman önemli toplantılara sahne 

olması gibi kendine özgü bir niteliği olması ve suçun en çok iĢlendiği kamusal 

alanlardan birisi olması (Ünlü, 2000), bu bölgedeki kent mobilyalarında görülen 

hasarın fazlalaĢmasına neden teĢkil eder. 

Sokak bazında incelendiğinde zaman zaman  (fiziksel açıdan yıpranmıĢ da olsa) bazı 

bölgelerde suç oranlarının düĢük olması, bölge sakinlerinin oluĢturduğu „sosyal 

kontrol‟ ve suça karĢı duran bir mahallelilik duygusundan ileri gelir (Ünlü, 2000). Bu 

açıdan bir bölgenin sürekli kullanıcısı olmak ve bunun doğal sonucu olarak çevreyi 

sahiplenmek, vandalizme karĢı bir sosyal dayanıĢmanın oluĢmasını sağlar. KomĢuluk 

düzeyindeki etkileĢim, o çevreyi vandalizme karĢı korunaklı hale getirecektir. 

5.2   Çevresel Tasarımda Suçun Engellenmesi (CPTED) ve Banklara ĠliĢkin 

Stratejiler 

Mimarlar ve tasarımcılar 5000 yıldan fazla bir süredir insan davranıĢlarına biçim 

vermek ve onları yönlendirebilmek için çeĢitli tasarım ve planlama  kavramlarından 

faydalanmıĢlardır. Ancak son yıllarda kentsel tasarımda, planlamada ve toplumun 

geliĢtirilmesinde yapılan hatalar bu tarihsel birikimin getirdiği kavramların adeta 

aksini göstermektedir. Buna neden olarak, çevresel Ģartlarının çoğunun makineler 
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tarafından kontrol edilmesi ve teknolojideki bu akıl almaz geliĢmelerin insanların 

düĢüncelerinde sapmaya yol açması gösterilebilir. 

Çevresel tasarım bağlamında suç engelleme programı, eski çevresel psikoloji 

kavramlarını gençleĢtiren yeni bir ilgi alanı haline gelmiĢtir. Bu tip programlar, daha 

önce güçlüklerle karĢılaĢmıĢ bazı tasarım kavramlarının ve stratejilerinin yeniden 

tanımlanmasını sağlamıĢtır. 

Çevresel tasarım ile insan davranıĢları arasındaki doğrudan iliĢkinin anlaĢılması, 

suçun engellenmesindeki baĢarıyı artıran ve tasarımdan önce bilinmesi gerekli olan 

bir olgudur. Çevresel tasarım bağlamında suç engelleme kavramı, fiziksel çevrenin 

uygun tasarımının ve  etkin kullanımının suça yönelik korkuyu ve suç eylemini 

azalttığı, bununla birlikte yaĢamsal  kaliteyi artırdığı varsayımlarına dayanmaktadır 

(Crowe, 2000). 

Çevresel tasarım önlemleri; 

 Etkili bir toplum organizasyonunun oluĢmasını, 

 Kentlilerin  fiziksel çevrelerini ve yaĢam kalitelerini kontrol altında tutarak 

korumalarını, 

 Toplum sorunlarına tam cevap vermese de, topluma çevredeki sosyal ve kültürel 

engellerin yok edilmesinde yardımcı olmasını, 

 Ticaret ve endüstri sektöründe verimliliğin ve karın artmasını sağlamaktadır. 

ÇalıĢmanın önceki bölümlerinde ayrıntılarıyla açıklanan çevresel kriminoloji kavram 

ve stratejileri de çevresel tasarım bağlamında suç engelleme kavramı ile örtüĢmekte 

ve çoğu zaman bağdaĢmaktadır. Bu bölüm kapsamında, bu strateji ve kavramlardan 

tekrar bahsedilmeyecektir. Ancak özet olarak çevresel tasarım bağlamında suç 

engelleme programının 3 temel dayanağı vardır. Bunlar; „doğal geçiĢ kontrolü, doğal 

sosyal kontrol, ve bölgesel kuvvetlendirmedir‟. Bugün uygulamada bilinen yüzlerce 

strateji mevcuttur. Tüm yöntemler, bu birbirini destekleyen üç temel noktaya 

dayanmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları doğrudan uygulamayla, bazıları ise gerçek 

yaĢam Ģartlarında doğal olarak kendiliğinden geliĢmiĢtir (Crowe, 2000). 

Çevresel tasarım bağlamında suç engelleme programının suç olgusunun azaltması 

dıĢında diğer yararları Ģunlardır: 
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 Çok çeĢitli ölçeklerdeki fiziksel çevrede suç probleminin iyileĢtirilmesine 

yardımcı olur; bu yaklaĢım, bir mahalle, bir Ģehir veya bir okul ölçeğinde 

geçerlidir. 

 Suç engelleyici yaklaĢımları bir baĢlık altında toplayarak bütünleĢmesini sağlar. 

 Tasarım ve planlama bağlamında uzun ve kısa dönem hedeflerin ortaya 

konmasını ve tanımlanmasını sağlar. 

 Problemlere karĢı alınan tepkilerin ortak bir dilde oluĢunu teĢvik eder. 

 Kentsel problemlerin çözümünde disiplinler-arası yaklaĢımı getirir. 

 Polis ve halkın iyi iliĢkiler içinde olmasını teĢvik eder. 

 Standartların ve güvenlik önlemlerinin geliĢmesinde rol oynar. 

 Suç olgusunu azaltmaya çalıĢarak kentlerin yeniden canlandırılmasını amaçlar. 

Birçok ülkede ortak bir dil haline gelen çevresel tasarım bağlamında suç önlenme 

çalıĢma ve uygulamalarının tümünü tanımlamak oldukça zordur. Ancak bu konuda 

bilinen en yoğun çalıĢmalar Kanada, Ġngiltere, Japonya, Hollanda ve Avustralya‟da 

yürütülmektedir  (Crowe, 2000). 

Ġngiltere‟de „Secure Urban Environments by Design‟ içerikli proje Salford 

Üniversitesi‟nde Prof. Rachel Cooper önderliğinde Kasım 2001- Ekim 2002 tarihleri 

arasında yürütülmüĢtür Bu projenin tüm ayrıntıları internet ortamından takip 

edilebilmektedir (www.design counsil.org- bağlantı için: r.cooper @salford.ac.uk,  

c.davey@salford.ac.uk ) 

Bu ekipte farklı ülkelerden birçok eğitimcinin ve tasarımcının yanı sıra, polis 

memurları, toplumsal örgütler, inĢaat firmaları, yerel yönetimler ve üreticiler de 

bulunmaktadır. Genel olarak daha güvenli bir kentsel çevre oluĢmasında tasarım 

merkezli yaklaĢımın Avrupa çapında bir iletiĢim ağı kurarak geliĢmesini sağlamak 

amaçlanmıĢtır. Bu konuda yürütülen faaliyetler, konunun yaygınlaĢması için 

seminerler düzenlemek, malzemelerin tanıtım sergileri, alan çalıĢmaları, akademik 

yayınlar, yaklaĢımlarda ana hatların belirlenmesi ve malzeme konusunda çalıĢmaları 

kapsamaktadır. ÇalıĢmanın bir diğer ilgi alanı uyuĢturucuyla ve kentsel suçlara 

yatkın gençlerle mücadele konusudur. 

Salford Üniversitesi‟nde yapılan bu araĢtırma, suçun önlenebilmesi için tasarım 

sürecinin, yönetim tekniklerinin, amaç ve hedeflerin otuz temel örnek üzerinde 
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soruĢturulmasını üstlenmiĢtir. Projenin amacı, tasarımcılara ve firmalara hasara 

korunaklı tasarım için ipuçları ve deliller sunmak, suç engelleyici tasarım anlayıĢının 

ticari ve sosyal yönlerini göstermek, gelecekteki çalıĢmalar için veri tabanı 

oluĢturmak, tasarımcıları, eğitimcileri ve toplumu bu konuda teĢvik etmek olmuĢtur. 

„Suç meselesini‟ tasarım sürecinin bir parçası olarak görmek tasarımcılara 

rakiplerinin önüne geçme fırsatı verir. Suç engelleme son kullanıcı ve müĢterilerle 

doğrudan ilgilidir ve genelde „üzerine ilave etme‟ gibi algılanmaktadır. Ancak 

tasarım sırasında diğer analiz ve çevresel araĢtırmalar gibi suç olgusu da  

düĢünülmeli (örneğin bank tasarımında vandalizmin), tasarım bütününün ayrılmaz 

bir parçası olmalıdır (www.designcouncil.org). 

Bu bir yıllık çalıĢma boyunca gerçekleĢtirilen alan çalıĢmaları sektörlere göre; satıĢ 

(8 çalıĢma), ulaĢım (4 çalıĢma), boĢ zaman (2 çalıĢma), kent ölçeği (3 çalıĢma), 

okullar ve ofisler (2 çalıĢma), konut bölgeleri (5 çalıĢma), kampanyalar (2 çalıĢma), 

geçiĢ kontrolleri (1 çalıĢma) Ģeklinde bir dağılım göstermektedir: 

Endüstri ürünleri tasarımcılarını ilgilendiren bu çalıĢmalardan biri, yönetimin mevcut 

tasarımları beğenmemesinden yola çıkılarak yapılan otobüs duraklarıdır (ġekil 5.1-

ġekil 5.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  5.1 : South Yorkshire‟da taĢtan yapılmıĢ eski otobüs durağı 

(www.designcouncil.org) 
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Yeni durakların yolculara güvende olduklarını hissetmelerini sağlaması, vandalizme 

uğradıktan sonra kolay bakım ve yenileme yapılabilmesi, bir bilgi panosu içermesi, 

hoĢ görüntüsünün kullanıcılara gurur vermesi ve düĢük maliyetli olması 

hedeflenmiĢtir. Göz önüne alınan hususlar malzeme seçiminde polikarbonat bitiĢlerin 

ve yan panellerin vandalizme camdan daha dayanıklı oluĢu, ancak daha az  

görünürlük sağlaması, estetik olmayıĢı ve daha pahalı oluĢudur; sonuçta cam 

seçilmiĢtir. Üretici ve tasarımcıların altı aylık çalıĢmaları sonucunda estetik açıdan 

tatmin edici, aydınlatmaya sahip, cam panelli ve kolay bakım yapılabilen yeni 

tasarımın yarattığı etkilere bakıldığında, bölge sakinleri yeni duraklarını 

sahiplenmiĢler, aydınlatma sistemi olan bu yeni duraklarda daha güvende 

beklediklerini bildirmiĢlerdir; sonuçta vandalizm ve duraklarda iĢlenen suç 

miktarının azaldığı belirlenmiĢtir (www.designcouncil.org). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  5.2: South Yorkshire‟da vandalizme maruz kamıĢ eski otobüs durağı 

(www.designcouncil.org) 

„Görmeyi ve görülmeyi ayna anda sağlama‟ yeni durak tasarımının çıkıĢ noktasıdır; 

kullanıcılar hem güvende olacak, hem de güvende hissedeceklerdir. Vandalizm 

sorununa çözüm olarak, panellerin kolay değiĢtirilmesi ve temizlenmesi ve 

kullanıcıların durağa saygı duymaları düĢünülmüĢtür. 
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ġekil  5.3: South Yorkshire‟da değiĢtirilmesi istenen duraklardan biri ve yeni 

tasarlanan durak  (www.designcouncil.org) 

Bir diğer çalıĢma, Brüksel Havaalanı‟ndaki oturma birimlerinin yenilenmesidir. Bu 

talebin nedenleri, mevcut oturma birimlerinin uzun ömürlü olmayıĢı, ateĢe ve 

zorlanmaya dayanıklı olmayıĢı, oturanların ceplerinden eĢya çalınması, yakma, 

kesme ve çizme gibi vandal eylemlere açık, dayanıksız oluĢu ve daha estetik olmaları 

gereği olmuĢtur. ÇalıĢma kullanıcılarla, üreticilerle ve tasarımcılarla sürekli 

görüĢmelerle ilerlemiĢtir. Tasarımcılar, bir tarafta vandalizme dayanıklılık, diğer 

tarafta maliyet, konfor ve estetik gibi değerler arasında kalmıĢtır (ġekil 5.4). 

 

 

 

 

 

ġekil 5.4  : Brüksel Havaalanı için 

tasarlanan vandalizme dayanıklı poliüretan 

oturma  birimleri  (www.designcouncil.org) 
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Yeni tasarım, hırsızlığa engel olmak amacıyla birbirine 40 mm aralıklarla 

birleĢtirilmiĢ, oturma grubudur. Malzeme seçiminde vandalizme dayanıklı, aynı 

zamanda rahat olan ve rahat görünen, metal kadar sert olmayan, en az 10 garantili bir 

malzeme düĢünülmüĢ, sonuç olarak otomotiv sektöründe enjeksiyon yöntemiyle 

üretilen poliüretan malzemede karar kılınmıĢtır. Bu malzemenin vandalizme 

dayanıklılığı, metalden yumuĢak oluĢu ve oturanlara sıcak his vermesi malzemenin 

geliĢtirilmesini, ağır granit kaplı ayaklarla, oturma ve arkalık bölümüne çelik levha 

takviyesi ile birlikte oturma elemanında kullanılmasını sağlamıĢtır. Üretim tekniğinin 

oldukça pahalı olmasına rağmen, yönetim bu ürünlerin pazar tahminlerini yaparak, 

büyük yatırım riskini göze almıĢtır (www.designcouncil.org). 

 Tasarım Stratejileri Bağlamında Oturma Bankları 

Uygulamaları sınırsız olabilen „çevresel tasarım bağlamında suç engelleme‟ olgusuna 

iliĢkin örneklerin oturma bankları üzerinde tartıĢılması açıklayıcı olacaktır. Bu 

konuda Crowe (2000), dıĢ mekanda oturma düzenlemelerini yukarıda anlatılan 

stratejiler açısından „zayıf tasarım‟ ve „iyi tasarım‟ Ģeklinde değerlendirmektedir. 

Buna göre, ġekil 5.5 zayıf tasarımı, ġekil 5.6 iyi tasarımı ifade eden çizimlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.5 : Oturma düzenlemesinde zayıf tasarım ve yanlıĢ kullanım  (Crowe, 2000) 
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Crowe‟a göre (2000), zayıf tasarım ve yanlıĢ kullanım için gerekçeler Ģunlardır 

(ġekil 5.5); 

 Orta açık alan için geleneksel bankların ve piknik masalarının yerine yüksek, içi 

dolu, görüntü geçirmeyen oturma setleri yerleĢtirilmiĢtir. Ancak bu setler 

arkalarında kolayca saklanmayı olanaklı kılmakta, mevcut etkili sosyal gözetime 

karĢı bir bariyer görevi üstlenmektedir. 

 Çizimde sağ tarafta yer alan, denize dönük kademeli oturma setleri doğal 

gözetimin azalmasına neden olur; bu durum ise anormal davranıĢlı kiĢilerin 

(örneğin vandalların)  civarda  kolonileĢip, bölgeye herkesten önce gelmelerine 

neden olacaktır. 

 Turistler veya çalıĢan kiĢiler, bölgede öğle yemeğini yemek veya etrafta 

dolaĢmak istediklerinde, anormal davranıĢlı kiĢilerin bölgede çoktan yerlerini 

almıĢ olmalarından veya yanlıĢ kullanımlarının izini bırakmalarından 

(vandalizme uğramıĢ mobilyalar, çöp ve atıklar, grafiti vb) rahatsızlık 

duyabilirler ve bölgeye gelmekten çekinebilirler. 

 Çöp ve atıklar koku problemine ve bu kokuya yüzünden bazı hayvanların 

dikkatlerinin çekilmesine neden olur. Eğer bir bölge kötü görünüyor ve 

kokuyorsa, o bölge kötü algılanır   (Crowe, 2000). 

Ġyi tasarım ve doğru kullanım için gerekçeler ise Ģunlardır (ġekil 5.6); 

 Maliyeti daha fazla olan içi dolu setlerin yerine, görüntünün geçmesine olanak 

tanıyan banklar, doğal gözetimi artırarak uygun olmayan kullanımları önlediği 

gibi, aynı zamanda açık alanın hem fonksiyonel hem de estetik gereksinimlerini 

karĢılayabilir.  

 Çizimde sağ tarafta yer alan, sokağa ve insanlar dönük kademeli oturma setleri, 

sokaktan görülebilir Ģekilde yerleĢtirildiğinden doğal gözetimin artmasını sağlar. 

 Açık alanlar çevresel tasarım ve suç engelleme stratejileri ile planlandığında, aynı 

zamanda yapım maliyetinin azalacağı göz önüne alınmalıdır. Ayrıca, normal 

davranıĢlı kiĢiler bu alanı daha çok kullanacak ve vandalizm eğilimli kiĢilerin 

bölgeye geliĢi zorlaĢacaktır  (Crowe, 2000). 
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ġekil  5.6: Oturma düzenlemesinde iyi tasarım ve doğru kullanım  (Crowe, 2000) 

5.3 Oturma Banklarında Vandalizm Önlemleri 

AraĢtırmalar, sokaklarda iyi tasarlanmıĢ oturma banklarının hemen hemen her kentte 

bulunduğunu iĢaret etmektedir. Ancak bu iyi tasarlanmıĢ kent mobilyalarını bile 

seçerken çok hassas davranılması, yer aldığı çevrenin özelliklerine göre oturma 

düzeni detayları, montaj ve bakım konusundaki detaylar üzerinde özenle durulması 

gerekmektedir (Design Council, 1976). Gerek ülkemizde, gerek diğer ülkelerde, tüm 

kent mobilyalarında etkisini gösteren vandalizme dayanıklılık için çok kapsamlı 

önlemler alması gerekmektedir. 

Oturma banklarının daha etkin kullanımı ve vandalizme uğrama riskinin azaltılması 

için alınabilecek önlemleri tasarım, bakım-onarım, yerleĢtirme ve uyum  baĢlıkları 

altında özetlemek mümkündür.  
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5.3.1  Tasarım Önlemleri 

Herhangi bir kentsel mekanda bir an için durulup eleĢtirel bir gözle çevreye 

bakıldığında kent mobilyalarının biçimi, kalitesi ve konumundan, o mekanın 

ölçülerine, mekan ile mekanı oluĢturan öğelerin iliĢkilerine ksdar, özetle kentin 

mikro ve makro düzeydeki biçimleniĢlerine iliĢkin pek çok konu tasarımla 

iyileĢtirilebilir; yaĢam kalitesi daha yüksek kentsel mekanlar oluĢturulabilir (ġanlı, 

1991). 

Gerek kullanıcılarla yapılan çalıĢmalar gerekse geçmiĢ tasarım deneyimlerinin ve 

ürünlerinin sonuçları tasarımcılara bilgi edinmelerinde girdi oluĢtururken tasarım 

kriterlerinin de belirlenmesini sağlamaktadır (Gül, 1993). 

Tasarımcılar, insanların benimseyeceği, iletiĢim kurabileceği ve zarar vermeyeceği 

dayanıklı bir ürün oluĢturmak için hangi malzemelerin ve detayların, hangi 

formlarda, renkte ve dokuda bir araya gelmesi gerektiğini göz önüne alarak tasarım 

yapmalıdır. “Konforlu ve sağlık Ģartlarına uygun oturmanın sağlanması için, oturma 

elemanının boyutları, uyum, konfor ve sağlık Ģartlarını yerine getirmelidir” 

(Hacıhasanoğlu, 1991). Tasarım aĢamasında oturma bankları için bazı kriterler göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

1. Malzeme 

Oturma bankları genelde ahĢaptan yapılmaktadır. AhĢap malzemelerin kalitesiz 

olması ve emprenye edilmemiĢ olması gibi durumlar malzeme açısından en sık 

karĢılaĢılan problemlerdir. Bundan dolayı güneĢ ve nem gibi doğal etkenlere karĢılık 

dayanıklılık azalmaktadır. Bu tip problemlerin azaltılabilmesi için kullanılan 

malzeme ve uygulanan iĢlemlerde standardizasyona gidilmelidir. Bu tip mobilyaların 

tasarımında estetik, renk uyumu, malzeme kalitesi ve tamir edilebilme özellikleri 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır (Anılsın, 2001).  

Oturma yüzeyinin  çabuk kuruyan, kolay temizlenebilen, su emmeyen sıcak bir 

malzemeden yapılmıĢ olması kullanım açısından önemlidir. AhĢap ve plastik 

malzemeler bu anlamda soğuğu azaltırlar (Hacıhasanoğlu, 1991). Kent 
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mobilyalarında kullanılan malzemelerin özellikleri, yarattığı psikolojik etkiler 

açısından da önemlidir. Örneğin beton oturma elemanı, ahĢap oturma elemanından 

kütlece daha ağır ve soğuk hissedilmektedir. Bu yüzden az tercih edilir. 

Günümüzde plastik, PVC kaplı delik metal malzeme ile üretilen banklar 

görülmektedir (Hacıhasanoğlu, 1991). Hacıhasanoğlu (1991), metal malzemenin 

kullanılması halinde, paslanmaya karĢı önlem alınması gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Farklı form ve renge sahip olabilen bu tip malzemeler vandalizme dayanıklılık da 

gösterir. Örneğin geri dönüĢümlü plastik malzemeler hava Ģartlarına, suya, kimyasal 

maddelere, çürümeye, grafitiye, kırılmaya, çizilmeye ve böceklere karĢı dayanıklıdır 

(www.ecoproducts.com, www.equiparc.com, www.pilotrock.coım, 

www.anr.state.vt.us/dec/wastediv). Ancak Dünya‟ da ürün tasarımı kapsamında yeni 

yeni geliĢen bu malzemenin Türkiye‟de üretimi oldukça sınırlıdır.  

Malzeme seçimi aĢamasında grafiti de düĢünülmelidir. Yüzey kaplamada veya 

boyamada kullanılan özel boya tutmaz poliüretan malzemeler (fluorocarbonates) iç 

ve dıĢ mekanlarda kullanılabilir. Bu tip malzemeleri üreten firmalar her tip boyayı 

çıkarıcı çözücüler de üretmiĢlerdir (Türkoğlu, 1991). 

2. Bağlantı Detayları   

Bağlantı elemanlarının sağlamlığı vandalist eylemlere karĢı koymanın yollarından 

biridir. Ayrıca bağlantı elemanlarının ayarlanabilir olması, kent mobilyalarının 

hareketliliğini ve modülerliğini sağlayarak, gerekli olan destek ve taĢıyıcı elaman 

sayısını azaltmaktadır. 

Bağlantı elemanları (vida, bulon vb) paslanmamalı, kolay sökülmemeli, kullanıcıları 

rahatsız etmemeli, vandalizme eğilimli kiĢileri teĢvik eder nitelikte dikkat çekici 

olmamalıdır. 

3. Ölçek ve Uygunluk   

Ölçek, banklar ile insan ve mekan arasındaki iliĢkileri ve elemanların iĢlevlerini de 

etkileyerek, vandalistik eylemlerin oluĢmasına neden olabilmektedir. Yani mobilya 

ölçek itibariyle kullanıcıya ve bulunduğu çevreye aykırı  olmamalıdır. 
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Uygunluk açısından bakılacak olursa, insan ergonomisine uygun olmayan bir oturma 

birimi, doğru ve yeterli ıĢık vermeyen bir aydınlatma elemanı, okunamayan bilgi-

iletiĢim panosu iĢlevleri bakımından uygun değildir. Böyle bir ürün vandalizmi 

teĢvik eder. “Bank tasarımında, tasarımcıların özellikle dikkat etmeleri gereken ölçü 

insanın sırt ölçüleridir. Kent sokaklarında görülen bir çok bank oturulacak derinliğe 

bile sahip değildir. Ayrıca fazladan eklenen bir boĢluk, daha fazla insanın oturmasını 

sağlamak için değil, sosyal rahatlık içindir ve gereklidir” (Whyte, 1988). 

4. Montaj  

Oturma birimleri insanla doğrudan iliĢkide bulunduğundan, ulaĢılabilir yerlerde 

olmalıdır.  Yeterli derinlikte yere tespit edilmeli, yol yüzeyi temiz bitmelidir. Aksi 

halde kolaylıkla sökülebilir imajını oluĢtururlar. Yere sabitlenmeleri onarım 

açısından sorun oluĢturabilir, vidalı olanlar kolaylık sağlar. Yere bağlantılı 

olmayanlar belli bir ağırlıkta olmalıdır. Kolaylıkla sökülebilir imajı bankların 

taĢınmasına ve hasara uğramalarına zemin hazırlar (ġekil 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  5.7 : Yeri değiĢtirilerek vandalizme uğramıĢ bir bank  (www.cis-

streetfurniture.co.uk) 

Sekil 5.8 „de bankların sabitlenmesi için genel çözüm önerileri görülmektedir. Ancak 

hırsızlığa (vandalizme) karĢı önlem almak için beton temel içine, bankın boyuna göre 

sayısı değiĢken olan metal takviyeler yerleĢtirilebilir; bankın taĢınması veya bakımı 

gerekiyorsa, temel bölümü delinerek bağlantıların sökülmesi gerekir  (ġekil 5.9 ). 
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Sekil 5.8:  Bankların sabitlenmesi için genel çözüm önerileri                        

(www.cis-streetfurniture.co.uk) 
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ġekil 5.9: Bankın sökülmesine karĢı metal takviyeli beton temel önlemi       

(www.cis-streetfurniture.co.uk) 

5. Tasarımda Kullanıcı Katılımı: 

Günümüzde  giderek büyüyen, sayıca artan ve değiĢerek karmaĢık bir yapı haline 

gelen kentsel çevrenin, tasarımcı ve planlamacının masasında Ģekil alması artık 

pratik bir yaklaĢım değildir (ġanlı, 1991). Tasarım, kentsel çevrede neyin nasıl 

yapılacağına iliĢkin kararların alınma süreci ise, o kenti yaĢayan, bu biçimlendirme 

sürecine öyle ya da böyle dahil olan herkes çok doğal olarak bu sürece katılmıĢ 

olmaktadır. 
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ġehir planlama ya da çevre düzenleme insanların yaĢamlarını etkileyen kararlardan 

oluĢur. Plancılar baĢkaları adına karar alırken kendi uzmanlık alanları çerçevesinde 

hareket ederler. Kullanıcıların çevre ile ilgili karar sürecine katılması ve sorumluluğu 

paylaĢması zaman zaman gündeme gelen bir tartıĢmadır. Türkiye‟de kullanıcıların 

planlama sürecine katılımı yasal olarak tasdik edilen plana belirli süre içinde sadece 

„itiraz‟ biçiminde olabilmektedir. 

Kentsel çevrede mobilyaların tasarımı, seçimi ve yerleĢtirilmesi, o alanın kullanımı 

ve alandaki aktivitelerin yoğunluğu ile doğrudan iliĢkilidir. “Planlama alanında 

aktivitelerin kullanım yoğunluğu, kullanım süreleri ve kullanıcıların oranları 

kullanım potansiyelini belirler. Bu potansiyel belirlenmeden hazırlanan planların 

baĢarısı Ģüphelidir ve yeterli araĢtırma yapılmadan böyle bir kamu potansiyelinin 

bulunması beklenemez” (YaĢlıca, 1991). Bu açıdan, özellikle çok kullanıcısı olan 

kamusal ürünlerin tasarımında vandalizmin azaltılabilmesi, tasarımda kullanıcıların 

da etkin olmasından geçmektedir. 

5.3.2 Bakım-Onarım ÇalıĢmaları 

Tasarımcılara düĢen sorumluluk, ürünün kullanımı sırasında oluĢabilecek tehlike ve 

risklerin önceden tahmin edilmesi ve bu sorunlarla mücadele yollarının düĢünülmesi 

gereğinden oluĢur. Üreticiler ise ürünün kalitesinin sürekli olmasından sorumludur. 

Kısaca, insandaki yeteneğin ve  ekonomik unsurların sınırları dahilinde, iyi tasarım 

ve iĢçilik masrafların azalmasını sağlar. DüĢük maliyetli ve kısa ömürlü ürünlerin 

aksine, maliyeti fazla olan ürünlerin onarılacak Ģekilde tasarlanması esastır (Buck, 

1963). 

Bakım ve onarım problemini kolaylaĢtırmak için banklar mobiler yapıda olmalıdır 

(Kentsel Tasarım ÇalıĢma Grubu, 1992). Vandalizme maruz kalan kent 

mobilyalarının bakımları yapılmadığı takdirde, vandal kiĢiler yeni eylemler için daha 

da cesaretleneceklerdir. Böylece onarımla giderilemeyecek sonuçlar doğacaktır. 

Ġstanbul‟da görülen örnekler de çoğunlukla bu yöndedir. Kırık dökük bir bank, 

çevrenin kalitesini ve çevredeki diğer mobilyaların değerini azaltmaktadır. Bu 

konuda yaĢanan sorunlara 4. Bölüm‟de değinilmiĢtir. 
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AhĢap yüzeyli banklarda emprenye iĢleminden sonra da, yüzeylerin düzenli olarak 

boyanması gerekmektedir (Cliff, 1972). Strüktürel bozulmaya maruz kalmıĢ banklar 

insan sağlığını tehdit eder; bu yüzden tamiratı Ģarttır. Düzenli bakım yapabilmek için 

yerel yönetimlerin veya özel kuruluĢların bakım ve onarım programı oluĢturarak 

gerekli bütçeyi ayırmaları vandalizmle mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır. 

ġekil 5.10 : Çöp kutusunun basınçlı suyla yıkanarak temizlenmesi 

(www.masterservice.gi/furniture) 

Bakım çalıĢmaları basınçlı veya sıcak suyla birlikte solüsyonlar yardımıyla 

bankların, çöp kutularının, durakların ve diğer donatıların temizlenmesiyle ve 

grafitiden arınmasıyla gerçekleĢir. Bu iĢlemler için özel araçlar ve uzman ekipler ve 

uygun kimyasal malzemeler kullanılması Ģarttır (www.masterservice.gi/furniture). 

Ġngiltere‟de, mobilyalardaki grafitinin çıkarılması için, bileĢenleri süt ve portakalda 

da bulunan etkin maddelerden oluĢan, zehir içermeyen çözücüler yardımıyla, 

mobilyaya zarar vermeden ve kolay uygulanan yöntemler bulunmaktadır 

(www.gateshead.gov.uk). 
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ġekil 5.11 : Bankların basınçlı suyla temizlenmesine Avrupa‟dan örnekler  

(www.masterservice.gi/furniture) 

5.3.3 Bankların YerleĢtirilmesi 

Ġhtiyaç duyulmayan ve kullanılmayan bir alana yerleĢtirilmiĢ kent mobilyalarının 

vandalizmden etkilenmemesi beklenemez. Bu nedenle kent mobilyalarının 

yerleĢtirilmesinde  uygun yer seçimi özenle yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.12:  Bankın yerleĢtirilmesi  (www.conversionproducts.com) 
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ġekil 5.13 : Manzaranın bankların yerleĢtirilmesine etkisi  

(www.stonewear.com/sitewear) 

Oturma elemanının doğru yerde, özenle gruplandırılması ve yerleĢtirilmesi esastır. 

Kentsel Tasarım ÇalıĢma Grubu   (1992), oturma banklarının yerleĢtirilmesi  ile ilgili 

önemli noktaları üç baĢlıkta toplamıĢtır: 

 Oturma elemanının konforu ile ilgili özellikler sadece onun ergonomik 

tasarımıyla sınırlı değildir. Bu tür öğeler rüzgar, gürültü gibi çevresel faktörler 

gözetilerek konumlandırılmalıdır. 

 Oturma elemanı, sağlam, drenaj problemi halledilmiĢ kuru ve genelde kaplanmıĢ 

bir zemin üzerine yerleĢtirilmelidir. 

 Oturma elamanlarını tek tek ve geliĢigüzel serpiĢtirmek yerine, kendi aralarında 

ve de aydınlatma öğeleri, çiçeklikler, çöp kutuları gibi diğer kentsel mobilyalarla 

grup oluĢturacak biçimde düzenlemek gerekmektedir. 

Oturma elemanları kentsel tasarım süreci içerisinde çeĢitli yan eylemlerle birlikte 

düĢünülerek konumlandırılmalıdır. AlıĢveriĢin yoğun olduğu yaya bölgelerindeki 

oturma düzenlemesinde, banklar yaya akıĢını engellemeyecek biçimde 
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yerleĢtirilmeli, seyir alanlarında izlenecek yöne uygun olarak yerleĢtirilmelidir 

(Hacıhasanoğlu,1991). 

Yaya yollarında, bankların ve diğer mobilyaların yeterli aralıklarda oluĢturulacak 

ceplerde çözüm bulması uygundur. Aksi takdirde, dar kaldırımlar üzerindeki ağaçlar, 

direkler veya banklar yaya sirkülasyonunu engelleyerek bu hizmetlerden etkin 

kullanımına mani olur. Bunun yanı sıra, mobilyaların tahribine yol açar. “YerleĢtirme 

gerekiyorsa, 180 cm. ve üstü ölçüsünde yaya Ģeridine ek olarak 75 cm.‟lik bir 

mobilya Ģeridi uygun olur. Örneğin 150-180 cm.‟lik bir mobilya bandı 

oluĢturulduğunda, bu bant ile cadde arasında yaklaĢık 120 cm.‟lik ek bir sirkülasyon 

bandı ayrılması rasyonel  bir çözümdür” (Pakdil ve Manisa, 2001). 

ġekil 5.14: Yaya ve mobilya Ģeridi düzenlemesi   (Pakdil, Manisa, 2001) 

Oturma elemanı rüzgar, yağmur, gürültü gibi çevresel faktörle göz önünde 

bulundurularak yerleĢtirilmelidir. Örneğin, araçların sıçratabileceği çamur ve su 

serpintilerinden korunacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir. Ayrıca, insanların kıĢ 

güneĢinden yararlanıp yaz güneĢinden korunabileceği Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

Banklarda güneĢin zararlı etkilerini engellemek için, geniĢ tepe tacına sahip ağaçlar 

veya üst örtü öğeleri kullanılabilir. Ağaç ve örtü öğeleri güneĢ kontrolünü sağladığı 

gibi, düĢey düzlemde sınırlama yaparak insanlara güvenlik hissi vermektedir 

(Kentsel Tasarım ÇalıĢma Grubu,1992). 

Ayrıca, peyzaj açısından bakıldığında bankları konumlandırırken, çevresinde 

kullanıcıları rahatsız edebilecek özelliklere sahip bitkilerin  (aĢırı tohum veya yaprak 

döküntüsü olan ağaçlar, kuĢlar için cazip ağaçlar, reçine gibi akıntısı olan ağaçlar) 

bulunmaması gerekir (Zülfikar, 1998). 
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Bankların yerleĢtirilmesinde sosyo-kültürel açıdan bakıldığında, üçten fazla kiĢinin 

(grubun) aynı lineer bankı kullanması tercih edilmemektedir. Ġnsanın aynı doğru 

üzerinde sosyal iletiĢim kuramaması bu yaklaĢımın nedeni olabilir. Ayrıca, insanların 

kısa süreli kullandıkları oturma birimlerinin birbirine yakın yerleĢtirilmeleri 

gerekirken, uzun süreli kullanılan ve insanların yalnız kalmayı tercih ettiği anlarda 

kullandıkları birimler çok yakın olmamalıdır (Booth, 1983). 

5.3.4 Uyum 

ġekil 5.15 :Birbirine uyum sağlayamayan üç kentsel donatı; bank, yangın musluğu ve 

ızgara    (www.ci.novato.ca.us/ cd/dsp) 

„Uyum‟ kavramı nesnelerin iyi tanımlanmadığı bir durumda oldukça öznel bir 

kavramdır. Bireyden bireye değiĢebilen, kiĢisel değerleri, yaĢam biçimini ve 

algılamayı içeren bir kavramdır. Bazı insanlar ortamdan Ģikayetlerini diğerlerinden 

daha fazla dile getirirler; iyi bir psikolojik konumda olan insan kötü konumda olana 

oranla daha çok olumlu değerlendirme yapar, binaları ve odaları farklı boyutlarda 

değerlendirir, bunlardan da fazlası, insanların beklentileri farklılıklar yaratır. 

Kent mobilyaları, kentsel yaĢamın daha zevkli ve anlamlı olmasını, kentsel konforun 

ve estetik değerlerin oluĢmasını sağlamaktadırlar. Bunun için, kent mobilyalarının 

tasarım ve yerleĢtirilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri uyum 

olmalıdır (Yıldızcı, 2001). Burada bahsedilen uyum, hem mobilyanın düĢünülen 

iĢlevlere, hem de içinde yer alacağı çevrenin karakteristik özelliklerine uyumdur. 
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Özellikle endüstri ürünü özelliği taĢıyan kent öğelerinin, birbirleriyle 

bütünleĢmemesi ve her birinin kendi baĢına çözümlenmemesi de oldukça yaygındır. 

Kent bütünlüğü içinde, her türlü kent öğeleri tasarımında, temel ilkeler açısından 

uyumsuzluklar ve hatta kopukluklar görülmektedir (Doğan, 1986). 

“Bir nesnenin, özellikle bir kent nesnesinin çevresi ile bütünleĢmesi bir ürün tasarımı 

ölçütüdür. BütünleĢme kavramı kendi anlamı içindeki baĢka kavramları ve diğer 

önemli ölçütleri beraberinde getirir” (ġatır, 2001). Bir kent mobilyasının kent ile 

bütünleĢebilmesi için mobilya; 

 Kentin bir parçası olmalı, 

 Bulunduğu yerin özelliklerini çağrıĢtırmalı, 

 Çevresini yaĢatmalı, yerine göre canlı, dinamik, duruma göre ihtiyaç giderici, 

dinlendirici ya da eğlendirici ve bilgilendirici özellikler vermeli, 

 Kullanılmaya davet edici bir nitelik yansıtmalı, 

 Ġnsanların yaĢamını doğrudan etkileyerek, geliĢtirmeli ve çevreyi 

insancıllaĢtırmalı, 

 Güvenilir, sağlıklı, koruyucu ve nefes alan bir ortam yaratmalıdır (ġatır, 2001). 

“Çevre ile bütünleĢme” kavramı ters yönden ele alındığında çevreye uyumsuzluk 

tanımı ortaya çıkar ki bu uyumsuzluk: 

 KarmaĢıklık, 

 Güvensizlik, 

 Tarihi kent dokusu ile çağdaĢ olanın bağdaĢmaması, 

 ÇağdaĢ olan kent görüntüsü ile geleceğe yönelik yeniliklerin uyuĢmaması, 

 Kent yaĢam kalitesinin bozulması gibi durumlar meydana gelir  (ġatır, 2001). 

Düzenli ve uyumlu bir mekanda, insanlar da düzenlidir ve uyum sağlamakta zorluk 

çekmezler; kötü, kirli ve kaotik bir mekanda insan davranıĢları da  giderek bozulma 

gösterir (Whyte, 1988). Bu durum vandalizmi körükleyen bir etken olarak 

görülmelidir. Ġnsanların çevreye uyum sağlayamamaları, donatıların zarar görmesiyle 

sonuçlanabilir. Uyum olgusuna oturma bankları açısından bakıldığında; 

 Banklar hem birbirleriyle, hem de çevre ile ölçek, malzeme ve biçim açısından 

uyum içinde olmalıdır. 
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 Bankların kendilerine özgü, belirleyici özellikleri olmalıdır. BileĢenlerin tüm 

imajın  oluĢumuna yardım eden, heyecan verici bir kaliteye sahip olmaları 

gerekir. Her bir bileĢen kendi baĢına da çevreyi bütünleĢtirici bir özelliğe de 

sahip olmalıdır. 

 BileĢenlerin planlanması katı değil, esnek olmalıdır. DıĢ mekanlar değiĢen birçok 

farklı kullanıma açıktır. Hiçbir kamusal geliĢme kalıcı değildir ve muhakkak 

değiĢime veya bozulmaya uğrayacağı unutulmamalıdır (Malt,1970). 

Görsel uyum kavramı, her rengin malzemenin aynı ve tekdüze olması anlamına 

gelmemelidir. Asatekin (2001), nesnelerin imajlarının ve içerdikleri görsel 

ipuçlarından çıkan anlamın esas olduğunu belirtmektedir. “Örneğin, metal soğuk, 

ahĢap sıcak olarak, parlak çelik modern, dökme demir antik olarak anlamlandırılır. 

Dolayısı ile, yeni tasarlanmıĢ ve modern mimari bir anlayıĢ sergileyen kentsel 

çevreye çizgileri, rengi ve malzemesi ile ‟antik‟ olarak anlamlandırılabilecek bir 

aydınlatma biriminin yerleĢtirilmesi anlamsal uyumsuzluk yaratacaktır. Benzer 

tasarıma sahip bir oturma birimi aydınlatma ile uyum sağlayacak ama yine de 

çevreye uyumsuz kalacaktır. Ya da, tersine, modern çizgilere ve malzemeye sahip bir 

bank çevreyle uyuĢacak ama bu sefer bu iki kent mobilyası arasında uyum sorunu 

ortaya çıkacaktır” (Asatekin, 2001). 

Ayrıca kentsel  mekanlar içinde değiĢik zamanlarda oluĢmuĢ, üzerine zamanla bir 

Ģeyler eklenmiĢ ya da bir Ģeyler çıkarılmıĢ, bir diğeri ile ilgili ya da ilgisiz çeĢitli 

donatıların garip bir beraberlik (ya da berabersizlik) içinde yan yana durageldikleri 

görülmektedir. Bu kargaĢanın nedeni „uygulamadaki kopukluklar ‟dır. Bir üretim 

sürecinde hiçbir kurum bir diğerinin ne yaptığına bakmamıĢ, kendi varlığının ve 

kimliliğinin dıĢındakiler sırt çevirmiĢtir (Asatekin, 2001). 

Kent mobilyaları tasarımında nesneler çevre kimliği içinde bir bütün olarak ele 

alınmalı ve çözüm arayıĢına gidilmelidir. Eski düzenleme ve yerleĢtirmeler, yeni 

düzenleme kararlarına referans olma niteliğinde olduğundan, gözlenmeli ve 

araĢtırılmalıdır. Nitekim kent mobilyaları kullanıcısı tanımlı olmayan, kamuya açık 

endüstriyel ürünlerdir ve çevre içinde diğer ürünlerle tasarım ve planlama açısından 

uyum ve birlik içinde olması gerekmektedir. 
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BÖLÜM  6     ALAN ÇALIġMASI 

Bu bölüme kadar olan çalıĢmalar insan, kentsel çevre ve vandalizm etkileĢiminin 

insan davranıĢlarına ve kent mobilyalarının tasarım karalarına ne derece yansıdığına 

dair teorik bir alt yapı oluĢturmaktadır. Bununla birlikte, alan çalıĢmasının bakıĢ 

açısına iliĢkin yönlendirici bir özellik taĢımaktadır. Bu bölüm ise, sırasıyla 

araĢtırmanın amacı, araĢtırmaya iliĢkin metodolojik yaklaĢımlar kapsamında çalıĢma 

bölgelerinin belirlenmesi ile anket ve gözlem formlarının oluĢturulması, anket ve 

gözlem bulgularının analizi ve son olarak bölgedeki banklarda vandalizm türlerinin 

tespitlerinden oluĢmaktadır. Son bölüm bu sonuçların değerlendirilmesini 

içermektedir. 

6.1   Alan ÇalıĢmasının Amacı 

Alan çalıĢmasında, kent mobilyalarında gözlenen vandalizm etkilerinin, çevresel 

faktörlere göre nasıl değiĢtiği, insanların kent içinde en çok iliĢki kurdukları mobilya 

olan oturma bankları üzerinde araĢtırılmıĢtır. 

Ġstanbul bugün fiziksel ve sosyal sorunları temelde çözülememiĢ bir metropoldür. 

AraĢtırmanın konusu açısından bakılacak olursa, kenti bazı alt bölgelere ayırarak 

oturma banklarında vandalizm etkileri konusunda karĢılaĢtırmalı bir inceleme 

yapmak amaçlanmıĢtır. Çünkü araĢtırmanın teorik zeminine göre  vandalizmin de bir 

parçası olduğu suç eylemi kentin fiziksel ve sosyal yapısına göre, bölgeden bölgeye 

değiĢiklik göstermektedir. 

Alan çalıĢmasının amacını 4 baĢlıkta toplamak mümkündür. Bu baĢlıklar; 

 Seçilen bölgelerdeki kullanıcıların demografik ve sosyal yapılarının belirlenmesi, 

 Kullanıcıların seçilen bölge ile aralarındaki sosyal etkileĢim düzeylerinin 

belirlenmesi, 
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 Kullanıcıların bölgedeki kent mobilyaları (özellikle banklar) ile ilgili görüĢlerinin 

belirlenmesi, 

 Vandalizm türünün bölgeden bölgeye, fiziksel çevrenin özelliklerine, o çevrede 

yaĢayanların özelliklerine göre nasıl değiĢiklik gösterdiğinin (banklar üzerinde) 

belirlenmesidir. 

6.2  Alan ÇalıĢmasının Strüktürü 

Ġnsanların uyum içinde yaĢayacakları problemsiz bir çevrenin tasarlanabilmesi için, 

kullanıcı davranıĢlarının ve ihtiyaçlarının çok iyi belirlenerek bu tespitlerin  amaca 

uygun ürünlere dönüĢmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda tasarımcıların 

kullanıcılardan doğru bilgileri alması ve de bilgi iletmesi büyük önem taĢımaktadır. 

Kullanıcı isteklerinin, algılarının, tavırlarının ve değerlendirmelerinin belirlenmesi 

için çeĢitli yöntem ve araĢtırma stratejileri mevcuttur. Zeisel‟in (1995) son yıllardaki 

çalıĢmaları, insan davranıĢlarının derinlemesine analizini, alan çalıĢmalarında bunu 

elde etme Ģekillerini ve sistematik gözlemini ortaya koymaktadır. Bu çalıĢma 

kapsamında yararlanılan teknikler gözlem, görüĢme ve farklı gruplardan insanlarla 

yapılan anket soruĢturmalarıdır. 

DavranıĢların gözlemlenmesi insanların (bireyler, çiftler, küçük gruplar, büyük 

gruplar vb) çevrelerini nasıl kullandıklarının sistematik bir Ģekilde incelenmesiyle 

oluĢur. Aynı zamanda, gözlemciler, fiziksel çevrenin o çevrede gerçekleĢen 

davranıĢları ne Ģekilde desteklediğe veya engellediğine de bakarlar. Fiziksel 

düzenlemelerdeki davranıĢların gözlemlenmesi insanların eylemleri ve bu eylemleri 

sürdürmek için ihtiyaç duydukları iliĢkileri hakkında veri oluĢturur (Zeisel, 1995). 

Doğrudan, dolaylı ve araçlarla yapılan gözlem çeĢitleri söz konusudur. Araçlarla 

yapılan gözlemler, tek fotoğraflama, sürekli fotoğraflama, video kamera ile tespit, 

davranıĢların not edilmesi ve kontrol listelerinden oluĢur (Gül, 1993).  

Gözlem sözlü davranıĢ içermeyen jestleri, tavır ve duruĢları veya oturma 

düzenlemeleri gibi insanların farkında olmadıkları eylemleri çalıĢmak için ideal 

yöntemdir (Sommer ve Sommer, 2002). Tüm bu bilgiler ıĢığında gözlem çalıĢması, 

kentsel çevrede vandalizm etkilerinin ifadesinde kullanılan yöntemlerden biri 

olmuĢtur. 
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Gözlem, tek baĢına bir metot olmanın ötesinde diğer yöntemlere de eĢlik etmesi 

açısından faydalıdır. Bir baĢka araĢtırma yöntemi olan görüĢmenin yapılmasından 

önce, görüĢme yapılacak konu veya durum hakkında gözlemlerin olması Ģarttır 

(Sommer ve Sommer, 2002).  

Ziesel (1995), görüĢme tekniğinin fiziksel, yönetimsel ve davranıĢsal çevrelerde 

kullanımını açıklarken, insanların çevreyi nasıl algıladığını ve anlamlandırdığını, 

çevreye iliĢkin görüĢlerini ve hislerini, çevredeki eylemlerini ve çevre konusunda 

neler bildiklerini analiz etmenin, o çevre ve ürünlerin bugün ve gelecekteki 

kullanımlarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etmektedir. Yüz 

yüze görüĢmeler karmaĢık duygu ve davranıĢların incelenmesi için oldukça uygun 

bir yöntemdir. Bu çalıĢma boyunca, seçilen bölgelerde görev yapan polis memurları 

ile, kent mobilyalarının tasarım ve yönetimi konusunda uzman kiĢilerle görüĢmeler 

yapılmıĢ, görüĢme sonuçları kaydedilmiĢtir. Polislerle yapılan görüĢme strüktürlü 

olarak, bölgede görülen kentsel suçlara, suçlulara ve bölgenin fiziksel özelliklerine 

yönelik açık ve kapalı uçlu soruları içermektedir. 

Bir diğer araĢtırma yöntemi anket soruĢturmasıdır; anket, yanıtlayan kiĢilerin 

görüĢlerinin alındığı, seçilen konuya dair bir dizi yazılı sorudan oluĢur. Ġnsanların hal 

ve davranıĢları, algıları, tercihleri, inanç ve değerleri konusunda bilgi edinmede 

oldukça sık kullanılan bir yöntemdir (Sommer ve Sommer, 2002). Kullanıcılar 

tarafından doldurulan anket ve sörveyler problemin belirlenmesinde, tasarım 

seçenekleri ve çevrenin değerlendirilmesinde göz önüne alınmaktadır (Gül, 1993). 

Anket çalıĢmasının faydalı veriler sağlaması, araĢtırmacıların hangi boyutta ve hangi 

temel kavramlarla ilgilendiğini bilerek, iyi tanımlanmıĢ bir problemle yola çıkıp 

çıkmadıklarına bağlıdır. Sonuçlar, örneğin bir mekandaki kullanıcılarının 

memnuniyeti konusunda ölçülebilen kesin sayılar haline gelmektedir. (Zeisel, 1995). 

6.2.1 Alan ÇalıĢmasında Uygulanan Metot Adımları 

Bu alan çalıĢması çerçevesinde, olası anket soru ve cevaplayıcıları konusunda daha 

ayrıntılı bilgi edinmek amacı ile, bölge çalıĢanlarıyla önce pilot çalıĢma yapılmıĢtır. 

Pilot çalıĢma; 

 anket sorularında ve cevaplarında muhtemel hatalar test edilmesini sağlamıĢtır. 
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 elde edilen sonuçlara dayanarak gerçek soru formlarının oluĢturulmasında faydalı 

olmuĢtur. 

 bölge özelliklerine hakimiyetleri açısından faydalı olacağı düĢünülen bölge esnafı 

ile birlikte yürütülmüĢtür. 

 Eminönü Meydanı‟nın (A) hemen bitiĢiğindeki seyyar satıcılar, yiyecek ve giyim 

eĢyası satan sabit dükkan sahipleri ile yapılmıĢtır. 

Özetle, kentsel çevre donatıları bağlamında kullanıcı isteklerinin ve 

değerlendirmelerinin esas alındığı bu araĢtırma sırasıyla; 

 yetkililerle yapılan görüĢmeler ile birlikte yürütülen alan tespitlerini,  

 sahada yapılan gözlem çalıĢmalarını, 

 kullanıcı ve çalıĢanlarla yapılan anket soruĢturmalarını kapsamaktadır.   

ÇalıĢmaların sonucunda  seçilen bölgenin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığını 

ortaya çıkarmak, kullanıcıların niteliklerini belirlemek, tasarımcılardan istenen ve 

beklenenlerin ne olduğu sorularına cevaplarını aramak hedeflenmiĢtir.  

Bu çalıĢma kapsamında anket ve gözlem çalıĢmalarının değerlendirilebilmesi için, 

kent mobilyalarında vandalizm etkilerinin ve nedenlerinin ölçütü olarak iki temel 

değiĢken saptanmıĢtır: 

 Nesnel Kriterler :  

1. Kullanıcı özellikleri ile ilgili değiĢkenlerdir. Kullanıcıların çevre ile ilgili 

değerlendirmelerine katkı sağlayacak kiĢisel özellikler aracılığı ile veri elde 

etmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcıların yaĢ, cinsiyet, mesleki durum ve 

yaĢadıkları yer bilgileri sorulmaktadır. 

2. Bölgenin özellikleri ile ilgilidir. Seçilen bölgenin ve mobilyaların düzenleniĢi ve 

uyumu, kullanım yoğunluğu  ve kullanım alanları bilgileri alınmaktadır. 

 Çevresel Kriterler: 

1. Duygusal değiĢkenlerdir. Kullanıcıların bölgeyi algılamasından ve psiko-sosyal 

değerlendirmesinden sonra, çevrelerinden duydukları memnuniyet veya 

memnuniyetsizlik gibi öznel bilgiler alınmaktadır. 
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2. DavranıĢlara dair özelliklerdir. Kullanıcıların o çevreyi tercih etmelerinin 

nedenleri ile ilgili değiĢkenleri içerir; bu tutumların sonucu olarak çevre 

Ģartlarının ne Ģekilde değiĢtirileceği konusunda bilgiler alınmaktadır.  

Bu çalıĢmada, nesnel ve öznel ölçümlerin birbirleri ile karĢılaĢtırılması ve 

değerlendirilebilmesi için,  güvenilir bir veri tabanının oluĢturulması amacıyla 

seçilen örnek bölgelerde uygulanması planlanan anket formları; 

 Bölge hakkında kapsamlı bilgiye sahip oldukları varsayılan „bölge çalıĢanları‟ 

ile, 

 Ġhtiyaç ve tercihlerin belirlenebilmesi için „kullanıcılar‟ ile yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada, 

 gözlem yoluyla farklı yapılardaki kullanıcıların bölgesel davranıĢlarının 

incelenmesine, 

  anket uygulaması ile de kullanıcıların görüĢ ve isteklerinin yüz yüze görüĢülerek 

belirlenmesine çalıĢılmıĢtır 

Gözlem çalıĢması; 

 seçilen bölgelerdeki oturma banklarının mevcut durumunu ortaya çıkarmayı, 

 alanın ve mobilyaların nasıl kullanıldığını tespit etmeyi, 

 alanda hangi eylemlerin ne yoğunlukta gerçekleĢtiğini tespit etmeyi, 

 bu eylemler gerçekleĢirken bölgenin iklim Ģartlarının nasıl olduğunu belirmeyi 

hedeflemektedir. 

Gözlemler, farklı gün ve saatlerde, farklı iklim koĢullarında gerçekleĢen 20 dakikalık 

gözlem kayıtlarından oluĢur. 

6.2.2  ÇalıĢma Bölgelerinin Belirlenmesi 

5. Bölüm‟de  „Vandalizm ve Çevre‟ iliĢkisinin incelenmesi amacıyla Ġstanbul‟da üç 

tip bölge tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte ĠSTON Proje Yönetmeni Refik Yüksek 

ile yapılan görüĢmede, “Oturma banklarının Ġstanbul‟da en çok zarar gördüğü 

bölgeler hangileridir? ” sorusuna “Genel olarak büyük parklarda ve sahil 

kesimlerinde zarar çok olmaktadır. Ġstanbul‟da gelir seviyesi düĢük semtlerde olduğu 
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gibi, orta gelir seviyeli veya lüks semtlerde de vandalizm görülmektedir. Bu 

bölgelerde kullanılan ürünler de kalite ve tasarım açısından farklılıklar 

göstermektedir” diyerek Ġstanbul‟da vandalizmin en yoğun olduğu bölgeleri de 

belirtmiĢtir; görüĢme sonuçlarına göre Ġstanbul‟da  kent mobilyaları açısından çok 

sorunlu bölgeler; 

 Eminönü- Sultanahmet 

 Bakırköy 

 Boğaziçi‟nin her iki yakası 

 Bostancı-Maltepe sahil Ģeridi 

 Fatih  

 Kadıköy 

 ġiĢli-Harbiye‟ dir. 

Bu bilgiler doğrultusunda kritik üç bölge olan Eminönü, Bakırköy ve Boğaziçi 

Bölgesi çalıĢma alanları olarak belirlenmiĢtir. Bu bağlamda; 

A. Kent merkezi (Merkezi ĠĢ Alanı) olan Eminönü ilçesi; Eminönü Meydanı, 

B. Kent içi planlı konut çevreleri dahilinde Sarıyer ilçesi; Emirgan-Baltalimanı 

arasındaki sahil Ģeridi, 

C. Kent çeperlerindeki plansız konut çevreleri dahilinde Bakırköy ilçesi; Bakırköy 

Meydanı olarak seçilmiĢtir. 

6.2.3 Bölgelerin Özellikleri 

Öncelikli olarak, ayrı ayrı her bölgenin çeĢitli kriterlere göre incelenmesi, ve 

böylelikle farklı özellikleri belirlenen bölgelerin karĢılaĢtırılması, kent mobilyaları ve 

vandalizm araĢtırmasında çevresel faktörlerin rolünün belirlenmesi açısından faydalı 

görülmektedir. Bu karĢılaĢtırmalar karakteristik özelliklerin bölgelere göre dağıldığı 

bir tabloda toplanmıĢtır. Özelliklerin karĢılaĢtırılabilmesi açısından önemli görülen 

kriterler, bölgenin kent içindeki konumu ve geliĢimi, nüfus özellikleri ve kentsel 

kullanım özellikleridir. 
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6.2.3.1  Eminönü  

a)   Kent Ġçindeki Konumu ve GeliĢimi 

ġekil  6.1 : Eminönü Meydanı‟nın genel görünümü (1980)                         

(AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi) 

Eminönü ilçesi, Ġstanbul‟un Haliç giriĢinde, kentin ilk kurulduğu dönemden bu yana 

var olan limanının, Sirkeci ile birlikte en önemli bölümünü oluĢturur. Kent yaĢamının 

önemli birkaç odağından biri olan ve dünyanın en önemli limanlarından birinin 

merkezini oluĢturan Eminönü, Unkapanı yolu üzerindeki Ticaret Odası binası ile 

Sirkeci arasındaki kıyı Ģeridini ve onun hemen arkasındaki çarĢı bölgesini kapsar. 

Eminönü sanayileĢmenin etkilerini köprü ile birlikte görmeye baĢlamıĢtır. Ġstanbul‟u 

kentte her zaman Avrupa‟yı yansıtmıĢ olan Galata‟ya bağlayan köprü, sadece 

simgesel olarak değil iĢlevsel olarak da kentin batılı ve doğulu ticaret bölgelerini 

birbirine bağlamıĢtır. KuĢkusuz özellikle Sirkeci Garı‟nın yapılması  ve 

1.Abdülhamit döneminin yeni ticaret yapıları daha önceden de bölgenin karakterini 

değiĢtirmiĢtir.  
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Fakat Eminönü‟nün 19.yüzyıl fizyonomisi asıl Cumhuriyetin onuncu yılından sonra , 

özellikle Vali Lütfü Kırdar döneminde (1938-1949) değiĢmeye baĢlamıĢtır. Yeni 

Cami‟nin önündeki yapıların ortadan kaldırılarak köprüden ve denizden caminin tüm 

olarak algılanmasını sağlamak amacıyla açılan meydan, Eminönü‟nün geleneksel 

mekanını değiĢtiren son darbe olmuĢtur. Haliç kenarına rıhtım yapılmıĢ, Mısır 

ÇarĢısı‟nın etrafı temizlenerek restore edilmiĢ, caminin arkasına park yapılmıĢ, 

Unkapanı-Eminönü yolu açılırken, meyhaneleri ve balıkçıları ile ünlü Balıkpazarı 

yok olmuĢtur. Ġstanbul Belediye BaĢkanı Bedrettin Dalan‟ın (1984-1989) Haliç 

uygulamasında, YemiĢ Ġskelesi ve çevresi tümüyle ortadan kaldırılmıĢtır.  

Köprünün yapılmasından sonra Eminönü Meydanı zaten bir trafik meydanı olmuĢtur. 

Unkapanı yolu açılıp iki köprü arasındaki trafik artınca, denizle arkadaki iĢ merkezi 

arasındaki bağlantılar büsbütün zayıflamıĢ ve 1980‟li yıllarda meydanın karakterini 

ve görüntüsünü tümüyle bozan üst geçitler yapılmıĢtır. 

Araç ulaĢımının Ġstanbul yollarının kaldıramayacağı boyutlara ulaĢması ve köprünün 

eskiyerek görevini zor yapar hale gelmesi, sonunda Eminönü için yeni projelerin 

yapılmasını gerektirmiĢ, fakat gerek meydanın planlanması, gerek köprü tasarımı 

karayolu mühendislerine bırakıldığından Ġstanbul‟un bu en eski merkezi bir trafik 

meydanına dönüĢtürülmüĢtür. Yol mühendislerinin trafiğin kenarında bıraktıkları 

alanlarda belediye küçük kentsel tasarım ve peyzaj çalıĢmaları yaparak ulaĢımın 

tahrip ettiği bu kent mekanına insani bir boyut getirmeye çalıĢmıĢ, kıyı ile arkadaki 

çarĢı bölgeleri alt geçitlerle birbirine bağlanmıĢtır (Özgüç,1993). 

Günümüzde  bu karıĢıklığa ve kalabalığa bir de metronun eklendiği düĢünülecek 

olursa, Eminönü‟nün kentsel tasarım- ve daha insani ölçekte düĢünülürse kent 

donatıları- açısından üzerinde durulması ve sorgulanması gereken bir bölge haline 

geldiğini söylemek gerekir. 

b)    Nüfus Özellikleri 

Eminönü ilçesinin nüfus geliĢimi, Ġstanbul‟un diğer ilçelerinin nüfus geliĢiminden 

farklıdır. 1955‟ e kadar az miktarda da olsa artma eğilimi gösteren nüfus, daha sonra 

ilçenin önemli bölgelerinin konut alanı olmaktan çıkıp merkezi iĢ alanı niteliğinin 

ağır basmasıyla azalma sürecine girmiĢtir. Konut alanı olma niteliğini kaybetmiĢ 

olması, Eminönü‟nde gündüz ve gece nüfusu arasında çok büyük farka neden 
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olmaktadır (AnaBritannica Ansk.1986-87-88) 1990‟ daki sayım sonuçlarına göre 

nüfusun büyük çoğunluğunu erkeklerin oluĢturması ise, ilçeye dıĢarıdan çalıĢmak 

amacı ile gelen ve belli iĢleri olmayan bir nüfusun varlığı ile ilgilidir. 

Altı yaĢın üzerindeki okuryazarlık oranı yüzde 89.9‟dur ve nüfusun büyük kısmının 

iĢ hayatına atıldığı tespit edilmiĢtir. Ġlçede, faal olmayan nüfus içinde sırayla ev 

kadınları ve öğrenciler izlemektedir. 

1990 Genel Nüfus sayımının sonuçlarına göre (DĠE, 1993) nüfusun çalıĢtıkları iĢlere 

göre dağılımı gösteren  faaliyet kolları tablosunda, tarım dıĢı üretim faaliyetlerinde 

çalıĢanların hakimiyeti açıkça görülmektedir. Bunu satıĢ ve ticaret personeli 

izlemektedir. Ancak bu grupta çalıĢanların bir kısmının sokak satıcıları ve 

iĢportacılardan oluĢtuğu da bir gerçektir.  ĠĢ arayanların oluĢturduğu çoğunluk 

beĢinci sırada yer alarak, göz ardı edilemeyecek bir çoğunluğu temsil eder. 

Bugün, Eminönü‟nde yaĢayan insanların %70‟i fakirlik sınırının altındadır. “Nüfus, 

gece 55 bin iken gündüz nüfusu 2.5 milyon olmaktadır.  Bu  50 kat demektir; yani 

gece ile gündüz arasındaki nüfus sirkülasyonu 50 kat değiĢiklik göstermektedir” 

(KĠBĠROĞLU, 2001).   

c)  YerleĢme Karakteristiği ve Kentsel Kullanım 

Eminönü semti Ġstanbul‟ un en eski ve en yoğun “merkezi iĢ alanları” ndan biridir. 

Aslında bu merkezi iĢ alanını Karaköy ile birlikte düĢünmek olasıdır. Eminönü, 

1960‟larda yurtiçi ve yurtdıĢı ulaĢım sektörünün odak noktası, Ģehir içi hatta ülke içi 

baĢlıca alıĢveriĢ merkezi olma özelliğini sürdürmüĢtür.  Sirkeci Garı hemen 

çevresinde uzun süre otobüs acentelerinin ve nakliyat ambarının varlığı da burada 

otel, lokanta vb birçok faaliyetin doğmasına neden olmuĢtur. Eminönü, çeĢitli sanayi 

faaliyetlerini de uzun yıllar içinde barındırmıĢtır. DeğiĢik faaliyetlerin Eminönü‟nün 

değiĢik kesimlerinde yoğunlaĢmıĢ olması da merkezi iĢ alanının bir özelliğidir. 

“Eminönü merkezi iĢ alanı” zaman içinde ülke ve Ġstanbul‟daki sosyoekonomik 

geliĢmelere bağlı olarak değiĢime uğramıĢtır. Ġstanbul Ģehrinin nüfusunun hızla 

artması ve alansal yayılması ile merkezi iĢ alanlarının kendi iç yapılarındaki değiĢim, 

genelde ticari kuruluĢlardaki yenilikler, fonksiyon alanlarının yer değiĢtirmesi, 
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yenilerinin ortaya çıkması, merkezdeki eski kurumları ve iliĢkileri etkilemiĢtir. 

Bunun en açık örneklerinden biri de Eminönü‟dür (Özgüç,1993). 

Ġlçenin güneyinde yer alan birkaç mahalle dıĢında, hakim fonksiyon ticarettir. 

Bununla beraber ticaret sahasının içinde yer yer bekarların kaldığı  pansiyonlar ile 

gelir düzeyi düĢük ailelerin yaĢadığı konut alanları da bulunmaktadır. 

Ġlçenin ekonomik, özellikle de ticari fonksiyonu dıĢında diğer önemli fonksiyonları 

turizm, idari ve eğitimsel fonksiyonlardır. Tarihi yarımada üzerinde yer alan Roma, 

Bizans, ve Osmanlı eserleri ilçede turizm fonksiyonunun önem kazanmasına; 

Ġstanbul Valiliği‟nin burada bulunması, ilin birçok resmi dairesinin de burada yer 

almasına yol açmıĢtır. 

Eminönü ilçesinde bu fonksiyonların yakın yıllarda değiĢmesi beklenmemektedir.  

Hala önemli bir ticaret merkezi fonksiyonuna sahip olan ilçenin günümüzde en 

önemli geliĢme gösteren fonksiyonu ticaret ve turizmdir (Avcı, 1994). 

6.2.3.2   Emirgan – Baltalimanı (Boğaziçi) 

a)   Kent Ġçindeki Konumu ve GeliĢimi 

“Boğaziçi‟nde bilhassa sularla ıĢıkların oyunları esrarlı bir canlılıktadır” diyen Hisar 

(1942) Boğaziçi‟nin büyüleyici atmosferini yansıtmaya çalıĢmıĢtır. Ġstanbul‟u 

dünyanın en güzel Ģehirlerinden biri yapan Boğaziçi, bu estetik özelliklerinden önce, 

sağladığı ekonomik imkanlarla, Ģehrin Doğu Akdeniz‟in en önemli liman ve 

Ģehirlerden biri olmasına yol açmıĢtır. Boğazda zevk ve sefa hayatının baĢlaması, ve 

doğal olarak yalıların yapılması Osmanlı dönemine denk gelir. Ancak asıl dönüĢüm 

19.Yüzyılda gelmiĢtir. Burada belirleyici olan teknolojidir. Buharlı gemilerin 

kullanılmaya baĢlanmasıyla Boğaz‟da ulaĢım kolaylaĢmıĢ, yerleĢim oranı artmıĢ ve 

Avrupa kentleriyle benzer ölçülerde bir ĢehirleĢme baĢlamıĢtır. Giderek 

kalabalıklaĢan Boğaziçi‟nin karakteri geçen yüzyılın ikinci yarısında belirlenmiĢtir 

(Belge, 1994). 

“Ġstanbul Boğazı‟nı tanımlarken, içinden geçtiği kentin halkının en az yararlandığı su 

yolu dersek abartmıĢ mı oluruz acaba? Boğaz‟ın her iki yakasını da karadan giderek 

görmeye kalkar, veya balık tutmak istersek, bunun aslında kısa bir hatta 
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yapılabileceğini görürüz. Boğaz, yani bu tarihi, kültürel, doğal zenginlik aslında az 

sayıda Ģanslı insanın kullanımına sunulmuĢtur” ( Koçak, 2001). 

Boğaziçi sadece su yüzeyinden oluĢan bir mekan değildir. Su yüzeyi ve kara birbirini 

tamamlayıcı peyzajlar dizisi yaratır. Bu değiĢken görünümler, su ve kara 

bütünleĢmesinin en güzel örneğini vererek, özellikli Boğaziçi mekanlarını, 

görsellikleri ve zenginlikleri oluĢturur. 

15.Yüzyılda Boğaziçi tarım ve hayvancılıkla geçinen köylerden oluĢmakta iken, 

16.Yüzyılda yeni kullanım alanları doğmuĢ, vadiler dinlenme ve eğlenme alanlarına 

ayrılmıĢtır. 17.Yüzyılda Boğaziçi‟nin kendine özgü kullanım biçimi geliĢme 

göstermiĢ, sosyal yaĢamdaki değiĢimler bölgeyi etkilemiĢ, birçok zengin insan 

buraya yerleĢmiĢtir. 19.Yüzyılda ise Boğaziçi en parlak dönemini yaĢamıĢtır. Bu 

dönemde yapılar çoğalmıĢ, küçük kıyı meydanları ve geniĢ çayırlar halkın birbiriyle 

karĢılaĢtığı gezinti ve piknik yerleri olmuĢtur. Yine bu dönemde hızla geliĢen 

Emirgan‟da bölgenin en güzel bahçelerinden biri olan Emirgan Korusu, halkın da 

yararlandığı kamusal bir alan halini almıĢtır  (Çubuk, 1994). 

Günümüzde, gittikçe büyüyen Ġstanbul‟da mekandan yararlanmada  büyük bir 

kargaĢa yaĢanmaktadır. Boğaziçi‟nde yerleĢmenin baĢlamasından bu yana ilk önce 

baĢta gecekondular olmak üzere konut alanları oluĢmuĢtur. 1952‟lerden önce sanayi, 

1970‟lerden sonrası ise hizmetler gibi türlü Ģehirsel fonksiyonların çoğunun 

geliĢigüzel yer seçmeleri Ġstanbul Metropoliten Alanı‟nın bugünkü görünümünü 

almasında baĢrol oynamıĢtır ( Aysu, 2001). 

b)     Nüfus Özellikleri 

Cumhuriyet döneminde Ġstanbul‟da olduğu gibi Boğaziçi‟nde de nüfus, uzun süre 

artıĢ göstermiĢtir. 1950‟den sonraki yoğun artıĢ ise göçün doğal bir sonucudur. Bu 

artıĢ sadece sayıca değil, fakat nüfus kompozisyonu olarak da çok büyük değiĢim 

getirmiĢtir. Bugün Boğaziçi nüfusunun yüzde 60-70‟ini Ġstanbul dıĢı doğumlular 

oluĢturmaktadır. Boğaziçi‟nde gecekondularda oturan düĢük gelirli gruplardan, en 

yüksek gelir grubuna kadar çok çeĢitli sosyoekonomik özellikler gösteren bir nüfus 

yapısı vardır. Mevcut yerleĢmenin yaklaĢık yüzde 25‟ini gecekondu nüfusu 

oluĢturmaktadır.  
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Boğaziçi nüfusunun son yıllarda hızla artmasına neden olan önemli etkenlerden biri 

de, imar affı yasasının Boğaziçi‟nde de uygulanması, plan karmaĢası, ve Boğaziçi 

koruları ile yeĢil alanlarının iskana açılmasıdır (Çubuk, 1994). 

c)   YerleĢme Karakteristiği ve Kentsel Kullanım 

YerleĢme alanları kesin sınırlarla birbirinden ayrılmaz. Konut, hakim kullanım 

biçimidir. Fakat yerleĢmelerde diğer kullanımlar da yer almaktadır. Bölgede yaĢayan 

farklı yapıdaki grupların yaĢam biçimleri mekana yansır ve mekanda farklı kullanıĢ 

biçimleri oluĢturur. Yalıların, köylerin ve tarihi yapıların dıĢındaki yerleĢme 

1950‟den sonra Ġstanbul‟un hızlı kentleĢme süreci içinde gerçekleĢmiĢtir. Etiler, 

Levent gibi planlı alanların dıĢında, üç farklı yerleĢim alanı ortaya çıkmıĢtır. Bunlar; 

gecekondu alanları, imar planlı yerleĢim alanları ve  lüks,villa  tipi yerleĢim 

alanlarıdır (Çubuk, 1994). 

Genel olarak Boğaz‟da semtlerin diziliĢi iki katmanlı hale gelmiĢtir. Sahildeki 

Beylerbeyi‟nin üstünde Kirazlıtepe, Çengelköy‟ün üstünde Güzeltepe, Emirgan‟ın 

üstünde ReĢitpaĢa bulunmaktadır. Diğer varoĢlarda olduğu gibi buralarda da zengin 

bir toplumsal örüntü vardır ancak araĢtırmalar göre (Erder, 1996), homojen olmayan 

bölgelerdir. Tutunanlarla yalnızlaĢanlar, yoksullaĢanlar bir aradadır. Ayrıca özellikle 

son yirmi yıldır zenginleĢen kesimler Boğaz'a nazır olma keyfini ve lüksünü giderek 

benimsemiĢtir. 

Boğaz‟da sınıfların yerleĢimini her Ģeyden önce deniz ve sahil yolu belirler. Deniz 

kıyıları yerlilere  (zenginlere) aittir. Sahilden giden ana caddenin altına “tepeliler” 

fazlaca inmeseler de yerli halkın Ģikayetleri “Tepenin çocuklarından her türlü Ģey 

beklenir; Ģöyle kıyıda rahatça bir oturamaz olmuĢuzdur, Beylerbeyi‟mizden böylesi 

çıkmaz, bu tepedendir” Ģeklinde dile gelmektedir  (Koçak, 2001). 

Gecekonduda yaĢayanların kent toplumuna entegrasyonundan çok farklılaĢmasından 

söz edilebilir. En önemlisi yurttaĢlık bilincinin bunca yıla rağmen oluĢamaması ve bu 

yönde bir çabanın kamu kurumlarınca gösterilmemesidir (Dülgeroğlu, Kerem, 1998). 

Gecekondu bölgelerine sosyal hizmetlerin götürülmesi sağlanmalıdır ancak bu 

hizmetlerin örgütlenebilmesi için sistematik bilgi eksikliğinin  de giderilmesi 

zorunludur (Dülgeroğlu,  Kerem, 1998). BaĢka bir deyiĢle gecekondu alanlarına 

götürülmek istenen hizmetlerin bir yandan kitlelere ulaĢtırılması, diğer yandan 
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hizmetlerin gecekondularda yaĢayanlar tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 

Çünkü gecekondu da yaĢayan kitleler altyapı yatırımlarına karĢı belli bir bilinç 

düzeyine sahip olmalarına karĢın üst yapı gereksinimlerinde bu bilinç düzeyine 

ulaĢmamıĢlardır. 

Boğaziçi‟nde yoğun kentleĢme bölgeleri, gecekondular, ticaret iĢlevleri, gezinti ve 

rekreasyon alanları, eğlence ve dinlence amaçlı gazinolar, lokantalar, alıĢveriĢ 

birimleri, iĢ yerleri, kamu kullanıĢlı tesisler, dini tesisler, askeri amaçlı tesisler, 

eğitim ve hatta sanayi tesislerinin bulunduğu çok çeĢitli bir arazi kullanımı 

mevcuttur. Boğaziçi alanının turistik ve rekreatif amaçla kullanımında yeĢil doku ve 

tarih en önemli öğelerdir. Bölgede bulunan saraylar, köĢkler, kasırlar ve hisarların bir 

kısmı müze olarak kullanılmakta ve turizm faaliyetlerini canlı tutmaktadır. Boğaz‟ın 

seyir, gezi ve balık avı amaçlı kullanımı dıĢında iç kesimlerde su kaynaklarının 

çevresi piknik alanı olarak, özellikle hafta sonu ve tatil günlerinde yoğun bir Ģekilde 

kullanılır (Çubuk, 1994). 

6.2.3.3   Bakırköy  

a)   Kent Ġçindeki Konumu ve GeliĢimi 

Bakırköy, tarihinin Roma Ġmparatorluğuna kadar gittiği, Ġstanbul‟un en eski ve 

gelenekli semtlerinden biridir ve Ġstanbul‟un organik bir parçasıdır. Yüzyıllar 

boyunca ekonomik, toplumsal, yönetsel ve kültürel bir merkez olmuĢtur 

(AnaBritannica Ans.,1986,1987). Yakın zamanlara kadar Bakırköy‟ ün en önemli 

özelliği olan Rum, Ermeni, Müslüman, Yahudi ve Türk nüfusun bir arada 

yaĢamalarının kökleri, 19. yüzyıl baĢlarına kadar gider. Ancak zaman içinde 

mahallelerde gözlenen tüm cemaatin kaynaĢarak oluĢturduğu ortak yaĢam giderek 

yok olmuĢtur. 

Son 40-50 yılda Bakırköy‟de değiĢen sadece toplumsal çehre değildir. Aynı zamanda 

fiziksel, coğrafi görünümü de değiĢmiĢ, 40 yıl öncesine kadar tarla ve kırlar arasında 

bulunan  bahçe içinde köĢkler yerini, içe içe geçmiĢ apartmanlara ve trafiğe 

bırakmıĢtır. Semtin içlerindeki eski ahĢap yapıların hemen hemen hepsi yıkılmıĢtır. 
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b)   Nüfus Özellikleri  

Ġstanbul‟a yakınlığı nedeniyle zaman içinde Bakırköy ve çevresi, hızla geliĢen bir 

yöre olmuĢ, nüfusu sürekli artma eğilimi göstermiĢtir. Bunda Bakırköy‟ün 1950-

1970 arasında, uzun süre sanayi tesisleri için yer seçiminde tercih edilen bir ilçe 

olmasının payı vardır. Bölgenin 1947‟ de örgütlü sanayiye açılması ve sonradan bu 

alanların geniĢletilmesi, hızlı büyümenin en önemli nedenidir (AnaBritannica Ans., 

1986,1987). Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olması da bu durumun bir 

göstergesidir (Avcı, 1993). Ġlk yoğun ve yaygın gecekondu alanları da 1947‟den 

baĢlayarak buradaki sanayi kuruluĢlarının çevresinde ortaya çıkmıĢtır. 

ġekil 6.2 : Bakırköy Meydanı ve havuz kenarında oturanlar   (Tarakcı, 2003) 

c)   YerleĢme Karakteristiği ve Kentsel Kullanım 

1922 öncesinde Bakırköy Ġlçesi‟nde merkez yerleĢmenin genel olarak konutlara 

ayrıldığı, kuzeyde kalan yerlerin ise sanayi ve ticaret fonksiyonlarına bağlı olarak 

geliĢtiği, sanayi tesislerinin aralarında evlerin yer aldığı bilinmektedir. Ancak 

günümüzde sanayi alanlarının çoğu yeni kurulan ilçelerin sınırları içinde kalmıĢ, 

merkezdeki sanayi tesisleri de ilçe sınırları dıĢına çıkartılmıĢlardır.  
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Bakırköy Ġlçesi‟nin çeĢitli mahallelerinde, 1992‟den sonra konutlar, hakim kentsel 

fonksiyon haline gelmiĢtir. Bakırköy‟ün konut ağırlıklı bir iskan bölgesi olması 

dıĢında önemli bir ticaret fonksiyonu da vardır (Avcı, 1993). 19. ve 20. yüzyılın ilk 

yarısında Ģehirden biraz uzakça sakin bir yöresi olan Bakırköy, bugün büyük 

çarĢıların ve yüzlerce dükkanın bulunduğu, çok yoğun bir alıĢveriĢ ve ticari hayatın 

sürdüğü, kalabalık bir semt olma özelliğini taĢımaktadır (Ġstanbul Ansiklopedisi,  

1993). 

Son yıllarda ilçenin geliĢen bir diğer fonksiyonu da turizmdir. Ataköy turizm 

kompleksinin yapımından sonra, marinasıyla, otelleriyle, eğlence ve büyük alıĢveriĢ 

merkezleriyle Bakırköy, Ġstanbul‟un önemli bir eğlence ve turizm merkezi olmuĢtur 

(Avcı, 1993). Semtin sahil kesiminde, bugün bir uydu kent görünümündeki Ataköy 

ile marina ve tesisleriyle geniĢ bir turistik bölge bulunmaktadır. Sahil yolunun 

kenarında restoranlar, turistik tesisler, turistik dükkanlar, gece kulüpleri ve barlar 

sıralanmaktadır  (Ġstanbul Ansiklopedisi,  1993). Ayrıca Bakırköy sahili sürekli 

konut alanı olmanın yanı sıra park ve sahil düzenlemeleriyle Ġstanbul‟un sayfiyesi 

olma özelliğini korumaktadır  (AnaBritannica Ans., 1986,1987) 

Kent mobilyaları ve vandalizm araĢtırmasında çevresel faktörlerin rolünün 

belirlenebilmesi için bölgelerin kent içindeki konumu ve geliĢimi, nüfus özellikleri 

ve kentsel kullanım özellikleri irdelenmiĢtir. Bu belirleyiciler bağlamında, bölgelerin 

yerleĢme karakteristiği ve kentsel kullanım özellikleri, yakın çevredeki trafik 

yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, bölge sakinlerinin gelir durumu ve vandalizme etkisi 

olduğu ön görülen aydınlatma durumu karĢılaĢtırılarak Tablo 6.1‟de toplanmıĢtır. 
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Tablo 6.1.   ÇalıĢma Bölgelerinin Karakteristik Özellikleri 
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1

a               Konut Bölgesi

b               Sanayi Bölgesi

c               Ticaret Bölgesi

d               Tarihi Bölge

e               Sayfiye Bölgesi

f               Turistik Bölge

g              Doğal Güzellikleri Olan B.

2

a               Yoğun

b               Orta

c               Düşük

3

a               Yoğun

b               Orta

c               Düşük

4

a               Yüksek

b               Orta

c               Düşük

d               Karma

5

a               Çok

b               Orta

c               Az

6

a               Çok

b               Orta

c               Az

SEÇİLEN BÖLGE

Yerleşme Karekteristiği ve Kentsel Kullanım

Yakın Civardaki Traf ik Yoğunluğu

Bölge Kullanıcılarının Yoğunluğu

Bölge Kullanıcılarının Gelir Düzeyi

Gece-Gündüz Arasındaki Nüfus Farkı

Gece-Gündüz Arasındaki Aydınlatma Farkı
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BÖLÜM 7     BULGULARIN ANALĠZĠ 

7.1   Anket Bulgularının Analizi 

Bu bölüm, seçilen bölgelerin kullanıcıları ve çalıĢanları ile yapılan, yukarıdaki 

değiĢkenler bağlamında hazırlanan anket çalıĢmalarının bulgularını içermektedir. 

Tablolarda “N”, her bölge için ankete katılan kiĢi sayısını göstermektedir. “C.S” 

birden fazla seçeneği iĢaretleyen katılımcıların verdiği toplam cevap sayısını 

göstermektedir. Üç bölgedeki toplam katılımcı sayısı 45‟tir. 

             7.1.1   Kullanıcılarla Yapılan Anket Bulgularının Analizi 

Seçilen bölgelerdeki kentsel çevre düzenlemesi ve bu çevrede bulunan mobilyaların 

kullanımını tespit etmek için, Eminönü Meydanı, Emirgan-Baltalimanı arasındaki 

sahil Ģeridi ve Bakırköy Meydanı anket bölgeleri olarak seçilmiĢtir. Anketlerde soru 

sorulurken tarafsız olmaya özen gösterilmiĢ, kiĢisel veriler alınmamıĢ,  „bilinmiyor‟ 

seçeneği özellikle belirtilmemiĢtir. Kullanıcı anketleri, her bölge için 15 ayrı kiĢi ile 

hafta içi ve hafta sonu, 10.00-14.00 ve 14.00-18.00 saatleri arasında eĢit dağılımlı 

olarak yapılmıĢtır.  

7.1.1.1  Sosyo-demografik Yapı Özelliklerine  Göre 

 Cinsiyet 

Tablo 7.1.  Cinsiyet 

 Kadın Erkek  

A. Eminönü Meydanı 5 10 (N=15) 

B. Emirgan-B.Limanı Sahil ġ. 7 8 (N=15) 

C. Bakırköy Meydanı 8 7 (N=15) 

                TOPLAM=45 KiĢi 
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Cinsiyet yönünden bölge kullanımı ele alındığında, ankete katılanlar arasında A ve B 

bölgesinde erkeklerin, C bölgesinde kadınların çoğunluğu görülmektedir. (Tablo 7.1) 

 YaĢ 

Tablo 7.2. YaĢ 
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A 0 7 5 3 (N=15)

B 6 3 4 2 (N=15)

C 2 7 5 1 (N=15)

7-18 YaĢ 19-35 YaĢ 36-55 yaĢ 55'den Fazla

             TOPLAM=45 KiĢi 

 

Bölgelerde ankete katılan kiĢilerin yaĢ durumları karĢılaĢtırıldığında, A ve C 

bölgesinde katılımcıların çoğunlukla 19-35 yaĢ arasında olduğu, B bölgesinde ise 

daha çok 7-18 yaĢ grubu olduğu belirtilmiĢtir. 55 yaĢ üzeri kiĢiler ankete en az 

katılan gruptur. 0-6 yaĢ grubu ankete alınmamıĢtır. (Tablo 7.2 ) 

 

 

 

 

 

A: Eminönü Meydanı         B: Emirgan-Baltalimanı Sahil ġeridi        C: Bakırköy Meydanı 
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 Meslek Grubu 

Tablo 7.3. Meslek Grubu 
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A 5 4 3 1 1 0 1 (N=15)

B 1 2 2 0 8 1 1 (N=15)

C 1 2 2 2 2 6 0 (N=15)

ĠĢsiz
Ev 

Hanımı
Emekli ĠĢçi Öğrenci

ĠĢ Adamı-

Teknik 
Turist

 

TOPLAM=45 KiĢi 

 

Meydanın ve sahil Ģeridinin hangi meslek grubundaki insanlar tarafından kullanıldığı 

sorusuna A bölgesinde en çok 5 kiĢinin iĢsiz, ardından 4 kiĢinin ev hanımı ve 3 

kiĢinin emekli olduğu  kaydedilmiĢtir. B bölgesinde öğrenciler büyük farkla ilk 

sıradayken C bölgesinde çoğunlukla teknik elemanın olduğu kaydedilmiĢtir. (Tablo 

7.3)  

 Kullanıcıların Oturduğu Bölge 

Eminönü Meydanı‟nda ankete katılanların 2‟si KurtuluĢ‟ta, 3‟ü BeĢiktaĢ‟ta, diğer 10 

kiĢi GaziosmanpaĢa, Beylikdüzü, Bağcılar, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, 

Üsküdar, Esenler ve Eyüp gibi çok çeĢitli semtlerde oturmaktadır. 

Emirgan Sahili‟nde ankete katılardan 2‟si ReĢitpaĢa‟da, 2‟si Bebek‟te oturduklarını 

belirtirken diğer 11 kiĢi, Tarabyaüstü, Arnavutköy, Sarıyer, Ġstinye, Ferahevler, 

A: Eminönü Meydanı         B: Emirgan-Baltalimanı Sahil ġeridi        C: Bakırköy Meydanı 
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Emirgan, Üsküdar, Kadıköy, Fatih, Bahçelievler ve Yenibosna gibi birbirinden farklı 

semtlerde oturduklarını belirtmiĢlerdir. 

Bakırköy Meydanı‟nda ankete katılan kullanıcıların 5‟i Bakırköy‟de, 3‟ü 

Osmaniye‟de olmak üzere geri kalan katılımcılar Ġstanbul‟un çeĢitli semtlerinde 

oturmaktadırlar. Bu semtler; Kocasinan, Haznedar, ġirinevler, Sefaköy, Esenler ve 

Beylikdüzü‟dür. 1 katılımcı Ġzmit‟te oturduğunu belirtmiĢtir.  

7.1.1.2  Bölgelerin Kullanım Özelliklerine Göre 

 Bölgelere GeliĢ  

Bölgelerin kullanımına  dair özelliklerin tespiti için  ankete katılan kullanıcıların 

bölgeye geliĢ durumu sorulmuĢ, A ve B bölgelerinde 14 katılımcının, C bölgesinde 

katılımcıların tamamının daha önce geldiği sonucu alınmıĢtır.  

 Bölgelerin Kullanım Sıklığı 

Tablo 7.4. Kullanım Sıklığı 
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A 1 2 5 2 5 (N=15)

B 8 2 2 1 2 (N=15)

C 3 5 3 2 2 (N=15)

Hergün
Ġki Günde 
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OnbeĢ 

Günde Bir
Ayda Bir Ender

 

         TOPLAM=45 KiĢi  

 
A: Eminönü Meydanı         B: Emirgan-Baltalimanı Sahil ġeridi        C: Bakırköy Meydanı 
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Bölgelerin  ankete katılanlar tarafından kullanım sıklığı karĢılaĢtırıldığında A 

bölgesinin 15 günde bir veya ender kullanımı en fazla verilen cevap olmuĢtur. B 

bölgesi için  katılımcıların 8‟i her gün geldiklerini, C bölgesi için katılımcıların 5‟i 

iki günde bir geldiklerini belirtmiĢlerdir. (Tablo 7.4) 

 Bölgelerin Günlere Göre Kullanım Yoğunluğu  

Bölgelerin  günlere göre kullanım sıklığı karĢılaĢtırıldığında anketler sonucunda A 

bölgesi hafta sonu (11 KiĢi), B bölgesi (11 KiĢi) ve C bölgesi (12 KiĢi) hafta içi daha 

çok kullanılmaktadır.  

 Bölgelerin Mevsimlere Göre Kullanım Yoğunluğu 

Tablo 7.5. Mevsimlere Göre Kullanım 
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A 10 11 9 6 C.S.=36

B 10 8 9 2 C.S.=29

C 8 10 6 3 C.S:=27

Ġlkbahar Yaz Sonbahar KıĢ

          TOPLAM=45 KiĢi 

 

Bölgelerin  mevsimlere göre kullanımları karĢılaĢtırıldığında ankete katılanlar A 

bölgesini çoğunlukla yaz  ve ilkbahar mevsiminde kullandıklarını belirtmiĢlerdir. B 

bölgesinin en çok ilkbaharda ve sonbaharda kullanıldığı belirtilmiĢtir. C bölgesi de 

yine yaz mevsiminde daha yoğun kullanılmaktadır. (Tablo 7.5) 

 

A: Eminönü Meydanı         B: Emirgan-Baltalimanı Sahil ġeridi        C: Bakırköy Meydanı 
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 Kullanıcıların Bölgelerde Geçirdiği Vakit 

Tablo 7.6. Bölgede Geçirilen Vakit 
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A 0 3 7 5 (N=15)

B 0 2 6 7 (N=15)

C 0 3 4 8 (N=15)

Birkaç Dk. 30 Dk.'dan Az
30 Dk-60Dk. 

Arası

60 Dk.'dan 

Fazla

 

             TOPLAM=45 KiĢi  
 

 

Kullanıcıların bölgelerdeki açık alan düzenlemelerinde geçirdikleri zamanlar 

karĢılaĢtırıldığında ankete katılanların, A bölgesinde 7 kiĢi 30 ile 60 dakika arasında 

kaldıklarını, B bölgesinde  7 kiĢi 1 saatten fazla kaldıklarını, C bölgesinde ise 8 kiĢi 1 

saatten fazla kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Üç bölgede de birkaç dakika kaldığını 

belirten bulunmamaktadır. (Tablo 7.6) 

 

 

 

 

 

A: Eminönü Meydanı         B: Emirgan-Baltalimanı Sahil ġeridi        C: Bakırköy Meydanı 
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7.1.1.3  Bölgelerdeki Donatı Özelliklerine Göre 

 Kullanıcıların Bölgelerde Beğendikleri Kent Mobilyaları  

Tablo 7.7. Kent Mobilyaları Beğenileri 
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A 0 1 1 1 2 0 8 4 C.S.=17

B 0 0 2 2 1 1 7 3 C.S.=16

C 3 0 2 0 0 0 4 7 C.S.=16
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Bariyer Yok
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TOPLAM=45 KiĢi  
 

 

Çevredeki donatılar ile ilgili kullanıcı görüĢlerinin belirlenmesi için „beğenilen 

donatılar‟ sorulduğunda  A bölgesinden çoğunluktaki 8 kiĢi tarafından  „yok‟ ve 4 

kiĢi tarafından „bilinmiyor‟ yanıtları alınmıĢtır.  

B bölgesinde katılımcıların 7‟si beğendikleri donatı olmadığını, 3‟ü bilmediklerini 

belirtmiĢlerdir. Çöp kutusu, tabela ve bank seçeneklerini iĢaretleyenlerin yanı sıra 

cam ve plastik toplama kutularını diğer seçeneklerde veren 1 kiĢi bulunmaktadır. 1 

kiĢi de yeni yapılan yol kenarındaki çelik bariyerleri beğendiğini bildirmiĢtir. 

C bölgesinde de çoğunluktaki 7 katılımcı cevap vermemiĢtir; 4‟ü beğendikleri bir 

donatı olmadığını belirtmiĢtir. Bunun yanı sıra 3 kiĢi aydınlatma elemanlarını olumlu 

değerlendirmiĢtir. (Tablo 7.7) 

A: Eminönü Meydanı         B: Emirgan-Baltalimanı Sahil ġeridi        C: Bakırköy Meydanı 
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 Bölgelerdeki Kent Mobilyası Miktarı  

Tablo 7.8. Mobilya Miktarı 
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A. Eminönü Meydanı 12 2 1 (N=15)

B. Emirgan-B.Limanı

Sahil ġ.

3 5 7 (N=15)

C. Bakırköy Meydanı 13 1 1 (N=15)

Yetersiz Orta Yeterli

      

TOPLAM= 45KiĢi  

 

Kullanıcıların bölgelerdeki mobilya miktarını değerlendirmesi açısından 

bakıldığından A bölgesinde çoğunluk olan 12 kiĢi ve C bölgesinde 13 kiĢi 

mobilyaları yetersiz bulmaktadır. B bölgesinde mobilyaları yeterli bulanların sayısı 

7, orta yeterlilikte bulanların sayısı 5‟tir. (Tablo 7.8) 
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 Bölgelerdeki Bankların Kullanım Süresi 

Tablo 7.9. Bankların Kullanım Süresi 
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A 4 9 2 0 (N=15)

B 1 4 6 4 (N=15)

C 1 5 6 3 (N=15)

1-10 Dk. 10-30 Dk. 30-60 Dk.
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Fazla

 

         TOPLAM=45 KiĢi  

 

 

Kullanıcı ve kent mobilyası etkileĢimini değerlendirmek açısından „bankların ne 

kadar süreyle kullanıldığı‟ sorusuna verilen yanıtlara göre, A bölgesinde 9 kiĢi „10-

30 dakika arası‟ bankları kullandığını, B ve C bölgelerinde ise 6‟Ģar kiĢi „30-60 

dakika arası‟ kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Bölgeler kıyaslandığında, kısa süreli 

oturma A bölgesinde çoğunluktadır. (Tablo 7.9) 
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7.1.1.4  Bölgelerde GerçekleĢen Eylemler ve Algılanan Niteliklere Göre 

 Bölgelere GeliĢ Nedeni 

Tablo 7.10. Bölgeye GeliĢ Nedeni 

0

4

8

12

16

20

C
e
v
a

p
 S

a
y
ıs

ı

A 4 3 0 0 1 3 7 0 2 C.S.=20

B 5 7 6 3 3 1 0 1 0 C.S.=26

C 5 10 3 0 1 2 2 0 2 C.S.=25
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TOPLAM=45 KiĢi  

 

 

Bölgedeki açık alanların kullanım nedenleri incelendiğinde,  A bölgesinde sırasıyla 

alıĢ-veriĢ (7 kiĢi), oturma (3 kiĢi) ve yemek yerken oturma (3 kiĢi) cevapları 

gelmiĢtir. B bölgesinde  7 kiĢi  „oturma‟ cevabını, 6 kiĢi „manzara ve seyir‟ cevabını 

vermiĢtir. Bunun yanı sıra 5 kiĢi yürüme ve koĢma, 3 kiĢi balık tutma ve 3 kiĢi sohbet 

etme amacıyla bölgeyi kullandıklarını belirtmiĢlerdir. C bölgesinin en yoğun 

kullanım nedeni „oturma‟ dır (10 kiĢi). Bu eylemi sırayla yürüme, seyir, yemek yeme 

ve alıĢveriĢ  takip etmektedir. Bu bölgede anket sonuçlarında diğer seçeneğini 
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belirtenler, iĢ çıkıĢı ve hastane dönüĢü, mola vermek ve oturarak dinlenmek için 

bölgeye geldiklerini eklemiĢlerdir. (Tablo 7.10) 

 Bölgelerde Kullanıcılara Rahatsızlık Veren Unsurlar 

Tablo 7.11. Rahatsızlık Veren Unsurlar 
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A 6 4 10 7 1 5 3 C.S.=36

B 5 2 6 6 2 4 0 C.S.=25
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    TOPLAM=45 KiĢi 

 

Ankete katılan kullanıcıların çevrelerinde algıladıkları olumsuzlukların ortaya 

çıkarılması açısından bakıldığında A bölgesinde sırasıyla, 10 kiĢi koku ve kirlilik, 7 

kiĢi bakımsızlık, 6 kiĢi trafik ve 5 kiĢi uyuĢturucu ve alkol alan kiĢilerin rahatsızlık 

verdiğini belirtmiĢlerdir. Ankete katılan 5 kiĢi diğer seçeneğini iĢaretlemiĢtir; bunlar, 

„seyyar satıcıların insanları rahatsız etmesi, düzensiz yerleĢmelerinden dolayı 

meydanın kullanımını zorlaĢtırmaları ve tinerci çocukların geceleri tehlike 

oluĢturması‟ olarak belirtilmiĢtir. B bölgesinde de en çok rahatsızlık veren unsurlar 

sırayla kirlilik (6 kiĢi), bakımsızlık (6 kiĢi) ve  trafiktir (5 kiĢi). C bölgesinde trafik en 

çok rahatsızlık veren unsurdur (8 kiĢi). Bunu sırayla bakımsızlık, kalabalık ve kirlilik 

takip etmektedir. Ankete katılanlar havuzun kirliliğinin, tasarım açısından meydanın 

ana giriĢ düzenlemesinin ve trafiğin yakın oluĢunun rahatsızlık verdiğini 

eklemiĢlerdir.  (Tablo 7.11) 
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 Bölgelerdeki Mobilyaların Uyumluluk Durumu 

Tablo 7.12. Mobilyaların Uyumu 
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A 7 5 2 1 0 (N=15)

B 4 7 2 2 0 (N=15)

C 3 8 3 1 0 (N=15)
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    TOPLAM=45 KiĢi  

 

Mobilyaların birbirine ve çevreye uyumluluğunun değerlendirilmesi açısından, A 

bölgesindeki katılımcıların çoğunluğu uyumun „çok kötü‟ olduğunu (7 kiĢi), B 

bölgesindeki katılımcıların çoğunluğu uyumun „kötü‟ olduğunu (7 kiĢi), C 

bölgesindekilerin ise uyumun  „kötü‟ olduğunu (8 kiĢi) belirtmiĢlerdir. Üç bölgede de 

çok iyi seçeneği iĢaretlenmemiĢtir. (Tablo 7.12) 

 Kullanıcıların Gözlemlediği Bölgedeki Banklara Yönelik Saldırgan 

DavranıĢlar  

Bölgedeki mobilyaların uğradığı vandalizmin değerlendirilebilmesi açısından ankete 

katılanlara gözlemledikleri saldırgan davranıĢların  olup olmadığı sorulmuĢtur; A 

bölgesinde katılımcılardan 11‟i, B bölgesinde 12‟si, C bölgesinde 11‟i banklara 

yönelik  bu türden eylemleri gördüklerini belirtmiĢlerdir. Katılımcılar tarafından 

gözlemlenen çevreye ve meydandaki bankalara verilen zararlar Ģunlardır: 
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 Tiner, alkol bağımlıları ve  evsiz kimseler gece saatlerinde, meydanda kalarak 

ateĢ yakıp, çevreyi kirletiyorlar. Bankların üzerinde uyuyorlar. (A bölgesi) 

 Bağımlı kiĢiler gündüz saatlerinde Akbil dolum ünitesini kullanan insanları 

soyuyorlar; ancak bu kiĢiler bölgedeki dükkanlara zarar vermiyorlar. (A bölgesi) 

 Banklar çiziliyor, kazılıyor, ahĢap kısımları yakılmak üzere sökülüyor.(Tüm 

bölgeler) 

 AhĢap parçalar  dıĢ etkenlere dayanıksız, bozuluyorlar.(Tüm bölgeler) 

 Bankların üzerine çöp bırakılıyor, üzerine basılıyor, banklar pis olduğundan 

oturulamıyor. (B bölgesi) 

7.1.1.5 Bölgelerin ve  Donatıların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesine  

Göre 

 Kullanıcıların Bölgelerde Hissettikleri Güven 

Kentsel alanların kullanıcılar üzerindeki psikolojik etkileri açısından bakılacak 

olursa, A bölgesinde katılımcıların çoğunluğu kendisini güvende hissetmemektedir 

(10 kiĢi). Bu duruma gerekçe olarak  bölgenin çok kalabalık olması, geceleri çok 

karanlık oluĢu belirtilmiĢtir. B bölgesindeki katılımcılardan 9‟u ve C bölgesindeki 

katılımcıların 13‟ü kendisini güvende hissetmektedir. C bölgesinde polis ve 

görevlilerin  varlığının huzur verdiği belirtilmiĢtir.  

 Bölgelerin Aydınlatma Durumunun Değerlendirilmesi 

Meydan ve çevresinin aydınlatmasının yeterli olup olmadığı sorusuna verilen yanıtlar 

bölgelere göre oldukça değiĢiklik göstermektedir. A bölgesinde tüm katılımcılar 

„aydınlatma yetersiz‟ cevabını vererek meydanda belirgin bir aydınlatma problemi 

yaĢandığını belirtmiĢlerdir (15 kiĢi). B bölgesinde katılımcılardan 10‟u „yetersiz‟ 

cevabını vermiĢtir. C bölgesinde ise katılımcılardan 12‟si aydınlatmanın yeterli 

olduğu görüĢündedir. Ankete katılanların görüĢleri Ģunlardır:  

 Meydan ve özellikle paralel arka  sokaklarda aydınlatma yok; geceleri, dokuzdan 

sonra çok ürkütücü görünüyor. (A bölgesi) 
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 Meydandaki büyük  aydınlatma elemanı bozulmuĢ durumda. Gece bu alanda 

olmaya çekiniyoruz. (A bölgesi) 

 AkĢam saatlerinde açık olan dükkanlar kendi imkanlarıyla aydınlatma sağlıyor. 

(A bölgesi) 

 Elemanlar daha sık yerleĢtirilmeli, daha güzel ve orijinal olabilir. (B bölgesi) 

 Mevcut aygıtlar daha estetik olmalı (C bölgesi). (Bölgelerdeki toplam katılımcı 

sayısı 45‟tir). 

 Bölgelerdeki Açık Alan Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 

Bölgelere göre kentsel düzenlemelerin ne oranda beğenildiğinde bakıldığında, A 

bölgesinde beğenmeyenlerin sayısı 14‟tür; B bölgesinde ise beğenen kiĢi sayısı 

fazladır (8 kiĢi). C bölgesinde de beğenenler 9 kiĢi ile ağırlıktadır. Kullanıcıların 

düzenlemelerle ile ilgili görüĢleri Ģunlardır: 

 Mobilyalar çok bakımsız.(Tüm bölgeler). 

 Banklar birbiriyle uyum göstermiyor. Diğer mobilyalar da uyumsuz. (A ve C 

bölgesi). 

 Yeterli çöp kutusu ve bank yok (B bölgesi). 

 Meydanda yeĢillik çok az ve bakımsız. Çiçekliklere çöp atılıyor. Üzerine 

oturuluyor ( C bölgesi). 

 Havuzun temizlenmesi gerekiyor. Çok pis ve bakımsız (A ve C bölgesi). 

 AfiĢler ve duvar yazıları meydanı çirkinleĢtiriyor (C bölgesi). 

 ÇeĢme olmasını isterdim (B bölgesi).  
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 Bölgelerdeki Oturma Banklarının Kullanıcılar Tarafından 

Değerlendirilmesi 

Kullanıcı taleplerinin belirlenmesi açısından bölgelerdeki mevcut banklara iliĢkin 

kullanıcıların beğendikleri ve beğenmedikleri yönlerin yanı sıra, olmasını arzu 

ettikleri özellikler sorulmuĢtur. Buna göre ankete katılanların görüĢleri Ģu 

doğrultudadır: 

 Meydanda güzel bir düzenleme yok; mobilyalar kaliteli görünmüyor. 

 AhĢap banklar dayanıksız oluyor. 

 Banklar metal olursa kırılmaz, çizilmez. 

 Banklarda kolçak olmasını isterim. 

 Banklar reklam aracı olarak kullanılmalı. 

 Meydandaki banklarda arkaya yaslanılamıyor, belim ağrıyor; rahat edemiyorum. 

Arkalık olmasını isterim. 

 Bölgenin tarihi ve turistik değeri var; daha modern, Ģık ve değiĢik mobilyalar 

olmalı. 

 Göze hoĢ gelmeli,kibar olmalı; bu banklar estetik değil. 

 Tek kiĢilik bankların olmasını istiyorum. 

 YeĢile boyanan bankları beğenmiyorum, çevreye hiç uymuyor. 

7.1.2 Bölge ÇalıĢanları ile Yapılan Anket Bulgularının Analizi                                   

Bu bölümdeki anket çalıĢmasına katılanlar, bölge özelliklerine hakimiyetleri 

açısından faydalı olacağı düĢünülen bölge esnafıdır. Ayrıca metot bölümde de 

belirtilen ön anket çalıĢması Eminönü Meydanı‟nın (A) hemen bitiĢiğindeki seyyar 

satıcılar, yiyecek ve giyim eĢyası satan sabit dükkan sahipleri ile yapılmıĢtır. Asıl 

ankete çalıĢmasına her bölge için 15 çalıĢan katılmıĢtır. Bu bölüm asıl anket 

çalıĢmasının bulgularını içermektedir. 
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7.1.2.1  Bölgelerin Saatlere Göre Kullanım Yoğunluğu 

Tablo 7.13. Kullanım Saatleri 
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A 4 8 10 2 0 C.S.=24

B 2 5 9 2 1 C.S.=19

C 3 4 9 5 5 C.S.=26
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           TOPLAM=45 KiĢi  

 

Bölgeler kullanımın en yoğun olduğu saatler bakımından incelendiğe ankete 

katılanlar,  A bölgesinde 15.00-18.00 saatleri arasında bölgenin en yoğun olduğunu 

10 kiĢi, 12.00-15.00 saatleri arasında yoğun olduğunu 8 kiĢi belirtmiĢtir. A bölgesi 

12.00-18.00 arası yoğun bir bölgedir. belirtmiĢtir. Ancak meydan 18.00‟den sonra 

tenhalaĢmaya baĢlamakta, alınan bilgilere göre 21.00‟den sonra meydanda yalnız 

uyuĢturucu, tiner, alkol bağımlıları ve evsiz insanlar bulunmaktadır.  B ve C 

bölgelerinin de  en yoğun olduğu saatler 15.00-18.00 olarak belirtilmiĢtir.  

Bölgelerdeki yoğunluk haftanın günleriyle değiĢim göstermektedir;  A bölgesinde 

Cumartesi 15.00-18.00 ve Pazar 12.00-18.00 saatleri tüm hafta içinde yoğunluğun en 

fazla olduğu saatlerdir. B bölgesi için yoğunluğun mevsimlere göre değiĢtiği ve yaz 

akĢamları daha kalabalık olduğu görüĢü bildirilmiĢtir. (Tablo 7.13) 

 

A: Eminönü Meydanı         B: Emirgan-Baltalimanı Sahil ġeridi        C: Bakırköy Meydanı 



 208 

 

7.1.2.2  Bölgelerdeki Yoğunluğun Nedenleri 

Tablo 7.14. Yoğunluğu OluĢturan Nedenler 
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TOPLAM=45 KiĢi  

 

Bölgedeki yoğunluğun nedenlerine bakıldığında,  A bölgesinde ankete katılanların 

9‟u ticaret ve alıĢveriĢi, 8‟i ise turizmi neden olarak göstermiĢlerdir. Bölgenin 

Ġstanbul ulaĢım ağının önemli bir merkezi oluĢu ankete katılanların  4‟ünün ulaĢım 

cevabı vermesine neden olmaktadır. B bölgesinde yoğunluğu oluĢturan nedenlerin 

baĢında bölgedeki okulların varlığı gelmektedir (8 kiĢi). Bunu sırayla turizm (7 kiĢi) 

ve eğlence (5 kiĢi) cevapları takip etmektedir. Katılımcılar C bölgesindeki 

yoğunluğun nedenini bölgedeki alıĢveriĢ faaliyetlerine bağlamaktadır (10 kiĢi). 

„UlaĢım‟ diyen 7 kiĢi, „eğlence‟ diyen  4 kiĢi olmuĢtur. (Tablo 7.14) 
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7.1.2.3   Bölgelerde Gözlenen (Çevresel) Suç ĠĢleme Sıklığı  

Tablo 7.15. Suç ĠĢleme Sıklığı 
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TOPLAM=45 KiĢi 

 

 

 

Çevre ve suç iliĢkisinin belirlenmesi amacıyla ankete katılanlara çevrede veya 

çevreye karĢı ne sıklıkta suç iĢlendiği sorusuna,  A bölgesi için 5 kiĢi her gün, 4 kiĢi 

her hafta suça Ģahit olunduğu belirtilmiĢtir. B bölgesinde 5 kiĢi „her ay‟ cevabını, 5 

kiĢi ise „ender‟ cevabını vermiĢtir. C bölgesinde çoğunlukla, suç iĢlemenin ender 

olduğu belirtilmiĢtir (8 kiĢi). Gözlemcilerin bahsettiği bu suç türleri genellikle 

hırsızlık, çevreyi kirletme ve açık ve yeĢil alanlara zarar verme, ateĢ yakma, 

donatıları tahrip etme ve küçük çapta  insan yaralamalardır. (Tablo 7.15) 

7.1.2.4 ÇalıĢanların Gözlemlediği Bölgelerdeki Banklara Yönelik Saldırgan 

DavranıĢlar 

Bölgedeki mobilyaların uğradığı vandalizmin değerlendirilebilmesi açısından ankete 

katılan bölge çalıĢanlarının gözlemledikleri saldırgan davranıĢların  olup olmadığı 
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sorulmuĢtur; A bölgesinde katılanların 11‟i saldırgan davranıĢların olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  Bu sayı B bölgesinde 13, C bölgesinde 9 olarak saldırgan 

davranıĢların olduğu yönünde belirtilmiĢtir.  

7.1.2.5 ÇalıĢanların Gözlemlediği, Belediye veya Özel KuruluĢlarca Bölgelerdeki 

Mobilyalara Yapılan Bakım ve Onarım Sıklığı 

Tablo 7.16. Bakım ve Onarım Sıklığı 
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    TOPLAM=45 KiĢi  

 

Meydanda bulunan kent mobilyalarına uygulanan bakım ve onarım çalıĢmaları 

incelendiğinde, A bölgesinde hasarlar bildirildiğinde belediyenin bakımı yaptığını 

söyleyenlerin sayısı 7 iken, 4 kiĢi de düzenli olarak verilen hizmetin temizlik olduğu 

belirtilmektedir. B ve C bölgelerinde bakımın seyrek olduğunu belirtenlerin sayısı 

çoğunluktadır ve sırayla 7 ve 6 kiĢidir. (Tablo 7.16) 

7.1.2.6  Bölgelerin Aydınlatma Durumunun Değerlendirilmesi 

Meydan ve çevresinin aydınlatmasının yeterli olup olmadığı sorusuna ankete katılan 

bölge çalıĢanlarının tamamı A bölgesi için yetersiz cevabı vermiĢtir. B bölgesinde 

yetersiz cevabı verenler 10 kiĢi,  C bölgesinde yeterli cevabını verenler 10 kiĢidir. Bu 
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yanıtlar kullanıcıların verdiği yanıtlarla da  paralellik göstermektedir. Genel olarak A 

ve B bölgelerinde aydınlatmanın yetersiz olduğu, C bölgesinde ise yeterli olduğu 

görüĢü tespit edilmiĢtir. 

7.2 Gözlem Bulgularının Analizi 

Bu bölüm, seçilen 3 bölgede 18-28 Mart tarihleri arasında yapılan 20 dakikalık 

gözlem kayıtlarının bulgularını içermektedir. Gözlemler hafta içi ve hafta sonu, 

10.00-14.00 ve 14.00-18.00 arasında eĢit dağılımlı olarak yapılmıĢtır. 

7.2.1  Gözlem Yapılan Dönemdeki Ġklim Durumu 

AĢağıda gözlem yapılan zamanlardaki hava durumu ve ısı durumu bulunmaktadır. 

Gözlemler, 18-19-20-22-26-28-30 Mart 2003 tarihlerinde, 10.00-14.00 ve 14.00-

18.00 saatleri arasında yapılmıĢtır. Gözlem sırasında havanın genelde bulutlu, serin 

ve soğuk olarak kaydedilmiĢtir (Tablo 7.17- 7.18) 

N, bölgede yapılan gözlem sayısını ifade etmektedir. Sıklık, gözlem yapılan 

zamanlardaki hava durumunun ve hava ısısının ifadesidir. Buna göre, bölgelerde 

genel olarak serin ve bulutlu havalarda gözlem yapılmıĢtır. Seçilen kentsel alanların 

kullanımı bu iklimsel koĢullar çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Tablo  7.17.   Gözlem Yapılan Günlerdeki Hava Durumu 

Bölge 

Hava Durumu A.Eminönü 
B. Emirgan- 

B.limanı 
C. Bakırköy 

 Sıklık Sıklık Sıklık 

Bulutlu 6 7 7 

GüneĢli 3 1 2 

Yağmurlu 3 1 1 

Karlı - - - 

TOPLAM KĠġĠ                       N=12            N=9          N=10 
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Tablo 7.18.   Gözlem Yapılan Günlerdeki Hava Isısı 

Bölge 

Hava Isısı A.Eminönü 
B. Emirgan- 

B.limanı 
C. Bakırköy 

 Sıklık Sıklık Sıklık 

Çok Sıcak - - - 

Sıcak - 1 - 

Ilık 2 1 2 

Serin 3 5 4 

Soğuk 5 2 3 

Çok Soğuk 2 - 1 

TOPLAM KĠġĠ                   N=12            N=9         N=10 

 

7.2.2  Gözlem Yapılan Bölgelerin Kullanım Özellikleri Ve Yoğunluğu 

Tablo 7.19. Eminönü Meydanı‟nda, Emirgan-Baltalimanı sahil Ģeridinde ve Bakırköy 

Meydanı‟nda Gözlenen Sabit Aktiviteler ve Yoğunlukları 

         BÖLGE A. Eminönü       

Meydanı 

B. Emirgan- 

B.Limanı Sahili 

C. Bakırköy 

Meydanı 

AKTĠVĠTE Sıklık % Sıklık % Sıklık % 

Oturmak 103 41 69 56 80 58 

Dinlenmek 45 18 21 17 19 14 

Yemek Yemek 31 12 13 11 17 12 

Sohbet Etmek 66 26 11 8 19 14 

Kitap Okumak - - 6 5 3 2 

Diğer 8 3 4 3 - - 

TOPLAM   N=253         %100   N=124        %100   N=138         %100 

“N” = verilen toplam cevap sayısı 

Bölgelerde yapıldığı gözlenen sabit aktiviteler ve yoğunlukları tabloda verilmiĢtir. 

Gözlemler sırasında A bölgesinde en sık yapılan aktiviteler sırayla oturmak, oturarak 
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sohbet etmek, dinlenmek ve yemek yiyerek oturmaktır. B bölgesinde en sık yapılan 

aktiviteler oturmak, dinlenmek, yemek yiyerek oturmak ve oturarak sohbet etmektir. 

C bölgesindeki  en sık yapılan sabit aktiviteler sırayla oturmak, dinlenmek, oturarak 

sohbet etmek ve yemek yiyerek oturmaktır. (Tablo 7.19)  

7.2.3  Gözlem Yapılan Bölgelerin Kullanıcı Nitelikleri 

Gözlem yapılan zamanlardaki kullanıcıların cinsiyet ve grup durumu, yaĢ tahminleri 

aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 

 Bankları Kullananların Cinsiyet ve Grup Durumu 

Tablo 7.20.   Cinsiyet ve Grup Durumu 

                         A. Eminönü B. Emirgan- B.limanı C. Bakırköy 

 Sıklık % Sıklık % Sıklık % 

Tek Erkek 9 36 7 32 6 23 

Erkek Grubu 4 16 3 13 4 16 

Tek Kadın 3 12 3 13 5 19 

Kadın Grubu 3 12 2 10 5 19 

KarıĢık Grup 6 24 7 32 6 23 

                            N=25 

                Gözlem  Sayısı=12 

     N=22 

    Gözlem  Sayısı=9                                

      N=26  

     Gözlem Sayısı=10 

“N” = verilen toplam cevap sayısı, “Gözlem sayısı” =her bölgede yapılan toplam gözlem 

sayısı 

Gözlemler sonucu A bölgesinde sırasıyla en çok tek erkek, karıĢık grup ve erkek 

grubu görülmüĢtür. B bölgesinde sırasıyla en çok tek erkek, karıĢık grup, erkek grubu 

ve tek kadın görülmüĢtür. C bölgesinde en çok tek erkek ve karıĢık grup görülmüĢtür. 

(Tablo 7.20) 
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 Bankları Kullananların YaĢ Tahminleri 

Tablo 7.21.   YaĢ Tahminleri 

                          A. Eminönü B. Emirgan- B.limanı C. Bakırköy 

 Sıklık % Sıklık % Sıklık % 

0-6 YaĢ - - - - - - 

7-18 YaĢ 2 7 16 64 3 14 

19-35 YaĢ 12 40 6 24 9 41 

36-55 YaĢ 11 37 2 8 6 27 

55‟ten fazla 5 17 1 4 4 18 

                            N=30 

Gözlem Sayısı= 12              

       N=25 

Gözlem Sayısı= 9 

        N=22 

Gözlem Sayısı= 10 

“N” = verilen toplam cevap sayısı, “Gözlem sayısı” =her bölgede yapılan toplam gözlem 

sayısı 

Gözlemler sonucu A bölgesinde sırasıyla en çok 19-35 yaĢ, 36-55 yaĢ grubu 

insanların olduğu gözlenmiĢtir. B bölgesinde sırasıyla en çok 7-18 yaĢ grubu ve 19-

35 yaĢ grubu kullanıcılar olduğu gözlenmiĢtir. C bölgesinde en çok 19-35 yaĢ grubu 

ve 36-55 yaĢ grubundan kullanıcılar olduğu gözlenmiĢtir. (Tablo 7.21) 

7.3 Gruplar Arasındaki ĠliĢkiler 

Verilerin analizini sonuçlandırabilmek amacıyla, gruplar arasındaki iliĢkilerin çapraz 

tablolar ile gösterilmesi uygun görülmektedir. ÇalıĢmanın bu bölümüne kadar 

vandalizme etkisi olduğu öngörülen baĢlık düĢünülerek seçilen bu gruplar; yaĢ, 

cinsiyet ve meslek özelliklerinin bölgelere geliĢ sıklığı açısından incelenmesi, 

bölgedeki aydınlatma durumuna göre kullanıcıların bölgede hissettikleri güven 

duygusu ve mobilya miktarına göre beğeni durumunun karĢılaĢtırılmasından 

oluĢmaktadır. 
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7.3.1 YaĢ Durumuna Göre Bölgelere GeliĢ Sıklığı 

Kullanıcılarla yapılan anket verilerine dayanarak A, B ve C bölgelerinde yaĢ 

durumuna göre kullanım sıklığı karĢılaĢtırılarak Tablo 7.22‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 7.22.   YaĢ Durumuna Göre GeliĢ Sıklığı 

A   Eminönü      

      Meydanı     
7-18 yaĢ 19-35 yaĢ 36-55 yaĢ 55‟den fazla  

Her gün  - 1 - - 1 

Ġki günde bir - 1 1 - 2 

On beĢ günde bir  - 3 1 1 5 

Ayda bir - 1 1 0 2 

Ender - 1 2 2 5 

 - 7 5 3 Toplam=15 

 

B Emirgan-    

 B.limanı Sahil Ş.  
7-18 yaĢ 19-35 yaĢ 36-55 yaĢ 55‟den fazla 

 

Her gün  6 - 1 1 8 

Ġki günde bir - 1 - 1 2 

On beĢ günde bir  - - 2 - 2 

Ayda bir - 1 - - 1 

Ender - 1 1 - 2 

 6 3 4 2 Toplam=15 

 

C   Bakırköy           

     Meydanı 
7-18 yaĢ 19-35 yaĢ 36-55 yaĢ 55‟den fazla 

 

Her gün      - 1 2 - 3 

Ġki günde bir 2 1 1 1 5 

On beĢ günde bir  - 3 - - 3 

Ayda bir - 1 1 - 2 

Ender - 1 1 - 2 

 2 7 5 1 Toplam=15 
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Sonuçlara bakıldığında, A ve C bölgelerine en çok 19-35 yaĢ grubu on beĢ günde bir 

gelmektedir. B bölgesine ise 36-55 yaĢ grubundaki kullanıcılar on beĢ günde bir 

gelmektedir. (Tablo 7.22) 

7.3.2  Cinsiyete Göre Bölgelere GeliĢ Sıklığı 

Kullanıcılarla yapılan anket verilerine dayanarak A, B ve C bölgelerinde cinsiyete 

durumuna göre kullanım sıklığı karĢılaĢtırılarak Tablo 7. 23‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 7.23.   Cinsiyete Göre GeliĢ Sıklığı 

A Eminönü   

   Meydanı     
Her gün 

Ġki günde 

bir 

On beĢ 

günde bir 
Ayda bir Ender 

 

Kadın - 2 2 - 1 5 

Erkek 1 - 3 2 4 10 

 1 2 5 2 5 Toplam 15 

 

B Emirgan-  

B. limanı    

Sahil Şeridi 

Her gün 
Ġki günde 

bir 

On beĢ 

günde bir 
Ayda bir Ender 

 

Kadın 3 - 2 - 2 7 

Erkek 5 2 - 1 - 8 

 8 2 2 1 2 Toplam 15 

 

C  Bakırköy        

    Meydanı          
Her gün 

Ġki günde 

bir 

On beĢ 

günde bir 
Ayda bir Ender  

Kadın 2 2 2 - 2 8 

Erkek 1 3 1 2 - 7 

 3 5 3 2 2 Toplam 15 

 

7.3.3 Meslek Gruplarına Göre Bölgelere GeliĢ Sıklığı 

Kullanıcılarla yapılan anket verilerine dayanarak A, B ve C bölgelerinde meslek 

durumuna göre kullanım sıklığı karĢılaĢtırılarak Tablo 7.24‟de gösterilmiĢtir.  
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Tablo 7.24.  Meslek Gruplarına Göre GeliĢ Sıklığı 

Eminönü 

Meydanı    A 
Her gün 2 günde bir 15 günde bir Ayda bir Ender 

ĠĢsiz - 1 4 - - 

Ev hanımı - 1 - 1 2 

Emekli - - 1 1 1 

ĠĢçi 1 - - - - 

Öğrenci - - - - 1 

ĠĢ adamı- Teknik - - - - - 

Turist - - - - 1 

Toplam 15 1 2 5 2 5 

 

Emirgan-Blimanı 

Sahil  B 
Her gün 2 günde bir 15 günde bir Ayda bir Ender 

ĠĢsiz - - 1 - - 

Ev hanımı - - 1 - 1 

Emekli 2 - - - - 

ĠĢçi - - - - - 

Öğrenci 6 2 - - - 

ĠĢ adamı- Teknik - - - 1 - 

Turist - - - - 1 

Toplam 15 8 2 2 1 2 

 

 

Bakırköy    

Meydanı         C 
Her gün 2 günde bir 15 günde bir Ayda bir Ender 

ĠĢsiz - 1 - - - 

Ev hanımı 1 - 1 - - 

Emekli - 1 1 - - 

ĠĢçi - - 1 1 - 

Öğrenci 1 1 - - - 

ĠĢ adamı- Teknik 1 2 - 1 2 

Turist - - - - - 

Toplam 15 3 5 3 2 2 
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Sonuçlara bakıldığında, meslek gruplarının bölgeye geliĢ sıklığına göre A bölgesinde 

en çok 15 günde bir gelen iĢsizler görülürken, B bölgesinde her gün gelen öğrenciler, 

C bölgesinde 2 günde bir gelen teknik elemanlar dikkat çekmektedir. 

7.3.4   Bölgenin Aydınlatma Durumuna Göre Hissedilen Güven 

Kullanıcılarla yapılan anket verilerine dayanarak A, B ve C bölgelerinde bölgenin 

aydınlatma miktarına göre kullanıcıların hissettikleri güven karĢılaĢtırılarak Tablo 

7.25‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 7.25.  Bölgenin Aydınlatma Durumuna Göre Hissedilen Güven 

Eminönü 

Meydanı    A 
Aydınlatma Yeterli Aydınlatma Yetersiz  

Güvenli  - 5 5 

Güvensiz - 10 10 

 - 15 Toplam 15 

 

Emirgan-

Blimanı Sahil B 
Aydınlatma Yeterli Aydınlatma Yetersiz  

Güvenli  4 5 9 

Güvensiz 1 5 6 

 5 10 Toplam 15 

 

Bakırköy    

Meydanı         C 
Aydınlatma Yeterli Aydınlatma Yetersiz 

 

Güvenli  11 2 13 

Güvensiz 1 1 2 

 12 3 Toplam 15 

 

Bu sonuçlara göre, A  ve B bölgelerinde aydınlatmayı yetersiz bulan kiĢiler, aynı 

zamanda kendilerini güvende hissetmemektedirler. Bu durum C bölgesi için tam 

tersidir; aydınlatmayı yeterli bulan ve aynı zamanda güvende hissedenler 

çoğunluktadır. (Tablo 7.25) 
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7.3.5  Bölgedeki Donatıların Miktarına Göre Alan Düzenlemelerinin 

Beğenilmesi 

Kullanıcılarla yapılan anket verilerine dayanarak A, B ve C bölgelerindeki 

donatıların miktarına göre alan düzenlemelerinin beğenilmesi karĢılaĢtırılarak Tablo 

7.26‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo 7.26. Bölgedeki Donatıların Miktarına Göre Alan Düzenlemelerinin 

Beğenilmesi 

Eminönü 

Meydanı    A 
Yetersiz Orta Yeterli 

 

Beğeniyorum 1 - - 1 

Beğenmiyorum 11 2 1 14 

 12 2 1 Toplam 15 

 

Emirgan-

Blimanı Sahil  B 
Yetersiz Orta Yeterli  

Beğeniyorum - 4 4 8 

Beğenmiyorum 3 1 3 7 

 3 5 7 Toplam 15 

 

Bakırköy    

Meydanı         C 
Yetersiz Orta Yeterli  

Beğeniyorum 8 - 1 9 

Beğenmiyorum 5 1 - 6 

 13 1 1 Toplam 15 

 

Sonuçlara bakıldığında, A ve B bölgeleri için mobilyalarla ilgili beğeni, mobilya 

miktarı ile doğru orantılıyken, C bölgesinde miktar az olmasına rağmen beğeni  

fazladır. (Tablo 7.26) 
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7.4  GörüĢme Bulgularının Analizi 

Bu bölüm,  polis memurları ile yapılan görüĢme bulgularını içermektedir. Belirlenen 

üç bölgede ayrı ayrı yapılan görüĢmeler sonucunda, bölgede yaĢanan en yaygın suç 

ve suçun yoğunluğunu belirlemek amaçlanmıĢtır. Ayrıca bu suçların muhtemel 

nedenlerinin, suç iĢleyenlerin yaĢ, cinsiyet ve meslek özelliklerinin belirlenmesinin, 

bölgelerde mobilyalara yönelik vandal davranıĢların açıklanmasına ıĢık tutacağı ön 

görülmektedir. Bunların yanı sıra, bölge halkının polislere bildirdiği Ģikayetler 

kullanıcı taleplerini ortaya koymakta faydalı görülmüĢtür. Kendileri de birer 

kullanıcı olan polislere kent mobilyalarına yönelik saldırgan davranıĢların türü ve 

alınabilecek önlemler sorulmuĢtur. GörüĢmelerin akıĢı ve içeriği önceden 

tanımlanmıĢ ve kaydedilmiĢtir. (Ek 6). Polislerin verdiği cevaplar tabloda 

gösterilmektedir. 

Tablo 7.27.   Bölgede yaĢanan yaygın suçlar   

                            Bölgede YaĢanan Yaygın Suçlar Nedenleri 

A. Eminönü           

Meydanı 

Yankesicilik, çevrenin kirletilmesi, 

seyyar satıcıların ve tinercilerin  

çevreyi kirleterek rahatsızlık vermesi 

İşsizlik, eğitimsizlik, uyuşturucu  

bağımlılığı 

B .Emirgan-

Baltalimanı 

Sahil ġeridi 

Hırsızlık, çevrenin kirletilmesi 
Ekonomik şartlar, bozuk aile yapısı, 

varoşlardan gelen gençler 

C. Bakırköy   

Meydanı 
Hırsızlık, kapkaç, çevrenin kirletilmesi 

Ekonomik sıkıntı, varoşlardan 

gelen gençler, bozuk aile yapısı, 

eğitimsizlik 

 

Tablo 7.28.   Bölgede suç iĢlenme sıklığı   

Bölgede Suç ĠĢlenme Sıklığı 

A. Eminönü Meydanı Her gün 

B .Emirgan-Baltalimanı S. ġeridi Her gün 

C. Bakırköy Meydanı İki- üç günde bir 
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Tablo 7.29.  Bölgenin yoğun olduğu saatler ve suç iĢlenen saatler   

                                 En Yoğun Saatler Suç ĠĢlenen Saatler 

A. Eminönü 

Meydanı 
Cumartesi- Pazar 

12.00-20.00 arası 

Hafta içi 18.00 ‘den sonra 

 Cumartesi- Pazar 

12.00-20.00 arası ve 21.00’den sonra 

B .Emirgan-

Baltalimanı Sahil 

ġeridi 

Cumartesi-Pazar 

15.00-18.00 

Sabah saatleri  

06.00-08.00 arası 

C. Bakırköy 

Meydanı 

Hafta içi 18.00 

Cumartesi-Pazar 

12.00-21.00 arası 

Sabahın erken saatleri, akşam geç saatler 

 

Tablo 7.30.   Bölgedeki aydınlatma düzeyi   

Aydınlatma Düzeyi 

A. Eminönü Meydanı Yetersiz 

B. Emirgan-Baltalimanı S. ġeridi Yeterli 

C. Bakırköy Meydanı Oldukça yeterli 

 

Tablo 7.31.   Bölgede Tespit Edilen Suçluların Genel Profili  (GörüĢme Bulguları) 

                               YaĢ Cinsiyet Meslek 

A. Eminönü Meydanı 15-25 Erkek 
İşsizler, uyuşturucu 

bağımlıları 

B. Emirgan-

Baltalimanı S. ġeridi 
18-25 Erkek 

Öğrenciler, işsizler, aile içi 

problem yaşayanlar 

C. Bakırköy Meydanı 16-20 Erkek 
İşsizler, gelir düzeyi düşük 

insanlar 

 

Bu tespitlerin yanı sıra,  halktan alınan Ģikayetler yankesicilerin varlığı, seyyar 

satıcıların rahatsızlık vermesi, trafik, bölgenin düzensizliği, yaz aylarında denize 

girenlerin verdiği rahatsızlık gibi genelde kentsel ölçekçe çevre düzenlemeleriyle ve 

bölgenin güvenliğine iliĢkin Ģikayetler olduğu görülmektedir. 
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Polis memurlarının oturma banklarında görülen hasarlara iliĢkin kendi gözlemleri 

ise, „bankların kazınması, parçalarının sökülmesi ve bankların devrilmesi‟ olmuĢtur. 

Bu gibi hasarların olmaması için vatandaĢın duyarlı olması,  yasalarını ve haklarını 

bilen, bilinçli kiĢiler olmaları, bunun için de kiĢilerin eğitimli olması gerektiğini 

vurgulamıĢlardır. Kentli olma bilincinin basın yoluyla verilebilecek yaygın bir 

eğitimle kazanılabileceği belirtmiĢlerdir. Ayrıca, iĢsizliğin azalmasının ve bakım-

onarım çalıĢmalarının artmasının da hasarları azaltacağı vurgulanmıĢtır. 

7.5    Bölgedeki Banklarda Vandalizm Türlerinin Tespitleri 

7.5.1  Eminönü Meydanı’ndaki Tespitler 

Eminönü meydanında bulunan bankların üretici  firmalara göre, fiziksel özellikleri 

(miktarı ve ürün özellikleri) tespit edilmiĢtir. Meydanda  arkalıklı ve arkalıksız 

banklar tekli ve grup Ģeklinde yerleĢtirilmiĢ ve buna göre Tablo 7.32 oluĢturulmuĢtur. 

Tablo 7.32.   Bölgedeki Bankların Fiziksel Analizi 

Tekli Oturma Grubu 

Arkalıklı Arkalıksız Arkalıklı Arkalıksız 

Üretici:  

ISTON 

Özellik: 

       8 Adet 

Beton taşıyıcı  ve 

ahşap oturma 

yüzeyi ve arkalık 

      6 Adet 

Beton taşıyıcı  ve 

ahşap oturma 

yüzeyi 

        8 Adet 

Beton ve metal 

taşıyıcılı, 

çiçeklikli, ahşap 

oturma yüzeyi 

 

Üretici: 

BELEDĠYE 

Özellik: 

              2 Adet 

Beton taşıyıcılı, 

ikili ahşap 

oturma yüzeyi 

     10 Adet 

Beton taşıyıcılı, 

boyalı ahşap 

oturma yüzeyi 

Meydandaki Toplam Bank sayısı:           34 Adet 
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ġekil 7.1  : Eminönü- Beton ve ahĢap oturma grubu  (Tarakcı, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 7.2  : Eminönü-

arkalıksız oturma bankı ve 

sökülmüĢ ahĢap oturma 

yüzeyi  (Tarakcı, 2003) 
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ġekil 7.3 : Eminönü-arkalıklı ve arkalıksız oturma banklarının uyumsuzluğu                      

(Tarakcı, 2003) 

Fiziksel özellikleri belirlenen bu banklarda Tablo 7.33‟de gösterilen türde ve sıklıkta 

hasarlar tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 7.33.  Bölgedeki Banklarda Vandalizm Tespiti 

 

ĠSTON BELEDĠYE 

V. 

Türü 
Tekli  

Arkalıklı 

Tekli  

Arkalıksız 

O. Grubu 

Arkalıklı 

O. Grubu 

Arkalıklı 

O. Grubu 

Arkalıksız 

S
tr

ü
k
tü

re
l 

b
o

zu
lm

a 
 

T
o

p
la

m
  
%

1
2
 

YOK 

2 Adet 

 

Metal bağlantı 

kopmuş 

2 Adet 

 

Metal bağlantı 

kopmuş, 

oturma yüzeyi 

kaymış, 

eğilmiş 

YOK YOK 

B
iç

im
in

 b
o

zu
lm

as
ı 

T
o
p

la
m

  
%

3
8
 

3 Adet 

 

Beton taşıyıcı 

ayaklar 

kırılmış 

5 Adet 

 

Beton taşıyıcı 

kırılmış YOK 

2 Adet 

 

Beton kısımlar 

kırılmış, 

kazınmış, 

ahşap yüzeyler 

eğilmiş 

3 Adet 

 

Üst ahşap 

yüzey kırılmış 

E
k
le

m
e 

T
o
p

la
m

  
 %

2
6
,5

 

1 Adet 
 

Ahşap oturma 

yüzeyleri 

kazıma 

nedeniyle 

bozulmuş ve  

soyulmuş 

2 Adet 
 

Ahşap oturma 

yüzeyleri 

kazıma 

nedeniyle 

bozulmuş ve  

soyulmuş 

4 Adet 

 

Ahşap oturma 

yüzeyleri 

kazıma 

nedeniyle 

bozulmuş ve  

soyulmuş 

2 Adet 

 

Beton arkalık 

yüzeyleri 

kazınarak 

boyası 

çıkarılmış 

YOK 

A
za

lm
a 

T
o
p

la
m

 %
1
5
 

YOK YOK YOK 

1 Adet 

 

Ahşap oturma 

yüzeyleri yer 

yer kırılmış 

4 Adet 

 

Ahşap oturma 

yüzeyleri yer 

yer  sökülmüş, 

kırılmış 

Y
an

m
a 

  
  

%
0
 YOK YOK YOK YOK YOK 

F
o

n
k

si
y

o
n

 

en
g

./
ar

ız
a 

 %
6
 

YOK YOK YOK 

2 Adet 

 

Oturma 

yüzeylerine 

eşya, bardak, 

kap ve çöp 

bırakılmış 

YOK 

Meydandaki Toplam Bank sayısı:  34 Adet (Tablo 7.32) 
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7.5.2 Emirgan- Baltalimanı Sahil ġeridindeki Tespitler 

Emirgan- Baltalimanı sahil Ģeridinde bulunan bankların üretici  firmalar göre, fiziksel 

özellikleri (miktarı ve ürün özellikleri) tespit edilmiĢtir. Meydanda  arkalıklı ve 

arkalıksız banklar tekli ve grup Ģeklinde yerleĢtirilmiĢ ve buna göre Tablo 7.34 

oluĢturulmuĢtur. 

ġekil 7.4: Emirgan-Baltalimanı- AhĢap arkalık parçası sökülmüĢ döküm ayaklı bank 

(Tarakcı, 2003) 

ġekil 7.5 : Emirgan-Baltalimanı- AhĢap oturma yüzeyi parçası sökülmüĢ döküm 

ayaklı bank (Tarakcı, 2003) 
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Tablo 7.34.   Bölgedeki Bankların Fiziksel Analizi 

 

Tekli 

Arkalıklı 

Üretici:  

ISTON 

 

Özellik: 

 

22 Adet 

     

Beton ayak ve çelik iskelet, ahşap  oturma yüzeyi 

Üretici: 

BELEDĠYE 

 

Özellik: 

 

6 Adet 

 

Döküm ayak ve iskelet,  boyalı ahşap oturma yüzeyi 

Meydandaki Toplam Bank sayısı:           28 Adet 

 

 

ġekil 7.6 : Emirgan-Baltalimanı- Beton taĢıyıcısı kırılmıĢ bank  (Tarakcı, 2003) 
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ġekil 7.7 : Emirgan-Baltalimanı-Üst strüktürü tamamen alınmıĢ bank (Tarakcı, 2003) 

Tablo 7.35.   Bölgedeki Banklarda Vandalizm Tespiti 

 

ĠSTON BELEDĠYE 

Vandalizm 

Türü 
Tekli – Arkalıklı Tekli – Arkalıklı 

Strüktürel 

bozulma  

 

Toplam  %10 

 

1 Adet                                      
Ahşap oturma ve metal taşıcı 

tamamen alınmış,bankın  yeri 

değiştirilmiş 

2Adet                                         

Metal taşıyıcı eğilmiş, vidaları 

çıkarılmış 

YOK 

Biçimin 

bozulması 

 

 

Toplam  %32 

5 Adet                                       

 

Beton taşıyıcı ayaklar kırılmış 

4 Adet                                      

 

Ahşap bağlantı vidaları  kırılmış, 

alınmış 

Ekleme 

 

 

Toplam  %39 

10 Adet                                   
 

Ahşap yüzeylere kazıma yoluyla yazı 

eklenmiş, yüzey tahrip edilmiş 

1 Adet                                   
 

Ahşap yüzeylere kazıma yoluyla 

yazı eklenmiş, yüzey tahrip edilmiş 

Azalma 

 

Toplam   %14 

1 Adet                                       

 

Ahşap oturma yüzeyleri ve arkalık 

yüzeyleri yer yer sökülmüş 

3 Adet                                     

 

Ahşap oturma yüzeyleri tamamen 

veya yer yer sökülmüş 

Yanma     %0 YOK YOK 

Fonksiyon 

eng./arıza  %0 
YOK YOK 

Meydandaki Toplam Bank sayısı:  28 Adet (Tablo 7.34) 
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ġekil 7.8: Emirgan-Baltalimanı- AhĢap arkalığı sökülmüĢ bank (Tarakcı, 2003) 

7.5.3 Bakırköy Meydanı’ndaki Tespitler 

Bakırköy meydanında bulunan bankların üretici  firmalar göre, fiziksel özellikleri 

(miktarı ve ürün özellikleri) tespit edilmiĢtir. Meydanda  arkalıklı ve arkalıksız 

banklar tekli ve grup Ģeklinde yerleĢtirilmiĢ ve buna göre  Tablo 7.36 

oluĢturulmuĢtur. 

ġekil 7.9 : Bakırköy- AhĢap oturma yüzeyleri sökülmüĢ banklar ve oturanlar 

(Tarakcı, 2003) 
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ġekil 7.10: Bakırköy- Eski ve yeni bankların uyumsuzluğu  (Tarakcı, 2003) 

Tablo 7.36.   Bölgedeki Bankların Fiziksel Analizi 

 

Tekli Oturma Grubu 

Arkalıklı Arkalıksız Arkalıklı Arkalıksız 

Üretici:  

ISTON 

Özellik: 

       8 Adet 

     

Beton taşıyıcı  ve 

metal oturma 

yüzeyi 

         10 Adet 
 

Beton taşıyıcılı, 

çiçeklikli, ahşap 

oturma yüzeyi 

 

 

Üretici: 

BELEDĠYE 

Özellik: 

         34 Adet 
 

Beton taşıyıcılı, 

beton ve ahşap 

oturma yüzeyi 

  

Meydandaki Toplam Bank sayısı:           52 Adet 
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ġekil 7.11 : Bakırköy- AhĢap oturma yüzeyi parçalanmıĢ bank  (Tarakcı, 2003) 

 

ġekil 7.12: Bakırköy- AhĢap oturma yüzeyi  ve metal taĢıyıcısı parçalanarak kaymıĢ 

bank  (Tarakcı, 2003) 

Fiziksel özellikleri belirlenen bu banklarda Tablo 7.37‟de  gösterilen türde ve sıklıkta 

hasarlar tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 7.37.   Bölgedeki Banklarda Vandalizm Tespiti 

 

ĠSTON BELEDĠYE 

Vandalizm 

Türü 
Tekli – Arkalıklı O.Grubu-Arkalıklı Tekli - Arkalıksız 

Strüktürel 

bozulma  

 

Toplam  

%11 

2 Adet                 

 

Metal yüzey kazınmış 

ve  bağlantıları 

bozulmuş 

YOK 

4 Adet                     

 

Taşıyıcı beton bloklar 

kaymış ve oturma 

yüzeyinden kopmuş 

Biçimin 

bozulması 

 

 

Toplam  

%29 

YOK YOK 

12 Adet                   

Beton taşıyıcı yüzeyi 

aşınmış, kırılmış 

 

3 Adet                      

Üst ahşap yüzey kırılmış 

Ekleme 

 

 

Toplam   %8 

YOK 

2 Adet               

 

Ahşap oturma 

yüzeylerine kazıma 

yoluyla yazı eklenmiş 

2 Adet                      
 

Beton yüzeylere kazıma 

yoluyla yazı eklenmiĢ 

Azalma 

 

Toplam   %8 
YOK YOK 

4 Adet                      

 

Ahşap oturma yüzeyleri 

tamamen sökülmüş 

Yanma     %0 YOK YOK YOK 

Fonksiyon 

eng./arıza  

%0 
YOK YOK YOK 

Meydandaki Toplam Bank sayısı:  52 Adet  (Tablo 7.36) 

 

Banklara iliĢkin üç bölgede ayrı ayrı yapılan fiziksel tespitler ve hasar türlerini 

tespitinden sonra bölgelere göre vandalizm türlerinin oranları Tablo 7.38‟de 

gösterilmiĢtir. Buna göre bankları kazıyarak yüzeyine hasar verme ve yazma 

eylemlerini içeren „ekleme‟ hariç, diğer tüm türlerde Eminönü bölgesi vandalizme en 

çok uğramıĢ bölgedir. Bu sonucu, sırayla Emirgan-Baltalimanı  ve Bakırköy 

Meydanı takip etmektedir. 
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Tablo 7.38.  Bölgelere Göre Vandalizm Yoğunluğu 

 

 

7.6  Değerlendirme  

Ġstanbul‟da farklı karakter ve yapılarda seçilen üç semt olan Eminönü, Sarıyer ve 

Bakırköy, kentsel çevrede ve donatılarda görülen vandalizm özelliklerine ve 

miktarlarına göre bazı benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir. Yapılan anket, 

gözlem, görüĢme  gibi metotlar ve alandaki tespitler doğrultusunda kullanıcıların 

özellikleri, bölgelerin ve donatıların özellikleri oranlanarak karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Bu karĢılaĢtırmaya göre farklı türdeki vandal davranıĢlar açısından, Eminönü 

Meydanı‟ndaki banklar en yoğun hasarlı mobilyalardır. Ancak Emirgan-Baltalimanı 

Sahil ġeridi‟ndeki hasarlı banklarda Eminönü Meydanı‟na oldukça yakın, hatta bir 

23,5

0

32

39

0

29

8

0

6

38

15

12

0

14

10 8

0

11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%

A 12 38 23,5 15 6 0

B 10 32 39 14 0 0

C 11 29 8 8 0 0

Strüktürel 

Bozulma

Biçimin 

Bozulması
Ekleme Azalma

Fonk. 

Engelleme
Yanma

A: Eminönü Meydanı       B: Emirgan-Baltalimanı Sahil ġeridi     C: Bakırköy Meydanı 
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türde fazla değerler gözlenmektedir. Bu üç bölge içinde en az hasar Bakırköy 

Meydanı‟nda görülmüĢtür (Tablo 7.38) 

Kentsel çevre ölçütünde, yukarıdaki bulgulara paralel olarak üç bölgede yapılan 

vandalizm tespit çalıĢması Ģu sonuçları ortaya koymaktadır: 

 Suç analizlerinde ve polislerle yapılan görüĢmelerde erkeklerin suç iĢleme sıklığı, 

kadınlara göre oldukça yüksektir. Erkeklerin daha yoğun kullandığı bölgeler 

Eminönü ve Emirgan-Baltalimanı sahilidir; Bakırköy Meydanı‟nda ise kadınlar 

çoğunluktadır. Bu tespit, bölge banklarındaki vandalizm miktarına uygunluk 

göstermektedir.  

 Gözlemler sonucunda oturanlar arasında gruplama yapıldığında tek erkeklerin ilk 

sırada olduğu, bunu karıĢık grup oturmalarının takip ettiği görülmüĢtür. Tek 

kadınların ve kadın gruplarının yoğun olarak oturduğu bölge Bakırköy Meydanı‟ 

dır. Literatür çalıĢması kapsamında kadınların çok olduğu bölgelerde kentsel 

düzenlemenin mekansal açıdan daha baĢarılı planlandığından söz edilmiĢtir. 

Vandalizm oranının daha düĢük olması bu durumu destekler niteliktedir. 

 Kullanıcıların yaĢ durumuna bakıldığında genelde 19-35 yaĢın çok görüldüğü, 

sahil bölgesi için 7-18 yaĢ grubundaki öğrencilerin hafta içi çok olduğu tespit 

edilmiĢtir. Polis görüĢmelerinde ve çalıĢmanın literatür kısımlarında belirtildiği 

üzere, iĢsizlik, ekonomik sıkıntılar ve eğitimsizlik  insanları suça ve vandalizme 

itmektedir. Bu doğrultuda, iĢsiz yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Eminönü‟ 

dür. Sahil Ģeridinde 7-18 yaĢ grubundaki öğrencilerin fazla olduğu, Bakırköy 

Meydanı‟nda ise eğitimli teknik çalıĢanların fazla olduğu tespit edilmiĢtir. Alan 

çalıĢmasında da iĢsizlik, geçim sıkıntısı ve eğitimsizlik vandalizm eylemlerini 

körükleyen nedenler olarak görülmektedir. 

 Eminönü‟nde ankete katılanların çoğunluğu alıĢ-veriĢ amacıyla gelerek 

dinlenmek için oturmaktadır, ancak bölgeyi çok sık kullanmamaktadırlar. Bu da 

meydanı sahiplenme duygusunun azalmasına neden olabilir. Sahiplenilmeyen, 

yabancılık duyulan çevreler hasara ve vandalizme uğramaya daha yatkındır. Sahil 

Ģeridi öğrenciler tarafından her gün,  manzara seyri, balık tutma, sohbet ve 

oturma gibi bir çok farklı amaçla kullanılmaktadır. Bakırköy Meydanı ise büyük 

oranda iĢleri için gelenlerin dinlenme, buluĢma ve vakit geçirmek için oturma 
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alanı olarak sıkça kullanılan bir bölgedir; diğer bölgelere kıyasla civarda oturan 

kullanıcılar çoğunluktadır. 

 Üç bölgede de çoğunluk olarak hiçbir kent mobilyasının beğenilmediği 

belirtilmiĢ veya daha önce düĢünülmediği söylenerek „bilmiyorum‟ yanıtı 

verilmiĢtir. Mobilyaların neye göre değerlendirileceği bilinememektedir; 

özellikle Eminönü‟nde ankete katılan kullanıcılar arasında bu anlamda bir  bilinç 

yeterince oluĢmamıĢtır. Bu yetersiz beğeniler dahilinde mobilyaların azlığı, 

birbirlerine ve çevreye uyumsuzlukları ve bakımsız oluĢları belirtilmektedir.  

 Banklar arasındaki en fazla uyumsuzluk görülen bölge Bakırköy‟dür. Eski ile 

yeninin, ahĢap ile metalin yan yana duruĢları kullanıcıları kötü yönde 

etkilemekte, ne yeni ürüne ne de eskisine saygı duymamalarına neden 

olmaktadır. Tüm bu unsurlar mobilya tasarımının geri planda kalmasına, tasarım 

nasıl olursa olsun kötü unsurların öne çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

doğrultuda, açık alan düzenlemeleri de hiçbir bölgede  yeterince beğeni 

bulmamaktadır. 

 Kullanıcılara rahatsızlık veren unsurlar oldukça, güven ve beğeni hissi 

azalmaktadır. Bu durum daha fazla hasara ve  bakımsızlığa yol açmaktadır. Tüm 

Ģikayetler genelde kirlilik, bakımsızlık, trafik ve tehlikeli kiĢilerin varlığı 

etrafında geliĢmiĢ durumdadır.  

 Kullanıcıların bölgede duydukları güven hissi, Eminönü‟nde %100 oranında 

olumsuz yöndedir. Bunda kalabalığın, bölgenin geceleri aydınlatılmamasının, 

trafiğin meydanla iç içe olmasının  ve sosyal kontrolün azlığının etkisi 

görülebilmektedir. Ġnsanlar güvende olmadıklarını hissettiklerinde bölgede fazla 

oturmamaktadırlar. Bölgeler arasında en güven vereni Bakırköy Meydanı ‟dır. 

Polisin çevrede olması kullanıcılara oldukça büyük bir güven vermektedir. 

Vandalizm oranları da bu sonuçlara uygunluk göstermektedir. 

 Eminönü Meydanı‟nda aydınlatmanın eksikliği oldukça belirgindir.  Sahilde orta 

seviyedeyken, Bakırköy‟de yeterli bulunmaktadır. Bu sıralama vandalizm 

oranlarına da aynı Ģekilde yansır. Polislerle yapılan görüĢmeler sonucunda 

suçların genelde iĢ saatlerinin dıĢında iĢlendiği, özellikle sabahın erken saatleri 

ile gece geç saatlerde bu alanlar suç bölgelerine dönüĢmektedir. Aydınlatması 
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yetersiz olan bölgede çevreye verilen hasarlar daha fazla olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Bunun nedeni karanlığın sosyal kontrol seviyesini azaltması olarak görülebilir. 

Özellikle Eminönü‟nde gece 21.00‟den sonra meydanı kullanmak zorlaĢmakta, 

Bakırköy Meydanı‟nda bu durumun tam aksi yaĢanmaktadır. Sahil Ģeridinin 

hasar oranında Eminönü‟ne yakın olmasının nedeni, aydınlatmanın orta seviyede 

olmasına karĢın, yine de mekanın fiziksel yapısından kaynaklanan sosyal kontrol 

azlığıdır. Özellikle gece karanlığında suça eğilimli insanlar istedikleri 

davranıĢları yapma gücünü kendilerinde  bulmaktadır. 

 Kentsel çevre  özellikleri açısından bakılacak olursa, konut bölgelerinde görülen 

suç, ticaret veya sanayi bölgelerinde görülen suç oranından azdır. Ayrıca trafiğin 

yoğunluğu ve bölgenin ana arterler üzerinde olması suçu teĢvik etmektedir. 

Eminönü bölgesi bu iki özelliği de barındırmaktadır. Bu durumda mevcut 

bankların sayısına oranla vandalizm yoğunluğu sırasıyla, „merkezi iĢ alanı‟ 

kapsamında Eminönü‟nde en yoğun, sonra „kent içi planlı konut çevresi‟ 

kapsamında Emirgan- Baltalimanı arası sahil Ģeridinde orta yoğun, son olarak da 

„kent çeperindeki plansız konut çevreleri‟ kapsamında Bakırköy Meydanı‟nda az 

yoğun olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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BÖLÜM 8     SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Modern yaĢamın ayrılmaz bir parçası haline gelen kent mobilyaları ne yazık ki aynı 

zamanda kentteki karıĢıklığın nedenleri ve suç eylemlerinin vazgeçilmez hedefleri 

olmuĢtur. Dünya kenti Ġstanbul, ne yazık ki modernliğe geçiĢ süreci yaĢamadan 

modernliği kendine adapte etmeye çabaladığından, bilinçsiz ve mücadelesiz bir kent 

geliĢmesi sergilemektedir. 

Bu çalıĢma kapsamında, Türkiye‟de her yıl giderek artan oranlarda maddi ve manevi 

kayıplara neden olan vandalizm olgusu, günümüzün kentsel tasarım ve ürün tasarımı 

çerçevesinde, Ġstanbul‟dan  örnekler ve uygulamalar ile birlikte  ele alınmaktadır. 

Ancak vandalizm sadece bir çevre veya ürün tasarımı sorunu değil, ayrıca sosyal, 

psikolojik, ekonomik, altyapısal, eğitimsel, kültürel ve yönetimsel koĢullar 

bağlamında artan veya azalan  eğilim gösteren, oldukça geniĢ bir perspektiften 

bakılması gereken  bir olgudur. Bu açıdan tezi oluĢturan sorular ve bu sorulara cevap 

niteliğindeki içerik geniĢ tutulmuĢtur. 

Kentsel çevrede sorunlar günden güne belirginleĢtikçe, vandalizm olgusunun kent 

yaĢamındaki sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerinin yarattığı olumsuzluğun 

giderilmesi, kaynak, insan ve iĢgücü kayıplarının en aza indirilmesi kentlerin 

demografik problemlerine bağlı olarak giderilmesi güncelleĢmektedir. 

Kentsel mekanların kalitesinin ve yaĢanabilirliğinin devamlılığını sağlamak için 

mevcut kentsel alanların ve bu alanlar dahilindeki tüm donatıların korunması 

gerektiği açıktır. Bunun için sorunlar mutlak sınırlar içine alınmalı, çok iyi 

tanımlanmalıdır. Bu sorun tanımlamaları, tasarımcılara yeni ürün fikirleri için ıĢık 

tutacaktır. 

Bu çalıĢma öncelikle, insanların kentsel çevredeki ürünler ile kurduğu etkileĢim 

sırasında gerçekleĢen vandalizm eyleminin tanımlanmasını ve nedenlerini, ürün-

kullanıcı-çevre etkileĢimleri bağlamında belirlemeyi amaçlamıĢtır. Vandalizm, yalnız 

tasarımcının masasından çıkabilecek tasarım kararları ile değil, aynı zamanda 
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çevresel psikoloji, çevresel tasarım ve kriminoloji gibi yaklaĢımlardan da destek alan 

çözümlerle azaltılabilir; tamamen önüne geçmek ise, özellikle kentlerde çok güç 

görünmektedir. 

Kentsel çevrede izleri görünen vandalizm olgusu incelenirken, kullanıcıların sosyo-

demografik  yapıları, o çevrenin fiziksel yapısı, sosyal kontrol ve gözetim seviyesi, 

çevrenin yıpranmıĢlık durumu veya temizliği gibi etkenler açısından bakıldığında, bu 

kriterler doğrultusunda toplanan verilerin vandalizm düzeyinde kesin belirleyici 

oldukları görülmüĢtür. 

ÇalıĢma kapsamında, kent mobilyalarının kullanımı, tasarımı, üretimi ve sorunlarına 

değinilmiĢ, bu mobilyaların ne tür hasarlar uğradığı özetlenmiĢtir. Bunu takiben, alan 

çalıĢması sırasında toplanan verilerin iĢlenmesi ve somut, yararlı bilgi haline 

gelebilmesi için,  insan ile doğrudan fiziksel ve psikolojik etkileĢim içindeki kentsel 

donatılardan biri olan “oturma banklarında” görülen vandalizm etkileri baz 

alınmıĢtır. Dolayısıyla, farklı tür ve sınıftaki bank uygulamaları ve örnekleri bir araya 

getirilerek kent öğeleri sistemi içinde önemli yeri olan oturma banklarının yapısal ve 

boyutsal özellikleri, standartları ve sınıflandırmaları, kentsel çevrede oturma olgusu 

kapsamında çok yönlü incelenerek, bank tasarımının geliĢtirilmesine de katkıda 

bulunacağı düĢünülmektedir.  

ÇalıĢmanın bir diğer ağırlık noktası “çevresel tasarım bağlamında suç engelleme” 

olmuĢtur. Çevresel tasarım ile insan davranıĢları arasındaki doğrudan iliĢkinin 

anlaĢılması, suçun engellenmesindeki baĢarıyı artıran ve tasarımdan önce bilinmesi 

gerekli olan bir olgudur. Bu stratejiler, fiziksel çevrenin uygun tasarımının ve  etkin 

kullanımının suça yönelik korkuyu ve suç eylemini azalttığı, bununla birlikte 

çevresel ve yaĢamsal  kaliteyi artırdığı varsayımlarına dayanmaktadır.  

Tüm  çevresel tasarım yöntemleri, özellikle kentsel çevrede, kamu mallarına karĢı bir 

suç teĢkil eden vandalizmin engellenmesinde en az ürün tasarımcılarının verdiği 

kararlar kadar önem taĢımaktadır. Çok farklı ölçeklerde (özellikle kentsel planlama 

ve yerleĢmelerde) uygulanabilen bu çevresel yaklaĢımların; 

 standartların ve güvenlik önlemlerinin geliĢmesinde,  

 polis ve halkın iyi iliĢkiler içinde olmasında,  

 problemlere karĢı alınan tepkilerin ortak bir dilde oluĢunu teĢvik etmede, 
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 tasarım ve planlama bağlamında uzun ve kısa dönem hedeflerin ortaya konmasını 

ve tanımlanmasını sağlamada,  

 kentsel problemlerin çözümüne disiplinler-arası yaklaĢılmasında,   

 suç olgusunu azaltmaya çalıĢarak kentlerin yeniden canlandırılmasında oldukça 

önemli bir yeri olduğu çalıĢma dahilinde örnekleriyle açıklanmıĢtır.  

Bu yaklaĢımın, bank tasarımına etkilerine vandalizmin azaltılması bağlamında 

değinilmiĢtir. Buna göre, örneğin, bankların sosyal gözetime izin verecek Ģekilde 

yerleĢtirilmesi ve tasarlanması, dayanıklı alternatif malzemelerin araĢtırılması 

vandalizmle mücadelede bir bakıĢ açısı oluĢturmaktadır. Bu bakıĢ açısıyla birlikte, 

oturma banklarının daha etkin kullanımı ve vandalizme uğrama riskinin azaltılması 

için alınabilecek diğer önlemleri tasarım, bakım-onarım, yerleĢtirme ve uyum  

baĢlıkları altında özetlemek mümkündür. Ancak bu kriterler de mücadelenin bir 

parçasıdır; önemli olan yasaklarla veya fazla korumacılıkla, saldırılara karĢı 

savunmada duran ve hatta düĢman gibi görünen kentsel çevrelerin yaratılmaması, 

bunun için çevre-insan-ürün etkileĢimini bir bütün olarak ele alarak tüm bunların 

dengesini kurabilmektir. 

Vandalizmin ekonomik ve sosyolojik bağlamları oldukça açıktır; bununla birlikte, 

vandal eylemin gerçekleĢtiği çevrenin fiziksel yapısı veya örüntünün oluĢturduğu dil 

de oldukça etkilidir. Oturma banklarındaki vandalizmin etkilerinin, farklı karakterler 

sergileyen çevrelerde ele alınması, bu çevrelerin vandalizmin oluĢmasında belirleyici 

unsurlar dahilinde karĢılaĢtırılmasına ve aralarında iliĢki kurulmasına yardımcı 

olmuĢtur. Bu bölgeler; 

 Kent merkezi (Merkezi ĠĢ Alanı) olan Eminönü ilçesi (Eminönü Meydanı) 

 Kent içi planlı konut çevreleri dahilinde Sarıyer ilçesi (Emirgan-Baltalimanı 

Sahil ġeridi)  

 Kent çeperlerindeki plansız konut çevreleri dahilinde Bakırköy ilçesi (Bakırköy 

Meydanı) olarak belirlenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın sonucunda bu farklı kent çevrelerinde, farklı tür ve yoğunlukta hasarlar 

tespit edilmiĢtir. Özetle, Eminönü Meydanı (bölgedeki mobilya sayısına oranla)  en 

hasarlı bölgedir. Ancak, Emirgan- Baltalimanı sahil Ģeridi de, çok yakın sonuçlarla  
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Eminönü‟nün hemen arkasından gelmektedir. Bakırköy Meydanı diğer iki bölgeye 

göre daha iyi durumdadır. 

Çevresel bağlamda sonuçlara bakıldığında, aydınlatma yetersizliği vandalizmi 

oluĢturan en önemli nedenlerden birisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Aydınlatmanın 

yoğun olduğu çevrelerde vandalizmin az etkili olduğu, aydınlatmanın yetersiz 

kaldığı çevrelerde etki oranının arttığı gözlenmiĢtir. 

Bölgeyi uzun süre kullanmaktan ve dolayısıyla sahiplenmekten kaynaklanan “sosyal 

kontrol” kavramı da, kentsel çevrelerde suç önlemede oldukça etkin bir önlemdir. 

Sahiplenilmeyen, yabancılık duyulan çevreler hasara ve vandalizme uğramaya 

yatkınlık göstermektedir. Bu anlamda Eminönü, farklı yerlerde oturan ve homojen 

olmayan bir topluluğun alıĢveriĢ amacıyla kullandığı bir bölge olarak, en az 

sahiplenilen bölge olarak görülebilir. 

Kentsel çevre özellikleri açısından, konut bölgelerinde görülen suç, ticaret veya 

sanayi bölgelerinde görülen suç oranından azdır. Ayrıca trafiğin yoğunluğu ve 

bölgenin ana arterler üzerinde olması suçu teĢvik etmektedir. 

Herhangi bir kentsel düzenlemede yer alan bir donatı elemanı eğer yeterli talebi 

görmüyor veya vandalizme uğruyorsa “yapımı, yer seçimi ya da iĢlevi açısından 

yeterli olamamıĢtır” denilebilir. Yer seçiminin ve fonksiyonelliğin sağlanabilmesi 

için tasarımcılar, mimarlar, peyzaj mimarları, Ģehir plancıları, ekonomistler, 

sosyologlar ve psikologlar ile birlikte eĢ zamanlı çalıĢmalıdır. 

Halkın bilinç ve eğitim seviyesi, kente dair sorunların da sınırlarını çizmektedir. Tüm 

bu kentsel çevrenin kullanıcısı insandır. Sorunların önüne geçmekte her ne kadar 

belediye ve yerel yönetimlere, tasarım ekiplerine ve birçok farklı disiplinden 

uzmanlara görev düĢmekteyse de, güzel, sağlıklı, kaliteli ve yaĢabilir bir çevrenin 

oluĢturulması ve bu çevrenin sürekliliğinin sağlanması ancak halkın yardımıyla 

gerçekleĢebilir. Bu yardımın temeli ise halkın konuya duyarlı olmasını sağlayan 

gerek aile içinde, gerekse kurumlarınca verilen eğitimdir.  

Kullanıcıların eğitilmesi ve kentli bilincinin oluĢması, kente sahip çıkma 

düĢüncesinin de yerleĢmesini sağlayacaktır. Kent insanın eğitim ve kültür düzeyini, 

estetik ve zevk anlayıĢını yansıtır. Uygar kentli toplumunu yaratmada, yerel 
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yönetimlere, gönüllü toplum kuruluĢlarına ve eğitim kurumlarına büyük görevler 

düĢmektedir 

Kamu mekanlarına gereken ilginin gösterilmesi ve korunabilmesi için, kamu 

mekanları tasarımına önem verilmelidir. Bu konularda eğitim veren bir enstitünün 

veya ilgili bölümlerin kurulması, kentsel alan düzenleme politikalarının geliĢtirilmesi 

ve tanımının yapılması, kent yaĢamını ve çevreyi düzenleyici bir otoritenin kurulması 

bu konuda çözüm olabilir. 

Kent mobilyaları gibi kamunun kullanımına ait olan ve kullanıcılara seçme hakkı 

tanımadan üretilen bu birimlerin tasarımında  “katılımcı bir çalıĢma”  ile kullanıcılara 

gereken saygı gösterilebilir. Kullanıcı ve tasarımcıya eĢit ağırlıkta güç verilebilmeli 

ve birlikte tasarım yapacak ortamlar hazırlanmalıdır. Kamu ihtiyaçları ve sorunları 

bilinmeden hizmet verilemeyeceği için kamuyu rahatsız eden vandalizm sorunu, 

ancak toplumun da mücadelede yer alması  ve yaĢadığı mekanları, araçları 

benimsemesi ile çözülebilir. 

Türkiye‟de kent mobilyası üreten kurum ve kuruluĢların sınırlılığı, teknoloji, 

malzeme ve çeĢit sınırlılığını da beraberinde getirmektedir. Sonuçta, farklı özelliklere 

sahip mekanlarda aynı tip kent mobilyası kullanılmaktadır. Diğer bir önemli husus 

altyapı yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimler ve diğer kamu 

kuruluĢları arasındaki koordinasyonsuzluk (PTT-ĠSKĠ-ELEKTRĠK-ĠGDAġ) ve 

bütçelerini harcama dönemlerinin farklı oluĢu, düzenlenmiĢ bir mekanın yeniden 

kazılmasına ve devamlı bir kargaĢaya neden olmaktadır. 

Kent mobilyalarının bakımı, kullanımı özendirerek vandalizmin azalmasında önemli 

bir etkendir. Bakımlı, temiz ve estetik bir çevredeki donatıların vandalistik eylemlere 

en az maruz kaldığı görülmektedir. 

Maliyeti epey yüksek olan bu kentsel donatıların korunması ve ekonomik anlamda 

yapılan yatırımların boĢa gitmemesi için mümkün olan her önlem alınmalıdır. 

Modern kentler ve toplumlar için yapılan bu yatırım ve uygulamaların bilinçli 

olması, her türlü araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarına destek verilmesi 

gerekmektedir. 
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ÇalıĢmada, kentsel çevrede ve kent mobilyalarında görülen vandalizm konusunda 

yapılan önceki çalıĢmalardan farklı olarak, oturma bankları tek baĢına ele alınmıĢ, 

tüm yapısal özellikleri ve çeĢitleri irdelenmiĢ, seçilen bölgelerde uğradıkları hasarlar 

tespit edilmiĢtir. Ġçerik, benzer çalıĢmalardan çıkarılan kriter ve sonuçlara göre 

ĢekillenmiĢtir. Bu sonuçlara göre banklar, diğer tüm donatılar arasında insan 

etkileĢimi fazla olan ve o oranda hasar gören mobilya olarak belirtildiğinden 

tamamen banklar üzerinde yoğunlaĢmak uygun görülmüĢ, bank tasarımda dikkat 

edilmesi gereken malzeme, uyum, detaylandırma ve  yerleĢtirme hususları ele 

alınmıĢtır. 

Tez, soruların ve cevapların ortaya konarak tanımlanması ve tespit edilmesi 

açısından, sınırlı bölgelerde tek bir kent mobilyası üzerinde yapılan çalıĢmaları 

kapsamaktadır. Ancak, çizilen bu genel çerçeve dahilinde, farklı bölgeler ve 

mobilyalar seçilerek, farklı ve daha kapsamlı bir metodolojik yaklaĢımla, geniĢ 

kapsamlı bir anket ve soruĢturma ile çalıĢma geliĢmeye ve ilerlemeye açık 

bırakılmıĢtır. 

Görüldüğü gibi, kent mobilyalarında vandalizmin önüne geçilmesi sadece tasarım ve 

tasarımcı problemi değildir. Konu bu örneklerdeki gibi geniĢ kapsamda ele 

alınmadığı sürece, tasarımcıların ve iyi tasarımların etkili olamayacakları açıktır. 

Sonuç olarak, kent mobilyaları tasarım süreci tasarımcı, kullanıcı ve üretici ile 

birlikte(ayrıca  ürün-kullanıcı-çevre  üçgeninde) çok çeĢitli faktörlerin etkili olduğu, 

farklı disiplinlerden kiĢilerin de bu sürece katıldığı ciddi bir organizasyondur. Tüm 

faktörlerin çok iyi analiz edildiği, tasarım iĢlevlerinin, kullanıcı beklentilerine uygun 

olarak ürüne yansıtıldığı, seçme ve uygulama kararlarının doğru bir Ģekilde alındığı 

bir tasarım süreci sonunda, tasarımcıyı, uygulayıcıyı ve en önemlisi kullanıcıyı mutlu 

edecek ve vandalizme karĢı duracak kent mobilyaları ortaya çıkacaktır. 
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EK 1      BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Ziraat          

Müh. Fikret GÜLER ile 24.10.2001 tarihinde yapılan görüĢme 

               

 

GÖRÜġME METNĠ  

(BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü) 

 

 

GörüĢülen KiĢi  : BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Ziraat    

                            Müh. Fikret GÜLER 

               

GörüĢme Tarihi :  24.10.2002    

 

 

BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Ziraat Müh. Fikret Güler 

ile yapılan görüĢme, “Kent Mobilyaları ve Vandalizm” konusunda görüĢlerin 

belirtilmesi Ģeklinde geliĢmiĢtir. 

 

Güler, BüyükĢehir Belediyesi‟nin baĢlattığı „Yeni Bin Yılın Çevre Atılımı‟ 

kampanyasıyla her semte bir park yapılması, caddelerin ağaçlandırılması ve dikim 

çalıĢmaları yürütüldüğü, ancak bazı bilinçsiz ve kötü niyetli kentlilerin parklarda 

büyük tahribatlar yaptığını ifade   etmiĢtir.  

 

Güler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü‟nün 2001 yılında, kendi sorumluluk alanlarında 

vatandaĢlar tarafından verilen zararları tespit için bir çalıĢma yaptığını belirtmiĢtir. 

Bu zararlar 8 kalemde toplanmıĢtır.  

 

Fikret Güler, 2001 yılı içinde vatandaĢlar tarafından çevreye verilen zararların 

ekonomik boyutları, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

BroĢürü yardımıyla açıklamıĢtır. Ayrıca 2001 yılı içinde vandalizm sonucunda 

oluĢan tahribata harcanan kaynağın  

kullanım alternatiflerinin de bu broĢürde toplandığını belirtmiĢtir. 

 

Bu büyük  tahribatın pek çok Ġl ve Ġlçe Belediyesinin bütçesi kadar zarar anlamına 

geldiğini söyleyen Güler, sorunun çözümü için yalnızca polis, zabıta ve görevlilerin 

çabalarının yeterli olmadığını, sorumluluğun bir kısmının da her kent sakinine 

düĢtüğünü ifade etmiĢtir.  

 

Son olarak 2001 tarihinde gerçekleĢen “ĠSTON 1. Uluslararası Kent Mobilyaları 

Sempozyumu” „nun basında yer almasının ve ilanların oluĢturulmasının kent 

mobilyaları adına çok umut verici olduğunu belirterek, bu durumun bir Ġstanbul 

meselesi haline getirilmeden çözülemeyeceğini eklemiĢtir: 
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EK 2      ĠSTON Proje Yönetmeni Refik YÜKSEK ile 24.10.2001 Tarihinde            

              Yapılan GörüĢme 

              

 

GÖRÜġME METNĠ 

(ĠSTON) 

 

 

GörüĢülen KiĢi  : ĠSTON Proje Yönetmeni Refik YÜKSEK 

 

GörüĢme Tarihi :  24.10.2002 

 

 

ĠSTON Proje Yönetmeni Refik Yüksek ile kent mobilyalarında vandalizm 

konusunda bilgi edinilmiĢtir. Bu konuda ĠSTON‟un hazırlamakta olduğu yeni 

tasarımlar bilgisayar ortamında incelenme fırsatı verilmiĢtir. Ayrıca konuyla ilgili 

standartların edinilmesi sağlanmıĢtır. Refik Yüksek ile yapılan görüĢmede ana 

baĢlıklar aĢağıdaki gibidir. 

 

1. “Kent mobilyalarında Vandalizm”  araĢtırmasında hangi faktörlere dikkat 

edilmelidir? 

 

 R..Y.:  “Vandalizm araĢtırmasında halkın, bölgenin ve ülkenin ekonomik durum 

gözden geçirilmelidir. Kullanıcıların kültürel ve sosyal durumları incelenmelidir. 

Bu konuda elbette tasarımcının payı çoktur. Kent mobilyalarının kullanıcılar 

tarafından beğenilmesi, daha bilinçli kullanmalarını sağlaması açısından çok 

büyük önem taĢımaktadır.” 

 

2. Ġstanbul‟da bankların en çok zarar gördüğü bölgeler nerelerdir? 

 

 R.Y.: “Genel olarak büyük parklarda ve sahil kesimlerinde zarar çok olmaktadır. 

Ġstanbul‟da gelir seviyesi düĢük semtlerde olduğu gibi orta gelir seviyeli veya 

lüks semtlerde de vandalizm görülmektedir. Yani vandalizm, sadece düĢük gelir 

seviyesi olan yerlerde görülecek diye bir açıklama yapamam. Bölgelerde 

kullanılan ürünler de  kalite ve tasarım açısından farklılıklar göstermektedir. 

Bizim tespitlerimize göre en çok zarar gören bölgeler; 

 

 Boğazın her iki yanı 

 KazlıçeĢme 

 Bakırköy 

 Bostancı-Maltepe (sahil-koĢu parkuru) (Bankların tüm cıvataları sökülmüĢtür) 

 Kadıköy 

 ġiĢli-Harbiye 

 Fatih 
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 Eminönü-Sultanahmet 

 Boğazda Emirgan-Baltalimanı arası (kırılmıĢ beton banklar bulunmaktadır) 

 Büyük parklardaki  ve sahil kesimindeki banklardır”. 

 

3. Malzeme açısından bakacak olursak, oluĢan zararları nasıl değerlendirebiliriz? 

 

 R.Y.:  “AHSAP malzeme en çok tahrip edilendir. Zayıf ahĢap pergolalar 

kırılmaktadır. Cilası iyi olmayan banklarda kısa sürede yüzey aĢınması meydana 

gelmektedir. AhĢap parçaların ayaklardan sökülmesi de oldukça sık karĢılaĢılan 

bir durumdur”. 

 

 R.Y.:  “BETON malzemeler de tahrip edilmektedir. Boğaz bölgesinde örnekleri 

bulunmaktadır”. 

 R.Y.:  “Mobilyaların yer değiĢtirmesi de istenmeyen bir durumdur. Çoğu zaman 

bankların yere sabitlenmesinde  Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile eĢzamanlı 

çalıĢılamadığı için sorun yaĢanmaktadır. Bu sorun daha çok döĢeme bitiĢlerinde 

çıkmaktadır. Ancak zaman zaman banklar, sabit olmasına rağmen sökülüp yer 

değiĢtirilmektedir”. 

 R.Y.:  “METAL malzemeler genelde daha az tahrip ediliyor. En çok oluĢan zarar 

yüzeylerinin kazınması veya sprey boya ile boyanmasıdır. Kazınan yüzeylerde 

zaman içinde  paslanma da görülmektedir”. 

 R.Y.:  “Ġston‟un en çok kullanılan ve dayanıklı modeli beton kütleli (taĢıyıcılı) 

üstü ahĢap olan modelidir”  ( Ġston ürün katalogu  kod:C 10 0280 ve C 10 0140) 
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EK 3   KULLANICILARA YÖNELĠK ANKET  FORMU 

 

 

 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Tezi 

hazırlamaktayım. Bölge ve bölgedeki kent mobilyalarına verilen hasarlar 

konusundaki fikirleriniz çalıĢmamda faydalı olacaktır. KiĢisel bilgiler sorulmamıĢtır. 

Katılımınız için teĢekkür ederim 

 

Anket No: 

Bölge  (1) (2) (3) 

Tarih: 

Zaman 

 

 

1. Bölgeye ilk defa mı geliyorsunuz? 

 

         Evet          Hayır 

 

2. Bölgeyi kullanım sıklığınız  nedir? 

  

   Her gün       Ġki günde bir      On beĢ günde bir     Ayda bir     Ender 

  

3. En çok hangi mevsim ve zamanlarda bölgeye geliyorsunuz? 

 

         Ġlkbahar      Yaz      Sonbahar          KıĢ 

 Hafta Ġçi   Hafta Sonu 

 

4. Bölgeye geliĢ nedeniniz nedir? 

 

 Yürümek-KoĢmak.        Oturmak        Manzara       Balık Tutmak 

 Oturarak Sohbet Etmek      Oturarak Yemek Yemek       Kitap Okumak  

 Diğer 

 

5. Bölgede ne kadar vakit geçiriyorsunuz? 

 

 Birkaç dakika  

 Yarım saatten az 

 Yarım saat- bir saat arası 

 Bir saatten fazla 

 

6. Kullanım açısından bölgede beğendiğiniz kent mobilyaları hangileridir? 

Birden fazla yanıt verebilirsiniz 

 

 Aydınlatma elemanları 
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 Telefon Kabinleri 

 Reklam Panoları 

 Oturma Elemanları 

 Çöp Kutuları 

 Bariyerler- Sınırlayıcılar 

 Diğer.................................................................................................................. 

 Bilinmiyor 

 

7. Bölgede size rahatsızlık veren unsurları belirtiniz. Birkaç yanıt verebilirsiniz 

 

        Trafik      Gürültü      Kirlilik ve Koku      Bakımsızlık     

        Tasarım ve planlama        Serseriler ve etrafta boĢ gezinenler 

        Alkol alanlar 

 

8. Bölgedeki mobilyaların birbiriyle uyumluluğu nedir? 

 

          Çok kötü    Kötü    Orta    Ġyi    Çok iyi 

 

9. Bölgedeki mobilya miktarını değerlendiriniz. 

 

   Yetersiz          Orta         Yeterli 

       

10. Bölgede kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hissetmiyorsanız nedenini 

belirtiniz.     

 

          Evet hissediyorum 

          Hayır hissetmiyorum........................................................................................ 

 

11. Bölgenin geceleri aydınlatılmasında problem yaĢanıyor mu? Varsa ne tür 

problemler olduğunu belirtiniz. 

   

        Evet, aydınlatma yetersiz..................................................................................... 

        Hayır, aydınlatma yeterli 

 

12. Bölgedeki bankları ne kadar süreyle kullanıyorsunuz? 

 

          1-10 dakika          10-30 dakika      30-60 dakika 

 Bir saatten uzun    DeğiĢken            Bilinmiyor 

    

13. Bölgedeki banklara karĢı sizin gözlemlediğiniz saldırgan davranıĢlar var mı? 

Varsa belirtiniz. 

 

    Evet var ........................................................................................................ 

 Hayır yok 

 

14. Oturma banklarının beğendiğiniz/beğenmediğiniz veya olmasını istediğiniz 

özellikleri nelerdir?................................................................................................... 

      ................................................................................................................................... 
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15. Bölgedeki kentsel açık alan düzenlemelerini beğeniyor musunuz? Hayırsa 

nedenlerini belirtiniz 

 Evet beğeniyorum 

 Hayır beğenmiyorum ...................................................................................... 

 

16.  YaĢ durumunuz: ......................................................................................................  

17.  Cinsiyetiniz: ............................................................................................................ 

18.  Oturduğunuz bölge: ................................................................................................ 

19.  Mesleğiniz:.............................................................................................................. 
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EK 4    BÖLGE ÇALIġANLARINA YÖNELĠK ANKET  FORMU 

 

 

 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Tezi 

hazırlamaktayım. Bölge ve bölgedeki kent mobilyalarına verilen hasarlar 

konusundaki fikirleriniz çalıĢmamda faydalı olacaktır. KiĢisel bilgiler sorulmamıĢtır. 

Katılımınız için teĢekkür ederim 

 

 

Anket No: 

Bölge  (1) (2) (3) 

Tarih: 

Zaman 

 

 

 

1. Bölgenin en yoğun olduğu saatler hangileridir? 

      Bir veya bir kaçını iĢaretleyiniz. 

 

 08.00-12.00            12.00-15.00          15.00-18.00        18.00-21.00 

 21.00‟den sonra       Sürekli                 Bilinmiyor 

 

2. Bölgedeki yoğunluğu oluĢturan özel nedenler var mıdır? 

 

 Okul 

 Sanayi kuruluĢlar 

 Ticari kuruluĢlar- AlıĢveriĢ 

 Semt pazarı 

 Eğlence merkezleri 

 Turizm 

 UlaĢım 

 Diğer ................................................................................................................. 

 Bilinmiyor 

 

3. Bölgede çevreye karĢı suç iĢlenme sıklığı nedir? 

 

          Her gün 

         Gün aĢırı 

 Her hafta 

 Her ay 

 Ender 

 Bilinmiyor 
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4. Bölgedeki banklara karĢı sizin gözlemlediğiniz saldırgan davranıĢlar var mı? 

Varsa belirtiniz. 

 

    Evet var ............................................................................................................ 

 Hayır yok 

 

5. Bu alanların geceleri aydınlatılmasında problem yaĢanıyor mu? Varsa ne tür 

problemler olduğunu belirtiniz. 

   

        Evet, aydınlatma yetersiz..................................................................................... 

        Hayır, aydınlatma yeterli 

 

6. Belediye veya özel kuruluĢlarca bölgedeki mobilyalara yapılan bakım ve onarım 

sıklığı        

      nedir? 

      

 Haber verilince 

 Düzenli 

 Çok seyrek 

 Hiçbir zaman 

 Bilinmiyor 

 

7. Oturma banklarının beğendiğiniz/beğenmediğiniz veya olmasını istediğiniz 

özellikleri nelerdir? ........................................................................................... 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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EK 5   KULLANICI PROFĠLĠNĠ  VE TALEPLERĠNĠ OLUġTURMAK  ĠÇĠN                         

YAPILACAK GÖZLEM  ÇALIġMASI 

 

 

Gözlem No: 

Bölge  (1) (2) (3) 

Tarih: 

Zaman 

 

1. 20 dakika boyunca bölgedeki bankların kullanımını ayrıntılarıyla yazınız 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

2. Bölgede bulunan insanların sabit aktivitelerini iĢaretleyiniz    3. KiĢi sayısını       

                                                                                                            iĢaretleyiniz 

 

 Oturmak                                                                               (     ) 

 Yemek yemek                                                              (     ) 

 Kitap okumak                                         (     ) 

 Oturarak sohbet etmek     (     ) 

 Çimenlere Uzanmak         (     ) 

 Dinlenmek       (     ) 

 Diğer                                                                  (     ) 

 

3. Bankları kullananların cinsiyet ve grup durumunu listeye göre iĢaretleyiniz. 

 

 Tek erkek        Erkek grubu           KarıĢık grup    

 Tek kadın        Kadın grubu        

 

4. Bölgedeki yaĢ durumunu tahmin ediniz. 

 

         0-6         7-18        19-35      36-55        55‟ten fazla       Bilinmiyor 

 

5.   Gözlem yaptığınız zamandaki hava durumunu tanımlayınız. 

 

 Bulutlu    GüneĢli     Yağmurlu    Karlı 

 

6.  Gözlem yaptığınız zamandaki hava ısısını tanımlayınız. 

 

        Çok sıcak      Sıcak     Ilık    Serin     Soğuk     Çok soğuk 
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EK 6 KULLANICI PROFĠLĠNĠ OLUġTURMAK ĠÇĠN POLĠS  MEMURLARI 

ĠLE  GÖRÜġME FORMU 

 

 

 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Tezi 

hazırlamaktayım. Bölge ve bölgedeki kent mobilyalarına verilen hasarlar 

konusundaki fikirleriniz çalıĢmamda faydalı olacaktır. KiĢisel bilgiler sorulmamıĢtır. 

Katılımınız için teĢekkür ederim. 

 

GörüĢme No: 

Bölge  (1) (2) (3) 

Tarih: 

Zaman 

 

1. Bölgede yaĢanan en yaygın kentsel suç nedir? 

......................................................................................................................................... 

  

2. Bu suçları hangi nedenlere bağlıyorsunuz? 

......................................................................................................................................... 

 

3. Bölgedeki kent mobilyalarına verilen ne tür zararlar tespit ettiniz? 

......................................................................................................................................... 

 

4. Bölgede çevreye karĢı suç iĢlenme sıklığı nedir? 

 

          Her gün           Gün aĢırı            Her hafta            Her ay 

         6 ayda bir            Senede bir 

 

5. Bölgenin en yoğun olduğu saatler hangileridir? Bir veya bir kaçını 

belirtebilirsiniz.       

 

 08.00-12.00            12.00-15.00          15.00-18.00        18.00-21.00 

          21.00‟den sonra       Sürekli                 

 

6. Bölgede suç iĢleme günün hangi saatlerinde daha yoğun gözlenmektedir? 

.................................................................................................................................. 

 

7. Bölgedeki park ve dinlenme alanlarında aydınlatmayı yeterli buluyor musunuz? 

Yorumlarınız nelerdir?.............................................................................................. 



 262 

 

8. Suç iĢlediğini  tespit ettiğiniz kiĢiler çoğunlukla hangi yaĢ grubundandır? 

......................................................................................................................................... 

 

 

9. Suç iĢlediğini  tespit ettiğiniz kiĢiler çoğunlukla hangi meslek grubundandır? 

................................................................................................................................... 

 

10. Suç iĢlediğini tespit ettiğiniz kiĢilerin cinsiyeti çoğunlukla 

nedir?......................................................................................................................... 

 

11. Halktan bölgeyle ilgili Ģikayet alıyor musunuz? Evetse ne tür Ģikayetlerdir? 

 Evet.................................................................................................................... 

 Hayır 

 

12.  Bölgedeki banklara  ve diğer mobilyalara yapılan saldırgan davranıĢlara karĢı ne       

       tür önlemler alınmalıdır? ........................................................................................ 
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